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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
• To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID
instead of “Meeting ID
• or Personal Link Name” and solidify the session.
• The Zoom application is free and no need to create an account.
• The Zoom application can be used without registration.
• The application works on tablets, phones and PCs.
• Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
• All congress participants can connect live and listen to all sessions.
• During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.

TECHNICAL INFORMATION
• Make sure your computer has a microphone and is working.
• You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
• Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.
• Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number

www.usbilimkongresi.com

www.usbilimconference.com

8

USBILIM 2nd International Conference on Education Studies - Conference Book
May 21 - 22, 2022 – Ankara - ISBN : 978-605-73620-8-7

21.05.2022
SALON : 1 - OTURUM : 2
SAAT : 15.00 – 17.00
MODERATÖR : DOÇ. DR. ABİDİN DAĞLI
KONUŞMACI
İSMAİL ÇEVİK
DOÇ. DR. ÖĞR. ÜYESİ
EROL TEKİN
DR. ÖĞR. ÜYESİ
ERTUĞRUL ÇAVDAR
ERDEM DEMİR
ÇAĞLA EDİZ

SUNUM KONUSU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Müdürlüğü Bünyesindeki Özel
Eğitim Sınıflarının Yönetsel Sorunları: Kastamonu İli Örneği

Türkiye’de Kovid Döneminde Uzaktan Eğitim Alan Öğrencilerin Matematik
Dersine Canlı Katılım Oranlarının Değerlendirilmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ NİSA
GÖKDEN KAYA
DOÇ. DR. HÜSEYİN
MERTOL
BEYZA İNCE

Storigaminin Okul Öncesi Dönemde Özel Gereksinimli Çocukların Eğitiminde
Kullanımı

DR. ÖĞR. ÜYESİ NİSA
GÖKDEN KAYA
DOÇ. DR. HÜSEYİN
MERTOL
BEYZA İNCE

Okul Öncesi Dönemde Özel Gereksinimli Çocukların Eğitiminde Montessori
Yönteminin Kullanımı

KHOLIYOROV BUNYOD
HUSANOVICH
ARZU DÜNDAR
DOÇ. DR. AHMET OĞUZ
AKÇAY

Effective Foreign Language Teaching Through Information Technology
Toplumsal Cinsiyet Algısı ile İlgili Üniversite Öğrencileri Üzerine Yapılan
Araştırmaları Konu Alan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

DOÇ. DR. ABİDİN DAĞLI

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Ders Denetimi

DOÇ. DR. ABİDİN DAĞLI

Eğitimde Fırsat Eşitliğine Kuramsal Bir Bakış

EARL JONES G. MUICO

A Qualitative Inquiry On The Teachers Using Youtube Videos In An Online
Class
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MERYEM KARDELEN
KÜÇÜK

Lise Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Problemlerindeki Söylemlerinde
Kullandıkları Rutinler

21.05.2022
SAAT : 15.00 – 17.00

SALON : 2 - OTURUM : 2
MODERATÖR : Dr. Azize YÜKSEL

KONUŞMACI

SUNUM KONUSU

ŞUHEDA ÜNAL
OSMAN ÇİL

Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Öykü Temelli Matematik Öğretimi Sürecine Yönelik
Görüşlerinin İncelenmesi

Nurdan ÇAKIR

İLKOKUL 3. SINIF KARAKTER EĞİTİMİDERS PROGRAM
TASARISI
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMININ ÖNEMİ

Mesut BULUT
Abdulkadir KIRBAŞ
Dr. Azize YÜKSEL

LİSELERDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK DÜZEYLERİ

Dr. Azize YÜKSEL

ÖĞRETMENLERİN SINIFLARDA CEP TELEFONU KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Beyza YAVUZ
Prof. Dr. Hasan
BOZGEYİKLİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE FONKSİYONEL OLMAYAN KARİYER İNANÇLARI
(MİTLER):NİTEL BİR ANALİZ

Tilbenur Mert

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN PSİKOLOJİK
DAYANIKLILIK VE SOSYAL DESTEK ALGISININ EBEVEYN ROLÜNE İLİŞKİN KENDİLİK
ALGISINA ETKİSİ

Cansu TEMEL
Elif ÖZATA YÜCEL
Ceyda Erkan
Prof. Dr. H. Elif
DAĞLIOĞLU

FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE TIMSS SINAVI ÖĞRENME VE
BİLİŞSEL ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ETKİNLİK KİTAPLARINDAKİ İŞLEM KAVRAMINA YÖNELİK
ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Esra Çakırlar
Altuntaş
Miraç Yılmaz
Salih Levent Turan

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIK İNANÇLARI, BİLGİLERİ VE SAĞLIK
DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

21.05.2022
SAAT : 15.00 – 17.00

SALON : 3 - OTURUM : 2
MODERATÖR : Memet KUZEY

KONUŞMACI
Zohaib Hassan Sain

SUNUM KONUSU
CHALLENGES IN QUALITY OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
(HEIs) OF PAKISTAN
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Hazal GÜNAY
Hatice ŞINGIR

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERDE EBEVEYN ROLÜNE İLİŞKİN KENDİLİK ALGISININ
VE PSİKOLOJİK YARDIM ALMAYA İLİŞKİN TUTUMUN İNCELENMESİ

İLKNUR KARA

BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ,
MOTİVASYONLARININ
VE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MAVİ VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN
ALGILARI

Memet KUZEY
Hasan BOZKAYA
Memet KUZEY
Ayhan BULUT
Melek ZERENÜZ
Sertel ALTUN
Abdulkadir KIRBAŞ
Mesut BULUT

Nehir Özcan

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EŞİTLİK KAVRAMINA İLİŞKİN
ALGILARININ METAFOR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
ÖĞRETMENLERİN MEB’İN BELİRLEDİĞİ DEĞERLERİ ÖĞRETİMLERİNE
YANSITMADAKİ EĞİLİMLERİ
TÜRKÇE DERSLERİNDE ARAŞTIRMA VE SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME (ASDÖ)
YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

FARKLI SOSYO-KÜLTÜREL ORTAMLARDA ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETMENLERİN
TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Prof. Dr. Mustafa
Yeşilyurt
Nevin Karasakal
Havva Karakas
Fatma Filiz
Tilfarlioglu

EĞİTİMDE EV ÖDEVİNİN YERİ VE ÖNEMİ

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF TWO PROTEST SONGS, “HOLM” AND “TAMIRCI
CIRAGI”
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21.05.2022
SAAT : 15.00 – 17.00

SALON : 4 - OTURUM : 2

MODERATÖR : Dr. Nadire Kantarcıoglu
KONUŞMACI

SUNUM KONUSU

Dr. Gültekin Gürçay
Robin Lok-Wang Ma

Özel Eğitim Okullarında İşletme Yönetimi
Developing Problem Solving Skills through a Project-Based Course as a
Lifelong Learning for Engineering Students

Wei Zhang, Lifen
Zhao

Validation of the Career Motivation Scale among Chinese University and
Vocational College Teachers

Josie Gardner
Lee Bih Ni, Emily
Doreen Lee, Wee
Hui Yean
Lina Khashogj

Renu Satish Nair

Healing (in) Relationship: The Theory and Practice of Inner-Outer
Peacebuilding in North-Western India
Collaborative Online Learning for Lecturers
The Impact of School Education, Islamic Studies in Specific on the
Student
Identity Development
Higher Education in India Strength, Weakness, Opportunities and Threats
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In Hoi Lee, Seong
Baeg Kim, Je Eung
Jeon, Gwang Yong
Choi, Joo Sub Lee, Ik
Sang
Broto Seno

A Case Study: Teachers Education Program in a Global Context

The Implementation of Educational Partnerships for Undergraduate
Students at Yogyakarta State University
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TEMEL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BÜNYESİNDEKİ ÖZEL EĞİTİM SINIFLARININ YÖNETSEL SORUNLARI:
KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ
İsmail ÇEVİK
MEB, Kastamonu
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Erol TEKİN
Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR
Kastamonu Üniversitesi

ÖZET

Bu araştırmanın temel amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim ve Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında yaşanan yönetsel sorunları; bu
sınıfların öğretmenleri ve kurum yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemek ve çözüm
önerileri ortaya koymaktır. Araştırmada “MEB Temel Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan
özel eğitim sınıflarındaki yönetsel sorunlar nelerdir?” Sorunsalından hareket edilmiştir. Bu
çalışma nitel bir araştırma olarak desenlenerek, veriler görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır.
Elde edilen veri üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırma Kastamonu İli’ndeki resmi MEB
Temel Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 5 okul yöneticisi (müdür, müdür
yardımcısı) ve bu okulların özel eğitim sınıflarında görev yapan 10 özel eğitim öğretmeni ile
yürütülmüştür. Katılımcılar personel, öğrenci, eğitim - öğretim hizmetleri, mevzuat, kurumsal
boyutlarından kaynaklanan problem durumlarının var olduğunu, problemlerin bir kısmına
bireysel ve kurumsal çabalarla çözümler üretebildiklerini fakat bazı problemlerin ancak üst
makamlarca çözülebileceğini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler : Özel Eğitim, Yönetsel Sorunlar. Özel Eğitim Sınıfı.
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TÜRKİYE’DE KOVİD DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN
MATEMATİK DERSİNE CANLI KATILIM ORANLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Erdem DEMİR
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Çağla EDİZ
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 0000-0002-0793-3722

ÖZET
Kovid ile birlikte okullarda uzaktan eğitim kararları alınmış ve Türkiye’deki üniversiteler de
bu karara uyarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılını uzaktan alınan derslerle gerçekleştirmiştir.
Uzaktan eğitimde öğrencilerin hangi oranlarda canlı derslere katıldığı, cinsiyete, üniversiteye
ve vakıf-özel üniversite ayrımlarına göre canlı katılım oranlarında farklılıklar gösterip
göstermediği bu çalışmada araştırılmak istendi. Bunun için birçok üniversite tarafından tercih
edilen ALMS programında derslerini canlı olarak işleyen üniversitelerin matematik dersine ait
kayıtlardan faydalanılarak istatistiksel analizler hazırlanmıştır. Böylece matematik dersinde
yapılan uzaktan eğitimlerde öğrenci katılımları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Perculus, ALMS, Öğrencilerin Canlı Derse İlgisi, Salgın
Sürecinde Eğitim,
1.GİRİŞ
Dünyada yaşanan Kovid-19 pandemisi nedeniyle pek çok ülke tarafından zorunlu olarak ara
verilen yüz yüze eğitim, birkaç bölüm haricindeki Türk Üniversitelerinde de durdurulmuş ve
bu dönemde uzaktan eğitimle öğrenciler ders işlemiştir. Üniversitelerin tercihine göre bazı
üniversiteler uzaktan eğitimde canlı olarak ders işlerken, bazı üniversitelerde dersler, öğretim
üyeleri tarafından paylaşılan kayıtlar üzerinden devam etmiştir. Uzaktan eğitimde canlı
derslerin işlenebilmesi, video kayıtlarının tutulması sınavların yapılabilmesi, ödevlerin
toplanabilmesi için web tabanlı yazılımlara ihtiyaç duyulmuş ve Türkiye’deki pek çok
üniversitede Advancity firmasının ürettiği eğitim sistemi olan ALMS (Advancity Learning
Management System) yazılımı bu işlemler için kullanılmıştır.
Pandemi dönemi öncesinde de artarak çoğalan uzaktan eğitim sistemleri (Özbay,2015),
pandemide çok daha yaygınlaşmıştır. Gelecekte de uzaktan eğitim sisteminin hayatımınız daha
çok içerisinde olacağı ve kişiler arası bilgi uçurumunu engelleyeceği öngörülmektedir. Bu
sebep ile okullar teknolojik alt yapılarına gittikçe daha çok yatırım yapmaktadır. Yapılan
yatırımlar sonucu TV, internet, EBA vb., platformları, öğrencilerin ne derece takip
edebildiklerinin belirlenmesi ve sistemlerin buna uygun olarak geliştirilmesi gereklidir (Can,
2020). Yapılan bir araştırmada öğrencilerin hem teori hem de uygulamalı derslerinin uzaktan
eğitim ile yetersiz olacağını, okulu dondurmayı düşünmedikleri ancak okulun uzayacağını
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düşündüklerini belirtmektedir (Kurtuncu, Kurt,2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim işlenişi
pandemi öncesinde hazırlanan bir çalışmada, uzaktan eğitimin eksik ve güçlü yönleri ortaya
koyulmuştur. Bu çalışmada teknoloji imkân olmayan öğrencilere, bu imkanlara ulaşabilmeleri
için ekonomik ve eğitsel destek verilmesi gerekliliği bildirilmiştir (Devran, Elitaş,2017).
İmkanlar sağlandığı takdirde uzaktan eğitimin fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırabilir
(Ersoy,2014). Genel olarak turizm öğrencilerinin fikrileri alınmış, uzaktan eğitim sisteminin
güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilen bir çalışmada özellikle erkek öğrencilerin
memnuniyetlerinin daha fazla olduğu ve dersleri daha etkili buldukları belirlenmiştir (Buluk,
Eşitti,2020). Ancak başka bir çalışmada ise akademisyenlerin muhasebe derslerinin uzaktan
eğitimle yürütülmesine yönelik bakış açılarının olumsuz olduğu görülmüştür (Kurnaz,
Serçemeli,2020). Derslerin etkin olarak işlenebilmesi için canlı ders katılımlarının yüksek
olması ve böylece öğrenciler ile öğretmen arasında etkileşimlerin olabilmesi beklenir. Bu
çalışmada, öğrencilerin uzaktan eğitimde etkileşimde bulunup bulunmadıklarını gözlemlemek
için ALMS veri tabanında tutulan kayıtlardan faydalanılarak pandemi döneminde uzaktan
eğitimdeki canlı derslere katılımlar araştırılmıştır.
2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE BULGULARI
Uzaktan eğitimde bazı üniversiteler uzaktan canlı ders işlerken bazı üniversitelerde
öğretmenlerce hazırlanan video kayıtları üzerinden dersler paylaşılmıştır. Bu çalışmada, canlı
ders işleyen üniversitelerin matematik derslerindeki izleme süreleri ve ders işlenme süreleri
üzerinde çalışılmıştır. Filtreleme sonucunda elde edilen veri setindeki her öğrencinin
matematik dersi için dönem boyunca canlı ders izleme süreleri toplandı. Ayrıca o derse ait
dönemlik ders işleme süreleri de belirlendi. Sonrasında, öğrencilerin dönemlik canlı ders
izleme süreleri, dönemlik ders işlenme sürelerine bölünerek her öğrencinin derslere canlı
katılım oranları çıkarıldı. Oluşan veri setinde tanımlayıcı ve karşılaştırıcı istatistiksel analizler
yapılmıştır.
Çizelge 1. Verinin Karakteristik Özellikleri Çizelgesi
Üniversite

n

%

Bölüm

n

%

Cinsiyet n

A

86

15,14

Bankacılık ve Sigortacılık

32

5,63

Erkek

265 46,65

B

32

5,63

Bilgisayar Mühendisliği

220 38,73

Kadın

303 53,35

C

197 34,68

38

6,69

D

17

17

2,99

E
F
G

23 4,05
38 6,69
175 30,81

Elektrik
Sigortacılık Ve Sosyal
Güvenlik
Temel Eğitim Bölümü
Üniversite Ortak Dersleri

TOPLAM

568 100,00

2,99

%

175 30,81
86 15,14
568 100

568 100

Çizelge1’ de çalışma yapılan üniversitenin 4 tanesi devlet 3 tanesi vakıf üniversitesidir.
Çalışmamızda en çok öğrenci Bilgisayar Mühendisliğinde ( %38,73) bulunmaktadır. En
düşük öğrenci sayısı ise Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünde (%3) bulunmaktadır.
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Cinsiyet olarak bakıldığında kadınların %53,3, erkeklerin ise %46,7 oranında dağılımı
görülmektedir. Üniversite dağılımına baktığımızda ise en yüksek oran C Üniversitesi’ nden
%34,3 ve en düşük oran ise %3 ile D Üniversitesi’ ndendir.
Çizelge 2. Üniversitede Yer Alan Bölümlerin Öğrenci Sayıları
A B C D E F
n n n n n n
0 32
0 0 0 0
0 0 197 0 23 0
0 0
0 0 0 38
0 0
0 17 0 0

ÜNİVERSİTE / BÖLÜM
Bankacılık Ve Sigortacılık
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik
Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik
Temel Eğitim Bölümü (Eğitim
Fakültesi)
Üniversite Ortak Dersleri

G
n
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0 175

86

0

0

0

0

0

0

Çizelge 2 incelendiğinde farklı bölümde yer alan öğrencilerin genelde farklı üniversitelerde
okuduğu görülmektedir. Sadece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri hem C
Üniversitesi hem de E Üniversitesi’ nde yer almaktadır. Diğer bölümlerin öğrencileri aynı
üniversitede eğitim görmektedirler.
Çizelge 3. Bölüm Bazında Canlı Katılım Oranları
n
Bankacılık Ve
Sigortacılık
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik

min max mean

std.
dev.

32

0 100 46,67

37,18

220
38

0 100 19,65
0 95 27,60

33,46
26,97

Sigortacılık Ve Sosyal
Güvenlik

17

0 100 64,03

30,71

Temel Eğitim Bölümü
(Eğitim Fakültesi)

175

0 100 24,16

34,23

Üniversite Ortak Dersleri 86
TOPLAM
568

0 100 38,47
0 100 27,22

31,01
34,54

Çizelge3’ de yer alan verilere göre öğrencilerin derslere canlı katılım ortalamaları bölüm olarak
incelendiğinde Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü’ nde %64,03 oranı ile en çok,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ nde ise %19,65 olarak en az canlı izleme ortalaması
görülmektedir. Öğrenciler derslere canlı olarak en az %0 en çok ise %100 olarak katıldıkları
görülmektedir. Ayrıca öğrenciler arasında canlı derslere katılımın bölüm bazında standart
sapması en çok %37,18 olarak Bankacılık ve Sigortacılık, en düşük standart sapma ise %26,96
olarak Elektrik Bölümü’ ndür. Canlı derse katılım ortalamalarının Sigortacılık ve Sosyal
Güvenlik Bölümü dışında dönemlik ders toplam süresinin yarısından aşağıda olduğu
görülmektedir.
Çizelge 4. Üniversite Bazında Canlı Katılım Oranları
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n
A Üniversitesi
B Üniversitesi
C Üniversitesi
D Üniversitesi
E Üniversitesi
F Üniversitesi
G Üniversitesi

min max mean

86
32
197
17
23
38
175

0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
95
100

38,47
46,67
14,21
64,03
66,26
27,60
24,16

std.
dev.
31,01
37,18
29,41
30,71
30,03
26,97
34,23

Çizelge 4’de görüldüğü gibi öğrencilerin derslere canlı katılım ortalamaları üniversite bazında
incelendiğinde E Üniversitesi’ nde %66,25 oranı ile en çok, C Üniversitesi’ nde ise %14,21
olarak en az canlı izleme ortalaması görülmektedir. Ayrıca öğrenciler arasında canlı derslere
katılımın üniversite bazında standart sapması en çok %37,18 ile B Üniversitesi, en düşük
standart sapma ise %26,97 olarak F Üniversitesi’ nde yer almaktadır. Üniversite bazında
incelendiğinde canlı derse katılım ortalamalarının D ve E üniversiteleri dışında derslerin
sürelerinin yarısından aşağı olduğu görülmektedir.
Çizelge 5. Cinsiyet Bazında Canlı Katılım Oranları

Erkek
Kadın

std.
dev.
100 22,04 31,23
100 31,38 36,52

n

min max mean

265
303

0
0

Öğrencilerin derslere canlı katılım ortalamaları cinsiyet bazında incelendiğinde kadınların
%31,38 oranı ile en çok, erkeklerin ise %22,04 olarak en az canlı izleme ortalaması
görülmektedir. Ayrıca öğrenciler arasında canlı derslere katılımın cinsiyet bazında standart
sapması en çok %36,52 ile kadınların, en düşük standart sapma ise %31,23 erkeklerde yer
almaktadır. Cinsiyet bazında incelendiğinde canlı derse katılım erkek ve kadınlarda derslerin
sürelerinin yarısından aşağı olduğu görülmektedir.
5.SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Farklı üniversitelerde ve farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin pandemi döneminde uzaktan
işlenen matematik derslerine canlı bir şekilde katılıp katılmadıkları çalışmada izlenmiştir.
Sonuçlar incelendiğinde ne yazık ki tüm öğrencilerin canlı matematik derslerine katılım
ortalaması beklenen seviyenin çok altındadır (%27). Bazı üniversitelerin (C ve D üniversiteleri)
öğrencilerinin canlı derslerin çoğuna katıldığı, ancak üniversitelerde bu oranın çok düşük
olduğu görülmektedir. Bilgisayar Mühendisliği gibi yüksek puanla öğrenci alınan bir bölümde
canlı derslere katılım oranının düşük çıkması, bu üniversitenin teknik altyapısının yeterli olup
olmadığını düşündürmektedir.
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ÖZET
Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori yöntemi, özellikle okul öncesi
eğitimde günümüzde de yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. 1870-1952 yılları arasında
yaşamış olan Montessori’nin eğitim yöntemi tüm dünyaya yayılarak etkililiği kanıtlanmıştır.
Montessori yöntemi, eğitimin doğal bir süreç olduğu temeline dayanmaktadır. Bu bağlamda
çocuğu merkeze almaktadır. Başka bir ifadeyle çocuk kendi öğrenme hızına ve şekline karar
verebilmektedir. Geleneksel eğitim yaklaşımından farklı olarak öğretmen baskın rolde olmayıp
sadece yol gösterici konumdadır. Montessori, eğitim felsefesine uygun olarak kendi eğitim
materyallerini hazırlamıştır. Bu materyaller çocuğun beş duyusuna da hitap etmektedir.
Montessori yönteminde eğitim her çocuğun kendi özelliklerine uygun olarak yapılandırıldığı
için hem normal gelişim gösteren hem de otizmli, zihinsel engelli veya öğrenme güçlüğü olan
özel gereksinimli çocukların eğitiminde kullanılmaktadır. Farklı gelişim özellikleri olan
çocuklar, gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlanmış eğitim ortamında başarılı olmaktadır.
Çocuğun aktif olduğu bu yaklaşım çocuğa özgüven, öz düzenleme, karar verme becerileri,
farklılıklara saygı ve hoşgörü kazandırmada etkili olmaktadır. Bu araştırmada Montessori
yönteminin okul öncesi dönemde özel gereksinimli çocukların eğitiminde kullanımına ilişkin
bilimsel çalışmaların derlenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Montessori yöntemi, okul öncesi, özel eğitim
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THE USE OF MONTESSORI METHOD IN THE EDUCATION OF CHILDREN
WITH SPECIAL NEEDS IN PRESCHOOL PERIOD
ABSTRACT
Montessori method, developed by Dr. Maria Montessori, is a widely used approach especially
in pre-school education. The educational method of Montessori, who lived between 1870-1952,
has spread all over the world and its effectiveness has been proven. The Montessori method is
based on the fact that education is a natural process. In this context, it is a child-centered
approach. In other words, the child can decide on his/her own learning speed and style. Unlike
the traditional education approach, the teacher is not in a dominant role but only in a guiding
position. Montessori has prepared its own educational materials in accordance with its
educational philosophy. These materials appeal to all five senses of the child. Since the
education in Montessori method is structured in accordance with the characteristics of each
child, it is used in the education of both children with normal development and special needs
children with autism, intellectual disability or learning difficulties. Children with different
developmental characteristics are successful in an educational environment designed in
accordance with their developmental characteristics. This approach, in which the child is
active, is effective in gaining self-confidence, self-regulation, decision-making skills, respect
for differences and tolerance. In this research, it is aimed to compile scientific studies on the
use of Montessori method in the education of children with special needs in the preschool
period.
Keywords: Montessori method, preschool, special education

GİRİŞ
İtalya’nın ilk kadın tıp doktoru olan Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori
yöntemi, özellikle okul öncesi eğitimde günümüzde de yaygın olarak kullanılan bir
yaklaşımdır. 1870-1952 yılları arasında yaşamış olan Montessori’nin eğitim yöntemi tüm
dünyaya yayılarak etkililiği kanıtlanmıştır (Oğuz ve Köksal-Akyol, 2006). Montessori
yöntemi, eğitimin doğal bir süreç olduğu temeline dayanmaktadır. Bu bağlamda çocuk
merkezli bir yaklaşımdır. Başka bir ifadeyle çocuk kendi öğrenme hızına ve şekline karar
verebilmektedir. Geleneksel eğitim yaklaşımından farklı olarak öğretmen baskın rolde olmayıp
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sadece yol gösterici konumdadır. Özellikle iki buçuk-altı yaş çocukların eğitimine odaklanan
Montessori yaklaşımının temel hedefleri çocuklarda saygı, özgüven, ne istediğini bilme ve
uygulama, inisiyatif, bağımsızlık, düzenlilik, konsantrasyon ve yardımlaşma değerlerini
geliştirmektir (Beken, 2009).
Montessori, eğitim felsefesine uygun olarak kendi eğitim materyallerini hazırlamıştır.
Öğretmenlerin görevi bu materyaller hakkında çocuğa bilgi aktarmak değil, nasıl
kullanılacağını çocuğa göstermektir (Durakoğlu, 2010). Bu materyaller çocuğun beş duyusuna
da hitap etmektedir. Tüm çocuklar birbirinden farklı gelişimsel özelliklere sahiptir. Başka bir
ifadeyle çocukların bilişsel, duyuşsal ve bedensel gelişimleri genel ortak özelliklerin yanı sıra
farklılıklar da göstermektedir. Çocuklar arasındaki farklılıklar belirli bir çerçevenin içinde yer
aldığında genel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ancak normal gelişim
özelliklerinden büyük bir oranda farklı gelişen çocuklar için genel eğitim hizmetleri yeterli
gelmemektedir ve özel eğitim desteği alması gerekmektedir (Ataman, 2019). Özel eğitim
hizmeti, ortalama özelliklerden farklılaşan öğrencilere gelişim özelliklerine uygun, belirli bir
program dâhilinde verilen eğitimdir.
Tüm çocuklara verilen eğitimde olduğu gibi özel gereksinimli bireylerin eğitiminde de,
yaşamları boyunca bir başka kişiye bağımlı olmadan yaşamını sürdürebilmesi ve sosyal hayatta
kendi kendine yetebiliyor olması ön planda yer almaktadır (Bender ve Valletutti, 1982). Çağdaş
programlarda yöntem olarak etkin öğrenme yöntemi kullanılır. Bu yöntemde çocuklar sadece
izleyerek ve dinleyerek değil süreçte aktif katılım sağlayarak, hareket ederek katılırlar. Bu etkin
öğrenme; çocukların bağımsız bir şekilde hareket edebildiği, materyalleri serbest bir şekilde
kullanabildiği ve aynı zamanda keşif yapma fırsatını yakalayabildiği bir yöntemdir. Burada
öğretmen çocuğa rehber olma görevindedir. Öğretmen çocuğa teşvik edici sorular sormalıdır.
Özel gereksinimli çocukların eğitiminde birçok yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan yaygın
olarak kullanılanlar arasında, doğal öğretim yöntemleri; gömülü öğretim, fırsat öğretimi,
etkinlik temelli müdahale, geçiş temelli öğretim ve doğal bağlama dayalı dil öğretimi yer
almaktadır (Rakap, 2017). Ayrıca özellikle okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli
çocukların eğitiminde uygulamalı davranış analizi, yanlışsız öğretim yöntemleri (Geç, 2020),
bireysel ve grup içinde eğitim, meşguliyet terapisi, dil ve konuşma eğitimi, duyusal terapiler,
sanat terapisi ve Montessori yöntemi kullanılmaktadır (Yıldırım Doğru, 2009). Montessori
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yöntemine uygun olarak hazırlanmış çevre, özel gereksinimli çocukların bilişsel ve duyuşsal
açıdan gelişmesine imkan tanımaktadır (Danişman, 2012).
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Montessori, doktora eğitiminden sonra 1898 tarihinde, Roma Üniversitesi’nde Psikiyatri
bölümünde çalışmıştır. Görev yaparken özel gereksinime ait bireylerle tanışma fırsatı
yakalamıştır. Özel gereksinimli çocukların uyaran eksikliği nedeniyle öğrenme fırsatını elde
edemediklerini savunmuş ve bu çocuklarla çalışmaya başlamıştır (McKenzie ve Zascavage,
2012). Montessori, özel gereksinime sahip bu çocuklara eğitim ile birçok şeyin
öğretilebileceğine inanmıştır (Vaz, 2013). Maria Montessori, yirminci yüzyılda engelli ve
ekonomik olarak yoksun bırakılan çocuklarla yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Yaptığı program
öğrenme odaklı ve programın merkezinde çocuk vardır (Pickering, 1992). Montessori hayatı
boyunca çocukları dikkatli bir şekilde gözlemlemiş, onların yaptığı davranışları test etmiş ve
onlardan birer hipotez oluşturarak sınıfı laboratuvar şeklinde kullanmıştır (Thayer-Bacon,
2011). Özel gereksinimli öğrencilere materyaller sunmuş ve onları gözlemlemiştir. Denemeyanılma yoluyla onlar için hangi materyallerin kullanışlı ve öğretici olduğuna karar vermiştir
29

(Luborsky, 2014).
Maria Montessori programının temeli özel gereksinimli çocuklar için atılmıştır. Eğitim
yöntemini oluştururken de özel gereksinimli çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurulmuştur (Mckenzie ve Zascavage, 2012). Programa dair sonuçlara bakıldığında
Montessori programının özel gereksinimli çocuklar için başarılı bir method olduğu
görülmüştür (Pickering, 1992). Yapılan araştırmalar sonucunda Montessori materyalleri ve
sunduğu eğitim ortamı çocuklar için hem tanılayıcı hem de onları tedavi edici özelliğe sahiptir.
Örneğin bir Montessori sınıfında öğretmen; çocukların hangi materyalleri kullandığını ya da
hangi materyalleri kullanmaktan kaçındığını, seçtiği materyallerle nasıl çalıştığını gözlemleme
fırsatı bulur. Bu gözlemleri neticesinde özel gereksinime sahip çocukların yetersizlikleri ve
yeterlilikleri konusunda birden fazla şey öğretebilir. Öğretmen de bu sonuç doğrultusunda sınıf
ortamında değişiklikler yapıp çocuğun ihtiyacına cevap verebilir (Nehring-Massie, 2014).
Montessori sınıfları ve materyalleri çocuklara ait bilgi sunma konusunda başarılı bir
programdır. Çocuk hakkında güçlü ve zayıf yönlere seçtiği materyallere göre karar verebilirler.
Çocuğun akranlarıyla kurmuş olduğu iletişim de onun yürütücü işlevi, öz düzenleme becerisi
veya sosyal becerisi hakkında bilgi sağlamaktadır (İlhan-Ildız ve Fazlıoğlu, 2020).
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OTİZM TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARDA MONTESSORİ YÖNTEMİ
Otizm tanısının klinik sonuçlarına bakıldığında bu çocukların uyaranlara karşı ya çok duyarlı
ya da hiç duyarlı olmadığı görülmektedir. Bu durum otizmli çocuklarda duyu bütünleme
sorunundan kaynaklanmaktadır (Kim vd., 2011). Otizmli çocuklar sosyal gelişim açısından
akranlarına kıyasla geri kalmakta ve iletişim kurmakta zorlanmaktadır (Miller vd., 2007).
Park (2004) Montessori yönteminin otizm tanısı almış çocuklarda, gereksinimlerini
karşılayacak bir eğitim ortamı sağlayabileceğini ancak birçok kişinin Montessori eğitim
ortamının elverişliliğinden haberi olmadığını belirtmektedir. Montessori yönteminde duyu
materyalleri büyük bir öneme sahiptir. Özel gereksinime sahip çocuklar duyu materyalleriyle
deneyim kazanmaktadır (Awes, 2012). Montessori yöntemi otizmli çocuklardaki sosyal
iletişim becerilerine yararı dokunmaktadır. Marshall (2001) otizmli bireylerde sosyal
becerilerini geliştirmeleri için Montessori sınıflarının oldukça yararlı olduğunu belirtmektedir.
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) OLAN
ÇOCUKLAR VE MONTESSORİ YÖNTEMİ

30

DEHB; odaklanamama, dürtüsellik, dikkatsizlik gibi belirtilerin görüldüğü nöropsikiyatrik
bozukluktur (Biederman ve Faraone, 2005). Montessori yöntemi, özel gereksinimli çocuklar
için öğrenmenin ilk adımı olarak ‘’dikkat’’ olduğunu belirtmiştir (Nehring-Masssie, 2017).
Montessori yönteminin dikkat sorunu olan çocuklarda, odaklanma probleminin giderilmesi,
öğrenme kapasitesinin giderilmesi, gereksinimlerinin karşılanması için bu yöntem çok
uygundur (Murphy-Ryan, 2017). Montessori eğitim ortamında DEHB olan bireylerde dikkatini
dağıtacak ortam yoktur. Çünkü eğitim ortamı sakin ve yapılandırılmış bir şekildedir (NehringMasssie, 2017).
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARDA MONTESSORİ YÖNTEMİ
Montessori eğitim ortamı öğrenme güçlüğü olan çocuklarda bireysel gereksinimlerini
karşılamak için donanımlıdır. Awes (2012) öğrenme güçlüğü bulunan çocukların Montessori
eğitim ortamından yararlandığını, akıcı şekilde konuşabildiklerinin, sembolleri sıralı ve birden
çok şekilde deneyim kazandığını belirtmektedir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda, bu yöntem
günlük yaşam becerileri alanında da deneyim kazandırmaktadır. Eşyaları taşıma, çamaşırları
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temizleme, çevrenin temizlenmesi gibi konularda günlük yaşamda karşılaşacakları zorlukları
aşabilme açısından da fayda sağlamaktadır (Richardson, 1997).
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Montessori yönteminde eğitim her çocuğun kendi özelliklerine uygun olarak yapılandırıldığı
için hem normal gelişim gösteren hem de otizmli, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu veya öğrenme güçlüğü olan özel gereksinimli çocukların eğitiminde
kullanılmaktadır. Farklı gelişim özellikleri olan çocuklar, gelişim özelliklerine uygun olarak
tasarlanmış eğitim ortamında başarılı olmaktadır. Çocuğun aktif olduğu bu yaklaşım çocuğa
özgüven, öz düzenleme, karar verme becerileri, farklılıklara saygı ve hoşgörü kazandırmada
etkili olmaktadır. Alan yazında yer alan araştırmalar incelendiğinde, Montessori yönteminin
okul öncesi dönemde özel gereksinimli çocukların eğitiminde kullanımına ilişkin bilimsel
çalışmaların yurt dışında yapılmasına karşın Türkiye’de yeterli sayıda olmadığı görülmektedir.
Bu bağlamda, Türkiye’de özel gereksinimli okul öncesi dönem çocuklar için Montessori
yönteminin etkinliğini araştırmaların arttırılması önerilebilir.
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ÖZET
Storigami, kâğıt katlama sanatı olarak bilinen origami ile hikâye anlatmanın bir arada
kullanıldığı bir öğretim metodudur. Tarihi geçmişi çok eski zamanlara dayanan origami,
günümüzde tüm dünyada eğitim amaçlı olarak, özellikle okul öncesi eğitimde, matematik ve
geometri eğitiminde kullanılmaktadır. Origami, çocukların bilişsel ve psiko-motor gelişimine
katkı sağlamaktadır. Özellikle ince motor becerilerini geliştirmektedir. Storigami, hikâye
anlatımı ile birlikte origaminin kullanıldığı bir metot olarak dil gelişimini de desteklemektedir.
Ayrıca

çocukların

yaratıcılık

becerilerini

geliştirerek

özgüvenlerinin

yükselmesini

sağlamaktadır. Aynı zamanda çocukların eğlenerek uyguladıkları keyifli bir metottur. Bu
bağlamda, çocukların gelişimlerinin hızlı olduğu okul öncesi dönemde storigaminin kullanımı
birçok gelişim alanına yararlı olmaktadır. Normal gelişim özellikleri gösteren çocuklar kadar
özel gereksinimli çocukların da gelişimlerinin okul öncesi dönmede desteklenmesi
gerekmektedir. Bu noktadan hareketle özellikle öğrenme güçlüğü olan, otizmli ve zihinsel
engelli çocukların okul öncesi eğitiminde storigaminin kullanılması önerilebilir. Bu
araştırmada, storigaminin okul öncesi dönem çocuklarda kullanımı ve yararlarının yanı sıra
özel gereksinimli çocuklarda kullanımına ilişkin bilimsel çalışmaların derlenmesi
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Storigami, okul öncesi, özel eğitim
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THE USE OF STORIGAMI IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL
NEEDS IN PRESCHOOL PERIOD

ABSTRACT
Storigami is a teaching method in which origami, known as the art of paper folding, and
storytelling are used together. Origami, whose history dates back to ancient times, is used for
educational purposes all over the world, especially in pre-school education, mathematics and
geometry education. Origami contributes to the cognitive and psycho-motor development of
children. It develops fine motor skills. Storigami also supports language development as a
method in which origami is used together with storytelling. In addition, it improves children's
creativity skills and increases their self-confidence. At the same time, it is an enjoyable method
that children practice while having fun. In this context, the use of storigami in the preschool
period, when children's development is rapid, is beneficial for many developmental areas. The
development of children with special needs as well as children with normal developmental
characteristics should be supported in the preschool period. From this point of view, it can be
recommended to use storigami in the pre-school education of children with learning
difficulties, autism and mental retardation. In this study, it is aimed to compile scientific studies
on the use and benefits of storigami in preschool children as well as its use in children with
special needs.
Keywords: Storigami, preschool, special education

GİRİŞ
Origami, bir Japon kâğıt katlama sanatı olarak bilinmektedir. Japonca “ori” (katlama) ve
“kami” (kâğıt) adlı kelimelerin birleşiminden oluşmaktadır (Katz, 2015). Origami, başlangıçta
kâğıt kullanarak hayvan, çiçek veya çeşitli şekiller oluşturulan bir sanat olarak ortaya çıkmış
olsa da günümüzde çocukların gelişimine katkı sağlayan bir öğretim metodu olarak
kullanılmaktadır (Tuğrul ve Kavici, 2002). Hemen hemen herkes origamiyi kullanarak birçok
şey öğretebilir. Origami; yaparak yaşayarak öğrenme, yaratıcı öğrenme, işbirlikli öğrenme,
proje tabanlı ve aktif öğrenme yöntemleriyle ilgili yapıdadır. Yapılan araştırmalara
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bakıldığında origami yöntemi hem okul öncesi çağda hem de ilkokul çağındaki çocukların
gelişmesine yardımcı olmaktadır (Tuğrul ve Kavici, 2002).
Origami; kare, dikdörtgen ve daire şeklindeki kâğıtlarla ortaya bir figür çıkarma işlemidir. Bu
figürleri ortaya çıkarırken ilk olarak sadece katlama işlemi kullanılmaktadır. Makas ve
yapıştırıcı ikinci planda yer almaktadır (Kavici, 2005). Bu bakımdan uygulaması kolay ve
ucuzdur. Origami figürü oluşturmak için kâğıt seçerken; ağırlık, renk ve boyut konularına
dikkat edilmesi gerekmektedir. Origami çalışılan grubun gelişim seviyesine göre kâğıdın
boyutu seçilmelidir. Okul öncesi dönem çocukları için çoğunlukla 20*20 veya 25*25 tercih
edilmektedir (https://www.plymouth.ac.uk).
Origaminin diğer bir kullanım alanı ise hikâye oluşturma alanıdır. Mastin (2007), yaptığı
çalışmasında origami ile hikâye anlatma tekniğini birleştirerek “storigami” olarak
isimlendirmiştir. Ancak bu yöntem eğitimde çok nadir kullanılan bir yöntemdir. Mastin (2007)
tarafından yapılan araştırmada, çocukların keyifle yaptığı, eğlenceli, karşılıklı etkileşime dayalı
bu tekniğin hafızayı güçlendirme, ince motor becerilerinin geliştirilmesi, sağ ve sol beyin
uyumu ve yaratıcılığın geliştirilmesi konusunda pek çok faydasının görüldüğü saptanmıştır.
Storigami tekniği konusunda alanyazında çok geniş bir çerçeve bulunmamaktadır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bir hikâye anlatım tekniği olan storigami; hikâyenin anlatılması esnasında kağıt bir olayı
anlatacak biçimde katlanır ve göz önünde canlandırılır. Hikâye bittiğinde üç boyutlu bir şekilde
dinleyiciye sürpriz bir figür yapılabilir. Dinleyen kişi hikâyede anlatılan olayları yapılan
katlama ile eşleştirir ve aynı zamanda bir origami figürü de öğrenebilir. Storigami yöntemi
eğitim alanında her yaş grubunda öğretilebilir. Aynı zamanda ev ortamında da aileler ve
çocuklarla beraber de kullanılabilir (Petrell Kallevig, 2009).
Oğuz (2016) tarafından sınıf öğretmeni adayları ile yapılan çalışmada storigami yönteminin;
sosyal-duygusal gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi ve motor gelişim alanlarına katkısının
olduğu saptanmıştır. Storigami yönteminin; küçük kas becerilerine, dinleme becerisi gibi
alanlardaki gelişimlerine katkı sağladığı ve aynı zamanda beynin sağ ve sol loblarına ait
becerileri geliştirdiği vurgulanmıştır. Mekânsal ilişkilere, hafıza güçlendirmeye, yaratıcılığa ve
sosyal becerileri geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır. Matematik, dil ve sanat-bilim
etkinliklerinde ek malzeme imkânı sağlama gibi birçok yararı vardır (Petrell Kallevig, 2009).
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Genel olarak bakıldığında hemen hemen her gelişim alanına hitap eden storigami yöntemi
ülkemizde de çok yaygınlaşan bir teknik olmamıştır. Kritik dönem olan erken çocukluk
döneminde de etkinliklerin içerisinde yer verilebilir. Storigami yönteminin okul öncesi
dönemindeki çocuklara hitap edebileceği, ilgilerini çekebileceği ve aynı zamanda dikkat
sürelerinin de arttırarak süreci daha keyifli hale getirebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda,
tüm eğitimcilerin storigami yönteminin daha iyi anlaşılabilmesi için bu konuda bilgilendirme
eğitimi verilebilir (Tanju Aslışen, 2021).
Çocukların bilişsel, dil, psiko-motor ve sosyal olmak üzere tüm gelişim alanlarını desteklemeye
yardımcı olan storigami yönteminin normal gelişim gösteren çocuklar gibi özel gereksinimli
çocuklar için de faydalı olduğu düşünülmektedir. Özel gereksinimli çocuklar, normalden farklı
gelişim özellikleri göstermelerinden dolayı eğitimde farklı içerik, materyal ve düzenlemelere
ihtiyaç duymaktadır. Özel gereksinimli çocuklar; zihinsel engelli, otizmli, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu olan, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, öğrenme güçlüğü
olan çocukların yanı sıra kronik hastalığı olan çocuklarla üstün yetenekli çocukları da kapsayan
çok geniş bir grubu oluşturmaktadır (Ataman, 2019). Tıpkı normal gelişim gösteren çocuklar
gibi, özel gereksinimli çocukların eğitiminde de temel hedef çocukların tüm gelişim alanlarının
desteklenmesidir. Bu bağlamda bilişsel, dil psiko-motor ve sosyal gelişimleri açısından
akranlarından farklı özellikler gösteren çocukların eğitiminde storigamiden yararlanılabilir.
Storigami, çocukların keyifli bir şekilde gelişimlerini desteklerken özgüven, yaratıcılık ve
dikkat toplama becerilerinin de gelişmesine katkı sağlamaktadır (Oğuz, 2016).
Otizm Spektrum Bozukluğu, doğumdan sonra ilk üç yıl içinde ortaya çıkarak yaşam boyu
süren, iletişim, sosyalleşme, dil ve diğer gelişim alanlarını etkileyen, nörolojik gelişimsel bir
bozukluktur (Yosunkaya, 2013). Otizm Spektrum Bozukluğu ve Asperger sendromu olan
çocukların eğitiminde origami kullanımının matematiksel, görsel düşünme becerileri alanına
katkısı olduğu saptanmıştır (Bakar ve Fauzi, 2019). Otizmli bireylerde yaşamlarında mantıksal
bir şekilde adım attığı araştırmalar sonucunda bulunmuştur (Swanson, 1999). Ayrıca araştırma
sonuçları origaminin hastanede yatan çocukların kaygılarının azalmasına ve olaylara uyum
sağlamasına yardımcı olduğunu göstermektedir (Mathew ve Christabel, 2018).
İşitme yetersizliği olan çocuklar için öğretilecek kavramların origami ile uygulamaya
dökülmesi görsel imkân sağlamaktadır (Chen, 2005). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu olan çocuklarda da konsantrasyonun ve dikkat sürelerinin artması konusunda,
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öğrenme güçlüğü olan bireylerde ise doğrudan ve sıralı etkileri bulunmuştur. Yaratıcılık
becerileri ile ön planda olan üstün yetenekli çocuklar için de storigami yararlı bir etkinlik olarak
kullanılabilir. Tüm bu araştırmalara bakıldığında origami ve storigami yönteminin özel
gereksinimli çocuklara da katkısının olduğu görülmektedir.
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında storigami yönteminin her yaş grubunda
uygulanabileceği görülmektedir. Ancak çocukların gelişiminin doğum öncesinden sonra en
hızlı olduğu dönem olan okul öncesi dönem, gelişim açısından kritik olduğu için okul öncesi
dönemde çocukların gelişimlerinin desteklenmesi çok önemlidir (Senemoğlu, 2012). Bu
bağlamda, origami ve storigami yöntemleri, normal gelişim gösteren çocukların yanı sıra özel
gereksinimli çocukların eğitiminde de gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılabilir.
Storigami klasik tekniğin dışında hikâye anlatmaya farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.
Okul öncesi dönemde özel gereksinimli çocukların dikkat sürelerinin kısa olması göz önünde
bulundurulduğunda farklı yöntem teknikler çocukların öğrenmeye motivasyonlarını
arttırmaktadır. Yurt dışında yapılan araştırmalarda storigaminin özel gereksinimli çocukların
eğitiminde yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Türkiye’de yapılan bilimsel araştırma
ve uygulamalarda bu etkili metodun kullanımına yeterince yer verilmediği görülmektedir. Bu
bağlamda, storigaminin okul öncesi dönemde, çeşitli özel gereksinim gruplarındaki çocukların
eğitiminde etkililiğinin araştırılmasına yönelik bilimsel çalışmaların yapılması önerilebilir.
Ayrıca uygulamaya yönelik olarak özellikle okul öncesi öğretmenlerinin ve özel gereksinimli
çocuklarla çalışan tüm eğitimcilerin storigami tekniğini öğrenip vermiş oldukları eğitimlerde
kullanması yararlı olabilir.
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Abstract:
This article describes some effective ways of using information technologies in learning
foreign languages. Moreover, useful methods of teaching through technologies, such as special
language teaching software and its advantages in teaching English for specific purposes briefly
discussed.
Keywords:
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communication, pedagogy, English for specific purposes, development, program, methods,
text, requirements, teaching process.
Today, one of the main requirements of a high professional skill is the perfect
knowledge of foreign languages. It is noteworthy that special attention is paid to the study of
English, which occupies a leading position among international languages. Particular attention
is paid to the development of the teaching technology in English in the educational institutions
and the implementation of professional programs for this purpose. This is a predefined
conceptual framework for a modeled program. In addition to teaching special English skills,
terminology, vocational training materials, audiovisual resources, and texts can be seen as an
aspect of the implementation of the aforementioned tasks. It is important to ensure the priority
of the education system in the process of training specialists, including the introduction of new
technologies in teaching foreign languages. It is well known, that the expression of thought,
communication between nations, spiritual and other dialogues are expressed through language.
Such technologies reflected in the education system, and it enhances the level of foreign
language teaching. In each area, we also need to develop a networking approach to address the
future needs of those who are fluent in English (subject to Classificatory, Qualifications and
State Education standards).
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Depending on the directions of the field of higher education, the use of supplementary
texts in the English language teaching process will increase the ability of learners to learn
languages. Alternatively, alternative methods can be used, that is, to meet the demand by
adopting alternative methods of education in the education system of other countries; it is
desirable to use predictions from all the above-mentioned approaches in different
combinations.
The Requirements for Foreign Language Speech indicate that speaking is a requirement
of time to learn many types of vocabulary. Explaining the content of other languages, especially
in English language, reading and writing, speaking practice, specialization, specialization in
broadband and professional literature, explanation of abstracts, theses, as well as written
information exchange processes The importance of information and communication
technologies is evident and clear.
The use of additional text-based curriculum is one of the methodological approaches to
a well-deserved solution to the problem of English teaching. Approaches to this approach are
widely used in the national methodology.
All these approaches are evidently used in different combinations, not in a pure form.
It is important to note that this approach should not be overlooked in English language teaching,
because it is possible to solve a number of educational issues more successfully than other
technologies, thanks to such approach technology. It is easy to get information and text content
on a variety of programs, using computer hardware and magnetic discs to develop speech in
English language courses at non-philological universities.
In addition, parts of the text or content in the text are beneficial for speech. At the same
time, students have the opportunity to expand their vocabulary and participate in the research
activities so that they can apply their knowledge in practice.
It is possible to prepare additional text articles using press, periodicals, and media.
Students are encouraged to learn about interesting findings and scientific discoveries. If there
are any words or phrases that are difficult to understand in the text, it is important to consider
the simplified dogma to help students understand. As a result, students have the opportunity to
practice their knowledge, expand their knowledge, and engage in research. The most exciting
part of the course is the increased interest of students in the use of modern information and
communication technologies, the unique opportunities of the Internet.
Teaching English is only possible with new ideas, technologies, and development.
Without a doubt, it will be a good result if you follow them during the sessions. The goal of
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using supplementary textual learning is to introduce students to the most common ideas in
education. This technology reflects a person-oriented approach, and not only the achievement
of each student's knowledge, skills and skills, but also the individual characteristics of the
development, can be achieved.
The exercises to check whether the reader understands the additional text can be
expressed as follows: Answer the questions on the text hydro technical constructions. Some
questions can be simplified when questioning exercises are used to find out if the text is read.
Thus, the implementation of technology, ensuring that the teaching methods meet the
requirements of time is the primary task of pedagogical scientists. One of the most pressing
social problems is training and professional development of specialists.
One of the peculiarities of our time is the accelerated development of information and
communication technologies and the new approach to the educational process and its
organization. The XXI century is a high technology age, and modern young people are stepping
not only in the spirit of the spirit but also in the development of the electronic world. Therefore,
the younger generation demands a different approach to the teaching process. Teacher's role in
the course is also changing. The teacher is now acting mainly as a guide. Teachers who want
to take a break with the time require time to be ready for any part of the lesson through ICT.
Indeed, the role of modern pedagogical technologies and information and
communication technologies is exacerbated by the purposeful organization of game classes that
interest students, in order to improve the quality and effectiveness of their education. The
capacity to use them is increasing day by day, and technical tools are becoming an integral part
of the learning process. To teach English to computers effectively, the teacher must first be
able to use computer technology at a professional level need. The use of this level includes not
only the full capabilities of the computer, but also the creation of new curricula. In order to be
a pedagogue of this level, every foreign language teacher needs to work more on modern
technology. There are some advantages in teaching English to computer-based traditional
teaching methods. First, computer-based learners will be able to test their skills in four language
areas (speech, listening, writing, and reading). With the help of advanced software, it is
possible. It is only necessary to direct the reader to this method of learning.
Moreover, every rule of the word, every word, every word of consciousness that has
been taught to teach foreign languages through the computer has been well preserved in the
memory of the reader. It is because of the rich graphic capabilities of the computer, video and
video content is one of the most effective ways to teach foreign languages through PC. It is
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best to use the Audacity, H5P, Adobe audition, and Power Point 2013, iSpring, video converter
to help you with your time. Because these programs use video and audio, visual, animated
themes to highlight the topic, the effectiveness will be further enhanced. In Power Point, you
can attract students to the topic by showing them in audio, video, and images. Moreover,
Moodle platform will also be useful for online assessment and digital task development.
Thus, the dissemination of technology, ensuring that the teaching methods meet the
requirements of time is the primary task of pedagogical scientists. Training and retraining of
experts are also actual. At the same time, the economic, political, cultural and educational
relations of the state with the countries of the world are gaining ever increasing interest of our
young people to the life, culture, traditions and languages of foreign countries. The role of
foreign languages, especially English, is remarkable in the development of these relations.
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Amaç: Bu araştırmanın amacı yükseköğretimde “toplumsal cinsiyet algısı” ile ilgili üniversite
öğrencileri üzerine yapılmış araştırmaları konu alan lisansüstü tezlerin içerik analizinin
yapılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler
betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırma çerçevesinde tezler bilimsel bir çalışmada olması gereken temel kriterler
açısından Akademik Yayın İnceleme Formu’ndaki ölçütlere göre incelenmiştir. İnceleme
sonucunda yüksek lisans ve doktora tezlerinin genel olarak bilimsel bir çalışmada olması
gereken ölçütleri taşıdığı tespit edilmiştir. Tezlerin demografik dağılımının incelenmesine
bakıldığında, kadın araştırmacı ve kadın danışman oranının erkek oranından daha fazla olduğu,
en fazla tez yayımlanan yılın 2019 ve 2021, en fazla tez yayımlayan enstitünün Eğitim Bilimleri
ve Hemşirelik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tezlerde en çok işlenen temanın toplumsal cinsiyet
rolleri ve toplumsal cinsiyet algısı olduğu tespit edilmiştir. Tezlerde kullanılan öğrencilere ait
sosyodemografik değişkenler ile toplumsal cinsiyet rolleri ölçeği arasındaki ilişki
incelendiğinde “cinsiyet ”değişkeni ile TCRTÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın
tezlerin büyük bir çoğunluğunda ortaya çıktığı diğerlerinde ise sonuçların birbirine yakın
olduğu görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin TCRTÖ puan ortalamaları incelendiğinde ise
öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısının eşitlikçi düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lisansüstü tezler, Toplumsal cinsiyet, Üniversite öğrencileri
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ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİ
Doç. Dr. Abidin DAĞLI
Dicle Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-3072-8997

ÖZET
Okullarda sınıf denilen birimlerde kapalı kapılar arasında yapılanların, yapılması gerekenler
olup olmadığı bilinmek durumundadır. Bunu bilmenin sağlıklı yollardan biri de denetimdir.
Denetim; örgütsel eylemlerin kabul edilen amaçlar doğrultusunda, saptanan ilke ve kurallara
uygun olup olmadığının anlaşılması sürecidir. Denetimin temel amacı, örgütün amaçlarının
gerçekleştirilme derecesini saptamak, daha iyi sonuç alabilmek için gerekli önlemleri almak ve
süreci geliştirmektir. Ders denetimi ise; eğitim kurumlarında öğretim görevinde bulunan
öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerindeki durumlarının gözlemlenmesi, incelenmesi ve
değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın amacı; literatür taramasıyla elde edilen veri ve bilgileri
temel alarak, 2014 yılından sonra denetim görevlerinin tamamen okul müdürlerine verilmesiyle
ilgili olarak, okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin kamu okullarının çeşitli kademelerinde
görevli öğretmen görüşlerinin nasıl olduğunu ortaya çıkartmaktır. Araştırmada bilgi ve verilere
ulaşılırken nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. 2014-2021 yılları
arasında yurt içinde okul müdürlerinin ders denetimi konusunda öğretmen görüşlerine dayalı
olarak varılan sonuç şöyledir: Öğretmenlerin ders denetiminin tamamen okul müdürlerine
verilmesine genel olarak taraftar olduğu, ancak okul müdürlerinin mevcut bulunan bilgiyle
öğretmenleri etkili bir şekilde denetleyemeyeceği ileri sürülmüştür. Okul müdürlerinin sınıf
ortamında etkili bir denetimi gerçekleştirebilmeleri için; denetim süreçleri, insan ilişkileri,
konu alanı, insan kaynakları yönetimi, bilgi yönetimi gibi birçok alanda bilgi sahibi olmaları
gerekir. Bu bağlamda okul müdürlerinin yönetim ve denetim konusunda üstlenmiş oldukları
rolü etkili bir şekilde oynamaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler işbirliğine giderek
okul müdürlerini hizmet-içi eğitime tabi tutmalıdır. IVX. Milli Eğitim Şurasında ifade edildiği
gibi, okul yöneticilerinin eğitim yönetimi ve denetimi bilim dalında lisansüstü eğitim yapan
kişilerden seçilip atanması gerekir. Bu da okullarda ders denetim sorununa köklü bir çözüm
bulma anlamına gelebilir.
Anahtar Kelimeler: Müdür, Öğretmen, Denetim, Ders Denetimi.
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EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KURAMSAL BİR BAKIŞ
Doç. Dr. Abidin DAĞLI
Dicle Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-3072-8997
ÖZET
Eğitimde fırsat eşitliği, 1960’lı yıllardan itibaren araştırmalara konu olmuş ve günümüzde de
önemini koruyan bir konu olarak bulunmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliğinin tanımı konusunda
yaygın bir görüş farklılığı bulunmaktadır. Bazıları her çocuğun yasal olarak okula gitmesi
olarak tanımlarken, bazıları ise her çocuğun aynı eğitim kaynaklarından yararlanması olarak
tanımlamaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği, herkesin yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre eğitim
olanaklarına ulaşma ve ondan yararlanma anlamına gelir. Fırsat eşitliği, tüm bireylerin eşit
eğitim kaynaklarına ulaşması ya da bireylerin eğitimsel kazanımlarının eşitlenmesi ile sağlanır.
Eşitlik kavramı, genellikle fırsat ve imkân eşitliği olarak ele alınmakta, bu ilkenin hayata
geçirilmesinde eğitim sistemi önemli bir rol oynamaktadır. Bireylerin doğuştan getirdiği
birtakım yetenekler ve içinde doğduğu hayat şartları kendisine bağlı değildir ve aslında bunlar
bireyin hayatta elde edeceği kazanımların adil olmayan bir şekilde temellenmesine sebep
olmaktadır. Zekâ gibi doğuştan gelen ve sosyal anlamda avantaj sağlayan bazı imtiyazlar
bireylerin toplumdaki pozisyonlara eşit bir şekilde erişimini engellemektedir. Bireyden
bağımsız olarak gelişen her dezavantaj fırsat eşitliğinin ihlali olarak kabul edilir. Dolayısıyla
eğitimde dezavantajlı öğrencilerin diğerleriyle aynı seviyeye getirilmesinde kaynakların nasıl
dağıtıldığı önemli hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitimde fırsat eşitliği konusunda
yerli ve yabancı literatürü tarayarak elde edilen bilgiler doğrultusunda öncelikle; eğitimde fırsat
eşitliği konusuna açıklık getirmek, daha sonra da bu konuda ulusalararası ve ulusal yasal
hukuki dayanaklara değinmek ve eğitimde fırsat eşitliğini engelleyen faktörleri ortaya çıkartıp
bu konuda bazı önerilerde bulunmaktır.
Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman
incelemesi temel nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemlerinden biridir. Bu
çalışmanın sonucunda konuyla ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eşitlik, Eğitimde Fırsat Eşitliği.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME
PROBLEMLERİNDEKİ SÖYLEMLERİNDE KULLANDIKLARI RUTİNLER

Meryem Kardelen KÜÇÜK
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0001-8907-6260

ÖZET
Güçler[1] tarafından Matematiksel Bilişe İletişimsel Yaklaşım Teorisi olarak Türkçeye
çevrilen, Commognition Teori’nin kökenleri sosyal kültürel teoriye dayanmaktadır.[2]
Literatür tarandığında matematiksel modelleme etkinliklerinin daha çok bilişsel teori ile
incelendiği görülmüştür. Matematiksel Bilişe İletişimsel Yaklaşım Teorisi’ne göre
matematiksel söylem sözcükleri matematiğe özgü olan söylemdir. [3] Matematiksel söylemin
yapı taşlarından olan rutin kavramı ise matematiksel söylemin tanımlama, ispat, tahmin etme,
genelleme, karşılaştırma gibi yönlerinde benzer durumlarda tekrarlayan eylemleri
içermektedir.[4] Rutinler ise ritüel ve keşif rutinleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Böylece bu
çalışmada1 matematiksel modelleme problemleri sosyal kültürel teoriye göre incelenmiştir.
Çalışmamızda iki 10.sınıf öğrencisinin birbiri ile ilişkili üç matematiksel modelleme
probleminin çözüm sürecinde söylemlerinde kullandıkları rutinler incelenmiştir. Bu süreç
çevrimiçi ortamda zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir. İncelenen öğrencilerden biri sınıf
ortalamasının üzerinde başarı düzeyine sahip iken diğer öğrenci ortalama başarı düzeyine
sahiptir. Sosyal kültürel teori göz önüne alınarak incelenen bu öğrencilerin matematiksel
söylemlerinde ritüel çeşitlerinden hangisini, neden ve hangi sıklıkla kullandıkları
gözlemlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin başarı düzeylerinin ya da soru türlerinin
kullanılan söylemlerle ilişkili olup olmadığı da belirlenmiştir.
Buna göre öğrencilerin iletişimleri boyunca kullandıkları rutinler, bu rutinlerin çeşitleri ve
kullanım sebepleri analiz edilmiştir. Soru türleri ile rutinlerin ilişkileri incelendiğinde kimi soru
tiplerinde bazı rutinlerin daha sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Tüm bunlar ışığında
öğrencilerin kimi benzer sebeplerle keşif ve ritüel rutinleri kullandıkları da belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Söylem, ritüel rutin, keşif rutini

1. GİRİŞ
Matematiksel modelleme, gerçek hayat problemlerine modelleme yoluyla çözüm üretmeye
fırsat vermesi yönüyle, öğrencilerin matematiği gerekli ve önemli görmelerini sağlamada

1
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büyük rol oynar. [5] Matematiğin yanı sıra mühendislik, fen, teknoloji gibi alanlar ile de
yakından ilişkili [6] olan matematiksel modelleme gerçek dünya ile matematik arasında bir
köprü görevi görmektedir. [7, 8]
İlgili literatür incelendiğinde matematiksel modelleme son yıllarda alan eğitimcileri
tarafından üzerinde sıkça çalışılan konulardan biri olduğu gözlemlenmiştir. Matematiksel
modelleme (gerçek dünya ile matematik arasında her iki yönde çeviri süreci), matematik
eğitiminde son birkaç on yılda en yoğun şekilde tartışılan ve yaygınlaştırılan konulardan biridir.
[9] Modelleme süreci boyunca öğrenciler problem bilgilerini yorumlama, uygun kararlar
verme, hipotez, tartışma, karşı iddia sunma, önceki öğrenmeleri uygulama gibi durumlar ile
karşı karşıya kalırlar. [10] Böylece matematiksel modellemenin disiplinler arası etkileşimi göz
önüne alındığında matematiksel modelleme etkinliklerinin lise öğrencilerine fayda
sağlayacağı, ayrıca bu modelleme etkinlikleri yapılırken grup çalışmasının öğrencilerin farklı
açılardan sorulara yaklaşması konusunda kolaylık sağlayacağı beklenmektedir.
Jung and Reifel [11] matematiksel iletişimi öğrencilerin kavramsal anlama, matematiksel
düşünme, problem çözme ve muhakeme becerilerinin geliştirilmesinde temel unsurlardan biri
olarak ele almaktadır. Matematiği öğrenme ise, matematiksel söylemlerin (mathematical
discourse) daha açık ve net hale gelmesi olarak görülür. [12] Yapılan çalışmalar incelendiğinde
matematiksel modelleme etkinliklerinin daha çok bilişsel teori ile incelendiği, sosyo-kültürel
bakış açısıyla daha az çalışma yapıldığı gözlemlenmiştir. Güçler [13] tarafından Matematiksel
Bilişe İletişimsel Yaklaşım Teorisi olarak türkçeye çevrilen, Commognition Teori’nin
kökenleri de sosyal kültürel teoriye dayanmaktadır. [2]
Matematiksel Bilişe İletişim Teori’sine göre söylem özel bir iletişim biçimidir. Sfard,
matematiği söylem olarak tanımlamaktadır ve matematiksel söylem kelimelerle sınırlı değildir,
eylemleri de kapsamaktadır [3]. Bir başka deyişle matematiksel söylem Matematiksel Bilişe
İletişimsel Yaklaşım (Commognition) Teorisi’ne göre sözcükleri matematiğe özgü olan
söylemdir [3]. Matematiksel söylemin bileşenlerinden biri ise “rutin” olarak bilinmektedir. Bu
teoriye göre rutinler matematiksel söylemin tanımlama, ispat, tahmin etme, genelleme,
karşılaştırma gibi yönlerinde benzer durumlarda tekrarlayan eylemleri içerirler. [4]
Ülkemizde sosyo-kültürel teoriye dayalı Matematiksel Bilişe İletişimsel Yaklaşım
Teorisi’ne dayalı sınırlı sayıda çalışma yer almaktadır, dünyada ise Sfard [3] ile bu konuya
ilginin daha çok arttığı gözlemlenmektedir. Ritüel rutinler ve keşif rutinleri ile ilgili çalışmanın
ise ülkemizde hiç yapılmadığı, dünyada da yeni popülerleşen konular içerisinde yer aldığı
görülmüştür.
Rutinler process-oriented(sürece yönelik) ve product-oriented(ürüne yönelik) rutinler
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sürece yönelik rutinler ritual(ritüel) rutin olarak
adlandırılırken ürün odaklı söylemsel rutinler ise exploration(keşif) rutin olarak
adlandırılmaktadır. [14]
Bu veriler ışığında farklı bir disiplin içerisindeki bir konunun matematiksel modelleme ile
öğrenci grupları oluşturularak yapılmasının Matematiksel Bilişe İletişimsel Yaklaşım
(Commognition) Teori’si açısından incelenmesinin literatüre fayda sağlayacağı düşünülerek
ikişer kişilik oluşturulan 10. sınıf öğrenci gruplarına matematiksel modelleme problemleri
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yöneltilmiştir. Öğrencilerin bu problemleri çözüm süreçlerinde söylemlerinde kullandıkları
rutinler ve rutin çeşitleri incelenmiştir.
2. UYGULAMA
Öğrencilerin matematiksel modelleme problemlere karşı çözüm sürecinde söylemlerinde
kullandıkları rutinleri incelemek adına araştırmacı tarafından birbiri ile ilişkili üç matematiksel
modelleme problemi yöneltilmiştir. Çözüm süreci içerisinde öğrencilerin hangi soru çeşidinde
daha çok rutin kullanmış olduğu incelenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin söylemlerinde
kullandıkları rutin çeşitleri de incelenmiştir. Öğrencilerden birinin başarı düzeyi sınıf
ortalamasında, diğeri ise bu ortalamanın üzerindedir. Seçilen iki kız öğrencinin isimleri
çalışmada Y ve B şeklinde ifade edilmektedir. Bu çalışma araştırmacının da bulunduğu boş bir
sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. Aşağıda birinci soru ve akabinde öğrencilerin
söylemlerinde kullanmış olduğu rutinler belirtilmiştir.
2.1. Soru 1

49

Birinci soru ritüel-keşif ikilisi açısından incelendiğinde Y’nin “Birinci soruda oran orantı
yapsak…” ifadesi ile soruya hangi işlemi yapmayı düşündüğünü söylemesi ile başladığı
görülmektedir. Bu yönüyle öğrenci soruyu anlamlandırmaya ya da farklı yorumlamaya
çalışmamıştır. Bu sebeple ilk diyalogda Y’nin ritüel rutin kullanmış olduğu görülmektedir.
Devam eden diyalogda B herhangi bir yorumda bulunmamış bunun üzerine Y sorunun
içerisindeki ifadeleri anlamlandırmaya başlamış bunları da sesli olarak dile getirmiştir.
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“Genelde büyük yumurtadan çıkan yavrular hayatta kalıyormuş. Küçük yumurtadan çıkan
yavrunun hayatta kalma şansı daha az. Burada daha büyük bir olasılık var, onu alabiliriz.
Değil mi?” ifadesi ile verilen olasılık ifadesini sorunun anlamından farklı olarak yorumlamış
olduğu görülmüştür. Böylece Y’nin keşif rutinini ilk defa burada kullandığı söylenebilir.
Devam eden diyaloglarda soruyu yorumlaya devam etmiş “İki yumurtadan ilki 78 olduğuna
göre bunun yaşama olasılığı daha az. Yani 78’i almayacağız.110’u alsak zaten iki yumurta
çıkarıyormuş birini alsak..” ifadesi de de benzer şekilde keşif rutini kullanmıştır. Çünkü
öğrencinin buradaki söyleminde ne yapmamaları gerektiğini söylemesinin ardından
yapabileceklerine alternatif de belirtmiştir. Farklı yönlerden soruyu değerlendirmiş olması
keşif rutini kullandığını göstermektedir.
Devam eden diyalogda Y ile B karşılıklı bir diyalog içerisine girmişlerdir. Konuşmalarını
toparlamaları adına araştırmacı sorudan ne anladıklarını ifade etmelerini istemiştir. Bunun
üzerine Y’nin “Hocam ben oran orantı diye düşündüm.” İfadesi ile öğrenci ne anladığını değil
bu çözüm aşamasında hangi işlemi yapacağını belirtmiştir. Araştırmacının burada
öğrencilerden beklentisi sesli olarak yorumlamalarda bulunmaları ve soruda anladıkları
noktaları dile getirmesidir. Buna karşın öğrenci işlem odaklı bir tutum sergilemiştir. Bu
yönüyle Y’nin buradaki söyleminin de ritüel rutin çerçevesinde kabul edilmiştir.
Devam eden diyaloglarda öğrenciler uzun süre söylemlerinde ritüel-keşif rutin ikilisini
kullanmamışlardır. Bu diyaloglarda daha çok işlemleri ilerlettikleri görülmüştür. Bu işlemler
de daha çok Y tarafından yapılmış olduğu görülmektedir. Bunun hemen ardından Y’nin
“Bunların altına yüzdelik yazsak içler dışlar yapıyormuş gibi.” ifadesi ile öğrencinin daha önce
yapılan işlemi devam ettirmek adına bir fikir belirttiği görülmüştür. Fakat Y’nin söylemi
incelendiğinde yüzde problemlerinde daha önce işledikleri konudan hatırladıklarını yersiz bir
şekilde burada kullandığı görülmektedir. Bunu bir sonraki ifadesinde dile getirmiştir. Bu
ifadesinde eski bilgilerinden hatırladıklarının birleşimini dile getirdiğini söylemiştir.
Hatırladıklarını çözümde kullanırken bir mantık çerçevesinde değil de daha çok ezbere bir
yaklaşım ile kullandığı görülmektedir. Böylece öğrenci söylemlerinde ezbere bir yaklaşım
benimsemiş böylece ritüel rutin kullanmış olduğu görülmektedir.
Y çözüm sürecinin devamında belli işlemler ile ilerlemiş yaptığı bir işlemde ise bölme
işleminin sonucunun tam sayı çıkma beklentisinde olduğu görülmüştür. Y işlem sonucunun
tam sayı çıkması gerektiğini düşünürken rasyonel bir sayı çıkabileceği fikrine sahip olmadığı
görülmektedir. Aslında bu yönüyle öğrencinin bir bölme işlemi sonucunun tam sayılardan
farklı bir sayı kümesinde olabileceğini düşünmemesinin kısıtlı bir alanda düşünme
gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu yönüyle öğrencinin tek yönlü düşünmesi sebebi ile bu
söyleminde de ritüel rutin kullanmış olduğu görülmektedir.
Bu süreç içerisinde sorunun başından itibaren her iki öğrencinin diyaloglarının ilerlemesine
karşın B’nin söylemlerinde herhangi bir rutin kullanmadığı gözlemlenmiştir. Bunun bir sebebi
soru çözümünde genelde onaylayıcı ya da kısa cevap veren bir tavrı sahip olması olduğu
düşünülmüştür. Kimi diyaloglarda ise cevap vermemiş ya da Y’nin çözümlerine herhangi bir
müdahalede bulunmamıştır. B’nin diyalog içerisindeki bu tutumu ilk rutinini yüzde oranını
olasılık olarak ifade etmesi ile değiştiği görülmüştür. Aslında burada da Y’nin daha önceki
diyaloglarına benzer bir tutum içerisindedir. Y’nin ikinci yumurta ağır diyor burda 110/100
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yapsak…” ifadesine karşılık “Evet, olasılık diyor zaten.” şeklinde bir cevap vermiştir. B,
burada da onay içeren ve kısa açıklamalı bir söylem kullanmıştır. Fakat B’nin bu kısa
açıklaması incelendiğinde bir önceki diyalogda Y’nin söylediği yüzde oranını olasılık olarak
değerlendirmiş olduğu görülmektedir. Yani burada B olasılık ifadesini eski bilgileri ışığında
iki sayının birbirine oranı şeklinde oluşturmuş olabileceği söylenebilir. Böylece B bu ifadesi
ile söyleminde bir şekilde ritüel rutin kullanmıştır.
Araştırmacı burada öğrencilerin çözümde ilerlerken ne bulduklarını değerlendirmeleri
açısından birkaç soru yöneltmiştir. Aralarındaki iletişim aşağıdaki gibi ilerlemiştir:
Araştırmacı : Neler buldunuz?
Y : Hocam bir tek biz ikinci yumurtanın ağırlığını bulduk. Sadeleştirdik yüzde 11 bulduk
Araştırmacı : Bunu neden öyle yaptınız?
B.1.23 : çünkü bizden yüzdelik istediği için bizden ikinci yumurtanın ağırlığını istiyor.78
olasılık içerisine giriyor yüzde 11.
B’nin buradaki söylemi incelendiğinde bir önceki söylenen ifadeleri belli bir kombinasyonla
birleştirerek açıklamada bulunduğu görülmektedir. Bu kombinasyon aslında belirli bir anlam
da belirtmemektedir. Fakat önceki söylemleri birbirinden bağımsız olarak yan yana getirerek
yeni bir söylem oluşturduğu görülmektedir. Belirtilen sebepler ile ritüel rutin içeren bir söylem
kullanmasının yanında kendine ait herhangi bir fikir belirtmemiş olduğu da ayrıca görülmüştür.
Devamında araştırmacı öğrencilerin kendi aralarındaki konuşmasının arasına girmiş daha
önce sorduğu soruyu tekrar onlara yöneltmiştir: “Şimdi tekrar düşünelim. Bizden soruda ne
istiyor?”. Araştırmacının buradaki amacı önceki müdahalesine benzer nitelik taşımaktadır.
Onların sorudan ne anladıklarını kendi cümleleri ile ifade etmelerini istemiştir. Kimi zaman bu
yöntem öğrencilerin düşüncelerini sesli ifade ederken farklı düşünmelerini sağladığı
görülmüştür. Fakat burada Y’nin daha öncesinde olduğu gibi benzer bir cevap verdiği
görülmüştür. Öğrenci soruyu anlamlandırmaya değil çözümlemeye yönelik bir tutum
içerisindedir. Böylece Y’nin “110’dan 78’i mi çıkaracağız? Sonrada oradan yüzdelik olarak
mı hesaplayacağız?” cevabı da bu yönde olmuştur. Öğrenci ne anladığını söylememiş, farklı
bir çözüm yöntemi dile getirmiştir. Bu çözüm yöntemini işlemsel olarak ilerletmiş fakat bu
yöntem herhangi farklı yönden düşünme içermemiştir. Sonrasında Y’nin “Yüzde 11 olmuyor o
ikinci yumurta içindi. Yüzdelikleri böyle bulmuyorduk farklı bir yöntemi vardı.” ifadesinde de
Y’nin yine yöntem odaklı ilerlediği dolayısı ile ritüel rutin kullanmaya devam ettiği
görülmüştür.
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2.2. Soru 2

İkinci soruda da birincide olduğu gibi ilk olarak Y ikinci diyalog ile söyleminde ritüel rutin
kullanmıştır. Y, “Üçüncü öncülü sonradan hesaplayacağız.” ifadesi ile öğrenci soruyu
değerlendirirken yapacakları işlemleri sıralaması hakkında söylem geliştirmiştir. Böylece neyi
nasıl yapacaklarını bir ritüel halinde ifade etmiştir. Bu sebeple bu söylemin içeriğinde de belli
bir yöntem ve işlemler sırası ile ifade edilmiş alışılmışın dışında bir ifadede kullanılmamıştır.
böylece burada ritüel rutin kullanılmıştır.
Y devam eden ifadesinde ise “Penguen çiftler her bahar ayında bir penguen büyütmektedir.
Yani bunların yarısı kadar 25 bin olur.” diyerek bu soru içerisindeki ilk keşif rutinini
kullanmıştır. Öğrenci soruyu tekrar ederken aynı zamanda bunun matematiksel anlamı ile
günlük anlamındaki bağlamını da kurmuştur. Çözümde hatalı olsalar da “Çift sayısı kadar
çocuk sayısı olacak ise toplam sayının yarısı kadar çocuk sayısı olacak.” önermesini farkına
vardığı görülmektedir. Yani verilen bir bilgiden çıkarımda bulunmuştur. Bu sebeple burada
günlük hayat ve matematik bağlamını doğru bir şekilde kurmuş olduğu görülmektedir. Benzer
şekilde “5 bin çiftten 2500 yavru büyüyyorsa yetişkin oluyorlar artık büyüdükleri için.. ilk
baştaki rakamın yüzde yirmisini bulmalıyız.” ifadesi ile de öğrencinin belli bir çıkarımda
bulunduğu görülmektedir. Daha önceki çıkarımları üzerine yeni bir çıkarım eklemiş ve bunu
matematiksel olarak hangi işlemi yapması gerektiğini belirterek devam ettirmiştir. Böylece
buradaki söyleminde de öğrenci keşif rutinini kullanmıştır.
Y’nin süregelen söylemlemleri incelendiğinde “2500 ü yüzde yirmi ile oranladık ya.
Sıfırları şurdan kesiyoruz. Şu iksini sildik. O zaman 5 çıkmaz ben yanlış yazmışız şimdi 250 yi
de beşe bölersek 50 olur.” İfadesi ile iki sayıyı oranladığı görülmektedir. Bu işlemi yaparken
söylemlerinin içerisinde “Sıfırları şuradan kesiyoruz. Şu ikisini sildik.” ifadesinin anlamına
dikkat edildiğinde öğrencinin sadeleştirme anlamında bunu dile getirdiği görülmektedir. Fakat
söylediği ifade ile bu işlemin asıl anlamında değil önceki bilgilerinden aşinalığı ile dile
getirdiği görülmektedir. Bunun sonucunda Y buradaki söyleminde ritüel rutin kullanmıştır
deriz.
Y çözümde ilerleyişinin yanlış bir ilerleme şeklinde olduğu görülmüştür. B ile
diyaloglarının bir süre sonra ilerlemesi ile bir yanlıştan döndüğü görülmektedir. Bu durum
araştırmacının bir sorusu ile karşımıza çıkmış ve bu durum öğrencinin fikrini değiştirmiştir.
Haliyle bu da söylemine yansımıştır. Böylece öğrencinin zihninde farklı fikirler oluşmuştur.
Yanlışını anlamış olmasının yanında doğrusu hakkında da bir fikir belirtmiştir. Tüm bunlar
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sonucunda öğrencinin birden farklı yönden yeni fikirler oluşturduğu görülmüştür. Böylece
çözüm süreci içerisinde yaptıklarını gözden geçirerek çözüme farklı yönlerden bakabilmiştir.
Tüm bunlar ışığında öğrenci yaptığı yanlıştan dönmesi ve farklı bir yönden bakmış olması
sebebi ile buradaki söyleminde keşif rutini kullanmıştır. Sonrasında B kısa bir cümle kurmuş
ardından Y çözümlemelerini daha da genişletmiştir.
Y çözümünde yer alan hataları fark ettikçe farklı düşünme yollarına başvurmuştur. Bunlar
içerisinde “Mesela 10 tavuğumuz var ise kaç yavrusu olur?” şeklinde bir söylem kullanmıştır.
Öğrenci burada çözdükleri problem içerisindeki sayılar büyük olduğundan çözümü daha iyi
ilerletmek adına küçük sayılarla kendine bir örnek oluşturmuştur. Y bu durumda kendisine
farklı bir örnek yazmış olması ile çözümü kolaylaştırmıştır. Çözümü kolaylaştırmış olması da
hem kendisi hem de B’nin çözümü devam ettirmesi için büyük fayda sağlamıştır. Öğrenciler
böylece sorunun devam eden çözümünden farklı şeyler düşünebilmişlerdir. Farklı düşünme
boyutunda Y problemi günlük hayat problemine dönüştürmüş kendi tavukları varmış gibi
örneklendirmiştir. Örneğe B’yi de dahil etmiş böylece ilerleyen diyaloglarda da kendi verdiği
örneğin sonucunu birlikte bulmuşlardır. Sonucunda asıl probleme odaklanarak çözümü daha
iyi analiz edebilmişlerdir. Bu örneklemenin Y’nin çözüm süreci boyunca yapmış olduğu en
etkili keşif rutini olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin soru içerisinde söylemlerinde kullandıkları rutinler incelendiğinde kullanılan
son rutinin bu soru içerisinde ilk defa B tarafından ritüel rutin kullandığı görülmüştür.
Öğrenciler aşağıda verilen kısa diyalog ile sorunun buldukları sonucunu araştırmacıya dile
getirmişlerdir. Araştırmacı ise öğrencilerin buldukları sonucun ne olduğunu bilip
bilmediklerini anlamak adına onlara bir soru yöneltmiştir. B ise buldukları sonucun ne
olduğunu sorgulamadan yalnızca soru kökünü tekrar etmiştir. Fakat bulunan sonuç ile B’nin
söyleminde kullandığı ifade bunu yansıtmamaktadır. Yani B bulunan sonuçtan bağımsız bir
söylemde bulunmuştur. Bunun üzerine araştırmacı tekrar bir soru yöneltmiş B benzer tutumda
bir cevap vermiştir. Böylece B iki söyleminde de sorunun sonucu soru kökünden gelir
düşüncesi ile üst üste iki defa ritüel rutin kullanmıştır.
Y.2.16 : yani 5 binin yüzde yirmisini alıcaz. Daha yeni 2500 e yaptığımız gibi. Evet 10 kalır.
B.2.16 : evet 10 kalır
B.2.17 : hocam biz 10 diyoruz
A : 10 ile neyi buldunuz?
B.2.18 : penguenlerin sayısı. Yetişkin ve yavru sayısı kaç olur demiş bize.
Y ise buldukları sonucun asıl sonuç olmadığını anlayarak yanlışını fark etmiştir. Yanlışını
fark etmiş olmasının yanında çözüme yeni bir pencereden yaklaşarak sorunun cevabına da
ulaşmıştır. Böylece ile öğrenci yanlışını fark ederek söyleminde keşif rutini kullanmıştır.
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2.2. SORU 3

54

Dördüncü soru grafik yorumlama sorusu olup ilgili önermeler iki hükme sahiptir. Bunun
sonucunda sorunun yapısı sebebi ile Y’nin sorunun nasıl çözüleceğini “Şimdi soruda zaten
araştırmayı yapmış.. Biz doğru mu yanlış mı ona karar vereceğiz. 2000 yılında…(önermeyi
okuyor). Çoğu büyük, değil mi? Baksana biri şöyle… en fazla şöyle…doğru.” ile ifade ettiği
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görülmüştür. Bu yönüyle Y buradaki söyleminde ritüel rutin kullanmıştır. Çünkü belli bir
yöntemin sırası ile nasıl yapılacağını söylemiştir. Y, “2015 yılına kadar bu üç penguen türünün
nesli tükenecektir diyor. Evet bakalım azalma var mı? ifadesinde ise nesli tükenme ifadesinin
grafikteki karşılığını anlamlandırmaya çalışıyor. Yani öğrenci burada verilen bilgi ışığında bir
çıkarımda bulunuyor. Ardındansa bu çıkarımın sonuçlarının grafikte olup olmadığını kontrol
ediyor. Böylece Y var olan bilgiden çıkarımlar yaparak grafiği inceldiğinden söyleminde keşif
rutini kullanmıştır.
Devam eden diyaloglarda Y, “Gento’da mesela azalmış bura ama burada aynı kalmış, şura
mesela yine azalmış, değil mi? Burası daha çok azalmış. Gitgide azalmış mesela.”şeklindeki
ifadesi ile de benzer yorumlamalarla grafiği yorumlamaya devam ettiği görülmüştür. Bu
yönüyle Y’nin buradaki söyleminde yalnızca grafik okuma yaptığı ve kendinden ayrıca bir şey
katmadığı için ritüel rutin kullandığı söylenebilir.
Yukarıdaki söylemlerinin ardından “Tam tükenmez mesela 2009 yapsak şöyle 2010 yapsak
yükseliyor bir anda. Artıyor ama azaladabilir .” ifadesi ile incelenen grafikte artış olduğunu da
dile getirmiştir. Devam eden diyaloglarda artış ve azalış olursa nesli tükenme olmayacağı fikri
oluşmuştur. Bu yönüyle bu söylemindeki “…artıyor ama azaladabilir.” İfadesi ile farklı bir
yönden değerlendirmiş olduğu görülmüştür. Böylece bu diyalogda Y ilk defa söyleminde keşif
rutini kullanmıştır.
Y’nin “Bak burada artmış burada eşit kalmış burada azalmış, burada daha da çok azalmış
ama şuralarda çoğalmış.” ve “2001’le 2004 yılları arasında azalmıştır diyor. Bunlar zaten
azalmış gözle görülüyor.” ifadeleri ile yine benzer şekilde grafikler beklenen şekilde
yorumlanmıştır. Herhangi bir çıkarım ya da yorumlamada bulunmadan yalnızca grafik okuma
yapması sebebi ile öğrencinin bu ki diyalogdaki söylemlerinde de ritüel rutin kullanılmış
olduğu söylenebilir.
Tüm bunların yanında soru içerisinde B’nin söylemlerinde herhangi bir rutin kullanmadığı
da görülmüştür. Öğrenci sorunun başlangıcının aksine üç ve dördüncü önermelerde daha aktif
bir iletişim içerisindedir. Fakat söylemleri daha yakından incelendiğinde daha çok onay ve
tekrarlama şeklinde iletişimini devam ettirdiği görülmüştür. Aslında öğrencinin diyalog
içerisinde aktif görünmesine karşın pasif olduğu herhangi bir yorumda bulunmadığı
görülmüştür. Bu yönüyle öğrencinin karşıdakini onay ve tekrarlama sürecinde herhangi bir
rutin şekli kullanması beklenmemiştir. Tüm bunlar ışığında öğrencilerin diyalog içerisinde
konuşmuş olmalarının onların aktif bir iletişimde oldukları yanılgısına düşürebileceği, aksine
öğrencinin söylemlerinde herhangi bir rutin kullanmadan iletişimi ilerletebildiği söylenebilir.

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Birinci soruda öğrencilerin söylemlerindeki ritüel – keşif rutinleri incelendiğinde sıklıkla
ritüel rutin kullanıldığı görülmektedir. Yalnızca Y iki diyalogdaki söylemlerinde keşif rutini
kullanmıştır. Bu durum da soruyu yorumlarken oluşmuştur. Y, çözümün devam eden sürecinde
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herhangi bir keşif rutini kullanmamıştır. B’nin ise hiç keşif rutini kullanmadığı yalnızca ritüel
rutin kullandığı görülmektedir. Y, toplamda yedi diyalogda yer alan söylemlerinde beş ritüel
rutin, iki diyalogda da keşif rutini kullanmıştır. B ise iki diyalogda ritüel rutin kullanmıştır.
B’nin söylemlerinde bu kadar az rutin kullanmış olmasının bir sebebinin genellikle onay
içeren ifadeler kullanması olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında kimi zaman kısa ifadeler
içeren cümleler de kullanmıştır. Çözüme çok dahil olmamış olması da bir başka sebep olarak
kabul edilebilir. Çözüme dahil olmamış olması ile yeni fikirler de dile getirmemiştir. Var olan
bir çözümü devam ettirdiği de görülmemiştir. Yalnızca iki diyalogda Y’nin söylediklerini farklı
şekillerde dile getirmiştir. Bunlar içerisinde de söylemlerinde kullanış şekline bakıldığında
kendinden herhangi bir şey katmamış olması, diğer bir ifade ile ezbere konuşmuş olması onun
söylemlerinde ritüel rutin kullanmasına olanak sağlamıştır.
Y, yedi diyalogdaki söylemleri içerisinde her iki rutini de kullanmıştır. Keşif rutinini ilk
diyaloglarda kullanmış, devamında da ritüel rutini kullandığı görülmüştür. Sorunun başlarında
soruyu anlamak adına soruyu yorumlamış bu durum onun farklı yönlerden değerlendirme
yapabilmesine de olanak sağlamıştır. Bu sebeple iki diyalog içerisinde de keşif rutini
kullanmıştır. Diğer hiçbir diyalogda bu rutini kullanmamış olması çözüm sürecinde yalnızca
ritüel rutini kullanmış olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle öğrenci çözüm sürecinde her ne
kadar yeni fikirler dile getirmiş olsa da bu fikirler ritüel rutin içerisinde değerlendirilebilecek
fikirler olmuştur. Y burada çözümü ilerletmiş fakat çözüme farklı yönlerden bir bakış açısı
geliştirememiştir. Daha önce bildiği, duyduğu, hatırladığı çözüm yöntemlerini çözümde
kullanmaya çalışmıştır. Daha çok yöntem açısından soruları değerlendirmiştir. “Şu işlemi ve
şu işlemi şöyle yapmalıyım.” şeklinde çözümde ilerlemiştir. Yanlış bir ilerleme içerisinde
olduğunu düşündüğünde ise bu defa farklı bir yöntem denemeye çalışmış kimi zaman bunun
için araştırmacıya ya da B’ye danışmıştır.
İkinci soru incelendiğinde öğrencilerin toplamda dört defa ritüel rutin, beş defa ise keşif
rutini kullandığı gözlemlenmiştir. Bu soruda öğrencilerin söylemlerinde kullanılan toplam
rutin sayısının yakın sayıda olduğu da görülmektedir. Ayrıca soruda kullanılan ritüel rutin
sayısının keşif rutini sayısından da az olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin kullandıkları
rutinlerin dağılımına bakıldığında B yalnızca iki defa ritüel rutin kullanmış, keşif rutini ise hiç
kullanmamıştır. Y ise iki defa ritüel rutin beş defa keşif rutini kullanmıştır. Bu yönüyle bu
soruda keşif rutininin kullanılması Y yönünden incelenmelidir.
Y, çözüm sürecinde soru üzerinden çıkarım yapmış olması, yaptığı çıkarım sonucu ile
yapacağı matematiksel işlemi ilişkilendirmesi, yanlış yapmış olduğu bir işlemi fark ederek
çözüme alternatif bir yol dile getirmesi, yaptığı işlemi arkadaşına daha iyi anlatmak adına
günlük hayattan basit bir örneklendirme yapması ile öğrenci pek çok şekilde keşif rutini
kullanmıştır. Kullanılmış keşif rutinlerden basit günlük hayat örneği vermiş olması
söylemlerinde öğrencinin çözüm sürecinde hem kendisini hem de arkadaşını ikna etmesi
yönünde faydalı olmuştur. Her iki öğrenci de asıl sorunun çözümünde ne yapacaklarını daha
sağlam bir şekilde anlamlandırmışlardır. Bu durum söylemde keşif rutininin kullanılmasının
çözümün işleyişinde önemli bir etkiye sahip olduğunu, bu etkinin de çözüme pozitif olarak
yansıdığını göstermiştir.
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Y’nin söylemlerinde keşif rutininin yanında ritüel rutinleri kullanması da beklenmiştir.
Çünkü öğrenciler işlem yaparken ya da klasik bir sorunun çözüm adımlarında sıklıkla geçmiş
öğrenmelerindeki çözüm ritüellerini kullanmaktadır. Bu yönüyle Y’nin söylemlerinde dile
getirmiş olduğu “…sıfırları şuradan kesiyoruz. Şu ikisini sildik…” ifadeleri matematiksel
söylemlerde öğrencilerin kullandığı ritüel rutinlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
B’nin söylemlerinde kullanmış olduğu ritüel rutinler ise Y’nin kullandığından farklılık
göstermektedir. Araştırmacının sorduğu soruya çözümü bulduklarını kabul ederek
düşünmeden cevap vermiştir. Cevabını verirken yaptıklarını değerlendirmemiş yalnızca soru
kökünü okuyarak cevaplarını söylemiştir. Bu yönüyle B’nin söyleminde düşünerek
cevaplamaktan çok ezbere bir cevap verilmiş olduğu görülmüştür.
Üçüncü soruda kullanılan tüm rutinler ışığında öğrencilerin söylemlerinde kullandığı
toplam rutin sayısının altı olduğu görülmektedir. Bunların hepsi Y tarafından kullanılmış, B ise
söylemlerinde herhangi bir rutin kullanmamıştır. Y’nin kullanmış olduğu rutinlerin dağılımı
ise beş ritüel rutin ve bir tane keşif rutini şeklindedir.
Üçüncü soruda dört farklı önerme bulunmaktadır. Sorunun cevapları diğer sorulara göre
daha hızlı bir şekilde verilmiştir. Örneğin birinci önermenin sonucu bir diyalogda
belirlenmiştir. Y birinci önermede grafiği sesli olarak yorumlarken aynı zamanda ritüel rutin
de kullanmıştır. Fakat ikinci önermede her iki öğrenci de herhangi bir rutin kullanmamışlardır.
Üçüncü önermede 3 farklı diyalogda, dördüncü önermede ise bir diyalogda rutinler
kullanılmıştır. Kısaca bazı önermeleri cevaplandırma sürecinde öğrencilerin söylemlerinde hiç
rutin kullanmadan çözüme ulaşabilecekleri görülmüştür.
Soru önermelerden oluşan bir grafik yorumlama problemi olduğundan öğrenciler daha çok
grafik üzerinde gördükleri ile cevaplandırma yapmışlardır. Bu sebeple öğrenciler daha çok
önceki öğrenmelerinden ya da aşina oldukları yorumlama şekillerini kullanmışlardır. Bu
yönüyle araştırmada öğrencilerin bu soruda ritüel rutini daha sık kullandıkları görülmüştür. Bu
ritüel kullanımı grafik ile önermeyi anlamlandırma aşamasında ritüel rutin kullanımı şeklinde
olmuştur. Sorunun başında Y’nin söyleminde kullandığı ritüel rutin “Bu soru böyle çözülür.”
şeklinde bir bakış açısı ile daha öncesinde aşina olunan bir yöntemin kullanımı şeklinde
gerçekleşmiştir.
Üçüncü önerme ise dört önerme içerisinde öğrenciler arasında en çok tartışılan önermedir.
Diyaloglar içerisinde hem ritüel rutin hem de keşif rutini kullanılmıştır. Bunlardan 3’ü ritüel
rutin biri keşif rutini olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada diyalogdaki söyleminde öğrenci
varsayımsal bir yaklaşım ile keşif rutini kullandığı görülmektedir.
Tüm bunlar ışığında öğrencilerin sorularda kullandıkları rutin çeşitleri aşağıdaki çizelgede
verilmiştir.
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Çizelge.1 Y ve B Öğrencilerinin Üç Farklı Matematiksel Modelleme Probleminin
Çözümünde Söylemlerinde Kullandıkları Rutin Çeşitleri
Soru

Kişi

Y

TOPLAM RUTİN

B

1.SORU

5R

2K

2R

0K

9

2.SORU

2R

5K

2R

0K

9

3.SORU

5R

1K

0R

0K

6

Toplam(R/K)

12 R

8K

4R

0K

24

R:ritüel rutin K:keşif rutini

Kullanılan rutinler sorular açısından incelendiğinde en az sayıda kullanılan rutinin grafik
okuma sorusu olan üçüncü soruda gerçekleştiği görülmektedir. Soruların içerisinde rutin
çeşitlerinin dağılımı incelendiğinde ise ritüel rutin birinci ve üçüncü sorularda daha sık
kullanılmıştır. Keşif rutini ikinci soruda daha sık kullanılmıştır.
Öğrenci söylemleri incelendiğinde ritüel rutin her iki öğrenci tarafından kullanılmış olmasına
karşın keşif rutini yalnızca Y tarafından kullanılmıştır. B’nin kullanmış olduğu ritüel rutinler
incelendiğinde söylemlerinin genellikle kısa açıklamalar şeklinde olduğu görülmektedir. B,
çözüm süreci boyunca kendine özgü, farklı yönden çözümü ilerletecek, farklı bakış açısı
geliştirebileceği bir söylem kullanmamıştır. Onun söylemleri daha çok tekrar ya da onay içeren
söylemler olduğu görülmektedir. Bu sebeple B’nin söylemlerinde kullanmış olduğu rutinlere
tekrar eden ve ezbere söylenen ritüel rutinler denebilir.
Y, B’nin aksine söylemlerinde hem ritüel rutini hem de keşif rutinini kullanmıştır. Y’nin
rutinleri kullanma oranı ise sorudan soruya farklılık göstermiştir. Çözüm süreci içerisinde
genellikle soru çözümlerini Y’nin ilerletmiş olduğu görülmüştür. Y, çözümde ilerleyemediği
sorularda farklı düşünmeler gerçekleştirmiştir. Yanlış çözümlediği ya da işlem hatası yapmış
olduğu sorularda ise kendisini sorguladığı çoğunda yanlışından döndüğü görülmektedir.

.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DİJİTAL ÖYKÜ TEMELLİ MATEMATİK
ÖĞRETİMİ SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Şuheda Ünal
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
0000-0003-0481-5760
Osman Çil
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
0000-0001-5903-9864
ÖZET:
Araştırma sınıf öğretmenlerinin matematik öğretim sürecinde dijital öykü kullanılmasına
yönelik görüşlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini
görüşleri incelenmek üzere 25 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır ve katılımcıların belirlenmesi
için amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu doğrultuda
katılımcıların aktif olarak öğretmenlik yapıyor olması, dijital öykü konu kapsamında bilgi
yeterliğine sahip olması, dijital öyküyü derste kullanabilmesi, çoklu medya araçlarını
kullanmada yeterli donanım ve beceriye sahip olması ölçütleri göz önünde bulundurulmuştur.
Araştırma verileri çalışmanın amacı doğrultusunda hazırlanan, 4 uzman görüşü sonucunda
düzenlenen görüşme sorularıyla toplanmıştır. Veri toplama sürecinde matematik dersi
kapsamında araştırmacı tarafından ilkokulun her kademesi için hazırlanan dijital öyküler ve
ders planları katılımcı öğretmenlere dağıtılmış, onlardan kendi sınıf seviyelerine uygun olan
dijital öyküyle birlikte derslerini işlemeleri istenmiştir. Görüşme soruları öğretmenlerle bire bir
görüşme şeklinde uygulanarak öğretmenlerin izni dahilinde ses kaydına alınmıştır. Elde edilen
veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin birçoğunun
dijital öyküyü geleneksel öykünün elektronik ortama aktarılması olarak tanımladıkları, dijital
öykünün eğitsel kullanımında ise dersin dikkat çekme ve her aşamasında kullanabileceğine dair
görüşlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin matematik
öğretiminin dijital öykü ile yürütülmesinin soyut kavramları somutlaştırma, akılda kalıcılığı
sağlama, dikkati derse çekme gibi olumlu yönleri ile ilgili görüş bildikleri tespit edilmiştir.
Matematik öğretiminin dijital öykü ile yürütülmesinde nelere ihtiyaç duyulabileceğine dair ise
teknolojik donananımın yeterli düzeyde olması gerektiği görüşünün ön plana çıktığı
görülmektedir. Öğretmenler dijital öykülerin matematiğin her konusu için çoğaltılması, sürecin
materyallerle somutlaştırılması, bireysel farklılıkların dikkate alınması gibi önerilerde
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, dijital öykü, sınıf öğretmeni.
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EXAMINATION OF CLASS TEACHERS' OPINIONS ON DIGITAL STORY BASED
MATHEMATICS TEACHING PROCESS
ABSTRACT:
The research aims to examine the views of classroom teachers on the use of digital stories in
the mathematics teaching process. For this purpose, one of the qualitative research methods,
the action research pattern, was used in the research. The sample of the study was composed
of 25 classroom teachers whose opinions were examined, and criterion sampling from
purposeful sampling methods was used to determine the participants. In this direction,
participants have to actively teach, to know the field of a digital story, be able to use the digital
story in the course, criteria for having sufficient hardware and skills in using multimedia tools
have been considered. The research data were collected through interview questions prepared
in line with the purpose of the study and organized as a result of the opinions of 4 experts.
During the data collection process, digital stories and lesson plans prepared by the researcher
for all primary school levels within the scope of the mathematics course were distributed to the
participating teachers. They were asked to process their lessons together with a digital story
that was appropriate for their class level. The interview questions were applied in the form of
one-on-one interviews with the teachers and recorded in audio with the permission of the
teachers. The obtained data were analyzed by the content analysis method. As a result of the
research, it is seen that many teachers define a digital story as the transfer of a traditional story
to an electronic environment, in the educational use of the digital story, it is seen that there is
a majority of opinions that it can be used at every stage of the lesson to drawing attention. In
addition, it was found that teachers have an opinion about the positive aspects of conducting
mathematics teaching with a digital story, such as embodying abstract concepts, ensuring
memorability, and drawing attention to the lesson. It is seen that the opinion that technological
equipment should be at a sufficient level in terms of what may be needed in the conduct of
mathematics teaching with a digital story comes to the fore. Teachers made suggestions such
as reproducing digital stories for each mathematics subject, embodying the process with
materials, and taking individual differences into account.
Keywords: Mathematics teaching, digital story, classroom teacher.
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İLKOKUL 3. SINIF KARAKTER EĞİTİMİDERS PROGRAM TASARISI
Nurdan Çakır
ÖZET
Toplumlar, varlıklarını sürdürmek, huzurlu ve güvende yaşamak için karakter yönünden
gelişmiş insanlara giderek daha çok ihtiyaç duymaktadır. Günlük yaşamda insanların bu
boyutta ortaya çıkardığı olumsuzlukların sıkıntıları giderek derinleşmektedir. Artan şiddet
olayları, gasp ve hırsızlık, kopyacılık, sahtecilik, akran zorbalığı, argo ve küfürlü konuşmak,
bencillik, bağımlılık yapan maddelerin kullanımı alanlarındaki artışlar, toplumsal kaygıları
yoğunlaştırmaktadır. Hayatın her alanında, eğitimin de her aşamasında karakter vardır ve
değişen yaşam koşullarına uyum sağlayabilmek için karakterin sistematikleştirilmesi bir
gerekliliktir. İyi karakterin küçük yaşlardan itibaren çevre faktörüyle şekillendiğinden
hareketle bu çalışmada İlkokul 3. sınıf karakter eğitimi öğretim programı tasarlanmıştır.
Bu çalışma hazırlanırken nitel araştırma yöntemlerinden doküman analiz yöntemi
kullanılmıştır. Karakterin keşfedilmesi ve eğitilerek geliştirilmesi oldukça zor ve ciddi bir iştir.
Çocukların karakterlerinin keşfedip geliştirme ile ilgili çalışmaların kısa süreli ve durumsal
değil, “süreklilik” ilkesine uygun olarak sürece yayılmış çalışmalar olması gerekir. Farklı
ülkelerdeki karakter eğitimi programları , alan yazındaki tez ve makaleler incelenmiş ve
değerlendirilmiştir. İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin bilgi, beceri ve hazırbulunuşluk düzeyleri
göz önüne alınarak toplumsal hayatta yer alan genel sorunlar üzerine yirmi kazanım ve konu
belirlenmiştir. Bilimsel veriler ışığında karakteri sağlam birey ve toplum ihtiyacından doğan
bu öğretim programı tasarısıyla ilkokul 3. sınıf düzeyinde Karakter Eğitimi dersinin
uygulanması alan yazında da desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Program Tasarımı, Karakter Eğitimi,ilkokul

PRIMARY SCHOOL 3rd GRADE CHARACTER EDUCATION CURRICULUM DESIGN
ABSTRACT
Societies increasingly need people who have developed in terms of character in order to
maintain their existence and live in peace and security. .In daily life, the problems of the
negativities caused by people in this dimension are getting deeper. . .Increasing incidents of
violence, extortion and theft, cheating, forgery, peer bullying, slang and abusive speech,
selfishness, and increases in the use of addictive substances intensify social concerns. .There is
character in every area of life, at every stage of education, and systematization of character is
a necessity in order to adapt to changing living conditions. .Based on the fact that good
character is shaped by the environmental factor from an early age, the primary school 3rd grade
character education curriculum was designed in this study.
While preparing this study, document analysis method, one of the qualitative research
methods, was used. Discovering the character and developing it by training is a very difficult
and serious task. .Studies on the discovery and development of children’s characters should not
be short-term and situational, but should be studies spread over the process in accordance with
the principle of “continuity”. .Character education programs in different countries, theses and
articles in the literature were examined and evaluated. .Twenty acquisitions and topics on
general problems in social life were determined by considering the knowledge, skills and
readiness levels of primary school 3rd grade students. .In the light of scientific data, the
implementation of the Character Education course at the 3rd grade level of primary school was
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supported in the literature with this curriculum design, which emerged from the need of
individuals and society with strong character.
Key Words : CurricukunDraft, Character Education, primary school
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DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMININ ÖNEMİ
Mesut BULUT
Atatürk Üniversitesi
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0733-0964
Abdulkadir KIRBAŞ
Atatürk Üniversitesi
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9846-0256

ÖZET
MEB 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nda özellikle belirtilen, çağın
gereklerine uygun, donanımlı, girişimci, eleştirel düşünen ve problem çözme becerisi yüksek,
empati yapabilen vb. bireyler yetiştirilmesi için bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişimler,
dünyada meydana gelen gelişmelere paralel olarak öğretmen merkezli ve öğretmenin sınırları
belirlediği davranışçı yaklaşıma dayalı öğrenme anlayışının aksine yapılandırmacı öğrenme
yaklaşımında öğrenci merkezli ve kalıcı öğrenmenin gerçekleştirildiği öğrenme ve öğretme
sürecinin oluşturulması gerekmektedir. Özellikle bilginin hızla tüketildiği günümüzde,
öğrenme-öğretme sürecindeki etkinlikler kapsamında öğrencilerin aktif katılımını sağlama,
onları motive etme, kalıcı öğrenmeyi sağlama, öğrenmeyi kolaylaştırma ve zevkli hâle getirme
birtakım hususlarda materyal ve materyal tasarımı önemli işlevleri yerine getirmektedir.
Dolayısıyla birey ve toplumun gelişiminde, iletişimin gerçekleştirilmesinde önemli
fonksiyonlar üstlenen dil ve onun bir parçası olarak değerlendirebileceğimiz duygu, düşünce
ve hayallerin estetik bir şekilde dışavurumu olan edebiyat, birey ve toplum için vazgeçilmez
temel ögeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki temel ögenin etkili ve verimli bir şekilde
verilmesinde, derslere ilişkin hedeflerin/kazanımların gerçekleştirilmesinde hiç şüphesiz
materyal tasarımı oldukça önemlidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada,
alanyazın taraması ve doküman incelemesiyle elde edilen veriler ışığında betimsel analiz
yoluyla dil ve edebiyat öğretiminde materyal tasarımı ve kullanımı ele alınmış, dil ve edebiyat
öğretimi açısından materyal tasarımının taşıdığı önem incelenmiştir. Araştırma sonucunda dil
ve edebiyat öğretiminde önemli işlevleri yerine getiren materyal tasarımının öğretim
faaliyetlerinin vazgeçilmez temel ögesi olduğu, öğrenmeyi kolaylaştırma, motivasyonu
sağlama, soyut kavramları somutlaştırma, öğrenmeyi kalıcı hâle getirme, zevkli kılma gibi
birtakım noktalarda önemli işlevlere sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Materyal tasarımı, dil ve edebiyat, öğretim, önem
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LİSELERDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK DÜZEYLERİ

Dr. Azize YÜKSEL
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü
0000-0002-1786-2673

ÖZET
Hesap verebilirlik, sorumluluk, icra etme, uygulama, uygulamalarından sorumlu görülme,
cevap verebilirlik gibi birçok anlamı içinde barındırmakla birlikte en temelde etik bir
kavramdır. Hesap verebilirlik, eğitim örgütleri açısından, kurum içinde yürütülen faaliyetlere
ilişkin içeride ya da dışarıda bulunan bir otoriteye karşı alınan kararlar ve uygulamalarla ilgili
açıklama yapma, bilgi verme ve yapılan faaliyetleri meşrulaştırma zorunluluğunu ifade
etmektedir. Ayrıca kurumların eğitsel amaçları gerçekleştirirken yaptıkları etkinlik ve bu
etkinlikler esnasında kullandıkları kaynaklardan da yükümlü olmaları eğitimde hesap
verebilirlik kapsamına girmektedir. Bu çalışmada liselerde görev yapan öğretmenlerin
görüşleri doğrultusunda okul yöneticilerinin hesap verebilirlik düzeylerini belirlemek
amaçlanmıştır. Araştırmaya 2021-2022 eğitim öğretim yılında Isparta il merkezinde farklı
sosyoekonomik düzeylerdeki liselerde görev yapan 196 öğretmen katılmıştır. Çalışmada Celep
ve Öztürk (2009) tarafından geliştirilen "Okul Müdürünün Hesap Verebilirliği" ölçeği
kullanılmıştır. Liselerde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin hesap
verebilirlik düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bu araştırma nicel betimsel araştırma modelinde
tasarlanmıştır.

Öğretmenlerin

yöneticilerin

hesap

verebilirliklerini

"kötü"

düzeyde

değerlendirdikleri görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre yöneticilerin hesap
verebilirlik görüşlerine bakıldığında, bayan öğretmenlerin yöneticilerinin hesap verebilirlik
düzeylerini bay öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde değerlendirdikleri görülmektedir.
Ayrıca hizmet süresi değişkenine göre yöneticilerin hesap verebilirlik düzeyi ile ilgili görüşleri
arasında 16-20 ve 20 ve üzeri hizmet süresine sahip öğretmenlerin ortalamalarının, 0-5 ve 610 yıl hizmet süresine sahip olan öğretmenlere göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul, Yönetici, Öğretmen, Lise, Hesap Verebilirlik.
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ACCOUNTABILITY LEVELS OF SCHOOL HEADS IN HIGH SCHOOLS

Dr. Azize YÜKSEL
Isparta Provincial Directorate of National Education
0000-0002-1786-2673

ABSTRACT
Although it contains many meanings such as accountability, responsibility, execution,
implementation, being responsible for its practices, responsiveness, it is basically an ethical
concept. Accountability refers to the obligation of educational organizations to explain, inform
and legitimize the actions taken against an internal or external authority regarding the activities
carried out within the institution. In addition, the activities carried out by institutions while
fulfilling their educational goals and their responsibility for the resources they use during these
activities are within the scope of accountability in education. In this study, it is aimed to
determine the accountability levels of school administrators in line with the opinions of
teachers working in high schools. In the 2021-2022 academic year, 196 teachers working in
high schools of different socioeconomic levels in the city center of Isparta took part in the
research. The "Accountability of the School Principal" scale developed by Celep and Öztürk
(2009) was used in the study. This research, which aims to measure the level of accountability
of school administrators according to the opinions of teachers working in high schools, was
designed in a quantitative descriptive research model. It is seen that teachers evaluate the
accountability of administrators at a "bad" level. When we look at the accountability views of
the administrators according to the gender variable of the teachers, it is seen that female
teachers evaluate the accountability levels of their administrators higher than male teachers. In
addition, it was concluded that the average of teachers with 16-20 and 20 or more years of
service among the opinions of administrators about the level of accountability according to the
variable of service time was lower than the teachers with 0-5 and 6-10 years of service.
Keywords: School, Manager, Teacher, High School, Accountability.
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ÖĞRETMENLERİN SINIFLARDA CEP TELEFONU KULLANIMINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ
Dr. Azize YÜKSEL
Milli Eğitim Bakanlığı, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 0000-0002-1786-2673

ÖZET
Bu çalışmada amaç, öğretmenlerin sınıf içinde cep telefonu kullanımı ile ilgili görüşlerinin
belirlenmesidir. Çalışmaya 2021- 2022 eğitim öğretim yılında Isparta il merkezinde farklı
sosyoekonomik çevrelerde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde görevde yapan farklı
branşlara sahip 121 öğretmen oluşturmaktadır. “Sınıflarda Cep Telefonu Kullanımına İlişkin
Öğretmen Görüşleri” anketi kullanılmıştır. Teknoloji düzeyi olarak çalışmaya katılan
öğretmenlerin yarısından fazlası kendilerini yeterli ya da uzman olarak görmektedir.
Kendilerini teknoloji kullanımı konusunda başlangıç düzeyinde gören öğretmenlerin de 39-45
ve 45 üstü olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin kendilerine ait cep telefonlarını internet, sosyal
medya ve video-fotoğraf çekme amacıyla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin
sınıfta cep telefonu kullanımını destekleme durumları incelendiğinde, öğretmenlerin
yarısından fazlasının kullanımını desteklediği görülmektedir. Teknoloji kullanım düzeyi ile cep
telefonu kullanımını destekleme arasındaki ilişkiye bakıldığında ise kendilerini başlangıç
seviyesinde değerlendiren öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sınıflarda cep telefonu
kullanımını desteklemediği bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin neredeyse tamamının cep
telefonlarının sınıf içinde internet amacıyla kullanılabileceği yönünde görüş belirttiği
görülmektedir. Öğretmenler cep telefonlarının öğrencilerin dijital becerilerini geliştirdiği
konusunda neredeyse hem fikirlerdir. Ayrıca cep telefonlarının öğrencilerin işbirliği yapma
becerilerini, motivasyonunu, katılımını ve yaratıcılığını artırdığı yönünde olumlu görüş
belirtilmiştir. Öğretmenlerin sınıf ortamlarında cep telefonu kullanımı ile ilgili neredeyse
tamamının sınıfın dikkatini dağıtma/sınıf rahatsız etme konusunda olumsuz görüş belirttiği
görülmektedir. Ayrıca öğretmenler İnternet üzerinden uygunsuz içerikli verilere ulaşılması,
Cinsel içerikli görüntü ya da mesaj gönderme ve kopya çekme sebepleri ile olumsuz görüş
belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim teknoloji, sınıf yönetimi, cep telefonu, eğitim
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TEACHERS' OPINIONS ON CELL PHONE USE IN CLASSES
Dr. Azize YÜKSEL
Ministry of National Education, Isparta Provincial
Directorate of National Education, 0000-0002-1786-2673

ABSTRACT
The aim of this study is to determine the opinions of teachers about the use of mobile phones
in the classroom. The study consists of 121 teachers with different branches working in
primary, secondary and high schools in different socioeconomic environments in the city center
of Isparta in the 2021-2022 academic year. . The questionnaire “Teacher Opinions on Cell
Phone Use in Classes” was used. In terms of technology level, more than half of the teachers
participating in the study see themselves as competent or expert. It has been determined that
the teachers who see themselves as a beginner in technology use are 39-45 and above 45. It has
been concluded that the teachers use their mobile phones for the purpose of internet, social
media and taking videos and photos. When the teachers' support for mobile phone use in the
classroom is examined, it is seen that more than half of the teachers support their use. When
the relationship between the level of technology use and supporting the use of mobile phones
is examined, it has been found that the majority of teachers who evaluate themselves at the
beginner level do not support the use of mobile phones in the classroom. It is seen that almost
all of the teachers stated that mobile phones can be used for internet purposes in the classroom.
Teachers almost agree that mobile phones improve students' digital skills. In addition, a
positive opinion was expressed that mobile phones increase students' cooperation skills,
motivation, participation and creativity. It is seen that almost all of the teachers have negative
opinions about the use of mobile phones in classroom environments about distracting the
class/classroom disturbance. In addition, teachers expressed negative opinions on the grounds
of accessing data with inappropriate content, sending sexual images or messages, and cheating.
Keywords: Education technology, classroom management, mobile phone, education

1. GİRİŞ
Son yıllarda cep telefonları dünyada hiç şüphesiz ki en hızlı gelişen iletişim araçlarından bir
tanesidir. Okulda, markette, otobüste, sinemada, kısacası her türlü sosyal ortamda haberleşmek,
sosyal medya hesaplarına ulaşmak ya da internet kullanmak amacıyla cep telefonu kullanan
insanlara rastlamamız mümkündür. İstatistikler de cep telefonu kullanımının ne kadar
yaygınlaştığını desteklemektedir. Dünyada 20005 yılında cep telefonuna sahip 2 milyar
civarında kişi olduğu bilinmekteyken, 2020 yılı itibariyle bu rakam 5 milyara yaklaşmıştır [1].
Türkiye açısından bakacak olursak 2010 yılında 65,5 milyon kişi civarında olan bu rakam
günümüz itibariyle 78,9 milyon kişiye ulaşmıştır [1]. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
tarafından 2021'de yapılan Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre ise
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cep telefonu kullanımının 6-10 yaş grubundaki çocuklarda %53,9 olduğu, 11-15 yaş
grubundaki çocuklarda ise %75,0'a yükseldiği görülmektedir [2].

Cep telefonu kullanımın bu kadar yaygın olduğu bir toplumda, öğretmenler ve öğrenciler
tarafından cep telefonlarının sınıfta kullanımı da kaçınılmaz bir hal almıştır. Teknolojinin,
toplumun her alanında çok sık kullanılmaya başlandığı bir dönemde doğan yani dijital yerliler
olarak adlandırılan öğrenciler, dijital teknolojileri ve akıllı cep telefonlarını uzman bir şekilde
kullanabilmektedirler. Dijital teknolojiler ve cep telefonu kullanımı ile ilgili bu kadar yaygın
bir kullanım ve yeterliliğe sahip öğrencilerin sınıflarda cep telefonlarının kullanımıyla ilgili
birtakım düzenlemeler getirilmesi ve bu konuda genel olarak dijital teknolojilerin çok fazla
gelişmediği ve sosyal ortamlarda kullanılmadığı zamanlarda doğan ve teknolojiye sonradan
uyum sağlayan yani dijital göçmenler olarak adlandırılan öğretmen ve yöneticilerin
görüşlerinin öğrenilerek bir politika geliştirilmesi oldukça önemlidir.

2. SINIFLARDA CEP TELEFONU KULLANIMI
Literatürde sınıflarda cep telefonu kullanımı ile ilgili araştırmalar az da olsa bu konuya ışık
getirebilecek yabancı kaynaklar bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında cep telefonu
kullanımın yararları üzerine yapılan çalışmaların daha güncel olduğu ve sınırlılıklarının daha
fazla olduğunu belirten çalışmaların sayıca daha az ve güncel olmayan çalışmalar olduğu
görülmüştür [3, 4, 5].

Araştırmacılar öğrencilerin sınıf içinde ve dışarı ortamda cep telefonu kullanımının
öğrenmelerine olumlu katkıda bulunduğunu vurgulamıştır [6, 7]. Cep telefonları öğretmen ve
öğrencilere istedikleri zamanda istedikleri bilgiye ulaşma fırsatı sağlayarak (internet
aracılığıyla) öğrencilerin informal ve hayat boyu öğrenmelerine izin vermektedir. Pedagojik
olarak bakıldığında da cep telefonları davranışçılık (öğrenci cevap sistemi), yapılandırmacılık
(oyunlarla), işbirlikçi öğrenme (öğrenciler arası iletişim aracı olarak) gibi çeşitli öğrenme
teorilerini destekleme potansiyeline sahiptir [6]. Aynı zamanda mobil cihazların kullanımı
bireysel öğrenmeyi de geliştirmektedir [8]. Cep telefonlarının sağladığı çeşitli özellik ve
araçlarla içerik geliştirilebildiği [9] öğrenci merkezli öğrenme ve öğrenciler arasında işbirlikli
öğrenme sağladığı [10] görsel ve işitsel öğrenme stillerini desteklediği [11], öğretimi
değerlendirme ve geri dönüt yöntemlerini farklılaştırdığı [12] çalışmalarla desteklenmiştir.

Ayrıca cep telefonları aracılığıyla internet, sınıfta kullanılması amacıyla öğretmen ve
öğrencilere çeşitli araçlar (Web 2.0 öğrenme araçları, Google Harita vb.) ve uygulamalar
sağlayarak iletişimi, etkileşimi, bireysel ve toplu problem çözme becerilerini, işbirliğini ve
araştırma tekniklerinin kullanımını desteklemektedir. Cep telefonlarının mesaj gönderme ve
alma özelliği de öğrencilerin kendi aralarında ve öğretmenle iletişimini güçlendirmek adına
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etkili bir araç olarak kullanılabilmektedir [13]. [14], 146 lise öğrencisi ile yapıkları çalışmada
konuyla alakalı öğretmenler tarafından gönderilen mesajların öğrencilerin konuyla alakalı
katılımlarını sağlamada ve kendi aralarında ve konuyla ilgili iletişimleri üzerine olumlu etkilere
sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca [15] yine öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırmalarda
mesaj yazma ve gelen mesajları okuma eyleminin öğrencilerin fonetik farkındalıkları, kelime
ve dil bilgisi becerilerini artırdığı sonucuna ulaşmıştır.

Cep telefonlarındaki dijital kameralar, video ve ses kaydediciler de sınıflarda eğitsel amaçlarla
kullanılabilmektedir. Dijital kameralar ve video kaydediciler bilgi toplamak, bu bilgileri görsel
olarak sunmak için kullanılabilmektedir [16]. Yine ses kaydedicilerle oluşturulan podcastların
işitsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin öğrenmelerini olumlu etkilediği ve öğrencilerin üst
düzey düşünme becerileri ve yazma - dinleme yeteneklerini geliştirdiği belirtilmiştir [17]. [18],
90 ortaokul öğrencisi ile yaptıkları çalışmada öğrencilerden bir gezi esnasında fotoğraf
çekmeleri ve podcastlar oluşturarak bunları daha sonra dijital hikâyeler haline getirmeleri
istenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmanın öğrencilerin sentezleme ve değerlendirme gibi üst
düzey düşünme becerilerini geliştirdiği söylenebilir. Ayrıca cep telefonlarının sözlük, saat,
alarm ve zamanlayıcı gibi özelliklerinin sınıf içindeki eğitsel uygulamalarda kullanılabileceği,
ayrıca öğrencilerin aileleriyle iletişimde ve okul çıkışı aktivitelerini planlamada kullanılan
etkili bir iletişim aracı olduğu vurgulanmıştır [19].
70

Cep telefonların yukarıda bahsedilen katkılarına rağmen bazı eğitimciler, sınıf içindeki
uygulamalarda birtakım sınırlılıklarının olduğunu vurgulamışlardır. [20] cep telefonlarının
kullanımı için sınıfların uygun bir ortam olmadığını belirtmiştir. Yine başka bir çalışmada
benzer şekilde cep telefonu kullanımın, tiyatro gibi, bir sınıf ortamında da uygun olamayacağı,
cep telefonu kullanım yerlerinin daha farklı sosyal alanlar (marketler, otobüs durakları, kafeler)
olabileceği belirtilmiştir [21]. [22] de çalışmalarında sınıflarda cep telefonu kullanımının
öğrencilerin dikkatini dağıttığını ve sınıf içindeki faaliyetlerden uzaklaştırdığını vurgulamıştır.
[23] 158 öğrenci ile yaptıkları çalışmada eğitsel bir faaliyet esnasında çalan bir cep telefonun
öğrencilerin dikkatini dağıttığını ve öğrenme üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu
vurgulamıştır. Aynı şekilde [24] 71 öğrenci ile yaptıkları çalışmada eğitsel bir video izlenirken
çalan bir cep telefonu ile öğrencilerin dikkatinin dağıldığını ve daha sonrasında dikkat
toplamakta sıkıntı yaşadıklarını vurgulamıştır.

Mesaj yazarken kullanılan kısaltmalar ve jargonlar ile ilgili de bazı çalışmalar [25], [26], [27].
öğrencilerin dil bilgisi, kelime bilgisi ve yazma becerileri üzerine olumsuz etkileri olduğunu
savunurken, bazı çalışmalar da [28], [29] öğrencilerin dil bilgisi üzerinde olumsuz etkilere
sahip olduğunu vurgulamıştır. Örneğin [29] 200’den fazla ortaokul öğrencisi yaptıkları
çalışmada mesaj yazma ve dil bilgisi becerileri arasındaki ilişkiyi incelemiş ve mesaj yazmanın
dil bilgisi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
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Kopya çekme de cep telefonlarının neden olduğu sınırlıklardan bir tanesidir. Yapılan
çalışmalar öğrencilerin cep telefonunu kopya çekme aracı olarak kullandıklarını
belirtmişlerdir. 13-18 yaş aralığında 1013 öğrenci ile yapılan bir çalışmada, öğrencilerin
%35'inin en az bir kez cep telefonu ile kopya çektiklerini vurgulamıştır [30], [31], [32].

Cep telefonları aracılığıyla cinsel içerikli mesaj ya da görüntü göndermek de öğrenciler
arasında karşılaşılabilecek problemler arasındadır. [33] cep telefonuna sahip 12- 17 yaş
aralığındaki öğrencilerin %4 'ünün bu tarz mesajlar gönderdiği ve %15 'inin de bu tarz mesajlar
aldığını belirtmişlerdir. Ayrıca cep telefonlarının öğrenciler tarafından sınıf içinde
kullanımının sınırlılıklarından biri olarak siber zorbalık gösterilmektedir. Siber zorbalık, dijital
teknoloji vasıtasıyla kişilere rahatsızlık verici boyutta taciz etmek olarak belirtilmiştir [34],
[35]. [36] yaptıkları çalışmada 13- 18 yaş aralığındaki öğrencilerin yaklaşık olarak yarısının
siber zorbalığa maruz kaldıklarını ve her beş öğrenciden birinin de siber zorbalık yaptığını
belirtmiştir. [37] da benzer şekilde, 18 yaşın altındaki bireylerde, dokuz kişiden birinin siber
zorba olduğu ve üç kişiden birinin de siber zorbalık yaşadığını ifade etmiştir.

Bu çalışmada amaç öğretmenlerin sınıflarda cep telefonu kullanımına ilişkin görüşlerini
belirlemektir. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Öğretmenlerin cep telefonu kullanım amaçları nedir?
2. Öğretmenlerin sınıfta cep telefonu kullanımını destekleme durumları nedir?
3. Öğretmenlerin cep telefonu kullanma durumu ile teknoloji düzeyleri arasındaki ilişki
nedir?
4. Öğretmenlerin sınıflarda cep telefonunun eğitsel faaliyetlerde kullanımı ile ilgili
görüşleri nelerdir?
5. Öğretmenlerin sınıflarda cep telefonu kullanımının öğrenci öğrenmelerine olumlu
etkisi ile ilgili görüşleri nelerdir?
6. Öğretmenlerin sınıflarda cep telefonu kullanımının öğrenci öğrenmelerine olumsuz
etkisi ile ilgili görüşleri nelerdir?
3.YÖNTEM
Öğretmenlerin sınıflarda cep telefonu kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu
çalışma nicel betimsel araştırma modelinde tasarlanmıştır.

3.1. Çalışma Grubu
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Araştırmanın çalışma grubunu, 2021- 2022 eğitim öğretim yılında Isparta il merkezinde farklı
sosyoekonomik çevrelerde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlara
sahip 121 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik değişkenlerine ait bilgiler
Çizelge 1. de gösterilmektedir.

Çizelge 1. Katılımcıların Demografik Değişkenleri

Cinsiyet

Yaş

Çalıştıkları okul türü

Teknoloji düzeyi

Öğretmen

ƒ

%

Bay

66

54,5

Bayan

55

45,5

25-31

31

25,6

32-38

38

31,4

39-45

29

24,0

46 ve üzeri

23

19,0

İlkokul

39

32,23

Ortaokul

40

33,05

Lise

42

34,71

başlangıç

22

18,2

yeterli

49

40,5

uzman

50

41,3

Toplam

121

100

Çizelge 1. değerlendirildiğinde, katılımcıların 66 'sının bayan (%54,5) ve 55'inın bay (45,5)
olduğu görülmektedir ve katılımcılar cinsiyet yönünden homojen bir dağılıma sahiptir,
denebilir. Öğretmenlerimiz arasındaki yaş dağılımına bakıldığında grupların sayı olarak
birbirine yakın olduğu gözlenmektedir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 39’u (%32,23)
ilkokul, 40’ı (%33,05) ortaokul ve 42’si (%34,71)’i lisede çalışmaktadır. Çalışmaya katılan
öğretmenlerin teknoloji düzeylerine baktığımızda kendilerini genel olarak yeterli ya da uzman
seviyede gördüklerini söyleyebiliriz. Sadece %18,2' si teknoloji düzeylerini başlangıç
seviyesinde değerlendirmektedir.
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3.2. Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen “Sınıflarda Cep Telefonu Kullanımına İlişkin
Öğretmen Görüşleri” anketi kullanılmıştır. Anket katılımcıların demografik özellikleri, cep
telefonu kullanım amaçları, sınıf ortamlarında cep telefonunu destekleme durumu, cep
telefonunun eğitsel faaliyetlerde kullanımı ile ilgili görüşleri, sınıflarda cep telefonu
kullanımının öğrenci öğrenmelerine olumlu etkisi ve öğretmenlerin sınıflarda cep telefonu
kullanımının öğrenci öğrenmelerine olumsuz etkisi olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır.
Oluşturulan anket formu bir eğitim yönetim uzmanı ve bir eğitim teknolojileri uzmanı
tarafından kontrol edilmiş ve anket farklı sosyoekonomik düzeyde görev yapan 121 öğretmene
gerekli izinler alınarak boş ders saatlerinde uygulanmıştır.

3.3. Veri Analizi
Çalışmada uygulanan anketler neticesinde elde edilen veriler, SPSS 24 (Statistical Package for
Social Sciences) paket programında analiz edilmiştir. Verilerin çözümlemesinde yüzde,
ortalama, frekans gibi betimsel analizler ile Ki-Kare analizinden faydalanılmıştır.

4.BULGULAR

73

Çalışmada birinci alt problem “Öğretmenlerin cep telefonu kullanım amaçları nedir?” olarak
belirlenmiştir. Bu alt probleme ilişkin bulgular Çizelge 2.’ de belirtilmiştir.

Çizelge 2. Öğretmenlerin Cep Telefonu Kullanım Amaçları
Cep telefonu kullanım amacınız

ƒ

%

Mesaj gönderme ve alma

77

63,6

Elektronik postalarıma (e-mail) bakma

44

36,4

Internet

80

66,1

Video/ fotoğraf çekme

70

57,9

Müzik dinleme

30

24,8

İnternetten video izleme

65

53,7

Google Harita ya da diğer GPS (yol bulma)uygulamalarını kullanma 25

20,7

Facebook ya da diğer sosyal paylaşım sitelerini takip etme

80

66,1

Cep telefonu uygulamalarını kullanma

48

39,7
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Çizelge 2. değerlendirildiğinde, öğretmenlerin cep telefonlarını en çok internet ve sosyal
medya hesaplarına girmek için kullanıldığı görülmektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin cep
telefonlarını mesaj göndermek ya da almak, internet, video/fotoğraf çekmek ve internette video
izlemek amaçlı da sıklıkla kullanıldığını söylemek mümkündür. Öğretmenlerin müzik
dinlemek ve Google Harita ya da diğer GPS (yol bulma) uygulamaları için cep telefonu
kullanımı için cep telefonunu sıklıkla tercih etmedikleri sonucuna da ulaşılabilmektedir.

Çalışmanın ikinci alt problemi olarak belirlenen “Öğretmenlerin sınıfta cep telefonu
kullanımını destekleme durumları nedir?” sorusuna ilişkin yapılan çözümleme sonuçları
Çizelge 3.’de gösterilmektedir.

Çizelge 3. Öğretmenlerin Sınıfta Cep Telefonu Kullanımı Destekleme Durumları
Sınıfta cep telefonu kullanımını destekliyor musunuz?

ƒ

%

Evet.

74

61,2

Hayır.

31

25,6

Emin değilim.

16

13,2

Toplam

121

100

Çizelge 3.'e baktığımızda öğretmenlerin genel olarak sınıflarda cep telefonu kullanımını
desteklediği sonucuna ulaşılmaktadır (%61,2). Öğretmenlerin "Sınıfta cep telefonu kullanımını
destekliyor musunuz?" sorusuna sadece %25,6' sının hayır ve %13,2 'sinin de emin değilim
cevabı verdiği görülmektedir.

Çalışmada üçüncü alt problemi “Öğretmenlerin cep telefonu kullanma durumu ile teknoloji
düzeyleri arasındaki ilişki nedir?” olarak belirlenmiştir. Alt probleme ilişkin veri analizleri
Çizelge 4.’de gösterilmektedir.

Çizelge 4. Öğretmenlerin Cep Telefonu Kullanma Durumu ile Teknoloji Düzeyleri Arasındaki
İlişki
Sınıfta cep telefonu kullanımını destekleme
Evet
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Teknoloji
Düzeyi

Başlangı
ç

5

13

4

22

Yeterli

19

18

12

49

Uzman

50

0

0

50

74

31

16

121

Toplam
(p< .05)

Yapılan Ki-Kare analizi sonucu öğretmenlerin sınıfta cep telefonu kullanımını destekleme ile
teknoloji düzeyleri arasındaki ilişkiye baktığımızda, anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (p< .05). Bu anlamlı farklılığa göre teknoloji düzeyi olarak kendilerini başlangıç
seviyesinde değerlendiren öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sınıflarda cep telefonu
kullanımını desteklemediği ( N=13) sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca teknoloji düzeyi olarak
kendilerini yeterli olarak değerlendiren öğretmenlerin cep telefonu kullanımı konusunda evet
(N=19) ve hayır (N=18) diyen öğretmenlerin neredeyse eşit olduğu ve yakın sayıda öğretmenin
de emin değilim. (N=12) cevabı verdiği görülmektedir. Genel olarak teknoloji düzeyi olarak
kendilerini yeterli olarak değerlendiren öğretmenler sınıfta cep telefonunun kullanımını
destekleme konusunda kararsız kalmışlardır, denilebilir. Ancak teknoloji kullanımı konusunda
kendilerini uzman olarak değerlendiren öğretmenlerin tamamı (N=50) sınıfta cep telefonu
kullanımını desteklemektedirler.

Çalışmada dördüncü alt problem olarak belirlenen “Öğretmenlerin sınıflarda cep telefonunun
eğitsel faaliyetlerde kullanımı ile ilgili görüşleri nelerdir?” sorusuna ilişkin veri analizleri
Çizelge 5.’de gösterilmiştir.

Çizelge 5. Öğretmenlerin Sınıflarda Cep Telefonunun Eğitsel Faaliyetlerde Kullanımı ile İlgili
Görüşleri
Cep telefonunun eğitsel faaliyetlerde kullanımı

ƒ

%

Elektronik posta ( e-mail)

35

28,9

Internet

114

94,2

Kamera

23

19,0

Ses kaydedici/ oynatıcı

43

35,5

Video kaydedici/ oynatıcı

51

42,1

Hesap makinesi

48

39,7
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Mesaj yazma

8

6,6

Uygulamalar

58

47,9

Saat, alarm, zamanlayıcı

8

6,6

Sosyal ağlara ulaşım

30

24,8

Öğretmenlerin sınıflarda cep telefonunun eğitsel faaliyetlerde kullanımı ile ilgili neredeyse
tamamının internet kullanımını destekledikleri görülmektedir (%94,2). Sınıflarda cep telefonu
kullanımını destekleyen 74 öğretmenin tamamının ve desteklemeyen 31 öğretmenden 26 'sının
internet kullanımını desteklediği, yapılan ilişkisel analizlerle tespit edilmiştir. Ayrıca
öğretmenlerin ortalama %50' sinin video/kaydedici/oynatıcı, hesap makinesi ve cep telefonu
uygulamalarının sınıflarda eğitsel faaliyetlerde kullanılabileceği yönünde görüş bildirdiği
sonucuna ulaşılmaktadır. Öğretmenlerin öğrenciler arasındaki iletişimini artırmak amacıyla
sınıf içinde cep telefonlarını mesaj yazma amaçlı kullanma konusunda ise düşük düzeyde görüş
bildirdiği dikkat çeken bir diğer sonuçtur.

Çalışmada beşinci alt problem “Öğretmenlerin sınıflarda cep telefonu kullanımının öğrenci
öğrenmelerine olumlu etkisi ile ilgili görüşleri nelerdir?” olarak belirlenmiştir. Bu alt probleme
ilişkin veriler Çizelge 6.’da gösterilmektedir.

Çizelge 6. Öğretmenlerin Sınıflarda Cep Telefonu Kullanımının Öğrenci Öğrenmelerine
Olumlu Etkisi ile İlgili Görüşleri
Cep telefonun öğrenci öğrenmelerine olumlu etkileri

ƒ

%

Öğrenci katılımını artırma

51

42,1

Öğrenci motivasyonunu artırma

57

47,1

Öğrencinin yaratıcılığını geliştirme

50

41,3

Öğrenci/ öğretmen verimliliğini artırma

36

29,8

İşbirliğini artırma

66

54,5

Kendi aralarında ve öğretmenle olan iletişimi artırma

31

25,6

Dijital yeteneklerini geliştirme

92

76,0

Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara uygun öğretim imkânı 7
sunma

www.usbilimkongresi.com

5,8

www.usbilimconference.com

76

USBILIM 2nd International Conference on Education Studies - Conference Book
May 21 - 22, 2022 – Ankara - ISBN : 978-605-73620-8-7

Öğretmenler cep telefonunun öğrenci öğrenmelerine olumlu etkileri konusunda öğrencilerin
dijital yeteneklerini geliştirdiği konusunda neredeyse hem fikirlerdir (N=92). Sınıfta cep
telefonu kullanımını desteklemeyen 34 öğretmenden 22'sinin bile cep telefonunun öğrencilerin
dijital yeteneklerini geliştirdiği konusunda olumlu görüş bildirdiği yapılan ilişkisel analizler
sonucu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin yarıdan fazlasının da (%54,5) cep telefonlarının
öğrencilerin işbirliğini artırdığı yönünde olumlu görüş bildirdiği görülmektedir. Ancak
öğretmenlerin cep telefonlarının öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara uygun öğretim
imkânı sunma konusunda genel olarak olumsuz cevap verdiği gözlenmiştir (%94,2). Cep
telefonun kullanımını destekleyen 74 öğretmenden 67' sinin dahi bu konuyla ilgili olumsuz
görüş bildirdiği yapılan ilişkisel analizlerle tespit edilmiştir.

Çalışmanı altıncı alt problemi olarak “Öğretmenlerin sınıflarda cep telefonu kullanımının
öğrenci öğrenmelerine olumsuz etkisi ile ilgili görüşleri nelerdir?” sorusu sorulmuştur. Alt
probleme ilişkin veriler Çizelge 7.’ de gösterilmektedir.

Çizelge 7. Öğretmenlerin Sınıflarda Cep Telefonu Kullanımının Öğrenci Öğrenmelerine
Olumsuz Etkisi ile İlgili Görüşleri
Cep telefonun öğrenci öğrenmelerine olumsuz etkileri

ƒ

%

Erişim/maliyet

36

29,8

Sınıfın dikkatini dağıtma/ sınıfı rahatsız etme

92

76,0

Cinsel içerikli görüntü ya da mesaj gönderme

72

59,5

Kopya çekme

73

60,3

Kasıtlı ve tekrarlı biçimde internet veya cep telefonu aracılığıyla 65
taciz etme

53,7

Mesaj yazarken kullanılan kelimelerin, kısaltmaların
öğrencinin yazma becerileri üzerine olumsuz etkileri

vb. 57

47,1

83

68,6

İnternet üzerinden uygunsuz içerikli verilere ulaşılması

Çizelge 7.'ye baktığımızda öğretmenlerin neredeyse tamamının N=92) cep telefonlarının
sınıfın dikkatini dağıtma/sınıf rahatsız etme konusunda öğrenci öğrenmelerini olumsuz
etkileme konusunda aynı fikri paylaştıkları görülmektedir. Sınıfta genel olarak cep telefonu
kullanımını destekleyen 74 öğretmenden 48' i bile sınıfta cep telefonu kullanımının öğrencinin
dikkatini dağıttığını ve sınıfı rahatsız ettiğini belirtmektedir. Ve cep telefonu kullanımını genel
olarak desteklemeyen 31 öğretmenden 30'u da sınıfın dikkatini dağıtma/ sınıfı rahatsız etme
maddesine katılmaktadırlar. Ayrıca genel olarak öğretmenler internet üzerinden uygunsuz
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içerikli verilere ulaşılması (%68,6), cinsel içerikli görüntü ya da mesaj gönderme (%59,5) ve
kopya çekme (%60,3) konusunda da cep telefonlarının öğrenci öğrenmelerini olumsuz
etkilediğini düşünmektedirler. Cep telefonu kullanımını destekleyen 74 öğretmenden 40'ı ve
destelemeyen 31 öğretmenden de 22'si kopya çekme konusunda cep telefonlarının öğrenci
öğrenmelerini olumsuz etkilediği yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin çoğu
cep telefonlarına erişim /maliyetin öğrenci öğrenmelerini olumsuz etkilemediğini ifade
etmişlerdir (%70,2).

5. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Öğretmenlerin sınıf ortamlarında cep telefonu kullanımı ile ilgili görüşlerin belirlenmesini
amaçlayan bu çalışmaya farklı kurum ve okul türlerinde çalışan 121 öğretmen katılmıştır.
Çalışmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, yaş ve çalıştıkları okul türü olarak homojen dağılım
göstermesine dikkat edilmiştir. Teknoloji düzeyi olarak çalışmaya katılan öğretmenlerin
yarısından fazlası kendilerini yeterli ya da uzman olarak görmektedir. Kendilerini teknoloji
kullanımı konusunda başlangıç düzeyinde gören öğretmenlerin de 39-45 ve 45 üstü olduğu
belirlenmiştir. Bu yaş grubundaki öğretmenlerin dijital göçmen olarak nitelendirildikleri ve
teknolojiye uyum konusunda daha düşük düzeyde olduğu farklı çalışmalarda tespit edilmiştir
[38].

Öğretmenlerin kendilerine ait cep telefonlarını internet, sosyal medya ve video-fotoğraf çekme
amacıyla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Müzik dinleme e GPS ya da yol haritasından
faydalanma amaçlı kullanımının da düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun sebebi
olarak öğretmenlerin soruyu okul ortamında kullanma amacı olarak değerlendirmeleri ve bu
ortamda müzik dinleme ya da yol haritası kullanma ihtiyacı hissetmemeleri gösterilebilir.
Yapılan farklı çalışmalarda da öğretmenlerin en çok sosyalleşme amaçlı cep telefon
kullanımını tercih ettiği görülmektedir [39].

Öğretmenlerin sınıfta cep telefonu kullanımını destekleme durumları incelendiğinde,
öğretmenlerin yarısından fazlasının kullanımını desteklediği görülmektedir. Teknoloji
kullanım düzeyi ile cep telefonu kullanımını destekleme arasındaki ilişkiye bakıldığında ise
kendilerini başlangıç seviyesinde değerlendiren öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sınıflarda
cep telefonu kullanımını desteklemediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durumun sebebi olarak
teknoloji kullanımı konusunda başlangıç düzeyinde olan öğretmenlerin cep telefonunun eğitsel
amaçla kullanımı üzerine yeterince bilgi sahibi olmadıkları ve kendilerini yetersiz gördükleri
için sınıf ortamında kullanımını desteklemediği yorumunu yapmak mümkündür.

Öğretmenlerin neredeyse tamamının cep telefonlarının sınıf içinde internet amacıyla
kullanılabileceği yönünde görüş belirttiği görülmektedir. İlişkisel analizler ayrıca cep telefonu
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kullanımını desteklemeyen 31 öğretmenin neredeyse tamamının da sınıf içinde internet
kullanımı konusunda olumlu görüş belirttiğini göstermektedir. Bu durum cep telefonu
kullanımını desteklemeyen öğretmenlerin aslında sınıf içinde cep telefonu kullanımından nasıl
faydalanacakları ile ilgili farkındalıklarının olduğunu ancak farklı değişkenler sebebi ile
kullanımını desteklemedikleri şeklinde yorumlanabilir.

Öğretmenler cep telefonlarının öğrencilerin dijital becerilerini geliştirdiği konusunda
neredeyse hem fikirlerdir. Ayrıca cep telefonlarının öğrencilerin işbirliği yapma becerilerini,
motivasyonunu, katılımını ve yaratıcılığını artırdığı yönünde olumlu görüş belirtilmiştir.
Benzer şekilde [40] da çalışmalarında cep telefonu kullanımının öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerine olumlu katkı sağlayacağı ve bireysel öğrenme ihtiyaçlarını gidereceğini
belirtmiştir. [41] öğrenme süreçlerinde cep telefonlarından olumlu şekilde faydalanmanın
mümkün olduğunu vurgulamıştır. [42] da araştırmalarında cep telefonu kullanımının öğrenme
ve öğretme süreçlerini iyileştirmeye olanağı sağladığını ortaya konmuştur.

[43] çalışmalarında eğitim faaliyetlerinde kullanılan mobil araçların öğrenciler açısından
taşınabilirlik, bağlanabilirlik ve erişilebilirlik gibi olumlu özelliklerinin olduğunu, özellikle
mobil araçların taşınabilir özelliğinin ders kitabı ile birlikte uyumlu bir şekilde rahatlıkla
kullanılabilmesinin öğrenciler adına önemli bir avantaj oluğunu belirtmişlerdir. Mobil araçların
internete bağlanma ve çoklu ortam kaynaklarına ulaşım gibi özelliklere sahip olması da sınıf
içindeki öğrenme ortamlarına katkı sağlamıştır. Bu mobil araçların, öğrencilerin bilgiye en
etkili ve hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Öğretmenlerin sınıf ortamlarında cep telefonu kullanımı ile ilgili neredeyse tamamının sınıfın
dikkatini dağıtma/sınıf rahatsız etme konusunda olumsuz görüş belirttiği görülmektedir. Ayrıca
öğretmenler internet üzerinden uygunsuz içerikli verilere ulaşılması, cinsel içerikli görüntü ya
da mesaj gönderme ve kopya çekme sebepleri ile olumsuz görüş belirtmişlerdir. Literatürde
cep telefonu kullanımının olumsuz etkilerini vurgulayan çalışmalara rastlamak mümkündür.
[44] çalışmasında derste cep telefonu kullanmanın öğrenci akademik başarısını olumsuz
etkileyeceğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde [45] de akademik başarı açısından cep telefonu
kullanımı ile ilgili olumsuz görüş belirtmiştir. [44] çalışmasında sınıflarda cep telefonu
kullanımının sadece kullanan bireyi değil, tüm sınıfı olumsuz etkileyeceği, dikkat toplama ve
derse motivasyon anlamında olumsuz sonuçlar doğuracağını vurgulamıştır.
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ÖZET
Lise öğrencilerinin kariyer mitleriyle ilgili çalışmaya Türkiye’ de rastlanamamışken
uluslararası literatürde de kapsamlı çalışmalar sınırlıdır. Kariyer mitleri hakkındaki literatür
çoğunlukla varsayımsaldır. İlgili literatür incelendiğinde, kariyer mitleriyle ilgili nitel
araştırmaya ulaşılamamıştır. Bu veriler neticesinde kariyer mitlerinin çalışılması gereken bir
alan olduğu düşünülmektedir. Mit kavramının ilk olarak ne zaman, hangi kültürde ortaya
çıktığını tespit etmek mümkün olmasa da zamansız bir kavram olarak, her dilde ve kültürde
önemli bir yer taşıdığını göz ardı etmek mümkün değildir. Kariyer kavramının da yaşam boyu
gelişim modelinde olduğu gibi hayat boyu devam eden bir sürece sahip olması, mitlerin kariyer
seçimin her döneminde etkili olmasında rol oynamaktadır. Kariyer mitleri bireylerin
kariyerleriyle ilgili irrasyonel inançları olarak nitelendirilebilir. Türkiye’de ve dünyanın birçok
ülkesinde lise çağındaki ergenler kariyer seçimi yapmaktadır. Lise öğrencilerinin sahip
oldukları kariyer mitleri onları olumsuz etkileyip kariyer karar verme güçlüklüleri
yaşamalarına sebep olabilir ve dolasıyla kariyer seçimlerini etkileyebilir. Kariyer mitleriyle
ilgili yapılan çalışmalarda araştırmacıların oluşturmuş olduğu kariyer mitlerinin farklı sayıda
maddeye sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinde fonksiyonel
olmayan kariyer inançlarını tespit etmektir. Katılımcılardan yarı yapılandırılmış görüşme
formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Araştırma Konya’daki çeşitli okullarda okuyan toplam 15
lise öğrencisiyle yapılmıştır. 15 katılımcıyla yürütülen araştırma derinlemesine görüşme
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sonucundaki bulgular betimsel analiz yöntemiyle yorumlanmıştır. Bu araştırma devam eden
bir tez çalışmasıdır. Şu ana kadar elde edilen verilerin sonucuna göre kariyer bir kez seçilmeli
ve hayat boyu sürdürülmeli mitiyle seçilen kariyer toplum tarafından kabul gören, saygı
duyulan bir alanda olmalıdır mitlerine ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kariyer mitleri, Mit Kavramı, Kariyer Kavramı

1. GİRİŞ
Türkiye’ de ve dünyanın birçok ülkesinde lise dönemi ergenlik çağına denk gelmektedir.
Ergenlik dönemi, eğitim süreci olarak ele aldığımızda ortaokulun son yıllarını ve lise
döneminin tamamını kapsayan bir dönemdir. Bu çalışma devam eden bir tez çalışması olup
ergenlik dönemindeki lise öğrencileriyle sürdürülmektedir.
Kariyer, genel olarak kişinin tercih ettiği meslek ve iş alanında başarı ve sorumluluk, hiyerarşi
ve değer elde etmek anlamını taşımaktadır (Taştepe, 2001)
Mit kavramının ilk olarak ne zaman, hangi kültürde ortaya çıktığını tespit etmek mümkün
olmasa da zamansız bir kavram olarak, her dilde ve kültürde önemli bir yer taşıdığını göz ardı
etmek mümkün değildir.
Kariyer mitleri, bireylerin geleceği ile ilgili mantıklı seçim yapmayı engellemekte ve olumsuz
kararlar almaya neden olabilmektedir (Kleiman ve diğerleri, 2004).

Farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar incelendiğinde kariyer mitleriyle ilgili belli
başlıklar öne çıkmaktadır. Bunlar:
1.Kariyer bir kez seçilmeli ve hayat boyu sürdürülmelidir.
2.Herkes için mükemmel bir kariyer vardır.
3.Seçilen kariyer toplum tarafından kabul gören, saygı duyulan bir alanda olmalıdır.
4.Bireyin kariyerinde başarılı olabilmesi için çok fazla gayret etmesi ya da ilgi ve
yeteneklerine tamamen uygun bir kariyer seçmesi gerekir.
5.Bir uzman bireylere en uygun kariyere karar verebilir ya da geliştirilmiş bir kariyer testi
kariyer seçiminde önemli etkiye sahiptir.

Bu çalışma halen sürmektedir elimizdeki veriler doğrultusunda kariyer bir kez seçilmeli ve
hayat boyu sürdürülmeli mitiyle seçilen kariyer toplum tarafından kabul gören, saygı duyulan
bir alanda olmalıdır mitlerine ulaşılmıştır.

2.YÖNTEM
Bu bölümde araştırmada kullanılacak yöntemle ilgili bilgilere yer verilmiştir.
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2.1. Araştırmanın Modeli (Deseni)
Bu araştırmanın amacı lise düzeyindeki ergenlerin kariyerle ilgili mitlerinin tespit edilmesi
olduğundan nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi herhangi bir konuda
derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde bilgi toplamaya olanak veren, sınırlı sayıda kişinin
katılımı ile gerçekleştirilen araştırma yöntemidir. Nitel araştırmalar insan davranışlarını
bulunduğu ortam içinde esnek ve bütüncül bir yaklaşımla araştırmaya imkân verir (Yıldırım ve
Şimşek, 2016). Araştırmada fenomenolojik (olgu bilim) araştırma deseni kullanılmaktadır.
Fenomenoloji deseni farkında olduğumuz fakat hakkında ayrıntılı ve derinlemesine bilgi sahibi
olmadığımız olguları ele almaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016)
2.2. Evren ve Örneklem / Çalışma Grubu
Bu araştırma lise düzeyindeki ergenlerle gerçekleştirilmektedir. Araştırmaya katılan
katılımcıların seçiminde öğrencilerin heterojen olması dikkate alınarak farklı kademelerdeki
lise öğrencileri ile görüşmeler yapılmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı
örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemi kullanılmaktadır. Amaçlı örnekleme çeşitlerinden
olan ölçüt örneklemede, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan kişiler çalışmaya dâhil
edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu nedenle araştırmanın çalışma grubunu lisede alan
seçimi yapmış olan 11 ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu sınıflardaki öğrencilerin
alan seçmiş olmaları nedeniyle kariyerleri ile ilgili farkındalıklarının oluştuğu
düşünülmektedir.
86

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu araştırma devam etmektedir eldeki verilerin sonucuna göre, kariyer bir kez seçilmeli ve
hayat boyu sürdürülmeli mitiyle seçilen kariyer toplum tarafından kabul gören, saygı duyulan
bir alanda olmalıdır mitlerine ulaşılmıştır.
Günümüzde yaşam boyu gelişim kuramında olduğu gibi kariyerin de yaşam boyu gelişip
dönüşen yapısı bilinmektedir. Kariyerin hayatta bir kez seçilmesi lise öğrencilerinin daha fazla
stres yaşamasına sebep olabilmektedir.
Toplum tarafından saygın kabul edilen kariyerlerin yüzyıllar içinde değiştiği gözlenmektedir.

Bireyin kendini tanıdığı bir dönemin toplum tarafından kalıplaşmış yapılarla sınırlandırılması
ergenin kendini gerçekleştirmesinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Thompson (1976)
da kariyer danışmanlığı konusundaki kişisel deneyimine dayanan bir kariyer mitleri listesi
sunmuştur. Bu listede ömür botu tek bir alanda kariyeri sürdürmekle ilgili maddeler
bulunmaktadır. Tekillik ve kesinlik konusundaki yanlış kavramlar: Bu mit, aslında kariyer
kararların belirli bir zamanda verildiği ve bu kararların kesin olduğu ve tekrar gözden
geçirilemeyeceği yönündeki miti yansıtmaktadır (Smıth,2004).
Nevo (1987) in kariyer mitleri arasında :Kariyerim hayatımdaki önemli kişileri memnun
etmeli: Bu mit, bir kariyerin başkalarını ne kadar memnun ettiğine göre değerlendirilmesini
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ifade eder. Thompson (1976) da kariyer danışmanlığı konusundaki kişisel deneyimine dayanan
bir kariyer mitleri listesi sunmuştur. Bu listede Doğruluk yanılgısı: Bu mit, kariyer
planlamasının kesin bir veri sunduğunu ve yapılabilecek tek bir doğru seçim olduğu inancını
yansıtır (Smıth,2004).
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ÖZET
Özel eğitim gereksinimli çocuğu olan ebeveynler, diğerlerine göre özel ihtiyaçları olan
çocuğun yetiştirilmesinde stres ve kaygıyı daha fazla yaşamaktadırlar. (Uğuz vd., 2004). Özel
eğitim gereksinimli çocuk anneleri ile diğer annelerin psikolojik dayanıklılık ve sosyal destek
düzeyleri arasında yüksek bir uyum olduğu ve dayanıklılığı yüksek annelerin sosyal destek
algıları ile stresin daha az olumsuz olarak etkilerine maruz kaldıkları saptanmıştır (Weiss,
2002). Sosyal destek algısının var olabilmesi için psikolojik dayanıklılık düzeyinin yüksek
olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu sayede bireyin psikolojik dayanıklılığı artmakta ve
negatif yaşam koşullarıyla karşılaştığında kendini daha çabuk ve kolay düzenleyebilmektedir.
Bireyin psikolojik dayanıklılığının yüksek olması sosyal destek kaynaklarını aktif bir hale
getirmesine yardımcı olmaktadır (Ganellen ve Blaney, 1984). Ebeveynin benlik duygusu
ebeveynin kendilik değerlendirmelerinden etkilendiği gibi ebeveyn rolünü çocuk yetiştirme
tarzlarından yani ebeveyn rolünden de etkilenmekte, bunları şekillendirmekte ve harekete
geçirmektedir. Bu sayede kendilik algısı, çocuğun gelişiminde dolaylı ya da doğrudan önemli
bir rol oynamaktadır (Bornstein vd., 2003).
Bu çalışmanın amacı, özel eğitim gereksinimli çocukların ebeveynlerinin psikolojik
dayanıklılık ve sosyal destek algısının, ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı üzerindeki etkisini
ortaya koymaktır. Türkiye’de 232 ebeveyne ulaşılmıştır. Sonucunda psikolojik dayanıklılık ve
sosyal destek algısı ile ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı arasında pozitif yönlü ilişki
saptanmıştır. Psikolojik dayanıklılık ve sosyal destek algısı arasında da pozitif yönde ilişki
saptanmıştır. Mevcut araştırma, bu ebeveynler ile yapılacak araştırmalara kaynaklık
edebilecektir. Psikolojik dayanıklılık ve sosyal destek algısını artırmak amaçlı yapılacak
çalışmalar ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısını artırmaya yardımcı olacağı için özel eğitim
gereksinimli çocuğa da anne babaları tarafından doğrudan olumlu katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : özel eğitim, özel gereksinimli çocuk ebeveyni, ebeveyn, psikolojik
dayanıklılık, sosyal destek algısı, ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı
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THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND SOCIAL SUPPORT
PERCEPTIONS OF THE PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION
ON THE SELF-PERCEPTION OF THE PARENT ROLE

Tilbenur Mert
Gazi University
0000-0002-3190-1093

ABSTRACT
Parents with children with special educational needs experience more stress and anxiety in
raising children with special needs than others. (Uğuz et al., 2004). It has been determined that
there is a high concordance between the psychological resilience and social support levels of
mothers of children with special education needs and other mothers, and that mothers with high
resilience are less exposed to the negative effects of stress with their perceptions of social
support (Weiss, 2002). It is emphasized that the level of psychological resilience must be high
for the perception of social support to exist. In this way, the psychological resilience of the
individual increases and he can regulate himself more quickly and easily when faced with
negative life conditions. The high psychological resilience of the individual helps to activate
the social support resources (Ganellen and Blaney, 1984). A parent's sense of self is affected
by the parent's self-evaluations as well as the parenting styles, in other words the parent role,
shapes and activates them. In this way, self-perception plays an important role directly or
indirectly in the development of the child (Bornstein et al., 2003).
The aim of this study is to reveal the effect of the psychological resilience and social support
perception of the parents of children with special education needs on the self-perception of the
parental role. 232 parents were reached in Turkey. As a result, a positive relationship was found
between the perception of psychological resilience and social support and the self-perception
of the parent role. A positive relationship was also found between psychological resilience and
the perception of social support. The current research can be the source of research to be done
with these parents. Since studies to increase the perception of psychological resilience and
social support will help increase the self-perception of the role of the parent, it is thought that
the parents will directly contribute positively to the child with special education needs.
Keywords: special education, parents of children with special needs, parent, resilience,
perception of social support, self-perception of parental role
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FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE TIMSS SINAVI ÖĞRENME VE
BİLİŞSEL ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Cansu TEMEL
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Elif ÖZATA YÜCEL
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ÖZET
Fen eğitimi programının hedeflerine ulaşması, bilim toplumu olabilmenin temellerinin atılmasına
yardımcı olacaktır. Bu nedenle bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı zaman zaman gerçekleştirilen
çeşitli ulusal ve uluslararası sınavlarla test edilmektedir. TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study), PISA (Programme for International Student Assessment) gibi
uluslararası sınavlara da fen ve matematik eğitimindeki başarı durumları uluslararası boyutta
görmek için fırsat sağlamaktadır. TIMSS 60’dan fazla ülkede gerçekleştirilen ve öğrencilerin fen
bilgisi ve matematik derslerindeki bilgilerini ölçen uluslararası ölçekli bir sınavdır. Bu araştırmada
Türkiye fen bilimleri dersi öğretim programı ile TIMSS fen bilimleri sınavının öğrenme alanları
ve bilişsel alanlar boyutlarında karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmamızda nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Karşılaştırmalara, TIMSS’ in uygulandığı sınıf
seviyeleri nedeniyle 5. ve 8. sınıf düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Öğrenme alanları 5. sınıflarda
Canlı Bilimler, Fiziksel Bilimler ve Yer Bilimi olarak; 8. sınıflarda Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yer
Bilimi olarak analiz edilmiştir. Bilişsel alanlarda ise bilme, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere
üç bilişsel alanda dağılım incelenmiştir. Sonuç olarak 5. sınıf düzeyinde ‘Canlı Bilimler’, ‘Fiziksel
Bilimler’; 8. sınıf düzeyinde ise ‘Yer Bilimi’ ve ‘Kimya’ öğrenme alanlarında TIMSS ve fen
bilimleri öğretim programı kazanımlarının dağılımının farklılık gösterdiği görülmüştür. Bilişsel
alanlar incelendiğinde ise ‘Uygulama’ bilişsel alanı hem 5. sınıf düzeyinde hem de 8. sınıf
düzeyinde TIMSS fen bilimleri bilişsel alanları ve fen bilimleri öğretim programı kazanımlarının
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en fazla benzerlik gösterirken ‘Bilme’ ve ‘Akıl Yürütme’ bilişsel alanlarının farklılık gösterdiği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Bilişsel Alan, Fen Bilgisi Öğretim Programı, Öğrenme Alanı, TIMSS
COMPARISON OF THE SCIENCE TEACHING PROGRAM AND THE TIMSS EXAM
LEARNING AND COGNITIVE AREAS SUMMARY
ABSTRACT
Achieving the goals of the science education program will help lay the foundations of being a
science society. For this reason, whether these goals are achieved or not is tested with various
national and international exams that are held from time to time. International exams such as
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) and PISA (Program for
International Student Assessment) provide an opportunity to see the success in science and
mathematics education on an international scale. TIMSS is an international test that is held in more
than 60 countries and measures students' knowledge in science and mathematics courses. In this
research, it is aimed to compare the Turkish science curriculum and the TIMSS science exam in
terms of learning areas and cognitive areas. In our research, document analysis, one of the
qualitative research methods, was used. Comparisons were made at the 5th and 8th grade levels
due to the grade levels to which TIMSS was applied. Learning areas are analyzed as Life Sciences,
Physical Sciences and Earth Science in 5th grades; in 8th grades as Physics, Chemistry, Biology
and Earth Science. In the cognitive domains, the distribution was examined in three cognitive
domains: knowing, applying and reasoning. As a result, it was observed that the distribution of
TIMSS and science curriculum outcomes in the learning areas of 'differed in the learning areas of
'Living Sciences', 'Physical Sciences' at the 5th grade level and ‘Earth Science' and 'Chemistry' at
the 8th grade level. When the cognitive domains were examined, it was seen that while the
cognitive domains of "Application" showed the most similarity in both the 5th grade and 8th grade
levels, TIMSS science cognitive domains and science curriculum outcomes, while the cognitive
domains of "Knowing" and "Reasoning" differed.
Keywords: cognitive domain, science curriculum, learning areas, TIMSS
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ETKİNLİK KİTAPLARINDAKİ İŞLEM KAVRAMINA
YÖNELİK ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
Ceyda Erkan
0000-0002-2905-4956
Prof. Dr. H. Elif DAĞLIOĞLU
Gazi Üniversitesi
0000-0002-7420-815X

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, 60 ay üstü okul öncesi dönem çocuklarına yönelik matematik kavramlarına
yönelik olarak yayınlanmış etkinlik kitaplarındaki işlem kavramına yönelik etkinlikleri
güncellenmiş Bloom’un Taksonomisini temel alarak gelişim alanları, etkinlik türleri ve
kazanım/göstergelere göre incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman
incelenmesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örnekleme yöntemi
bağlamında belirlenen 2015-2020 eğitim öğretim yılları arasında 60 ay üstü çocuklar için
matematik kavramlarına yönelik olarak yayımlanmış beş etkinlik kitabından oluşmaktadır.
Araştırma kapsamında etkinlik kitaplarını incelemek üzere araştırmacılar tarafından ‘Matematik
Etkinliklerini Değerlendirme Formu’ oluşturulmuş ve beş okul öncesi matematik eğitimi alanında
çalışan uzman tarafından incelenerek son hali verilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın güvenilirliği için geliştirilen form iki okul öncesi alan uzmanı
tarafından doldurularak Miles ve Huberman’ın (1994) kodlayıcılar arasındaki uzlaşma formülü
kullanılarak incelenmiş ve uzlaşma yüzdesi 0.91 olarak bulunmuştur. Araştırmacılar her bir
etkinliği en az dört kez inceledikten sonra forma kaydetmiştir. Sonuç olarak incelenen kitaplarda
toplam 75 işlem kavramına ilişkin etkinlik olduğu, etkinliklerin tümünün bilişsel gelişim alanını,
31 etkinliğin ise bilişsel gelişimin yanı sıra motor gelişim alanını desteklediği bulunmuştur.
Bilişsel gelişim alanında etkinliklerin tamamında basit toplama çıkarma işlemlerini yapma
kazanımını içerdiği, bununla birlikte 42 etkinliğin nesneleri sayma, 13 etkinliğin nesne veya
varlıkları özelliklerine göre eşleştirme, 2 etkinliğin de parça-bütün ilişkisini kavrama
kazanımlarını kapsadığı ortaya çıkmıştır. Etkinlikte kullanılan kazanımların tamamının Bloom
Taksonomisi’ne göre bilişsel düzeylerden uygulamayı içermekle birlikte, 36’sının anlama, 6’sının
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çözümleme basamağını da içerdiği bulunmuştur. Araştırma sonucunda çocuklar için hazırlanan
etkinliklerin genel olarak basit düzey düşünme becerileri aşamalarını içerdiği üst düzey düşünme
becerilerine yer verilmediği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, matematik etkinlikleri, işlem kavramı
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BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIK İNANÇLARI, BİLGİLERİ VE
SAĞLIK DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Esra ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ
Arş. Gör. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
ORCID ID: 0000-0002-3566-8655
Miraç YILMAZ
Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0003-3200-2767
S. Levent TURAN
Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0002-8006-9731
ÖZET
Sağlıklı olma ve sağlığı sürdürebilmek için, sağlıkla ilgili olumlu alışkanlıklara sahip olmak
gerekmektedir. Sağlıkla ilgili bilgi ve davranışların gelişimi ailede başlayıp, okulda devam
etmektedir. Öğrencilerin ergenlik değişikliklerini yaşadığı bir dönemde biyoloji öğretmenleri
aracılığıyla kazanabilecekleri sağlıklı yaşam davranışları, sadece onların değil, toplumun da
sağlığına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle biyoloji öğretmen adaylarının sağlığa yaklaşımları ve
eğitimi hakkındaki donanımları önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen
adaylarının sağlıkla ilgili inanç, bilgi düzeyi ve sağlıkla ilgili davranışlarının geliştirilmesine
ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırmanın durum çalışması deseninin kullanıldığı
çalışmada, elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Çalışma grubunda, 49 biyoloji
öğretmeni adayı yer almaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgiler ve açık uçlu sorulardan
oluşan, yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Sonuçlarımıza göre biyoloji öğretmen
adayları, kendilerini bilgili hissetmelerine (%76) karşın, sağlık konusunda destek almaya
isteklidirler (%70), ancak sağlıklarını sürdürebileceklerine inanma oranları (yaklaşık %30)
düşüktür. Yapılan içerik analizinde, sağlıkla ilgili davranışların geliştirilmesi için alınabilecek
desteklere dair görüşlerin ise 5 tema altında toplandığı görülmektedir. Çalışma sonucunda elde
edilen veriler, aday biyoloji öğretmenlerinin sağlıkla ilgili eğitim-öğretimlerinin yeni bakış
açılarıyla iyileştirilmesinde kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık eğitimi, inanç, bilgi, sağlık davranışı, sağlık desteği, biyoloji
öğretmen adayı.
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VIEWS OF PROSPECTIVE BIOLOGY TEACHERS ON HEALTH BELIEF,
KNOWLEDGE AND IMPROVEMENT OF HEALTH BEHAVIORS
ABSTRACT
In order to be healthy and maintain health, it is necessary to have positive health habits. The
development of health-related knowledge and behaviors begins in the family and continues at
school. The healthy lifestyle behaviors that students can acquire through biology teachers at a time
when they are experiencing puberty changes will contribute to the health of not only them but also
the society. For this reason, it is important for biology teacher candidates to be equipped about
their approaches to health and education. The aim of this study is to examine the views of
prospective biology teachers on the development of health-related beliefs, knowledge levels and
health-related behaviors. In the study in which the case study design of the qualitative research
was used, content analysis was applied to the obtained data. There are 49 biology teacher
candidates in the study group. A structured interview form consisting of personal information and
open-ended questions was used as a data collection tool. According to our results, pre-service
biology teachers, although they feel knowledgeable (76%), are willing to receive health support
(70%), but their rate of believing that they can maintain their health (about 30%) is low. In the
content analysis, it is seen that the opinions about the support that can be received for the
development of health-related behaviors are gathered under 5 themes. The data obtained as a result
of the study can be used to improve the health-related education of candidate biology teachers with
new perspectives.
Keywords: Health education, belief, knowledge, health behavior, health support, prospective
biology teacher.
1. Giriş
Sağlıklı olma ve sağlığı sürdürebilme için, sağlıkla ilgili yeterli bilgi ve olumlu sağlık
davranışlarına sahip olmak gerekmektedir. Sağlığını koruyabilen bireylerden oluşan toplumların
da sağlıklı kalabileceği düşünülebilir. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Ottawa
Sözleşmesi (1986) aracılığıyla, bireyin hayat şartlarını düzenlemekle ilgili aldığı kararlarla,
kendisi ve başkalarının sağlığına özen gösterebileceği ifade edilmiş ve bunun toplumun tamamının
sağlığa ulaşmasını etkileyebileceği bildirilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2011).
Bebı̇ ş, Akpunar, Özdemı̇ r ve Kılıç (2015) da, olumlu ve sağlığı koruyan davranışların, sağlığı
korumanın yanı sıra özbakım sorumluluğunu almayı ve sağlığımıza ilişkin doğru kararlarımızı
desteklediğini bildirilmektedirler. Ayrıca, bireylerin kendilerine ilişkin özyeterlik gibi inançlarının
gelişmiş sağlık algısı ve sağlık davranışlarıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir (Lee, Kim, Lim, Jung
& Park, 2011; Akt: Selzler vd. 2020). Sağlık okuryazarlığı gibi yüksek davranış becerilerinin
sağlık davranışlarını tahmin etmede önemli olduğu (Clum vd., 2014) ve gençlik döneminde oluşan
sağlık davranışlarımızın, sonraki yaşamımız boyunca sağlık üzerinde kalıcı etkiye sahip
olabileceği bildirilmektedir (Von Ah, Ebert, Ngamvitroj, Park ve Kang, 2004).
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Sağlıkla ilgili bazı çalışmalarda, toplumda sağlığa yönelik ilk adımların atıldığı yerin aile olduğu
vurgulanmaktadır (Lohse, Rifkin, Arnold & Least, 2011; Davison, Jurkowski, Kranz & Lawson,
2013). Gerçekten de toplumdaki bireylerin sağlıklarını korumak, sürdürmek için bilgi, tutum ve
davranışları kazandırmayı amaçlayan sağlık eğitiminin, ailede başladığı ancak özellikle çocukluk
ve gençlik dönemlerinde yoğunlaşan okul hayatı boyunca, sağlık kavramı ve alışkanlıklarının
geliştiği söylenebilir. Bu süreçte en etkili bireyler ailenin yanı sıra öğretmenlerdir. Alanyazında,
sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi adına gerçekleştirilen çeşitli uygulamaların, çocukluk ve
ergenlik döneminde etkili olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (Ofosu et al., 2018). Bu
bağlamda, sağlık konusunda genel kavramlara hakim olan ve sağlık eğitiminin aracılarından olan
öğretmenlerin örnek alınması ve bilgi içeren deneyimlerini paylaşması öğretici oldukları gruplar
üzerinde daha etkili olabilir. Berçin (2010), öğretmenlerin sağlık davranışları açısından önemli rol
model olduklarının, Moschovi ve arkadaşları ise (2020), çocukların sağlıkla ve fiziksel aktiviteyle
ilgili olumlu deneyimler yaşamalarının bu konuda iyi hazırlanmış öğretmen ve eğitimcilerin
yardımıyla başarılabileceğinin altını çizmektedirler. Okullarda, sağlık eğitimini gerçekleştiren
öğretmenleri aracılığıyla sağlıkla ilgili bilgilerini arttıran ve nasıl geliştirilebileceğini öğrenen
çocuk ve gençler, sağlıklı yaşam davranışlarını edinip, alışkanlık haline getirebilirler.
Biyoloji öğretmenlerinin, ortaöğretim öğrencilerinin ergenlik değişikliklerini yaşadıkları bir
dönemde sağlıkla ilgili bilgi ve davranışlardaki etkileri göz ardı edilemez. Bu bağlamda, sağlık
eğitimin niteliğinin geliştirilmesi için biyoloji öğretmen adaylarının yetiştirilmesi sağlıkla ilgili
sahip oldukları bilgi ve davranışların durumunun belirlenmesi ve iyileştirilmesi de ileride
verecekleri sağlık eğitimi açısından önem taşımaktadır. Sağlığı korumanın önem kazandığı
günümüzde, geleceğin yetişkinlerini yetiştirecek olan biyoloji öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili
bilgilerinin ve davranışlarının incelenmesi toplumun sağlığının iyileştirilmesine olumlu katkılar
sunabilir. Bu ifadelerden yola çıkarak bu çalışma, biyoloji öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili
inançları, bilgi düzeyleri ve sağlık davranışlarını geliştirmeye dair görüşlerinin incelenmesini
amaçlamaktadır.
1.1.

Problem Durumu

1.1.1. Ana Problem
Biyoloji öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili inançları, bilgi düzeyleri ve sağlık davranışlarını
geliştirmeyle ilgili görüşleri nelerdir?
1.1.2. Alt Problemler
1. Biyoloji öğretmen adaylarının sağlıklı bir hayat sürdürebileceklerine ilişkin inançlarının
düzeyine dair görüşleri nasıl dağılmaktadır?
2. Biyoloji öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili bilgilerinin düzeyine dair görüşleri nasıl
dağılmaktadır?
3. Biyoloji öğretmen adayları sağlıkla ilgili davranışlarını geliştirmek için destek alma (eğitim,
danışma vb.) isteğine dair görüşleri nasıl dağılmaktadır?
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4. Biyoloji öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili davranışlarını geliştirmek için destek almaya ilişkin
görüşleri nelerdir?
2. YÖNTEM
Nitel özellikte olan çalışma, durum çalışması desenindedir. Deneyim ve gerçek durumlarla ilgili
ayrıntılı sorularla, bireylerin yaşantılarını anlamak için tanımlayıcı verilerin oluşturulmasının
sağlanmaya çalışıldığı nitel araştırmaların (Arastaman, Öztürk Fidan & Fidan, 2018) durum
çalışması desenlerinde, bir olgu veya olay sorular yardımıyla derinlemesine incelenir ve analizi
yapılarak yorumlanır (Yıldırım & Şimşek, 2011).
2.1. Katılımcılar
Çalışma grubu, kolay ulaşabilir örnekleme yöntemi ile seçilmiş olup, çalışmaya 2020-2021 eğitim
öğretim döneminde, bir devlet üniversitesinin biyoloji öğretmenliği bölümünde okumakta olan 49
biyoloji öğretmeni adayı katılmıştır. Rastgele ve gönüllülüğe göre seçilmiş olan biyoloji öğretmen
adaylarının kişisel özelliklerine ait bilgiler Çizelge 1’de sunulmuştur.

Çizelge 1. Biyoloji öğretmeni adaylarına ait kişisel özellikler (N=49)
Özellikler
Cinsiyet

Yaş

Sınıf

Akademik Başarı

Anne Eğitim Düzeyi

www.usbilimkongresi.com

Kadın
Erkek
Toplam
19-20
21-22
23-24
Toplam
1. Sinif
2. Sinif
3. Sinif
4. Sinif
Toplam
0.00-0.99
1.00-1.99
2.00-2.99
3.00-4.00
Toplam
Ilköğretim
Ortaöğretim

Frekans
38
11
49
16
28
5
49
8
9
19
13
49
1
8
40
49
23
20

Yüzde (%)
78
22
100
33
57
10
100
16
18
39
27
100
2
16
82
100
47
41

www.usbilimconference.com

99

USBILIM 2nd International Conference on Education Studies - Conference Book
May 21 - 22, 2022 – Ankara - ISBN : 978-605-73620-8-7

Baba Eğitim Düzeyi

Kültürel Durumunuz

Ekonomik Durumunuz

Önlisans/Üniversite
Lisansüstü
Toplam
Ilköğretim
Ortaöğretim
Önlisans/Üniversite
Lisansüstü
Toplam
Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

6
49
14
21
13
1
49
16
28
5
49
9
30
10
49

12
100
28.5
43
26.5
2
100
33
57
10
100
18.4
61.2
20.4
100

Çalışmaya katılan biyoloji öğretmeni adaylarının %78’inin kadın,%22'sinin erkek; % 33’ünün 1920; %57’sinin 21-22, % 10’unun 23-24, yaş aralığında; %16’sının 1. sınıf, %18’inin 2. sınıf,
%39’unun 3. sınıf ve %27’sinin 4. sınıf düzeyinde; %2’sinin 0.00-0.99, %16’sının 2.00-2.99 ve
%82’sinin 3.00-4.00 akademik başarı düzeyinde olduğu görülmektedir (Çizelge 1). Biyoloji
öğretmeni adaylarının anne ve baba eğitim düzeyleri incelendiğinde, anne eğitim düzeylerinin %
47’sinin ilköğretim, % 41’nin ortaöğretim, % 12’isinin önlisans/üniversite düzeyinde; baba eğitim
düzeylerinin ise % 28.5’inin ilköğretim, %43’ünün ortaöğretim, % 26.5’ini önlisans/üniversite ve
%2’sinin lisansüstü düzeyinde olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının kültürel ve ekonomik
düzeylerine yönelik cevaplarına dayanarakkültürel durumlarının %33 oranında yüksek, %57
oranında orta ve %10 oranında düşük düzeyde; ekonomik durumlarının % 18.4 oranında yüksek,
% 61.2 oranında orta ve % 20.4 oranında düşük olduğu belirlenmiştir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Çalışmadaki nitel verilere yapılandırılmış görüşme formu ” kullanılarak ulaşılmış olup; veri
toplama aracı olarak hazırlanan formda yer alan kişisel bilgiler bölümü (cinsiyet, yaş, sınıf,
akademik başarı, anne-baba eğitim düzeyi, kültürel-ekonomik düzeyi) ile biyoloji öğretmeni
adaylarının profili ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılandırılmış görüşme formunun ikinci
kısmında ise “Sağlıklı bir hayat sürdürebileceğinize inanıyor musunuz?”, “Sağlıkla ilgili
bilgilerinizin ne düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz?”, “Sağlıkla ilgili davranışlarınızı geliştirmek
için destek almayı (eğitim, danışma vb.) ister misiniz?”, “Sağlıkla ilgili davranışlarınızı
geliştirmek için nasıl bir destek almayı istersiniz” şeklinde sekiz açık uçlu görüş sorusu yer
almaktadır. Çalışmada ayrıca katılımcıların bu konularda söylemek istedikleri başka düşünceleri
olup olmadığı da sorularak, görüşler daha kapsamlı alınmaya çalışılmıştır.
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2.3. Veri Toplama Süreci
Veri toplama sürecinde, yaklaşık 10 dakikalık süre gerektiren yapılandırılmış form, gönüllü olup,
çalışmaya katılım onayı alınan biyoloji öğretmeni adaylarına, web destekli olarak (Google Formlar
internet arayüzü kullanılarak) uygulanmıştır. Veriler, Microsoft Office Excel ve Microsoft Office
Word 2020 programlarıyla dijital ortama aktarılmış ve değerlendirilmiştir.
2.4. Veri Analizi
Elde edilen verilerin incelenmesinde içerik analizinin kullanıldığı çalışmada, Silverman’ın (2001;
Akt: Özdemir, 2010) önerdiği biçimde, temalar içerisine giren kelime/cümleler ortaya konup
sayılmış, incelemeler sonunda konunun kavramsallaştırılmasına dair gerçekler açığa çıkarılmaya
çalışılmıştır. Çalışmada, dijital ortamdan excel dosyasına ve daha sonra düzenlenerek IBM SPSS
20.0 istatistik paket programı ve Windows Word Yazım programına aktarılan verilerin içerik
analizi yapılarak, frekans-yüzde dağılımları hesaplanmıştır.
2.5. Güvenduyulabilirlik
Çalışmada güvenduyulabilirlik inandırıcılık ölçütü için “kodlayıcılar arası güvenirlik”
hesaplanması yoluna gidilmiştir. Bunun için, çalışmada iki araştırmacının aynı veri setinden
yaptığı kodlamalarla; "uzlaşı/(uzlaşı+uyuşmazlık)x100" güvenirlik formülü kullanılarak,
kodlayıcılar arasındaki tutarlılığın % 86 olduğu belirlenmiştir. Miles ve Huberman (1994), bu
oranı en az %80 olması gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca araştırmacılar, anketin uygulaması
sırasında çalışmanın amaçlarından bahsetmiş ve kimliklerin mutlaka gizli tutulacağını belirterek,
katılımcı onamlarını almışlardır.
3. BULGULAR
Çalışmada elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır.
3.1. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Olma İnanç Düzeylerine İlişkin Görüşleri
Biyoloji öğretmen adaylarının sağlıklı bir hayat sürebileceklerine inanma düzeyleriyle ilgili
görüşlerinin dağılımı Çizelge 2’de gösterilmiştir.
Çizelge 2. Sağlıklı bir hayat sürdürebileceğine ilişkin inanç düzeyine yönelik görüşlerin
dağılımı
Kodlar
İnanıyorum
Sağlıklı bir hayat sürdürebileceğine dair
inanç düzeyine dair görüşler
Kısmen İnanıyorum
İnanmıyorum

Frekans

Yüzde
(%)

15

31

30

61

4

8

TOPLAM 49
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Çizelge 2'de görüldüğü gibi, biyoloji öğretmen adaylarının % 31’i sağlıklı bir hayat
sürdürebileceğine inanmakta, %61’i kısmen inanmakta ve %8’i inanmamaktadır.
3.2. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sağlıkla İlgili Bilgi Düzeylerine İlişkin Görüşleri
Biyoloji öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili bilgilerinin düzeylerine yönelik görüşlerinin dağılımı
Çizelge 3’de gösterilmiştir.
Çizelge 3. Sağlıkla ilgili bilgilerin düzeyine dair görüşlerin dağılımı

Sağlıkla
görüşler

ilgili

bilgi

düzeyine

dair

Kodlar

Frekans

Yüzde
(%)

Yüksek

10

%20

Orta

37

%76

Düşük

2

%4

TOPLAM 49

%100

Çizelge 3'de, biyoloji öğretmen adaylarının %20’sinin sağlıkla ilgili bilgi düzeylerini yüksek,
%76’sının orta ve %4’ünün düşük düzey olarak tahmin ettikleri görülmektedir.
3.3. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sağlıkla İlgili Davranışlarını Geliştirmek İçin Destek
Alma İsteğine Dair Görüşlerinin Dağılımı
Biyoloji öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili davranışlarını geliştirmek için destek alma (eğitim,
danışma vb.) isteğine dair görüşlerinin dağılımı Çizelge 4’te gösterilmiştir.
Çizelge 4. Sağlıkla ilgili davranışları geliştirmek için destek alma (eğitim, danışma vb.)
isteğinin dağılımı
Kodlar

Frekans

Yüzde (%)

İsterim

35

71,4

9

18,4

5

10,2

Sağlıkla ilgili davranışları geliştirmek için
Kısmen İsterim
destek alma isteği
İstemem

TOPLAM 49

100

Çizelge 4'te görüldüğü gibi, biyoloji öğretmen adaylarının %71.4’ü sağlıkla ilgili destek almayı
istemekte, %18.4’ü kısmen istemekte ve %10.2’si istememektedirler.

www.usbilimkongresi.com

www.usbilimconference.com

102

USBILIM 2nd International Conference on Education Studies - Conference Book
May 21 - 22, 2022 – Ankara - ISBN : 978-605-73620-8-7

3.4. Biyoloji Öğretmen Adaylarının COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Sağlıkla İlgili
Davranışlarını Geliştirmek İçin Destek Alma İsteğine Dair Görüşlerinin Dağılımı
Biyoloji öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili davranışlarını geliştirmek için destek almaya (eğitim,
danışma vb.) dair görüşlerinin dağılımı Çizelge 5’te gösterilmiştir.
Çizelge 5. Sağlıkla ilgili davranışları geliştirmek için destek almaya dair görüşlerin dağılımı
Tema

Kodlar

Frekans

Yüzde (%)

Teorik Eğitim

22

29

Zorunlu-Seçmeli Ders

19

25

Uzmana Danışma

14

19

10

13

3

4

3

4

Dernek-Topluluk Aktiviteleri

2

3

Spor Aktiviteleri

2

3

Uygulamalı Eğitim
Sağlıkla
İlgili Destek Psikolojik Danışma
Çeşidi
Konferans-Sempozyum Aktiviteleri

TOPLAM 75

39

Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Beslenme, Doğal 19
Yaşam, Hijyen, Koruyucu Sağlık Davranışları)

54

Hastalıklar (Nedenleri, Teşhiş Ve Tedavi, Aşı, 9
Sağlıkla
İlgili Destek Fonksiyonel Tıp)
İçeriği
Mikrobiyoloji Ve Genetik (Virüsler, Modern Tıbbi 6
Yöntemler)
İlkyardım

26
17

1

3

TOPLAM 35
Uzaktan Eğitim
9
Sağlıkla
İlgili Destek Kurs Merkezleri (Topluluk-Dernek, Sertifika- 8
Yeri
Resmi-Özel Kurumlar, Sağlıkmerkezi )
Sınıf
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Konferans, Sempozyum, Seminer Salonu

6

19

İnternet Sağlık Platformu

1

3

TOPLAM 31

16

Sağlıkla İlgili Çalışanlar (Diyetisyen, Antrenör, 11
Psikolog)

38

10

34

8

28

Sağlıkla
İlgili Destek Öğretim Elemanı
Elemanı
Uzman Sağlık Personeli

TOPLAM 29
Laboratuvar ve Uygulama Çalışmaları
Sağlıkla
İlgili Destek Düzanlatım
Yöntemi
Teknoloji Destekli ve Öğrenci Aktif Yöntemler
Vaka/Örnek Olay İncelemesi

15

12

52.2

6

26

4

17.4

1

4.4

TOPLAM 23
GENEL TOPLAM 193

%12
%100

Çizelge 5’te biyoloji öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili davranışlarını geliştirmek için destek
almaya dair görüşlerinin içerik analizinde ortaya çıkarılan kodlar ve bunlara uygun geliştirilen
temalara ait bulgular yer almaktadır. Buna göre oluşturulan 24 kod 5 tema altında toplanmıştır
(Çizelge 5). Buna göre görüşler, “Teorik Eğitim (%29)”, “Zorunlu-Seçmeli Ders (%25)”,
“Uzmana Danışma (%19)”, “Uygulamalı Eğitim (%13)”, “Psikolojik Danışma (%4)”, “KonferansSempozyum Aktiviteleri (%4)” “Dernek-Topluluk Aktiviteleri (%3)” ve “Spor Aktiviteleri (%3)”
olarak adlandırılan 8 kod “Sağlıkla İlgili Destek Çeşidi” teması altında (75, %39); “Sağlıklı
Yaşam Etkinlikleri (%54)”, “Hastalıklar (%26)”, “Mikrobiyoloji ve Genetik (%17)”, “İlkyardım
(%3)”olarak adlandırılan 4 kod “Sağlıkla İlgili Destek İçeriği” teması altında (35, %18); “Uzaktan
Eğitim (%29)” “Kurs Merkezi (%26)”, “Konferans, Sempozyum, Seminer Salonu (%23)”, “Sınıf
(%19)”,“İnternet Sağlık Platformu (%3)”olarak adlandırılan 5 kod “Sağlıkla İlgili Destek Yeri”
teması altında (29, %16); “Sağlıkla İlgili Çalışanlar (%38)”, “Öğretim Elemanı (%34)”, “Uzman
Sağlık Personeli (%28)” olarak adlandırılan 3 kod “Sağlıkla İlgili Destek Elemanı” teması altında
(31, %15); “Laboratuvar ve Uygulama Çalışmaları (%52.2)”, “Düzanlatım (%26)” “Teknoloji
Destekli ve Öğrenci Aktif Yöntemler (%17.4)”, Vaka/örnek Olay İncelemesi (%4.4)”,” olarak
adlandırılan 4 kod “Sağlıkla İlgili Destek Yöntemi” teması altında (23, %12) toplanmıştır.
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TARTIŞMA
Biyoloji öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili inançları, bilgi düzeyleri ve sağlık davranışlarını
geliştirmeye dair görüşlerinin betimlenmesi çerçevesinde yürütülen bu çalışmada elde edilen
sonuçlara göre, katılımcı biyoloji öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%61), sağlıklı bir hayat
sürdürebileceğine kısmen inandıklarına dair görüş bildirmişlerdir (Çizelge 2). Üstelik biyoloji
öğretmen adaylarının sağlıklı bir hayat süreceklerine yüksek düzeyde inananlarının sadece %31
oranında olması, öğretmen adaylarının bu konuda desteğe ihtiyaç duydukları, aksi takdirde
sağlıkları konusundaki inançlarını öğrencilerine yansıtabilecekleri şeklinde yorumlanabilir.
Nitekim Lee ve arkadaşları (2011) çalışmalarında bireylerin kendilerine ilişkin özyeterlik gibi
inançlarının gelişmiş sağlık algısı ve sağlık davranışlarıyla ilişkili olduğunu belirtmişler (Akt:
Selzler vd. 2020); Schwarzer (2016) ise, davranış gelişiminde etkili olan en önemli kaynaklardan
birinin, bir şeyi başarmaya dair inanç olan özyeterlik inancı olduğunu bildirmiştir. Çalışmada
biyoloji öğretmen adaylarının büyük kısmı (%76), sağlıkla ilgili bilgi düzeylerinin orta düzeyde
olduğunu düşünmektedir (Çizelge 3) veyaklaşık % 71’i sağlıkla ilgili destek almayı istemektedir
(Çizelge 4). Çalışmalar, sağlığı koruyan davranışların, sağlığı korumanın yanı sıra özbakım
sorumluluğunu ve sağlıkla ilgili doğru kararlar almayı desteklediğini bildirdiğinden, öğretmen
adaylarının sağlıkla ilgili destek almayı istemeleri oldukça olumlu bir sonuç olarak
değerlendirilebilir (Bebı̇ ş, Akpunar, Özdemı̇ r ve Kılıç, 2015). Bu sonuçlar biyoloji öğretmen
adaylarının kendilerini bilgili hissetmelerine karşın, sağlık konusunda destek almaya istekli
olduklarını göstermektedir. Adayların sağlıklarını sürdürebileceklerine inanma oranlarının düşük
olması (%31) bu sonuçların nedenlerinin daha detaylı araştırılması gerektiğini de
düşündürmektedir. Çünkü alanyazında yer alan çalışmalar, bireyin özyeterlik gibi inançlarının,
gelişmiş sağlık algısı ve sağlık davranışlarıyla yakından ilişkili olduğu bildirmektedir (Lee vd.
2011; Akt: Selzler vd., 2020). Bununla beraber yaklaşık %10 kadar öğretmen adayının, sağlıkla
ilgili herhangi bir destek istememesi dikkate değerdir. Bu durum öğretmen adaylarının %20
oranında kendilerinin sağlıkla ilgili bilgi düzeylerini yüksek olarak tahmin etmeleri ile ilişkili
olabilir. Öte yandan biyoloji öğretmen adaylarının daha çok kendilerini orta düzeyde bilgili
hissetmeleri ve sadece %20 oranında yüksek düzeyde bilgili olduğunu düşünenlerin olması,
onların bu bilgileri ortak bir resmi kanaldan bir başka ifadeyle öğretmen yetiştirme programı
aracılığıyla alamadıklarını düşündürmektedir. Karabulutlu ve Kılıç (2011) da çalışmalarında,
yüksek düzeyde sağlık bilgisi olan bireylerin, bu bilgileri okulun dışındaki kaynaklardan elde
ettiklerini tespit etmiştir. Nitekim, son yıllarda sağlık iletişiminde sağlığı geliştirme
kampanyalarının medya üzerinden uygulandığı ve özellikle internet ve sosyal medya mobil
uygulamalarının (Facebook, Twitter vb. gibi) tercih edildiği belirtilmektedir (Avcı & Avşar, 2014;
Hergüner vd., 2019).
Sağlıkla ilgili davranışlarını geliştirmek için destek almaya dair yapılan içerik analizinde ortaya
çıkarılan kodlar ve bunlara uygun geliştirilen temalar incelendiğinde (Çizelge 5), sağlıkla ilgili
davranışlarını geliştirmek için alınabilecek desteklere dair görüşlerin 24 kod ve 5 tema altında
toplandığı tespit edilmiştir. Buna göre, biyoloji öğretmen adayı görüşlerinin Çizelge 5’te biyoloji
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öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili davranışlarını geliştirmek için destek almaya dair görüşlerinin
içerik analizinde ortaya çıkarılan kodlar ve bunlara uygun geliştirilen temalara ait bulgular yer
almaktadır. Buna göre oluşturulan 5 tema altındaki görüşlerin, “Sağlıkla İlgili Destek Çeşidi” (75,
%39); “Sağlıkla İlgili Destek İçeriği” (35, %18); “Sağlıkla İlgili Destek Yeri” (29, %16);
“Sağlıkla İlgili Destek Elemanı” (31, %15) ve “Sağlıkla İlgili Destek Yöntemi” (23, %12) temaları
altında toplandığı görülmüştür. Elde edilen verilere göre, biyoloji öğretmen adaylarının
yoğunlukla sağlıkla ilgili desteğin çeşidiyle (%39 oranında) ilgili görüş bildirdikleri
görüldüğünden, bu durum onların sağlıkla ilgili farklı şekillerde destek almak istedikleri şeklinde
yorumlanabilir. Buna göre, öğretmen adaylarının öncelikle zorunlu ya da seçmeli dersler
aracılığıyla teorik eğitim almayı talep ettikleri görülmektedir. Esasen Yüksek Öğretim
Kurumu’nun (YÖK) 2018 yılında yenilediği (YÖK, 2018a) öğretmen yetiştirme lisans
programında “Sağlık Eğitimi” dersini zorunlu dersler arasına almıştır (YÖK, 2018b). Ancak bu
çalışma, henüz bu dersin öğretmen adayları tarafından alınmaya başlanmadığı 2020-2021 yılı
eğitim-öğretim döneminde yapılmıştır. Bu nedenle, yeni Biyoloji öğretmenliği Lisans programının
uygulanmaya başlamasıyla, 4. sınıfların ders programında yer alan (YÖK, 2018b) “Sağlık Eğitimi”
dersinin zorunlu olduğu düşünüldüğünde, biyoloji öğretmen adaylarının bu taleplerinin
karşılanabildiği ve bunun oldukça faydalı ve sağlık açısından destekleyici olduğu söylenebilir.
Ancak buna ek olarak, öğretmen adaylarının özellikle uzmana danışma desteği ve sağlıkla ilgili
uygulamalı çalışmalar yapma desteğine yönelik taleplerinin de dikkate alınması; topluluk ve spor
aktiviteleri gibi sağlıkla ilgili çeşitli aktivitelerde bulunmalarının da desteklenmesi gerektiği
görülmektedir. Bu sonuçlara göre, biyoloji öğretmeni adaylarının sağlık eğitimleri çeşitli
yönlerden güçlendirilecek şekilde, özenle ele alınarak, geliştirilmeye devam edilmelidir.
Çalışmanın sonuçları sağlıkla ilgili içeriğin de öğretmen adayları için önemli destek noktalarından
biri olduğunu göstermektedir. Hastalıklar, mikrobiyoloji-genetik, ilkyardım gibi konularda destek
almak istediklerini belirten öğretmen adaylarının, %54 gibi yüksek bir oranda talep ettikleri sağlık
içeriğinin beslenme, doğal yaşam, hijyen, koruyucu sağlık davranışları gibi “Sağlıklı Yaşam
Etkinlikleri” şeklinde olması ise oldukça dikkat çekicidir. Bu durum, öğretmen adaylarının sağlığı
kaybetmekle ilgili içeriğe değil, özellikle sağlığı kazanma ve sürdürmeyle ilgili içeriğe odaklı
olduklarını göstermektedir. DSÖ tarafından 1984 yılında düzenlenen Kopenhag Müzakeresi,
sağlıkla ilgili davranışlar hakkında olumlu beklenti ve kontrol duygusunu yaratmadan, sadece
sağlıkla ilgili bilgi vermenin sağlığı destekleyemeceğini, aksine endişe hisleri yaratabileceği ifade
edilmiştir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının da yoğunlukla sağlıklı yaşam etkinlikleriyle ilgili
destek taleplerini vurgulamaları, doğru bir yaklaşım içinde oldukları şeklinde yorumlanabilir.
Biyoloji öğretmen adayları “Sağlıkla İlgili Destek Yeri” teması altında hem uzaktan eğitim hem
de yüz yüze eğitimin esas olduğu ortamları sağlık adına destek alabilecekleri yerler olarak
görmekte olup, bu anlamda eğitim yeri açısından hibrid bir yaklaşım içinde bulunmaktadırlar.
Çalışmalarda sağlığın, iyi hazırlanmış program ve ortamlara ihtiyaç gösterdiğinin altı çizilmekle
beraber (Moschovi vd. 2020), özellikle pandemi döneminin getirdiği şartlarda, bulaşıcı hastalık
etkenlerinden uzak olunan uzaktan eğitim ortamlarınında talep ediliyor olması doğal olarak
karşılanabilir. Çalışmada öğretmen adaylarının“Sağlıkla İlgili Destek Elemanı” teması altında,
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hem uzman sağlık personeli hem de çalışma alanı sağlıkla ilgili konular olan diyetisyen, antrenör,
psikolog gibi kişilerden destek almak istediklerini belirtmişler ve sağlık konusunda bilgili olan
öğreticileri de yüksek oranda tercih etiklerini belirterek, sağlık açısından çeşitli uzmanlarla yakın
temas ederek destek almak istediklerini ifade etmişlerdir. Sosyal desteğin sağlıkla ilgili davranış
değişikliğini kolaylaştıran en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade eden bir çok çalışmanın
varlığı (Von Ah, Ebert, Ngamvitroj, Park, & Kang, 2004; Fisk, 2017), öğretmen adaylarının sağlık
konusunda çeşitli uzmanlık alanlarındaki kişilerden destek alma konusunda oluşan taleplerinin
yerinde olduğunu gösterebilir. Biyoloji öğretmen adaylarının sağlıkla ilgili destek almaları
sırasında kullanılacak yöntemlere ilişkin az oranda da olsa görüş bildirmeleri, onların sağlık
konularının hangi yöntemler kullanılarak kendilerine ulaştırıldığını önemsediklerini
düşündürmektedir. Ayrıca öğretmen adayları, özellikle sağlığı geliştiren ve aktif kılan laboratuvar
ve uygulamalı çalışmalar gibi yöntemleri yüksek oranda kullanmak istediklerini belirtmeleri
dikkate değerdir. Demir ve Gözüm (2011), sağlık eğitiminde görsel ve işitsel nitelikteki çeşitli
öğretim araçlarının kullanılmasının bilgilerin kalıcılığını arttırdığını bildirmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan bu çalışmayla, biyoloji öğretmen adaylarında sağlıkla ilgili inanç, bilgi düzeyi ve sağlıkla
ilgili davranışlarının geliştirilmesi için destek almaya ilişkin varolan anlayış ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Ayrıca tarihsel olarak ele alındığında, çalışma Covid-19 pandemisi döneminde
sürdürüldüğünden, bu süreçte biyoloji öğretmen adaylarında sağlık hakkında odaklanılan
kavramları da içerebilmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre, biyoloji öğretmen adayları
kendilerini bilgili hissetmelerine karşın, sağlıklarını sürdürebileceklerine olan inançlarına yönelik
tahminleri yoğunlukla orta düzeydedir ve sağlık konusunda gelişebilmek için destek alma ihtiyacı
içindedirler. Bu nedenle, biyoloji öğretmeni yetiştirme programlarındaki sağlıkla ilgili eğitimöğretimler, öğretmen adaylarının bilgi düzeylerini arttırmanın yanında, sağlığa yönelik inançlarını
güçlendirmeye yönelik olarakiyileştirilmesi önerilebilir.
Ayrıca çalışmanın sonuçları, biyoloji öğretmen adaylarının özellikle çeşitli teorik ve pratik sağlık
aktiviteleri yapabilme, olumlu sağlık etkinlikleri hakkında bilgilendirilme, sağlık desteği alacağı
yere yakın olma, uzmanlarla görüşebilme ve uygulamalı sağlık yöntemleriyle muamele gibi
yönlerden sağlık desteği talep ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, elde edilen bu veriler
aday biyoloji öğretmenlerinin sağlıkla ilgili eğitim-öğretimlerinin, yeni bakış açılarıyla sürekli
olarak geliştirilmesi için örneklem büyüklüğü ve çalışma yöntemleri çeşitlenerek, yeni ve detaylı
incelemelerin yapılması önerilebilir.
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CHALLENGES IN QUALITY OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS (HEIs) OF PAKISTAN

Zohaib Hassan Sain
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0000-0001-6567-5963

ABSTRACT
The purpose of this study is based on exploratory research to identify “Challenges in Quality of
Education in HEIs of Pakistan”. Exploratory research approach is used to achieve the objectives
of the study in less time and inexpensive means. From the last few years, Pakistan is facing a lot
of challenges in education sector such as curriculum, less training institutions, corruption in
education, teacher’s behavior, less research work. Emerging issues in education sector are less
training institutions and trend towards research work which is essential to follow for the growth
and strength of any economy. The purpose of our research is to identify the major challenges in
educational sector in Pakistan which the educational sector is suffering from last few years. The
researcher used triangulation in order to carry the reliability and validity of the data for results. So,
to conduct this triangulation the researcher used questionnaire for the students, questionnaire for
the teachers and interviews of the management. . In this regard primary data was collected from
the focused group of students using a sample of 100 questionnaires for each university were filled
by the students of the selected five universities. This attempt of conducting the research will play
an important role in the development of Pakistan. In this research Curriculum, Corruption in
education, less training institutions, Teacher’s behavior and less research work are independent
variables and Quality of Education is dependent variable. In future, we will research on the solution
of these problems. To increase the literacy rate, the Govt. of Pakistan has announced that the
education is compulsory for sixteen years old for every citizen.
Keywords: Curriculum, Corruption, Teacher’s Behavior, Research Work.
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ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERDE EBEVEYN ROLÜNE İLİŞKİN KENDİLİK
ALGISININ VE PSİKOLOJİK YARDIM ALMAYA İLİŞKİN TUTUMUN
İNCELENMESİ

Hazal GÜNAY
Gazi Üniversitesi
0000-0001-8872-3059
Hatice ŞINGIR
Gazi Üniversitesi
0000-0002-1316-5977

ÖZET
Bu araştırmanın amacı engelli çocuğa sahip ailelerde ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı ile
psikolojik yardım almaya ilişkin tutum düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada
ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutum yaş, cinsiyet,
sosyoekonomik düzey, eğitim düzeyi, engelli çocuk sayısı, normal çocuk sayısı, çocuğun engel
türü, daha önce psikolojik yardım alma, psikolojik yardım alınan meslek grubu ve yardımın
yararlığı değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Ebeveyn
Rollerine İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği” ,“Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği Kısa
Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara’da bulunan
Yenimahalle, Mamak, Altındağ, Çankaya ve Keçiören Rehberlik Araştırma merkezine başvuran
400 ebeveyn oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde pearson korelasyon analizi, t testi
ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda psikolojik yardım almaya
ilişkin tutum ile ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısının alt boyutlarından rol dengeleme ve rol
doyumu arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, psikolojik yardım almaya
ilişkin tutum ile yatırım ve yeterlilik alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit
edilmiştir. Psikolojik yardım almaya ilişkin tutumun yaş, cinsiyet, çocuğun engel türü, engelli
çocuk sayısı ve daha önce psikolojik yardım alma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı, psikolojik yardım almaya ilişkin
tutum, engelli, engelli çocuğa sahip aileler, kendilik algısı, psikolojik yardım
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BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK
TUTUMLARININ, MOTİVASYONLARININ VE ÖZYETERLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
İlknur KARA
İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Cihad AYAR
İstanbul Aydın Üniversitesi

ÖZET
Araştırmada 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan ilköğretim
okullarındaki birinci sınıf kademelerine eğitim veren 165 sınıf öğretmeni ile çalışılmıştır. Karma
yöntem ile yapılan çalışmada araştırmanın nicel verileri “Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği” ve
“Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rollerini ve Yeterliklerini Belirleme Ölçeği” ile
toplanmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise eş zamanlı iç içe araştırma deseni kullanılmasından
dolayı araştırmaya katılan 165 sınıf öğretmeni arasından rastgele seçilen 10 katılımcıya uygulanan
“Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Araştırmada hem nicel hem de nitel veri analiz yöntemleri
kullanılmıştır. Nicel veriler incelendiğinde, birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim tutumları
ile iletişimci rolleri, teknik rolleri ve sosyal rolleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu
ve sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim rol ve yeterliklerinin uzaktan eğitim tutumlarının %25’i
üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Nitel veriler incelendiğinde, birinci sınıf öğretmenlerinin
öğretme motivasyonları ve uzaktan eğitime ilişkin duygu ve düşünceleri doğrultusunda uzaktan
eğitiminin etkililiğine ilişkin algılar, uzaktan eğitim öğretmen yeterlikleri ve eksikliklerine ilişkin
algılar, kullanılan uzaktan eğitim platformları ve süreç yönetimi, uzaktan eğitim ve yüz yüze
eğitimin farklılıkları ve uzaktan eğitim süreç motivasyonu olmak üzere 5 tema ve 31 kod
oluşturulmuştur. Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimde motivasyonlarının en fazla
çocukların öğrenmeye geçmesinden etkilendiği, derse katılan öğrencilere tüm kazanımların
verilebildiği ancak somut materyal kullanılamamasının bilginin anlamlılığını etkilediği, süreçte
velinin daha fazla aktif olmasından dolayı öğrenci etkileşiminde problem yaşadıkları, öğretme
yöntem ve tekniklerinde çok fazla değişiklik yapmadıkları, yapılan canlı derslerde EBA ve Zoom
platformlarının yanı sıra çoğunlukla ders içeriklerini Morpakampüs ve Okulistik ile
zenginleştirdikleri ancak genel anlamda kendilerini teknoloji bilgisi konusunda geliştirmeleri
gerektiği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, öğretmen özyeterliği, tutum, motivasyon
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INVESTIGATION OF ATTITUDES, MOTIVATIONS AND SELF-EFFICACY OF 1ST
GRADE CLASROOM TEACHERS TOWARDS DISTANCE EDUCATION
İlknur KARA
Doç. Dr. Mehmet Cihad AYAR

ABSTRACT
In the study, 165 classroom teachers providing education to the first grade levels in primary schools
located in Esenyurt district of Istanbul Province were studied in the 2020-2021 academic year. In
the mixed method study, quantitative data of the research were collected using the “Distance
Education Attitude Scale” and the “Scale for Determining Teacher Roles and Competencies in
Online Distance Education”. Concurrent nested research design this research used the qualitative
data of the study because who participated in 165-grade teacher, applied to 10 participants
randomly chosen from the “interview form were collected. Both quantitative and qualitative data
analysis methods were used in the research. Quantitative data are analyzed, first grade teachers
attitudes of distance education communicator roles, technical roles and social roles of the teachers
and there was a significant relationship between positive directional role of attitudes and
competencies of distance education distance education class at 25% it is understood that effective.
Qualitative data were examined, first grade teacher, teaching motivations of thoughts and feelings
about education and the remote in the direction of perceptions of the effectiveness of distance
education, distance education teacher competencies and deficiencies relating to detects, and
process management platforms used in distance education, distance education and face-to-face
education and distance education, including the code and the differences of the process of
motivation 5 theme and 31 the code was created.First grade teachers in distance education
learning motivation of children to be affected most of the expiration, all of the students
participating in the course, the gains can be made, however, the unavailability of information to
affect the significance of concrete material, because it is more active in the process of parents
experienced problems in student interaction, they didn't do a lot of changes in teaching methods
and techniques, during the live lessons, it was understood that in addition to the EBA and Zoom
platforms, they mostly enriched their course content with Morpacampus and Okulistics, but in
general they should improve themselves in terms of technology knowledge.
Keywords: Distance education, teacher self-efficacy, attitude, motivation
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1. GİRİŞ
1 Aralık 2019 tarihi itibariyle ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve yeni tip koronavirüs
olarak ifade edilen COVID-19, 11 Mart 2020 tarihi itibariyle tüm dünyada etkisini gösteren küresel
bir pandemi olarak ilan edilmiştir (WHO, 2020). Dünya genelinde virüsün yayılmasının
engellenmesi amacıyla çeşitli önlemler alınmış ve bu doğrultuda 191 ülkede ilk, orta ve
yükseköğretim faaliyetlerini sürdüren tüm eğitim kurumları yüz yüze eğitime ara vermiştir.
Ülkemizde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş olmasıyla birlikte eğitim öğretim
faaliyetlerinin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir.
Uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencilerin aynı sınıf ortamı içerisinde olmalarına gerek olmadan
bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak öğrenme ve öğretme faaliyetlerini gerçekleştirdikleri bir
eğitim modelidir (İşman, 2011). Uzaktan eğitimin eğitim öğretim faaliyetlerinde zaman ve mekan
sınırlılığını ortadan kaldırması, tüm bireylerin eğitimde eşit standartlara ulaşması, teknolojinin tüm
avantajlarını eğitimde kullanmaya imkan sağlaması, yaşam boyu öğrenme sağlaması, kendi
öğrenme hızında eğitim imkanı sağlaması, öğrencilere bağımsız çalışma ortamı sunması ve
öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmasından dolayı öğrenciler için avantajlı bir eğitim
modeli olmasına rağmen pandemi koşullarından dolayı zorunlu uzaktan eğitime geçildiğinde
öğrencilerin anlamlı öğrenmeler sağlamasında öğretenlerin de önemli bir rolü bulunmaktadır
(Uzunboylu ve Tuncay, 2012). Bu hususta ister deneyimli öğretmenler olsun isterse yeni
teknolojiler ve gelişmiş eğitim imkanları ile mezun olan yeni öğretmenler olsun uzaktan eğitime
ilişkin tutumlarının, uzaktan eğitim ile ilgili düşüncelerinin, uzaktan eğitim ile ilgili teknolojik
yeterliklerinin ve geleneksel yöntemden farklı olarak uzaktan eğitim ile öğretmenlik yapma
motivasyonlarının öğrencilerin anlamlı öğrenmeler sağlamalarında etkili olacağı düşünülmektedir.
İlgili alanyazın incelendiğinde hem öğretmenlerin hem de öğretmen adaylarının uzaktan eğitime
yönelik tutumlarının uzaktan eğitime ilişkin yeterliliğe ve bilgi sahibi olup olmama durumuna göre
farklılık gösterdiği görülmektedir (Ağır, 2007; Ateş ve Altun, 2008; Ülkü, 2018). Benzer şekilde
Queiroz ve Mustaro (2003)’ya göre de öğretmenlerin uzaktan eğitimde etkili ve verimli olabilmesi
için uzaktan eğitim yeterliklerine sahip olması, çevrim içi eğitim ortamlarında alan bilgisini
öğrencilere sunabilecek motivasyonu kendisinde bulabilmesi ve uzaktan eğitime yönelik
tutumlarının olumlu olması gerekmektedir. Yapılan tüm çalışmalar dikkate alındığında ilkokul
öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının, öğretmeye ilişkin motivasyonlarının ve
uzaktan eğitime ilişkin yeterliklerinin öğrencilerin anlamlı ve kalıcı öğrenmeler sağlanmasında
etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak ilgili alanyazında özellikle birinci sınıf kademesindeki
öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının, öğretmenlik
motivasyonunun ve uzaktan eğitime ilişkin yeterliklerinin belirlenmesine yönelik herhangi bir
çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada ilköğretim birinci sınıf kademesindeki
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öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının, motivasyonlarının ve yeterliklerinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
2. YÖNTEM ve BULGULAR
2.1.Yöntem
2.1.1. Araştırmanın Modeli
Karma yöntem ile yapılan bu çalışmada birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin
tutumları, öğretme motivasyonları ve uzaktan eğitime ilişkin öğretmen yeterlilikleri arasındaki
ilişki incelenmiştir. Eş zamanlı iç içe araştırma deseni kullanılarak yapılan çalışmada nicel ve nitel
veriler aynı anda toplanmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan
eğitime ilişkin tutumlarının ve yeterliklerin belirlenmesi amaçlandığından betimsel ilişkisel tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nitel bölümünde ise birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan
eğitime ilişkin öğretme motivasyonlarının belirlenmesi amaçlandığından içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır.
2.1.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Esenyurt ilçesinde
bulunan 36 ilköğretim okulunda birinci sınıf kademelerine eğitim veren 407 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen araştırmanın çalışma grubunu ise 20202021 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan ilköğretim okullarındaki birinci
sınıf kademelerine eğitim veren 165 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sınıf
öğretmenlerine ilişkin bazı kişisel ve mesleki bilgiler Çizelge 1.’de verilmiştir.
Çizelge 1. Öğretmenlerin Kişisel ve Mesleki Özelliklerinin Dağılımı

Kadın

f
119

%
72,1

Erkek

46

27,9

21-25

25

15,2

26-30

28
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28

17,0

36 ve üzeri

84
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Eğitim Durumu

11-15 yıl

31

18,8

16 yıl ve üzeri

66

40,0

Lisans

149

90,3

Yüksek Lisans

16

9,7

Çizelge 1.’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin cinsiyetleri incelendiğinde
119 (%72,1)’unun kadın, 46 (%27,9)’sının erkek olduğu, sınıf öğretmenlerinin yaşları
incelendiğinde 25 (%15,2)’inin 21-25 yaşları arasında, 28 (%17)’inin 26-30 yaşları arasında, 28
(%17)’inin 31-35 yaşları arasında ve 84 (%50,9)’ünün 36 yaş ve üzerinde olduğu, sınıf
öğretmenlerinin mesleki kıdemleri incelendiğinde 47 (%28,5)’sinin 0-5 yıl arasında görev
yaptığında, 21 (%12,7)’inin 6-10 yıl arasında görev yaptığı, 31 (%18,8)’inin 11-15 yıl arasında
görev yaptığı ve 66 (%40)’sının 16 yıl ve üzerinde görev yaptığı, sınıf öğretmenlerinin eğitim
durumları incelendiğinde 149 (%90,3)’unun lisans mezunu olduğu ve 16 (%9,7)’sının yüksek
lisans mezunu olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan 165 sınıf öğretmeni arasından rastgele örneklem seçimi ile belirlenen 10 sınıf
öğretmeni ile yüz yüz görüşme yapılmıştır. Görüşme yapılan sınıf öğretmenlerinin cinsiyet, yaş,
mesleki kıdem ve eğitim durumları gibi kişisel ve mesleki özellikleri Çizelge 2.’de
belirtilmektedir.
Çizelge 2. Görüşme Yapılan Öğretmenlerin Kişisel ve Mesleki Özellikleri

Öğretmen

Cinsiyet

Yaş

Mesleki Kıdem

Eğitim Durumu
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www.usbilimkongresi.com

www.usbilimconference.com

116

USBILIM 2nd International Conference on Education Studies - Conference Book
May 21 - 22, 2022 – Ankara - ISBN : 978-605-73620-8-7

Ö10

Erkek

26

3 yıl

Lisans

Çizelge 2.’de görüldüğü üzere görüşme yapılan öğretmenler “Ö1” ile “Ö10” arasında kodlanmıştır.
Görüşme yapılan öğretmenlerin 5’inin erkek 5’inin kadın olduğu belirlenmiştir. 21-25 yaşları
arasında 2, 26-30 yaşları arasında 4, 31-35 yaşları arasında 2 ve 36 yaş ve üzerinde 2 öğretmenin
olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin 6’sının mesleki kıdeminin 1-5 yıl arasında olduğu, 2’sinin 610 yıl arasında olduğu ve 2’sinin 11-15 yıl arasında olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerinin
tamamının lisans mezunu olduğu belirlenmiştir.

2.1.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel ve Mesleki Bilgi Formu, Uzaktan Eğitim Tutum
Ölçeği, Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rollerini ve Yeterliklerini Belirleme Ölçeği ve
Görüşme Formu kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel ve mesleki bilgileri ile ilgili veriler Kişisel
ve Mesleki Bilgi Formu aracılığıyla elde edilmiştir. Katılımcıların uzaktan eğitime ilişkin
tutumları ile ilgili veriler Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Katılımcıların
uzaktan eğitim yeterlikleri ile ilgili veriler Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rollerini ve
Yeterliklerini Belirleme Ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Katılımcıların uzaktan eğitim
motivasyonlarına ilişkin görüş ve düşünceleri ise Görüşme Formu aracılığıyla elde edilmiştir.
2.1.3.1.Kişisel ve Mesleki Bilgi Formu
Araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış olarak hazırlanan kişisel ve mesleki bilgi formu,
araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerinin, yaşlarının, mesleki kıdemlerinin ve
eğitim durumlarının belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır.
2.1.3.2.Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği
Ağır (2007) tarafından geliştirilen Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği, devlet okulları ve özel okullarda
çalışan ilkokul öğretmenlerinin uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin tutumlarının ve görüşlerinin
belirlenmesi amacıyla geliştirilen bir ölçektir. Beşli likert tipinde geliştirilen ölçek toplam 21
maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri “1 kesinlikle katılmıyorum” ile “5 kesinlikle
katılıyorum” arasında puanlandırılmaktadır. Bu doğrultuda ölçekten alınabilecek minimum puan
21 iken maksimum puan 105 olarak hesaplanmaktadır. Ölçeğin 7 maddesi olumsuz ifadeler
içerdiğinde ters puanlanarak hesaplanmaktadır. Öyle ki 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 numaralı
maddeler “1 kesinlikle katılıyorum” ile 5 kesinlikle katılmıyorum” arasında puanlandırılmaktadır.
Ölçeğin uzaktan eğitimin avantajları ve uzaktan eğitimin sınırlılıkları olmak üzere iki alt boyutu
bulunmaktadır. Alt boyutların güvenirlik hesaplaması Cronbach Alpha değeri ile belirlenmiştir.
Uzaktan eğitimin avantajları alt boyutu için Cronbach Alpha değeri 0,88 uzaktan eğitimin
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sınırlılıkları alt boyutu için ise Cronbach Alpha değeri 0,79 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ise
uzaktan eğitimin avantajlarına ilişkin Cronbach Alpha değeri 0,90 uzaktan eğitimin sınırlılıklarına
ilişkin Cronbach Alpha değeri ise 0,63 olarak hesaplanmıştır.
2.1.3.3.Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rollerini ve Yeterliliklerini Belirleme Ölçeği
Kavrat ve Türel (2013) tarafından geliştirilen Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rollerini ve
Yeterliliklerini Belirleme Ölçeği, öğretmenlerin uzaktan eğitim faaliyetlerindeki rollerinin,
becerilerinin ve yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen bir ölçektir. Beşli likert tipinde
geliştirilen ölçek 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri “1 kesinlikle katılmıyorum” ile “5
kesinlikle katılıyorum” arasında puanlandırılmaktadır. Bu doğrultuda ölçekten alınabilecek
minimum puan 20 iken maksimum puan 100 olarak hesaplanmaktadır. Ölçeğin olumsuz ve ters
puanlanması gereken bir maddesi bulunmamaktadır. Ölçeğin öğretmenin iletişimci rolü,
öğretmenin teknik rolü, öğretmenin sosyal rolü ve öğretmenin pedagojik rolü olmak üzere dört alt
boyutu bulunmaktadır. Alt boyutların güvenirlik hesaplaması Cronbach Alpha değeri ile
belirlenmiştir. İletişimci rolü alt boyutu için Cronbach Alpha değeri 0,86 teknik rolü alt boyutu
için Cronbach Alpha değeri 0,89 sosyal rolü alt boyutu için Cronbach Alpha değeri 0,82 ve
pedagojik rolü alt boyutu için Cronbach Alpha değeri 0,83 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ise
iletişimci rolüne ilişkin Cronbach Alpha değeri 0,83 teknik role ilişkin Cronbach Alpha değeri
0,90 sosyal role ilişkin Cronbach Alpha değeri 0,83 ve pedagojik role ilişkin Cronbach Alpha
değeri 0,88 olarak hesaplanmıştır.
2.1.3.4.Görüşme Formu
Görüşme formu, araştırmacı tarafından hazırlanmış 5 sorudan oluşmaktadır. Alan uzmanlarından
alınan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan bu beş soru dil ve anlatım bakımından ise Türk
Dili ve Edebiyatı alanından bir uzmana inceletilerek kontrol edilmiştir. Sınıf öğretmenlerin
uzaktan eğitime ilişkin görüş ve düşüncelerinin yanı sıra öğretme motivasyonlarının belirlenmesi
amacıyla hazırlanan bu görüşme formu araştırmaya katılan 165 sınıf öğretmeni arasında rastgele
örneklem seçimi yöntemi ile belirlenen 10 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Yapılan görüşme
formları içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
2.1.4. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama ve standart
sapma kullanılmıştır. Ölçek puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğine ilişkin kullanılan
ölçekler üzerinde Kolmogorov-Smirnov testi yapılmış ve Q-Q Plot dağılımlarına bakılmıştır.
Yapılan normallik analizde dağılımın normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Birinci sınıf
öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları ile uzaktan eğitim öğretmen yeterlikleri
arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi amacıyla Pearson korelasyon testi uygulanmıştır. Birinci sınıf
öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarında uzaktan eğitim öğretmen yeterliklerinin
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anlamlı bir etkisinin olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla basit doğrusal regresyon analizi
yapılmıştır. Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüş ve düşüncelerinin ve
öğretme motivasyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılan nitel analizde içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır.
2.2.Bulgular
Bu bölümde ölçeklerden elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgulara ve bulgulara
yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
2.2.1. Nicel Verilerin Analizi
2.2.1.1.Korelasyon Analizi Sonuçları
Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim tutumları ile uzaktan eğitim yeterlikleri arasındaki
ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan korelasyon analizine ilişkin bulgular Çizelge 3.’te
belirtilmiştir.
Çizelge 3. Uzaktan Eğitim Tutumları İle Uzaktan Eğitim Öğretmen Yeterlilikleri Arasındaki İlişkiye
İlişkin Korelasyon Analizi Bulguları
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p

,000

r

1

PR
p
Not: UETÖ=Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği; UEA=Uzaktan Eğitimin Avantajları; UES=Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları;
İR=İletişimci Rolü; TR=Teknik Rol; SR=Sosyal Rol; PR=Pedagojik Rol

Çizelge 3.’te görüldüğü üzere Uzaktan Eğitim Öğretmen Tutumları toplam puanı ile Çevrimiçi
Öğretmen Rol ve Yeterlilikleri alt boyutları olan İletişimci Rolü, Teknik Rol ve Sosyal Rol
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Aynı şekilde Uzaktan
Eğitimin Avantajları alt boyutu ile İletişimci Rolü, Teknik Rol, Sosyal Rol ve Pedagojik Rol
arasında da pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<,0,05). Uzaktan Eğitimin
Sınırlılıkları alt boyutu ile ise yalnızca Sosyal Rol arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu
belirlenmiştir (p<0,05).

120

2.2.1.2.Regresyon Analizi Sonuçları
Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarında uzaktan eğitim öğretmen
yeterliklerinin anlamlı bir etkisinin olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla basit doğrusal
regresyon analizi yapılmıştır.
Regresyon analizine başlamadan önce regresyon analizine ilişkin varsayımlar kontrol edilmiştir.
Büyüköztürk (2012)’e göre regresyon analizinin temel varsayımları verilerin normal dağılım
göstermesi, verilerde çoklu bağlantı probleminin olmaması ve bağımlı değişkenle yordayıcı
değişken arasındaki ilişkinin doğrusal olmasıdır. Normallik ve doğrusallık varsayımları
incelendiğinde saçılım grafiklerinin doğrusal bir eksende toplanma eğilimi gösterdikleri
dolayısıyla normallik ve doğrusallık varsayımının sağlandığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra
yapılan ikili korelasyonlarda bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin .90’den küçük oldukları ve
aralarında yüksek düzeyde ilişki görülmediğinde çoklu bağlantı sorununun olmadığı
belirlenmiştir. Dolayısıyla bu araştırmanın veri seti basit regresyon analizinin varsayımlarını
sağlamaktadır ve basit regresyon analizi bu araştırmanın veri seti üzerinde yapılabileceği
anlaşılmaktadır. Buna göre birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim rol ve yeterliliklerinin
uzaktan eğitime ilişkin tutumlarını ne kadar yordadığını test edebilmek için yapılan basit regresyon
analizine ilişkin bulgular Çizelge 4.’te belirtilmiştir.
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Çizelge 4. Uzaktan Eğitim Öğretmen Tutumları ve Öğretmen Rol ve Yeterliliklerine Yönelik Yapılan
Regresyon Analizi Bulguları

β

p

İletişimci Rolü

0,18

0,16

Teknik Rol

0,14

0,08

Sosyal Rol

0,45

0,01

Pedagojik Rol

-0,32

0,01

R2
0,25

Notlar: R2= belirlilik katsayısı; β= standardize edilmiş regresyon kat sayısı; p= anlamlılık değeri

Çizelge 4.’te görüldüğü üzere oluşturulan regresyon modeli uzaktan eğitime ilişkin öğretmen
tutumları değişkeninin varyansının %25’ini açıklamaktadır (F(4-164)=13,60, p<0,05). Modelde
öğretmenlerin iletişimci rolünün (β= 0,18 p>0,05) ve teknik rolünün (β= 0,14 p>0,05)
öğretmenlerin uzaktan eğitim tutumlarını yordamadığı, sosyal rolün (β= 0,45 p<0,05)
öğretmenlerin uzaktan eğitim tutumlarını pozitif yönde yordadığı ve pedagojik rolün de (β= -0,32
p<0,05) öğretmenlerin uzaktan eğitim tutumlarını negatif yönde yordadığı belirlenmiştir.

2.2.1.3.Farklılık Analizi Sonuçları
Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları ve uzaktan eğitime ilişkin öğretmen
yeterliliklerinin kişisel ve mesleki özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi
amacıyla yapılan farklılık analizi bulguları Çizelge 5.’te belirtilmiştir.
Çizelge 5. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Tutumları ve Uzaktan Eğitim Rol ve Yeterlilikleri İle
Kişisel ve Mesleki Özellikleri Arasındaki Farklılaşmaya İlişkin Bulgular

Değişken

Sayı

Ort.

SS

p

119

49,57

13,44

0,50

Anlamlı
Farklılık

Cinsiyet
Kadın
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Uzaktan
Eğitim Erkek
Tutumları Toplam

46

48,00

13,68

Uzaktan
Eğitimin Kadın
Avantajları
Erkek

119

34,74

10,73

46

32,60

10,91

Uzaktan
Eğitimin Kadın
Sınırlılıkları
Erkek

119

14,82

4,51

46

15,39

5,14

Kadın

119

27,86

4,20

Erkek

46

26,58

4,83

Kadın

119

19,05

5,56

Erkek

46

18,73

5,54

Kadın

119

11,06

2,56

Erkek

46

10,73

2,42

Kadın

119

16,49

2,51

İletişimci Rolü

Teknik Rol

Sosyal Rol

Pedagojik Rol
Erkek

46

15,91

2,85

A. 21-25

25

54,48

11,44

Uzaktan
Eğitim B. 26-30
Tutumları Toplam
C. 31-35

28

44,21

16,07

28

50,75

11,04

D. 36 ve üzeri

84

48,64

13,41

A. 21-25

25

38,80

8,45

Uzaktan
Eğitimin B. 26-30
Avantajları
C. 31-35

28

30,78

11,75

28

35,92

7,86

D. 36 ve üzeri

84

33,29

11,51

A. 21-25

25

15,68

4,76

0,25

Yok

0,48

Yok

0,09

Yok

0,74

Yok

0,45

Yok

0,20

Yok

0,04

A>B

0,03

A>B

0,24

Yok
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Yaş
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B. 26-30

28

13,42

5,37

Uzaktan
Eğitimin
C. 31-35
Sınırlılıkları

28

14,82

4,38

D. 36 ve üzeri

84

15,34

4,48

A. 21-25

25

28,68

3,06

B. 26-30

28

26,39

6,18

C. 31-35

28

27,17

5,34

D. 36 ve üzeri

84

27,64

3,62

A. 21-25

25

19,20

4,03

B. 26-30

28

19,21

6,39

İletişimci Rolü

Teknik Rol
C. 31-35

28

20,10

5,14

D. 36 ve üzeri

84

18,42

5,77

A. 21-25

25

B. 26-30

28

C. 31-35

28

D. 36 ve üzeri

84

A. 21-25

25

16,92

1,89

B. 26-30

28

15,67

4,00

C. 31-35

28

15,85

3,29

D. 36 ve üzeri

84

16,53

1,84

A. 0-5 yıl

47

50,57

11,73

21

54,04

15,14

31

46,64

15,67

66

47,71

12,77

Sosyal Rol

12,12
10,60
11,35
10,63

0,28

Yok

0,56

Yok

4,03
123

6,39
0,04

A>D

0,22

Yok

0,16

Yok

5,14
5,77

Pedagojik Rol

Mesleki Kıdem

Uzaktan
Eğitim B. 6-10 yıl
Tutumları Toplam
C. 11-15 yıl
D. 16 yıl ve üzeri
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A. 0-5 yıl

47

36,63

8,84

21

37,61

11,18

31

33,03

11,28

D. 16 yıl ve üzeri

66

31,80

11,27

A. 0-5 yıl

47

13,93

4,24

21

16,42

5,81

31

13,61

4,95

D. 16 yıl ve üzeri

66

15,90

4,20

A. 0-5 yıl

47

27,97

4,70

B. 6-10 yıl

21

26,09

4,25

C. 11-15 yıl

31

26,83

5,07

D. 16 yıl ve üzeri

66

27,93

3,85

A. 0-5 yıl

47

19,76

5,04

B. 6-10 yıl

21

20,42

4,54

Uzaktan
Eğitimin B. 6-10 yıl
Avantajları
C. 11-15 yıl

Uzaktan
Eğitimin B. 6-10 yıl
Sınırlılıkları
C. 11-15 yıl

İletişimci Rolü

Teknik Rol

Sosyal Rol

Pedagojik Rol

www.usbilimkongresi.com

C. 11-15 yıl

31

18,45

5,10

D. 16 yıl ve üzeri

66

18,16

6,26

A. 0-5 yıl

47

11,31

2,37

B. 6-10 yıl

21

11,23

2,07

C. 11-15 yıl

31

10,67

2,86

D. 16 yıl ve üzeri

66

10,78

2,59

A. 0-5 yıl

47

16,61

3,03

B. 6-10 yıl

21

15,14

2,72

C. 11-15 yıl

31

16,25

2,93

D. 16 yıl ve üzeri

66

16,54

1,99

0,04

Yok

0,02

Yok

0,25

Yok

124

0,25

Yok

0,59

Yok

0,14

Yok
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Eğitim Durumu
Uzaktan
Eğitim Lisans
Tutumları Toplam
Yüksek Lisans

149

48,56

13,04

16

54,43

16,68

Uzaktan
Eğitimin Lisans
Avantajları
Yüksek Lisans

149

33,61

10,63

16

39,12

11,41

Uzaktan
Eğitimin Lisans
Sınırlılıkları
Yüksek Lisans

149

14,94

4,55

16

15,31

5,96

Lisans

149

27,34

4,46

Yüksek Lisans

16

29,06

3,62

Lisans

149

18,64

5,45

İletişimci Rolü

Teknik Rol
Yüksek Lisans

16

21,93

5,65

Lisans

149

10,97

2,55

Yüksek Lisans

16

11,00

2,25

Lisans

149

16,29

2,68

Sosyal Rol

Pedagojik Rol
Yüksek Lisans

16

16,68

0,09

Yok

0,05

Yüksek
Lisans>Lisans

0,76

Yok

0,13

Yok

0,02

Yüksek
Lisans>Lisans

0,96

Yok

0,57

Yok

1,95

Çizelge 5.’te görüldüğü üzere birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları ve
uzaktan eğitim öğretmen rol ve yeterlilikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
anlaşılmaktadır.
Çizelge 5.’te görüldüğü üzere birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim tutum ölçeği toplam
puanı (p=0,04) ve uzaktan eğitimin avantajları alt boyutu (p=0,03) ile öğretmenlerin yaşları
arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve farklılığın 21-25 ile 26-30 yaşları arasındaki öğretmenler
arasında olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre 21-25 yaşları arasındaki birinci sınıf öğretmenlerinin
uzaktan eğitime ilişkin toplam tutumlarının ve uzaktan eğitimi avantajlı olarak görmelerinin 2630 yaşları arasındaki birinci sınıf öğretmenlerine göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Uzaktan eğitimin sınırlılıkları alt boyutu ile birinci sınıf öğretmenlerinin yaşları arasında ise
anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır (p=0,24>0,05). Uzaktan eğitime ilişkin öğretmen
rolleri ve yeterlilikleri incelendiğinde ise birinci sınıf öğretmenlerinin yalnızca sosyal rolü
(p=0,04) ile öğretmenlerin yaşları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve farklılığın 21-25 ile 36
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yaş ve üzerindeki öğretmenler arasında olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre 21-25 yaşları arasındaki
birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin sosyal rollerinin 36 yaş ve üzerindeki
öğretmenlere göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Uzaktan eğitime ilişkin öğretmen rolleri
ve yeterliliklerinden iletişimci rolü, teknik rol ve pedagojik rol ile öğretmenlerin yaşları arasında
ise anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır (p>0,05).
Çizelge 5.’te görüldüğü üzere birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları ve
uzaktan eğitim öğretmen rol ve yeterlilikleri ile mesleki kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı anlaşılmaktadır.
Çizelge 5.’te görüldüğü üzere birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim tutum ölçeği toplam
puanı (p=0,09) ve uzaktan eğitimin sınırlılıkları alt boyutu (p=0,76) ile öğretmenlerin eğitim
durumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. (p>0,05). Ancak uzaktan eğitim
tutum ölçeği alt boyutlarından olan uzaktan eğitimin avantajları alt boyutu (p=0,05) ile
öğretmenlerin eğitim durumları arasında anlamlı farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre
yüksek lisans mezunu olan birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimi daha avantajlı olarak
görmelerinin lisans mezunu olanlara göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Uzaktan eğitime
ilişkin öğretmen rolleri ve yeterlilikleri incelendiğinde ise birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan
eğitime ilişkin öğretmen rolleri ve yeterliliklerinden olan iletişimci rolü (p=0,13), sosyal rolü
(p=0,96) ve pedagojik rolü (p=0,57) ile öğretmenlerin eğitim durumları anlamlı bir farklılık
olmadığı anlaşılmaktadır (p>0,05). Ancak öğretmenlerin teknik rolü (p=0,02) ile öğretmenlerin
eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre yüksek lisans
mezunu olan birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin teknik rol ve yeterliliklerinin
lisans mezunu olan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
2.2.2. Nitel Verilerin Analizi
Bu bölümde birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları, öğretme
motivasyonları ve uzaktan eğitime ilişkin öğretmen yeterliliklerine ilişkin duygu, düşünce ve
algılamalarının ortaya çıkarılması amacıyla birinci sınıf öğretmenlerinden 10 katılımcının
görüşlerine yer verilmiştir. Öğretmen görüşleri “Uzaktan Eğitiminin Etkililiğine İlişkin Algılar”,
“Uzaktan Eğitim Öğretmen Yeterlikleri ve Eksikliklerine İlişkin Algılar”, “Kullanılan Uzaktan
Eğitim Platformları ve Süreç Yönetimi”, “Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Eğitimin Farklılıkları” ve
“Uzaktan Eğitim Süreç Motivasyonu” şeklinde beş temadan oluşmaktadır.
Uzaktan eğitimin etkililiğine ilişkin algılar teması ile ilgili birinci sınıf öğretmenlerin görüşleri
Çizelge 6.’da belirtilmiştir.
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Çizelge 6. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimin Etkililiğine İlişkin Algıları Teması İle İlgili Görüşleri

Görüş

Tema

Uzaktan Eğitimin
Etkililiğine İlişkin Algılar

f

Oldukça etkili olması

2

Her öğrenci için farklı etkinin olması

4

Tüm öğrencilere ulaşılamadığından etkili olmaması

4

Çizelge 6.’da görüldüğü üzere birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimin etkililiğine ilişkin
algılar temasına ilişkin görüşleri oldukça etkili olması (f=2), her öğrenci için farklı etkinin olması
(f=4) ve tüm öğrencilere ulaşılamadığından etkili olmaması (f=4) şeklinde belirlenmiştir.
Uzaktan eğitimin etkili olduğuna ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları
şunlardır:
“Ben önce verimli olacağını düşünmüyordum. Çalıştığım okulda akıllı tahta ve projeksiyon yoktu.
Çok zengin materyaller kullanamıyorduk. Ama uzaktan eğitime geçtiğimizde çevrimiçi eğitim
platformlarını kullanabildik. Videolar izletebildim, oyunlar oynatabildim. Yüz yüze eğitime göre
daha verimli olduğunu hissettim daha sonra… (Ö1)”
Uzaktan eğitimin her öğrenci için farklı etkileri olduğuna ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin
görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Öğrenciden öğrenciye değiştiğini düşünüyorum… (Ö2)”
“Uzaktan eğitimde velisi arkasında olup, derse giren öğrenciler için süreç iyiydi. Uzaktan eğitime
katılamayan öğrenciler okuma ve yazmaya geçemedi (Ö5)”
Uzaktan eğitimin tüm öğrencilere ulaşılamadığından etkili olmadığına ilişkin birinci sınıf
öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Bazı çocukların tableti yoktu. Derslere düzenli giremedi. Derslere girenler okumayı öğrendi
ancak okul kurallarına hakimiyet, sosyallik, yazma becerileri gibi durumlar gelişim gösteremedi.
(Ö8)”
Birinci sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda birinci sınıf öğretmenlerinin
genellikle uzaktan eğitim sürecinin her öğrencide farklı etkiler bıraktığı, derse katılan öğrencilerin
okuma-yazmaya geçebildiği ancak gerek ekonomik problemlerden gerekse çocukların dikkatinin
verememesinden dolayı tüm öğrencilerin derse katılım sağlayamamasının uzaktan eğitimin etkili
olmadığı yönünde görüş belirttikleri görülmektedir.
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Uzaktan eğitim öğretmen yeterlikleri ve eksikliklerine ilişkin algılar teması ile ilgili birinci sınıf
öğretmenlerin görüşleri Çizelge 7.’de belirtilmiştir.
Çizelge 7. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Öğretmen Yeterlikleri ve Eksikliklerine İlişkin Algıları
Teması İle İlgili Görüşleri

Tema

Görüş

Teknoloji bilgisinin eksik olması
Uzaktan Eğitim Öğretmen
Yeterlikleri ve Eksikliklerine Teknoloji bilgisinin yeterli olması
İlişkin Algılar
Ders materyalinin yetersiz olması

f
5
3
2

Çizelge 7.’de görüldüğü üzere birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim öğretmen yeterlikleri
ve eksikliklerine ilişkin algılar teması ile ilgili görüşleri teknoloji bilgisinin eksik olması (f=5),
teknoloji bilgisinin yeterli olması (f=3) ve ders materyalinin yetersiz olması (f=2) şeklinde
belirlenmiştir.
Teknoloji bilgisinin eksik olduğuna ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları
şunlardır:

“Uzaktan eğitim ilkokullarda daha önce yapılan bir şey olmadığı için kendimi bu alanda çok
geliştirmemiştim. Yüz yüze eğitime yönelik eğitimler aldım. İşte bir anda uzaktan eğitime geçince
kendimi biraz geliştirmem gerekti. Çok eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Mesela kendi kendime
eğitim videoları, oyunlar üretebilirdim. Ancak buna hakim değilim…(Ö1)
“…. Eksikliğim ise farklı çevrimiçi eğitim platformlarını kullanamadım. Teknolojiye hakim
değilim (Ö2)”
Teknoloji bilgisinin yeterli olduğuna ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları
şunlardır:

“Uzaktan eğitim teknoloji kullanımın fazla olduğu bir süreç ben teknoloji konusunda çok yetersiz
olduğumu düşünmüyorum. (Ö6)”
Ders materyalinin yetersiz olduğuna ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları
şunlardır:
“Uzaktan eğitimde en büyük eksiğim araç ve gereç oldu. Evimizde bir tane bilgisayar vardı. Ev
içinde o bilgisayara birçok kişinin aynı anda ihtiyacı olduğunda zor oluyordu… (Ö4)”
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Birinci sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda birinci sınıf öğretmenlerinin
yarısının uzaktan eğitim ile ilgili kullanılan teknolojilerdeki bilgisinin yetersiz olduğu
anlaşılmaktadır. Teknoloji bilgileri yeterli olan öğretmenlerin bile genellikle uzaktan eğitim
devam ederken kullandıkları platformlar hakkında bilgileri oldukları ve bilgi ve becerilerini
geliştirdikleri anlaşılmıştır. Buna rağmen bazı öğretmenlerin her ne kadar uzaktan eğitimle
derslerini yürütseler de yazı tahtası alarak derslerini tahtaya yazarak işledikleri ve bu süreci
yönettikleri görülmüştür.
Kullanılan uzaktan eğitim platformları ve süreç yönetimi teması ile ilgili birinci sınıf
öğretmenlerin görüşleri Çizelge 8.’de belirtilmiştir.

Çizelge 8. Öğretmenlerin Kullanılan Uzaktan Eğitim Platformları ve Süreç Yönetimi İle İlgili
Görüşleri

Görüş

f

Zoom ve Eba’dan canlı ders, Whatsapp’tan ödev takibi ve görüntülü
konuşma

2

Zoom ve Eba’dan canlı ders, Classroom ve Telegram ile ödev takibi,
Whatsapp’tan görüntülü konuşma

1

Zoom ve Eba’dan canlı ders, Morpakampüs ve Okulistik ile dersi
zenginleştirme ve materyal desteği sağlama, Whatsapp’tan görüntülü
konuşma

5

Zoom ve Eba’dan canlı ders, canlı derse katılmayanlar için Youtube’den
görsel işitsel materyal desteği sağlama, Whatsapp’tan görüntülü konuşma

2

Tema

Kullanılan
Uzaktan
Eğitim
Platformları
ve Süreç
Yönetimi

Çizelge 8.’de görüldüğü üzere birinci sınıf öğretmenlerinin kullanılan uzaktan eğitim platformları
ve süreç yönetimi teması ile ilgili görüşleri Zoom ve Eba’dan canlı ders, Whatsapp’tan ödev takibi
ve görüntülü konuşma (f=2), Zoom ve Eba’dan canlı ders, Classroom ve Telegram ile ödev takibi,
Whatsapp’tan görüntülü konuşma (f=1), Zoom ve Eba’dan canlı ders, Morpakampüs ve Okulistik
ile dersi zenginleştirme ve materyal desteği sağlama, Whatsapp’tan görüntülü konuşma (f=5) ve
Zoom ve Eba’dan canlı ders, canlı derse katılmayanlar için Youtube’den görsel işitsel materyal
desteği sağlama, Whatsapp’tan görüntülü konuşma (f=2) şeklinde belirlenmiştir.
Zoom ve Eba’dan canlı ders, Whatsapp’tan ödev takibi ve görüntülü konuşma yapılmasına ilişkin
birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
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““Sadece eba ve zoom kullandım. Öğrencileri ebaya çekmek için buradan ödevler paylaştım.
Kontrolünü sağladım. Ebayı ısrarla kullanmayan öğrenciler için ise ödevleri whatsapptan da
gönderdim. Hem de iletişim halinde kalmış olduk. (Ö7)”
Zoom ve Eba’dan canlı ders, Classrom ve Telegram ile ödev takibi, Whatsapp’tan görüntülü
konuşma yapılmasına ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Eba, zoom, whatsapp,telegram ve classroom uygulamasını kullandım. Classroom ve Telegram
ile ödev takibini sağladım. Uzaktan eğitime katılamayan öğrencileri ise whatsapptan arayarak
dikte ve okuma yaptırdım. Konuları ise eba ve zoomdan anlattım (Ö2)”
Zoom ve Eba’dan canlı ders, Morpakampüs ve Okulistik ile dersi zenginleştirme ve materyal
desteği sağlama, Whatsapp’tan görüntülü konuşma yapılmasına ilişkin birinci sınıf
öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Eba, zoom, whatsapp morpakampüs ve okulistik uygulamalarını kullandım. Whatsappta sınıf
gruplarımız vardı. Bu gruplardan ödevler gönderdim. Hem de görüntülü konuşarak okumalarını
kontrol ettim. (Ö3)”
“Okulistik, morpakampüs, eba, whatsapp ve zoom kullandım. Whatsapptan çocukları görüntülü
arıyordum (Ö6)”
Zoom ve Eba’dan canlı ders, derse katılamayanlar için Youtube’den görsel işitsel materyal desteği
sağlama, Whatsapp’tan görüntülü konuşma yapılmasına ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin
görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Eba, zoom, whatsapp, youtube kullandım. Whatsapptan etkinlik grubu kurdum. Her gün
whatsapptan okuma videosu atmalarını istedim. Uzaktan eğitime katılamayan öğrencileri ise
whatsapptan görüntülü aradım. Derse katılmayanlara Youtube’den izlemeleri gereken videoları
paylaştım (Ö5)”
Birinci sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda birinci sınıf öğretmenlerinin
tamamının canlı derslerini Eba ve Zoom üzerinden yaptıkları ancak yarısının Morpakampüs ve
Okulistik platformları ile ders içeriklerini zenginleştirerek öğrencilerin öğrenmeleri konusunda
materyal desteği aldıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin tamamının öğrencilerle
Whatsapp’tan görüntülü görüşme sağlayarak etkileşim kurdukları, yapılan canlı derslerde verilen
ödevlerin de Whatsapp, Telegram ve Classrom gibi platformlardan kontrol edildiği
anlaşılmaktadır. Birinci sınıf öğretmenlerinden ikisinin canlı derse katılamayan öğrenciler için
Youtube üzerinden çocukların seyredebilecekleri kanallar paylaşarak kaçırdıkları derslerin
telafisini yapmaya çalıştıkları görülmektedir. Tüm öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde
kullanılan platformlar konusunda kendilerini geliştirmelerinin öğrencilere eğitsel anlamda daha
fazla katkı sağladığı yönünde görüş belirttikleri anlaşılmaktadır.
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Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin farklılıkları teması ile ilgili birinci sınıf öğretmenlerinin
görüşleri Çizelge 9.’da belirtilmiştir.
Çizelge 9. Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Eğitimin Farklılıkları İle İlgili Görüşleri

Tema/Alt Tema

Öğrenim
Kazanımları
Açısından Uzaktan
Eğitim ve Yüz
Yüze Eğitimin
Farklılıkları

Ders Sunuş Biçimi
Açısından Uzaktan
Eğitim ve Yüz
Yüze Eğitimin
Farklılıkları

Etkileşimin
Sağlanması
Açısından Uzaktan
Eğitim ve Yüz
Yüze Eğitimin
Farklılıkları

Öğretim Tasarımı
Açısından Uzaktan
Eğitim ve Yüz

www.usbilimkongresi.com

Görüş

f

Uzaktan eğitimde yalnızca teorik kazanımların verilmesi,
uygulamalı ve sosyal kazanımların verilememesi

2

Uzaktan eğitimde de tüm kazanımların verilebilmesi

3

Uzaktan eğitimde tüm kazanımların hızlı ancak uzun sürede
verilebilmesi

2

Uzaktan eğitimde tüm kazanımlar verilse bile yüz yüze eğitimin
daha etkili olması

3

Okulun dezavantajlarının uzaktan eğitimle giderilmesinden dolayı
oyun destekli öğretim

1

Uzaktan eğitimde öğretmenin daha aktif olmasından dolayı oyun
3
destekli öğretim
Uzaktan eğitimde velinin de derse katılmasından dolayı öğretimin
bozulması

1

Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde aynı yöntem tekniklerin
kullanılması

5

Uzaktan eğitimde velinin dersin içerisinde olmasından dolayı
öğrenci etkileşiminin zayıf olması

5

Uzaktan eğitimde sosyal etkileşimin kısıtlı olması

3

Uzaktan eğitimde sosyal etkileşimin olmaması

2

Uzaktan eğitimde yalnızca oyun ve video destekli materyal
kullanılabilmesinden
dolayı
somut
materyalle
dersin
işlenememesi

6

Uzaktan eğitimde her ders için önceden materyal hazırlanması

2
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Yüze Eğitimin
Farklılıkları

Öğrenme Çıktısı
Açısından Uzaktan
Eğitim ve Yüz
Yüze Eğitimin
Farklılıkları

Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde teknoloji kullanılması

2

Uzaktan eğitimde derse katılan öğrencilere yalnızca teorik
kazanımların verilebilmesi

3

Uzaktan eğitimde derse katılan öğrencilere hem teorik hem de
uygulamalı kazanımların verilebilmesi

4

Uzaktan eğitimde veli desteğinin yoğun olmasından dolayı
öğrencinin öğrenip öğrenemediğinin belirlenememesi

3

Çizelge 9.’da görüldüğü üzere birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin
farklılıklarına ilişkin görüşleri öğrenim kazanımları, ders sunuş biçimleri, etkileşimleri, öğretim
tasarımları ve öğrenme çıktıları olarak alt temalara ayrılmıştır. Birinci sınıf öğretmenlerinin
öğrenim kazanımları alt teması ile ilgili görüşleri uzaktan eğitimde yalnızca teorik kazanımların
verilmesi, uygulamalı ve sosyal kazanımların verilememesi (f=2), uzaktan eğitimde de tüm
kazanımların verilebilmesi (f=3), uzaktan eğitimde tüm kazanımların hızlı ancak uzun sürede
verilebilmesi (f=2) ve uzaktan eğitimde tüm kazanımlar verilse bile yüz yüze eğitimin daha etkili
olması (f=3) şeklinde belirlenmiştir.
Uzaktan eğitimde yalnızca teorik kazanımların verilebileceği, uygulamalı ve sosyal kazanımların
verilemeyeceğine ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“…Yüz yüze eğimde kazanımların tamamını verebiliyorken, uzaktan eğitimde bir kısmını ve daha
çok teorik olanları verebiliyordum. Uygulamalı ve sosyallik gerektiren kazanımları veremiyoruz.”
(Ö1)
Uzaktan eğitimde tüm kazanımların verilebileceğine ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin
görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Uzaktan eğitim süreci zor olsa da kazanımların hepsini verdim. Derse katılan bütün çocuklar
okuma ve yazmaya geçti… (Ö3)”
Uzaktan eğitimde kazanımların hızlı ancak uzun sürede verilebileceğine ilişkin birinci sınıf
öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Uzaktan eğitimle kazanımları daha hızlı verirken, uzaktan eğitimde süreç biraz daha uzun oluyor
(Ö2)”
Uzaktan eğitimde tüm kazanımlar verilse bile yüz yüze eğitimin daha etkili olduğuna ilişkin birinci
sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
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“…Yüz yüze eğitim de bütün çocuklar geldiği için kazanımları bütün öğrenciler alabiliyordu. Yüz
yüze eğitim de derslerde zorlanan öğrencilerle birebir daha iyi ilgilenebiliyordum. (Ö4)”
“Uzaktan eğitimde de kazanımları verebildik. Yüz yüze eğitim daha etkili bütün öğrencilerle
birebir ilgilendiğimiz için ancak uzaktan eğitimde hiçbir şey öğrenilmedi diyemem. (Ö7)”
Birinci sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda birinci sınıf öğretmenlerinin
genellikle uzaktan eğitimle tüm kazanımların verilebileceği ancak yüz yüze eğitime göre tüm
öğrencilerle birebir ilgilenme fırsatı bulamadıklarından daha hızlı ve tüm öğrencilerin
öğrenebilmesi için de daha uzun sürede kazandırılabileceği, aynı şekilde uzaktan eğitime katılan
öğrencilere kazanımların verilebileceği ancak uzaktan eğitime katılmayan öğrencilere
kazanımların verilemeyeceği için geri kalabilecekleri, tüm bu koşullardan dolayı da yüz yüze
eğitimin uzaktan eğitime göre öğrenim kazanımları açısından daha etkili olduğu yönünde görüş
belirttikleri anlaşılmaktadır.
Birinci sınıf öğretmenlerinin ders sunuş biçimi alt teması ile ilgili görüşleri okulun
dezavantajlarının uzaktan eğitimle giderilmesinden dolayı oyun destekli öğretim (f=1), uzaktan
eğitimde öğretmenin daha aktif olmasından dolayı oyun destekli öğretim (f=3), uzaktan eğitimde
velinin de derse katılmasından dolayı öğretimin bozulması (f=1) ve hem yüz yüze hem de uzaktan
eğitimde aynı yöntem tekniklerin kullanılması (f=5) şeklinde belirlenmiştir.
Okulun dezavantajlarının uzaktan eğitimle giderilmesinden dolayı oyun destekli öğretim yaptığına
ilişkin birinci sınıf öğretmeninin görüşü şudur:
“Yüz yüze eğitimde çalıştığım okulda akıllı tahta, ses sitemi, projeksiyon yoktu. Bu teknolojik
aletleri yüz yüze eğitimde kullanamıyordum. Okulda tamamen benim ve öğrencilerin aktif olduğu
bir süreç oluyordu. Ama uzaktan eğitim sürecinde zengin içerikleri çocuklara sunarak
faydalanmasını sağladım… (Ö1)”
Uzaktan eğitimde öğretmenin daha aktif olmasından dolayı oyun destekli öğretim yaptığına ilişkin
birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Uzaktan eğitimde de yüz yüze eğitimde de oyunla öğretimi tercih eden bir öğretmenim. Sadece
uzaktan eğitimde ben biraz daha aktiftim… (Ö2)”
Uzaktan eğitimde velinin de derse katılmasından dolayı öğretim bozulmasına ilişkin birinci sınıf
öğretmeninin görüşü şudur:
“Yüz yüze eğitim ders sunuşu açısından tercihimdir. Uzaktan eğitimde veliler derse dahil olduğu
için sorunlar yaşadım (Ö3)”
Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde aynı yöntem tekniklerin kullanılmasına ilişkin birinci sınıf
öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
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“Ders sunuş biçimimi değiştirmedim. Yüz yüze eğitimde uyguladığım metotları uzaktan eğitimde
çeşitlendirerek devam ettim (Ö4)”
“Uzaktan eğitimde ve yüz yüze eğitimde ikisinde de tahtayı aktif kullandım… (Ö9)
Birinci sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda birinci sınıf öğretmenlerinin
yarısının uzaktan eğitime geçilse bile aynı yöntem teknikleri kullanmaya devam ettikleri,
bazılarının ise tahta alarak öğrencilere ders anlattıkları anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin üçünün
uzaktan eğitimde daha aktif olarak derslerini oyun ve etkinlik destekli yaptıkları anlaşılmaktadır.
Okulun teknoloji, materyal vb. eksikliklerinin uzaktan eğitimle giderilmesiyle birlikte çocuklar
için daha uygun öğrenme ortamı sağlanmasının ders sunuş biçimini farklılaştırdığına ilişkin
öğretmen görüşünün de olduğu anlaşılmaktadır.
Birinci sınıf öğretmenlerinin etkileşimin sağlanması alt teması ile ilgili görüşleri uzaktan eğitimde
velinin dersin içerisinde olmasından dolayı öğrenci etkileşiminin zayıf olması (f=5), uzaktan
eğitimde sosyal etkileşimin kısıtlı olması (f=3) ve uzaktan eğitimde sosyal etkileşimin olmaması
(f=2) şeklinde belirlenmiştir.
Uzaktan eğitimde velinin derse katılmasından dolayı öğrenci etkileşiminin sağlanamamasına
ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Uzaktan eğitimde velileri ne kadar uzak tutmaya çalışsam da derste okuma yaptırırken bile
arkadan çocuğa fısıldıyorlardı. Çocuğa yardım ediyorlardı. Ama yüz yüze eğitimde çocukla
birebir iletişimi daha iyi kuruyoruz. Veli müdahale edemiyor… (Ö1)”
Uzaktan eğitimde sosyal etkileşimin kısıtlı olmasına ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin
görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Uzaktan eğitimde öğretim biraz daha tek yönlü ilerliyor. Sınıf mevcudu çok kalabalık olunca
her çocuk aktif olamıyor. Uzaktan eğitimde etkileşim az oluyor… (Ö6)”
Uzaktan eğitimde sosyal etkileşimin olmamasına ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin
görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Uzaktan eğitimde yüz yüze eğitime göre velilerle daha çok etkileşim halinde oldu çocuklar.
Okulda elini tutup bizler harfi bazen yazdırırken, uzaktan eğitimde bunu veliler yapmak zorunda
kaldı. Yüz yüze eğitim çocukların birbiri ile etkileşimi bakımından daha etkilidir. Çünkü uzaktan
eğitimde çocuklar sosyalleşemedi. (Ö4)”
Birinci sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda birinci sınıf öğretmenlerinin
yarısının uzaktan eğitimde velinin derse katılmasından dolayı öğrencilerin etkileşim
sağlayamadıkları, daha çok süreçte veli ile etkileşim içerisinde kaldıkları ve eğitim öğretim
sürecinin veli tarafından denetlenerek ilerleyebildiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin farklı
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mekanlarda bulunmalarından dolayı sosyal etkileşimin oldukça kısıtlı olduğu ve bu durumun da
okul kurallarını dahi öğrenme güçlük yaşamalarına neden olabileceğine ilişkin öğretmen görüşleri
olduğu anlaşılmaktadır.
Birinci sınıf öğretmenlerinin öğretim tasarımı alt teması ile ilgili görüşleri uzaktan eğitimde
yalnızca oyun ve video destekli materyal kullanılabilmesinden dolayı somut materyalle dersin
işlenememesi (f=6), uzaktan eğitimde her ders için önceden materyal hazırlanması (f=2) ve hem
yüz yüze hem de uzaktan eğitimde teknoloji kullanılması (f=2) şeklinde belirlenmiştir.
Uzaktan eğitimde yalnızca oyun ve video destekli materyal kullanılabilmesinden dolayı somut
materyalle dersin işlenememesine ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları
şunlardır:
“Yüz yüze eğitimde da matematik dersinde konu ile ilgili bir materyal tasarlayabiliyorum. Ama
uzaktan eğitimde böyle bir şey hiçbir şekilde söz konusu olamıyor. Çocukların materyallere
dokunma ve hissetme şansı olmuyor. Tamamen oyunlar ve videolar aracılığıyla dersi
yönlendiriyordum.(Ö1)”
Uzaktan eğitimde her ders için önceden materyal hazırlanması gerektiğine ilişkin birinci sınıf
öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Uzaktan eğitimde word üzerinden çocuklara derslere yönelik etkinlikler hazırlıyordum. Bir gün
önceden ertesi gün derste kullanacağım her türlü dosya ve materyali hazırlıyorum… (Ö2)”
Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde teknoloji kullanılması gerektiğine ilişkin birinci sınıf
öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Öğretim tasarımı açısından çok fark yoktu. Ben her iki yöntemde de teknolojiyi, etkinlikleri,
müziği, oyunları aktif kullanmaya çalıştım… (Ö10)
Birinci sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda birinci sınıf öğretmenlerinin
yarısından fazlasının uzaktan eğitimde yalnızca oyun ve video destekli materyal
kullanılabilmesinden dolayı somut materyalle dersin işlenemediğine ilişkin görüş belirttikleri
anlaşılmaktadır. Öğrencilerin materyale somut anlamda dokunamasalar bile teknolojinin etkin
kullanılmasından dolayı dersin içeriğini anlayabildikleri anlaşılmaktadır. Ancak öğretmenlerin
yüz yüze eğitimde kaynak kitaplara ve ders kitaplarına hazır şekilde ulaşmalarına rağmen uzaktan
eğitimde dijital içerikler için uğraş vermeleri gerektiği belirtilmiştir.
Birinci sınıf öğretmenlerinin öğrenme çıktısı alt teması ile ilgili görüşleri uzaktan eğitimde derse
katılan öğrencilere yalnızca teorik kazanımların verilebilmesi (f=3), uzaktan eğitimde derse katılan
öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı kazanımların verilebilmesi (f=4) ve uzaktan eğitimde
veli desteğinin yoğun olmasından dolayı öğrencinin öğrenip öğrenemediğinin belirlenememesi
(f=3) şeklinde belirlenmiştir.
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Uzaktan eğitimde derse katılan öğrencilere yalnızca teorik kazanımların verilebildiğine ilişkin
birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Yüz yüze eğitimde tabi ki öğrencilerle teorik ve uygulamalı kazanımların tamamına
ulaşabiliyoruz. Ancak uzaktan eğitimde yalnızca teorik kazanımları verebiliyoruz… (Ö1)”
“…Yüz yüze eğitimde çocukları sadece akademik değil fiziksel, sosyal her anlamda daha iyi
tanıyabiliyorum. Yüz yüze eğitim çıktıları daha çok yönlüdür. (Ö4)”
Uzaktan eğitimde derse katılan öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı kazanımların
verilebildiğine ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Uzaktan eğitimde sene sonunda güzel sonuçlar elde ettik. Okuma yazmaya geçenler oldu. Hatta
normal diğer derslerin de kazanımlarını verdik. (Ö9)”
Uzaktan eğitimde veli desteğinin yoğun olmasından dolayı öğrencinin öğrenip öğrenemediğinin
belirlenemediğine ilişkin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Uzaktan eğitimde çocukların konuyu öğrenip, öğrenemediğini çok iyi ölçemiyoruz. Velilerin
sürekli olarak müdahale etmesi gerçek bir öğrenmenin gerçekleşip, gerçekleşmediğini anlamamızı
zorlaştırdı… (Ö2)”
Birinci sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda birinci sınıf öğretmenlerinin
genellikle uzaktan eğitimde yalnızca derse katılanların gerek teorik gerekse uygulamalı
kazanımlara ulaştığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen öğretmenlerin derse katılan öğrencilerin teorik
kazanımları ve hem teorik hem de uygulamalı kazanımları ulaştığına ilişkin görüşleri benzerlik
göstermektedir. Öğrencilerin kazanımlara ulaşıp ulaşmadıklarına ilişkin yapılan
değerlendirmelerin ise objektifliği yansıtmadığı çünkü veli desteğinin sürecin içerisinde
olmasından dolayı öğrencilerinin neyi öğrenip neyi öğrenmediklerinin tam olarak
belirlenemediğine ilişkin öğretmen görüşlerinin olduğu anlaşılmaktadır.
Uzaktan eğitimde süreç motivasyonu teması ile ilgili birinci sınıf öğretmenlerinin görüşleri
Çizelge 10.’da belirtilmiştir.

Çizelge 10. Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Süreç Motivasyonu Teması İle İlgili Görüşleri

Görüş

Tema
Uzaktan
Eğitimde

f

Diğer birinci sınıf öğretmenlerinden destek alınması

2

Velilerden destek alınması

2
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Süreç
Öğrencilerin okumaya geçmesi
Motivasyonu
Öğrencilerin eğlenebilmesi

4
2

Çizelge 10.’da görüldüğü üzere birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimde süreç motivasyonu
teması ile ilgili görüşleri diğer birinci sınıf öğretmenlerinden destek alınması (f=2), velilerden
destek alınması (f=2), öğrencilerin okumaya geçmesi (f=4) ve öğrencilerin eğlenebilmesi (f=2)
şeklinde belirlenmiştir.
Diğer birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimde süreç motivasyonunu etkilediğine ilişkin
birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Okuldaki diğer birinci sınıf hocaları ile whatsapp grubu oluşturduk. Sürekli birbirimiz ile iletişim
halindeydik. Bu beni motive etti… (Ö4)”
Velilerden destek alınmasının uzaktan eğitimde süreç motivasyonunu etkilediğine ilişkin birinci
sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Süreçten kopmamak için velilerle sürekli diyalog halindeydim. Velilerle iletişim halindeydik.
Veliler beni motive etti… (Ö2)”
137

Öğrencilerin okumaya geçmesinin uzaktan eğitimde süreç motivasyonunu etkilediğine ilişkin
birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Birinci sınıf öğrencilerimin hepsini okuma ve yazmaya geçireceğimi kafama koymuştum.
Süreçten kopmamak için velilerden sürekli çocukların videosunu istedim. Çocuklar okumaya
geçtikçe motive oluyordum. (Ö5)”
“Çocukların bir kelime bile okuduğunu görmek beni çok mutlu ediyordu. Aktiviteler düzenleyerek
hem kendimi hem onları mutlu etmeye çalışıyordum. (Ö10)”
Öğrencilerin eğlenebilmesinin uzaktan eğitimde süreç motivasyonunu etkilediğine ilişkin birinci
sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şunlardır:
“Bol etkinlik yapınca çocuklar eğlenirken öğrendiğini görmek beni motive etti. (Ö3)”
Birinci sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda birinci sınıf öğretmenlerinin
uzaktan eğitim sürecinde motivasyonlarını en fazla etkileyen kaynağın çocukların öğrenmeye
geçmesi olduğu anlaşılmaktadır. Süreçte velinin destek olması, öğretilenlerin pekiştirilmesi ve
denetlenmesi anlamında öğretimin en önemli unsurlarından birisi olduğu anlaşılmaktadır. Aynı
şekilde öğrencilerin çok fazla etkinlik yapılmasından ve oyun oynanmasından dolayı
eğlendiklerini görmek de öğretmenler için uzaktan eğitim sürecindeki önemli bir motivasyon
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kaynağı olarak görülmektedir. Aynı şekilde diğer birinci sınıf öğretmenleri ile de iletişim halinde
kalınmasının, etkinliklerin paylaşılmasının ve sürecin birlikte yönetilmesinin motive olmalarına
yardımcı olduğu görülmektedir.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları, öğretme motivasyonları ve uzaktan
eğitime ilişkin öğretmen yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada birinci sınıf
öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları ile uzaktan eğitime ilişkin öğretmen rol ve
yeterlikleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekilde birinci
sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimi avantajlı olarak görmeleri ile uzaktan eğitime ilişkin
öğretmen rol ve yeterlikleri arasında da pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.
Öğretmenlerin uzaktan eğitim teknolojilerine ilişkin yetkinliğinin ve yeterliliğinin artmasının
uzaktan eğitim faaliyetlerine daha olumlu bakmasını sağladığı düşünülmektedir. İlgili alanyazında
da benzer görüşlere rastlanmıştır (Çetin ve Güngör, 2014; Tekin ve Özaydınlık, 2019). Bircan ve
Zabun (2021) tarafından yapılan 209 sınıf öğretmeni adayının bilgisayar kullanma özyeterlik
düzeyleri ile çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
çalışmasında öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri ile bilgisayar
kullanma özyeterlik düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.
Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları üzerinde uzaktan eğitime ilişkin rol
ve yeterliklerinin %25’lik anlamlı bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu etkinin de öğretmenlerin
teknik ve sosyal rol ve yeterliklerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Öyle ki birinci sınıf
öğretmenlerinin uzaktan eğitimdeki sosyal rol ve yeterliklerinin artmasının uzaktan eğitime ilişkin
tutumlarını olumlu etkilediği ancak uzaktan eğitimdeki pedagojik rol ve yeterliklerinin artmasının
uzaktan eğitime ilişkin tutumlarını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. İlgili alanyazında da benzer
araştırma bulgularına rastlanmıştır (Yalçın, 2021; Güney, 2021).
Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının ve uzaktan eğitime ilişkin
yeterliklerinin cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı anlaşılmaktadır. Kadın ve erkek öğretmenlerin
uzaktan eğitim deneyimlerinin benzer olmasından dolayı aralarında farklılığının oluşmadığı
düşünülmektedir. İlgili alanyazında da benzer araştırma bulgularına rastlanmıştır (Ağır, 2007;
Ülkü, 2018; Çok ve Günbatar, 2021).
Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının yaşlarına göre farklılaştığı
anlaşılmaktadır. 21-25 yaşları arasındaki öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının daha
yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Benzer şekilde yaşları 21-25 arasında olan öğretmenlerin yaşları
26-30 arasında olan öğretmenlere göre uzaktan eğitimi daha avantajlı gördükleri anlaşılmaktadır.
Bu durumun yeni mezun olan ve meslekte yeni olan öğretmenlerin sınıf yönetimi, zengin materyal
ve teknoloji kullanımı gibi konularda uzaktan eğitimi daha etkili kullanmalarından kaynaklandığı
düşünülmektedir. İlgili alanyazında da araştırma bulgusunu destekleyen çalışmalara rastlanmıştır
(Alea, Fabrea, Roldan ve Farooqi, 2020; Moçoşoğlu ve Kaya, 2020). Birinci sınıf öğretmenlerinin
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uzaktan eğitime ilişkin yeterliklerinin yaşlarına göre farklılaştığı anlaşılmaktadır. Yaşları 21-25
arasında olan öğretmenlerin sosyal rol ve yeterlik düzeylerinin yaşları 36 ve üzerinde olan
öğretmenlere göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer deyişle öğretmenlerin yaşları
ilerledikçe uzaktan eğitimdeki sosyal yeterlikleri azalmaktadır. İlgili alanyazında da benzer
araştırma bulgularına rastlanmıştır (Balay, Kaya ve Çevik, 2014; Dikmen, Akyıl ve Akçay, 2021).
Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları ve yeterliklerinin mesleki
kıdemlerine göre farklılaşmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumun ülkemizde yapılan eğitimin
tamamının yüz yüze yapılmasından ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun daha önce uzaktan
eğitim deneyimi olmamasından dolayı zorunlu pandemi koşullarının tüm öğretmenler için uzaktan
eğitimi aynı anda deneyimleme fırsatı oluşturmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. İlgili
alanyazında da benzer araştırma bulgularına rastlanmaktadır (Ülkü, 2018; Kocayiğit ve Uşun,
2020; Özcan ve Saraç, 2020).
Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının eğitim durumlarına göre
farklılaştığı anlaşılmaktadır. Buna göre yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin uzaktan eğitimi
daha avantajlı gördükleri anlaşılmaktadır. Bu durumun öğretmenlerin mesleki anlamda bilgi
birikiminin artmasının uzaktan eğitimin sağladığı avantajları daha kolay ve etkili şekilde
kullanmasına imkan sağlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. İlgili alanyazında da benzer
araştırma bulgularına rastlanmaktadır (Ülkü, 2018; Akman, 2021). Aynı şekilde birinci sınıf
öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin yeterliklerinin de eğitim durumlarına göre farklılaştığı
anlaşılmaktadır. Buna göre yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin uzaktan eğitimde teknik rol
ve yeterliklerinin lisans mezunu olan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu
durumun öğretmenlerin mesleki anlamda bilgi birikiminin artmasının derslerini daha etkili
işlemelerini sağlayacak teknoloji kullanımını konusunda kendilerini daha yeterli görmelerinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. İlgili alanyazında da benzer araştırma bulgularına
rastlanmaktadır. Saçkan (2022) tarafından yapılan Denizli ilinde farklı branşlarda görev yapan 404
öğretmen ve okul yöneticisinin uzaktan eğitimde teknoloji kullanım yeterliklerinin belirlenmesi
çalışmasında da yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin teknoloji
kullanım yeterliklerinin lisans mezunu olanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Benzer
şekilde Kaymak ve Titrek (2021) tarafından yapılan Sakarya ilinde farklı branşlarda görev yapan
432 öğretmenin teknoloji uyuma ilişkin özyeterliklerinin belirlenmesi çalışmasında da lisansüstü
eğitime sahip olan öğretmenlerin teknolojiyi kullanma yeterliklerinin lisans eğitimine sahip olan
öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Nitel araştırma bulguları değerlendirildiğinde birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimde tüm
öğrencilere ulaşılamamasından ve her öğrencide farklı etkiler oluşturmasından dolayı uzaktan
eğitiminin etkili olmadığına ilişkin görüş belirttikleri anlaşılmaktadır. Bu durumun öğretmenlerin
tamamına yakınının uzaktan eğitim deneyimi olmaması ve yüz yüze eğitime daha alışkın ve yatkın
olmalarından dolayı uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimi karşılaştırarak değerlendirme
yapmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. İlgili alanyazında da benzer araştırma bulgularına
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rastlanmaktadır. Başaran, Doğan, Karaoğlu ve Şahin (2020) tarafından yapılan pandemi sürecinde
uzaktan eğitimin etkililiğinin belirlenmesi çalışmasında öğretmenlerin her ne kadar sistemi başarılı
bulsalar da etkileşimin yeterli olmamasından, alt yapı yetersizliklerinden, öğrenciler arasındaki
bireysel farklılıkların dikkate alınamamasından, konuların hızlı ilerlemesinden ve fırsat
eşitsizliğinden dolayı öğrenciler için farklı etkileri olduğu görülmektedir. Demir ve Özdaş (2020)
tarafından yapılan ilkokul öğretmenlerinin Covid-19 sürecinde yürütülen uzaktan eğitim
faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi çalışmasında öğretmenlerin yarısına yakınının
uzaktan eğitimi memnun edici buldukları görülse de büyük çoğunluğunun öğrenciler arasında
fırsat eşitsizliği yaratmasından, tüm öğrencilere ulaşılamamasından, derslerin sağlıklı
işlenememesinden ve yeterli görülmemesinden dolayı uzaktan eğitimi elverişsiz ve sınırlı
buldukları görülmektedir.
Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin teknoloji bilgilerinin yetersiz olmalarından
dolayı kendilerini eksik gördükleri anlaşılmaktadır. Bu durumun öğretmenlerin daha önce uzaktan
eğitimle ders verme deneyimlerinin olmamasından dolayı sürece uyum sağlamada güçlük
çekmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. İlgili alanyazında araştırma bulgusunu
destekleyen çalışmalar yer almaktadır (Demir ve Kale, 2020; Külekçi Akyavuz ve Çakın, 2020).
Birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimde en fazla EBA ve Zoom platformlarını kullandıkları,
bunun yanı sıra derslerini zenginleştirmek için Morpakampüs ve Okulistik uygulamalarını tercih
ettikleri ve veli iletişimini Whatsapp ile yaptıkları belirlenmiştir. Özellikle uzaktan eğitimle
birlikte sınıf öğretmenleri için yeni deneyimler olan EBA ve Zoom platformlarında daha önce ders
içeriklerinde kullandıkları Morpakampüs ve okulistik gibi alternatif uygulamalara da yer vermeleri
derslerini zenginleştirme ve uzaktan eğitimi etkili kullanma anlamında kendilerine avantaj
sağladıkları düşünülmektedir. İlgili alanyazında araştırma bulgusunu destekleyen çalışmalar yer
almaktadır (Saygı, 2021; Kızıltaş ve Özdemir, 2021).
Birinci sınıf öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin bakış açıları öğrenim
kazanımları açısından değerlendirildiğinde uzaktan eğitimde öğrencilere tüm kazanımların
verilebildiği ancak yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime göre daha etkili olduğu anlaşılmaktadır.
Özellikle birinci sınıfa yeni başlayan uzaktan eğitim öğrencilerinin kendi öğrenme hızlarına göre
öğrenmek zorunda kalmaları ve sınıf ortamında öğretmen gözetimi olmadan öğrenmeye
çalışmalarının öğrenme verimliliklerini azalttığı düşünülmektedir. Öyle ki yardımsız öğrenme
becerisi olmayan öğrencilerin de uzaktan eğitimde verilen kazanımlara ulaşamadıkları
görülmektedir (Kaya, 2002). Yenerer (2021) tarafından yapılan sınıf öğretmenlerinin uzaktan
eğitime ilişkin görüşlerinin belirlenmesi çalışmasında da öğretmenlerin büyük çoğunluğunun
(f=294) uzaktan eğitimde örgün eğitimde olduğu gibi öğrencilere beceri kazandırmada güçlük
yaşadığı ve tüm kazanımları veremedikleri görülmektedir. Bu doğrultuda araştırma bulgusu ilgili
alanyazın tarafından desteklenmektedir.
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Birinci sınıf öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin bakış açıları ders sunuş
biçimi açısından değerlendirildiğinde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde öğretmenlerin aynı
yöntem teknikleri derslerinde kullandıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun öğretmenlerinin
tamamına yakınının pandemi ile birlikte uzaktan eğitim deneyimine sahip olmalarından dolayı
uyum sağlayabilmek ve etkili öğretim sağlayabilmek için örgün eğitimde kullandıkları yöntem
teknikleri uzaktan eğitimde de tercih etmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. İlgili
alanyazında da benzer araştırma bulgularına rastlanmaktadır (Uyar, 2020; Erbil, Demir ve Erbil,
2021).
Birinci sınıf öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin bakış açıları etkileşimin
sağlanması açısından değerlendirildiğinde uzaktan eğitimde velilerin derse katılım sağlamasının
öğrenci etkileşimini zayıflattığı anlaşılmaktadır. Özellikle birinci sınıf öğrencilerinin birbirleriyle
sınıf içerisinde etkileşime girememeleri, öğretmenlerine temas edememeleri ve bu süreçte yalnızca
velileriyle etkileşim içerisinde olmaları uzaktan eğitimde tam anlamıyla etkileşimin
sağlanamamasına neden olmaktadır. İlgili alanyazında da benzer araştırma bulgularına
rastlanmaktadır. Bakioğlu ve Çevik (2020) tarafından yapılan fen bilgisi öğretmenlerinin uzaktan
eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesi çalışmasında da öğretmenlerin uzaktan eğitimde
öğrencileriyle etkileşimi sağlamada güçlük yaşadıkları görülmektedir. Benzer şekilde Yurtbakan
ve Akyıldız (2020) tarafından yapılan sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin
görüşlerinin belirlenmesi çalışmasında da öğretmenlerin uzaktan eğitimde öğrencileriyle
etkileşimi sağlamada zorlandıkları görülmektedir.
Birinci sınıf öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin bakış açıları öğretim
tasarımları açısından değerlendirildiğinde uzaktan eğitimde somut materyale yer verilmediği
yalnızca oyun ve video destekli materyal kullanılabildiği anlaşılmaktadır. Özellikle öğrencilerin
ders işlenirken materyale temas etmesinin konuyu daha anlaşılır kıldığı düşünülmektedir
(Karamustafaoğlu, 2006). İlgili alanyazında da benzer araştırma bulgularına rastlanmaktadır
(Yalman ve Kutluca, 2013; Çopur, 2021).
Birinci sınıf öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin bakış açıları öğrenme
çıktıları açısından değerlendirildiğinde uzaktan eğitimde yalnızca derse katılan öğrencilere
uygulamalı ve teorik tüm kazanımların verilebileceği anlaşılmaktadır. İlgili alanyazında da benzer
araştırma bulgularına rastlanmaktadır. Yurtbakan ve Akyıldız (2020) tarafından yapılan sınıf
öğretmenlerinin uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi çalışmasında da
öğretmenlerin tüm kazanımları verseler de daha uzun sürede verebildikleri görülmektedir. Batmaz,
Batmaz ve Kılıç (2021) tarafından yapılan sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimde verilen hayat
bilgisi dersine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi çalışmasında da internet erişimi olan tüm
öğrencilere hayat bilgisi dersine ilişkin kazanımların tamamının uzaktan eğitim sürecinde
verilebildiği görülmektedir. Bu doğrultuda araştırma bulgusu ilgili alanyazın tarafından
desteklenmektedir.
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Birinci sınıf öğretmenlerini uzaktan eğitimde en fazla öğrencilerin okuma yazma becerisini
kazanmalarının motive ettiği anlaşılmaktadır. İlgili alanyazında da benzer araştırma bulgularına
rastlanmaktadır. Bozkurt (2020) tarafından yapılan uzaktan eğitim ve örgün eğitim
paradigmalarının incelenmesi çalışmasında öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde motive
olmaları üzerinde öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını alarak öğrenebilmelerinin etkili
olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Kargın ve Karataş (2021) tarafından yapılan sınıf
öğretmenlerinin uzaktan eğitimde sürecinde uygulanan okuma yazma eğitiminin etkililiğine ilişkin
görüşlerin belirlenmesi çalışmasında da öğretmenlerin öğrencilerin okuma yazma becerilerinin
gelişmesinden dolayı motive oldukları görülmektedir. Bu doğrultuda araştırma bulgusu ilgili
alanyazın tarafından desteklenmektedir.
Yapılan bu çalışma özellikle okuma yazma becerisini kazandıran birinci sınıf öğretmenlerinin
pandemi koşullarında yürütülen zorunlu uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin tutumlarının,
yeterliklerinin ve motivasyonlarının belirlenmesi açısından önemlidir. Öğretmenlerin uzaktan
eğitime ilişkin tutumların belirlenmesine ilişkin daha önce yapılan çalışmalar olsa da
öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin hem tutumlarının hem yeterliklerin hem de
motivasyonlarının belirlenmesine ilişkin herhangi bir çalışma olmadığından bu çalışmanın ilgili
alanyazına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Her ne kadar uzaktan eğitim ülke genelinde
uygulanan bir sistem olsa da bu çalışmanın Esenyurt ilçe örneklemi ile sınırlandırılmış olmasından
dolayı evreni temsil gücü zayıftır. Bu hususta yapılacak çalışmalarda diğer bölgelerden de
örneklem alınmasının evreni temsil gücünü arttıracağı önerilmektedir. Aynı şekilde öğretmenlerin
uzaktan eğitimde kullanılan teknolojilere ilişkin kendilerini yetersiz görmelerinden dolayı birinci
sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik yeterliklerinin arttırılması amacıyla hizmet içi eğitimlere dahil
edilmelerinin gerekli olduğu düşünülmektedir.
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ÖZET
“Üze kök tengri asra yağız yir kılındıkda ikin ara kişi oglı kılınmış.” “Şantung balıkka taluy
ögüzke tegürtim.” Orhun Abidelerinde geçen birinci cümlede “mavi” metaforik anlamda üstünlük
ikinci cümlede “deniz” ulaşılması gereken Kızılelma ülküsü olarak verilmiştir. Üstünlük ve
Kızılelma ülküsü olan bu iki kelimenin yana yana gelmesiyle oluşan “Mavi Vatan” kavramı
Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından literatüre kazandırılmıştır.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı’nda milli bilinç oluşturmaya yönelik “Tarih”
dersleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Sosyal Bilgiler Dersi Öğreti Programı Değerler Eğitimi
kapsamında “bağımsızlık, barış, özgürlük ve vatanseverlik” değerlerine yer vermektedir.
Programlarda yer alması kadar güncel bir konu “Mavi Vatan “kavramını öğretmen adaylarının
nasıl algıladıkları araştırma açısından önemli görülmüştür.
Araştırmanın amacı, katılımcıların “Mavi Vatan” kavramına yönelik algılarını ortaya koymaktır.
Araştırma nitel yöntemlerden olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu bir
devlet üniversitesinin Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2021-2022 akademik yılında
öğrenim gören 116 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırmış görüşme
formu ile toplanmıştır. Katılımcılardan toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir.
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Katılımcılar, “Mavi Vatan” kavramına yönelik toplam 70 farklı metafor ürettikleri belirlenmiştir.
Katılımcıların yarıdan fazlasının farklı metafor üretmeleri, bu değeri önemli gördükleri
söylenebilir. En çok geliştirdikleri metaforlar “gökyüzü, bayrak, baba, oksijen” kavramları
olmuştur.

Katılımcıların ürettikleri metaforlar, sekiz farklı kavramsal kategori altında

toplanmıştır. Kategoriler; “Gök alanı, Beden-bölüm işlev, Yaşamı, Kişileştirme, Bağımsızlık
sembol, Duygu, Biyo-çeşitlilik ve İstikamet belirleyici” alanlar olarak Mavi Vatan” adları altında
oluşturulmuştur. En fazla metafor geliştirilen kategoriler “Bağımsızlık sembol alanı” ve “Bedenbölüm işlev alanı” olarak Mavi Vatan kategorileri” olurken en az metafor geliştirilen kategoriler
ise “Biyo-çeşitlilik alanı ve İstikamet belirleyici alan” olarak Mavi Vatan kategorileri” olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, öğretmen adayları, metafor, Mavi Vatan
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EŞİTLİK KAVRAMINA İLİŞKİN
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ÖZET
Eşitlik her türlü ayrımcılığın önünde ahlaki, hukuksal ve her şeyden önemli yaşamsal bir değerdir.
Hem Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı’nda “İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi”
dersi hem de “Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı” eşitlik kavramına yer vermektir.
Programların eşitlik kavramına yer vermesi kadar bu kavramı katılımcıların nasıl algıladıkları
araştırma açısından önemli görülmektedir. Çünkü katılımcıların herhangi bir ayrımcılığa yer
vermeden eğitim ortamları oluşturma ve öğrencilere rol model olma noktasında büyük
sorumlulukları vardır. Evrensel değerleri öğrenmeyi deneyimlemiş ve benimsemiş katılımcıların
bireylerin huzur ve güven ortamında yaşayabilmelerinde önemli bir rol oynayabilirler.
Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eşitlik anlayışlarını nasıl kavramlaştırdıklarını metafor
analizi aracılığıyla tespit etmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji
deseninde planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışma grubu 2021-2022 akademik yılında bir devlet
üniversitesinde okuyan Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adaylarından
oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırmış görüşme formu ile toplanmıştır.
Katılımcılardan toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir.
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Araştırmaya katılan 107 katılımcı, eşitlik kavramına yönelik toplam 58 farklı metafor ürettikleri
belirlenmiştir. Katılımcıların bu kadar farklı metafor üretmeleri, yaşadıkları deneyimlerin farklı
olmasına bağlanabilir. En çok geliştirdikleri metaforlar “terazi, Güneş, adalet, su, anne, elmanın
iki yarısı, adaletsizlik, doğa, beyaz renk ve tahterevalli” kavramları olmuştur. Eşitlik kavramına
ilişkin katılımcıların ürettikleri metaforlar, altı farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır.
Kategoriler; “tamamlayıcı unsur”, “adil olma”, “çeşitliliği barındırma”, “zayıflık belirtisi”,
“ihtiyaç” ve “muhafaza edici olarak eşitlik” adları altında sınıflandırılmıştır. En fazla metafor
geliştirilen kategoriler “Tamamlayıcı unsur” ve “Adil olma durumu olarak eşitlik kategorileri”
olurken en az metafor geliştirilen kategoriler ise “ihtiyaç” ve “muhafaza edici olarak eşitlik
kategorileri” olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, öğretmen adayları, metafor, eşitlik
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ÖĞRETMENLERİN MEB’İN BELİRLEDİĞİ DEĞERLERİ ÖĞRETİMLERİNE
YANSITMADAKİ EĞİLİMLERİ1
Melek ZERENÜZ
Yüksek Lisans Öğrencisi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Sertel ALTUN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

ÖZET
Teknoloji faaliyetleriyle birlikte toplumların birbirleriyle olan iletişimleri kolaylaşmış ve
birbirlerine değer aktarımları hızlanmıştır. Bu durum değer yozlaşması ismini verdiğimiz
olumsuzluğa sebep olmuştur. Değer, bireyin davranışlarına yön veren, birey ve toplum arasındaki
ilişkiyi düzenleyen ve toplumların devamını sağlayan ilkeler, normlar ve ölçütler şeklinde ifade
edilebilir. Bireyin değerleri edinmeye başladığı ilk yer ailedir. Birey değer kazanımına çevre ve
okulla devam eder. Değerler, okulda çocuğa eğitim ve öğretim programları ve örtük program
yoluyla kazandırılır. Çocuğun istenilen değerleri okulda kazanabilmesinde en önemli faktör
şüphesiz öğretmenlerdir.
Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin değeri nasıl ifade ettiklerinin tespiti ve öğrencilere değeri
kazandırmak için hangi uygulamaları gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesidir. Çalışmanın
neticesinde öğretmenlerin değeri nasıl ifade ettikleri ve öğrencilere kazandırmak için hangi
uygulamaları gerçekleştirdikleri tespit edilecek ve değerler eğitiminde istenilen başarının
kazanılması sağlanabilecektir.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Nevşehir ili merkez ve
ilçelerinde görev yapan 150 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada çalışmacı tarafından
hazırlanan 8 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.Verilerin analizinde
İçerik Analiz yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmanın sonucunda; öğretmenlerin değeri en fazla bireysel açıdan tanımladıkları, öğrencilere
en fazla saygı, sevgi ve doğruluk- dürüstlük değerlerini kazandırmak istedikleri , değerleri
öğrencilere kazandırırken en fazla Telkin etme yaklaşımını benimsedikleri, değerler eğitimi
esnasında öğrenciden kaynaklanan nedenlerden dolayı sorun yaşadıkları ve değerler eğitiminin
ailede başlaması gereken bir eğitim olduğu ifade edilmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğu değerler
1

Bu bildiri “Öğretmenlerin MEB’in Belirttiği Değerleri Öğretimlerine Yansıtmadaki Eğilimlerinin İncelenmesi” adlı
tezden üretilmiştir.
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eğitimi konusunda kendisini yeterli hissettiğini ifade etmiştir. Öğretmenler değerler eğitimi
konusunda eğitim aldınız mı sorusuna ise öğretmenlerin çoğunluğu hayır cevabını vermiştir.
Anahtar Kelimeler Değer, Değerler Eğitimi
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TÜRKÇE DERSLERİNDE ARAŞTIRMA VE SORGULAMAYA DAYALI
ÖĞRENME (ASDÖ) YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Abdulkadir KIRBAŞ
Atatürk Üniversitesi
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9846-0256
Mesut BULUT
Atatürk Üniversitesi
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0733-0964

ÖZET
Modern eğitim anlayışının bir gereği olan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı; sorgulayabilen,
eleştirel düşünebilen, öğrenmeye motive olmuş, sorun çözme ve karar verme becerisi yüksek
bireylerin yetiştirilmesi gibi birtakım hedeflerle ve öğrenci merkezli öğretim programları esas
alınarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda
belirtilen, “bilgiyi araştıran, keşfeden, yorumlayabilen, zihninde yapılandırabilen, bilgiyi
düzenleyip sorgulayabilen, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi” gibi
birtakım amaçların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan öğrenme yaklaşımlarından biri de
hiç şüphesiz “Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme (ASDÖ) Yaklaşımı”dır. Bu yaklaşım;
geleneksel davranışçı yaklaşımın şekillendirdiği, öğretmen merkezli ve öğretmenin sunduğu
bilgilerle sınırlandırılmış bir öğrenme anlayışının aksine öğrenci merkezli ve öğrencinin direkt
olarak öğrenme eylemini gerçekleştirmesine yönelik olarak katılım sağlayabildiği, birtakım
etkinliklerle, aktivitelerle ve araştırma yaparak öğrenebildiği bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu
yaklaşımı; öğrencilerde merak oluşturmanın, soru sormanın, bilgiye araştırarak ulaşmanın ve yeni
bir bilgiyi ortaya çıkarmanın adı olarak tanımlamak veya değerlendirmek de mümkündür. Üst
düzey bilişsel becerilerin kullanılmasını gerektiren bir öğrenme yaklaşımı olan
“Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme (ASDÖ) Yaklaşımı”, 2018 Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nda yer alan doğru, etkili ve güzel bir şekilde Türkçeyi konuşabilen ve yazabilen,
eleştirel düşünebilen, problem çözme becerisi yüksek, bilgi çağının gerektirdiği donanımlara sahip
bireylerin yetiştirilmesinde bu gibi temel becerilerle doğrudan ilişkilidir. Bu öğrenme yaklaşımının
Türkçe derslerinde kullanımının önemi ortaya konmuştur. Bu araştırma, nitel bir araştırmadır.
Araştırmada verilerin toplanmasında belirlenen ölçütler bağlamında alanyazın taraması, doküman
incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada, üst düzey bilişsel beceriler (eleştirel düşünme, araştırma,
sorgulama, problem çözme, işbirliği, karar verme vb.) konusunda ve ideal insan/birey
yetiştirilmesi hususunda Türkçe dersleri açısından bu öğrenme yaklaşımının önemi irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe dersleri, araştırma, sorgulama, öğrenme yaklaşımı
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FARKLI SOSYO-KÜLTÜREL ORTAMLARDA ÇALIŞMAKTA OLAN
ÖĞRETMENLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Eyyüb Ensari CİCERALİ
Nişantaşı Üniversitesi, ORCID ID: 0000-0001-5943-9972
Nehir Özcan
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, iki farklı sosyo kültürel bölgede yer alan devlet okullarında görev yapmakta
olan öğretmenlerin öğrencilere karşı tutum ve davranışlarını incelemek ve analiz etmektir. Bu
nedenle çalışmada öğretmenlerin öğrenci, öğretmen, okul, mesleki değerler, eğitim, veli profili,
çocuk, disiplin, otorite kavramları ve bireysel bazda tercih noktaları incelenmiştir. Çalışma
örneklemi İstanbul’dan seçilmiştir, iki farklı bölgede yer alan devlet okullarından toplam otuz
öğretmen ile oluşturulmuştur. Sınıf içi, sınıf dışı gözlemler ve yapılan birebir görüşmelerde
katılımcılara yöneltilen sorularda, öğretmenlerin fikirsel açıdan oldukça farklı tutum ve davranışlar
sergiledikleri, seçmiş oldukları bölgeler ile onlara yöneltilen sorularda incelenen kavramsal
algılarının arasında bir etkileşim olduğu ortaya çıkmaktadır. Sosyo kültürel alanın edimsel ve
düşünsel açıdan kendilik algısı ile arasında da bir etkileşim olabileceği öngörülebilir. Sonuçlar
arasında öğretmenlerin öğrenci, veli ve okul idaresine karşı tutum ve davranışlarının arasında
farklılıklar ortaya çıkarken, bölgesel bazda öğretmenlerin kendi gruplarıyla fikirsel ve davranışsal
açıdan benzer tutumda olduğu gözlemlenmiştir. Sınıf içi gözlemlerde katılımcıların uyguladıkları
sınıf yönetimi ve çalışma metotları arasında da farklılıklar görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçları,
sosyo kültürel ağın merkezinde yer alan yapılardan biri olan okullardaki öğretmenlerin algı, kişisel
değer ve motivasyon kaynaklarını anlamanın sağlıklı benliklerin gelişmesine ve sağlıklı eğitim
ortamı oluşmasına faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Algı, Sağlıklı Eğitim Ortamı.
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INVESTIGATION OF THE ATTITUDES AND BEHAVIORS OF TEACHERS
WORKING IN DIFFERENT SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENTS

ABSTRACT
The aim of this study is to examine and analyze the attitudes and behaviors of teachers working in
public schools located in two different socio-cultural regions towards students. For this reason, in
this study, teachers' student, teacher, school, professional values, education, parent profile, child,
discipline, authority concepts and individual preference points were examined. The study sample
was selected from Istanbul, and it was formed with a total of thirty teachers from public schools
located in two different regions. In the questions posed to the participants in the classroom and
out-of-class observations and in one-on-one interviews, it is revealed that the teachers exhibit quite
different attitudes and behaviors in terms of ideas, and that there is an interaction between the
regions they have chosen and their conceptual perceptions examined in the questions directed to
them. It can be predicted that there may be an interaction between the socio-cultural field and the
self-perception in terms of pragmatic and intellectual aspects. Among the results, it was observed
that while there were differences between the attitudes and behaviors of teachers towards students,
parents and school administration, it was observed that teachers had similar attitudes in terms of
ideas and behaviors with their groups on a regional basis. In classroom observations, there are also
differences between the classroom management and working methods applied by the participants.
The results of this study will be helpful in understanding the perception, personal value and
motivation resources of teachers in schools, which is one of the structures at the center of the sociocultural network, to develop healthy selves and to create a healthy educational environment.
Keywords: Teacher, Perception, Healthy Educational Environment.
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1. GİRİŞ
Eğitimin içeriğinde yer alan bilgiye ulaşma ve onu kullanma arzusu insanlara fırsat eşitliğinin en
temel bileşenini sunmaktadır. Öyle ki, bu bileşen kim tarafından nereden öğrenciye taşınırsa
taşınsın, asıl olan, bireyin zihinsel, fikirsel gelişiminde farkındalığını arttırıcı ölçüde olabilmesi
olduğu düşünülmektedir. Bu süreçte ise, eğitmenin içerisinde bulunduğu ve öğrencilerini beslediği
perspektifleri, yaşantıları, hisleri, deneyimleri, zihinsel kodları doğrultusunda ve etkisinde
oluşturduğu eğitim felsefesi çatısı oldukça önem arz etmektedir. Bir öğretmenin eğitim felsefesini,
eğitime bakış açısını oluşturan etmenler nedir ve nelerden etkilenir? Öğretmen kimliği dediğimiz,
onun okul atmosferi dışında da yaşattığı bir kimlik midir? Ya da ne gibi alanlara yansır bu kimlik
ve etkileşim alanları nelerdir? Bu soruların yanıtları, öğrencilere sirayet eden farklı tutum ve
davranışlar gösteren öğretmen niteliklerini anlamaya yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Etkileşim; oldukça önem içeren, güçlü, özverili, kapsayıcı bir kelimedir. Önemli bir kelime çünkü,
etki alanın içerisindeki her öğeye farklı şekilde yansımaktadır, tıpkı okul ortamındaki sınıflarda
eğitim alan öğrencilere etki eden bir öğretmen olmasına rağmen, o öğretmenin etkisinin her bir
çocukta farklı olabilmesi gibi. Güçlü bir kelimedir çünkü, etki eden taraf ve etkilenen tarafa bir
boyut katabilmekte ve bu boyut ile etkilenen taraf kendi yorumu ve süreci içerisinde farklı amaç
ve kazanımlar da elde edebilmektedir. Özverili bir kelime çünkü, etkileşim içinde olan bireyler
zamanı, devamlılığı ve belki de en kıymetli olan aynı istek içerisinde birbirlerini geliştirir,
büyütürler; öğretici taraf değil öğrenci tarafı kalır sadece mekanı paylaşan, böylelikle öğrenen ve
kazanan her iki tarafta güçlü hissetmektedir. Etkileşim kapsayıcıdır çünkü, alanını genişlettikçe,
etkisini her bir bireyde ayrı ayrı hissettirdikçe çoğalmaktadır. Bazı durumlarda ise etki alanı
benimsenir ve o bölgede kalmak, kapsama alanınızı o bölgeyle sınırlı tutmak ve risk almadan
devam etmeye uygun bulunmaktadır. Yeni ve değişik ortamlarda iletişim kurulamayacağı
düşünülmekte hatta belirli bir grup içerisinde devamlılık sağlama çabası içinde olunmaktadır.
Eğitimde etkileşim konusu eğitmen davranışlarını ve bu davranışlardaki devamlılık- tutarlılık
ilkelerine yansımaktadır. Etkileşimde iletişimin şekli, yapısı, gücü, bireyselliği, öznelliği hatta
çağrışımsallığı oldukça önemli yer tutmaktadır. Öğretmenlerin eğitim ortamında belirledikleri
sabit etkileşim kodları var mıdır? Eğer var ise bu kodlar nasıl ve ne şekilde oluşturuluyor?
Etkileşimde eğitim ortamında iletişim şeklinin ve kanallarının neler olduğu kısmı araştırma için
çok mühimdir çünkü öğretmen tutumlarının ve davranış değişikliklerinin farklılaşmasında sözlü
ve sözsüz iletişim yapılarını incelemek, bu yapıların hangi noktalardan beslendiğini araştırmak
oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Eğitmenlerin öğrenciler ile kurdukları iletişim şeklini
belirleme ölçütleri var mıdır? Öğrenme ortamındaki öğrenci öğretmen eksenine baktığımızda,
sağlıklı iletişim ve etkileşim için her iki tarafında süreçten ve oluşum demetlerinden haberdar
olması önemli görülmektedir. Ancak o zaman, eğitim ortamından, eğitimde öğretmen
davranışlarının bileşenlerinden, yapısal ve tutumsal öğelerinden bahsedebilmektedir. Otorite
figürü tarafından gerek dil gerek davranış gerek ise beden diliyle kullanılan güç, bireyi ve birey
olma yolundaki öğrencileri şekillendirirken, şekillenmiş bir yapı olan ve sistemde var olan
eğitimcileri de sistemde tutma ve devamlılığını sağlama çabası gütmektedir. Gücün tanımı kendi
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içinde bazı kaygıları barındırır ve henüz net bir anlamı yoktur (Adams ve Fogelson, 1977). Hem
okullar hem de hiyerarşinin etki alanında diğer kurumlar aracı oldukları iktidar tarafından
şekillendirilirken, statükonun devamlılığını sağlaması beklenen eğitimcilerin de gücü ve güç
dengelerini öğretici sınıfından öğrenen sınıfına aktarması beklenilmektedir. Bu aktarımda sadece
güç hiyerarşisi değil bu tanımın içindeki kaygılar ve sorgulanmamış noktalar da benzer şekilde
aktarılırken, her iki bireyin de (öğretmen ve öğrenci) kişilik, benlik ve psikolojik açıdan nasıl ve
ne şekilde etkilendiğini incelemek gerekmektedir. Foucault (1977), “Birinin diğerinden daha fazla
veya daha az gücü yoktur, ancak her biri diğerini eşit şekilde şekillendirir” diye düşüncesini ifade
etmektedir (Foucault, 1977, s. 138). Bu açıyı etkileşime ve dile bağladığınızda aslında kollektif ve
interaktif bilinç düzeyinde eğitim ve öğrenme çift yönlü olduğundan eğitime bir noktadan değil
her iki noktadan da öğrenci sürece dahil olurken, motivasyonel yönü zengin bir ortama dönüşen
sınıf ekosistemi, sağlıklı bir öğrenme ortamı sunabilmektedir.
Öğretmen eğitimi, öğretmenlik mesleğine etki eden sosyal-kültürel yaklaşımlar, birey ile mikromakro toplum arasındaki etkileşim, öğretmenin mesleki duygu bileşenleri, otorite, güç, disiplin
tanımlamaları, dil kullanımı araştırmada önemli doneleri oluşturmaktadır. Farklı sosyo-kültürel
yapılarda çalışan öğretmenlerin öğrencilere karşı farklı tutum ve davranışlarda bulunma
nedenlerini araştırmak, bir önceki cümlede belirtilen başlıklar altında ele alındığında konuyu
derinlemesine anlamaya yardımcı olacağını düşünülen kısımlardır. Öğretmen eğitimi, bireyin
öğretmen mesleğini, ideolojisini, felsefesini, tanımlama, yordama, yorumlama, algılama seyrine
etki edecek olan önemli gördüğüm bölümlerden birisi olarak yer almaktadır. Bu seyrin devamı,
elbette mesleki deneyimleriyle kimi zaman kemikleşirken kimi zaman da değişime açık yanlar
bırakmaktadır. Bu noktada bireysel, kişisel farklılıkları göz ardı etmemek gerekmektedir.
Öğretmenlik bir meslekten öte kişisel deneyimlerle örülen bir ağdır, öyle ki; bireyin hayatına
yansır, çok yönlü etkileşim alanı açmaktadır. Eğitim fakültelerindeki staj dönemleri, öğretmen
adaylarının mesleki deneyim kazanma, gözlem, farkındalık süreçleri birbirinden farklı olsa bile,
eğitim ve eğitime, çocuğa bakış açısı kazandırmayı amaçlayan dersler, adayların zihninde bir
eğitim-eğitmen-öğrenci-okul-sınıf-öğrenme şablonları oluşturmayı içermektedir. Eğitmen eğitimi,
bireyin öğretmen olmadan önceki algılarıyla, şablonlarıyla, anlamlandırdığı, etki alanında kaldığı
ideolojik, sosyolojik, psikolojik, kültürel yapıların varlığıyla ele alındığında aslında, öğretmenlerin
ne süreç öncesinde ne de süreç içerisinde ne de sonrasında tam anlamıyla özgür seçimlerle ve
bilinçli açılarla yol almadıklarına vurgu yapmaktadır. Bu noktadan hareketle, öğretmen eğitimi
noktası derinlemesine ele alındığında, bireye ve meslek yapılarını oluşturmalarına neden olan
katmanlardan birisinin ve en güçlü görülen kısmın mesleğe etki eden sosyo-kültürel yapı olduğu
düşünülmektedir. Birey oluşumunu toplumsal formlardan, normlardan, kültür etkisinde
oluşturulan algısallık ve boyutsallık mekanizmalarından, kişisel ihtiyaçlardan, değer
yargılarından, kabuller ve önyargılardan ayırmanın mümkün olmadığı düşünülmektedir. Eğitim ve
eğitsel yapıların merkezsiz ve tek özneli olmayan bir sistemin parçası olduğu kabul gördüğünde,
aracı kollardan birisi olan eğitim, alt yapıda ona hizmet eden eğitmenlerin de bu sistemde birer
yardımcı parça görevi gördüklerini açıkça ifade etmektedir. Süreğen bir şekilde devam eden
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eğitmen eğitiminde bir kırılma noktası olmadıkça; bir eğitimci, eğitim anlayışını ve algısını
yalnızca okuyarak edinmez, deneyimleriyle, çocukluk anıları, tanımlamaları, çerçevelediği okulöğretmen-öğrenci şablonlarıyla da kazanmaktadır. Öğrenciyken içerisinde bulunduğu okul ortamı,
kültürü, öğretmen-öğrenci iletişimi ona bir şablondan fazlasını verirken, öznel bir alt yapı da
oluşturmasına imkan sunmaktadır. Eğitimci, gözlem, deneyim, eğitim ki; eğitim de aslında var
olan sistemin ve kazanımların devamlılığını öngörmektedir, kişisel tercihler ve özellikler, aile
geçmişi, motivasyon kaynakları açılarından bakarak zaman içerisinde geliştirdiği bir eğitsel
görüye sahip olmaktadır. Eğitmen eğitimi aslında kaderini birey var olduğu ve etki altında kaldıkça
oluşturduğu algısal, sosyal, davranışsal çağrışımsal öğrenme çatıları altında belirlemektedir. Bu
bakış açısından hareketle, öğretmenlik mesleği bir kişisel çerçevede, bireysellik şablonlarıyla ele
alınması ve anlaşılabilirliği olan bir konu olmaktadır. Ona etki eden ve onun da etki ettiği donelerin
sürekliliği, onun yapısını güçlü kılarken, öte yandan ise etki gücünü düşürür, böylelikle de birey
kişisel ihtiyaçları doğrultusunda o gücü ve etkiyi arttırma adına farklı bireysel yollar deneyerek ve
ekleyerek bu yapının ona ve çevresine olan etkisini tekrar güçlendirme yoluna gidebilmektedir.
Birey ile geçmişi arasındaki bağ ve ilişki onun bugüne ve kişilik yapısıyla ördüğü, tanımladığı,
algıladığı olaylara, durumlara ve hatta kişilere yansımaktadır, öyle ki; bu yansıma benzer
tanımlamalar içinde kurduğu ilişkilerin de içeriği hakkında bugün kendini göstermektedir. Sosyal
duygusal ve biyolojik bir varlık olan insan, bir mesleğe bürünmeden önce hangi şartlarda ve hangi
algı düzeyinde eğitim aldıysa ve geliştiyse, günün sonunda o etki alanında tavır alabilmekte ve o
tavrı benimseyebilmektedir. Hatta bu tavır çerçevesinde bir ortamda yaşamak, bu ortama hakim
olmak ya da bu ortamdan beslendiğini düşünmek zihinsel olarak ona daha yakın seçenekler olarak
gelebilmektedir. Bu etkileşimsel çatı altından bakıldığında, Bronfenbrenners’ ın Ekolojik
Sistemler Modeline de yer verilecek bu tezde, bireyin çocukluk evresi itibariyle iletişimde olduğu,
dolaylı ve doğrudan çevresel ağının içinde yer alan her bir elementin aslında onun bugünün zaman
dilimindeki yerini netleştirdiği fikrine daha da yaklaşılacağı açık olarak görülmektedir. Eğitim
sisteminin içerisinde yer alan her bir üye, kendi etki sistemi içinde başka bir bireyle kesişim ve
etkileşim halinde olmaktadır. Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının bu model ışığı altında
düşünüldüğünde, bu ekolojik kuramda önemli bir değerlendirme şekline vurgu yapabileceği
öngörülmektedir. Bireylerin çocukluk süreçlerinde, geçmişlerinde gelişmiş olan bir oluşumla,
bugünü ve bugün ki tanımlamalarını meydana getiren oldukça güçlü kanallara sahip Oldukları
düşünülmektedir (Bronfenbrenner & Evans 2000; Bronfenbrenner & Morris 1998). Çocukluk
oluşumunu tamamlama evresini, bireyin kişiliğinin yapı taşlarını oluşturduğu paralellikte sağlar,
bu bazda eğitimcilerin eğitim almaya başladıkları evrede algı düzeylerinde ve zihinsel, deneyimsel
yolculuklarında çocuk-öğretmen, veli-öğretmen, öğretmen-idareci (müdür), çocuk-müdür
ilişkilerine dair parçalar oluşmaya başlamış demektir. Bu ikili ve kesişimli etkileşim süreci aslında
eğitimcilerin çevresel yaklaşımlarının da temelini atmakta denilebilmektedir. Farklı sosyo-kültürel
ortamlarda eğitim almakta olan iki ilkokul düzeyinde öğrenci ele alındığında; sosyo-kültürel
seviyesi yüksek olan bir okulda eğitim gören çocuk ile, sosyo-kültürel seviyesi düşük olan bir
okulda eğitim almakta olan çocuğun eğitim, çocuk, öğretmen, müdür, arkadaşlık tanımlamalarının,
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algı düzeylerinin, ilişki ağlarının benzer olabileceği düşünülebilir mi? Ya da benzer şekilde, bu
farklı sosyo-kültürel ortamlardaki okullardan mezun olan iki bireyin öğretmenlik mesleğini seçme
durumunda, bu mesleğe yaklaşımlarının, bakış açılarının ve mesleki duygu durumlarının aynı
olabileceği öngörülebilir mi? Alt etki alanlarından ziyade paralel etki alanları olarak görülen
kültür, ekonomi, sosyal sınıflar varlığını sürdürürken, eğitim evrensel bir yaklaşımla vücut
oluşturabilir mi ?
2. LİTERATÜR
Öğrenci ve öğretmen ilişkisi incelendiğinde, bu ilişkisel yapıda altı çizilmesi gereken başlıklar
daha çok öğretmen odaklı ilerlemektedir. İletişim kanallarının ne gibi mekanizmalarının üstüne
kurulduğu düşünüldüğünde bazı temel bölümler belirmektedir. Bu bölümler sadece öğretmen
odaklı değil aynı zamanda sosyo-kültürel yapı, çevre ve grup dinamikleriyle de ilgili olmaktadır.
Eğitmenin öğrenciye yaklaşımını etkileyen faktörleri ele almak aslında başta öğretmen-öğrenci
ilişkisini analiz etmeye yardımcı olsa da makro seviyede bakıldığında okul kültürünü ve algı
seyrini de derinlemesine anlamaya yardımcı olacaktır. Öğretmeni ve onun öğrenciye tutum
farklılıklarını hem bireysel hem çevresel açıdan anlama, analiz etme noktasında çalışmaya katkı
sağlayacaktır. Başlıklar belirlenirken, bireysel ve grup farklılıkları olarak iki bölüm ve alt başlıklar
oluşturulmuştur. Öğretmenleri hem kendi sosyo-kültürel yapıları içerisinde hem de bireysel olarak
analiz için iki farklı yapıda ele almak gerektiği düşünülmüştür.
159

2.1 Güç
Güç, genellikle bir bireyin veya grubun bir diğeri üzerindeki etkisi ya da diğerlerinin niyetlerini
etkileme yeteneği olarak anlaşılmaktadır. Amaçlanan ve istenmeyen etkiler vardır, güç
amaçlanandır (Wrong, 2004). Thomas Hobbes’a göre güç, bir insanın gelecekteki herhangi bir
görünür iyiliği için mevcut aracıdır (Wrong, 2004). Bertrand Russell, gücü amaçlanan etkilerin
üretimi olarak tanımlamıştır ve bir nüfustaki sosyal eğilimleri ve sorunları anlamak için öncelikle
incelenen çevrenin güç dinamiklerini analiz etmek gerektiğini ifade etmiştir (Russell, 1938, s.
102). Antonio Gramsci (1971), toplumda güç mücadelesinin var olduğunu ve özellikle eğitim başta
olmak üzere insan doğasının her yerini etkilediğini ileri sürmüştür. Amerikalı yazar Alvin Toffler
(1990), toplumlarda bulunan üç ana güç yapısını tanımlamıştır: şiddet, zenginlik ve bilgi. Toffler’a
göre şiddet olumsuz bir şekilde kullanılabilir, ancak zenginlik hem olumsuz hem de olumlu şekilde
kullanılabilmektedir. Bilgi, olumlu ve olumsuz her iki şekilde de kullanılabilmektedir. Bu teori,
bilginin güç olduğu fikrine katkıda bulunurken, tarihi araştırmalarda ise bilginin durumuyla ilgili
bir çelişki oluşturmuştur. Habermas’a göre ise tüm bilgiler taraflı ve eksik olduğundan, bilgi
ideolojilerden bağımsız olamaz (Habermas, 1996). Bu bilgiler ışığında bakıldığında, öğretmenler
okullarda bilgi merkezi olarak görülmektedir ve bu ellerinde bir güç tuttukları noktasına vurgu
yapabilmektedir. Hatta öğrencilerin bilgi düzeyleri aracılığıyla güç hiyerarşisini sürdürülebilir
kılmak için daha bilgili, az bilgili olanları belirlemektedir. Toplumda iktidarda olan kişileri ele
aldığımızda, bu kişiler doğrunun, disiplinin ne olması gerektiğini belirlemekte ve buna göre bilgi
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/ hakikat gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır, elbette bazıları bu doğruları hayatında içselleştirirken
bazıları bunu yapmamaktadır. Sınıf ve öğrenme ortamında da güç merkezi olan öğretmene ve onun
doğrularına, kurallarına uyum gösteren ve göstermeyen öğrenciler olacaktır. İşte bu noktada güç
ve onun kullanımı öğretmen tutumunu ve bununla birlikte pek çok alt başlığı ortaya koymaktadır.
French,Raven ve Cartwright (1959), sosyal gücün altı temel öğesi olduğunu ifade etmiştir:
ödüllendirme, cezalandırma, bilgi, uzmanlık ve kıyaslama. Öğretmenlerin sınıf ortamlarında bu
yapıları kullanma biçimleri ve kullanma sıklıkları içinde bulundukları sosyo-kültürel yapı ve o
yapının grup içi dinamiğiyle oldukça ilintili olmaktadır. Güç, hem etkileyen hem de etkisi altında
kalınan bir yapıdır. Moscovici (1976), gücü ele alırken etkisinin değerine bakar ve bu değerlerin
farklı süreçler yarattığına inanmıştır. Bu sürecin yanı sıra, gücü elinde tutan yani o etkiye sahip bir
birey, onu bir başka bireyi ya da grubu kontrol altına almak amacıyla kullanmaz çünkü zaten o
güce erişmiştir (Hogg, M. A., Vaughan, G. M., 2007). Bu noktada çalışmanın içerisinde de sıklıkla
sorulan bir soru olan, sınıfında gücü ve gücün alt kanatlarını kullandığı gözlemlenen öğretmenlerin
bu tutumlarının altında aslında güce erişimleri olmadığı için mi bu denli gücü ve onun
mekanizmalarını kullandıkları oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Foucault (1977), Disiplin
ve Ceza kitabında, gücü geleneksel bir şekilde düşünmenin, onu özgür bir nesneye sahip olmak
olarak düşünmek olduğunun altını çizmiştir. Okulun kuralları ya da öğretmenler tarafından sınıf
bazında belirlenen cezalar, iktidarın oyuncaklarıdır; özne olabilmek ya da özne kalabilmek için
gücü ve gücün alt elementlerini kullanmak, öğretmenlerin etkin bir güçte ve öznede olduğunu
hissetme ihtiyacını karşılıyor olabilmektedir.
2.2 Otorite
Otorite, öğretmenler için merkezi kontrol etme ve yönetme mekanizmalarından birisi olarak yer
almaktadır. Pace ve Hemmings’ in (2007) belirtmiş olduğu gibi otorite, toplumda bulunan tüm
aktörler ve alanlarla bağlantılıdır: “Bazı insanlara liderlik etme meşrutiyetinin evrildiği ve
diğerlerinin takip etmeyi kabul ettiği bir sosyal ilişkidir” (s.6). Öğretmenler ve öğrenciler arasında
sosyal çerçevenin ve kültürel bağların etkisi dışında okul yapısı üzerinden farklı bir ilişki ağı daha
kurulmaktadır. Öğrenciler öğretmenleri, arkadaşları ve aile üyeleri ile olan ilişkilerinde bir otorite
bağına bağlıdır (Amit ve Fried, 2005). Skemp (1979), dayatılan başka bir otorite otorite
ürettiğinde, bu bireyler arasında yeni ilişkisel bir arena olabileceğini belirtmiştir. Örneğin, sınıf içi
kuralları belirleyen yalnızca öğretmen ise, bu durum öğrenciler tarafından bir komut ya da
zorunluluk olarak algılanır ve bu algı doğrultusunda sınıfı davranışları şekillenmektedir. Okul
yetkilerin ve hiyerarşik yapının var olduğu bir güç aracı olarak ele alındığında, öğretmenler de bu
aracı kolun çalışanları olmaktadır. Hem idari çalışanlar hem de öğretmenler interaktif ve kollektif
çalışarak yeni ve daha güçlü bir emir-komuta zinciri oluştururlar ve bu zincirin etki alanında,
öğrenciler ve veliler yer almaktadır. Bu etki her iki tarafında ilişkisini etkilemektedir ve kalıcı
şekilde öğrencilerin okul, öğretmen ve eğitim algılarını şekillendirmektedir.
Okulun kültürel yapısı içinde otorite ve komuta kavramlarının varlığının güç hiyerarşisini
koruduğu düşünülmektedir. Bu terimler aslında oldukça hissedilir ölçüde olup, özellikle
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öğrencilerin buna okul ortamında sıklıkla maruz kaldığı yazar tarafından gözlemlenmiştir. Sınıf
ortamında komuta merkezinde öğretmen var ise bu net bir şekilde öğrenciler tarafından bilinir ve
özellikle de öğretmenin kendisi tarafından hissettirilir. Öte yandan, ikna kavramına bakıldığında,
iknada biri diğerinin iletişimini tututmlarının temel eylemi olarak benimser ve de bağımsız bir
davranış seçebilme yetisi kişide olur, buna karşılık otorite de gözle görülür şekilde yasaklı konular
yer almaktadır (Wrong, 2004). Herbel- Eisenmann (2010) matematik derslerindeki söylemler
üzerinden otorite konusuna çalışmışlardır. Bulgulara göre ise, otorite yapılarının sosyal konumlar
/ konumlandırmalar üzerinde kodlandığı sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin öğrencilere en çok
kullandıkları ifadenin “Senden bunu yapmanı istiyorum…” olduğu bu araştırmadan çıkan önemli
bir bulgu olmuştur. Bu bulgu, öğretmenlerin öğrencileri yönlendirmek ya da onlara seçenek
sunmak yerine yetkilerini kullanmayı tercih ettiklerini gösterirken aynı zamanda da otoriter bir açı
sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Otorite kavramı öğretmenler tarafından uygulanan yasal bir güç
timsalidir ve bu yöntem öğrencilerin sorgulayamaz olduğu farklı stratejilerle onlara sunulan
komuta zincirlerine maruz kaldıkları bir yapıya dönüşmektedir. Öğrencilerin öğretmenler
tarafından kendilerine yöneltilen ototiter yapıyı içselleştirmeleri bize onların içsel süreçleri
hakkında düşündürücü yanlar vermektedir. Sınıftaki her bir materyal aslında bu otoriter yapının
bir parçası olmaktadır. Örneğin, sınıf tahtasının öğrenciler tarafından “öğretmen tahtası” olarak
nitelendirilidiği bir ortamda öğrencilerin otoriteyi ifade biçimleri de nesnel her türlü boyutta var
olduğunu açıkça vurgulamaktadır. Sınıflardaki otorite üzerine yapılan araştırmaların çoğu, ders
kitabının sınıfta otorite ilişkilerinin bir uygulaması olabileceği öğretmen otoritesine odaklanmıştır
(Amit & Fried, 2005; Haggarty & Pepin, 2002). Herbel-Eisenmann ve Wagner'in (2013) çalışması,
matematik öğretmenlerinin sınıflarındaki otoriteyi nasıl algıladıklarını, yorumladıklarını analiz
etmektedir. Araştırmanın sonucu olarak, öğretmenlerin otorite kavramını, bağlantısal ilişkilerini
açıkça yapamadığını gösterirken, gerçeğin ve kanıtın matematikte otorite ile ilgili çok önemli
noktalar olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda öğretmenler sınıf içi komutlarıyla ve
gerekçeleriyle ilgili olarak da nedensel bir örüntü verememişlerdir. Sınıf içi etkileşimde otorite,
güç ve bunların nasıl kullanıldığı elbette özne ile öznel gerçeklik arasındaki bağı etkilemektedir.
Öznenin kendi gerçeğine ulaşmasına bir nevi ket vuran otorite kavramı, öğrencilerin ifade alaninı
kısıtlarken özne olarak kimliklerini sorgulama, anlamlandırma süreçlerini de etkileyecektir.
Benim sorunlarım her zaman…özne ve gerçek arasındaki ilişki sorunu olmuştur.
Özne belli bir hakikat oyununa nasıl girer? Bu yüzden, benim için temel sorun
olmayan güç-bilgi problemini ortaya koymaya yönlendirildim, ama bana göre en
kesin gibi görünen bir şekilde, dünyanın probleminin analizine izin veren bir
araç özne ve hakikat oyunları arasındaki ilişkilerdir. (Foucault, 1988, p. 18)
2.3 Disiplin
Disiplin öğretmen ve okul çerçevesinde bakıldığında gerek öğretmenler gerek öğrenciler
için önemli bir yapı taşı olarak görülmektedir. Pek çok tanımlama disiplini bir eğitim aracı olarak
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görürken, gözlemlerim onun, bireyi ve birey odaklı tüm yapıları ele alırken tanıtma, tanımlama,
yer belirleme şekillerinde de kendini gösterme amaçlı kullanıldığına vurgu yapmak da yerinde
olacaktır. Öznenin nasıl algılandığı ya da konumlandırıldığı disiplin tanımını kültürel yapının da
etkisiyle şekillendirmektedir. Ya da bireyin bunu nasıl bir algıyla karşıladığı ileride onun disiplin
algısı olabilmektedir. Klasik çağ, bedeni güç mekanizmasının amacı olan bir nesne olarak ifade
etmiş, yine bu dönemde bedenin yeniden şekillendiğini, inşa edildiğini ve eğitildiğini gösteren de
pek çok iz bulunmaktadır (Foucault, 1977). Öğretmen bir nesneyi bir özne olarak algıladığında ne
olur? Bu o ilişkiyi nasıl şekillendirir, o ilişkide taraflar neler hisseder, ast-üst yapıları yer alır mı,
ya da bahsi geçen özne, bir nesne olarak algılanarak aslında neyi öğrenir ve içselleştirir? Böyle bir
yapıda özneyi disipline etmek, kontrol etmek, yönlendirmek ya da dönüştürmek daha olası
görülmektedir. Bu okul yapılarındaki disiplin, düzeni ve astları güçlendirmede etkili bir ajandır
(Hirschfield, 2008; Kupchik ve Monahan, 2006). Öğretmen tutumlarında çocuğun-öğrenciyi
kontrol etme ve baskılama davranışlarını görmek akla şu soruyu getiriyor; birey olmaması adına
yapılan bu disipline sistemde çocuk nasıl kendisi gibi davranmaya ve isteklerini ifade etmeye
başlayabilir ve nasıl kaygısız, huzurlu ve meraklı bir gelişim gösterebilir? Disiplin terimi de tıpkı
eğitim gibi bünyesinde farklı ve ilişkide olduğu diğer terimleri barındırmaktadır; otorite, güç,
manipüle gibi… Hatta disiplin kelimesi iktidara ve güce yakın olmak anlamlarını taşıdığından,
okul bünyesinde belirlenen kurallar ve bu kurallar çerçevesinde gösterilen davranışların yönetime,
idareye, öğretmene yakın olma amacı da güdebileceğini düşünülmektedir. Foucault’ nun güç
analizinde vurguladığı gibi, güç ve bilgi ilişkisi okul müfredatının ve kültürünün önemli bir parçası
olmuştur, böylece eğitim sistemi bu ilişkiyi çocuklara, öğretmenlere, okul müdürüne taşımaktadır
(Ball, 1990). Özne / nesne ilişkilerinin okuldaki güç hiyerarşisine dağılımı analiz edilirken, disiplin
gibi gücün alt egsersiz alanlarının okulun kültürel yapısına ne denli uyum sağladığını da anlamak
mümkün olmaktadır. Öte yandan, güç ve onun aracı kolları bireylerin özne / nesne ikileminde nasıl
var olmaya çalıştıklarını da gerek öğrenci davranışlarında gerek ise kuralların dağılımında
kendisini göstermektedir. Öğretmenlerin disipliner tutumları okul kültürünü ve ne şekilde
yaşatılması gerektiğini bireyler üzerinden göstermektedir. Öğrenciler hangi sosyo-kültürel
yapıdaki okul çatısı altında olurlarsa olsunlar normalleştirilmeye, benzer yanların vurgulanmasına
ve boyun eğdirilmeye maruz kalmaktadır. Gücün ve alt kollarının etkisinde olan okul gibi iktidarın
alt kurumu olan yapıda da gücün öğretmenler ve idareciler üzerinden meşrulaştırılıp belirli bir
devamlılık çizgisinde yürütülmek istenen bireyleri sisteme katmak ve orada tutmak amacı
güdülmektedir. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin tutumu ne ölçüde içselleştiriliyor ve bu
tutum hangi aşamalardan geçerek çocuklara ulaşıyor? Diğer bir açıdan ise gücün ekonomik olarak
da varlığını eğitim alanlarına yansıttığı vurgulanmaktadır. Bourdieu’ nun temel iddiası eğitim ve
kimlik bilgileri gibi kültürel kaynakların aslında bir tür sermaye görevi görüp, modern toplum
yapısında yenileşmeye, farklılaşmaya gidilen bir toplumsal hiyerarşi ilkesinin oluşturulmaya
çalışılmasıdır çünkü ona göre güç hiyeraşisinde ki ekonomik egemenlik kültürel yapılanmayı da
elinde bulunduruyor (Swartz, 1997). Bu fikirsel açıyla bakıldığında, farklı sosyo-kültürel yapıların
içinde yer alan okullaşmanın ve bünyesinde barındırdığı ekonomik yapılanmanın öğretmen
tutumunu belirleyici bir yan olabileceği düşünülmektedir.
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2.4 Öğretmenlerin çocuk algısı
2.4.1 Sosyo –kültürel bir inşa alanı olarak çocuk
Çocuğun sosyal yapıda kültürel bir inşaya dönüştürülmesi bilgi ve onun haznesindeki pek çok alt
kavramlar ile mümkün olabilmektedir, disiplin, manipülasyon, algı, sosyal konumlandırmalar gibi.
Yetişkinler, çocukların sosyal konumlarına ilişkin anlayışları hakkında yeterli bilgiye sahip değil
gibi görünmektedir (Oakley, 1994; Thorne, 1993). Öğretmen tutumlarındaki en önemli
belirleyiclerden birisi de çocuk tanımlamaları ve algılarıdır. Farklı söylem türleri öğrencilerin
üzerinde oldukça farklı etkilere sahipken, psikolojik söylemler de çocukları kalıplandırır ve bu
şemalar içinde yapabilirlikleri belirlenen çocukların, güçlü / güçsüz konumlarını öğretmen
tutumları ve davranışlarıyla okul kültürü ile birlikte meşrulaştırmaktadır. Çocuk tanımlamaları
bireyin nasıl bir tanımlamaya maruz kaldığı ile de alakalı olabilirken, öğretmen tutumları da benzer
şekilde çocuğa dair şekillenmiş olabilmektedir. Öğretmenleri soruları arasında ilkokul
öğretmenlerini ve onunla olan ilişkilerini tanımlamalarının istenildiği bir bölüm yer almaktadır,
buradan hareketle tanımlamaların, bireyin kendisini nasıl tanımladığının kimi zaman statüsü
yüksek, saygın olarak nitelendirilen birisi tarafından yapıldığında da oluşturulabileceği
düşünülmektedir. Mayall'ın da (1996) belirtmiş olduğu gibi “Çocukların yaşamları, onlar için
çocukluktan yetişkinlerin çocukluk anlayışları ve çocukların ne olduğu ve ne olması gerektiği ile
yaşanır” (s.1). Öte yandan çocukları belirli bir tanım çatısı altında ele almak, evrensel bir çocuk
davranış tablosu elde etmek mümkün değilken, eğitim kurumlarında benzer davranışlar farklı
çocuklardan beklenmektedir. Bunu bekleyen ve elde etme çabası güden öğretmenlerin tutumları
arasında kendi öğrencilik süreçleri ile çocuğa bakma ve onu tablolaştırma yer almaktadır.
Çocukların ve yetişkinlerin bilişsel yetenekleri, bilgileri ve ahlaki düşünmeleri arasındaki
karşılaştırmalar nedeniyle (Bradley, 1989; Burman, 1994), çocuklara ilişkin potansiyel kavram
yanılgıları devam etmiştir.
Okul çatısı altında öğretmenlerin ilgi odağında olması gereken çocuktur. Okul kültürünün
en temel parçası ve yapısı olan çocuk hizmet edilen değil eden tarafta olmaktadır. Eğitim ortamı
idarecilerin, merkezsiz bir güç yapısının çatısı altında düzeni sağlama adı altında kurallar
koyarken, çocuk bu devamlılığı sağlama adına eğitimciler tarafından yönlendirilmektedir. Bilgi,
statü ve “öğretmen” kimliğiyle öğrencinin karşısında yer alan öğretmenlerin okullaşma adı altında
başka bir inşayı başlattığını düşünülmektedir. Bu inşayı anlama ve analiz etme nedeni ise öğretmen
tutumlarını incelemekten geçmektedir. Beklentilerin, kişiye ve okulun kültürel yapısına uygun
olan hedeflerin eğitimde belirlenen ana hedef şemasından farklı olduğunu düşünülmektedir. Tek
bir eğitim amaç ve hedge tablosundan bireysel bazda oldukç afarklı tutum, davranış ve öğrenci –
öğretmen ilişkisi çıkmaktadır. Araştırma da buna okulun sosyo kültürel atmosferini de eklemek
oldukça önemli etkenlere sahip olmaktadır. Bedensel cezaların hala günümüzde eğitim
ortamlarında kullanılıyor olması durumu her okulda gözlemlenmiyor ve de her okulda bu duruma
tepkilerin oldukça farklı olduğu düşünülmektedir.
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2.4.2 Sosyal bir politika: Çocuk
Öğretmen tutumu içerisinde algıyı, hisleri, öz geçmişi, benliği oluşturan parçaları, kişiliği, sosyalkültürel çevre etkisini barındırmaktadır. Çocukları sosyal yapıdan ve onun etkisinden uzakta
düşünmek elbette zor olmaktadır. Çocukların sosyal yapıları, onların kontrol altında tutmaya
zorlayan kültürel ortamlarda yeniden şekillenmektedir (Bourdieu, 1984). Okul bu misyonu
normalleştirme ve öğretmeni dinleme adı altında yaparken, öte yandan öğretmenin de davranışsal
bir şemasını çıkarmaktadır. Çalışmada bu şemanın sosyal ve kültürel farklılıkları olan bölgelerde
ne denli değişim gösterdiğine bakılmak istenmiştir. Çocukların sosyal varlıklar oluşları acaba
onların kalıba koymak ya da normalleştirmek anlamını mı taşımaktadır? Alanen (1996)
determinizmi, yetişkin merkezli alanları ve bireyciliğin de toplumsallaşmayı oluşturduğunu ifade
etmiştir. Okulun bir başka işlevi de öğrencilerin sosyal olması ve topluma faydalı bireyler olarak
kazandırılmasını amaçlıyor ise; bu hedefe bir de sosyalleşmenin ifade edilen penceresiyle
bakıldığında, nasıl görünmektedir? Çocukları bu sosyal, kültürel yönlerin bağları gibi düşünmek
oldukça önemli bir politikayı sunmaktadır. Bu sosyal ve kitlesel politika gerçekte neyi amaçlıyor
ve öğretmen tutumlarını bu stratejinin ve yönelimin dışında tutmak mümkün müdür? Temel bir
sosyal politika, çocukları korumak ve onları yetişkinlerin çevrelerinden marjinalleştirmektir
(Engelbert, 1994). Öğretmenlerin sınıf düzenleri içinde öğrencilerin belirli bir disiplin kanalı
içinde kontrol altında tutulmasını istemesi aslında toplumsal açıdan çocuğun nasıl gözüktüğünü ve
tanımlandığını da ifade etmektedir. O halde eğitimde bireysel farklılıklardan bahsetmek mümkün
müdür? Bir çocuğu kontrol etmek, toplumdaki gücün sosyal ve kültürel boyutlarını yansıtmaktır.
Foucault'ya (1979) göre iktidar, insanların günlük rutinlerinde yarattıkları tutumlarını
oluşturan kurumsallaşmış disipliner bir öğedir. Disiplin yapıları ve oluşumları aslında eylem ve
davranış şekillendirmeye yarayan, amacı ise “uysal bedenler” yaratmak olan mekanizmalardır. Öte
yandan sosyal bir varlık olan çocukların topluma kazandırılması amaçlanırken, yasallaşan ve
beklendik tavırlarla bezelenmiş yurttaşların ilk adımları da okullarda atılmaktadır. Okul sistemi
içinde var olmaya çalışan çocukların benliklerinin devamlılığını öğretmen tutumlarının
şekillendirdiğini düşüldüğünde, bu benlik yapıları ne gibi başka benlik yapıları ile çarpışmaktadır?
Sınıf yapısının kurallarını öğretmenlerin ve okul idaresinin oluşturduğu bir yapıda egemenlik
yetişkinlerde iken, sağlıklı benlik gelişiminden bahsetmek mümkün müdür? Bir diğer noktada ise
okulun kültürel formundan çıkarsa dışlanma durumu ile karşı karşıya kalan çocukların nasıl bir
yaklaşım ve tutum içinde olacağı da bu kültürel ortamın nasıl bir tutumla ilerlediğine ve nasıl bir
davranışsal stil üzerine inşa edildiğine bağlıdır. Çocuklar sosyalleşme projeleri gibidir; o dönemde
öğretmenin görevi olgunlaşmamış çocuklarla çalışmaktır (Mayall, 1994). Bu noktadan hareketle,
sağlıklı bir tutum ve davranışla karşılaşan ve karşılaşmayan bireylerin arasındaki farkla sosyal ağ
oluşuyorsa, bu nasıl bir yapıya ve kültürel mirasa dönüşmektedir? Okullaşma ve okul ekseninde
yer alan öğretmenlerin tutumları ve davranışları aslında benzer şekilde okul bağlamı tarafından
belirlenmekte ve şekillenmektedir adeta veraset korunumu gibi bir diğer jenerasyona
aktarılmaktadır.
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2.5 Öğretmen öğrenci etkileşimi
Okul, sosyal-kültürel alanlar tarafından şekillendirilen, dönüştürülen bir yapıdır. Eğitimin
incelenmesi, kontrolü ve sınıflandırılması gibi konular, eğitim türlerinin bölünmesine ve
öğretmen-öğrenci ilişkileri, kimlikler ve özne-nesne uygulamalarının biçimlerinin ayrılmasına
neden olmaktadır (Ball, 1990). Bu ayrışma da aslında farklı öğretmen tutumlarını ortaya
çıkarmaktadır, tek bir eğitim şeklinin oluşmasına neden olmaktadır ve algısal, boyutsal, mekansal
değişikliklere yol açmaktadır.
Eğitim odaklı bir mekanda göze çarpan öğelerin başında ne gibi bileşenlerin benimsediği oldukça
önemli bir nokta olmaktadır. İçerisindeki bireyleri etkileyen parçalar nelerdir ve iletişimsel
kanallarını neler doldurmaktadır soruları tutumları ve farklılıkları anlamayı kolaylaştırmaktadır.
Alanlar, direniş ve tahakkümün birbirini etkilediği yerlerdir ve nadiren toplumsal yeniden üretim
sorunları haline gelirler (Swartz, 1997). Bu bağlamda, mekanlar öğretmenleri ve onların
davranışlarının temellerini öğretmen-çocuk ilişkisinin ortak anlayışından, benimsenen mekanik bir
montaj veya gerçekleştirilen bir program olarak üretirler (Bourdieu, 1984). Öğretmenlerin
tutumları okul ekosisteminde nasıl gelişmekte, dönüşmekte veya yaygınlaşmaktadır? Bireysel
farklılıklarla okula gelen eğitimcilerin tutumlarındaki uyum ya da davranış şekillerinde ki
benzeşmeleri nasıl açıklamak mümkündür? Weber'e göre alışılmış eylemler gelenekçilikle
ilişkilidir (Weber, 1978).
Bilginin önemli bir güç aracı olduğu çalışmanın bir bölümünde yer almıştır. Öğretmenler
arasında bilgi farklılıkları olan bireylerin tutumları da güçleriyle paralellik mi göstermektedir?
Örneğin Buaraphan (2010), Guerra ve Vilamil (2002) ve Koçbeker ve Şaban (2006) öğretmenlerin
öğretmen olarak tanımlanmasının bilgi kaynağı olduğunu belirtirken, Nikitina ve Furuoka (2008)
öğretmen olmanın metaforunun kutsal bir mesleğe sahip öğretmen olduğunu ifade etmişlerdir.
Eğitimcilerin tutumu ve davranışsal ağı ne üzerine kurduğu oldukça önemli olmaktadır.
Öğretmenler pratik stratejilerini kişisel biyografileri /geçmiş deneyimleriyle sınıf bağlamlarına
ilişkin yorumları üzerinden oluşturmaktadırlar (Clandinin & Connelly, 1986).
Bilgi ve bilginin yayılımı davranışsal bazd açok farklı doneler elde etmeye de
sağlayabilmektedir. Bireylerin konumunu anlamak ve analiz etmek için çalışmada yararlanılan bir
diğer bakış açısı da Hegel’in efendi-köle diyalektiği olmuştur. Hegel, efendi ve kölenin
konumlarını farklı bir şekilde açıklamıştır. Bilgi bazında ele alındığında, kölenin efendiden daha
fazla bilgisi vardır ancak efendi de daha fazla güce sahip olmaktadır çünkü köle, efendinin neyi
sevdiğini veya neyi sevmediğini bilir ve bu bilgiye karşı tutumunu belirlemektedir (Bauer, 2001).
Öğretmen öğrenci ilişkisinden bakıldığında, bilgi yönünde öğretmenler yer almaktadır. Çocukların
açısı ise Hegel penceresinden incelendiğinde, öğretmenin isteklerini, beklentilerini bilen ve ona
göre tutum belirleyen kısımda yer alan köle metaforu olarak düşünülmektedir. O halde burada ki
soru şu olacaktır; çocuklar daha çok bilgiye sahipse, yani daha çok güce sahipse neden öğretmen
tutumları karşısında daha pasif ve savunmasız gözüken noktada değerlendirilmektedirler? Öte
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yandan çocuklar gerek kültürel, gerek sosyal açıdan öğretmenlerin maruz kaldıkları yapıya o denli
uzun süre maruz kalmadıkları için hatta tam anlamıyla dönüştürülmedikleri için öğretmenlerden
daha özgür ve esnek bir yapıda değerlendirilebilmektedir.
2.5.1 Kişilik etkisi
Kişilik konusu oldukça dikkat çeken ve ilgi uyandıran bir konu olarak psikoloji bölümünde önemli
bir yere sahip olmuştur. Tanımlanması, açıklanması, detaylandırılması, ilişkilendirilmesi en geniş
konulardan biri olarak düşünülen kişilik, farklı tanımlamalara da bünyesinde yer açmaktadır.
Araştırmalara bu denli açık olması birbirlerine bireylerin özelliklerini ve farklılık seviyelerini
analiz edebilmektir (Bilgin, 2011, s. 43, 44). Bir başka düşünce biçimiyle ise, kişilik; alışkanlıklar,
hisler, kabiliyet ve düşünce şekliyle ilintili bulunmuş, bunların da bireyin rutinlerini etkilediğine,
terchi noktalarında devreye girdiğine karar verilmiştir (Günel, 2010, s. 44). Bir diğer bakış açısı
ile de kişilik daha çok sözel açılımlara ve dil kullanımına yönelirken, kişiliği bireyin iç ve dış
çevresiyle kurduğu uyumsal yapı ve kendine has geliştirdiği söylemler olarak ifade edilir (Girgin,
2007, s. 43). Kişiliği besleyen ve ortaya çıkaran pek çok etmen bulunmaktadır. Psikolojik, kültürel,
sosyal, ekonomik, coğrafi yapı gibi dil oluşumu da kültür etkisinden bağımsız düşünülemeyen bir
konu olarak ortaya çıkarak aslında disiplinlerarası bir oluşuma işaret etmektedir. Bu tür
yaklaşımlar, bireysel farklılıkların belirli bir kültürel bağlam dışında gelişmediğini hatırlatır;
kültür her zaman önemlidir (Kagan & Madsen, 1972; Aronson, 1978). Kişiler iletişim yapılarını
kültür öğeleriyle birlikte öğrenirler ve de öğrendikleri bu özellikler ile hem davranışları hem de
kişilikleri değişir (Güney, 2000, s. 260).
McCrae ve Costa’ya (1990) göre kişilik; bireysel farklılıkların yansıdığı duygu, düşünce ve
davranışlardan oluşan net ve keskin bir yapıdır. Kişiliğin belirlenmesinde McCrae Robert R. ve
Costa Paul T. 1985 yılında beş faktör kişilik envanterini geliştirmişlerdir. Beş boyuttan oluşan bu
envanter dışadönüklük, yumuşak başlılık, öz-denetim, duygusal denge (nörotizm) ve deneyime
açıklık başlıklarından oluşurken aynı zamanda kişiliği en kapsamlı şekilde ele alan bir
değerlendirme modeli olmaktadır (Goldberg, 1990; McCrae ve Costa, 2008; akt; Servidio, 2014).
Dışadönüklük, kişilerin sosyallik ve cana yakınlık düzeylerini anlamaya yönelik bir faktördür.
Dışadönüklüğün temel özellikleri bireylerin aktif, iddialı, girişken, heyecanlı, sıcakkanlı ve
optimistik olmalarıdır (Costa ve diğ., 1991, s. 890-293). Bir başka ifadeyle ise, soğuk olma halinin,
çekinikliğin ve ağırbaşlı olmanın dışa dönüklüğün düşük olduğu bireylerde görüldüğü ifade
edilmektedir (Dede, 2009, s. 60).
Takdir edilme ve üstünlük kurma isteği dışadönük kişilerde görülen motivasyon faktörleri
arasında yer almaktadır. Aynı zamanda dışadönükler bireyler, stresli hissettiklerinde yapıcı
çöüzmler sunabiliyorken dışa dönük olmayan bireyler bunu yapamazlar. Dışadönük kişilerde
görülen başka bir nokta ise ceza gibi yaptırım dolu bir atmosferde işten ayrılma eğilimlerinin
ortaya çıkmasıdır (Girgin, 2007, s. 80).
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Bir diğer faktör olan nörotizm ise kızgın, sinirli, endişeli, güvensiz, öfkeli, korkak, dengesiz gibi
kişilik özelliklerinden oluşmaktadır (Koçoğlu, 2014, s. 111). Nörotizm, altı temel sıfatla
açıklanmaktadır; düşüncesiz, depresif, kırılgan, düşmanca duygular besleyen, endişeli olarak ifade
edilmektedir (Costa ve diğ, 1991,s. 893). İlişkilerde bireysel bir özellik olan duygusal denge
oldukça önemli bir faktördür (Yıldırım, 2014, s. 30). Endişeli ve gergin olabilen nevrotikler,
endişelerini kendilerini zorlayarak ve başarıya yönlendirerek ya da endişelerinin onları
pervasızlığa sürüklemesine izin vererek iki ana yönden birinde hareket edebilmektedirler
(Friedman ve Schustack, 1999). Duygusal denge sorunu yaşayan bireylerde uzun süreçlere yayılan
negatif duygu durumları gözlemlenmektedir; kaygı, takıntı ya da farklı bunaltılar gibi, bu durumda
onların farklı davranış bozukluklarına yol açmaktadır (Cooper ve diğ., 2013, s. 69). Bir diğer açıyla
da bu kişilerde işlerini aksatmaya yatkınlık görülürken işten ayrılma niyetlerinin de düşük olduğu
ifade edilmiştir (Bitlisli, 2013, s. 463; Girgin, 2007, s. 84). Ödüllendirilme ise bu kişilikliklerde
oldukça önemli bir davranışsal ayrıma neden olmaktadır, nedeni ise nörotik bireylerin
ödüllendirilmeyeceğini düşündüğü noktada iş doyumsuzluğu yaşayacağı yönündedir (Girgin,
2007, s. 83). Yumuşak başlılık kişilik özelliğine sahip olan bireylerde ise ilişkilerinde samimiyet,
hırslı olmayan, kibar, samimi, arkadaşlıklara açık olma, birlikte hareket etmeyi sevme özellikleri
dikkat çekmektedir (Develioğlu, 2013: 18). Bu faktörü tanımlayan sıfatlar ise; uyum,
alçakgönüllülük, güven, merhamet olarak verilmektedir (Costa ve diğ., 1991, s. 893). Uyumsuz
bireylerde gözlenen davranışlar ise pessimistik olma, sinirli, merhametsiz, çıkarcı, hiçbir şekilde
uzlaşmaya varmayan şeklindedir (Sevi, 2009, s. 27).
Özdenetim dördüncü diğer faktördür. Özdenetimi yüksek bireylerin, iş motivasyonlarının ve is
yerindeki tatmin derecelerinin yüksek olduğu ifade edilmiştir (Somer, 1998: 42). Bu faktöre ait
sıfatlar; başarma dürtüsünün yüksekliği, titiz, azimli, planlı olarak bililnmektedir (Costa ve diğ.,
1991, s. 893). Bu özelliklerin aksine özdenetimli olmayan bireylerde dürtüsel ve anlık
davranışlarda bulunma, iş erteleme ve dağınıklık gözlenmiştir (John, Naumann ve Soto, 2008).
Benzer şekilde bu bireylerde, başarısızlık hissi durumunda işten ya da görevden erken geri
çekilmeye eğilimin yüksek olduğu da ifade edilmiştir (Sevi, 2009, s. 42).
Deneyime açıklık beş faktör envanterinin son elementidir. Bu özelliğe sahip bireylerdeki
özellikler; bağımsız, meraklı, özgün, hayal gücü yüksek, değişikliklere açık olma, liberal, ilgi
alanları geniş, şeklinde ifade edilmektedir (Costa ve diğ., 1991, s. 893). Aynı zamanda gelişime
açık bireylerin düşünce şekillerinin sınırları olmadığı, aldıkları görevlerde başarılı oldukları,
yaratcılık özelliklerinin de dikkat çekici olduğu belirtilmektedir (Zel, 2007)
2.5.2 Dil haritası
Tüm bireyler aynı sosyal çerçevede yaşamaktadır ancak etkileşimleri dil kullanımına ve onun
bireysel etki alanlarından oluşmaktadır. Kültür ve normlar sözlü sözsüz iletişimin önemli
belirleyicilerinden biridir. Eylemler normlara göre şekillenir ve kişiler arası ilişkileri düzenlmeye
yardımcı olurlar ve ancak bu normlar kabul gördüğünde sosyal geçerlilik statüsüne geçiş yaparlar
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(Habermas, 1996). Bir toplulukta kabul görülen normlar aslında o topluluktaki bireylerin ortak ilgi
alanları, fikirleri ve de eylemleri olduğunu anlamını taşıyabilir. Dil kullanımı bireyi gerek
toplumsal gerek yapısal gerek ise kültürel bazda anlamaya ve anlamlandırmaya yardımcı bir
kavramdır. Öyle ki; toplumun ve içinde yaşayan bireylerin zihinsel, kavramsal, düşünsel
haritalarını çıkarmaya yarayan, coğrafi ve sosyal belirleyicilerini anlamaya yardımcı bir kol
görevini üstlenebilirler (Habermas, 1996).
Kendini anlatma, diğer insanları anlama ihtiyacı iletişimi doğurmuştur (Cüceloğlu, 2000). İletişim
bir ihtiyacın sonucudur elbette nasıl kullanıldığı ve kullanılmadığına göre değişkenlik gösterebilir.
Bu ihtiyacın kendini bireyin sözlü ve sözsüz eylemlerinde göstermesi bireysel farklılıklar ışığında
şekillenir. Birey, düşünme şeklini ve kişilik yapısının, psikolojisini, aile geçmişini, hangi kültürel
ve sosyal yapıdan etkilendiğini, tercihlerini bu eylem ve eylemin öncesindeki dil yapısıyla ifade
edebilir, yorumlanabilir ve kaydedilebilir. İletişimde olan bireyin zihinsel yapısı, geçmiş
yaşantıları, psikolojik durumu, iletişim becerisi, ilgileri, ihtiyaçları, tutum ve değerleri, aldığı
eğitim iletişimindeki kodlama işlemini etkiler (Demirel, 2002). İletişmsel farklılıklar da
yorumlama ve kodlama süreçlerinin ve neticelerinin farklılıklarıyla ortaya çıkabilmektedir. Bu
nedenle eğitim alanında öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiye bakıldığında, dil kullanımının ve
bunun da arkasında yatan pek çok etkenin bu ilişkiyi ne ölçüde etkisi altına alabileceği
görülebilmektedir. Hatasız bir bilgi alışverişi iletişim becerisini ortaya koymaktadır (Cüceloğlu,
1995; Korkut, 1996).
168

Gordon (1996)’ a göre iletişimde engel teşkil eden unsurlar vardır bunlar; emir vermek,
yönlendirmek, nutuk çekmek, mantıklı düşünceler önermek , yargılamak, eleştirmek, suçlamak,
aynı düşüncede olmamak, duygularını paylaşmak, soru sormak, sınamak, çapraz sorgulamak,
karşılaştırma yapmak, uyarmak, gözdağı vermek, ahlak dersi vermek, öğüt vermek, çözüm ve
öneri getirme, öğretmek, övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak, ad
takmak, alay etmek, yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak, güven vermek, desteklemek,
avutmak. Bu oluşumlardan biri ya da birkaçı sınıf ortamında düşünüldüğünde öğrenci benliği,
duyguları, kişiliği, merakı ve öğrenmeye olan tutumu üzerinde olumsuz etkiler bırakacaktır. Öyle
ki; bireyin direnç göstermesine, öfkelenmesine, hatta iletişime kapalı hale gelmesine neden
olabilir. kızmasına ve dolayısıyla söz dinlememesine neden olur. Hatta bu tepkisel iletişim
kanalında aksi yönde ilerleyebilir. Bireyin savunma mekanizmaları oluşturmasına neden olur
(Kuzgun, 2004).
Dil, anlamlandırma ve anlama aracı olarak görüldüğünde bunu kullanabilmek için gerekli iletişim
ortamı ve mesajların ileticileri ve onları yorulmayan grup da elbette önemli parçalardır.
İletişimdeki amaç ve gereksinim oldukça önemli, iletilmek istenen mesaj kanaldan mühim bir
parça da sunmaktadır. Dil ile eyleme dönüşen niyet iletişimde kendisini her noktada görülen
teleolojik yapının da bir inşası olarak göz önüne sermektedir (Bubner, 1976). Teleolojik yapıdaki
en çarpıcı soru ‘Niçin?’ olduğundan, eylemi ve dili ortaya koyan bireyin neden ‘yapmalısın’
kelimesini kullanıdığını sorgulamak ve anlamaya çalışmak oldukça önemli bir noktadır. Dilin
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kullanımı bireye bir amaç ve nedensellik kazandırır, bu açıyla bakıldığında öğretmenlerin dil
kullanımını incelemek çalışma için önemli veriler sunabilir. Gadamer’ a göre anlamak tarihsel
olarak insan doğasının en temel özelliğidir ve bireyler bunun için farklı kültürel yapılarda
diyaloglar kullanırlar (Habermas, 1996). Ona göre, anlama ulaşmak farklı bir geçmişle gelen ve
onu bugüne taşıyan bireyi ona ve kendine özgü diyalogla karakterize etmek gibidir. Anlamanın
tarihselliğinde aslında dil ve onun teleolojik yapıyla olan iç içe geçmiş hali vardır. Eğiticilerin okul
kültüründe konuşmaları ve dil yapıları ile o sınıfa özgü oluşturdukları sosyo-kültürel yaşam alanı
bir niyete hizmet etmektedir. Kullanılan dilin temelinde anlama amacı yok ise orada bir iletişmden
bahsedemeyiz, iletişim yok ise sağlıklı öğrenme ortamı ve ihtiyaçlarını tanımlayan ve giderebilen
bireyler de olmayacaktır.
2.6 Grup etkileşimi
Gruplar, sosyal yaşamın içinde gözlenebilen, bireylerin sosyalleşme, kendini ifade etme aracı
olarak da kullandığı yapılardır. Gruplar kendi içinde farklı özelliklere göre ayrışırlar (Deaux, Reid,
Mizrahi & Ethier, 1995). Daha organize olan gruplar (ordu vs) kısa ömürlü olan gruplar (arkadaş
grubu vs), dağınık gruplar (akademisyenler vs), az üyeli gruplar (aile vs), otoriter (polis vs) ya da
demokratik gruplar (üniversitede bir bölüm vs) gibi. Grupları farklı kılan, onun sınırlarını
belirleyen, çerçevesini oluşturan yapıya entitativite denmektedir (Campbell, 1958). Elbette
gruplarda farklılık gösteren bu yapı, o grubun tutarlılık, yapılanma şekli ve netliğini ortaya
koymaktadır (Hamilton & Sherman, 1996; Lickel, Hamilton, Wieczorkowska, Lewis & Sherman,
2000). İnsanların bir arada olduğu her topluluk psikolojk olarak grup olarak adlandırılmıyor.
Sosyal psikologların da araştırmış olduğu bir konu olan sosyal yığın ve grup arasındaki farklar
nedir sorusudur. Farklı görüşler olsa da, araştırmacı kişinin bireyci ya da kolektivist bakış
açılarından hangisine yakın olduğuyla alakalı olduğuna bağlı olarak değişeceği ortaya konmuştur
(Abrams & Hogg, 2004). Öte yandan bireyciler, tekil ilken nasıl davranıyorlarsa grup içinde de
benzer şekilde davranan kişiler olmaktadır (Allport, 1924). Kolektivistler ise, grup dinamiğinin,
yapısının ve şeklinin bireyi bilişsel ve davranışsal bazda etkilediğine inanırlar (McDougall, 1920;
Sherif, 1936; Tajfel & Turner, 1979). Johnson ve Johnson (1987) grubu tanımlarken, bireyler arası
etkileşimden, kendisini gruba ait gören en az iki kişiden, amacı olan bireylerden, ihtiyacı giderme
amacından, normların olmasından ve de birbirini etkileyen bireylerden bahsetmektedir. Bu bakış
açısıyla eğitim ortamlarındaki öğretmenlerin bir gruba ait hissetmeleri ya da hissetmemeleri,
kolektivist ya da bireyci perspektife sahip olmaları düşündürücü, anlamayı ve sorgulamayı önemli
kılan bir nokta olmaktadır. Birbirini, çalışmalarını, davranışsal süzgeçlerini etkisi altına alan bir
öğretmen grubu ile, birbirini etkisi altına almayan, normları olmayan bir öğretmen topluluğu
arasında ne gibi farklar gözlenebilir, neden bu farklar oluşur soruları çalışma için değerlidir.
3. YÖNTEM
Etnografya, sosyal bir gruba bağlı olan bireylerin doğrudan gözlemi ve de eylemlerinin
değerlendirmelerinin yapıldığı bir araştırma yöntemi olarak ifade edilirken, antropologlar ve
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sosyologlar (Abercrombie, Hill ve Turner, 2000) etnografyayı bu anlamda kullanabilirler. Bu
yöntem, araştırmacı açısından konusundaki detayları kendi gözleriyle görüp ifade etmesini
sağlarken, öte yandan da gerçekleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan aktarmasına
yardımcı olur. Willis (2007)’ e göre ise, etnografya da birey kendisini araştırma alanında
konumlandırır ve yapmış olduğu röportajlarla, gözlemlerle vaka bilgilerini otantik şekilde elde
edebilir. Etnografyayı araştırma yöntemi olarak ele almak, farklı iki sosyo-kültürel ve ekonomik
alanda yer alan okulların işleyişini, yapısını, İlişki ağlarını ve bunların arasındaki bağlantıları
anlamlandırabilmektir. Bu yöntem, disiplinlerarası olguları medeniyet, kültüri sınıf, ırk, cinsiyet
bazında detaylandırabilirken aynı zamanda da etkilerinin kodsal ve analizsel açıdan betimlemeye
yardımcı olabilir. Hooks (1990), etnografyayı yeniden tanımlarken Clifford ve Marcus'un (1986)
çalışmalarından faydalanmıştır. Hooks etnografyayı, kültürel yapının alanlar arasında ve içinde
nasıl inşa edildiğini etkilemekte olduğunu ifade etmektedir (Hooks, 1990). Britzman (2003) ise
etnografyayı okuyucu açısından ele alırken, bireylerin belirli bir zaman, çevre ve kültürel alanda,
öznel ve geleneksel yanlarının nasıl yansıdığını ve onların gerçek düzlemde nasıl görülebileceğini
ifade ettiğini anlatır.
Bu etnografik araştırma İstanbul'da sosyoekonomik, coğrafi ve etnik kökenleri farklı olan iki
devlet okulunda yapılmıştır. Bu okullar ilçe olarak farklı yerlerde konumlanırken, aynı zamanda
da ilçe bazında da bulundukları bölgenin en çok tercih edilen okulları arasından seçilmiştir. Her
iki okula da araştırma talebiyle gidildiğinde araştırmacıya farklı yaklaşımlarda bulunulması dikkat
çekmiştir. Beşiktaş bölgesinde yer alan okulda okul müdürü araştırmanın içeriğini ve nedenini
sorgularken, Sarıyer bölgesinde yer alan okulda araştırma değil araştırmacı kişi müdür tarafından
sorgulanmıştır. Bu farklılık araştırmanın seyri açısından önemli bir veri olarak görülmüş ve bu
nedenle bu okullar ile çalışmaya karar verilmiştir. Çalışma her iki okulda da eş zamanlı yürütülmek
üzere planlanmış olup, öğretmenlerle ve idarecilerle bu yönde bir planlama yapılmıştır.
4. BULGULAR
4.1 Çocuk imajı
Öğretmenlere birebir görüşmelerde “Çocuk nedir?” sorusu soruldu ve alınan yanıtlarda iki farklı
bölgede çalışmakta olan öğretmenlerin farklı bakış açılarıyla oluşan iki farklı türde perspektif
ortaya çıktı.
4.1.1 İçindeki Öteki
Ayazağa bölgesinde çalışmakta olan öğretmenlere çocuk tanımları sorulduğunda kendi
kimliklerinden farklı ve ayrı bir yerde tutarak, yatırım amaçlı değerlendirmeler ya da yetişkine
bağımlı bir birey olduğu dile getirilmiş ya da şekillendirilebilir hamur olarak tanımlanmışken,
Beşiktaş bölgesindeki öğretmenler tanımlamalarında, saygıdan, keşiften, yaşanmışlıkları olan ya
da iç dünyası olan birey olarak ifade ederken, bireysel farklılıklara da değinmişlerdir. Ayazağa
bölgesinde çalışan öğretmenlerin yanıtları şu şekilde olmuştur:
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“Çocuğu nasıl tanımlarım? Yani şimdi zor sorular. Çocuk bence nasıl diyeyim?
Bizim şekillendirme bildiğimiz bizim tarafımızdan bilgiye aç. Biz neyi verirsek
onu alan bir birey olarak tanımlayabilirim. Yani biz iyi öğretirse iyi olur, kötü
öğretirsek kötü olur. Aslında tamamen bizim odaklı. Yani biz ne yaparsak oyuz
gibi düşünebiliriz.” (Berna)
“Çocuğu… biraz zor bir soru oldu. Çocuk benim için bir tohum gibi
düşünüyorum çocuğu yani. Ne açıdan soruyorsunuz? Tam olarak bilmiyorum
ama gelişim ve gelecek açısından soruyorsanız, yani bizim mesleği ilgilendiren
kısım bu sanırım. Bu açıdan soruyorsanız, ben tohum gibi görüyorum. Yani onu
her gün bakmanız sulamanın yani. Bitkilerle konuşuyorlar. Biliyorsun böyle
şeyler var. Yani ne kadar iyi gösterirseniz güneş gösterirseniz toprağının
bakımını yaparsanız. O kadar iyi yetişir, o kadar iyi olgunlaşır, o kadar da
verimli olur. Hem kendisini hem ailesini hem de topluma. O yüzden kısaca bu
şekilde görüyorum.” (Çetin)
Bebek bölgesinde çocuk nedir sorusuna alınan yanıtlarda ise, birey olarak ve kendine has yapısı
ile değerlendirilen çocuk kavramı vurgulanmıştır.
“Ilginç bir soru. bir çok tanım yapılabilir. Bana göre çocuk bireydir ilk etapta
kendine ait bir dünyası olan kendine ait duyguları, düşünceleri, yaşam biçimi
tarzı olan bir bireydir bana göre ben öncelikle böyle tanımlarım onu ardından
kendi yaşanmışlıkları olan ve deneyimleri olan bir bireydir. Dolayısıyla eğitim
öğretim faaliyetleri şimdi öğretmenlik penceresinden baktığınızda eğitim
öğretim faaliyetleri yürütülürken, çocuğa da bu pencereden yaklaşılmasını doğru
bulurum. Onun bir yaşanmışlığı var. O yaşanmışlığı yok sayarak değil, onun
üzerine koyarak faaliyet yürütülmesi gereken bağımsız kendine has biri olarak
tanımlayabilirim çocuğa.” (Barış)
“Benim için çocuk her biri farklı bir dünyadır. Birbirine benzemeyen, tamamen
kendi özellikleri olan, kendi iç dünyası olan, kendi renkleri olan kendi tercihleri,
kendi içinde yaşantıları olan tamamen farklı bir dünyadır. Her biri ayrı ayrı.”
(Nergis)
4.2 Ad Hoc
Bu kategoride iki alt kategori yer almaktadır. Alt kategorilerden ilki öğretmenlere sınıf
yönetimleri ve kurallarının sorulduğu bölüm olurken, diğer bir alt kategoride ise güç-otoritedisiplin tanımlamaları, bakış açıları sorulmuştur. Bu iki alt kategorinin aynı kategori altında
bulunma nedeni, sınıf yönetimi ile öğretmenin disiplin, güç ve otoriteye bakış açısının paralellik
gösteriyor olmasıdır. Benzer açılardan beslenen bu yapılar arasındaki ilişki öğretmen tutumunu
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analiz etmeye kolaylaştıracağı düşünülen bir yandır. Her iki alt kategoride de bölgesel farklılıklar
bakış açılarına, konuya yaklaşım biçimlerine yansımıştır.
4.2.1 Var mısın yok musun?
Bu alt kategoride öğretmenlere sınıfta kullandıkları kurallar ve sınıf yönetme biçimleri hakkında
sorular yöneltilmiştir. Her iki okulda da öğretmenler sınıf kurallarının varlığından bahsederken,
kuralları uygulama biçimlerinden ve sınıfta kullandıkları sınıfı yönetme ya da sınıf içinde eğitim
ve öğretimde kullanılan metotlar kısmında ayrışma görülmüştür. Ayazağa bölgesi Öğretmenlerinin
yanıtları şu şekildedir:
“Aslında ilk başta sert girdiğim için sınıfların hani bana karşı daha çekingen
olurlar yani ders anlamında değil. ben bence böyle olmalı çünkü ama atıyorum
sınıfta kavga edersiniz, dersimi bölmeye çalışırsanız o zaman bağırırım. Hani
benim sert yapımla o zaman karşılaşırsınız diyorum ki genelde okulda girdiğim
girmediğim bütün sınıflar o yüzden benden çekinirler ama girdiğim sınıflar
özellikle benim nasıl sevgi gösterdiğimde bildikleri için beni çok severler yani
öyle diyeyim. O yüzden bu şekilde tatlı sert.” (Berna)
“Hiç kullanmadım şiddet. Ve argosuz yani küfür zaten edilmez. Yani küfürü
geçtim. Hani böyle argo sözleri de hani? Çok. Çok, yani çok hiç tasvip etmiyorum
argo sözleri de. Argo sözleri de bazen insanların hani ağzından kaçabilir. Bu sözler
olur ya mesela hiçbir şey kullanmam o tarzda sözleri.” (Eylem)
Beşiktaş bölgesinde sınıf kuralları ve sınıf yönetimi konularında alınan yanıtlar şu şekilde
olmuştur:
“Sınıf yönetiminde sınıfın bir kültürünün oluşması vardır. Öğretmen ders
anlatırken nasıl davranmalı söz isterken nasıl davranmalı? Şimdi bunlar genelde
öğretmeni. Aktarıcı öğretmenin bilgi vermesini de ders anlatmasını da etkilidir.
Biraz da onun kişiliği ile ilgilidir. Ders anlatırken öğrencisinin nasıl davranmasını
istemesi ile ilgilidir. Zaten biraz önce değindiğim konu da odur. bir başka
öğretmen geldiği zaman zorlanmaları sebebi de odur zaten. bir de sınıf kültüründe
arkadaşlık, arkadaşlık, arkadaşa davranma. Bu ilkokullarda. Yerleştirmeye
çalışıyoruz ama genel sosyal farklılıklar gerek aile yapıları. O günkü planımız o
haftaki veya o ayki veya o yıl fark etmez. Onu anlatırken aktarırken öğrenci
benimle beraber hareket etmeli. Ana bilgiyi veririm fakat bunun sonunda
sonrasında ise öğrencilerimle konuşmasını isterim. Benimle beraber hatta bazen
öğrenciyi şımartırım. Şimdi az önce otorite disiplin dedik. Bazen öğrenciyi
şımartım bazen tüm sınıfı şımartın o konuya o konuya girebilmesi için. Atıyorum
bir. Fen bilgisi dersinde itme çekme kuvveti veya sallanma kuvveti. O anda ne
bileyim derse kendini verememiş veya anlamamış. Onu derse almak için çıkarım
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tahtaya geri gelir, iter düşünürüm. Yeri gelir çekerim. Hatta bu kuvvetin şiddetini
anlatacağım diye yeri gelir öyle bir çekerim ki benim üzerime düşürür bende
düşerim. Yani o çocuğu bir şekilde. Bu aynı zamanda tüm sınıfı da olabilir dersin
içine katmaya çalışırım.” (Namık)
“Sınıf yönetiminde genellikle öğrencilerimle aynı anda gitmeyi tercih ediyorum.
Ama bazen öyle öğreniyor ki, bazı öğrencilerin önünde bazı öğrencilerin daha
geride oluyor. Öyle durumlarda öndeki olan öğrencinin de durumdan olumsuz
etkilenmemesi ve sıkılmaması için onunla ayrı çalışmalarda yürüyebiliyorum. Ya
da gerideki olan öğrencilere farklı bir çalışmada yürüyebiliyorum. Ders
konusunda yani bir öğrencinin durumuna konumuna göre farklılıklar da
geliştirebiliyor ama genel anlamda birlikte gitmeye çalışıyorum.” (Derya)
4.2.2 Delege ve dikte
Bu alt kategoride öğretmenlere güç, otorite ve disiplin tanımlamaları soruldu. Bölgesel olarak
alınan farklı bakış açıları ortaya çıkmıştır. Aşağıda öncelikle Ayazağa bölgesindeki öğretmenlerin
yanıtları yer almaktadır.
“Otorite kişiler üzerinde insanlar üzerindeki yönlendirme gücü yönetime gücü
diyebilirim, otorite kendi beklentilerini alabilme gücü. Ben genelde öğrencilerin
yapmayı çok sevdikleri mesela dondurma yemeyi çok severler gibi ya da futbol
oynamayı çok severler bu tarz şeyleri bu tarz durumlardan mahrum bırakarak daha
çok bu şekilde kullanıyorum. Yani ceza verme yöntemini değilde. Ya genelde de
sonuç alıyoruz. Güç psikolojik olarak kullanılıyor. Psikolojimi bozdu sanki
kullanılıyor gibi. Bana birazcık fazla abartılı geldi. Disiplin organizmanın
yapmaya istekli olmadığı şeyi yaptırmaktır.” (Çetin)
“Otorite benim için ne ifade ediyor? Hırs. Yani mesela benim için benim üstünde
bir güç beni yönlendiren bir güç. Disiplin kurallara uymak dışına çıkmamak,
yapılması gereken şeyleri zamanında yapmak diyebilirim.” (Nur)
Beşiktaş bölgesindeki öğretmenlerin yanıtları ise şu şekildedir:
“Otorite kurallar olması lazım. Doğanın kendi kuralları da var. Fizik kuralları,
yerçekimi, kurallar vs. Suyun kaldırması bir sürü bu doğanın kendi yansıttığı
kuralları var. Mevsimlerin değişmesi mevsime göre giyinme vs. Şimdi otoriteye
nasıl baktığımıza bağlı otorite eğer kuralları düzgün bir şekilde işlemesi şeklinde
olacaksa pozitif bir iletişim şeklinde olacak. Yararı içerisinde olacaksa otorite
mümkündür. Güç bilgi yeterlilik. Disiplin, sorumluluk duygusu.” (Ahmet)
“Otorite öğretmenlik açısından bilgidir, donanımdır. Dolayısıyla bu bilgi ve
donanım ne kadar güçlüyse bu anlamıyla otoritedir. Kendi başına bir otoritedir.
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Alana hakimiyet bir otoritedir. Öğretmenlik hakimiyet aynı anlamında
kullanılabilir. Yönlendirme becerisi olabilir. Otorite de tıpkı okullar gibi 2 yönlü
düşünülebilir. Nasıl kullandığınıza bağlıdır. Eğer otoriteyi sınıftaki
organizasyonunuzu güç katacak şekilde kullanabilirsiniz. Çocuklar için şey
olabilir. Pozitif bir etki olabilir. En azından şunu engelleyebilirsiniz. Bütün
çocuklara ulaşmanın önündeki engelleri ortadan kaldırabilirsiniz.” (Barış)
4.3 İletişim Kanalı
Bu kategoride her iki bölgedeki öğretmenlerin sınıf içi iletişimleri ve öğrencilere hitap şekillleri
sorulmuştur. Ortaya çıkan farklı bakış açıları doğrultusunda alt kategoriler ve başlıkları ortaya
çıkmıştır.
4.3.1 Tehditkarlıkla cüretkarlık
Bu alt kategoride öğretmenlerden sınıf içi iletişimlerini değerlendirmeleri istendi. Sınıftaki
öğrenci-öğretmen arasındaki iletişim kanallarına, şekillerine dair düşünceleri kullandıkları
kelimeler ve bakış açıları üzerinden analiz edilmeye çalışıldı. Soruyu ele alma şekilleri,
öğrencilerden bahsederken seçtikleri kelimeleri de dikkate alındı. Ayazağa bölgesi
öğretmenlerinin yanıtları şu şekildedir:
“Ya bence hani çok çok sert olursak çocuk bize zaten bir şeyini anlatacak cesareti
bulamaz ve çok yumuşak olduğumuzda da bence hani bizi bir otorite gibi görmediği
için bir arkadaşı moduna girdiğimiz için yine bize anlatacak değerde bulacağına
inanmıyorum. Bu tatlı sert modu bence hem öğrencinin bizimle bir şeyleri
paylaşabilmesini sağlıyor hem de bize saygı göstermesini sağlıyor. Bence bu ideal
diye düşünüyorum.” (Berna)
“Bence iletişim ailede başlar, çocuk buraya zaten bir üslupla geliyor, öğretmenle
nasıl konuşacağını bilemeyen çocuklar var. Benim yöntemim resmiyetle uyarılar
arasındadır. Yoksa ipin ucu kopuyor.” (Yücel)
“Sınıfta tatlı sertimdir, çocuklar bilirler beni. Sınırlar koyarım haliyle,
şımarmasınlar diye. Konuşmalarına dikkat etmeleri lazım benimle de
arkadaşlarıyla da. Çoğu bilmeden gelebiliyor o nedenle daha da ciddi olmak
gerekiyor. İşimiz zor…” (Gökçen)
Beşiktaş bölgesinde öğretmenlerin yanıtları şu şekilde olmuştur:
“Arkadaşların kendi aralarındaki paylaşımı işte. Sorunu çözme biçimleri kavgasız,
diyalog yöntemleri. Uyarmak, eleştirmek bir dostluk örneğidir, hatasını söylersin.
Bütün sınıfı ilgilendiren bir konuysa tabiki yine düzeltmeli gerekirse beraber
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çözeriz. Bu hiç görmek istemediğim şeylere bir şekilde ara ara dersi bırakıp böyle
şey davranışla ilgili konulara çok gördüğüm olmuştur.” (Ahmet)
“Sınıftayken kiminle benimle mi bir derdi var. Çocuğun arkadaşları ile mi bir
derdi var. Dolayısıyla genelden özele doğru tıkır tıkır basamak basamak
giderseniz mutlaka sorunu görürsünüz ve genellikle çocuklarla sınıfın içerisinde
konuşmam bire bir sınıfın dışına çıkarırım. O sorunu anlayıncaya kadar
göstermezler size bunu göstermek istemezler ama genellikle bırakmam o
alınıncaya kadar mesele çözülünceye kadar sorunu. Ben öğreninceye kadar sorun
üzerine giderim ve bırakmamayı tercih ederim çünkü bırakırsan o bir yaraya
dönüşüyor.” (Barış)
“Samimi olmak. Samimi isek her şeyi hallederiz.” (Fatma)
4.3.2 Renk skalası
Öğretmenlere öğrencilerine nasıl hitap ettiklerinin sorulduğu bu bölümde söylem biçimleri
arasındaki farklılıklar bu alt kategori için zemin hazırladı. Ayazağa bölgesinde öğrenciler için
kullanılan hitap şekilleri şu şekildedir:
“Yani aslında benim değişkenlik gösteriyor. Şöyle mesela, hani dediğim gibi
beşinci sınıftan beri kendi sınıfım olan şu an sekizinci sınıf olan çocuklara yavrum
evladım hani daha sıcak terimler kullanabiliyorum ama atıyorum daha beşinci
sınıfta ilk defa görüyorsam ve çocuklar yapmayın çocuklar vesaire hani daha
seviyeli terimleri tercih ediyorum ama onları tanıdıkça sevdikçe zaten bu terimler
değişiyor.” (Berna)
“Bağırıyorum bazen arkadaşlar diyorum.” (Çetin)
“Bağırarak seslenir gibi çocuklar derim herhalde. Hiç düşünmedim (gülüyor) Ama
duruma göre değişiyor mu evet tabii ki ruh halime bağlı açıkcası. Sinirliysem
evladım derim genelde. Onlar anlar.” (Gökçen)
Beşiktaş bölgesinde çalışmakta olan öğretmenlerin hitap şekilleri şöyledir:
“İsimleri ile genelde hatta bazen şöyle tabi şey durumlarında genelde her şeyin iyi
gittiği ki. Bu yüzde 70 yüzde 80 oranında öyle oluyor işte Alp bey, işte hanım
falan filan böyle bunu demeyi seviyorum, bir enerji daha hem eğlenceli bir ortam
katıyor.” (Ahmet)
“Bazen birine cim ekleyebilirim, bazen birine eklemeye bilirim. Kişisel psikolojik
izler bırakmak ya o hangi çocuk da onun etki edeceği, hangi çocukta etmeyeceğini
yani az çok biliyorum. Onlarla geçirdiğimiz süreçten dolayı.” (Elif)
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4.4 Öğretmen algısı
Her iki bölgede de çalışmakta olan öğretmenlere öğretmen teması üzerinden iki farklı soru soruldu.
İlkokul öğretmenlerini hatırlayıp hatırlamadıkları ve onlarda bıraktığı izlenim ve neden bu mesleği
tercih ettikleri soruldu. Bu sorular ile öğretmenlik mesleğine bakış açıları, zihinsel kodlamaları ve
meslek ile olan ilişkileri ve duygu durumları gerek birebir görüşmelerde gerek ise sınıf
gözlemlerinde anlaşılmaya çalışıldı. Görüşmelerde ortaya çıkan bölgesel farklılıklar nedeniyle alt
kategoriler isimlendirildi.
4.4.1 Hücresel Pedagoji
İlk kategori ilkokul öğretmenleri ile olan anıları, onlarda bıraktığı izlenim ve öğretmenlerini
değerlendirmelerini içeren bir bölümdür. Ayazağa bölgesindeki öğretmenlerin yanıtları şu şekilde
olmuştur:
“Disiplinli idi. Kadındı. Zaman zaman çok sert yani ağır gelen bir karakteri vardır.
Zaman zaman çok yumuşak yani çok böyle anne gibi kadındı. Böyle bir yapıya
sahipti. Ayrıca çok beklentisi yüksek bir öğretmendi yani sürekli yeni bir şeyler
bekliyordu, böyle birisiydi.” (Çetin)
“Çok çok kuralcıydı. Çok kuralcı çok. Yani bütün kurallara uyulmasını isterdi.
Sınıfta kurallarını söylerdi. Tüm kurallara uyma zorunluluğu vardı. Böyle bir
öğretmendi, çok titizdi. Çok ellerini çok yıkardı. Sürekli ellerini kaldırdı ve
herkesin ellerini yıkamasını isterdi. Yürürken hiçbir şeyi üzerimize sıçratmadan
yürümemizi isterdi. Çok önemliydi bizim için yani. Sürekli beni tahtaya kaldırır o
da sizin yürüdüğünüz yerden geliyor. Bakın bir tane çamur var mı derdi bu çok
hoşuma giderdi. Yani bugüne sirayet ettiler mı? Evet, evet kaldı ama el yıkamaya
tabi o kadar o dönemdeki gibi yoğun değil ama yinede ben yürürken dikkat
ederim.” (Nur)
Beşiktaş bölgesindeki öğretmenlerin yanıtları ise şu şekilde olmuştur:
“Şanssız bir çocukluk dönemiydi bizimkisi çünkü liseden sonra hemen öğretmen
olmuş bir öğretmen ile birlikteydik. Dolayısıyla deneyim olarak bizimle birlikte
deneyim kazandı. Şimdi buradan baktığımda bu tam bakıp 40 yıl öncesini
yargılamak çok zor. Çünkü 40 yıl öncesinin kendine ait toplumsal değerleri vardı.
Çocuğa bakış açısı vardı. O dönemin normalleri vardı. Normalleri çok değişti.
Şimdi öğretmenim bana tokat atmıştır. Şimdi buna bakarak öyle kötü bir
öğretmendir diyemem onun için. Çünkü dönemin toplumsal koşullarıyla ilgili
düşünmek gerekiyor. Bunu dönemsel bir şeydi ama bugün için bugünün
normlarıyla baktığımızda evet. Ilkokul öğretmenimin birçok yanlışını görebilirim.
Çok donanımlı bir öğretmen olarak gelmemişti bize sonraki yıllarında
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muhtemelen donanım edinmiştir. Mesela şeyi çok isterdim. Komşu köyden bir
öğretmen değil de başka bir ilin öğretmeninin beni okutmasını çok isterdim.
Çünkü şeyi düzeltemedim. Mesela bir türlü o benim için hep şey kalmıştır daha
iyi bir Türkçe telaffuzu olsun isterdim. Yazarken bile okurken bile konuşurken
bile zaman zaman onun eksikliğini hissettiğim oluyor ve bu öğretmenimin suçu
değildir.” (Barış)
“Çok değerli biriydi zaten. Ben kendisine 24 kasım'da bir yazı yazmıştım. Çok
duygulandım paylaştı facebook'ta böyle işte benim böyle bir öğrencim böyle bir
yazı yazmış bana diye. Köyde okuduğum zamanlarda elektrik falan yoktu. Gençti,
kırsallıkla ilk kez karşılaşmıştı. Kendisi de Manisa'dan gelmişti. Inanılmaz bir
öğretmendi. Disiplinliydi, eğiticiydi öğreticiydi insaniydi bizzat kendisi şair şu
anda 4-5 tane kitabı var. Kendisi de benimle gurur duyardı ben de onunla gurur
gibi duyardım. Hala görüşüyoruz.” (Hakan)
“Evet. bir sınıf öğretmenimi dünyanın tatlıymış olan çok hatırlayamıyorum ama
onunla çok neşeli zamanlar geçirdiğimi hatırlıyorum. Zaman olarak neşeli zaman
ama ondan sonraki öğretmenimi çok sert olduğunu hatırlıyorum. Sert bir kadındı.
Ama, hani bizi çok iyi hazırlamış. Tabi onu çok sonra fark ediyorsun.” (Fatma)
4.4.2 Eksendeki ayna
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Öğretmenlere bu alt kategoride neden öğretmenlik mesleğini seçtikleri soruldu. Verdikleri
yanıtların çerçevesinde bir eksen ve eksenin farklı iki yönüne düşen bakış açıları oluştu. Ayazağa
bölgesindeki öğretmenlerin yanıtları şu şekilde oldu:
“Yani aslında açık söyleyeyim, puanım neyi tutturabildiysem o diye düşünüyorum
yani. Çünkü hani hayal ettiğim meslek tabiki tıp fakültesiydi mesela ama eldeki
şartlar neyi gerektiriyorsa puan neye yetiyorsa mecburen olabileceğim en iyisi
buydu. Bu şekilde girdim diyebilirim.” (Berna)
“Valla hocam açık olacağım tabiki öncelikle tamamen ekonomik ve ailevi
sebeplerden. Benim bir an önce meslek edinip kendi ayaklarımın üzerinde
durmam lazımdı. Lisedede dilim iyiydi zaten yabancı dil ağırlıklı bir lisede
okudum. Öyle olunca da yani ben dil okuyup hani öğretmen olurum diye
düşündüm. Ha öğretmenliği yapabilir miyim? Diye çok üzerinde düşünmedim,
yalan olmasın. Biraz stresli bir meslek gibi geliyor bana. Çünkü dediğim gibi
pürüzler beni hemen bir strese sevk ediyor.” (Beril)
Beşiktaş bölgesindeki öğretmenlerin yanıtları şu şekilde oldu:
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“Başta çocukları gerçekten çok seviyorum. Kazandığım zaman da bana ilk
söylenen şey tam mesleğini seçtin olmuştu. Çocukları sevdiğim için tercih ettim.”
(Derya)
“Çocukluğumdan beri hayalimdi. Çok sevdiğim öğretmenlerim vardı. O yüzden
seçtim.” (Mustafa)
“Hee şöyle öğretmenlik benim yapımda var, işin gerçeği şeyden beri küçüklükten
beri baba mesleği desem. Babam, Arapça kursu hocasıydı diyeyim. Küçüklükten
beri çocuklarla birlikteyim. Bence küçüklerle daha öğretmenlik oradan başlar.”
(Ali)
“Öğretmeyi ve paylaşmayı seviyorum diyebilirim. Yapımı biliyorum ve bunu
yapmak bana başta çok iyi gelir ve motive eder.”(Neriman)
4.5 Eğitim algısı
Bu bölümde katılımcılara eğitimin tanımı soruldu. Her bir bölge kendi içinde bakış açılarını birebir
görüşmelerde sunarken, altını çizdikleri noktalar gruplandırılarak bir başlıklandırma yapıldı.
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4.5.1 Direksiyon kimde?
Bu bölümde öğretmenlere eğitimi nasıl tanımladıkları soruldu. Eğitime bakış açıları arasında
benzerlik olan bölgelerden ilki Ayazağa bölgesi öğretmenleridir ve yanıtları şu şekilde olmuştur:

“Eğitim dediğimiz şey aslında sanki şey gibi duruyor. Öğretim gibi sadece
öğretmenin yaptığı şey gibi duruyor ama aslında değil. Eğitim, hani karşılıklı
iletişimlerle ilerleyen hani öğrenci öğretmen veli yada işte idare işbirliği vs. Süreç
gibi tanımlayabilirim aslında. Aile eğitim sürecinde. Sonuçta 24 saat bu insanlarla
bir arada.” (Berna)

“Davranış değişikliği bana göre olumlu davranış değişikliği diyebilirim.” (Çetin)

“Davranış değişikliği bence.” (Eylem)

Beşiktaş bölgesi öğretmenlerinin eğitim tanımları şu şekildedir:
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“Eğitim benim için bugün ve yarın ile ilgili bir şeydir, hatta dün, bugün ve yarın
ile ilgili bir şeydir. Çocuğun geçmişinden getirdiklerini bugün çok iyi organize
ederek onu yarına hazırlama ile ilgili bir şey olduğu kanaatindeyim. Eğitim sırf
çocuğu da yarına hazırlamakla ilgili bir şey değildir. Çünkü o çocuk için uzak bir
şeydir. Bugüne ilişkin bugünün dünyasına yani şu anda yaşadığı zamanı anı
kaçırırsanız gelecekle ilgili hiçbir şey inşa edemezsiniz. Çocuklar mutsuz olurlar.
Onun için çocukların bugününü inşa etmelisiniz.” (Barış)

“Boynundaki kolye gibidir sonsuza kadar bebeklikten başlayıp ölene kadar devam
edecek sonsuzluktur. Öğrenmenin hiç bir zaman yaşı olmadığı gibi. Bence her şey
gerçekten motivasyon ve buna gerçekten inanarak yapıldığında herkes her şeyi
öğrenebilir.” (Beyza)
4.6 Okul algısı
Her iki bölgede çalışmakta olan öğretmenlere okul tanımları ve zihinlerindeki okul algıları
hakkında sorular yöneltildi.
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4.6.1 Anahtar kimde?
Öğretmenlere okul tanımlarının ne olduğu sorulduğunda Ayazağa bölgesi öğretmenlerinin çizdiği
okul şeması Beşiktaş bölgesi öğretmenlerinden farklı bir açıda yer aldığından bu alt kategori
oluşturuldu. Okulun içinde var olmasını öngördükleri yapılar, okula atfedilen amaç ve anlamlar
Beşiktaş bölgesindeki öğretmenlerden farklı doneler içeriyordu. Ayazağa bölgesi öğretmenlerinin
yanıtları şu şekildedir:

“Bence bilginin her türlüsünü Yani gerekirse ailede bile verilmeyen bir çok
eğitimin verildiği yer olarak tanımlayabilirim.” (Berna)

“Okul olmazsa olmazdır, yani disiplin yuvasıdır, adam etme yeridir benim için e
bir de askerlik var tabii keşke kızlar da gitse askere mesela (gülüyor).” (Ali)
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Beşiktaş bölgesindeki öğretmenlerin okul tanımları şu şekilde olmuştur:

“Hayattır aslında çocuk açısından özellikle günümüz çocuğu açısından hayatın ta
kendisidir yani. Sıkıştırılmış hayatlar içerisinde okul aslında çocuklar için bir
özgürlük alanıdır. Doğru değerlendirildiğinde okul doğru yapılandırıldığında
çocukların bu ihtiyaçlarının özgürlük ihtiyaçlarını, özgürleşme ihtiyaçlarını,
yaşama yaşama hazırlanma ve yaşadıkları dönemin ihtiyaçlarını karşılama
konusunda okul son derece pozitif etkileri yapabilen bir kurum olabilir.” (Barış)

“Okul benim böyle gününü dolduran hobi gibi ama tabi bu sınıf için geçerli. bir
okul olarak değil de sınıfım için geçerli galiba. Ama benim böyle hobim. Bütün
düşünürsek bugünün gerçekleştiği yer diye düşünüyorum galiba.” (Fatma)
4.7 Benlik ayrışmaları
Öğretmenlere onların motive eden araçları, nasıl bir çocukluk geçirdikleri ve çalıştıkları kurumda
gruplaşma olup olmadığı ve bu duruma bakış açıları soruldu. Bölgesel bazda ortaya çıkan
farklılıklar doğrultusunda üç alt kategori oluşmuştur. Bölgeler kendi içinde tutarlı ancak kendi
aralarında farklı eğrilerde yanıtlar vermiştir.

4.7.1 Çanlar kimin için çalıyor?
Her iki bölgede çalışan öğretmenlere motivasyon kaynakları soruldu. Ayazağa bölgesindeki
öğretmenlerin ve Beşiktaş bölgesinde çalışmakta olan öğretmenlerin yanıtları arasında ortaya
çıkan farklılıklar doğrultusunda bu alt kategori oluşturulmuştur. Ayazağa bölgesindeki
öğretmenlerin yanıtları şu şekildedir:

“Ders programı düzgün olması. Hayır yani ama gerçekten böyle. Ders programı.
Şöyle mesela, hani evli bir kadın için konuşayım. Özellikle hani evli olduğunuzda
ev işleri çocuk vesaire. Bunlar da işin içine girince haliyle farklı beklentilere
giriyorsunuz ve onlara da zaman ayırman gerekiyor. Haliyle onlara zaman
ayırdığınız zamanda mutlu oluyorsun.” (Berna)
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“Öğrencinin istekli olması öğrenciye kazandırmış olmam. Bu beni motive ediyor.
Yani öğrenciden alacağım böyle o enerji neşe hadi yapalım hocam hadi işte o istek
motive ediyor.” (Esin)

“Sınıf düzeni, öğrenci veli tavırları beni motive eden şeyler ki bunlar herkesi
motive etmez mi? Sonuçta önemli bir iş yapıyoruz bu görülmeli bence. Veli
şikayet hattı konuyor önümüze aksine hocam.” (Gökçen)

“Şimdi mi önceden mi? (gülüyor) Şuan sınıfın sessiz olması, ne idare ne veli
tarafından sorgulanmamak diyebilirim. Bundan 5 sene önce sorsanız farklıydı.
Neden farklıydı? Görmüyorduk değersizliğini mesleğin herhalde, bilmem.”
(Emir)
Beşiktaş bölgesindeki öğretmenlerin yanıtları şu şekildedir:

“Bir defa bireysel başarı beni motive eder. Yani kendi başarım yaptığım işin
hedefine vardığını görmek beni başlı başına motive eder. Ikincisi bir işim var ve
bunun sorumluluğu başlı başına bir motivasyon. Çocukların bana ihtiyacı
olduğunu düşünmek ve o an onlarla eğlenceli bir iş yapıyor olmak beni müthiş
motive eder. Bir küçük espri bile küçük kahkaha bile bir küçük çocuktan bakış
bile beni motive edebilir. Öğretmenlere saygı, öğretmenliğe saygı duyulması.
Değer vermek her öğretmeni olduğu gibi beni de motive eder. Kendime ait
düşüncelerimi özgürce ifade edebildiğim alanların çoğalması beni okullarda
motive eder, sıkıştırılmış baskı altına alınmış, korkutulan bir atmosferde çalışmak
beni rahatsız eder. Bugün boğaz nasıl görünüyor? Çocuklar bunu görerek okula
gelirim, penceremde müthiş bir doğa. Istanbul için olmasının çok mümkün
olmayan bir alanı görüyor. Sınıfının penceresi bu benim için çok değerlidir. Çok
motive edici bir şeydir.” (Barış)

“Valla çocuklarla attığım kahkahalar beni motivasyonum. Aslında eğlendiğim
ders vermek, onların bir parmak kaldırarak ben ben ben diye işte çıldırma o bir
motivasyondur.” (Fatma)
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“Şöyle diyim öğrencilerin başarısı benim kesinlikle motive ediyor. Öğrencilerin
davranışları, onların ahlaki değerleri. Bunlar benim bunlar beni motive ediyor.”
(Derya)

4.7.2 İtaatkar bedenler
Öğretmenlere bu alt kategoride okullarında gruplaşma olup olmadığı ve bu konudaki fikirleri
soruldu. Bölgesel bir farklılık sonucunda ise bu alt kategori oluşturuldu. Ayazağa bölgesi
Öğretmenlerinin yanıtları şu şekilde olmuştur:

“Kesinlikle aynen kesinlikle var. İster istemez ortam sizi buna zaten itiyor..
Mesela kendimi tamamen izole ettiğim bir kaç tane öğretmen arkadaşlar sesini
duyduğunda bile irrite oluyorum. Ben kendimi ondan uzak tutuyorum. Nitekim o
da benim o hislerimi bildiği için benden uzak kalıyor olmak zorunda mı? Elbette.
Ben bu seçiciliği mi yapıyorum yani ben bu elemeyi yapıyorum.” (Esin)

“Tabii var var yapılaşmalar var yani biz mesela Eylem öğretmenle yıllardır bir
arada çalışıyoruz. Farklı bir ilişkimiz var ama tabii zümre olarak da ve bütün
öğretmenler 3 öğretmen çalışıyoruz, o da ayrı bir şey. Yarışmalar var.
Arkadaşlıklar farklı düşünenlerle bir araya gelmeler, gruplaşmalar oluyor.” (Nur)

“Evet var. Şiddetli olmasa da ki bence yanı kalabalık ortamlarda gruplaşmalar,
normal karşılanan herkes kendi fikirlerine yakın olan insanlarla beraber vakit
geçirip yaşadıkları için küçük gruplar halinde gruplaşmalar olabilir. Gruplaşmayı
normal karşılıyorsunuz.” (Burak)

“Gruplaşma evet var, baya var. Yan yana gelmem dediklerim var, selam almayan
var hoş ben de vermiyorum da. Siyasi görüş oluyor, din oluyor, bunları da söyledik
ama (gülüyor), yani oluyor da oluyor. Çekememe var, kıskançlıkla tavır almalar
off neler neler var.” (Yücel)

Beşiktaş bölgesi öğretmenlerinin yanıtları ise şu şekildedir:
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“Gruplaşma yok bu kurumda aksine birlik var, herkesle konuşuyor herkes burada.
Bir durum olur hep bir araya gelinir olmasa da gelinir neden olsun?” (Neriman)

“Herkes aslında ortama uyum sağlamada. Birbirleriyle iletişimde bazı ufak tefek
davranışlar dışında uyum sağlamaya çalışıyor. Herkes kendi planlarını yerine
getirmeye çalışıyor. Kendi üzerinde başkasının üzerindeki planlar değil, kendi
hayatındaki planlarını, diğerleri eğer buna katılırsa daha memnun oluyor ama
katılmasa da bu şeye sebep bulunmuyor yani.” (Ahmet)

4.7.3 Mimarinin inşaası
Bu bölümde öğretmenlere nasıl bir çocukluk geçirdikleri soruldu ve her iki bölgede de yanıtlamak
istemeyen öğretmenler olurken, detay veren öğretmenler de oldu. Ayazağa bölgesindeki
öğretmenlerden soruya dönüt alınanlar şu şekildedir:

“Çocukluğum çok ciddi sıkıntılı, açıkçası ciddi travmatik dönemlerim. Benimde
annem babam ayrı. Hatta çocuklara dediğim zamanlar oldu bu dediğim gibi çok
fazla stres yaratması, bu yaşanılanların mükemmeliyetçi davranmam en ufak bir
olayda bile çok ciddi fevri tepkiler verebiliyorum. Hayat boyunca benim en büyük
problemim de bu olmuştur. Çok fevri tepkilerim var. Çok tez canlıyım.” (Beril)

“Var tabii ki bişeyler, nedir ilgisizlik, dört kardeş haliyle. Dikkat çekmek için neler
yapardım. Neyse hocam karışık dönemler öyle böyle büyüdük.” (Gökçen)

“İlgisizlik, zorla okutulma, tehditler ah şimdikiler okusun diye gözüne bakılıyor
yalan mı? Ben niye nasıl kızmayayım şimdikilere. Sonra hocam siz de çok
sinirlisiniz eh ama haklıyım. Biz ne şekilde okuduk da gördüğümüz muamele
değişmedi neyse hocam uzun konular.” (Yücel)

Beşiktaş bölgesindeki öğretmenlerin yanıtları şu şekildedir:
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“Şanssız bir çocukluk dönemiydi bizimkisi. Kendi doğup büyüdüğüm köyde
Trabzon düzköy o dönem akçaabat'ta sonra ilçe olduğu bir şeyde kasabalardan
birisi. Doğankaya mahallesi'nde ordaydım. 5 yıl aynı okulda okudum, aynı
öğretmenle okudum. Şimdi buradan baktığımda bu tam bakıp 40 yıl öncesini
yargılamak çok zor. Çünkü 40 yıl öncesinin kendine ait toplumsal değerleri vardı.
Çocuğa bakış açısı vardı. O dönemin normalleri vardı. Normalleri çok değişti.
Çünkü dönemin toplumsal koşullarıyla ilgili düşünmek gerekiyor.” (Barış)

“Çocukluğumda evimizde kedimiz köpeğimiz vardı, okuyan bir çocuktum sürekli.
Abimde çok okurdu benim. Komşudan çok kitap alır bahçede ağacın altında kitap
okurdum elimde elmamla. Keyifliydim, mutluydum diyebilirim elbette babam kız
çocuğun okumaz kafasındaydı ama öğretmenlerim sağolsun hep gelirler beni
anlatırlardı babama işte öyle öyle öğretmen oldum ben.” (Neriman)
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5. SONUÇ
İki farklı sosyokültürel yapıda çalışan öğretmenlerin yaşantı alanlarını, deneyimlerini, kimliklerini
nasıl algıladıkları, onların çocuğa, eğitime, mesleki rolleri nasıl yorumlayıp hangi tonda
benimsediklerine yansımaktadır. Ezilmişlik ve bu duyguyla ezme yanlısı olup, gücü, hiyerarşiyi
benimseyen tarafta yer alan eğitimciler, mesleklerini kültür ve birey dönüştürücü olarak görmek
isterken aslında asıl amacın kendilerini özgürleştirme adına atılan önemli bir adım da olabileceği
düşüncesine kapı açmaktadır. Ezilme ve ezme halinde birey ya özgürleşmek üzere örgütlenmek,
gruplaşmak ya da seçkinler tarafından ezilmek ya da manipüle edilmek durumunda kalacağı
ikilemini yaşarsa onu motive eden tarafı, eleştirdiği ancak ona haz veren ezme tarafını tercih eder.
İçinde bulunduğu zamanda ve mekanda kök salan bu yapı, iletişimi asgari seviyede tutar çünkü
umutsuz bireylerde iletişimden hatta dünyadan kaçış görülür.
Bu çalışma, öğretmenlerin ve çocukların toplumdaki konumları için çok önemlidir. Sosyal kültürel
alan, edimsel ve düşünsel yolculuklar okul gibi kültürün yaşatıldığı sistemsel kollardan bağımsız
var olamaz. Öğretmenlerin kendilik algıları, karşı tarfı nasıl algıladığına ve onu özne mi yoksa
nesne mi olarak konumlandırıp konumlandırmayacağını belirleyebiliyor. Öğretmenlerin iki farklı
bölgede seçim yapmış olmaları aslında kendilerini nasıl içselleştirdiklerini ve bu seçimin bir
tesadüf olmadığını aksine kök analizi olduğunu göstermektedir. Tıpki Gramsci’nin (1971)
sosyoloji tanımı gibi aslında birey dışşallığın içselleştirilmesi ve içselliğin dışsallaştırılmasıdır.
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EĞİTİMDE EV ÖDEVİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Prof. Dr. Mustafa Yeşilyurt
Amasya Üniversitesi
0000-0003-4108-7467
Nevin Karasakal
Yıldız Teknik Üniversitesi
0000-0003-4108-7467
ÖZET
Ödev, öğretmenler tarafından öğrencilere verilen ve genellikle sınıf dışında yapılan yazılı veya
sözlü çalışmalardır. Bunlar ilkokul düzeyinde ev ödevi, daha sonraki yıllarda etkinlik, proje,
araştırma ve performans ödevi biçiminde olmaktadır. Ödevin eğitim alanında uzun bir geçmişi
vardır. Yazının bulunuşundan bu yana öğrencilere ödev verildiği bilinmektedir. Ancak tarihsel
süreç içerisinde ödev konusunda farklı görüş ve uygulamaların olduğu görülmektedir.
Yapılan araştırmalarda ödev yapma ile öğrenci başarısı arasında olumlu ilişkiler kurulmakta,
ödevin olumlu etkileri dile getirilmektedir. Ancak ödev vermede bazı kurallara dikkat edilmesi
gerektiği vurgulanmaktadır. Bu araştırmada; ilkokullarda ev ödevinin gerekliliği ve önemi üzerine
öğrencilerin yaklaşımı ve tutumları incelenmiştir. Araştırma, tarama modelinde tasarlanmıştır.
Hazırlanan anket, örneklem grubuna uygulanarak mevcut durum hakkında bir tarama yapılması
hedeflenmiştir.
İlkokullarda ev ödevinin önemi konusunda 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı haziran ayı, İstanbul
ili, Esenler ilçesinde 12 şubeli bir devlet okulunda 4. Sınıfa devam eden rasgele seçilmiş 83
öğrenciye hazırlanan anket uygulanmıştır.
Çocuklara; öğretmeniniz ev ödevi veriyor mu, ödevlerini aksatmadan düzenli yapabiliyor musun,
ödev verilme sıklığın nedir, en çok hangi dersten ödev veriliyor, en çok hangi dersin ödevini
yapmayı seviyorsun, en çok kaç saat ödev yapıyorsun, ödevini yaparken birinden yardım alıyor
musun, ödev yaparken yardım alıyorsan kimden yardım alıyorsun, ödev yaparken yararlandığın
kaynaklar nelerdir, yaptığın ödev kontrol ediliyor mu, ödevini yapmadığında ailenle veya
öğretmeninle sorun yaşıyor musun, ev ödevleri ile öğrendiklerinizin pekiştiğine inanıyor musun,
ödev yapmayı, seviyorum/sevmiyorum gibi açık uçlu sorular da yöneltilmiştir. Araştırmamızda
birtakım sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: İlkokul, ev ödevi,4. sınıf
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CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF TWO PROTEST SONGS, “HOLM” AND
“TAMIRCI CIRAGI”

Havva Karakas
Gaziantep University
https://orcid.org/0000-0003-2107-0502
Fatma Filiz Tilfarlioglu
Gaziantep University
https://orcid.org/0000-0002-0683-6218

ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the word choices preferred and the meanings these preferred
words bear, repeated words and structures, differences between intended meaning and interpreted
meaning carried through lyrics on two protest songs which are “Holm” by Emel Mathlouthi and
“Tamirci Ciragi” by Cem Karaca. The lyrics of the songs were the data of the study. The data
which are the lyrics of both songs were analyzed through using Critical Discourse Analysis (CDA)
method which stems from a critical theory of language which sees the use of language as a form
of social practice. The results indicated that the words used in the both songs are very similar to
each other in terms of meaning of density. Also the repetitive words are mostly the ones carrying
negative meanings. Hypothetical and unreal based structures like “would, could and if conditional
type two” are used and also imperative structures are often seen in the songs. For the intended and
interpreted meaning part, it can be said that the both songs have interpreted meaning dominant
lyrics.
Keywords: Critical Discourse Analysis, Protest songs, Lyrics, Interpreted and Intended Meaning
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DEVELOPING PROBLEM SOLVING SKILLS THROUGH A PROJECT-BASED
COURSE AS A LIFELONG LEARNING FOR ENGINEERING STUDENTS

Robin Lok-Wang Ma
Abstract :
The purpose of this paper is to investigate how engineering students’ motivation and interests are
maintained in their journeys. In recent years, different pedagogies of teaching, including
entrepreneurship, experiential and lifelong learning, as well as dream builder, etc., have been
widely used for education purposes. University advocates hands-on practice, learning by
experiencing and experimenting throughout different courses. Students are not limited to gaining
knowledge via traditional lectures, laboratory demonstrations, tutorials, and so on. The capability
to identify both complex problems and their corresponding solutions in daily lives is one of the
criteria/skillsets required for graduates to obtain their careers at professional organizations and
companies. A project-based course, namely Mechatronic Design and Prototyping was developed
for students to design and build a physical prototype for solving existing problems in their daily
lives, thereby encouraging them as an entrepreneur to explore further possibilities to
commercialize their designed prototypes and launch them to the market. Feedbacks from students
show that they are keen to propose their own ideas freely with guidance from the instructor instead
of using either suggested or assigned topics. Proposed ideas of the prototypes reflect that if
students’ interests are maintained, they acquire the knowledge and skills they need, including
essential communication, logical thinking, and more importantly, problem solving for their
lifelong learning journey.
Keywords : problem solving, lifelong learning, entrepreneurship, engineering.
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VALIDATION OF THE CAREER MOTIVATION SCALE AMONG CHINESE
UNIVERSITY AND VOCATIONAL COLLEGE TEACHERS
Wei Zhang,
Lifen Zhao
Abstract :
The present study aims to translate and validate the Career Motivation Scale among Chinese
university and vocational college teachers. Exploratory factor analysis supported a three-factor
structure that was consistent with the original structure of career motivation: career insight, career
identity, and career resilience. Confirmatory factor analysis showed that a second-order threefactor model with correlated measurement errors best fit the data. Configural, metric, and scalar
invariance models were tested, demonstrating that the Chinese version of the Career Motivation
Scale did not differ across groups of school type, educational level, and working years in current
institutions. The concurrent validity of the Chinese Career Motivation Scale was confirmed by its
significant correlations with work engagement, career adaptability, career satisfaction, job
crafting, and intention to quit. The results of the study indicated that the Chinese Career Motivation
Scale was a valid and reliable measure of career motivation among university and vocational
college teachers in China.
Keywords: career motivation scale, Chinese University, vocational college teachers, measurement
invariance, validation
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HEALING (IN) RELATIONSHIP: THE THEORY AND PRACTICE OF INNER-OUTER
PEACEBUILDING IN NORTH-WESTERN INDIA
Josie Gardner
Abstract :
The overall intention of this research is to reimagine peacebuilding in both in theory and practical
application in light of the shortcomings and unsustainability of the current peacebuilding
paradigm. These limitations are identified here as an overly rational-material approach to
peacebuilding that neglects the inner dimension of peace for a fragmented rather than holistic
model, and that espouses a conflict and violence-centric approach to peacebuilding. In counter,
this presentation is purposed to investigate the dynamics of inner and outer peace as a holistic,
complex system towards ‘inner-outer’ peacebuilding. This paper draws from primary research in
the protracted conflict context of north-western India (Jammu, Kashmir & Ladakh) as a case study.
This presentation has two central aims. First, to introduce the process of inner (psycho- spiritual)
peacebuilding, which has thus far been neglected by mainstream and orthodox literature. Second,
to examine why inner peacebuilding is essential for realising sustainable peace on a broader scale
as outer (socio-political) peace and to better understand how the inner and outer dynamics of peace
relate and affect one another. To these ends, Josephine (the researcher/author/presenter) partnered
with Yakjah Reconciliation and Development Network to implement a series of action- oriented
workshops and retreats centred around healing, reconciliation, leadership, and personal
development for the dual purpose of collaboratively generating data, theory, and insights, as well
as providing the youth leaders with an experiential, transformative experience. The research team
created and used a novel methodological approach called Mapping Ritual Ecologies, which draws
from Participatory Action Research and Digital Ethnography to form a collaborative research
model with a group of 20 youth co-researchers who are emerging youth peace leaders in Kashmir,
Jammu, and Ladakh. This research found significant intra- and inter-personal shifts towards an
experience of inner peace through inner peacebuilding activities. Moreover, this process of inner
peacebuilding affected their families and communities through interpersonal healing and peace
leadership in an inside-out process of change. These insights have generated rich insights and have
supported emerging theories about the dynamics between inner and outer peace, power, justice,
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and collective healing. This presentation argues that the largely neglected dimension of inner
(psycho-spiritual) peacebuilding is imperative for broader socio-political (outer) change.
Changing structures of oppression, injustice, and violence—i.e. structures of separation—
requires individual, interpersonal, and collective healing. While this presentation primarily
examines and advocates for inside-out peacebuilding and social justice, it will also touch upon the
effect of systems of separation on the inner condition and human experience. This research
reimagines peacebuilding as a holistic inner-outer approach. This offers an alternative path forward
those weaves together self-actualisation and social justice. While contextualised within northwestern India with a small case study population, the findings speak also to other conflict contexts
as well as our global peacebuilding and social justice milieu.
Keywords : holistic, inner peacebuilding, psycho-spiritual, systems youth

196

www.usbilimkongresi.com

www.usbilimconference.com

USBILIM 2nd International Conference on Education Studies - Conference Book
May 21 - 22, 2022 – Ankara - ISBN : 978-605-73620-8-7

COLLABORATIVE ONLINE LEARNING FOR LECTURERS
Lee Bih Ni,
Emily Doreen Lee,
Wee Hui Yean
Abstract :
This paper was prepared to see the perceptions of online lectures regarding collaborative learning,
in terms of how lecturers view online collaborative learning in the higher learning institution. The
purpose of this study was conducted to determine the perceptions of online lectures about
collaborative learning, especially how lecturers see online collaborative learning in the university.
Adult learning education enhance collaborative learning culture with the target of involving
learners in the learning process to make teaching and learning more effective and open at the
university. This will finally make students learning that will assist each other. It is also to cut down
the pressure of loneliness and isolation might felt among adult learners. Their ways in collaborative
online was also determined. In this paper, researchers collect data using questionnaires
instruments. The collected data were analyzed and interpreted. By analyzing the data, researchers
report the results according the proof taken from the respondents. Results from the study, it is not
only dependent on the lecturer but also a student to shape a good collaborative learning practice.
Rational concepts and pattern to achieve these targets be clear right from the beginning and may
be good seen by a number of proposals submitted and include how the higher learning institution
has trained with ongoing lectures online. Advantages of online collaborative learning show that
lecturers should be trained effectively. Studies have seen that the lecturer aware of online
collaborative learning. This positive attitude will encourage the higher learning institution to
continue to give the knowledge and skills required.
Keywords : collaborative online learning, lecturers’ training, learning, online
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THE IMPACT OF SCHOOL EDUCATION, ISLAMIC STUDIES IN SPECIFIC ON THE
STUDENT IDENTITY DEVELOPMENT
Lina Khashogji
Abstract :
This study highlights on analysing the educational experience of female Saudi Arabian students in
private schools in Islamic studies subjects. Exploring how school environment, teachers’ authority
and textbooks could influence the level of individuality. Considering the complex interaction
between religious is social and political power in Saudi Arabia. The study draws on
phenomenology as a guiding theoretical framework using multi methods. It includes a
vertical/horizontal individualism measurement tool “survey” used on 120 students of two age
groups (9-12) and (13-15). Semi-structured interviews with eight school teachers, observational
notes in the classroom, and textbook analysis. The study links the interactions between the student
mind, the teacher, the classroom and the curriculum.
Keywords : education, individualism, identity development, Islamic studies, Saudi Arabia
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HIGHER EDUCATION IN INDIA STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITIES AND
THREATS
Renu Satish Nair
Abstract :
Indian higher education system is the third largest in the world next to United States and China.
India is experiencing a rapid growth in higher education in terms of student enrollment as well as
establishment of new universities, colleges and institutes of national importance. Presently about
22 million students are being enrolled in higher education and more than 46 thousand institutions’
are functioning as centers of higher education. Indian government plays a 'command and control'
role in higher education. The main governing body is University Grants Commission, which
enforces its standards, advises the government, and helps coordinate between the centre and the
state. Accreditation of higher learning is over seen by 12 autonomous institutions established by
the University Grants Commission. The present paper is an effort to analyze the strength,
weakness, opportunities and threat (SWOT Analysis) of Indian Higher education system. The
higher education in India is progressing ahead by virtue of its strength which is being recognized
at global level. Several institutions of India, such as Indian Institutes of Technology (IITs), Indian
Institutes of Management (IIMs) and National Institutes of Technology (NITs) have been globally
acclaimed for their standard of education. Three Indian universities were listed in the Times Higher
Education list of the world’s top 200 universities i.e. Indian Institutes of Technology, Indian
Institute of Management and Jawahar Lal Nehru University in 2005 and 2006. Six Indian Institutes
of Technology and the Birla Institute of Technology and Science - Pilani were listed among the
top 20 science and technology schools in Asia by the Asia Week. The school of Business situated
in Hyderabad was ranked number 12 in Globe MBA ranking by the Financial Times of London in
2010 while the All India Institute of Medical Sciences has been recognized as a global leader in
medical research and treatment. But at the same time, because of vast expansion, the system bears
several weaknesses. The Indian higher education system in many parts of the country is in the state
of disrepair. In almost half the districts in the country higher education enrollment are very low.
Almost two third of total universities and 90% of colleges are rated below average on quality
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parameters. This can be attributed to the under prepared faculty, unwieldy governance and other
obstacles to innovation and improvement that could prohibit India from meeting its national
education goals. The opportunities in Indian higher education system are widely ranged. The
national institutions are training their products to compete at global level and make them capable
to grab opportunities worldwide. The state universities and colleges with their limited resources
are giving the products that are capable enough to secure career opportunities and hold responsible
positions in various government and private sectors with in the country. This is further creating
opportunities for the weaker section of the society to join the main stream. There are several factors
which can be defined as threats to Indian higher education system. It is a matter of great concern
and needs proper attention. Some important factors are -Conservative society, particularly for
women education; -Lack of transparency, -Taking higher education as a means of business.
Keywords : Indian higher education system, SWOT analysis, university grants commission,
Indian institutes of technology
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A CASE STUDY: TEACHERS EDUCATION PROGRAM IN A GLOBAL CONTEXT

In Hoi Lee,
Seong Baeg Kim,
Je Eung Jeon,
Gwang Yong Choi,
Joo Sub Lee,
Ik Sang Kim

Abstract :

201

Recently, the interest of globalization in the field of teacher education has increased. In the U.S.,
the government is trying to enhance the quality of education through a global approach in
education. To do so, the schools in the U.S. are recruiting teachers with global capability from
countries like Korea where competent teachers are being trained. Meanwhile, in the case of Korea,
although excellent teachers have been cultivated every year, due to a low birth rate it is not easy
to become a domestic teacher. To solve the trouble that the two countries are facing, the study first
examines the demand and necessity of globalization in the field of teacher education between
Korea and the U.S. Second, we propose a new project, called the ‘Global Teachers University
(GTU)’ program to satisfy the demands of both countries. Finally, we provide its implications to
build the future educational cooperation for teacher training in a global context.
Keywords : educational cooperation, globalization, teachers education program, teacher training
institutions
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THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PARTNERSHIPS FOR
UNDERGRADUATE STUDENTS AT YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY

Broto Seno
Abstract :
This study aims to describe and examine more in the implementation of educational partnerships
for undergraduate students at Yogyakarta State University (YSU), which is more focused on
educational partnerships abroad. This study used descriptive qualitative approach. The study
subjects consisted of a vice-rector, two staff education partnerships, four vice-dean, nine
undergraduate students and three foreign students. Techniques of data collection using interviews
and document review. Validity test of the data source using triangulation. Data analysis using flow
models Miles and Huberman, namely data reduction, data display, and conclusion. Results of this
study showed that the implementation of educational partnerships abroad for undergraduate
students at YSU meets six of the nine indicators of the success of strategic partnerships. Six
indicators are long-term, strategic, mutual trust, sustainable competitive advantages, mutual
benefit for all the partners, and the separate and positive impact. The indicator has not been
achieved is cooperative development, successful, and world class / best practice. These results
were obtained based on the discussion of the four formulation of the problem, namely: 1)
Implementation and development of educational partnerships abroad has been running good
enough, but not maximized. 2) Benefits of the implementation of educational partnerships abroad
is providing learning experiences for students, institutions of experience in comparison to each
faculty, and improving the network of educational partnerships for YSU toward World Class
University. 3) The sustainability of educational partnerships abroad is pursuing a strategy of
development through improved management of the partnership. 4) Supporting factors of
educational partnerships abroad is the support of YSU, YSU’s partner and society. Inhibiting
factors of educational partnerships abroad is not running optimally management.
Keywords : partnership, education, YSU, institutions and faculties
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