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ÖN SÖZ
Değerli Meslektaşlarımız,
6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi‘ne gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Hakem
değerlendirmesinden geçen ve Kongremizde sunulacak olan tüm sözlü ve poster bildirilere “Bildiri Özetleri”
kitabında yer verilmiştir.
6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi‘ni bu yıl, Kafkas Üniversitesi ve Eğitim Programları ve
Öğretim Derneği (EPÖDER) işbirliğiyle uluslararası düzeye taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Kongrede
dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılması amaçlanmış ve ana tema
“Orta Öğretimde Program Çalışmaları” olarak belirlenmiştir. Kongre programında çağrılı konuşmacılara ve
sözlü bildiri sunumlarına yer verilecektir.
Bilimsel kongreler hem akademik ve bilimsel bilgilerin paylaşıldığı hem de farklı kurumlardan gelen farklı
tecrübe düzeyine sahip meslektaşların birbiriyle iletişim kurma şansı yakaladığı, dostluk ve iş birliği geliştirdiği
yerlerdir. Bu bağlamda 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nin eğitim bilimleri alanını
bilimsel ve akademik düzeyde olduğu kadar uygulama düzeyinde de güçlendireceği inancını taşıyoruz.
Kongre kapsamında, hakem değerlendirmesinden geçen 267 sözlü bildiri ve 2 poster sunulacaktır. Kongre’nin
tamamlanmasının ardından bildirilerin tam metinleri alınacak “Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”na basılacaktır.
Sizleri Kars Kafkas Üniversitesinde 11-13 Ekim 2018’de yapılacak olan 6. Uluslararası Eğitim Programları ve
Öğretim Kongresi‘nde (ICCI_EPOK 2018) görmekten onur ve mutluluk duyacağız.
Esenlik dileklerimizle,
Prof. Dr. Selçuk URAL
Eğitim Fakültesi Dekanı
Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan Demirel
Eğitim Programları ve Öğretim
Derneği Başkanı

PREFACE
Dear Colleagues,
We would like to thank you all for your interest to the 6th International Congress on Curriculum and
Instruction. All the oral and poster abstracts that will be presented in the Conference and accepted by the
Scientific Committee and Editorial Board have already been published in the ICCI-EPOK 2018 Abstract E-Book.
This year we are happy to organize the 6th International Congress on Curriculum and Instruction on the
international platform in collaboration with Kafkas University, Curriculum and Instruction Association and
Pegem Academy. Our Conference aims to provide an atmosphere for colleagues from all over the world to
share expertise, experience and scientific studies and for this reason the main theme is determined as
“Curriculum Studies in Secondary Education”. The conference program includes plenary speakers, paper
presentations and poster presentations.
Scientific conferences make it possible to share academic and scientific knowledge as well as they provide
colleagues from different institutions with various experience levels the chance to communicate, develop
friendship and cooperation. In this context, we believe that the 6th International Congress on Curriculum and
Instruction will strengthen the field of educational sciences in scientific, academic and also in practical levels.
This year, within the scope of the Conference, 267 oral and 2 poster abstracts accepted by the Scientific
Committee and Editorial Board will be presented;
We look forward to meeting you in the 6th International Congress on Curriculum and Instruction(ICCI-EPOK.
2018) which will be held between the dates of October 11-13, 2018 in Kafkas University, KARS, TURKEY.
Sincerely,
Prof. Dr. Selçuk URAL
Dean of Faculty of Education
Kafkas University

Prof. Dr. Özcan Demirel
Head of Curriculum and Instruction Association
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The purpose of the study
The purpose of the study was to investigate the concept of curriculum through the views of the
teachers who took part in the curriculum development commissions as well as working at the public
vocational-technical high schools located in Ankara. In this regard, the following research questions guide
the study:
1. How do the teachers define curriculum?
2. What are the teachers’ views about the functions of curriculum?
3. What are the teachers’ views about the aspects of the curriculum?
Method
The study has a qualitative research design, adopting the phenomenology pattern. The
participants were selected through criterion and maximum variation sampling strategies that assist to the
selection of relevant and rich data sources for the study. The participants were determined with respect
to the following criteria: the teachers who took part in the Curriculum Development Commissions in the
years between 2012-2016 held by the General Directorate of Vocational and Technical Education as well
as working at the public vocational-technical high schools located in Ankara. Among 34 teachers who met
the criteria, 19 of them voluntarily accepted to participate in the study. The data gathered through semistructured interview schedule developed by the researchers and analyzed through content analysis.
Findings
The findings indicated that the teachers provided the six main themes for the concept of
curriculum as guide, official document, evolving document, framework, functional document and system.
While all of the teachers conceptualized curriculum as a guideline for educational and instructional
activities, some stated curriculum as a framework providing flexibility within certain boundaries for the
teachers. Additionally, some of the teachers who participated in the research described curriculum as
constantly evolving dynamic structure depending on current information as well as a functional document
that consists of the information and skills are needed by students and the society. Further, some teachers
defined curriculum as a systematic structure in terms of input, process, output and context by
emphasizing the part-whole relation.
Considering the functions of curriculum, the teachers attributed diverse functions to curriculum
in terms of teachers, students, society, and subject area. The main functions of curriculum for teachers
were guiding for instruction, providing continuity in professional development, making fair distribution in
professional obligation, providing legal basis for profession. In terms of students, curriculum was seen to
have three basic functions as assisting learning process, equipping students with vocational qualifications
and providing integration with society. In addition, the teachers also pointed that providing continuity of
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social order and assisting economic development were the functions of curriculum for the society. In
terms of subject area, curriculum has two functions as updating and systematization.
Furthermore, the findings about the aspects of curriculum indicated that aim/objectives, content,
teaching and learning process, measurement and evaluation and comprehensive explanations were the
main aspects of curriculum. Among them, content was the most-emphasized aspect of curriculum
following aims/objectives. According to the teachers, while the aspect of teaching and learning process
were related to such instructional issues as methods, techniques, tools and educational environment; the
aspect of measurement and evaluation were related to assessment of the levels of student performance
and achievement. Another aspect of curriculum emphasized by the teachers was comprehensive
explanations. The teachers stated that curriculum should be included examples, warnings and
explanations shed light on the implementation process for inspectors, school administrators and teachers.
Lastly, the results indicated that some teachers used such terms as aim, objective and output
interchangeably and they conceptualized teaching and learning process within the scope of instructional
methods and techniques.
Conclusion
The findings revealed that the vocational and technical education teachers defined curriculum as
a guideline for educational and instructional activities. Although they revealed some awareness about the
theoretical and practical issues of curriculum, some of them have inadequate knowledge about the
concept of curriculum. It can be concluded that the teachers' definitions regarding the concept of
curriculum is mainly based on traditional understanding of curriculum. Besides, some functions attributed
to curriculum by the teacher are in line with literature, some of them are different. So, this differentiation
can be interpreted as a reflection of the unique structure of vocational and technical education and the
experiences gained during the curriculum development process. Nevertheless, some of the teachers
lacked adequate theoretical knowledge regarding the aspects of curriculum. Taking all findings into
account, it is obvious that the teachers' role as a member of the curriculum development process is crucial
both for teachers’ professional development and the curriculum development process in vocational and
technical education.
Keywords: Vocational and technical education, the concept of curriculum, teachers, curriculum development
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Amaç
Bu araştırmada, mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme çalışmalarında görev alan atölye,
laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenlerinin eğitim programı kavramına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu temel amaç çerçevesinde yanıt aranan alt problemler aşağıda sunulmuştur.
1. Öğretmenler eğitim programını nasıl tanımlamaktadırlar?
2. Öğretmenlerin eğitim programının işlevine yönelik görüşleri nelerdir?
3. Öğretmenlerin eğitim programını oluşturan öğelere ilişkin görüşleri nelerdir?
Yöntem:
Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseninde yürütülmüştür.
Araştırmanın çalışma grubu araştırma konusuyla ilgili zengin bilgi kaynaklarının seçimine izin veren amaçlı
örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak
belirlenmiştir. Bu kapsamda Ankara ili merkez ilçelerinde yer alan devlete bağlı mesleki ve teknik eğitim
okullarında görev yapmak ve aynı zamanda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak
2012-2016 yılları arasında yapılan program geliştirme komisyonunda görev almak” ölçütünü karşılayan 34
öğretmen arasından, maksimum çeşitliliğin sağlanması amacıyla öğretmenlerin görev yaptıkları okulların
yer aldığı merkez ilçeler, mesleki deneyim, cinsiyet, alan/dal dikkate alınarak belirlenen 19 öğretmen
çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu
aracılığıyla elde edilen veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir.
Bulgular
Araştırmaya katılan mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri eğitim programını “rehber”, “resmi
belge”, “gelişime açık belge”, “çerçeve”, “işlevsel belge” ve “sistem” olmak üzere altı tema çerçevesinde
tanımladıkları görülmüştür. İçerik analizinden elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin tamamı eğitim
programının, eğitim-öğretim faaliyetlerinde “yol gösterici bir rehber” olduğunu vurgularken; bazı
öğretmenler programın çerçeve özelliği taşıdığını ve belli sınırlar içinde öğretmenlere esneklik sağladığını
da ifade etmişlerdir. Bununla birlikte araştırmaya katılan bazı öğretmenler eğitim programını, güncel
bilgilere bağlı olarak sürekli gelişim halinde olan, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve
becerileri içermesinden dolayı da işlevsel bir belge olarak nitelendirmişlerdir. Ayrıca bazı öğretmenler,
eğitim programını girdi, işlem, çıktı bağlamında parça-bütün ilişkisine vurgu yaparak sistematik bir yapı
olarak tanımlamışlardır.
Araştırmaya katılan öğretmenler, eğitim programının “öğretmen”, “öğrenci”, “toplum” ve “konu
alanı” açısından işlevlere sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Eğitim programının öğretmene yönelik
işlevlerine ilişkin olarak elde edilen bulgularda, “öğretime rehberlik”, “mesleki gelişimde süreklilik”,
“mesleki yükümlülükte adil dağılım”, “meslekte yasal dayanak” olmak üzere dört temel işlev
vurgulanmıştır. Eğitim programının öğrenciler açısından ise “öğrenmeyi kolaylaştırma”, “mesleki
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yeterlilikleri kazandırma” ve “topluma uyum” olmak üzere üç temel işleve hizmet ettiği ortaya
konulmuştur. Bunlara ek olarak araştırmaya katılan öğretmenler, eğitim programının topluma yönelik
işlevlerini “toplumsal düzenin devamlılığı” ve “ekonomik kalkınma”; konu alanı açısından ise
“güncelleştirme” ve “sistematikleştirme” olarak vurgulamışlardır.
Araştırmaya katılan mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerinin eğitim programının öğelerine ilişkin
ortaya koydukları görüşlerin analizinden elde edilen bulgularda eğitim programını oluşturan temel öğeler
hedef, içerik, eğitim durumları, sınama durumları ve kapsayıcı açıklamalar olarak ifade edilmiştir. Bu öğeler
arasında içerik, en temel öğe olarak ön plana çıkmıştır. Benzer şekilde öğretmenler tarafından eğitim
programının öğeleri arasında hedeflere sıkça vurgu yapılmış ve önemi üstünde durulmuştur. Eğitim
durumları öğesiyle ilgili görüşlerde, öğretim yöntem ve teknikleri, araç-gereçler ve eğitim ortamının
özelliklerine değinilmiştir. Öğretmenlerin sınama durumları öğesine ilişkin görüşlerinde ise, öğrencilerin
kazanımlara ulaşma derecelerinin ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda ortaya konmasına
vurgulanmıştır. Eğitim programında yer alması gereken temel öğelerden biri olarak belirtilen “kapsayıcı
açıklamalar” ise müfettişler, okul müdürleri ve öğretmenlere özellikle programın uygulama aşamasına ışık
tutacak örnekler, uyarılar, bilgi metinleri gibi ihtiyaç duyulan konularla ilgili açıklamalara yöneliktir. Ayrıca,
bazı öğretmenlerin amaç, hedef ve kazanım kavramlarını birbirlerinin yerine kullanıldıkları, eğitim
durumlarını ise öğretim yöntem ve teknikleri çerçevesinde ele aldıkları tespit edilmiştir.
Sonuç
Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim programına ilişkin tanımlarından elde edilen bulgularda,
eğitim programını alan yazında kabul gören tanımlar ve öğeler doğrultusunda anlamlandırdıkları, eğitim
programının işlevlerine ilişkin farkındalığa ve bilgi birikimine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretmenlerin eğitim programı tanımlarının, ağırlıklı olarak geleneksel program anlayışına dayalı olduğu
söylenebilir. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerinin ortaya koyduğu eğitim programının
öğretmen, öğrenci, toplum ve konu alanına yönelik işlevlerin, kuramsal alan yazınla paralellik gösterdiği
ve bu bağlamda da, öğretmenlerin eğitim programının işlevlerine ilişkin farkındalığa sahip oldukları
sonucuna ulaşılabilir. Bununla birlikte, öğretmenlerin kuramsal alan yazında yer alan işlevler dışında farklı
işlevlere de değindikleri görülmüştür. Bu durum, mesleki ve teknik eğitim programlarının kendine has
yapısı ve eğitim-öğretim sistemi içinde meslek edindirme amacı, öğretmenlerin program geliştirme
çalışmalarından elde ettikleri deneyimlerin yansımaları olarak yorumlanabilir. Ancak bazı öğretmenlerin,
eğitim programının öğelerine ilişkin yeterli düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmadıkları ve bazı kavramlar
arasındaki farkları net olarak ortaya koyamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim programına ilişkin sahip oldukları bilgi birikimi,
farkındalık düzeyleri göz önüne alındığında; öğretmenlerin program geliştirme çalışma grubunun bir üyesi
olarak görev almalarının hem öğretmenlerin mesleki gelişimi açısından hem de nitelikli programların
geliştirilmesi ve uygulanması açısından oldukça önemli olduğu oldukça açıktır.
Anahtar Kelimeler: mesleki ve teknik eğitim, eğitim programı, öğretmenler, program geliştirme
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Purpose of the Study
Education right that has a significant importance among children’s rights is of significant
importance for raising participant individuals who have adopted democratic values, who are respectful of
the rights of others, who may defend their own rights, who have self-confidence, who may think critically
and who may use their research skills effectively. Putting this right into practice in an effective manner
and raising the individuals that democratic societies need are important necessities. Items 28 and 29 of
the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) accepted throughout the world in general of which
Turkey is also a party is related with the education right of children. Of these, item 29 reflects a
reconciliation reached all over the world regarding the objectives of education. In this regard, it projects
the party states to prepare national action plans and to make various changes on curricula, course
material, school policies etc. in their education systems. It can be stated that the social sciences course
curriculum is among the curricula which can be revised at the primary school level. This course allows the
children to raise awareness for individual interests and needs and to support potential development,
while enabling them to gain many aspects included in item 29 of UNCRC such as respecting the natural
environment, developing awareness and respect for cultural heritage and national values, developing
respect towards other countries and groups, developing awareness and respect for democracy and
human rights. In this regard, it is considered that examining the social studies course curriculum with
regard to the education goals of UNCRC shall enable the related regulations in Turkey to be reflected in
the curricula while providing insight on activities for putting these into practice. For this purpose, the
objective of the study was to examine the 2017 social studies course curriculum with regard to the
education goals listed in UNCRC.
Method
Document analysis method has been used in this case study. For this purpose, written documents
related with the curriculum of 2017 social studies curriculum have been subject to content analysis. The
codes determined as a result of the analysis were classified under eight different categories. In addition,
coder reliability was used throughout the data analysis.
Findings
One of the categories determined as a result of the analyses carried out was taking individual
differences into consideration. In this regard, consideration during education of the individual interests
and needs, hereditary, environmental and cultural differences was included. Awareness of physical and
emotional characteristics, providing the skills to take part in social life and social activities, take
responsibilities at school and inside the family, developing suggestions for social activities etc. were
included within the scope of the category for improving physical, social and emotional skills. It was
determined that providing various personal characteristics such as mathematical, innovative and critical
thinking, making decisions and developing self-control skill, having a sense of responsibility,
entrepreneurship honesty, studiousness, self-confidence etc. have been included within the scope of
developing personality and mental skills. Whereas it was determined that various connections have been
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made as part of the category of providing reconciliation skill for a peace environment such as noticing
stereotypes and prejudices, developing suggestions for the solution of social and global problems,
participation in social solidarity and welfare activities etc. Raising individuals who use their rights
knowingly, awareness of and attitude development for democracy and democratic values and
applications, violation of rights, raising awareness for various rights and children’s rights etc. have been
included within the scope of the category of developing awareness and respect for human rights,
democracy and freedoms. Developing awareness and respect for one’s own culture and national values
was another category that was determined within the scope of the study objectives. In this scope, it was
observed that concepts of raising individuals with a national consciousness that are willing to sustain
national values, protection and development of national culture and national heritage, developing
patriotism consciousness have been included. It was determined that the category of developing
awareness and respect for different cultures and individuals with different characteristics include
developing respect towards different cultures, ethnic, religious and denominational groups, respecting
the different characteristics of other individuals,raising awareness against gender discrimination, realizing
the impact of prejudices towards different societies have been included. It was observed that the category
of sustainable development and developing respect for the natural environment includes protecting the
natural environment, realizing the limitations of natural environment and resources, developing a
sustainable environment awareness, realizing the causes of environmental problems and improving
environmental literacy etc.
Results
Study results put forth that the social studies curriculum is in accordance with the goals of the
education included in UNCRC with regard to many factors such as providing sufficient physical, mental
etc. development to the child, developing respect to human rights and freedoms, raising awareness and
respect towards one’s own cultural values as well as values of different cultures and natural environment,
raising awareness against gender discrimination and developing reconciliation skills for a peaceful
environment.
Keywords: Social studies curriculum, Children’s rights education, Right to education
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Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki
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Araştırmanın Amacı
Çocuk hakları arasında özel bir öneme sahip olan eğitim hakkı, çocukların demokratik değerleri
benimsemiş, başkalarının haklarına saygılı, kendi haklarını savunabilen, özgüven sahibi, eleştirel
düşünebilen, araştırma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilen, katılımcı bireyler olarak yetiştirilmesinde
büyük önem taşımaktadır. Bu hakkın etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, diğer hakların bilinip kullanılması
ve demokratik toplumların ihtiyaç duyduğu bireylerin yetiştirilmesi için de bir gerekliliktir. Dünya
genelinde en fazla kabul gören ve Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin (BMÇHS’nin) 28. ve 29. maddeleri de çocukların eğitim hakkı ile ilgilidir. Bunlardan, 29.
madde eğitimin amaçlarına ilişkin olarak tüm dünyada ulaşılan bir uzlaşmayı yansıtmaktadır. Bu bağlamda
taraf devletlerin; ulusal eylem planları hazırlamalarını, eğitim sistemlerinde öğretim programları, ders
materyalleri, okul politikaları vb. üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılmasını ön görmektedir. İlkokul
düzeyinde, düzenleme yapılabilecek öğretim programlarından birinin ise sosyal bilgiler dersi öğretim
programı olduğu söylenebilir. Bu ders; çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlar için farkındalık oluşturma ve
potansiyel gelişimi destekleme, doğal çevreye saygı gelişimi, kültürel mirasve milli değerler için farkındalık
ve saygı gelişimi, farklı ülkelere ve gruplara saygı gelişimi, demokrasi ve insan hakları için farkındalık ve
saygı oluşumu gibi BMÇHS’nin 29. maddesinin çok sayıda bağlamını kazandırmaya imkan
sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda, sosyal bilgiler dersi öğretim programının BMÇHS eğitimin amaçları
açısından incelenmesinin Türkiye’de ilgili maddeye yönelik düzenlemelerin öğretim programlarına
yansımalarına ve uygulamada hayata geçirmeye yönelik faaliyetlere ilişkin fikir sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programının BMÇHS’deki
eğitimin amaçları açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Durum araştırması olan bu çalışmada, doküman analizi yönteminden faydalanılmıştır. Bu
bağlamda, araştırmanın amaçları doğrultusunda 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programına ilişkin yazılı
dokümanlar içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Analiz sonucunda, ulaşılan kodlar sekiz farklı kategori
altında toplanmıştır. Ayrıca, verilerin analizi sürecinde kodlayıcı güvenirliğine başvurulmuştur.
Bulgular
Araştırmada, yapılan incelemeler sonucunda ulaşılan kategorilerden biri “bireysel farklılıkları
dikkate alma” olmuştur. Bu kapsamda, eğitim sürecinde bireysel ilgi ve ihtiyaçların, kalıtımsal, çevresel ve
kültürel farklıkların dikkate alınmasına yer verilmiştir. “Bedensel, sosyal ve duygusal yeteneklerin
geliştirilmesi” kategorisi kapsamında ise fiziksel ve duygusal özelliklerin farkında olmaya, toplumsal hayata
ve sosyal etkinliklere katılım becerisi kazandırmaya, okulda ve ailede sorumluluk almaya, sosyal etkinlikler
için öneri geliştirmeye vb. yer verilmiştir. “Kişiliğin ve zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi” kategorisi
bağlamında matematiksel, yenilikçi ve eleştirel düşünmeye, karar verme ve öz denetim becerisi gelişimine,
sorumluluk bilincine sahip olma, girişimcilik, dürüstlük, çalışkanlık, özgüven gibi çeşitli kişilik özelliklerinin
kazandırılmasına vb. yer verildiği belirlenmiştir. “Barış ortamı için uzlaşma becerisi kazandırılması”
kategorisi kapsamında ise çatışmaların barışçıl bir şekilde çözümlenmesi, kalıp yargı ve ön yargıların farkına
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varılması, toplumsal ve küresel problemlerin çözümü için öneri geliştirilmesi, toplumsal dayanışma ve
sosyal yardımlaşma faaliyetlerine katılım vb. ile ilgili çeşitli bağlantılar kurulduğu gözlenmiştir. “İnsan
haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere farkındalık ve saygı geliştirilmesi” kategorisi kapsamında ise
haklarını bilerek kullanan bireyler yetiştirilmesi, demokrasi ve demokratik değerlere ve uygulamalara
ilişkin farkındalık ve tutum gelişimi, hak ihlali, çeşitli haklar ve çocuk hakları vb. için farkındalık oluşturmaya
yönelik çeşitli düzenlemelerin yapıldığı belirlenmiştir. “Kendi kültürüne ve milli değerlere ilişkin farkındalık
ve saygı gelişimi” araştırmanın amacı doğrultusunda ulaşılan diğer bir kategori olmuştur. Bu kapsamda,
milli bilince sahip ve milli değerleri yaşatmaya istekli bireyler yetiştirilmesi, milli kültürün ve kültürel
mirasın korunup geliştirilmesi, vatanseverlik bilinci oluşturulması ve milli mücadelenin öneminin
kavratılması vb. yer verildiği gözlenmiştir. “Farklı kültürlere ve farklı özellikteki bireylere farkındalık ve saygı
geliştirme” kategorisi kapsamında ise farklı kültürlere, farklı etnik, dini ve mezhepsel gruplara saygının
geliştirilmesine, diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılamaya, cinsiyet ayrımcılığına karşı
farkındalık oluşturmaya, farklı ülke toplumlarına ilişkin ön yargıların etkisinin fark edilmesinevb. yer
verildiği belirlenmiştir. “Sürdürülebilir kalkınma ve doğal çevreye saygı geliştirme” kategorisi bağlamında
ise doğal çevreyi korumaya, doğal çevre ve kaynakların sınırlılığının farkına varmaya, sürdürülebilir çevre
bilinci geliştirilmeye, çevresel problemlerin nedenlerinin farkına varmaya ve çevre okur-yazarlığı becerisi
geliştirmeye vb. yer verildiği gözlenmiştir.
Sonuçlar
Araştırma sonuçları, sosyal bilgiler dersi öğretim programının çocuğun fiziksel, zihinselvb. gelişimini
sağlama, insan haklarına ve özgürlüklerine saygı geliştirme, kendi kültürel değerlerine, farklı kültürel
değerlere ve doğal çevreye farkındalık ve saygı kazandırma, cinsiyet ayrımcılığına karşı farkındalık
oluşturma ve barış ortamı için uzlaşma becerisi geliştirme gibi birçok açıdan BMÇHS’deki eğitimin
amaçlarıyla uyumlu olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler dersi öğretim programı, Çocuk hakları eğitimi, Eğitim hakkı
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Advocacy, which defines as efforts to enable people to get the needs of themselves or others, is
done for disadvantaged groups. It can be done for immigrants, women, races and sects and other
minorities. One of the group in the advocacy areas is people with disabilities. Advocacy can be done by
the individual herself or by someone else. People who carried out advocacy activities called advocates.
Advocates can be people themselves, their close ones or people who trained fort his activities. For people
with disabilities, some of them advocate for themselves. However, in many cases, individuals may defend
their rights themselves. Forthis reason, people need others to advocate themselves. People with siabilities
need these advocacy activities. Advocacy can be carried out by non-governmental organizations,
volunteers, and professionals who work for people with disabilities. However, parents take an important
role in getting rights and advocacy. Advocacy for people with disabilities includes rights, better life,
education, and support service conditions, legal issues and regulations. Especially when considering
children in early childhood can not defend their rights, family advocacy plays more important role for their
life. Parents’ advocacy levels can differ as a result of different qualities of parents such as personality
traits, knowledge and education level, support systems (Trainor, 2008). Two integrated overarching
concepts of advocacy emerged, firstly being a challenge, while also having personal benefits for parents.
They illustrate the complex and intensive nature of the experience: a life-long endeavour that requires an
intensive personal investment; being one part of many other demanding roles that parents fulfil; needing
to adapt continually to changing circumstances; and balancing the needs of their child and their own
needs.Advocacy skills of family members influence the services offered to their children, their education,
their development, and their quality of life (Fish, 2008). After having a child with a disability, they may
have to face a lot of problems and they have to gain knowledge and skills about different regulations,
training needs, and approaches (Stoner et.al., 2005). In Turkey, before many Western countries, laws and
regulations that protect individuals with disability were arranged. However, when it comes to practice, it
is seen that children have lost most of their rights because existing legislation is not actively executed.
Parents can advocate their children in this situations. Fort his reason, advocacy must be assessed (Burke,
2013). There are very few studies on parent advocacy however in order to plan effective interventions,
existing situation must be assessed. Moreover, having an improved understanding of parents’ experiences
of advocacy and why and how parents engage in advocacy is important to ensure that service providers
are able to develop collaborative and constructive partnerships (Boshoff et.al., 2016). The purpose of this
study is to identify advocacy behaviors and opinions on certain situations in which the families who have
children with special needs in early childhood. This is a qualitative study. In the study, data were collected
with face-to-face interviews. Five vignettes were used in the study aiming to determine advocacy
behaviors which were prepared by researchers. Participants were 20 mothers of who have children with
special needs in preschool period. Convenient sampling was used in the study. The obtained data were
analyzed by descriptive analysis. According to research findings, advocacy behaviors of mothers were
discussed.
Keywords: Advocacy, inclusion, preschool
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Bildiri No: 59 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
İnsanların kendileri veya başkalarının gereksinimlerini elde edebilmesi için yapılan hak arayışları ve
bunun için yapılan çalışmalar anlamına gelen savunuculuk dezavantajlı gruplar için yapılmaktadır.
Göçmenler, kadınlar, çeşitli ırk ve mezhebe mensup azınlıklar için yapılabilmektedir. Savunuculuk
etkinliklerini gerçekleştiren kişiye savunucu denmektedir. Savunucular, bireyin kendisi, yakını veya bunun
için özel yetiştirilmiş bir kişi olabilir. Savunuculuk çalışmalarında en önemli gruplardan biri de engeli olan
bireylerdir. Savunuculuk bireyin kendisi tarafından gerçekleştirilebileceği gibi bir başkası tarafından da
gerçekleştirilebilmektedir. Engeli olan bireyler için savunuculuğu bireylerin kendisi yapabilmektedir. Ancak
pek çok durumda bireyler kendi haklarını kendileri savunamayabilir. Bunun için bireyler ile birlikte başka
insanların savunuculuk yapması gerekir. Bireyler bu savunuculuk faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar.
Savunuculuğu sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, bireyler ile çalışan uzmanlar gerçekleştirebilmektedir.
Ancak bireyin savunuculuğunu herkesten önce kendi ailesinin yapması elde edilecek haklar açısından
büyük önem taşır. Engeli olan bireylerde bireyin haklarının korunması, daha iyi koşullarda yaşamasının ve
eğitim almasının sağlanması ve bunun için gerekli olan yasa, yönetmelik, destek hizmetlerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmalarını içermektedir. Özellikle erken çocukluk döneminde çocukların kendi
haklarını savunamayacakları göz önünde bulundurulduğunda aile savunuculuğu önem kazanmaktadır.
Çocukların toplum içindeki konumlarından, aldıkları eğitime, temel hak ve özgürlüklerden özel
gereksinimlerinin karşılanmasına kadar pek çok konuda savunuculuğa ihtiyaçları bulunabilir. Aileler kişilik
özellikleri, bilgi ve eğitim düzeyleri, sahpi oldukları imkanlar gibi pek çok farklı neden ile farklı düzeylerde
savunuculuk gerçekleştirmektedirler (Trainor, 2008; Fish, 2008). Ailelerin savunuculuk becerileri
çocuklarına sunulan hizmetleri, aldıkları eğitimi, gelişimlerini ve yaşam kalitelerini etkilemektedir (Fish,
2008). Aileler engeli olan çocuğa sahip olduktan sonra, pek çok sorun ile karşılaşıp farklı yönetmelikler,
eğitim gereksinimleri, yaklaşımlar konusunda bilgi ve beceriye sahip olmak zorunda kalabilmektedirler
(Stoner, vd., 2005). Türkiye’de pek çok Batılı ülkeden daha önce düzenlenmiş yasalar ve engeli olan
bireyleri koruyan yönetmelikler bulunmaktadır. Ancak uygulamaya bakıldığında genellikle var olan
yasalara yönelik dahi hareket edilmediği için çocukların pek çok hak kaybına uğradıkları görülmektedir.
Aileler karşılaştıkları durumlarda farklı savunuculuk davranışlarında bulunabilmektedirler. Bu nedenle
ailelerin savunuculuk davranışlarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır (Burke, 2013). Ailelerin
savunuculuk davranışlarını sergiledikleri ilk dönem erken çocukluk dönemidir. Bu dönemde savunuculuk
davranışlarının daha net görülebileceği düşünülmektedir. Daha geç dönemlerde kimi aile tükenmişlik
gösterirken kimi aile daha yüksek düzeylerde savunuculuk gösterebilmektedir. Erken çocukluk döneminde
aileler çocuklarını korumak durumundadırlar. Çocuklarının korunmaya ihtiyaçları olduğu durumlarda
ailenin nasıl bir duruş sergilediği çocuğun ileriki dönemleri için de belirleyicilik taşımaktadır (Fish, 2008).
Aile savunuculuğu ile ilgili çalışmalar son derece az sayıdadır ancak aileler için etkili eğitimler
planlayabilmek, ihtiyaçlarını belirlemek için var olan durumun değerlendirilmesi gerekmektedir. Dahası,
ailelere ve çocuklara uygun hizmetlerin belirlenebilmesi, uzmanlar ile işbirliğinin desteklenebilmesi ve
daha iyi işbirlikleri kurulması, bu yolla aile katılımının da arttırılması için ailelerin nasıl ve neden
savunuculuk etkinlikleri gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi önem taşımaktadır (Boshoff vd., 2016). Bu
çalışmanın amacı erken çocukluk döneminde özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin karşılaştıkları
durumlarda sergileyeceklerini düşündükleri savunuculuk davranışları ve bu durumlara ilişkin görüşlerini
belirlemektir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Çalışmada, yüz yüze yapılandırılmış görüşmeler ile veriler
toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan, savunuculuk
davranışlarını belirlemeyi amaçlayan beş adet vignet içeren görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma
katılımcılarını 20 okul öncesi dönemde özel gereksinimli çocuğa sahip anne oluşturmuştur. Katılımcılar
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uygun örnekleme ile belirlenmişlerdir. Araştırmadan elde edilen veriler, betimsel analiz ile analiz
edilmiştir. Araştırma bulgularına göre annelerin savunucuk davranışları tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, okul öncesi, savunuculuk
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Children's literature is the product of enriching children’s intellectual and emotional worlds with
visual and linguistic elements in accordance with the developmental levels of children in the process that
lasts from birth to adolescence (Sever, 2003). The first books the children meet are the illustrated
children's books. In the first years of life, the child who does not know how to read and write acquires
letters, words and phrases with picture books that provide visual stimulation with bright, vivid colors,
pictures and shapes (Oruç, 2010). The sooner a child who is a unique entity with emotions, thoughts and
behaviors acquires with books, the easier it will be to adapt to the adult world in the future and the
stronger the link between the book and herself. Moreover, as well as illustrated books, contribute to the
development of children's thinking and speaking skills and prepare them for literacy processes (Karatay,
2011). It can be said that through the children's books with pictures, all development areas of children
can be supported positively. Illustrated children's books can also be used to provide information and gain
behavior to children. Through books, children can gain a lot of information and behavior.
Early childhood is an extremely important development period of children in which major part of
attitudes and thougths were formed. This process is a period in which the ability to respect and empathize
differences develops. Pre-school children may refuse to play with children who speak a different language
and whose skin color is darker, dressed differently or with disabilities (Aktan, 2011). The situation in which
children meet for the first time in this period can often show a tendency to rejection. From this period
onwards awareness studies can support the development of positive attitudes towards peers with special
needs in children who develop typically. This also helps to acceptance of children with special needs.
The use of children's books, especially in early childhood, is important in raising awareness for
individuals with disability, ensuring their acceptance, and promoting cohesion and inclusion. Thus, the
information, attitudes and behaviors acquired about childhood obstacles will become adults in the future,
and at the same time these individuals who will raise children will have a positive viewpoint of disability
and societal quality inclusion. The number of books that can be used for it is increasing in Turkey. The
purpose of this study is to investigate the properties prepared on disability of children's books for early
childhood in Turkey. Study moethod of this study is descriptive method. Sampling method is criterion
sampling. Criterion sampling is a method that allows the researcher to examine the research topic in
depth. 30 children's books published between 2000 and 2018 were included in the study. The study data
were collected using a control list consisting of 2 sections and a total of 10 items prepared by the
researchers. Each sample of the sample was independently examined by 2 researchers. In the examined
data, besides the evaluation of the general information about the books, the information such as the
explanation of the disability type, the directions to the children, the approach of the book towards
disability, the language the book uses for disability were examined. The data were analyzed using
frequency and percentage values. As a result of the research, recommendations were made for children's
books on disability.
Keywords: childrens’ picture books, early childhood, disability
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Çocuk edebiyatı, doğumdan ergenlik dönemine kadar devam eden süreçte çocukların gelişimsel
düzeylerine uygun olarak, onların düşünsel ve duygusal dünyalarını sanatsal nitelik taşıyan görsel ve dilsel
öğelerle zenginleştiren ürünler bütünüdür (Sever 2003). Çocukların karşılaştıkları ilk kitaplar, resimli çocuk
kitaplarıdır. Yaşamın ilk yıllarında okuma ve yazma bilmeyen çocuk parlak, canlı renkleriyle, resimleri ve
şekilleriyle görsel uyaran sağlayan resimli kitaplar sayesinde harflerle, kelimelerle ve cümlelerle tanışır
(Oruç, 2010). Duygu, düşünce ve davranışlarıyla kendine özgü bir varlık olan çocuk, kitaplarla ne kadar
erken tanışırsa ileride yetişkin dünyasına uyumu o kadar kolay olacak ve kitapla arasındaki bağ o kadar
güçlü olacaktır. Bütün bunların yanı sıra resimli kitaplar çocukların düşünme ve konuşma becerilerinin
gelişmesine de katkı sağlar ve okuryazarlık süreçlerine hazırlar (Karatay, 2011). Bu bağlamda resimli çocuk
kitapları aracılığıyla çocukların bütün gelişim alanlarını olumlu yönde desteklenebileceği söylenebilir.
Resimli çocuk kitapları aynı zamanda çocuklara bilgi ve davranış kazandırma amacıyla da
kullanılabilmektedir. Kitaplar yolu ile çocuklar pek çok bilgi ve davranışı kazanabilmektedirler.
Erken çocukluk dönemi çocukların gelişimlerinin tutum ve düşüncelerin büyük bir kısmının oluşup
tamamlandığı son derece önemli bir dönemdir. Bu süreç farklılıklara saygı duyma ve empatide bulunma
becerilerinin geliştiği bir dönemdir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar, kendilerinden farklı bir dili konuşan,
ten rengi kendisinden koyu ya da açık olan, farklı giyinen ya da engeli olan çocuklarla oynamayı red
edebilirler (Aktan, 2011). Bu dönem çocukları ilk kez karşılaştıkları durumu genellikle yadırgama ve dışlama
eğilimi de gösterebilirler. Bu dönemden itibaren yapılacak farkındalık çalışmalarıyla tipik gelişim gösteren
çocukların özel gereksinimi olan akranlarına ilişkin olumlu tutum geliştirmesi desteklenebilir. Tipik gelişim
gösteren çocukların özel gereksinimi olan çocuğun gereksinimlerini anlayabilmesi ve ona nasıl yardım
edebileceğini öğrenmesi, tutumunun olumlu olmasına ve yetersizliği olan çocuğun kabulüne yardımcı
olabilmektedir.
Engeli olan bireyler için farkındalık yaratmada, bu bireylerin kabulünün sağlanmasında ve
kaynaştırma ve bütünleştirmenin desteklenmesinde çocuk kitaplarının kullanımı, özellikle erken çocukluk
döneminde son derece önemlidir. Bu yolla çocuklara sunulacak bu farkındalık çalışmalarının çocukların
karşısındaki kişinin sadece engelini görmesini değil, onu tüm özellikleriyle bir insan olarak görme
yeteneğine sahip olmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Böylece çocukluk çağda engel hakkında edinilen
bilgi, tutum ve davranışlar ileride yetişkin olacak ve aynı zamanda çocuk yetiştirecek olan bu bireylerin,
engele bakış açısını olumlu kılacak ve toplumsal olarak kaliteli kaynaştırma sağlanmış olacaktır Bunun için
kullanılabilecek kitapların sayısı Türkiye’de giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı engel üzerine
hazırlanmış erken çocukluk dönemine yönelik Türkiye’de bulunan çocuk kitaplarının özelliklerinin
incelenmesidir. Bu araştırma, nesnelerin, toplumların, kurumların, olayların doğasını ve özelliklerini
tanımlamak için kullanılan bir yöntem olan “tarama” niteliğinde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın
örneklemi amaçlı- ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme yönteminin bir alt
basamağı olan ölçüt örnekleme yöntemi, ölçüt veya ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilen
araştırma konusunun derinlemesine incelenmesini sağlayan bir yöntemdir. Çalışmada 2000-2018 yılları
arasında basılmış 30 çocuk kitabı dahil edilmiştir. Çalışma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve
2 bölüm ve toplam 10 maddeden oluşan kontrol listesi kullanılarak toplanmıştır. Örneklemi oluşturan her
bir kitap, 2 araştırmacı tarafından birbirlerinden bağımsız olarak incelenmiştir. İncelenen verilerde,
kitaplara ilişkin genel bilgilerin değerlendirilmesinin yanında engel durumuna yönelik açıklamalar,
çocuklara yönelik yönlendirmeler, kitabın engele yönelik yaklaşımı, kitabın engele yönelik kullandığı dil gibi
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bilgiler incelenmiştir. Veriler, frekans ve yüzde değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma
sonucunda engel ve engellilik üzerine hazırlanmış çocuk kitaplarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: resimli çocuk kitapları, erken çocukluk dönemi, engel
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Abstract No: 92 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Renewal work has begun in the secondary curriculum of history. The draft program in the 2015
has undergone significant changes and has been finalized with the latest amendment in 2018. Sometimes
draft programs have also been published until the last program has arrived. In the board of education and
training website, the history program was presented to teachers, to peoples and to authorities. New
history program was implemented in the ninth grade, first time, in the 2017-2018 academic years.
According to the new program 9th grade history course book is prepared and used. However, the program
which history text book written has also changed. So 9th grade history textbook will be rewritten
according to the changing new history program. When the first time the draft program was published,
the chronological approach was abandoned and a thematic approach was applied. The units of history
lesson were similar to the units of social studies lesson. This change was highly out of it by academicians
who adopted the chronological approach. A meeting was also held in the Turkish Historical Society in the
Ankara on the new date draft program and the academicians who work history department expressed
their opinions. Eventually The history programs were finalized and published in 2018. According to the
new program, Ottoman history lessons are divided into two classes. Part of the course will be given to the
10th class, and part of the course will be given to the 11th class. In the new history program history of
revolution lesson curriculum has been brought up to date as close as possible. Last unit is in the lesson
"Turkey and the world on the brink of the 21st century." The purpose of this study is to evaluate the
purpose new history teaching program. However, this study focuses on the 9th grade history curriculum.
In the this study we focused on the examines on the changes in the 9th grade curriculum themes and the
opinions of teachers about the 9th grade curriculum. In this study, history teachers evaluated the program
based on the program written in the 9th grade course book (2017-draft program). History teachers in Kars
were asked by us about their thoughts on the new 9th history program. We gave to history teachers a
form consisting of 3 questions and asked to them 3 questions. Method of this study is based on document
analysis system. We made content analysis. According to the results of the content analysis which made
by us, the opinions of the history teachers were revealed. History teachers have said that the
chronological point of view of the program has been abandoned and thematic approach has been taken
into accounted. The teachers who evaluated the program through the ninth grade textbook stated that
the new history lesson teaching program gave less information compared to the old history lesson
teaching program. Some of the history teachers have indicated that they need time to better evaluate
the program. So to get the feedback of the new program, the program should be implemented in all
classes in the high school from 9t class to 12th. Clearly at least four years is needed to get full feedback
on the new history program. Some of the history teachers said that the program change was not very
important. It is very important the number of questions in the entrance exams to the university. In other
words, it is important to increase the number of date questions in university examinations so that history
lessons can be enjoyed by students and processed more efficiently.
9 th. Class History Teaching Program and Draft Programs:
1-Old 9 th. Class History Teaching program and it’s Units: History of Science, Civilization and Its
Emergence and Early Civilization, First Turkish States, Islamic History and Civilization (Until 13. Century),
Turkish - Islam States (through 10-13.centuries), the History of Turkey (through 11- 13. Centuries)
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2- 2015 9 th. Class (Draft) History Teaching program and its Units: History and History Literacy,
Power and Management, Religions and Philosophical Systems, Law and Justice, War and War
Organization, Migration and Settlement, Livelihood and Economy, Science, Literature and Art
3- 2017 9 th. Class (Draft) History Teaching program and its Units: Adventure of the Earth and
Human History, ancient people in the world, the ancient Turks in Eurasia, the ancient Islamic civilization,
accepted Islam by Turks and Seljuk Turks.
4- 2017 9 th. Class (Draft) History Teaching program and it’s Units: History and history writing,
Human in ancient World, Eurasia in the First and Middle Ages, The Birth of Islamic Civilization, Acceptance
of the Islam by the Turks and the Settlement in Anatolia.
5- 2018 9. th. Class (Draft) History Teaching program and it’s units (Finally): History and Time, First
Periods of Man, World in Middle Ages, Turkish World in Early and Middle Ages, Birth of Islamic Civilization,
Acceptance of Islam by Turks and First Turkish Islamic States
Keywords: History, History Lesson, History Curriculum, High School, History Teachers.
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Ortaöğretim Tarih Öğretim Programı Tematik Mi Olmalı Yoksa Kronolojik Mi?
Özgür Aktaş
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bildiri No: 92 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Diğer alanlarda olduğu gibi ortaöğretim tarih müfredatında yenileme çalışmaları başlamıştır. 2015
yılında yayımlanan tarih ortaöğretim taslak programı eleştiriler ve öneriler ışığında önemli değişikliklere
uğradı. 2018 yılı Ocak ayında son değişiklikle nihai şeklini almıştır. Son programa gelinceye kadar taslak
programları da yayınlandı. Talim ve Terbiye Kurulu web sitesisinde tarih programı çeşitli kesimlerin
görüşlerine sunulmuştu. Program ilk defa 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında dokuzuncı sınıflarda
uygulanmıştır. Yeni programa göre 9. Sınıf tarih ders kitabı hazırlanmıştır. Ancak nihai program bu
olmadı.9. sınıf tarih ders kitabının yazıldığı program da değişikliğe uğramıştır. 2018-2019 eğitim ve öğretim
yılında yeni yazılan tarih 9. Sınıf tarih ders kitabı değişen programa göre yeniden yazılacaktır. Taslak
program ilk olarak yayınlandığı zaman kronolojik yaklaşım terk edilerek tematik bir yaklaşım sergilenmişti.
Tarih dersinin üniteleri sosyal bilgiler dersinin ünitelerine benzemişti. Bu durum geleneksel olarak
kronolojik yaklaşımı benimseyen akademisyenler tarafından oldukça yadırganmıştı. Yeni tarih taslak
programıyla ilgili Türk Tarih Kurumu’nda da toplantı yapıldı ve akademisyenler fikirlerini belirttiler. 2018
yılında nihai program kesinleşerek yayınladı. Yeni programa göre Osmanlı tarihi dersi ikiye bölündü. Dersin
bir kısmı 10. Sınıfta verilecek bir kısmı ise 11. Sınıfta verilecektir. Yeni tarih proramında TC. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük dersi öğretim programı zaman olarak günümüze yakın tarihe kadar getirilmiştir. Son ünite
“21 yüzyılın eşiğinde Türkiye ve Dünya” ünitesidir.
Bu çalışmanın genel amacı tarih öğretim programlarını değerlendirmektir. Ancak bu çalışma 9. Sınıf
tarih öğretim programı üzerine yoğunlaşmıştır. Yeni tarih 9. Sınıf öğretim programı temalarında yapılan
değişiklikler ve öğretmenlerin 9. Sınıf programı hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmada tarih
öğretmenleri 9. Sınıf ders kitabının yazıldığı program üzerinden (2017-taslak) değerlendirme yapmışlardır.
Kars İli’nde görev yapan tarih öğretmenlerine yeni tarih programına ilişkin düşünceleri sorulmuştur.
Öğretmenlere 3 sorudan oluşan form verilerek cevaplandırmaları istenmiştir. Çalışma döküman analizi
yöntemine dayanmaktadır. Yapılan içerik analizi sonuçlarına göre tarih öğretmenlerinin görüşleri ortaya
çıkarılmıştır. Tarih öğretmenleri genel olarak programanın kronolojik bakış açısı terk edilerek tematik
yaklaşımla ele alındığını söylemişlerdir. Programı dokuzuncu sınıf ders kitabı üzerinden değerlendiren
öğretmenler ise yeni programın eski programa göre daha az bilgi verdiğini ifade etmiştir. Tarih
öğretmenlerinin bir kısmı ise programın daha iyi değerlendirilebilmesi için zamana ihtiyaç duyduklarını
belitmişlerdir. Yani yeni programın dönütlerinin alınması için liselerde tüm sınıflarda uygulanmalıdır. Yeni
tarih programının dönütlerinin tam olarak alınması için en az dört yıllık bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır.
Tarih öğretmenlerinin bir kısmı ise program değişikliğinin çok önemli olmadığı söylemişlerdir. Bahsi geçen
tarih öğretmenlerine göre önemli olan üniversiteye giriş sınavlarınnda çıkan soru sayısıdır. Yani tarih
dersinin öğrenciler tarafından sevilmesi, daha verimli işlenebilmesi için üniversite sınavlarındaki tarih soru
sayısının artması önemlidir.
Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı ve Taslak Programlar
1. Eski Tarih Programı ve Üniteler (2007): Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, İlk Türk Devletleri,
İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar), Türk-İslam Devletleri (10-13.yüzyıllar), Türkiye Tarihi (11-13.
Yüzyıllar).
2. 2015(Tarih Programı ve üniteler Taslak): Tarih ve Tarih Okuryazarlığı, Güç ve Yönetim, Dinler, İnanışlar ve
Felsefi Sistemler, Hukuk ve Adalet, Savaş ve Savaş Organizasyonu, Göç ve Yerleşme, Geçim ve Ekonomi
,Bilim, Edebiyat ve Sanat.
3. 2017 Tarih Programı ve Üniteler (Taslak): İnsanın Yeryüzü Serüveni ve Tarih, Kadim Dünyada İnsan, Kadim
Avrasya’da Türkler, Kadim İslâm Medeniyeti, Türklerin İslamiyeti kabülü ve Selçuklu Türkiyesi.
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4. 2017 Tarih programı ve Üniteler (Taslak): Tarih ve Tarih yazıcılığı, Kadim Dünyada İnsan, İlk ve Orta Çağlarda
Avrasya, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Türklerin İslâmiyeti Kabülü ve Anadolu’ya Yerleşmesi.
5. 2018 Tarih programı ve üniteler (Nihai program) : Tarih ve Zaman, İnsanlığın İlk Dönemleri, Orta Çağ’da
Dünya, İlk ve Ortaçağlarda Türk Dünyası, İslam Medeniyeti’nin Doğuşu, Türklerin İslamiyet’i Kabülü ve İlk
Türk- İslam Devletleri.

Anahtar Kelimeler: Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Programı, Ortaöğretim, Tarih Öğretmeni.
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Perceptions Of Citizenship And Teaching Experiences Of Secondary School Social Science
Teachers: A Phenomenological Study
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi
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Abstract No: 97 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Abstract
Problem: The continuity of existence in both the global and the national context can be achieved
by individuals acquiring effective citizenship awareness. It is a widespread belief that citizenship
awareness can not be gained with only the information in your mind or with the values in the heart.
Individuals need to have some skills in order to be able to transform the knowledge and the values they
possess into behaviour. In this context citizenship includes a variety of skills such as respect for human
value, individual's consideration of his / her and others' rights and responsibilities, peaceful approach to
conflict, high-level thinking and decision-making, reading and communication, environmental protection.
In secondary education program eight key competences were prepared that support the integrated
development of learners with knowledge, skills and behaviors by taking Turkey Competency Framework
(TCF) into account. One of these competence dimensions is to introduce the citizenship skills to students
in all subjects. As is known, teachers are the practitioners of the prepared programs. Teachers are
expected to keep their programs alive by adhering to programs related to their field. In this context, it is
important to determine how the concept of citizenship, which is more emphasized in the social sciences
and reflected in its contents, is primarily perceived by the teachers and what kinds of applications are
made for teaching it, consistency of perceptions and experiences, and determination of the sources of
problems experienced in the process. Moreover, when the related literature was searched, no study was
found on the perception of citizenship and experiences within the framework of program title and
framework, although there were studies on the screening models related to the perceptions of citizenship
of secondary school teachers under the training management framework
Aim: The aim of the research is to evaluate citizenship education practices in secondary school
curriculums from the perspectives of competencies and the factors affecting citizenship education
according to the perceptions and experiences of social science teachers. In line with this general objective,
the following sub-objectives will be sought:
1. How do secondary school teachers conceptualize citizenship and citizenship education?
2. What are the teaching experiences of secondary school teachers related to the process of acquiring the
citizenship competence?
3. How is the harmony between secondary school teachers' perception of citizenship and their application
for citizenship education?
4. How do secondary school teachers define and explain the following positive/ negative factors that influence
the development of citizenship in their students with their reasons?
a.
b.
c.
d.
e.

Originating from school
Originating from environment
Originating from student
Originating from teacher
Originating from curriculum

Method: The research is a qualitative study designed according to phenomenological study
method. Participants will be composed of eight secondary school teachers in different branches (History,
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Geography, Philosophy) working in the Gaziantep province in the spring semester of the 2017-2018
academic year. Teachers will be selected from the purposeful sampling method with maximum diversity
in mind. In this process, attention will be paid to the fact that the schools to be included in the research
are at different socio-economic levels in the direction of the information obtained from the provincial
national education directorate. The data will be collected through a two-part semi-structured interview
form developed by the researchers.YIn the first part of the semi-structured interview form, there will be
items containing information about the teachers and administrators participating in the interview, such
as "their gender, branch, professional seniority, the cities they work in, their period of office at school, the
university they graduated, their state of following curriculum". The second part will consist of three openended questions prepared according to the categories of "concept perception, teaching experiences,
factors affecting the achievement of citizenship competence" in order to assess the factors and needs that
affect the implementation of the dimension of values in the secondary education process. The prepared
questions will be presented to the opinions of the experts of at least two educational sciences and they
will get their final form. Before proceeding to the actual application, the interview will be conducted in
terms of clarity and operability. In the study, the data will be collected by researchers during May and
June 2017-2018 spring semester through face-to-face interviews at the time teachers are available.
During the interviews, the voice recorder will be used according to the permission status from the
teachers. The research data will be transformed into codes and themes through content analysis. The
codes obtained will be presented to an expert in the field and will be checked for reliability. To do this,
the formula "P (Percent of Reconciliation) = [Na (Opinion Units) / Na (Opinion Units) + Nd (Visibility
Separation)] X100" proposed by Miles and Huberman (1994, p.64) will be used.
Findings: The findings will be presented through concept networks and causal networks.
Result: Once the analysis phase is completed, the results from the findings will be reached. At this
stage, the results will be discussed and suggestions for theory and practice will be stated.
Keywords: Secondary education curriculum, competencies, citizenship, teacher perception.
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Özet
Problem: Hem küresel hem ulusal bağlamda var olmanın devamlılığı, bireylerin etkili vatandaşlık
bilincini kazanmalarıyla sağlanabilir. Sadece zihinde duran bilgilerle ya da kalpte duran değerlerle
vatandaşlık farkındalığı kazanılamayacağı yaygın bir kanıdır. Bireylerin kazandıkları bilgileri ve sahip
oldukları değerleri davranışa dönüştürebilmeleri için bir takım becerilere sahip olmaları gerekmektedir.
Bu bağlamda vatandaşlık, insan değerine saygı, bireyin kendisinin ve başkalarının hak ve sorumluluklarını
düşünmesi, çatışmalara barışçıl yaklaşma, üst düzey düşünme ve karar verme, okuma ve iletişim kurma,
çevreyi koruma gibi birçok beceriyi hali hazırda kapsamaktadır. Uygulanmakta olan orta öğretim
programlarında Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) dikkate alınarak hazırlanan ve öğrenenlerin bilgi, beceri
ve davranışlarla bütünleşik gelişimini destekleyen sekiz anahtar yetkinlik oluşturulmuştur. Bu yetkinlikler
boyutlarından biri de vatandaşlık becerisinin öğrencilere tüm derslerde kazandırılmasıdır. Bilindiği üzere,
öğretmenler hazırlanan programların sahadaki uygulayıcısıdırlar. Öğretmenlerden alanlarına ilişkin
programlara bağlı kalarak programları yaşatmaları beklenmektedir. Bu bağlamda özellikle sosyal bilim
alanlarında öğretimi daha çok vurgulanan ve içeriklerine de yansıtılan vatandaşlık kavramının öncelikle
öğretmenler tarafından nasıl algılandığı ve öğretimi için ne tür uygulamalar yapıldığının, algıların ve
deneyimlerin uyumunun ve süreçte yaşanan sorunların kaynaklarının belirlenmesi önemli görülmüştür.
Ayrıca ilgili literatür tarandığında, ortaöğretim öğretmenlerinin eğitim yönetimi çerçevesinde vatandaşlık
algılarına ilişkin tarama modellerinde yürütülen araştırmalara rastlanmasına rağmen, vatandaşlık algı ve
deneyimlerinin program bağlılığı çerçevesinde incelendiği bir çalışmaya ulaşılmamıştır.
Amaç: Araştırmanın amacı orta öğretim programlarında yetkinlikler perspektiflerinde yer alan
vatandaşlık eğitim uygulamaları ve vatandaşlık eğitimini etkileyen faktörlerin sosyal bilim öğretmenlerinin
algılarına ve deneyimlerine göre değerlendirilmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıda yer alan alt
amaçlara cevap aranacaktır:
1. Orta öğretim öğretmenleri vatandaşlığı ve vatandaşlık eğitimini nasıl kavramsallaştırmaktadır?
2. Orta öğretim öğretmenlerinin vatandaşlık yetkinliğini kazandırma sürecine ilişkin öğretim deneyimleri
nelerdir?
3. Orta öğretim öğretmenlerinin vatandaşlık algısı ve vatandaşlık eğitimine yönelik uygulamaları arasındaki
uyum nasıldır?
4. Orta öğretim öğretmenleri öğrencilerinde vatandaşlık gelişimini etkileyen,
a.
b.
c.
d.
e.

Okul kaynaklı
Çevre kaynaklı
Öğrenci kaynaklı
Öğretmen kaynaklı
Program kaynaklı olumlu ve olumsuz faktörleri ve nedenlerini nasıl tanımlamakta ve açıklamaktadırlar?

Yöntem: Araştırma olgu bilim yöntemine göre desenlenmiş nitel bir çalışmadır. Katılımcılar 20172018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Gaziantep ilinde görev yapan farklı branşlardaki (Tarih,
Coğrafya, Felsefe) sekiz orta öğretim öğretmeninden oluşacaktır. Öğretmenler amaçlı örnekleme
yönteminden maksimum çeşitlilik dikkate alınarak seçilecektir. Bu süreçte il milli eğitim müdürlüğünden
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alınan bilgiler doğrultusunda araştırmaya dâhil edilecek okulların farklı sosyo ekonomik düzeyde
olmalarına dikkat edilecektir. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen ve iki bölümden
oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılıyla toplanacaktır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun
ilk bölümünde görüşmeye katılan öğretmenlerin ve yöneticilerin “cinsiyetlerine, branşlarına, mesleki
kıdemlerine, görev yaptıkları illere, okulda görev yapma sürelerine, mezun oldukları fakültelere, öğretim
programlarını takip etme durumlarına” yönelik bilgileri içeren maddeler yer alacaktır. İkinci bölüm ise orta
öğretim sürecinde değerler boyutunun uygulanmasını etkileyen faktörlerin ve ihtiyaçların
değerlendirilmesi amacıyla “kavram algısı, öğretim deneyimleri, vatandaşlık yetkinliğinin kazanımını
etkileyen faktörler” kategorilerine göre hazırlanan üç açık uçlu sorudan oluşacaktır. Hazırlanan sorular
konusunda çalışan en az iki eğitim bilimleri uzmanın görüşlerine sunulacak ve son şeklini alacaktır. Asıl
uygulamaya geçilmeden önce görüşme sorularının anlaşılırlığı ve işlerliği açısından denemesi yapılacaktır.
Araştırmada veriler 2017-2018 bahar yarıyılında Mayıs ve Haziran ayları süresince araştırmacılar
tarafından öğretmenlerin uygun oldukları saatlerde yüz yüze yapılan görüşmeler yoluyla toplanacaktır.
Görüşmeler sırasında öğretmenlerden gelen izin durumlarına göre ses kayıt cihazı kullanılacaktır.
Araştırma verileri içerik analizi yoluyla kodlara ve temalara dönüştürülecektir. Elde edilen kodlar bir alan
uzmanının görüşüne sunulacak ve güvenirlik kontrolü yapılacaktır. Bu işlem için Miles ve Huberman’ın
(1994, s.64) önerdiği “P(Uzlaşma Yüzdesi%)=[Na(Görüş Birliği)/ Na(Görüş Birliği)+Nd (Görüş
Ayrılığı)]X100” formulü kullanılacaktır.
Bulgular: Elde edilen bulgular kavram ağları ve nedensel ağlar aracılıyla sunulacaktır.
Sonuç: Analiz aşaması tamamlandığında elde edilen bulgulardan sonuçlara ulaşılacaktır. Bu
aşamada sonuçlar tartışılarak teori ve uygulamaya yönelik öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Orta öğretim programı, yetkinlikler, vatandaşlık, öğretmen algısı.
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Abstract No: 132 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Aim
The history is accepted as the memory of the nations. History teaching has changed according to
the ages, states. History of the Turkish Revolution classes are taught in the secondary schools and higher
education to be improved the understanding basic principle of young Republic of Turkey which took the
place of Ottoman Empire, and to be able to bring people together in a common stake.
The aim of this study is to show how the curricula of “History of the Republic of Turkey and Turkish
Revolution” classes are shaped from the beginning until the day and to analyze the curricula updated in
2018.
Method
In this study, the teaching way of History of the Republic of Turkey and Turkish Revolution classes
were examined comparatively from the beginning until today. Moreover, the assessment of the updated
curriculum was compared with previous curriculums.
Findings
The first high school history class curriculum of the Republic of Turkey was prepared in 1924. The
topics, the Turkish war of independence, foundation of the Republic of Turkey, and abolition of the
caliphate have been added to the curriculum. Arrangements were made in 1927 on the history course
hours and curriculum. Turkish Historical Society established in 1931 and studies in history have increased.
In this period, in order to determine the place and the subject of the Turkish History in the History of the
World, a work titled “Türk Tarihinin Ana Hatları (Outline of the Turkish History)” was prepared and
published in limited quantities, such as 100, for the review of historians. One year after the publication of
this book, an 87-page booklet was prepared with the title of "The Outline of Turkish History-Medhal
Section" and 30.000 copies of this booklet were presented with the permission of the Ministry of
Education. 4-Volume history books were written and sent to schools based on “The Outline of Turkish
History”. Last volume of these history books was about the History of Turkish Republic. In the Second
National Education Council held in 1943, the education of morality, language and history was handled in
the schools and a plan was made regarding the teaching of the Turkish Revolution. Between the years
1938-1970 “History of the Republic of Turkey and Turkish Revolution” courses were 1 hour per 2 weeks
in high schools and the topics of courses were covered in this one hour. In 1974, the Republic of Turkey
courses in 11th grade classes are designated as common course to be taught 2 hours a week in high
schools. In 1976, 11th grade history course in one hour is devoted to the Republic of Turkey and the
Revolution courses increased to 3 hours.
Significant changes related to the Republic of Turkey and the Revolution History courses were
experienced after the 1980 military coup. With the new regulation, Turkish Republic Revolution History
and Ataturkism courses were compulsory for the all grade students in high schools. The curriculum
adopted in 1981 started to be implemented from 1981-1982 academic year. In the 1st grade of high
school (1hour per week), the First Constitutionalist Period and the developments until M. Kemal's coming
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to Samsun and the life of M. Kemal (1881-1919) were taught. In the 2nd grade of high schools, the topic
of the course was events from the beginning of Turkish war of independence to the Lausanne Agreement.
In the 3rd grade of high schools, the internal and external political, social and economic events in the
Republican Period (1923-1946) and Ataturkism were covered in this course which was 2 hours at the
weekly lesson plan. First semester covering all topics and second semester seminar workshops were
projected. However, despite the inclusion in the curriculum, events between 1939 and 1946 have not
been featured in textbooks for many years.
This curriculum, which was implemented in 1981, was changed in 2010. This course covers years
from the birth of M. Kemal, in 1881, until his death in 1938. The events between the years 1938-1946
were removed from the curriculum. Among the chapters, Ataturkism and Ataturk Principles have biggest
share with 45% in updated curriculum. The last change in the curriculum was made in 2018 and it was
decided to be implemented starting from 2018-2019 academic year. According to this change, while
history courses are 2 hours per week for the 9th-10th-11th grades, History of Turkish Revolution and
Ataturkism course will be 2 hours per week for 12th grades. The new arrangement is the most radical
change since 1981. The subjects of the previous program were collected under the three headings: 1-the
Ottoman State and World in the early 20th century, 2-National Independence War, 3-Ataturkism and
Turkish Revolution. These three main headings constitute 56 % of the curriculum. Moreover, events in
Turkey and World from World War II. until 1990s also are added to new curriculum.
Conclusion:
It is inevitable to update teaching programs in accordance with the developing world and country
conditions. The important thing is that programs can adapt to change. In the updated curriculum, with
the same old goals there are also new goals such as bring awareness to the students about Turkey and
new changing World. When the rising generation can understand and know what’s what, they can protect
M. Kemal Atatürk’s principles and reforms.
Keywords: Secondary School, “History of the Republic of Turkey and Turkish Revolution, Teaching Programs
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Amaç: Milletlerin hafızası olarak kabul edilen tarihin, okullarda öğretilmesi sürecinde nasıl bir
yöntem izlenmesi gerektiği ve hedefin ne olduğu içinde bulunulan çağa, devletlere ve toplumlara göre
değişiklik göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin yerini alan Türkiye Cumhuriyeti’nde kişisel egemenlikten millet
egemenliğine geçiş sürecinde gerçekleştirilen inkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini
benimsetmek, çok uluslu yapıdan millî devlet anlayışına geçişte ortak bir paydada insanları bir araya
getirebilmek amacıyla İnkılâp Tarihi dersleri orta ve yüksek dereceli okullarda okutulmaya başlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, başlangıçtan günümüze gelinceye kadar bu derslerin öğretim programlarının
nasıl şekillendiğini ve 2018 yılında Ortaöğretim Kurumları T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersleri
Öğretim Programları’nda yapılan değişiklikleri analiz etmektir.
Yöntem: Bu çalışmada başlangıçtan günümüze gelinceye kadar İnkılâp Tarihi derslerinin
okutulmasında nasıl bir yol izlendiği, en son 2018 yılında kabul edilen T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
dersi programının durum analizi yapılmıştır.
Bulgular: Ülkemizde Cumhuriyet dönemine ait ilk lise müfredat programı 1924 yılında hazırlanmış
ve tarih derslerinde konular arasına İstiklal harbi, Türkiye Devleti’nin kuruluşu ile birlikte Cumhuriyet’in
ilanı ve halifeliğin kaldırılması konuları eklenmiştir. 1927 yılında tarih ders saatlerinde ve müfredatında
düzenleme yapılmıştır. 1931 yılında Türk Tarih Kurumu’nun kurulması ile birlikte tarih alanındaki
çalışmalar hız kazanmıştır. Bu dönemde Dünya Tarihi içersinde, Türk Tarihinin yerini ve konusunu tespit
edebilmek için 606 sayfalık Türk Tarihinin Ana Hatları isimli eser hazırlanmış ve tarihçilerin incelemesine
sunulmak üzere 100 adet gibi sınırlı sayıda basılmıştır. Bu kitabın basımından bir yıl sonra Türk Tarihinin
Ana Hatları-Medhal Kısmı başlığı ile 87 sayfalık bir kitapçık daha hazırlanarak Talim Terbiye Dairesi’nin izni
ile 30.000 adet bastırılıp satışa sunulmuştur. Türk tarihinin ana hatlarını esas alan ve okutulmak üzere
okullara gönderilen 4 ciltlik tarih kitaplarından son cildi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ni ele almıştır.1943
yılında yapılan İkinci Milli Eğitim Şurası’nda, okullarda Ahlak, Dil ve Tarih öğretimi ele alınmış ve Türk
İnkılâbı’nın öğretimi ile ilgili bir planlama yapılmıştır. 1938-1970 yılları arasında liselerde tarih derslerinin
15 günde bir saati Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâbı Tarihi’ne ayrılarak konular işlenmiştir. 1974 yılında 11.
sınıflarda Türkiye Cumhuriyeti dersi bütün alanlarda haftada 2 saat okutulmak üzere ortak ders olarak
belirlenmiştir.1976 yılında 11. sınıflarda tarih dersi 3 saate çıkarılarak bir saati Türkiye Cumhuriyeti ve
İnkılâbı dersine ayrılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâbı Tarihi dersi ile ilgili önemli değişiklik 1980 askerî darbesinden sonra
yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile liselerin bütün sınıflarına T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi konulmuş
ve 1981 yılında kabul edilen müfredat programı, 1981-1982 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya
başlanmıştır. Lise 1. sınıfta (haftada 1) Birinci Meşrutiyet Dönemi ile M. Kemal’in Samsun’a çıkışına kadar
olan gelişmeler ve M. Kemal’in hayatı (1881-1919) işlenmiştir. Lise 2. sınıflarda (haftada 1 saat) dersin
konusu, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcından Lozan Antlaşması’nın imzalanmasına kadar olan gelişmelerdir.
Lise son sınıfta haftada 2 saat okutulan derste Cumhuriyet Dönemi’ndeki (1923-1946) iç ve dış gelişmeler
ile Atatürkçülük konularına yer verilmiştir. Konuların birinci yarıyıl işlenmesi, ikinci yarıyıl seminer yapılması
programda yer almıştır. Fakat öğretim programında yer almasına rağmen 1939-1946 yılları arasındaki
gelişmelere ders kitaplarında uzun yıllar yer verilmemiştir.
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1981 yılında uygulamaya giren bu program 2010 yılında değişikliğe uğramıştır. Haftada 2 saat
olarak okutulacak dersin konusu 1881’de M. Kemal’in hayatı ile başlamakta ve Atatürk’ün ölümüne kadar
olan gelişmeler ele alınmaktadır. 1938-1946 yılları arası gelişmeler programdan çıkartılmıştır. Üniteler
içerisinde en büyük ağırlık % 45 ile Atatürkçülük ve Atatürk İlkelerine ayrılmıştır. Programda son yapılan
değişiklik 2018 yılında yapılmış ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanması
kararlaştırılmıştır. Bu değişikliğe göre Tarih dersleri 9-10-11. sınıflarda haftalık 2 saat okutulurken, T.C.
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi 12. sınıflara alınmıştır. Yeni düzenleme, 1981 yılından sonra yapılan en
köklü değişikliktir. Daha önceki programda yer alan konular 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya,
Millî Mücadele, Atatürkçülük ve Türk İnkılâbı olarak üç ünite başlığı altında toplanmış ve programın
yaklaşık % 56’sını oluşturmaktadır. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya, II. Dünya Savaşı
Sonrasında Türkiye ve Dünya, Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye, 21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye
ve Dünya üniteleri ile 1990’lara kadar dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır.
Sonuç: Gelişen dünya ve ülke şartlarına göre öğretim programlarının güncellenmesi kaçınılmazdır.
Önemli olan programların değişime uyum sağlayabilmesidir. 2018 yılına kadar T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük dersinin öncelikli hedefi, Atatürk’ün önderliğinde gelişen Kuruluş Savaşını ve Atatürk İlke ve
İnkılâplarını öğrencilere benimsetmek olmuştur. Yeni programda bu hedefler korunurken, öğrencilerin
yaşadıkları toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin farkındalığını kazanarak, günümüzde olup
bitenleri yorumlamayı ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir tarih bilinci
geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik, dünyada olup
bitenleri tam kavrama ve yorumlama yeteneğine sahip olursa, onun ilke ve inkılâplarına daha çok sahip
çıkma bilincine sahip olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Orta Öğretim, Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılap Tarihi, Öğretim Programları,
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Kafkas Üniversitesi Susuz Meslek Yüksekokulu

Abstract No: 133 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Aim
It is not possible for education systems not to be influenced by change in every area of the world.
It is inevitable to keep up with this change and make updates with the aim of making the curriculums a
structure that can respond to the needs of the times. The purpose of this study is to review the curriculum
of History Course which updated in 2018 and to present the positive or negative aspects of the updated
edits and to make suggestions for future updates.
Method
The scope of this study covers basic philosophy and general objectives of the Secondary Education
History Course (9.-10.-11.Grades), field specific competences and skills, principles of application of the
program, points to be taken into consideration in preparing the textbooks, intended learning outcome of
textbook chapters, and finally examination and evaluation of the time tables.
Findings
History is regarded as a documentary based scientific discipline that objectively investigates the
activities of human communities that have lived in the past and their relations with each other in a causeeffect relation with time and place. The answer to the question of why history is necessary is usually
answered as knowing the past, recognizing the present, and planning the future. History teaching, on the
other hand, is aimed at providing students with knowledge, equipment, attitudes and behaviors that are
required by history science, especially through educational institutions. Those who approach history
teaching in a traditional way refer to the purpose of history teaching as recognizing our past, owning our
cultural identity, loving the nation, and educating good citizens based on their national and spiritual
values. Another approach is to equip students with a scientific perspective, using historical resources,
interrogating them, and establishing cause-and-effect relationships between events.
When we examine the curriculum, it is seen that both approaches are being tried to be given to
the students. Knowing most important figures who have played big role in the Turkish history, developing
national identity and sense of belonging of its place in the globalized world and Turkey's role in the
clutches etc. reflect the traditional history teaching approach. On the other hand, he goals that include
identifying, analyzing, interpreting and evaluating the evidence contained in the primary and secondary
sources are also based on giving them a scientific approach to the phenomenon.
With the decision of Ministry of National Education (MoNE) Board of Education dated 19.02.2018
and numbered 56, Weekly Course Schedules of Secondary Education Institutions were redefined. the
history lessons were 2 hours per week in the previous years at the 9th and 10th classes. After the
arrangement, from the academic year of 2018-2019 history lessons will be 2 hours per week for the 9th,
10th and 11th grades.
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At the 9th grade history lesson curriculum, scientific definition of history, research methods and
tools are subject of first chapter. Moreover, main purpose of this chapter is understanding, and
interpreting concept of history and other discipline related to history.
In the other chapters, the developments in the Early and Middle Ages, beginning from the early
periods of humanity, were dealt with in the process of change, and historical learning and evaluation were
held in the first order. Under the title of “Turkish World in the First and Middle Ages”, the period between
the appearing of the Turks in the history scene and their meeting with Islam was determined as a separate
unit. When chapters and achievements are assessed, the 9th grade curriculum covers a long period
chronologically. Considering the chapter “Turkish World in the First and Middle Ages” as a separate
chapter, after the Middle Ages were taken into consideration, the impression may be that the Turkish
history has developed independently of world history for 9th grade student. Moreover, having chapters
not in chronological order may also lead to difficulties in the concept of students in terms of thinking skills.
The topics are covered in the 9th grade, are transferred to the 10th grade. In this way, 9th grade class
load is lightened and the connection with the process of founding of the Ottoman State was established.
In the 10th grade, Ottoman history are covered the period from the foundation of Ottoman Empire to the
end of Sultan III. Murad (1302-1595). The period from 1595 to the ending of Ottoman Empire are covered
in the 11th grade curriculum. Thus, it is aimed that students should have the skills to connect and analyze
today, especially by learning better the recent history which they are forced to conceive.
One of the most important purpose of the new history curriculum is understanding of the basic
rationale which affect the establishment, development and collapse of states and nations like political,
geographical, economic and social factors rather than military history. From this point of view, a program
structure has emerged that is far from the traditional perception of history teaching. At the beginning of
the chapters, political and military developments are given in chronological order and it is requested that
students should not enter details and memorize them.
Conclusion
The new curriculum for the history class in the secondary education which will be implemented in
2018-2019 academic year focus on these skills which are Chronological Thinking, Historical
Understanding, Establishing Cause-Effect Relation, Perception of Change and Continuity, Research Based
on Historical Inquiry, Historical Analysis and Interpretation, Historical Problem Analysis and Decision
Making. In the case of textbooks reflecting the content truely and teachers applying the program to real
goals of the curriculum, History lessons can become more understandable and enjoyable for students.
The program can be applied for a long time by eliminating the deficiencies that can be determined after
the implementation of the curriculum.
Keywords: Secondary Education, History Courses, Teaching Programs, High School History Courses
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Lokman Aydın
Kafkas Üniversitesi Susuz Meslek Yüksekokulu

Bildiri No: 133 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç:
Dünyada her alanda yaşanan değişimden eğitim ve öğretim sistemlerinin etkilenmemesi mümkün
değildir. Bu değişime ayak uydurmak ve öğretim programlarını çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
yapıya kavuşturmak amacı ile güncellemeler yapılması kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı 2018 yılında
güncellenen Tarih Dersi Öğretim Programlarının incelenmesi ve yapılan düzenlemelerin olumlu ya da
olumsuz yanlarını ortaya koyarak bundan sonra yapılacak güncellemeler için önerilerde bulunmaktır.
Yöntem:
Bir araştırma bildirisi olan bu çalışmanın kapsamı, Ortaöğretim Tarih Dersi (9.10.11. sınıflar)
Öğretim Programlarının temel felsefesi ve genel amaçları, alana özgü yeterlilikler, beceriler, programın
uygulanma esasları, ders kitaplarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, ünitelerin kazanımları, süre
tablosunun incelenmesi ve değerlendirilmesinden oluşmaktadır.
Bulgular:
Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini, birbirleri ile ilişkilerini, yer-zaman
bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayalı, objektif olarak araştıran bir bilim dalı olarak
kabul edilir. Tarih niçin gereklidir sorusuna verilen cevap genelde geçmişi öğrenmek, bugünü anlamak ve
geleceği planlamak için tarihimizi bilmemiz gerektiği için şeklinde cevaplandırılır. Tarih öğretimi ise
özellikle eğitim kurumları aracılığı ile öğrencilere tarih biliminin gereği olan bilgi, donanım, tutum ve
davranışları kazandırma amacına yönelik olarak verilir. Tarih öğretimine geleneksel açıdan yaklaşanlar,
tarih öğretiminin amacını, geçmişimizi tanımak, kültürel kimliğimize sahip çıkmak, milletini seven, millî ve
manevî değerlerine bağlı iyi yurttaşlar yetiştirmek olarak ifade ederler. Diğer bir yaklaşım ise öğrencilere
bilimsel bakış açısı kazandırmayı, tarihî kaynakları kullanabilme, sorgulama, olaylar arasında sebep-sonuç
ilişkisi kurabilme becerileri ile donatmayı amaçlamaktadır.
Tarih öğretim programlarını incelediğimizde, her iki yaklaşımında öğrencilere verilmeye çalışıldığı
görülür. Türk, İslâm ve Türkiye Tarihinde rol oynamış önde gelen siyasî ve sosyal teşekküller ile önemli
şahsiyetleri tanımaları, millî kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye’nin küreselleşen dünya
içindeki yerini ve rolünü kavramaları, insanlık tarihi bağlamında Türk milletinin ve Türk kültürünün
geçmişten bugüne serüvenini takip etmeleri ve anlamaları, medeniyetimizin dayandığı temel değerleri
kavramaları, benimsemeleri ve bunları davranışlarına yansıtmaları, gibi hedefler geleneksel tarih öğretimi
anlayışını yansıtırken; Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları belirleme, analiz etme, yorumlama
ve değerlendirmeyi içeren hedefler de olaylara bilimsel bakış açısı ile yaklaşma davranışı kazandırmayı esas
almaktadır.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2018 tarih ve 56 sayılı kararı ile Ortaöğretim
Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri’ni yeniden belirlemiştir. Bu düzenlemeye göre daha önceki yıllarda 9.
ve 10 sınıf düzeyinde haftalık 2’şer saat olarak okutulan tarih dersleri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından
itibaren 9-10-11. sınıflarda haftalık 2’şer saat olarak okutulacaktır.
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9. sınıflarda Tarih öğretim programında 1. Ünite’de Tarih ve Zaman konusu işlenirken bir bilim dalı
olarak tarihin konusu, kapsamı, diğer bilimlerle ilişkisi, amacı, zaman ve takvim kavramlarına yer verilmiş,
bilim dalı olarak tarihi anlamaya ve yorumlamaya yönelik beceriler kazandırılmaya çalışılmıştır. Diğer
ünitelerde insanlığın ilk dönemlerinden başlayarak İlk ve Orta Çağlarda yaşanan gelişmeler, değişim süreci
ele alınmış, geçmişi öğrenme ve değerlendirme ön planda tutulmuştur. İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
başlığı altında Türklerin tarih sahnesinde çıkışından İslamiyet ile tanışmasına kadar geçen süre ayrı bir ünite
olarak belirlenmiştir. Üniteler ve kazanımlar değerlendirildiğinde, 9. sınıf programı kronolojik olarak uzun
süreci kapsamaktadır. Orta Çağ Dünyası ele alındıktan sonra İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası'nın ayrı bir
ünite olarak ele alınması Türk Tarihinin Dünya Tarihinden bağımsız ayrı bir gelişme gösterdiği izlenimi
uyandırılabilir. Ayrıca kronolojik sıralama ve düşünme becerisi açısında da öğrencilerde kavramada
zorluklara yol açabilecektir.
Daha önce 9. sınıfta yer alan Türkiye Tarihi konuları, 10. sınıfa aktarılmış böylece hem 9. sınıfın
yoğunluğu azaltılmış, hem de Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili süreç ile bağlantı kurulmuştur. Osmanlı
Tarihi 10. sınıfta Kuruluş Dönemi’nden başlayarak, III. Murad Dönemi sonuna kadar (1302-1595) getirilmiş,
1595’ten Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına kadar geçen dönem 11. sınıfa bırakılmıştır. Böylece, özellikle
öğrencilerin, kavramakta zorlandıkları yakın dönem tarihini daha iyi öğrenerek, günümüzle bağlantı kurma
ve analiz etme konusundaki becerilere sahip olmaları hedeflenmiştir.
Yeni programın en önemli özelliği askerî tarihten çok, devletin kuruluş felsefesini, devletleşme
sürecine etki etken siyasî, coğrafî, ekonomik, sosyal faktörleri anlamaya ve yorumlamaya yönelik olarak
düzenlenmiş olmasıdır. Bu açıdan geleneksel ezberci tarih öğretimi anlayışından uzak bir program yapısı
ortaya çıkmıştır. Ünite başlarında siyasî ve askerî gelişmeler kronolojik olarak verilirken ayrıntıya
girilmemesi ve öğrencilere ezberletme yoluna gidilmemesi istenmiştir.
Sonuç : 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulamaya girecek olan Ortaöğretim Tarih Dersi
Programları, Kronolojik Düşünme, Tarihsel Kavrama, Neden-Sonuç İlişkisi Kurma, Değişim ve Sürekliliği
Algılama, Tarihsel Sorgulamaya Dayalı Araştırma, Tarihsel Analiz ve Yorum, Tarihsel Sorun Analizi ve Karar
Verme, Tarihsel Empati, Tarihsel Önem becerilerinin kazandırılması hedeflenmiş olan bir programdır. Ders
kitaplarının içeriği olumlu yansıtması ve öğretmenlerin programı hedeflere uygun uygulaması halinde,
Tarih dersleri öğrenciler için daha anlaşılır ve zevkle işlenen bir hale gelebilecektir. Öğretim programının
uygulanması sonucu tespit edilebilecek eksikliklerin giderilmesi ile program uzun süre uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Tarih Dersleri, Öğretim Programı, Lise Tarih Dersleri
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The rapid changes in information and communication technologies in the current century,
versatile factors such as globalization and population movements introduce changes and transformations
in every field of daily life. Ability to adapt to these rapid changes and developments and to utilize the
available knowledge in life require individuals to possess certain skills. These skills are necessary for
individuals to contribute to the society, to make the right decisions in their lives, to conduct a productive
life and to survive in the society. Those expected from 21st century individuals do not include being
knowledgeable individuals only, but to become continuously learning, criticizing, questioning, innovating,
thinking, collaborating, and problem-solving individuals. The skills that enable individuals to fulfill the
expectations of the present century are called the 21st century skills. These skills that represent the highlevel skills and learning trends, which individuals need to acquire in order to be successful in the
information age include skills that are related to both knowledge and skills and combine these two
elements. In the literature, 21st century skills are categorized in three groups of learning and innovation
skills, life and career skills, and information, media and technology skills. Learning and innovation skills
include problem solving and critical thinking, collaboration and communication, creativity and innovation
skills. Life and career skills include flexibility and adaptation, initiative and self-management, social and
intercultural skills, leadership and responsibility, and information, media and technology skills include
information literacy, media literacy and information, communication and technology competency skills.
The skills that individuals are required to develop in order to survive and adapt to the society can
only be acquired through education. Turkish education system aims to train contemporary individuals
with the skills, knowledge, and attitudes necessary to meet the current requirements to develop a broad
world-view and their existing potential. Education programs were renewed in Turkey in 2004 to reflect
the contemporary requirements and to meet the changing needs of individuals and the society based on
the innovations and developments in teaching-learning theories and approaches. All courses targeted the
acquisition of "critical thinking, creative thinking, communication, research, problem solving, decision
making, information technology use, and entrepreneurship skills" that were defined as 21st century skills
in the renewed primary education curricula. Finally, the curricula updated in 2018 included competencies
within the skills spectrum that the students would require in national and international levels, and in their
personal, social, academic and professional lives. The Turkish language course curriculum, which
established that the prerequisite of the acquisition of learning, development and professional skills in all
areas was the development of language skills and competences, was updated in 2005, 2009, 2015 and
2018. Today, Turkish language instruction does not only aim the acquisition of listening, speaking, reading
and writing skills, but also the development of mental skills and utilization of these skills to improve the
personal and social traits of the students. In other words, it was expected that the students would acquire
the knowledge and skills that they would utilize for life. The fulfillment of these expectations would only
be possible through the inclusion of the 21st century skills that the students are required to acquire in the
curricula. Thus, the present study aimed to analyze the primary school Turkish language course curricula
adopted in 2005, 2009, 2015 and 2018 in terms of the 21st century skills.
An analytical research model, where authentic materials were used as the basic data source, was
adopted in the present study. In this research model, events, ideas, concepts and works are analyzed with
document analysis method. In order to understand a concept or a past event, the data are defined,
investigated and synthesized. Thus, primary school Turkish language course curricula were considered as
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the documents for research purposes. The collected data were analyzed with the descriptive analysis
method. The study results were discussed based on the findings.
Keywords: Primary school Turkish language course curriculum, 21st century skills, learning and renewal skills,
life and career skills, information, media and technology skills.
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İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim, küreselleşme,
nüfus hareketleri gibi çok yönlü etkenler, günlük yaşamın her alanında değişim ve dönüşümü beraberinde
getirmektedir. Hızlı değişim ve gelişmelere uyum sağlayabilmek ve ulaşılan bilgileri yaşamda
kullanabilmek, bireylerin birtakım becerilere sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu beceriler bireylerin
toplumda yer edinebilmeleri, yaşamlarında doğru kararlar alabilmeleri, üretken olabilmeleri, toplumda
yaşam sürebilmeleri için gerekli olan becerilerdir. 21. yüzyılın bireylerinden beklenen artık sadece bilen
değil, devamlı öğrenen, eleştiren, sorgulayan, yenilikçi, düşünen, iş birlikli çalışabilen ve problem çözme
becerisine sahip bireyler olmalarıdır. Bireylerin, yaşadıkları yüzyılın beklentilerine cevap verebilmelerini
sağlayan beceriler günümüzde 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılmaktadır. Bireylerin bilgi çağında
başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey becerileri ve öğrenme eğilimlerini ifade eden bu
beceriler hem bilgiyi hem de beceriyi içeren, bu iki kavramın harmanlanmasıyla ortaya çıkan becerilerdir.
Literatürde 21. yüzyıl becerileri; “öğrenme ve yenilenme becerileri, yaşam ve kariyer becerileri ve bilgi,
medya ve teknoloji becerileri” olarak üç grupta toplanmaktadır. Öğrenme ve yenilenme becerileri;
problem çözme ve eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim, yaratıcılık ve yenilenme becerilerini
içermektedir. Yaşam ve kariyer becerileri; esneklik ve uyum yeteneği, girişim ve öz yönetim, sosyal ve
kültürlerarası beceriler, liderlik ve sorumluluk becerilerini; bilgi, medya ve teknoloji becerileri ise bilgi
okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve bilgi, iletişim ve teknoloji yeterliği becerilerini içermektedir.
Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmek ve topluma uyum sağlayabilmek için geliştirmeleri gereken
beceriler ancak eğitim yoluyla kazanılabilmektedir. Eğitim sistemimiz çağın gereklerine ayak uyduran,
geniş bir dünya görüşüne ve var olan potansiyelini geliştirmek için gerekli bilgi, beceri ve davranışlara sahip
karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için Türkiye’de 2004 yılında
programlar, öğrenme-öğretme alanındaki teori ve yaklaşımlarda ortaya çıkan yenilik ve gelişmeler
doğrultusunda çağın gerekliliklerini, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
yenilenmiştir. Yenilenen ilköğretim programlarında 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanan “eleştirel
düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini
kullanma, girişimcilik” becerilerine ortak beceriler olarak tüm derslerde yer verilmiştir. Son olarak 2018
yılında güncellenen programlarda ise öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal,
akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinliklere yer verilmiştir. Tüm
alanlarda öğrenmenin, gelişmenin ve mesleki becerileri edinmenin ön şartının dil becerilerinin ve
yeterliliklerinin geliştirilmesi olduğunu ifade eden Türkçe dersi öğretim programı da 2005, 2009, 2015 ve
2018 yıllarında güncellenmiştir. Günümüzde Türkçe öğretimi ile sadece dinleme, konuşma, okuma ve
yazma becerilerinin geliştirilmesi değil, aynı zamanda zihinsel becerilerin geliştirilmesi ve bu becerileri
kullanarak öğrencilerin kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Başka bir
deyişle Türkçe öğretiminde öğrencilerin hayat boyu kullanacakları bilgi ve becerileri kazanmaları
beklenmektedir. Bu beklentilerin karşılanması ancak öğretim programlarında öğrencilerin edinmesi
istenen kazanımların 21. yüzyıl becerilerini kapsamasıyla mümkün olacaktır. Bu bağlamda araştırmanın
amacı 2005, 2009, 2015 ve 2018 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarının 21. yüzyıl becerileri
açısından incelenmesi olarak belirlenmiştir.
Araştırmada otantik materyallerin temel veri kaynağı olarak kullanıldığı analitik araştırma modeli
benimsenmiştir. Bu araştırma modelinde olaylar, düşünceler, kavramlar ve eserler doküman incelemesi
yöntemiyle analiz edilir. Bir kavram ya da geçmiş bir olayı anlamak için veriler tanımlanır, araştırılır ve
sentezlenir. Bu bağlamda araştırmada ilkokul Türkçe dersi öğretim programları doküman olarak kabul
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edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenecektir. Araştırmanın sonuçları, elde
edilen bulgular doğrultusunda tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul Türkçe dersi öğretim programı, 21. yüzyıl becerileri, öğrenme ve yenilenme
becerileri, yaşam ve kariyer becerileri, bilgi, medya ve teknoloji becerileri.
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Music is the most common means of expression and common language of individuals and
societies. From primitive societies to recent societies, music is everywhere people are. Many situations
like joy, sadness, pain, love, sadness, anger can be felt with music. The meeting of the individual with the
music is starting at the mother's womb. The child, who is sleeping with lullaby during infancy and then
having fun with counting, nursery rhyme and musical games in his/her childhood, enters into a versatile
and comprehensive music environment in the following periods. On the other hand, music education is a
process in which musical behaviors are deliberately gained to individuals. Teaching music is the center of
music education. Musical teaching is defined as the process of planning, initiating, directing, facilitating,
actualizing and controlling musical teaching and learning in the direction of a certain purpose. Teaching
music improves hand and eye coordination, rhythm sense, identification of symbols and various
dimensions of human intelligence in the context of the child's physical development levels. In this context,
it can be said that teaching music has improved the ability to perceive, interpret and understand life that
exists in the child.
Current studies in the areas of music psychology and neuroscience reveal that teaching music has
developed different regions of the brain. Teaching music is necessary especially in the level of basic
education, because music which educates intelligence, muscles and emotions contributes to the social,
emotional, psychomotor and language development of the child. At this level, it is aimed to be able to
recognize music by the child, to provide music and body harmony, to connect music with culture, history
and aesthetics, to relate music with national and spiritual values, to use music technologies and to express
itself through teaching music. It is thought that gaining the interest in music during critical development
periods is extremely important in terms of improving the child's interest in music and developing a positive
attitude towards music in later education stages. A well-prepared music program can make life more
enjoyable for a child, facilitate understanding of world and national history, enhance knowledge in areas
such as science, art, social sciences, health and religion, develop their creativity and help them gain
positive behavior.
The music lesson was included in the National Curriculum in order to educate the child's voice,
his/her ears and taste, gain music love to the child and gain a musical image to his/her imaginary world
and give him/her a general musical culture. In this respect, it can be said that although the music lessons
are included in the programs from the early years of the republic, music education has gained an identity
together with the announcement of the republic and has begun institutionalization. Thus, Ataturk stated
that the foundation of the Republic of Turkey is culture and underlined that the art that was formed by
culture is one of the nation's most important life veins. Music has a special and important place among
the field of art. Starting from early ages, music plays an active role in the formation of cultural identity
and at every stage of life.
There is a mutual relationship between music and the society in which it develops, and the society
affects music education and music education affects society. Therefore, changes in the social and cultural
fields in Turkey also affected the music and teaching music. In this research, it is aimed to investigate the
teaching music approaches in the teaching music programs applied in our country from the establishment
of the republic to the present day. Analytical research model has used in this research. The basic data
source of the analytical research model is authentic documents and events, thoughts, concepts and works
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are analyzed by the method of document review in analytical researches. The data of the study were
collected through a document review methodology that included analysis of written materials containing
information on the cases or cases studied. In this context, in this research the music lesson instruction
programs applied in the primary school from the establishment of the republic to the present day in our
country were accepted as documents. The obtained data will be analyzed by content analysis.
Keywords: Music, Music Education, Approaches in Teaching Music, Music Lesson Curriculum, Primary School.
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Bildiri No: 194 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Müzik, birey ve toplumların en yaygın anlatım aracı ve ortak dilidir. İlkel toplumlardan günümüz
toplumlarına kadar insanın bulunduğu her yerde müzik de vardır. Sevinç, üzüntü, acı, aşk, hüzün, öfke gibi
pek çok durumu hissettirebilen müzikle bireyin tanışması daha anne karnındayken başlamaktadır. Bebeklik
döneminde ninnilerle uyutulurken daha sonra çocukluk döneminde saymaca, tekerleme ve müzikli
oyunlarla eğlenen çocuk, ilerleyen dönemlerde çok yönlü ve kapsamlı bir müzik ortamına girmektedir.
Müzik; insanlık tarihi boyunca toplumları sürekli ilgilendiren, zamana ve mekâna göre eğitim, kültür ve
gelişmişlik düzeyi ile paralel olarak etkisi değişen bir bilim ve sanat dalıdır. Müzik eğitimi ise bireylere,
kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak belli müziksel davranışların kazandırılması sürecidir. Müzik eğitiminin
odağını müzik öğretimi oluşturmaktadır. Müzik öğretimi, belli bir amaç doğrultusunda müziksel öğretme
ve öğrenmenin planlanması, başlatılması, yönlendirilmesi, kolaylaştırılması, gerçekleştirilmesi ve
denetlenmesi süreci olarak ifade edilmektedir. Müzik öğretimi, çocuğun fiziksel gelişim düzeyleri
bağlamında el ve göz koordinasyonunu, ritim duygusunu, sembolleri tanımayı ve insan zekâsının çeşitli
boyutlarını geliştirmektedir. Bu kapsamda müzik öğretiminin çocukta var olan yaşamı algılama,
yorumlama ve anlama becerisini geliştirdiği söylenebilir.
Müzik psikolojisi ve nörobilim alanlarında yapılan güncel çalışmalar, müzik öğretiminin beynin farklı
bölgelerini geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Müziğin zekâyı, kasları ve duyguları eğitebilmesi bakımından
çocuğun sosyal, duygusal, psikomotor ve dil gelişimine katkı sağlaması, özellikle temel eğitim kademesinde
müzik öğretimini gerekli kılmaktadır. Bu kademede müzik öğretimiyle çocuğun müziği tanıyabilmesi, müzik
ve beden uyumunu sağlayabilmesi, müzikle kültür, tarih ve estetik arasında bağ kurabilmesi, müziği millî
ve manevi değerlerle ilişkilendirebilmesi, müzik teknolojilerini kullanabilmesi ve kendini müzik yoluyla
ifade edebilmesi hedeflenmektedir. Müziğe olan ilginin kritik gelişim dönemlerinde kazandırılmasının
daha sonraki eğitim basamaklarında çocuğun müziğe olan ilgisini artırma ve müziğe yönelik olumlu tutum
geliştirme açısından son derece önemli olduğu düşünülmektedir. İyi hazırlanan bir müzik programı çocuk
için yaşamı daha zevkli kılabilir; dünya ve ulusal tarihini anlamasını kolaylaştırabilir; bilim, sanat, sosyal
bilimler, sağlık ve din gibi alanlarda bilgisini artırabilir; yaratıcılığını geliştirebilir ve olumlu davranışlar
kazanmasını sağlayabilir.
Müzik dersi çocuğun sesini, kulağını ve zevkini eğitmek, çocukta müzik sevgisi uyandırmak ve
çocuğun hayal dünyasına müzik imgesini kazandırmak ve ona genel bir müzik kültürü kazandırmak
amacıyla Milli Eğitim ders programlarına dahil edilmiştir. Bu doğrultuda müzik dersi cumhuriyetin ilk
yıllarından günümüze değin programlarda yer almakla birlikte, müzik eğitiminin cumhuriyetin ilanıyla
birlikte bir kimlik kazandığı ve kurumsallaşmaya başladığı söylenebilir. Nitekim Atatürk, Türkiye
Cumhuriyeti’nin temelinin kültür olduğunu ifade etmiş ve kültürün meydana getirdiği sanatın, o milletin
en önemli yaşam damarlarından biri olduğunun altını çizmiştir. Sanat dalları arasında müzik ayrı bir yere
ve öneme sahiptir. Müzik, erken yaşlardan başlayarak kültürel kimliğin oluşmasında ve hayatın her
aşamasında etkin bir rol oynamaktadır.
Müzik ile içerisinde geliştiği toplum arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur ve toplum müzik
eğitimini, müzik eğitimi de toplumu etkilemektedir. Dolayısıyla Türkiye’de toplumsal ve kültürel alanda
yaşanan değişimlerden şüphesiz müzik ve müzik öğretimi de etkilenmiştir. Bu bağlamda araştırmada
cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar ülkemizde uygulanan müzik dersi öğretim programlarında
müzik öğretimi anlayışının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada otantik dokümanların temel veri
kaynağı olduğu ve doküman incelemesi yöntemiyle olaylar, düşünceler, kavramlar ve eserlerin analiz
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edildiği analitik araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırılan olgu ya da olgulara dair
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan doküman incelemesi yöntemi ile toplanmıştır. Bu
bağlamda araştırmada cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar ülkemizde ilkokullarda uygulanan
müzik dersi öğretim programları doküman olarak kabul edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi ile
çözümlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Eğitimi, Müzik Öğretimi Yaklaşımları, Müzik Dersi Öğretim Programı, İlkokul
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Arts, accepted as an instrument of balance in education, are a requirement for human nature. Due
to this feature, art is one of the most important dimensions of social life and an expression of human
existence. Therefore, art education is one of the most important domains of general education. Art
education aims to introduce artistic creation phenomenon through certain programs that would allow
the individual to recognize the function of art and its significance in life. It is also an educational effort
that aims to develop self-expression skills of individuals through activities that are conducted for the
individual to acquire skills in various artistic disciplines. Art education is a process of cognitive activities
that includes the education of tastes and emotions and aims to produce original ideas. Education,
including art education, undertakes functions such as acquisition of human values, different perspectives
and creativity ability, critical and questioning skills in addition to instructional dimension. Thus, art
education is considered as an integral part of the education system. The appreciation and preservation of
art in a nation depends on the presence of a conscious society that understands art. This society can only
be educated through art education.
One of the most important application areas of art education at schools is the visual arts course.
Visual arts, a subdiscipline of art education, is not a course where talented individuals could succeed, it is
a course where every individual could discover her or his core. Education and instruction are versatile
concepts where the mind is educated, and creative and various other skills can be acquired by children.
One of the most important courses that contributes to this versatility is the visual arts course, one of the
most important approaches in the development and balance of children's intelligence and emotions,
considering their individual differences. Based on the above-mentioned aspects, the visual arts course
should be taken by all in every educational level for participation in the modern world. The characteristics
of the visual arts course such as providing cultural training, rational thinking, development of imagination
and creativity, aesthetical awareness, and building multiple and diverse literacy distinguishes it from other
courses. The visual arts course, which helps the individual to develop in a versatile manner, introduces
enthusiasm and vitality to the learning process, raising the interest of learners in learning and adding new
dimensions to their existing knowledge. As is the case with every course, the most important factor that
affects the success of the visual arts course is the curriculum. Since the proclamation of the Republic of
Turkey, different visual arts course curricula were developed and implemented in 1924, 1926, 1936, 1948,
1968, 1992, 1997, 2006, 2013 and 2018. It was considered that study of the curricula development, which
started with the declaration of the republic on a scientific basis in Turkey, and especially the changes
implemented in visual arts course curricula until today, would guide future curriculum development.
Taking into consideration the role of learning the past in the achievements of today and tomorrow, the
present study aimed to analyze arts and aesthetics approach within the context of primary school visual
arts course curricula developed since the proclamation of the republic in Turkey. The analytical research
model was utilized in the study. Analytical design is a research model that includes qualitative and
quantitative research methods. In analytical research, where events, ideas, concepts and works are
analyzed with document analysis method, the researcher defines, researches and synthesizes data to
understand a concept or an event. The ability of the collected data to reflect the context is important in
analytical studies. The analytical research model based on the data collection and analysis using
documents does not require direct interaction. Thus, visual arts course curricula were considered as the
documents in the study. The collected data was analyzed with descriptive analysis method and discussed
based on the literature.
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Eğitimde dengenin aracı olarak kabul edilen sanat, insan doğasının bir gereğidir. Bu özelliği
dolayısıyla toplumsal yaşamın en önemli boyutlarından biri ve insan varlığının bir ifadesidir. Bu yüzden
sanatın eğitimi, genel eğitimin en önemli parçalarından biridir. Sanat eğitimi; sanatın işlevini, yaşamdaki
yerini ve önemini bireylerin anlamasını sağlayacak belirli programlar aracılığı ile sanatsal yaratma olgusunu
tanıtmaya yönelik bir eğitim sürecidir. Aynı zamanda sanatın çeşitli dallarında beceri kazandırmaya yönelik
etkinlikler aracılığıyla bireylerin kendilerini ve varlıklarını ifade etme yeteneklerini geliştirmek için yapılan
eğitim çabasıdır. Sanat eğitimi hem bir zevk ve duygu eğitimi, hem de özgün düşünceler üretmeyi
amaçlayan zihinsel etkinlikler sürecidir. Sanat eğitimi ile birlikte eğitim, öğretim boyutunun yanı sıra insanî
değerlerin kazandırılmasını, bireylerin farklı bakış açıları ve yaratıcılık yetisi kazanmalarını, eleştiri ve
sorgulama yapma becerilerini edinmeleri gibi işlevleri de üstlenmektedir. Bu yüzden sanat eğitimi, eğitim
sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bir ülkede sanatın değer görmesi ve varlığını
sürdürmesi, sanattan anlayan ve bilinçli bir toplumun varlığına bağlıdır. Bu toplum ancak sanat eğitimiyle
yetiştirilebilir.
Sanat eğitiminin okullardaki en önemli uygulama alanlarından biri Görsel Sanatlar dersidir. Sanat
eğitiminin bir alt disiplini olan Görsel Sanatlar dersi yalnızca yetenekli insanların başarılı olabileceği değil;
her bireyin kendi özüne inebileceği bir derstir. Eğitim ve öğretim aklın eğitilmesinin yanında çocuklarda
yaratıcılığın ve farklı yeteneklerin geliştirilmesini de kapsayan çok yönlü kavramlardır. Bu çok yönlülüğe
katkı sağlayan en önemli derslerden biri olan Görsel Sanatlar dersi, bireysel farklılıklar göz önüne
alındığında çocukların zekâ ve duygularının geliştirilmesinde ve dengelenmesinde en önemli
yaklaşımlardan biridir. Tüm bu yönleriyle Görsel Sanatlar dersi çağdaş dünyada yer alabilmek için eğitimin
her kademesinde herkese verilmesi gereken bir derstir. Görsel Sanatlar dersinin, tüm bireyleri kültürel
açıdan yetiştirme, sezgileri, mantıksal düşünmeyi, hayal kurmayı ve yaratıcılığı geliştirme, estetik bilinç
kazandırma, çok ve çeşitli bir okuryazarlık inşa etme gibi yararları onu diğer derslerden ayırmaktadır.
Bireyin çok yönlü gelişimine yardım eden Görsel Sanatlar dersi, öğrenme sürecine coşku ve canlılık
getirerek öğrencilerin öğrenme ile daha ilgili olmalarını ve mevcut bilgilerine yeni boyutlar eklemelerini
sağlamaktadır. Her dersin olduğu gibi, Görsel Sanatlar dersinin de uygulamadaki başarısını etkileyen en
önemli unsurların başında öğretim programı gelmektedir. Türkiye’de cumhuriyetin ilanından bu yana
1924, 1926, 1936, 1948, 1968, 1992, 1997, 2006, 2013 ve 2018 yıllarında farklı Görsel Sanatlar Dersi
Öğretim Programları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemizde
bilimsel bir temele dayalı olarak başlayan program geliştirme çalışmalarının ve özellikle Görsel Sanatlar
dersi programlarının günümüze kadar geçirdikleri değişimin incelenmesinin, bundan sonra yapılacak
program geliştirme çalışmalarına yol gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir. Bugünün ve geleceğin
başarısında geçmişin öğrenilmesinin rolü de düşünülerek bu çalışmada cumhuriyetin ilanından bu yana
hazırlanan İlkokul Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının temel özellikleri bağlamında sanat ve
estetik anlayışının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada analitik araştırma modeli benimsenmiştir.
Analitik araştırma, nitel ve nicel araştırmaların özelliklerini içeren bir araştırma modelidir. Olaylar,
düşünceler, kavramlar ve eserlerin doküman incelemesi yöntemi kullanılarak analiz edildiği analitik
araştırmalarda araştırmacı, bir kavram veya olayı anlamak için verileri tanımlar, araştırır ve sentezler. Elde
edilen verilerin bağlamı yansıtabilmesi analitik araştırmalarda önemlidir. Dokümanlara dayalı veri toplama
ve analiz esasına dayanan analitik araştırma modeli doğrudan etkileşim gerektirmez. Bu bağlamda
araştırmada Görsel Sanatlar dersi öğretim programları doküman olarak kabul edilmiştir. Elde edilen veriler
betimsel analiz yöntemiyle çözümlenecek ve ilgili literatür ışığında tartışılacaktır.
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Purpose
Museums can improve the imagination, creativity and good taste understanding of children with
their collections and provide effective usage opportunities as multi-directional learning environments
based on experiences in life-long learning process. Museums are institutions which provide extra-class
learning opportunities. In order to benefit from museums which offer multi-dimensional learning
opportunities, museum education should be included in curricula and school-museum cooperation should
be established. For this reason, museum education efforts programmed with the purpose of using
museums effectively bear extreme importance since childhood.
However, it is observed that museum education activities in schools of TRNC which is a tourism
country are inadequate. Museums in TRNC can be effectively used by means of museum education
studies. There are three archaeology museums in TRNC. One of these museums is Nature and Archaeology
Museum of Güzelyurt. It is the only archaeology museum of Güzelyurt and Lefke area. Preliminary studies
conducted in this museum shows that the museum is not effectively used in terms of museum education
activities and that even the students of the elementary school across the museum do not adequately
know the museum. In addition, an examination of the 13 courses in basic education programme of TRNC,
which is the first unique programme of TRNC, it is seen that sections related to museum education are
non-existent. However, museum education studies can be related to the learning outcomes of several
courses. It has been observed that the learning outcomes of social sciences course in the curriculum can
be more consistent with the museum education activities that can be conducted with objects in Güzelyurt
Nature and Archaeology Museum. In this context, the basic purpose of the study is to display the museum
education activities that can be conducted according to the 4th-7th grade social sciences curriculum
based on Güzelyurt Nature and Archaeology Museum. Activities which can be displayed here can make
contribution to the performance of similar studies in other museums of TRNC.
Method
The study is based on document analysis. The inventory of Güzelyurt Nature and Archaeology
Museum has been displayed in the study. The museum consists of two sections, namely nature and
archaeology. The archaeology section of the museum hosts 4093 items in total, 456 of which are displayed
in the exhibition halls. In the nature section of Güzelyurt Nature and Archaeology Museum there are 190
embalmed items and 40 geological stones. Considering these exhibited items, museum education
activities which can be conducted with these items are identified in general. Then, the outcomes of social
sciences course curriculum were examined and an effort was paid to display the activities which can be
performed in the museum based on these outcomes.
Findings
According to research findings, some of the learning outcomes which can be distinctly related
within the scope of museum education are as follows:
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Fourth grade: Puts leading events in his/her life in chronological order”, “Analyses similarities and
differences between families in different places of the world and his/her own family” (“My Family”
chapter), “Researches the time and reasons of the first settlement of people in the place he/she lives”,
“Explains with examples the changes in economic impacts form the past to the present in the place he/she
lives” (“My environment” chapter).
Fifth Grade: “studies the architectural structures with history in his/her close environment and our
country”, “Gives examples of the elements which constitute the cultural heritage of our country”, “Explains
with reasons the extent to which our cultural assets today”, “provides suggestions as to the activities
needed to prevent our cultural assets from perishing”, “Explains different governing styles form the past
to the present”, “explains different government styles in our country from the past to the present” (“Our
cultural heritage from the past to the present” chapter).
Sixth grade: “shows examples of the tectonic formation of the earth and change and continuity”,
“gives examples of the relation between settlement and housing from the past to the present (“The world
we are living in” chapter), “explains the beginning of the history of humankind based on evidence”,
“explains the important periods in the history of humankind and their characteristics”, “estimates the life
in important periods of humankind history using several resources”. “evaluates the impact of important
inventions in the history of humankind” (“Human in time” chapter). Based on the historical patterns in
his/her environment, he/she makes inferences as regards the culture of his/her time (“Social and cultural
differences” chapter).
Seventh grade: shows sensitiveness concerning the preservation of his/her environment (“Living
together” chapter).
Some of the museum education activities which can be performed at Güzelyurt Nature and
Archaeology Museum according to these learning outcomes are as follows: making maps-schemas, seekand-find activities, history timeline activity, time capsule activity, archaeological site map, mute map,
yesterday-today-tomorrow activity, exploration minutes, activity in archaeological excavation site, clay
activities, mosaic-making, stone tablet and script techniques (hieroglyph etc.), inventory card preparation,
drama activities and techniques (role card, improvisation-role playing, frozen image, playing, ritualslegends etc.) oral history activities, creative writing, costume and accessory activities, printing activities,
poster-making and design activities based on items in the museum.
Result
The abovementioned museum activities should be tried on elementary and secondary school
students and based on the results of the trial manuals should be prepared for teachers and students
concerning museum education activities. These activities which should be performed unique to each
museum can make contribution to the popularization of museum education activities.
Keywords: Elemantary Education, Social Studies Curriculum, Museum Education
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Kktc Sosyal Bilgiler Ders Öğretim Programının Müze Eğitimi Bağlamında İncelenmesi
(güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi Örneği)
Ferda Öztürk Kömleksiz
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl. Küçük Eğitim Fakültesi

Bildiri No: 231 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç
Müzeler, koleksiyonlarıyla çocukların hayal gücü, yaratıcılık, beğeni anlayışlarını geliştirebilmekte
ve yaşam boyu eğitim sürecinde yaşantılara dayalı ve çok yönlü öğrenme ortamları olarak etkin kullanım
olanakları sunabilmektedirler. Müzeler okullara sınıf dışı öğrenme olanağı sağlayan kurumlardır. Çok yönlü
öğrenme olanağı sunun müzelerden yararlanabilmek için eğitim programlarında müze eğitimine yer
verilmeli, okul-müze işbirliği kurulmalıdır. Bu nedenle küçük yaştan başlayarak müzeleri etkin bir biçimde
kullanabilmek için programlanan müze eğitimi çalışmaları son derece önem taşımaktadır.
Oysa bir turizm ülkesi olan KKTC’de okullarda müze eğitimi etkinliklerinin son derece yetersiz
kaldığı gözlenmektedir. KKTC’de bulunan müzelerden müze eğitimi çalışmaları çerçevesinde etkili bir
biçimde yararlanılabilir. KKTC’de üç arkeoloji müzesi bulunmaktadır. Bu müzelerden biri de Güzelyurt
Doğa ve Arkeoloji Müzesi’dir. Bu müze Güzelyurt ve Lefke bölgesinin tek arkeoloji müzesi olma özeliğini
taşımaktadır. Bu müzede gerçekleştirilen ön çalışmalar, müzenin müze eğitimi etkinlikleri anlamında etkili
olarak kullanılmadığını, hatta müzenin karşısında bulunan ilkokul öğrencilerinin bile müzeyi yeterince
tanımadıklarını göstermektedir. Bunun yanı sıra KKTC’nin ilk özgün programı olan KKTC temel eğitim
programındaki 13 ders incelendiğinde müze eğitimi ile ilgili bir bölüme rastlanmamıştır. Ancak müze
eğitimi çalışmaları, bir çok dersin öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilebilmektedir. Programdaki sosyal bilgiler
dersinin öğrenme çıktılarının Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesinde bulunan nesneler ile yapılabilecek
müze eğitimi etkinlikleri ile daha uygun olabileceği görülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı,
Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi temel alınarak, 4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Öğretim Programı çıktıları
doğrultusunda yapılabilecek müze eğitimi etkinliklerini ortaya koymaktır. Burada ortaya konulabilecek
etkinlikler KKTC’deki diğer müzelerde de bu tür çalışmaların yapılmasına katkı sağlayabilir.
Yöntem
Çalışma, döküman analizine dayalı bir çalışmadır. Çalışmada öncelikle Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji
Müzesinin envanteri ortaya konulmuştur. Müze; doğa ve arkeoloji olarak iki bölümden oluşmaktadır.
Müzenin arkeoloji bölümünde toplam 4093 eser yer almaktadır. Bu eserlerden 456’sı teşhirdeki sergi
salonlarında sergilenmektedir. Güzelyurt doğa ve arkeoloji müzesinde doğa bölümünde 190 adet tahnit
edilmiş obje ve 40 adet jeolojik taş sergilenmektedir. Sergilenen bu eserler göz önüne alınarak, bu
eserlerle yapılabilecek müze eğitimi etkinlikleri genel olarak belirlenmiştir. Daha sonra Sosyal Bilgiler ders
öğretim programı çıktıları incelenmiş ve bu çıktılar doğrultusunda bu müzede yapılabilecek etkinlikler
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bulgular
Araştırma bulgularına göre müze eğitimi kapsamında belirgin olarak ilişkilendirilebilecek öğrenme
çıktılarından bazıları şu şekildedir:
Dördüncü sınıf: “Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar”, “Dünyanın farklı
yerlerindeki ailelerle kendi ailesi arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder” (Ailem ünitesi) ; “Yaşadığı
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yere insanların ilk ne zaman, niçin yerleştiğini araştırır”, “Geçmişten günümüze yaşadığı yerdeki ekonomik
etkinliklerdeki değişimi örneklerle açıklar” (Yaşadığım Çevre ünitesi).
Beşinci sınıf: “Yakın çevresi ve ülkemizin tarihi geçmişi olan mimari yapılarını araştırır”, “Ülkemizin
kültürel varlıklarını oluşturan öğelere örnekler verir”, “Kültürel varlıklarımızın günümüzde ne derece
değişime uğradığını nedenleriyle açıklar”, “Kültürel varlıklarımızın yok olmaması için ne gibi faaliyetlerin
yapılması gerektiğine ilişkin önerilerde bulunur”, “Geçmişten günümüze farklı yönetim şekillerini açıklar”,
“Geçmişten günümüze ülkemizdeki farklı yönetim şekillerini açıklar” (Geçmişten Günümüze Kültürel
Mirasımız ünitesi).
Altıncı sınıf: “Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliğe kanıtlar gösterir”, “Geçmişten
günümüze yerleşme ve konut ilişkisine örnekler verir” (İçinde Yaşadığımız Dünya ünitesi); “İnsanlık tarihinin
başlangıcını kanıtlara dayalı olarak açıklar”, “İnsanlık tarihindeki önemli dönemleri ve özelliklerini açıklar”,
“Çeşitli kaynaklardan yararlanarak insanlık tarihinin önemli dönemlerindeki yaşamı tahmin eder”, “İnsanlık
tarihindeki önemli icat ve buluşların insan yaşamı üzerindeki etkilerini değerlendirir” (Zamanda İnsan
ünitesi). Bulunduğu çevredeki tarihî dokudan yola çıkarak dönemin kültürü hakkında çıkarımlarda
bulunur (Sosyal ve Kültürel Farklılıklar ünitesi).
Yedinci sınıf: “İçinde yaşadığı çevrenin korunması konusunda duyarlılık gösterir” (Birlikte Yaşamak
ünitesi)
Bu öğrenme çıktılarına uygun olarak, Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesinde yapılabilecek müze
eğitimi etkinliklerinden bazıları şunlardır: Harita-Şema Yapma, Ara - Bul çalışmaları, Tarih Şeridi Çalışması,
Zaman Kapsülü Çalışması, Arkeolojik Sit Alanı Haritası, Dilsiz harita, Dün-Bugün-Yarın çalışması, Keşif
tutanağı, Arkeolojik Kazı Havuzunda Çalışma, Kil Çalışmaları, Mozaik Yapımı, taş tablet ve yazı teknikleri
(Hiyeroglif v,b), Envanter Kartı Hazırlama, Drama Çalışmaları ve teknikleri (Rol kartı, doğaçlama-Rol
oynama, Donuk imge, Oyun, Ritüeller- Efsaneler v.b) Sözlü Tarih Çalışmaları, yaratıcı yazım, Kostüm ve
Aksesuarlarla Çalışmalar, baskı çalışmaları, Afiş ve müzedeki nesnelerden yola çıkarak yapılan tasarım
çalışmaları.
Sonuç
Sözü edilen müze eğitim çalışmaları ilk ve ortaokul öğrencileri üzerinde denenmeli ve deneme
sonuçlarına göre müze eğitim etkinlikleri ile ilgili öğretmen ve öğrenci el kitapları hazırlanmalıdır. Her
müzeye özgü olarak yapılacak bu çalışmalar, müze eğitimi etkinliklerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Temel Eğitim, Sosyal Bilgiler Ders Öğretim Programı, Müze Eğitimi
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The aim of this study is to examine the Context-Based Learning Approach (CBL) of the 9th-grade
Chemistry Teaching Program of Secondary Education updated in 2018. The study was a qualitative study
and was based on the document data analysis. While the first and fifth units in the program are mostly
parallel to CBL, it has been determined that the topics in the other units are addressed with theoretical
headings. In the chemistry programs, arrangements can be made for students to understand the
relationships between chemistry knowledge and events in everyday life.
Problems encountered in chemistry education are mainly i- overloading of scientific knowledge,
ii- abstract understanding of information learned by the students, iii- inability to transfer the information
learned by the students to different situations, iv- to be indifference to students' chemistry subject, v- the
subject of the chemistry program is not suitable for individuals who do not plan to select a chemistryrelated area in the future (Gilbert, 2006). In different countries, chemistry education with different names
has been renewed according to their context-based learning approach.
Bennet (2003) mentioned some of the items in the context-based application program research;
► Pupils’ interest in and enjoyment of their science lessons are generally increased when they
use context-based materials or follow context-based
► Context-based materials help pupils see and appreciate more clearly links between the science
they study and their everyday lives.
►Pupils following context-based courses learn science concepts at least as effective as those
following the more conventional course
► There is a need for further research into the effects of assessing pupils’ scientific knowledge
and understanding through the use of context-based questions
► Interest and enjoyment of lessons involving context-based materials do not appear to be
translated on a widespread scale into a desire to study the subjects further, though there are some
significant localized exceptions to this.
The main reason for the emergence of Context-Based Learning (CBL) comes from the fact that
students learn abstract chemistry knowledge from everyday life. In this study, according to CBL, gains in
the 9th-grade chemistry teaching program; the relationship between chemistry information and daily life
events.
When the 2018 chemistry course curriculum is examined; eight items (2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th,
12th, 13th) directly parallel to CBL in thirteen items that the program aims to bring to the students. 4th
"Use the knowledge and skills they have obtained in chemistry classes to explain events related to daily
life, health, industry and environment", "To distinguish the positive and negative aspects of chemical
technology reflected in the facts" 6th "The form of collecting, social life, economic and technological
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contributions to the awareness of the form" is. The recommended time for five units (38 acquisitions) in
the 9th- grade chemistry teaching program is 72 hours.
It can be said that the vast majority of gains in the first unit titled "Chemistry Science" in the
chemistry curriculum are parallel to CBL. The in the second unit, titled "Atomic and Periodic System,"
appear to be theoretical headings. In the third section titled "Interactions Between Chemical Species",
titled Weak Interactions, a reading about Aziz Sancar's work was included in a chapter.
It can be said that the topic titled "Liquids", which is located in the fourth state titled "The States
of Matter", is parallel to the CBL. It is seen that in the description of the first chapter entitled "States of
Matter" of the fourth unit entitled "The Physical States of Matter", it can be said all subjects the fifth unit
entitlement of "Nature and Chemistry" are parallel to CBL.
As an obtained results, it can be said that the second unit is not parallel to CBL, third and fourth
units are partially parallel to the CBL, the first and fifth units in the 9th Grade Chemistry Teaching Program
are parallel to CBL.
In the case of taking into account the fact that 8 of the 13 items targeted for the students in the
2018 chemistry curriculum are directly related to CBL, of the subjects in the 9th-grade chemistry
curriculum can be improved accordingly.
Keywords: Chemistry education program, context-based education
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Bu çalışmanın amacı 2018 yılında güncellenen Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Öğretim Programının
Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımı (YTÖY) açısından incelenmesidir. Çalışma nitel bir araştırma olup
doküman veri analizine göre yapılmıştır. Programda birinci ve beşinci ünitedeki konuların çoğunlukla YTÖY
ile paralellik gösterdiği buna karşın diğer ünitelerdeki konuların teorik ana başlıklarla ele alındığı tespit
edilmiştir. Kimya programlarında öğrencilerin kimya bilgisi ile günlük yaşamdaki olaylar arasındaki ilişkileri
anlayacakları şekilde düzenlemeler yapılabilir.
Kimya öğretiminde karşılaşılan sorunlar başlıca, i-bilimsel bilginin programa aşırı yüklenmesi, iiöğrencilerin öğrendikleri bilgileri soyut bulmaları, iii-öğrencilerin öğrendikleri bilgileri karşılaştıkları farklı
durumlara transfer edememeleri, iv- öğrencilerin kimya derslerine olan ilgisizliği ve v- kimya
programındaki konuların ilerde kimya ile ilgili bir alanı seçmeyi planlamayan bireyler için uygun olmayışıdır
(Gilbert, 2006). Farklı ülkelerde, farklı isimlerle kimya eğitimi, yaşam-temelli öğrenme yaklaşımı
uygulamalarına göre yenilenmiştir.
Bennet (2003) YTÖ uygulaması programı ile ilgili araştırmasında yer alan bazı maddeler;
► YTÖ materyalleri ve YTÖ kursları genellikle öğrencilerin fen derslerine ilgilerini artırır ve fen
derslerini eğlenceli kılar.
► YTÖ materyalleri öğrencilere onların günlük yaşamlarındaki ve fen alanındaki ilişkiyi daha açık
görmelerine yardımcı olur.
► YTÖ kurslarını takip eden öğrenciler en azından daha geleneksel kursları takip eden öğrenciler
kadar fen kavramlarını etkin şekilde öğrenirler.
► YTÖ soruların kullanımı vasıtasıyla öğrencilerin bilimsel bilgi ve anlamasını değerlendiren daha
fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
► YTÖ materyalleri içeren derslerden zevk alma ve derse olan ilgi öğrencilerin o konuyu daha ileri
seviyede çalışmasına yaygın olarak dönüşmemektedir.
YTÖY’ nın ortaya çıkışındaki ana sebepler arasında, öğrencilerin öğrendikleri kimya bilgilerini
günlük yaşamdan kopuk bulmaları gelmektedir. Bu çalışmada, YTÖY’na göre 9. Sınıf kimya öğretim
programındaki kazanımlar; kimya bilgileri ile günlük yaşam olaylarını ilişkilendirme boyutu ile ele alınmıştır.
2018 kimya dersi öğretim programı incelendiğinde; programın öğrencilere kazandırılmasını
hedeflediği on üç madde içinde sekiz madde (2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., 13.) YTÖY ile doğrudan parelellik
göstermektedir. 4. madde “Kimya dersinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük hayat, sağlık, sanayi ve
çevre ile ilgili olayları açıklamada kullanmaları”, “Kimyasal teknolojilerin hayata yansıyan olumlu ve
olumsuz yanlarını ayırt edebilmeleri”,6. madde “Kimyanın topluma, sosyal hayata, ekonomiye ve
teknolojiye katkılarının farkına varmaları” şeklindedir.
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9. Sınıf kimya öğretim programında beş ünite (38 kazanım) için önerilen süre 72 saattir.
Kimya öğretim programında yer alan “Kimya Bilimi” başlıklı birinci ünitedeki kazanımların büyük
çoğunluğunun YTÖY ile parelellik gösterdiği, “Atom ve Periyodik Sistem” başlıklı ikinci ünitede yer alan
kazanımların teorik başlıklar olduğu, “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” başlıklı üçüncü ünitenin Zayıf
Etkileşimler başlıklı konusundaki bir kazanımda Aziz Sancar’ın çalışması ile ilgili bir okuma parçasına yer
verildiği, “ Maddenin Halleri” başlıklı dördüncü ünitenin “Maddenin Fiziksel Halleri” başlıklı birinci konunun
açıklamasında, “Sıvılar” başlıklı üçüncü konu başlığının kazanımlarının açıklamasında, “Doğa ve
Kimya” başlıklı beşinci ünitenin bütün konu başlıklarındaki kazanımların tamamının YTÖY’na parelel olduğu
görülmektedir. Elde edilen sonuçlar 9. Sınıf Kimya Öğretim Programında konu kazanımlarında birinci ve
beşinci ünitenin konularının açıklamasının YTÖY’na parelel olduğu ikinci ünitenin YTÖY’na parelel olmadığı
üçüncü ve dördüncü ünitenin ise kısmen YTÖY ile parelellik gösterdiği söylenebilir.
2018 kimya dersi öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen 13 maddeden
sekizinin doğrudan YTÖY ile parelellik göstermesi göz önünde bulundurulması durumunda 9. Sınıf kimya
dersi öğretim programında yer alan konu başlıklarındaki kazanımlar bu doğrultuda geliştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kimya öğretim programı, Yaşam temelli öğrenme
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Aim: Parents undoubtedly constitute one of the most important stakeholders of educational
institutions. In Bronfenbrenner’s theory of ecological systems, they, along with teachers, are involved in
microsystem, the proximal environment that influences the development of individuals. To date, many
studies have shown that there is a relationship between parent involvement and children’s school
success. Parent involvement in education can occur in different ways. One of these comprises the
educational support parents offer their children. This study examines the parental support of elementary
grade students for science education considering the following three aspects: (a) children’s access to
materials that can support their science education, (b) frequency of parental activities that can contribute
to children’s science education, and (c) level of learning opportunities parents offer their children for
various science topics.
Method: In this study, descriptive research method was used. Data were collected via a
questionnaire. The questionnaire, developed by the researchers considering relevant literature, were
reviewed by six parents and finalized based on parental feedback. Data were collected from the parents
of children in five primary schools located in the central region of Sinop. In these schools, questionnaires
were distributed to children in one section or two sections selected randomly for each class. A total of
463 parents participated in the study. The distribution of parents considering the classes of their children
was almost balanced in the sample (19.4% first grade parents, 25.7% second grade parents, 27.4% third
grade parents, 27.4% fourth grade parents). The sample comprised parents of different education and
income levels. Of the participants, 31.3% (n = 145) has at least undergraduate degrees. Primary school
graduates constituted 20.1% of the sample (n = 93). In the sample, 23.8% (n = 110) defined their average
income level between 1405-2500 TL, while 7.8% (n = 36) reported their income level as 7500 and above.
Participants were mostly mothers (62.6%, n = 290). Permission was obtained from Sinop Provincial
Directorate of National Education for research purposes.
Findings: The study findings have shown that the majority of children do not have a variety of
science materials such as magnifying glass, microscope, telescope, binoculars, compass, toy electric
circuits, models, simple experiment kits, science-related computer applications and collection materials
in their home environments. Telescope (3.9%, n = 18) and microscope (4.8%, n = 22) are the two materials
to which children have the lowest level of access in their home environment. The three science materials
children are most likely to have at home are respectively toy magnets (66.1%, n = 306), thermometer
(57.9%, n = 268), and science related printed materials (55.3%, n = 256). Analyses have also revealed that
children do not often engage in activities that can contribute to their science education with the support
of someone at home. The highest mean value was 3.40 (SD = 1.20) on the 5-point response scale (1:
Never; 5: Very Frequently) for the item “to collect various items from the nature”. The two science related
activities that parents least frequently do with their children are visiting a science fair/fest (M = 1.64, SD =
.87) and visiting a science museum (M = 1.72, SD = .91). For “conducting simple experiments”, 18.8% (n =
87) of the parents selected never option, while 20% selected either frequently (14.6%, n = 68) or very
frequently (5.4%, n = 25) options. This study moreover shows that parents do not frequently provide their
children with learning opportunities for various science topics. Parents reported that they provided the
highest level of learning opportunity for “health, safety and nutrition”, which yielded a mean value of 3.56
(SD = 1.09) on the 5-point response scale (1: Never; 5: Very Frequently). Children were least likely to be
supported by their parents regarding “dinosaurs and fossils” (M = 2.02, SD = 1.20). For “solar system and
space”, 28% (n = 130) of the parents reported that they did not offer their children any learning
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opportunities, while 21.4% stated that they provided either frequent (13.8%, n = 64) or very frequent
(7.6%, n = 35) support for this domain of learning.
Discussion and Conclusion: This study overall reveals that children miss many learning
opportunities for science due to the limited parental support. Children are not often provided with science
materials at home and families do not frequently offer activities to support children’s science education
in a variety of learning domains. Although parent involvement constitutes one of the important
components of our educational programs, this study suggests that we considerably fail to ensure parent
involvement in science education of children. Given the contributions of family involvement to children’s
education, it is considered important to educate families regarding how to support children’s science
education. As an implication of this study, the reasons for the lack of parental support for science
education and the factors that influence the way parents offer their children learning opportunities should
be the focus of attention in future research.
Keywords: science education, parent involvement
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Çocukların Fen Eğitimi: Aileler Tarafından Sunulan Öğrenme Fırsatları
Rahime Çobanoğlu1, Gülfem Dilek Yurttaş Kumlu1
1
Sinop Üniversitesi

Bildiri No: 49 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç: Eğitim kurumlarının en önemli paydaşlarından birisi hiç şüphesiz ailelerdir. Aileler
Bronfenbrenner’in ekolojik sistemler teorisinde öğretmenlerle birlikte bireylerin gelişimini etkileyen en
yakın çevre olan mikrosistemde yer almaktadır. Bugüne kadar yapılan birçok çalışmada ailelerin eğitim
süreçlerine katılımı ile çocukların okul başarısı arasında ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Eğitimde aile
katılımı farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Bu yollardan birisi ailelerin çocuklara öğretime yönelik sağladığı
destektir. Bu çalışmada şu üç boyut ışığında ilköğretim düzeyinde öğrenim gören çocuklara aileleri
tarafından fen eğitimi alanında sağlanan destek incelenmektedir: (a) çocukların fen alanında gelişimlerini
desteleyebilecek materyallere ev ortamlarında erişimleri, (b) ailelerin çocuklarının fen eğitimine katkı
sağlayabilecek etkinlikleri yapma sıklığı ve (c) ailelerin çeşitli fen konularına yönelik çocuklara sundukları
öğrenme fırsatlarının düzeyi.
Yöntem: Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler anket aracılığıyla
toplanmıştır. İlgili alan yazın esas alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan anket için altı veliden
görüş alınmış ve sağlanan veli geri bildirimleri doğrultusunda ankete son hali verilmiştir. Veriler Sinop il
merkezinde yer alan beş ilkokulda öğrenim gören öğrencilerin velilerinden toplanmıştır. Bu okullarda, her
sınıf düzeyi için, rastgele seçilmiş bir veya iki şubedeki öğrencilere anketler dağıtılmıştır. Çalışmaya
toplamda 463 veli katılmıştır. Örneklemde velilerin çocuklarının sınıflara göre dağılımının dengeli olduğu
görülmektedir (%19,4 birinci sınıf velisi, %25,7 ikinci sınıf velisi, %27,4 üçüncü sınıf velisi, %27,4 dördüncü
sınıf velisi). Örneklemde farklı eğitim ve gelir düzeyinden veliler yer almaktadır. Katılımcı velilerin %31,3’ü
(n = 145) en az lisans derecesine sahiptir. İlkokul mezunu veliler örneklemin %20,1’ini (n= 93)
oluşturmaktadır. Katılımcıların %23,8’i (n = 110) evlerinin ortalama gelir düzeyini 1405-2500 TL arasında
tanımlarken, %7,8’i (n = 36) ev gelir düzeyini 7500 ve üstü olarak belirtmiştir. Katılımcılar daha çok
çocukların annelerinden oluşmaktadır (%62,6, n = 290). Araştırma için Sinop İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır.
Bulgular: Çalışma bulguları çocukların çoğunluğunun büyüteç, mikroskop, teleskop, dürbün,
pusula, oyuncak elektronik devreleri, model ve maketler, basit deney kitleri, bilim ile ilgili bilgisayar
uygulamaları ve koleksiyon malzemeleri gibi çeşitli fen materyallerine ev ortamlarında sahip olmadıklarını
göstermiştir. Çocukların ev ortamlarında en düşük düzeyde erişim sağladığı iki materyal sırasıyla teleskop
(%3,9, n = 18) ve mikroskoptur (%4,8, n = 22). Ev ortamlarında çocuklara en yüksek oranda sağlanan fen
materyalleri ise sırasıyla oyuncak mıknatıslar (%66,1, n = 306), termometre (%57,9, n = 268) ve bilim ile
ilgili basılı materyallerdir (%55,3, n = 256). Analizler ayrıca çocukların evdeki birisinin desteği ile fen
eğitimlerine katkı sağlayabilecek etkinlikleri çok sık yapmadıklarını göstermiştir. Beşlik derecelendirme
sisteminde (1: Hiç; 5: Oldukça çok) alınan en yüksek ortalama değeri “doğadan çeşitli maddeler toplamak”
maddesi için 3,40’tır (SS = 1,20). Ailelerin fen eğitimine ilişkin çocuklarıyla birlikte en nadir yaptıkları iki
etkinlik sırasıyla bir bilim fuarını/şenliğini ziyaret etmek (Ort = 1,64, SS = ,87) ve bir bilim müzesini
gezmektir (Ort = 1,72, SS = ,91). “Basit deneyler yapmak” maddesi için ailelerin %18,8’i (n = 87) hiç
seçeneğini işaretlerken, %20’si çok (%14,6, n = 68) veya oldukça çok (%5,4, n = 25) seçeneğini
işaretlemiştir. Bu çalışma aynı zamanda çocuklara aileleri tarafından çeşitli fen konularına yönelik olarak
öğrenme fırsatlarının çok sık sunulmadığını ortaya koymaktadır. Aileler en çok “sağlık, güvenlik ve
beslenme” konusuna yönelik öğrenme fırsatı sunduklarını raporlarken, bu madde için ortalama değer
beşlik derecelendirme sisteminde (1: Hiç; 5: Oldukça çok) 3,56 (SS = 1,09) olarak hesaplanmıştır. Ailelerin
çocuklarına en nadir “dinozorlar ve fosiller” (Ort = 2,02, SS = 1,20) konusunda öğrenme fırsatı sundukları
tespit edilmiştir. Ailelerin %28’i (n = 130) “güneş sistemi ve uzay” konusuna yönelik olarak çocuklarına
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öğrenme fırsatı hiç sunmadıklarını belirtirken, %21,4’ü bu konuda çok (%13,8, n = 64) veya oldukça çok
(%7,6, n = 35) destek sağladıklarını raporlamıştır.
Sonuç: Çalışma bulguları genel olarak çocuklara aileleri tarafından sağlanan desteğin sınırlı olması
nedeniyle çocukların fen eğitimine yönelik birçok öğrenme fırsatını kaçırdıklarını ortaya koymaktadır. Ev
ortamlarında çocuklara fen materyallerinin çoğunlukla sağlanmamış olduğu ve ailelerin çocuklarla onların
fen eğitimini çeşitli konularda desteleyecek etkinlikleri sıklıkla yapmadıkları görülmektedir. Aile katılımı
mevcut eğitim programlarımızın önemli unsurlarından birisi iken, bu çalışma çocukların fen eğitiminde aile
katılımını büyük ölçüde gerçekleştiremediğimizi gözler önüne sermektedir. Aile katılımının çocukların
eğitimine yaptığı katkılar göz önünde bulundurulduğunda, çocukların fen eğitiminin aileler tarafından nasıl
desteklenebileceği hususunda ailelerin eğitilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın bir
sonucu olarak, fen eğitimi alanında ev ortamlarında yaşanan yoksunluğun sebeplerinin neler olduğu ve
hangi faktörlerin ailelerin fen eğitimine ilişkin öğrenme fırsatlarını çocuklarına sunma düzeylerini etkilediği
sonraki araştırmaların odak noktasını oluşturmalıdır.
Anahtar Kelimeler: fen eğitimi, aile katılımı
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Determination Of Pre-Service Science Teachers’ Knowledge About Creative Thinking Skills*
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Abstract No: 63 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
People face many problems throughout both in their daily lives and in the workplace. The role of
life skills in solving these problems has a great importance. To this end, as of 2013, life skills have been
incorporated to the sciences curriculum within the scope of skills learning area and are maintained in the
updated science curriculum of 2017 and 2018. One of these life skills is creative thinking skills. It is
expected that middle school students with creative thinking skills will be able to create new / original
product, to have different thinking, to make conclusions and inferences, to be able to produce new /
original idea, to be curious, to be confident,to be researcher, to have imagination and to be able to set
cause-and-effect relationship. However, although creative thinking skills are included in the curriculum
by 2013, it is noteworthy that there is no undergraduate course content in science teaching about the
features of this skill and how to develop, measure, and evaluate it. On the other hand, when the objectives
in the field of “knowledge” learning area are examined in the curriculum, it appears that there are
objectives about the use and development of this skill. For example, it can be said that the objectives that
"to design a dynamometer model using simple tools" in grade 5, "to design an environment that will set
an example for sound insulation or acoustical applications" in grade 6, "to design an imaging tool using
mirrors or lenses" in grade 7, and "to design a mechanism that provides job convenience in daily life by
using simple machines" in grade 8 are aimed to use of creative thinking skills. It is therefore important for
the pre-service teachers who will be science teachers of the future to bring these kinds of objectives to
their students,and to make use and improve their creative thinking skills in order to increase students’
academic achievement and to contribute to the solution of daily life problems.
Purpose of the Study
This study aims to determine the knowledge of the creative thinking skills of third year pre-service
science teachers.
Method
In this stud, survey method was used. 150 third grade pre-service teachers from two state
universities participated in this study. Data were collected through "The Test of Recognition of Creative
Thinking Skills". The current test consists of 4 open ended questions: "What is the creative thinking skill,
what are its features, how do you design an activity to improve your students'creative thinking skills, and
how do you measure and evaluate your students' creative thinking skills?" The validity studies of the test
questions were conducted by 2 science educators and 1 chemistry educator. Reliability studies have been
conducted with senior pre-service science teachers studying at a state university. In the spring semester
of 2017-2018 academic years, the data obtained from 3rd grade pre-service science teachers were
analyzed by analytical grading scale. In this evaluation scale, the ability to define creative thinking skills,
to write the features of creative thinking skills, to design activities to improve these skills of middle school
students, and to develop tools to measure and evaluate creative thinking skills of middle school students
were considered.
Results
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Based on the data obtained from the 3rd grade pre-servicescience teachers who participated in
the research, it was seen that the majority of the pre-service teachers can not define creative thinking
skill, can not specify their features and especially the information about how to measure and evaluate
this skill was incomplete and insufficient.
Conclusions
In this research, the aim was to determine the knowledge of 3rd grade pre-service science
teachers' about creative thinking skills. The results of the research show that third grade pre-service
science teachers who are going to enroll in the teaching practice course in the final year have inadequate
knowledge about the creative thinking skills and characteristics of the science teacher candidates. It has
been seen that creative thinking skill can only be recognized as "creating a unique product". It has also
been found that the activities developed by the pre-service teachers for the development of this skill are
not focus on solving the daily life problems, they usually tend to give assignments to measure this skill but
they do not have the ideas abouthow to evaluate the assignments they have given.
*This paper contains a part of the data from the TUBITAK - 3501 project (number 117K993)
entitled "Designing, Implementing, and Evaluating Life Skills Training Manual for Physical Sciences
enriched with Context-Based Learning Practices”.
Keywords: creative thinking, science, curriculum, teaching program, life skills
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Bildiri No: 63 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
İnsanlar hayatları boyunca gerek günlük yaşamlarında gerekse çalışma alanlarında birçok
problemle karşılaşmaktadır. Bu problemlerin çözümünde yaşam becerilerinin önemi büyüktür. Bu amaçla
2013 yılı itibariyle beceri öğrenme alanı kapsamında fen bilimleri dersi öğretim programına yaşam
becerileri eklenmiş olup güncellenen 2017 ve 2018 fen bilimleri öğretim programında da yerini
korumuştur. Bu yaşam becerilerinden bir tanesi de yaratıcı düşünme becerisidir. Yaratıcı düşünme
becerisine sahip ortaokul öğrencilerinden, yeni/özgün ürün oluşturması, farklı düşünmesi, sonuç ve
çıkarımda bulunması, yeni/özgün fikir üretebilmesi, meraklı olması, öz-güvenli olması, araştırmacı olması,
hayal gücü yüksek olması, geniş neden-sonuç ilişkisi kurması beklenmektedir. Yaratıcı düşünme becerisi
2013 yılı itibariyle öğretim programına dâhil olsa da bu becerinin özelliklerine, geliştirilmesine,
ölçülmesine ve değerlendirilmesine dair bir fen bilimleri öğretmenliği lisans ders içeriğinin olmaması
dikkat çekmektedir. Ayrıca öğretim programında bilgi öğrenme alanında yer alan kazanımlar
incelendiğinde bu becerinin kullanımına ve geliştirilmesine yönelik kazımlar olduğu görülmektedir.
Örneğin, 5. sınıfta "Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar", 6. sınıfta "Sesin
yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı yapar", 7. sınıfta "Ayna veya
mercekleri kullanarak bir görüntüleme aracı tasarlar", 8. sınıfta "Basit makinelerden yararlanarak günlük
yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar" kazanımları yaratıcı düşünme becerisinin
kullanımına yönelik olduğu söylenebilir. Dolayısıyla geleceğin fen bilimleri öğretmeni olacak öğretmen
adaylarının bu tür kazanımları öğrencilerine kazandırabilmesi, öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerini
kullanmalarını veya geliştirmelerini sağlamaları öğrencilerin akademik başarılarının artırmak ve günlük
yaşam problemlerinin çözümüne katkı sağlamak adına önemlidir.
Amaç
Bu araştırma, 3. sınıf fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerisi üzerine
bilgilerinin tespit edilmesini amaçlamaktadır.
Yöntem
Mevcut araştırma alan taraması yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmaya iki devlet üniversitesinde
öğrenim gören 150, 3. sınıf fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak "Yaratıcı
Düşünme Becerisini Tanıma Testi" kullanılmıştır. Mevcut test 4 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır.
Sorular,"Yaratıcı düşünme becerisi nedir? Özellikleri nelerdir? Öğrencilerinizin yaratıcı düşünme becerisini
geliştirmek için nasıl bir etkinlik tasarlarsınız? Öğrencilerinizin yaratıcı düşünme becerisini nasıl ölçer ve
değerlendirirsiniz?" şeklindedir. Test sorularının geçerlik çalışmaları 2 fen bilimleri eğitimcisi ve 1 kimya
eğitimcisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik çalışmaları ise bir devlet üniversitesinde öğrenim
gören son sınıf fen bilimleri öğretmen adayları ile yürütülmüştür. 2017- 2018 akademik yılının bahar
yarıyılında, 3. sınıf fen bilimleri öğretmen adaylarından elde edilen veriler analitik derecelendirme ölçeği
ile analiz edilmiştir. Bu değerlendirme ölçeğinde yaratıcı düşünme becerisini tanımlayabilme, yaratıcı
düşünme becerisinin özellikleri yazabilme, ortaokul öğrencilerinin bu becerilerinin geliştirilmesine yönelik
etkinlik tasarlayabilme, ortaokul öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerini ölçebilme ve
değerlendirmeye yönelik araç geliştirebilme özellikleri dikkate alınmıştır.
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Bulgular
Araştırmaya katılan 3.sınıf fen bilimleri öğretmen adaylarından elde edilen verilere göre adayların
büyük bir çoğunluğunun yaratıcı düşünme becerisini tanımlayamadıkları, özelliklerini belirtemedikleri ve
özellikle bu becerinin nasıl ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğine dair bilgilerinin eksik ve yetersiz
olduğu görülmektedir.
Sonuç
Bu araştırmada 3. sınıf fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerisi üzerine
bilgilerinin tespit edilmesini amaçlamıştır. Araştırma sonucu son sınıfta öğretmenlik uygulaması derslerini
yürütecek olan 3. sınıf fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerisini ve özellikleri
hakkında yetersiz bilgiye sahip olduklarını göstermektedir. Yaratıcı düşünme becerisini sadece "özgün bir
ürün ortaya koyma" şeklinde tanılayabildikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının bu becerinin
geliştirilmesine yönelik geliştirdiği etkinliklerin günlük hayat problemlerini çözmeye yönelik olmadığı, bu
beceriyi ölçmeye yönelik genellikle ödevler verdikleri, fakat verdikleri ödevleri değerlendirmeye yönelik
fikirlerinin olmadığı tespit edilmiştir.
*Bu bildiri, 117K993 numaralı ve "Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları İle Zenginleştirilmiş Fen
Bilimlerinde Yaşam Becerileri Eğitimi Kılavuzunun Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi"
başlıklı TÜBİTAK - 3501 kodlu projeden elde edilen verilerin bir bölümünü içermektedir.
Anahtar Kelimeler: fen bilimleri, yaratıcı düşünme, öğretim programı, yaşam becerileri,
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Abstract No: 65 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction
In the society we live in, it is stated that the last criticized social outcomes of globalization are
related to social injustice and inequality. However, it is emphasized that problems related to injustice and
inequality exist in every period but nowadays it increases even more. These problems include poverty,
unemployment, gender discrimination, exclusion, problems about health, education, business and family
institutions. In this context, it is stated that schools have to take these problems into consideration
because of the increasing diversity in the society. However, in order to struggle these problems, it is stated
that the role of education should be reconsidered in creating a more equitable and free society. To realize
these problems and generate solutions to these problems, it is necessary to include these subjects into
education.
Gender inequality is at the top in the context of the problems related to inequality in the society.
As a matter of fact, it is stated that there are deficiencies about students’ values on equality, gender
inequality among the social problems in middle schools and middle school students’ awareness about
gender equality is not sufficient. However, it has been pointed out that gender inequality causes negative
attitudes and behaviors on both genders in children, that gender-based prejudices that some students
have may have negative effects on other students, and that these negativities may be affected by school
culture in some cases. In this context, it is thought that it can be reduced by making arrangements in the
field of gender inequality education which is one of the important problems in the society. This may be
possible if students are trained about gender equality. With this in mind, it can be said that developing a
curriculum on gender equality at the middle school level will provide contributions to practice and
literature. In this respect, it is considered appropriate to start the curriculum development process with
the needs analysis to determine the current situation in the schools. In this context, the general aim of
the research is to determine secondary school students’ awareness about gender equality. In line with
this general aim, the differences of the students according to the grade level and gender will be examined.
Method
In the study, the case study was taken into consideration. The school to which the curriculum to
be developed will be implemented is considered as a situation. The participants of the study consist of
261 students who are studying at 6th, 7th and 8th grade at the school to be implemented. The data of
the study were collected in a middle school in the middle-socioeconomic area in Adana province in the
second semester of 2017-2018 academic year. In the study, a form of opinion was drawn up by
researchers to determine middle school students’ gender equality awareness. In this opinion form, five
different case studies on gender equality and inequality have been presented. At the end of each case,
they were asked how they found the behaviors and what they would do if they were in the character’s
shoes in the case, and they were asked to explain their opinions with their reasons. These include cases
involving equality and inequality about education, home affairs, interests and business life. In this context,
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while how they found the behavior of the character in the case will quantitatively analyzed, other views
and explanations will be analyzed with a qualitative and inductive approach. Codes for student opinions
will be extracted and the related codes will be put together to create themes. Within the scope of the
validity and reliability studies of the research, codes and themes will created separately by the researchers
in the context of expert examination will be compared.
Findings and Results
Since the analysis of the study is ongoing, findings are not reflected. Nevertheless, it is thought
that the results obtained in the research will shed light on the research to be carried out in this context.
*This study is supported by Çukurova University Scientific Research Projects Unit (SBA-201810028).
Keywords: Gender equality, interdisciplinary approach, need analysis
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Bildiri No: 65 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Yaşadığımız toplumda, küreselleşmeye yönelik en son eleştirilen toplumsal sonucun toplumsal
adaletsizlik ve eşitsizlikle ilgili olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, adaletsizlik ve eşitsizlikle ilgili
sorunların her dönemde var olduğu ancak günümüzde daha da arttığı vurgulanmaktadır. Bu sorunlar
arasında, yoksulluk, işsizlik, cinsiyetçilik, dışlanma, sağlık, eğitim, çalışma ve aile kurumlarına ilişkin
sorunlar yer almaktadır. Bu bağlamda, toplumdaki çeşitliliğin giderek artmasından dolayı okulların bu
sorunları göz önünde bulundurması gerektiği dile getirilmektedir. Bununla birlikte, bu sorunlarla mücadele
etmek için, daha eşitlikçi ve özgür bir toplumun oluşturulmasında eğitimin rolünün yeniden ele alınması
gerektiği de belirtilmektedir. Bu sorunların fark edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm üretilmesi ise
eğitimde bu konulara yer verme gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Toplumda görülen eşitsizlikle ilgili söz konusu sorunlar bağlamında, toplumsal cinsiyet eşitsizliği üst
sıralarda yer almaktadır. Nitekim bu soruna yönelik yapılan çalışmalarda da öğrencilerin eşitlik değerine
yönelik eksikliklerinin olduğu, ortaokullarda yaşanan toplumsal sorunlar arasında toplumsal cinsiyet
eşitsizliği olduğu ve ortaokul öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalıklarının yeterli
düzeyde olmadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çocuklarda her iki
cinsiyet üzerinde de olumsuz tutum ve davranışlara neden olduğu, bazı öğrencilerin sahip olduğu cinsiyete
dayalı önyargıların diğer öğrencilerde de olumsuz etkiler yaratabildiği ve bu olumsuzlukların bazı
durumlarda okul kültürü tarafından etkilenebildiği dile getirilmektedir. Bu bağlamda, toplumdaki önemli
sorunlar arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik eğitim alanında düzenlemeler yapılarak
azaltılabileceği düşünülmektedir. Bu durum ise, öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim
almalarıyla mümkün olabilir. Bu düşünceden hareketle, ortaokul düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliğine
yönelik bir program geliştirmenin uygulamalara ve alan yazına katkılar sağlayacağı söylenebilir. Bu
doğrultuda, program geliştirme sürecine okullardaki mevcut durumun belirlenmesine yönelik ihtiyaç
analiziyle başlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın genel amacı,
ortaokul öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalıklarını belirlemektir. Bu genel amaç
doğrultusunda, öğrencilerin sınıf düzeyine ve cinsiyetlerine göre farklılıkları da incelenmiştir.
Yöntem
Araştırmada, durum çalışması deseni göz önünde bulundurulmuştur. Geliştirilecek programın
uygulanacağı okul bir durum olarak ele alınmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, geliştirilecek programın
uygulanacağı okulda, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim görmekte olan 261 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın
verileri 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, Adana’da yer alan, orta-sosyoekonomik bir
bölgede bulunan bir ortaokulda toplanmıştır. Araştırmada ortaokul öğrencilerinin toplumsal cinsiyet
eşitliğine yönelik farkındalıklarını belirlemek için araştırmacılar tarafından bir görüş belirleme formu
hazırlanmıştır. Bu görüş formunda toplumsal cinsiyet eşitliğine ve eşitsizliğine yönelik beş farklı örnek olay
sunulmuştur. Her örnek olayın sonunda, olayda yer alan kişilerin davranışlarını nasıl buldukları ve bu
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kişilerin yerinde olsalardı ne yapacakları sorulmuş ve görüşlerini nedenleriyle birlikte açıklamaları
istenmiştir. Bu örnek olaylar eğitim, ev işleri, ilgiler ve iş hayatına yönelik eşitlik ve eşitsizlik içeren durumlar
içermektedir. Bu bağlamda, formda kişilerin davranışlarını nasıl buldukları nicel olarak analiz edilirken,
diğer görüş ve açıklamaları tümevarımsal yaklaşımla analiz edilecektir. Öğrenci görüşlerine yönelik kodlar
çıkarılacak ve birbiriyle ilişkili kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulacaktır. Araştırmanın geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları kapsamında, uzman incelemesi bağlamında araştırmacılar tarafından ayrı ayrı
oluşturulan kod ve temalar karşılaştırılacaktır.
Bulgular ve Sonuç
Araştırmanın analiz süreci devam ettiğinden, bulgular özete yansıtılamamıştır. Bununla birlikte,
araştırmada ulaşılan sonuçların, bu kapsamda yapılacak araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
*Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir
(SBA-2018-10028).
Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet eşitliği, disiplinlerarası yaklaşım, ihtiyaç analizi
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Abstract No: 72 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Aim: The present study examines students’ understanding of cloud, a concept involved in earth
and space of learning domain in science education. Existing studies on children’s understanding of science
concepts in Turkey have mostly focused on the study of a specific age group, which has considerably
limited our knowledge about how children’s understanding of science concepts develops through age. As
a contribution to filling this area of gap in literature, unlike previous studies, this research aims to reveal
the similarities and differences between the understanding of students of three different age groups
(kindergarten, 4th grade and 8th grade) about cloud. The study findings that uncover students’
misconceptions about cloud are expected to contribute to developing recommendations for educators
concerning the effective teaching of the cloud concept.
Method: The study was carried out with students attending public schools in Sinop province in
Turkey. A total of 24 students from three different levels of education including kindergarten (n = 8), 4th
grade (n = 8), and 8th grade (n = 8) was involved in the research. To ensure maximum variation in the
sample, factors such as gender, academic achievement (for 4th grade and 8th grade students), and school
location (center and rural) were taken into account in the selection of the students. The permission of
Sinop Provincial Directorate of National Education was acquired to conduct research in schools. Data were
collected with semi structured interviews from students who were volunteer and obtained parental
permission for participation in the study. An interview form that was developed based on relevant
literature and improved in light of expert feedbacks was utilized in the data collection process. The
interviews were recorded only if there was parental consent. Content analysis was used in data analysis.
Strategies such as in-depth data collection, triangulation of researchers, member check, and detailed
description of findings were used to ensure the validity and reliability in the present study.
Findings: As a result of qualitative analysis, the following three themes emerged to depict
students’ understanding of the cloud concept: (a) definition of cloud, (b) movement of cloud, and (c)
significance of cloud. As regards the definition of cloud, most students in grades 4 and 8 likewise defined
cloud as a mass of gas formed in the sky by the evaporation of water resources on earth. However, some
of these students were not able to define the gases that make up clouds. It was noticed that kindergarten
students did not refer to the gas concept in their definitions, while some used “evaporating water” for
defining cloud. Additionally, some of kindergarten students used “like cotton” expression in their
definitions of cloud. In three different age groups, the majority of the students stated that clouds moved.
Yet a variety of reasons were presented for the movement of clouds. As defined by the 8th grade students,
the reasons behind cloud movement included wind and rotation of the earth. The 4th grade students
expressed that rain influenced the movement of clouds, in addition to afore mentioned two reasons. The
reasons stated so far regarding cloud movement also emerged in the kindergarten group. Differently, one
kindergarten student attributed cloud movement to “being in morning time”. Two kindergarten students
described cloud movement as “following” for cloud movement; however, they were not able to explain
the reasons for it. Regarding the importance of clouds, the majority of students have associated the
significance of clouds with rain. To illustrate, the 8th grade students emphasized the importance of clouds
for plant growth and cooling. The 4th grade students mentioned that clouds were important for the
formation of water resources in addition to the growth of plants. The factors that the 8th and 4th graders
expressed about the importance of clouds were also identified in the kindergarten group. Distinctively,
102

one kindergarten student stated that clouds were important for “play” and one agreed that they were
important but she did not know the reason for it.
Conclusion: This study overall reveals that students’ understanding of the cloud concept is agedependent. Although the definitions of some kindergarten students included partially scientific
expressions such as “evaporating water”, the cloud definitions of kindergarten group were overall more
inadequate compared to those of students in grades 4 and 8. Moreover, the results indicate that some
students in the three age groups had formed misconceptions about the cloud concept. For instance, some
of these misconceptions include the following: “Cloud is made up of a soft material like cotton”, “Clouds
move because of rain”, “Clouds move in the morning”, and “Clouds seem to move because the earth
rotates”. Students’ misconceptions of the concept can be eliminated by providing students with inquirybased science learning opportunities in home and school environment.
Keywords: Science education, Conceptual Understanding, Cloud Concept, Students of different age groups
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Bildiri No: 72 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç: Bu çalışmada öğrencilerin fen eğitiminde dünya ve evren öğrenme alanında yer alan bulut
kavramına ilişkin anlamaları ele alınmaktadır. Öğrencilerin fen kavramlarına ilişkin anlamaları üzerine
Türkiye’de yapılmış çalışmalarda daha çok belirli bir yaş grubuna odaklanıldığı görülmektedir. Bu durum
çocukların fen kavram anlamalarının yaşla nasıl geliştiğine ilişkin bilgi birikimimizin oldukça sınırlı
kalmasına yol açmıştır. Literatürde saptanan bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak üzere, önceki
çalışmalardan farklı olarak, bu çalışmada üç farklı yaş grubundaki (anasınıfı, 4. sınıf ve 8. sınıf) öğrencilerin
bulut kavramına ilişkin anlamaları arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması hedeflenmektedir.
Öğrencilerin bulut kavramına ilişkin anlamalarındaki yanılgılarına yönelik çalışma bulgularının bulut
kavramının etkili öğretimine yönelik olarak eğitimciler için öneriler geliştirilmesine katkı sunması
beklenmektedir.
Yöntem: Bu çalışma Sinop ilinin merkezinde devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerle
yürütülmüştür. Çalışmaya anasınıfı (n = 8), 4. sınıf (n = 8) ve 8. sınıf (n = 8) olmak üzere üç farklı eğitim
kademesinden toplam 24 öğrenci katılmıştır. Maksimum çeşitliliğe dayalı bir örneklem oluşturulabilmesi
amacıyla öğrencilerin seçiminde cinsiyet, akademik başarı (4. sınıf ve 8. sınıf öğrenciler için) ve okul yeri
(merkez ve kırsal) gibi faktörler göz önünde bulundurulmuştur. Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden
okullarda araştırma için gerekli izinler alınmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler ile veli izni alınmış
ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerden toplanmıştır. Veri toplama sürecinde ilgili alan yazın
esas alınarak oluşturulan ve uzman dönütleri doğrultusunda geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Veli
izninin olması koşulu ile yapılan görüşmeler için ses kaydı alınmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz
edilmiştir. Çalışmanın geçerliğini ve güvenirliğini sağlamak amacıyla derin odaklı veri toplama, araştırmacı
çeşitlemesi, katılımcı teyidi ve ayrıntılı betimleme stratejilerine başvurulmuştur.
Bulgular: Nitel verilerin analizi sonucunda öğrencilerin bulut kavramına ilişkin anlamaları şu üç
tema altında toplanmıştır: (a) bulutun tanımı, (b) bulutun hareketi ve (c) bulutun önemi. Bulutun tanımına
ilişkin olarak, 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin çoğunluğu benzer şekilde bulutu yeryüzündeki su kaynaklarının
buharlaşması ile gökyüzünde oluşan bir gaz kütlesi olarak tanımlamışlardır. Bu öğrencilerden bir kısmının
bulutun yapısında bulunan gazların neler olduğunu ise açıklayamadıkları belirlenmiştir. Anasınıfına devam
eden öğrencilerin bulutu tanımlarken gaz kavramına değinmedikleri, bazılarının bulutu tanımlarında
“buharlaşan su” kavramını kullandıkları dikkat çekmiştir. Anasınıfı yaş grubundaki kimi öğrenciler de
buluttan bahsederken “pamuk gibi” ifadesini kullanmışlardır. Üç farklı eğitim düzeyinde de öğrencilerin
çoğunluğu bulutun hareket ettiğini ifade etmiştir. Ancak bulutun hareketi için farklı nedenler sunulmuştur.
8. sınıf öğrencilerine göre bulutun hareket etmesinin nedenleri rüzgar ve dünyanın dönüşüdür. 4. sınıf
öğrencileri bulutların hareket etmesinde bu iki nedenin yanı sıra yağmurun da etkili olduğunu dile
getirmişlerdir. Anasınıfı grubunda da bahsedilen tüm bu nedenlere değinilmiştir. Farklı olarak bir anasınıfı
öğrencisi bulutun hareketinin nedenini “sabah olması” şeklinde açıklamıştır. Ayrıca, bu yaş grubundaki iki
öğrencinin bulutun hareketi için “takip etme” ifadesini kullandıkları ancak bunun nedenini
açıklayamadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin çoğunluğu bulutun önemini yağmurla ilişkilendirmiştir.
Örneğin, 8. sınıf öğrencileri bitkilerin büyümesi ve serinletme açısından bulutların önemli olduğunu
vurgulamışlardır. 4. sınıf öğrencileri ise bitkilerinin büyümesinin yanı sıra su kaynaklarının oluşumu için
bulutun önemli olduğuna değinmişlerdir. 8. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin bulutun önemine ilişkin dile
getirdikleri faktörler okul öncesi eğitim seviyesinde de görülmüştür. Farklı olarak, anasınıfı öğrencilerinden
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birisi bulutun “oyun oynamak” için önemli olduğunu dile getirirken, diğer bir anasınıfı öğrencisi bulutun
önemli olduğunu ancak bunun nedenini bilmediğini belirtmiştir.
Sonuç: Bu çalışma genel olarak öğrencilerin bulut kavramına ilişkin anlamalarının yaşa bağlı olarak
gelişim gösterdiğini ortaya çıkarmaktadır. Bazı anasınıfı öğrencilerinin bulut tanımlarının “su buharı” gibi
kısmen bilimsel ifadeler içermesine rağmen, bu gruptaki öğrencilerin bulut tanımlarının 4. sınıf ve 8. sınıf
öğrencilerine kıyasla daha eksik olduğu dikkat çekmiştir. Aynı zamanda, üç farklı yaş grubunda da bazı
öğrencilerin bulut kavramına ilişkin kavram yanılgılarının olduğu tespit edilmiştir. Bu kavram yanılgılarına
şunlar örnek verilebilir: “Bulut pamuk gibi yumuşak bir maddeden oluşur”, “Bulutlar yağmur ile hareket
eder”, “Bulutlar sabah hareket eder” ve “Bulutlar dünya döndüğü için hareket ediyormuş gibi görünür”.
Öğrencilere ev ve okul ortamında sunulacak sorgulama temelli öğrenme fırsatları ile öğrencilerin fen
kavramlarına ilişkin yanılgılarının giderilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Kavramsal anlama, Bulut kavramı, Farklı yaş grubundaki öğrenciler
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Abstract No: 107 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Creativity is the ability to look at an event or a phenomenon from the same sight and present
different or new products. Even in the same perspective, though, it is important to be able to think and
to produce differently. While a wheelbarrow is seen as a worker working in building or a gardener engaged
in gardening, it is a tool that facilitates the transport of sand, iron, or fruit boxes in the garden, which is
difficult to lift alone. However for a child it can be detected as into a usable any other tool (bathtub, animal
shelter, etc.) or different appliances. When individuals thoughts things that are common ask themselves
"Why?", but some people in the same situation by pushing the boundaries and than they ask themselves,
"Why not?". The concept of creativity is defined by a great scientists. When the definitions made are
review in general, it seems that they are focused on the terms that "different and new" at all. In this case,
can not we construct new products? This actually seems to be just one question from the point of view,
but it is actually a question that critically criticizes our entire education system. If we can not transfer
necessary knowledge about equipment to the our adolescent (here I am talking about the information
that where and how to use it, not memorizing information which teaches taught for intentional
examinations) we can not expect from them to be different and to produce new things. Creativity is
generally associated with art that today. However, the individual can do it all in a creative way perform
emotionally, physically, or cognitively Creativity is therefore not monopolized by a talented minority or a
subject area. Creativity is related to all areas; education, science ets. and we can all be more or less
creative. As a conclusion it can be said that creativity is the basis of science. In this context, the concept
of scientific creativity that can be defined as anticipatory problem solving process and resultant emerges.
Scientific creativity requires prior knowledge and field skills. You can say that Archimedes discovered the
buoyancy of water while bathing accidentally. In this way, creativity may emerge accidentally or during a
sudden lightning flash. In these situations, one's brain is in a curiosity, trying to solve a problem.
Archimedes' brain also had a problem and was constantly thinking to solve it. Meanwhile, the bathroom
discovered the force of the water. Fleming found a penicillin at accidentally in a series of experiments in
the lab. But here again there was a problem and he was trying to solve it. It is not true that we should
consider these events as coincidences for this reason. Because, as seen in these examples, the realization
of these discoveries has caused the individual's mind, curiosity, and effort to solve the problem.
Scientific creativity skill; is a science-specific creativity skill that includes the individual's
personality, family, environment, thinking skills, school environment, laboratory approach, diverse unique
activities, variety of environments, appropriate learning processes and field knowledge. It is thought here
that the field knowledge and laboratory approach are the main factors in the field-specific formation of
scientific creativity. In the development of scientific creativity skills, many learning approaches, methods
and techniques need to be structured well by constructing rich learning environments with appropriate
planning and adaptation, and the learning process should be primarily guided by instructor. The aim of
this research is to carry out a research analysis on scientific creativity in our country. For this purpose, the
results of the thesis related to "scientific creativity" in the national thesis center will be analyzed and
reported. The research will also analyze the results of international evaluation studies (TIMSS, etc.) and
will attempt to describe the situation in terms of scientific creativity of our country within the framework
of these analysis results and suggestions will be made in this frame. The analysis of research data and
writing of findings continues.
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Bildiri No: 107 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Yaratıcılık bir olay ya da bir olguya aynı açıdan bakıp farklı ya da yeni ürünler ortaya koyabilmektir.
Burada önemli olan aynı açıdan bakıyor olunsa da farklı şeyler düşünebilmek ya da üretebilmek olmalıdır.
Bir el arabası inşatta çalışan bir işçi ya da bahçe işleri ile uğraşan bir bahçıvan için sadece tek başına
kaldırmakta zorlanacağı kum, demir ya da bahçedeki meyve sandıklarının taşınmasını kolaylaştıran bir araç
olarak görürken, bu işleri yaparken büyükleri gözleyen bir çocuk için o el arabası başka başka işlerde
kullanılabilecek bir araca dönüşebilir (yıkanılacak bir küvet, hayvan barınağı vb.). Bireyler çoğunlukla olan
şeyleri görüp kendilerine “Neden?” sorusunu sorarlarken, bazı bireyler olmayanı ya da olanın sınırlarını
zorlayıp “Neden olmasını?” demektedir. Yaratıcılık kavramı çeşitli(bir çok) bilim insanları tarafından
tanımlanmıştır. Yapılan tanımlar genel olarak incelendiğinde hepsinin temelinde, “farklı ve yeni olma”
olduğu görülmektedir. Bu durumda biz yeni ürünler ortaya koyamıyor muyuz? Bu aslında görünüş itibari
ile sadece bir soru olarak görünse de aslında tüm eğitim sistemimizi kökten eleştiren bir sorundur. Eğer
biz gençlerimize çocuklarımıza gerekli bilgi donanımını (buradan kastım sınavlar için öğretilen ezber bilgiler
değil neyi nerede nasıl kullanacağını öğreten bilgilerden bahsediyorum) aktaramıyorsak onlardan da farklı
olmayı ve yeni şeyler üretmeyi bekleyemeyiz. Yaratıcılığın bu güne kadar genellikle sanat ile
ilişkilendirildiğini görmekteyiz. Oysa bilişsel, duyuşsal, devinimsel alanların hepsinde birey ister duygusal,
ister devinimsel isterse bilişsel ağırlıklı bir performans sergilesin hepsini yaratıcı bir biçimde
gerçekleştirebilir. Dolayısıyla yaratıcılık yetenekli bir azınlığın ya da bir konu alanının tekelinde değildir.
Eğitim, bilim bütün alanlarla ilişkilidir ve hepimiz az ya da çok yaratıcı olabiliriz. Yaratıcılığın bilimin temelini
oluşturduğu söylenebilir. Bu bağlamda karşımıza yaratıcı problem çözme süreci ve sonucu olarak
tanımlanabilecek bilimsel yaratıcılık kavramı ortaya çıkmaktadır. Bilimsel yaratıcılık önceki bilgiyi
kullanmayı ve alan becerileri gerektirir. Arşimet suyun kaldırma kuvvetini tesadüfen banyo yaparken buldu
diyebilirsiniz. Bu şekilde tesadüfen veya ani bir şimşek çakması sırasında da yaratıcılık ortaya çıkabilir. Bu
durumlarda kişinin beyni bir merak, bir problemi çözme uğraşısı içerisindedir. Arşimet’in beyninde de bir
sorun vardı ve bunu çözmek için sürekli düşünüyordu. Bu sırada banyo da suyun kaldırma kuvvetini
keşfetti. Fleming laboratuarda bir dizi deney sırasında rastgele olarak penisilini buldu. Ama burada da yine
bir problem vardı ve onu çözmek için uğraşıyordu. Bu olayları bu nedenle tesadüf olarak değerlendirmemiz
doğru değildir. Çünkü bu örneklerde de görüldüğü gibi bu keşiflerin gerçekleşmesine bireyin zihni, merak
duygusu, problemi çözme uğraşısı neden olmuştur.
Bilimsel yaratıcılık becerisi; bireyin kişiliği, ailesi, çevresi, düşünme becerileri, okul ortamı,
laboratuvar yaklaşımı, farklı özgün etkinlikler, ortam çeşitliliği ve uygun öğrenme süreçleri ve alan bilgisi
boyutlarını içeren fen alanına özgü bir yaratıcılık becerisidir. Burada özellikle alan bilgisi ve laboratuvar
yaklaşımının bilimsel yaratıcılık becerisinin alan özgü oluşumunda temel etkenler olduğu
düşünülmektedir. Bilimsel yaratıcılık becerilerinin gelişiminde birçok öğrenme yaklaşımı, yöntemi ve
tekniğinin uygun planlama ve uyarlamalarla zengin öğrenme ortamları oluşturularak, öğrenme sürecinin
başta eğitmen rehberliği olmak üzere iyi yapılandırılarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın
amacı, ülkemizde bilimsel yaratıcılık becerisi ile ilgili yapılmış araştırmalar analizini yapmaktır. Araştırmada
bu amaç için öncelikle ulusal tez merkezinde “bilimsel yaratıcılık” ile ilgili olan tezlerin sonuçları analiz
edilip raporlaştırılacaktır. Araştırmada ayrıca uluslararası değerlendirme çalışmalarının (TIMSS vb.)
sonuçları da analiz edilerek ülkemizin bilimsel yaratıcılık becerisi açısından durumu bu analiz sonuçları
çerçevesinde betimlenmeye çalışılacak ve bu çerçevede öneriler getirilecektir. Araştırma verilerinin analizi
ve bulguların yazımı süreci devam etmektedir.
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Abstract No: 373 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The success of the countries in education; development, economic superiority and continuity. To
be able to reach the level of developed countries, there are four disciplines in STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics); science, technology, engineering and mathematics. This suggests that
STEM education should be included in educational systems (Raines, 2012). Moreover, when the
contribution of employees working in STEM fields to industry, technology and innovation fields is taken
into consideration, it is necessary to give importance to STEM education. In addition, the training of
advanced individuals who are creative, innovative, entrepreneurial, critical thinking and problem solving
skills in education systems can be achieved through the acquisition of STEM skills (TÜSİAD, 2014). In this
context, the education programs in our country have been updated again and the importance of STEM
education has been given (MEB, 2017). The basic skills to be taught in the program include scientific
process skills, life skills, and engineering and design skills. Science and engineering applications are also
included. Science; mathematics, engineering and technology, it is emphasized that problems should be
addressed from an interdisciplinary point of view. In addition to the new arrangements made by the
Ministry of National Education, it is seen that in the last years, STEM studies have been given importance
at national and international level and the work done in this subject is increasing.
When the studies are examined, it is seen that in general the views towards STEM, the studies
about the application of STEM education to the teaching environment are made, and only the girls are
given education about STEM. However, it is seen that there are few studies abroad on the effect of STEM
on students with learning difficulties and no studies have been conducted in our country (NgubaneMokiwa and Khoza, 2016, Gregg, Wolfe, Janes, Todd, Moon and Longston, Hounsell, 2017, Israel, Wang
and Marino, 2016, Fisher, 2017). Thus, in this study, the development of STEM activities for students with
learning disabilities and the provision of special education on the efforts they have shown to learn science
and mathematics courses according to normal students, and the acquisition of the views of teachers on
STEM domains, is a resource for STEM and other studies on learning disability and it is thought to guide.
In this context, STEM-based activities can be developed in the later life of students with learning
disabilities to enable them to gain collectivity without being called passive or naughty in the classroom
environment. In this way, individuals who believe that they can accomplish something individually can
adapt to social life more easily, and may move towards STEM fields in their future life. Therefore, in order
to develop STEM activities that can provide easier and permanent learning of learners with learning
difficulty in research, it is aimed to take the opinions of teachers about STEM and STEM fields about
special education and STEM fields.
Descriptive analysis is used in qualitative research methods. Semi-structured interviews were held
with teacher interview form prepared by teachers and researchers. The reliability of the interview form
was presented to five faculty members in the field of specialist. Along with the feedbacks, the interview
questions were given the final form. Pilot interviews were held with 2 teachers about whether the
questions were understood or not. The sample of the study is composed of 3 science, 3 mathematics, 3
information technology teachers and 3 special education teachers randomly selected from the teachers
who have lectured to the students with learning disabilities working in the central province of a province
of Aegean region and are willing to participate in the study.
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According to the findings, it is seen that the teachers emphasize the concepts such as learning,
conceiving, seeing and touching by making for students with learning difficulties. Apart from this, teachers
did not know about STEM which was adapted to education system.
Keywords: science education, STEM, learnin disability
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Ülkelerin eğitim alanındaki başarısı; gelişmişliği, ekonomik üstünlüğün sağlanmasını ve
devamlılığını getirmektedir. Gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkabilmek, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik
ve Matematik) alanındaki dört disiplin olan; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına uyum
sağlamış ve bunları uygulayabilen bireylerin yetiştirilmesi ile sağlanabilir. Bu durum, STEM eğitiminin
eğitim sistemlerinde yer almasının gerekli olduğunu göstermektedir (Raines, 2012). Ayrıca endüstri,
teknoloji ve inovasyon alanlarına STEM alanlarında çalışanların katkıları göz önüne alındığında, STEM
eğitimine önem verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında eğitim sistemlerinde yaratıcı,
yenilikçi, girişimci, eleştirel düşünebilen ve problem çözme becerileri gelişmiş bireylerin yetişmesi ise
STEM becerilerinin kazandırılması ile sağlanabilir (TÜSİAD, 2014). Bu bağlamda ülkemizdeki eğitim
programları da tekrar güncellenerek STEM eğitimine önem verilmiştir (MEB, 2017). Programda
kazandırılması hedeflenen temel becerilerin içinde bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve
mühendislik ve tasarım becerileri bulunmaktadır. Ayrıca fen ve mühendislik uygulamalarına da yer
verilmiştir. Fen bilimlerinin; matematik, mühendislik ve teknoloji ile bütünleştirilerek disiplinler arası bir
bakış açısıyla problemlerin ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan
yeni düzenlemelere ek olarak, son yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde STEM çalışmalarına önem
verildiği ve bu konuda yapılan çalışmaların arttığı görülmektedir.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak STEM’e yönelik görüşler, STEM eğitiminin öğretim
ortamına uygulanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı, farklı olarak sadece kızlara STEM ile ilgili eğitim
verildiği görülmektedir. Ancak STEM’in öğrenme güçlüğüne sahip öğrenciler üzerindeki etkisi ile ilgili yurt
dışında az sayıda çalışma yapıldığı, ülkemizde ise hiç çalışma yapılmadığı görülmüştür (Ngubane-Mokiwa
ve Khoza, 2016; Gregg, Wolfe, Janes, Todd, Moon ve Longston, 2016; Lindsay ve Hounsell, 2017; Israel,
Wang ve Marino, 2016; Fisher,2017). Bu nedenle bu çalışmada, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere
yönelik STEM etkinliklerinin geliştirilmesi ve normal öğrenim gören öğrencilere göre fen ve matematik
derslerini öğrenmeye yönelik göstermiş oldukları gayretler hakkında özel eğitim ve STEM alanları ile ilgili
öğretmenlerin görüşlerinin alınmasının STEM ve öğrenme güçlüğü konusunda yapılacak diğer çalışmalar
için bir kaynak oluşturacağı ve rehberlik edeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, öğrenme güçlüğüne
sahip öğrencilerin ilerleyen yaşantılarında sınıf ortamında pasif ya da yaramaz olarak adlandırılmadan,
topluma kazandırılmalarını sağlayabilecek STEM tabanlı etkinlikler geliştirilebilir. Bu şekilde, bireysel olarak
bir şeyleri başarabileceğine inanan bireyler sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilir ve ileriki
yaşantısında STEM alanlarına yönelim gösterebilir. Bu nedenle araştırmada öğrenme güçlüğüne sahip
öğrencilerin daha kolay ve kalıcı öğrenmesini sağlayabilecek STEM etkinliklerinin geliştirilebilmesi için özel
eğitim ve STEM alanları ile ilgili öğretmenlerin STEM ve STEM ile ilgili geliştirilebilecek etkinlikler
konusundaki görüşlerinin alınması amaçlanmıştır.
Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Öğretmenlerle araştırmacılar
tarafından hazırlanan öğretmen görüşme formu ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşme
formunun güvenirliği için alanda uzman fen- matemetik- bilişim ve özel eğitim alanından beş öğretim
üyesinin görüşüne sunulmuştur. Alınan geri dönütler doğrultusunda görüşme sorularına son şekli
verilmiştir. Pilot uygulama olarak 2 öğretmen ile soruların anlaşılıp anlaşılmadığına dair deneme görüşmesi
yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini ise Ege bölgesinin bir ilindeki merkez ilçesinde görev yapan öğrenme
güçlüğüne sahip öğrencilere ders vermiş olan ve çalışmaya katılmaya istekli öğretmenler arasından
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rastgele seçilen 3 fen bilimleri, 3 matematik, 3 bilişim teknolojileri öğretmeni ve 3 özel eğitim öğretmeni
oluşturmaktadır.
Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere yönelik yaparak
yaşayarak öğrenme- somutlaştırma- görme-dokunma gibi kavramların üzerinde durdukları görülmüştür.
Bunun dışında eğitim sistemine adapte edilen STEM konusunda öğretmenlerin haberdar olmadığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: fen eğitimi, STEM, öğrenme güçlüğü

113

Subjects Perceived As Difficult In Secondary Science Course And Recommendations
Mustafa Fidan1, Meriç Tuncel2
1
Bartın Üniversitesi
2
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Abstract No: 177 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In the development of countries, the field of science has a separate importance. Thus, countries
have made educational arrangements and improvements in the field of science. Indeed, the science
course, which is directly related to daily life, is one of the lessons that students are forced from primary
school to advanced classes. However, it is also known that the achievements of the students in the field
of science are low in the exams carried out in national and international contexts. Therefore, identifying
the difficult issues related to science in the secondary school level can contribute to the shaping of the
curricullum and taking the necessary precautions in this direction. In this context, the purpose of this
study is to identify the diffucult subjects of science course for students and to present the solutions to
this. In this respect, the students who attended the 5th, 6th, 7th, and 8th grades at the secondary school
level expressed opinions about the subjects they had difficulty learning in science class. This research is a
descriptive research and the survey method was used in this study. In line with the purpose of the
research, the units and subject areas were analyzed in the direction of the of the science curriculum and
"Units perceived as difficult for Science Course Survey” was prepared. In the questionnaires, it was tried
to determine the difficult situations related to the unit for students. Expert opinions were taken in the
designed of the questionnaires and necessary corrections were made in this direction. The survey consists
of two parts. The first part of the survey contains the demographic information (like age, sex, grade) of
the participants. In the second part, there is a field where students can mark the 5-point likert type (1"Very Easy", 2-Easy, 3- "Medium", 4- "Difficult" 5- "Very Difficult") in the related class level. At this stage,
the data were collected from a total of 1428 students studying at the central district of Bartın province in
Turkey at the end of the spring term of 2015-2016 by taking into account the learning situation of the
subjects at the relevant class level. 143 of the participants (86 girls, 57 boys) are 5th grade, 444 (232 girls,
212 boys) 6th grade, 510 (314 girls, 196 boys) 7th class and 331 (183 girls, 148 males) are at the 8th grade
level. On the other hand, there is a question as “"How would you like to have your lessons processed
when you learn more easily the subjects you are challenged in the science class? Explain the reasons." in
the survey. Thus, it is aimed to develop solutions for students' problems. As a result of the study, the units
perceived as difficult in the science course for 5th grade were "Measurement of Force Size", “Solve the
Puzzle of Body” and “ Transformation of the Substance”; “The systems of our Body”, “Force and
Movement” for 6th grade; “Force and Energy”, “The systems of our Body”,for 7th grade; “Simple
Machine”, “Reproduction, Growth and Growing of Human” and “Electric for Our Live” for 8th grade. In
addtion, it is observed that the units related to the subject of force in the "Physical Events" area are among
the subjects in which the students have difficulty in learning the most at every grade level. This finding is
a striking and important finding in terms of science learning. Considering the solution proposals for the
subjects that students are challenged, it is seen that they mainly wanted to use the technology. In this
direction, some students wanted to use advanced technology such as “3D and 4D Technologies”,
“robotics and space technology”, “hologram”, “ravel in time”. They also expressed that experimentation
and game-based learning should be used in the course. Based on the results of the research, implications
for education and directions for future studies towards sicence learning were also discussed in the study.
Keywords: Science course, units, challenging subjects, recommendation
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Ülkelerin kalkınmasında fen bilimleri alanı ayrı bir öneme sahiptir. Bu yüzden ülkeler eğitimsel
açıdan fen bilimleri alanına yönelik düzenleme ve iyileştirmeler gerçekleştirmektedir. Nitekim günlük
yaşamla doğrudan ilişkili olan fen bilimleri dersi, öğrencilerin ilkokuldan ileriki sınıflara kadar zorlandıkları
dersler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası bağlamda gerçekleştirilen sınavlarda
da öğrencilerin fen bilimleri alanına yönelik başarılarının düşük olduğu da bilinmektedir. Özellikle erken
yaşlarda fen alanına yönelik zorluk yaşayan öğrencilerin ileri dönemlerde bu alanla ilişkili konuları
öğrenmelerinde başarılı olmaları zordur. Dolayısıyla ortaokul düzeyinde fen bilimleri alanıyla ilgili
zorlanılan konuların tespit edilmesi, öğretim programlarının şekillenmesine ve bu doğrultuda gerekli
tedbirlerin alınmasına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin fen
bilimleri dersinde öğrenmede güçlük çektiği konuları belirmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu
doğrultuda ortaokul düzeyinde 5., 6., 7., ve 8. sınıfa devam eden öğrencilerin fen bilimleri dersinde
öğrenmede güçlük yaşadığı konulara yönelik görüşleri alınmıştır. Bu araştırma betimsel bir araştırma
niteliğindedir ve yöntemini tarama yöntemi oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda fen
bilimleri dersi öğretim programı doğrultusunda üniteler ve konu alanları analiz edilerek, ilgili sınıf düzeyine
yönelik “Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öğrenme Güçlüğü Yaşanan Üniteler Anketi” hazırlanmıştır. Anketle
öğrencilerin ilgili üniteye ilişkin zorlanma durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Anket oluşturulmasında
uzman görüşleri alınmış ve bu doğrultuda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Anketler iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm, katılımcıların demografik bilgilerini (yaş, sınıf, cinsiyet gibi) içermektedir.
İkinci bölümde ise ilgili sınıf düzeyindeki üniteler ve öğrencilerin 5’li likert tipinde (1-“Çok kolay”, 2-Kolay,
3-“Orta”, 4-“Zor” 5-“Çok Zor”) işaretleyebileceği bir alan bulunmaktadır. Bu aşamada veriler, ilgili sınıf
düzeyinde konuların öğrenme durumu göz önünde bulundurularak, 2015-2016 bahar dönemi sonunda
Bartın ili Merkez ilçesinde öğrenim gören toplam 1428 öğrenciden toplanmıştır. Katılımcıların 143’ü (86
kız, 57 erkek) 5.sınıf, 444’ü (232 kız, 212 erkek) 6. sınıf, 510’u (314 kız, 196 erkek) 7.sınıf ve 331’i (183 kız,
148 erkek) 8.sınıf düzeyindedir. Diğer taraftan öğrencilere anket kâğıdında “Fen bilimleri dersinde
zorlandığınız konuları daha kolay öğrenmenizde derslerin nasıl işlenmesi hoşunuza gider? Nedenini
açıklayınız.” şeklinde bir soru sorulmuştur. Böylece öğrencilerden zorlandıkları konulara yönelik çözüm
önerileri geliştirmeleri amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda 5. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine
ilişkin öğrenmede en fazla güçlük çektiği üniteler sırasıyla; “Kuvvet Büyüklüğünün Ölçülmesi”,
“Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ve “Maddenin Değişimi” üniteleridir. 6.sınıf düzeyinde
“Vücudumuzdaki Sistemler” ve “Kuvvet ve Hareket”; 7.sınıf düzeyinde “Kuvvet ve Enerji” ve
“Vücudumuzdaki Sistemler”; 8.sınıf düzeyinde ise “Basit Makineler”, “İnsanda Üreme, Büyüme ve
Gelişme” ve “Yaşamımızdaki Elektrik” üniteleri öğrencilerin en zorlandıkları ünitelerdir. Araştırma
sonucunda “Fiziksel Olaylar” konu alanı kapsamındaki kuvvet konusuyla ilişkili ünitelerin her sınıf
düzeyinde öğrencilerin en fazla öğrenmede güçlük yaşadığı konular arasında yer aldığı görülmektedir.
Diğer bir deyişle öğrencilerin en çok zorlandıkları ünitelerin çoğunun fizik konularıyla ilişkili olduğu
görülmektedir. Bu bulgu fen bilimleri dersi öğretimi açısından, dikkat çekici ve önemli bir bulgudur.
Öğrencilerin zorlandıkları konulara yönelik çözüm önerileri dikkate alındığında ağırlıklı olarak derste
teknolojinin kullanılmasını istedikleri görülmüştür. Bu doğrultuda bazı öğrenciler üç ve dört boyutlu
teknolojiler, robotik ve uzay teknolojileri, hologram, zaman yolculuğu, ışınlanma gibi ileri teknolojileri
derste kullanılmasını istemektedirler. Bunun yanında deney ve oyunla öğretiminde derslerde kullanılması
gerektiğine yönelik görüş bildirmişlerdir. Araştırma sonuçlarından hareketle fen eğitimine yönelik
gelecekte yapılacak olan araştırmalara ve eğitsel çıkarsamalara yer verilmiştir.
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Cognitive Load Theory (CLT) mentions many principles on how multimedia should be designed. In
addition, the theory also argues that working memory has limited capacity and will have an adverse
impact on learning if loaded excessively. The cognitive load mentioned in the theory refers to the mental
effort in the learning process. Three different cognitive loads are included in CLT which are intrinsic
cognitive load, germane cognitive load and extraneous cognitive load. While extraneous cognitive load is
affected by instructional design, intrinsic cognitive load is affected by learner expertise and element
interactivity. According to CLT, the sum of these three types of cognitive loads should not exceed the
capacity of the working memory in order for learning to take place.
This research was conducted to investigate the effect of instructional design that has been
prepared in CLT principals regarding the basic thermodynamics concepts on expert and novice students’
learning retention and transfer level, their cognitive loadings and effective learning. In this context, the
sample of the research comprise of 37 students who are taking General Chemistry-II course in the first
year of the chemistry department at a state university in Turkey. Since the experimental method was used
in the study, subjects were randomly assigned to experimental and control groups. The instructional
design developed according to the CLT was applied in the experimental group while the control group
followed the lecturer’s instructional design. For the experiment group, the instructional software was also
developed according to the CTL to be used in the mentioned design. The data were collected using the
academic achievement averages of the General Chemistry-I, Thermodynamics Academic Achievement
Test, Retention Test, Transfer Tests, Cognitive Load Scale, Digit Span Memory Test and Scientific Process
Skills Test. The academic achievement averages of the General Chemistry-I was used on determining of
the expert and novice students in the experimental and control groups. In addition to, the academic
achievement averages of the General Chemistry-I, Thermodynamics Academic Achievement Test, Digit
Span Memory Test and Scientific Process Skills Test were used to determine that the groups were
statistically equal. Retention Test, Transfer Test, Cognitive Load Scale were used during the application
stage of the study. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was carried out for the analysis of the
acquired data. In addition, effective learning scores (E) were calculated to measure the relative
effectiveness of different instructional designs on learning expertise.
As a result of the research, it was found that the learning expertise has a significant effect on the
dependent variables [(λ) = 0.34, F (9-73.16) = 4.57, ηp2 = 0.30, p = 0.00, p <0.00]. Whereas a statistically
significant difference was determined among the Retention Test [F(3-32)=6.93, ηp2=0.39, p=0.00,
p<0.05] and Transfer Test [F(3-32)=9.01, ηp2=0.46, p=0.00, p<0.05] scores of the expert and novice
students in both groups, no statistically significant difference was determined among the Cognitive Load
Scale scores [F(3-32)=1.71, ηp2=0.14, p=0.19, p>0.05].
According to the Bonferroni test, the Retention Test scores of the expert students in the
experimental group differ from the Retention Test scores of both the expert and novice in the control
group as statistically. The Transfer Test scores of the expert and novice students in the experimental group
significantly differ from the average scores of both the expert and novice students in the control group.
However, it was found that the expert and novice students in the experimental and control groups did
not show any significant difference according to the Cognitive Load Score scores. As a result of the
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research, it was determined that the expert students in the experimental group had higher effective
learning scores than the other three groups in both retention (E = 0.44) and transfer level (E = 0.46).
However, surprisingly, the expert students in the control group got the least effective learning in both
retention (E = -0.26) and transfer level (E = -0.26) compared to the other three groups.
*This study has been derived from data in the doctorate thesis of the first author.
Keywords: Cognitive Load Theory, Thermodynamics, Learning Expertise, Instructional Design, Instructional
Software
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Farklı Öğretim Tasarımlarının Uzman ve Uzman Olmayan Öğrencilerin Hatırlama ve
Transfer Düzeyindeki Öğrenmelerine Etkisi*
Nesli Kala1, Alipaşa Ayas2
1
Kafkas University
2
Bilkent University

Bildiri No: 238 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bilişsel Yük Kuramı (BYK), çoklu ortamın nasıl tasarlanacağına dair bir çok ilkeden bahsetmektedir.
Bunun yanında kuram, çalışan belleğin sınırlı kapasiteye sahip olduğu ve aşırı yüklenirse öğrenmenin
olumsuz yönde etkileneceğini savunmaktadır. Kuramda bahsedilen bilişsel yük ise, öğrenme sürecinde
oluşan zihinsel çabayı ifade etmektedir. BYK’de içsel bilişsel yük, etkili bilişsel yük ve dışsal bilişsel yük
olmak üzere üç tür bilişsel yük vardır. Dışsal bilişsel yük öğretim tasarımından etkilenirken içsel bilişsel yük
öğrenen uzmanlığı ve öge etkileşiminden etkilenmektedir. BYK’a göre öğrenmenin gerçekleşebilmesi için
bu üç bilişsel yükün toplamının çalışan belleğin kapasitesini geçmemesi gerekir.
Araştırma, uzman ve uzman olmayan öğrencilerin termodinamikle ilgili temel kavramlar hakkında
BYK ilkelerine göre hazırlanan öğretim tasarımının öğrencilerin hatırlama ve transfer düzeyindeki
öğrenmelerine, bilişsel yüklenmelerine ve etkili öğrenmelerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu
bağlamda araştırmanın örneklemini, Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin kimya bölümü birinci sınıfta
Genel Kimya-II dersini alan 37 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu
nedenle öğrenciler deney ve kontrol grubuna rastgele atanmışlardır. Deney grubunda BYK kuramına göre
geliştirilen öğretim tasarımı uygulanırken kontrol grubunda öğretim üyesinin öğretim tasarımına
müdahale edilmemiştir. Deney grubu için bahsedilen tasarımda kullanılmak üzere yine BYK kuramına göre
geliştirilen öğretim yazılımı kullanılmıştır. Araştırmada veriler; Genel Kimya-I dersi akademik başarı
ortalamaları, Termodinamik Akademik Başarı Testi, Hatırlama Testi, Transfer Testi, Bilişsel Yük Ölçeği, Sayı
Dizisi Bellek Testi ve Bilimsel İşlem Beceri Testi kullanılarak toplanmıştır. Deney ve kontrol grubundaki
uzman ve uzman olmayan öğrencilerin belirlenmesinde Genel Kimya-I dersi akademik başarı ortalamaları
baz alınmıştır. Çalışmaya başlamadan önce Genel Kimya-I dersi akademik başarı ortalamaları,
Termodinamik Akademik Başarı Testi, Sayı Dizisi Bellek Testi ve Bilimsel İşlem Beceri Testi kullanılarak
gruplar arasında farklılık olup olmadığı belirlenmiştir. Hatırlama Testi, Transfer Testi ve Bilişsel Yük Ölçeği
çalışmanın uygulama sürecinde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde ise çok
fartörlü varyans analizi (MANOVA) yapılmıştır. Bunun yanında farklı öğretim tasarımlarının öğrenen
uzmanlığına bağıl etkililiğini ölçmek için etkili öğrenme puanları (E) hesaplanmıştır.
Araştırma sonucunda öğrenen uzmanlığının bağımlı değişkenler üzerine anlamlı bir etkiye sahip
olduğu bulunmuştur [(λ)=0.34, F(9-73.16)=4.57, ηp2=0.30, p=0.00, p<0.00]. Deney ve kontrol grubundaki
uzman ve uzman olmayan öğrencilerin Hatırlama Testi [F(3-32)=6.93, ηp2=0.39, p=0.00, p<0.05] ve
Transfer Testi [F(3-32)=9.01, ηp2=0.46, p=0.00, p<0.05] puanları arasında anlamlı bir fark varken Bilişsel
Yük Ölçeği [F(3-32)=1.71, ηp2=0.14, p=0.19, p>0.05] puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı
bulunmuştur.
Bonferroni testine göre deney grubundaki uzman öğrencilerin Hatırlama Testi puanları kontrol
grubundaki hem uzman hem de uzman olmayan öğrencilerin Hatırlama Testi puanlarına göre istatistiki
olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Deney grubundaki uzman olmayan öğrencilerin Hatırlama Testi
puanları ise kontrol grubundaki uzman öğrencilerin puanlarıyla anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Deney
grubundaki uzman ve uzman olmayan öğrencilerin Transfer Testi puanları, kontrol grubundaki hem uzman
hem de uzman olmayan öğrencilerin ortalama puanlarına göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Bununla
birlikte deney ve kontrol grubundaki uzman ve uzman olmayan öğrencilerin Bilişsel Yük Ölçeği puanlarına
göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Araştırma sonucunda deney grubundaki uzman
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öğrenciler hem hatırlama (E= 0.44) hem de transfer düzeyinde (E= 0.46) diğer üç gruba göre daha yüksek
etkili öğrenme puanı aldığı belirlenmiştir. Bunun yanında şaşırtıcı bir şekilde kontrol grubundaki uzman
öğrenciler hem hatırlama (E= -0.26) hem de transfer düzeyinde (E= -0.26) diğer üç gruba göre en düşük
etkili öğrenmeyi gerçekleştirmişlerdir.
*Bu araştırma ilk yazarın tezinden türetilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Yük Kuramı, Termodinamik, Öğrenen Uzmanlığı, Öğretim Tasarımı, Öğretim Yazılımı
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The Effect Of Integral Asie Model-Based Teaching On The Academic Success Of Science
Course
Yavuz Çetin
Milli Eğitim Bakanlığı

Abstract No: 252 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The problems we face nowadays serve as a threatening factor for our biological existence. The
most important problems among these are non-ecological industrialization, disorganized urbanization,
erosion, thinning of the ozone layer, pollution, extinction of species, hunger, and uncontrolled increase
of population (Güven, Kıvanç and Yel, 2001). Perhaps the most outstanding one is about the ecology.
Human beings have not only been affected by the incidents around them, but also given harm to the
environment through their activities since the day they started to exist. These problems could be solved
by qualified science and biology curriculums. Effective learning involves a well-developed and renewable
curriculum considering the local conditions. Through developments in information and information
access, the qualities that an individual needs to possess are rapidly updated. Inquiry-based learning
approach has been adopted with the aim of students’ acquiring meaningful and permanent knowledge in
updated curriculums. In this context, the purpose is to help students gain twenty-first century skills to
meet the needs of the new era via specified strategies and methods (MEB, 2017). In this research, the
purpose is to examine the effect of Integral ASIE Model-based activities on the academic success of the
seventh-grade students and to determine their views on the application process in teaching ‘Human and
Environment’ unit in the science course.
The research was conducted with the participation of 63 students studying at Şehit Kemal
Secondary School in Menemen, Izmir in the second term of the 2017-2018 educational year. Among the
randomly chosen participants, class 7-C (n=31) made the experimental group while class 7-D (n=32) made
the control group. The mixed research method where quantitative and qualitative methods are used
together was utilized in this research. Whereas the Integral ASIE Model-based activities were conducted
for the experimental group in teaching the ecology unit, the official science curriculum was followed for
the control group in the same unit.
In data collection, to determine the both groups’ learning styles, Learning Styles Test was used;
their knowledge levels were categorized by achievement test and only the experimental group interviews
were made with nine students (classified according to their academic success degree) to get their views
on the Integral ASIE Model and the application process.
The quantitative data were analysed by SPSS 24.0 statistical package programme. It was found out
that experimental and control groups did not show a normal distribution. Therefore, Mann-Whitney U
test was conducted with the purpose of specifying the meaningfulness between the pre-test and posttest points and the findings were interpreted on the 0,05 meaningfulness level.
In the light of the findings, it was concluded that Integral ASIE model-based activities increased
the academic success of the students positively in the ‘Human and Environment’ unit. The content
analysis was done on the data gathered through semi-constructed interviews with the experimental group
and depending on the findings, it was reached out that Integral ASIE Model-based activities carried
different, enjoyable, and rich knowledge for students. Besides, it was found out that findings gained via
quantitative and qualitative data analysis supported one another. Researchers could carry out another
research on another topic, unit or whole lesson; students’ self-efficacy, their ecocentric-antropocentric
approaches towards the environment; their ecological literacy.
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Integral Asıe Modeliyle Tasarlanan Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Erişine Etkisi
Yavuz Çetin
Milli Eğitim Bakanlığı

Bildiri No: 252 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Günümüzde karşı karşıya olduğumuz çok çeşitli sorunlar biyolojik varlığımızı tehdit etmektedir.
Bunlar sağlıksız sanayileşme, düzensiz şehirleşme, erozyon, ozon tabakasının incelmesi çevre kirlenmesi,
türlerin yok oluşu, dengesiz beslenme, açlık ve kontrolsüz nüfus artışıdır (Güven, Kıvanç ve Yel, 2001). Bu
sorunlar arasında belki de en önemlileri çevre ile ilgili olanlardır. Çevre, canlıların içinde bulunduğu ve
yaşamlarını sürdürdüğü ortamdır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan
etkilenmiş, hem de çeşitli faaliyetlerle çevresini etkilemiş, tahrip etmiş kirlenmesine neden olmuştur.
İnsanlığı bu kadar yakından ilgilendiren problemler iyi bir fen ve biyoloji eğitimi ile çözüme
ulaşabilir. Etkili bir öğrenim için ise iyi geliştirilmiş, ülke şartlarını göz önünde bulunduran, yenilenebilir bir
programa ihtiyaç duyulur. Bilgi ve bilgiye erişmede yaşanan gelişmeler ile bireylerin sahip olması gereken
nitelik ve becerilerin tanımları da hızla güncellenmektedir. Güncellenen öğretim programları da
öğrencilerin bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri amacıyla araştırma-sorgulamaya dayalı
öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu çerçevede belirlenen strateji ve yöntemlerle öğrencilere yeniçağın
gereksinimlerini karşılamaya yönelik 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır (MEB, 2017).
Bu araştırmada, 7. Sınıfta okuyan öğrencilerin fen bilimleri dersindeki ‘İnsan ve Çevre’ ünitesinin
öğretiminde, Integral ASIE Modeli ile tasarlanan etkinliklerin kullanılmasının akademik başarıya etkisinin
incelenmesi ve öğrencilerin bu model ve uygulama süreci hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde İzmir ili Menemen ilçesi Şehit Kemal
Ortaokulu’nda öğrenim gören 63 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Rastgele belirlenen iki farklı
şubede bulunan katılımcılardan 7-C sınıfı (n=31) deney grubunu, 7-D sınıfı (n=32) ise kontrol grubunu
oluşturmuştur.
Bu araştırmada, nitel ve nicel araştırma desenlerinin birlikte yer aldığı karma araştırma yaklaşımı
kullanılmıştır. Deney grubunda yer alan öğrencilerin ekoloji konusunu öğrenmelerinde Integral ASIE
Modeli ile tasarlanan etkinlikler kullanılırken, kontrol grubundaki öğrencilerin ise mevcut fen bilgisi
öğretim programındaki şekliyle konular işlenmiştir.
Araştırma verilerinin elde edilmesinde, her iki grubun öğrenme stillerinin belirlenmesi amacıyla
Öğrenme Stilleri Testi (ÖST), ekoloji konusuyla ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi için, İnsan ve Çevre
Ünitesi Başarı Testi uygulanmış ve sadece deney grubuna uygulanan Integral ASIE Modeli ve uygulama
süreci hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi için ise başarı testi sonuçlarına göre belirlenen alt-orta-üst
başarı düzeylerinden üçer olmak üzere toplamda 9 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.
Araştırmada elde edilen nicel veriler SPSS 24.0 istatistik paket programından yararlanılarak analiz
edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının normal dağılım göstermediği görülmüş ve ön-test/son-test
puanları arasındaki farkın anlamlılığını belirlemek amacıyla veriler üzerinde non-parametrik testlerden
Mann-Whitney U testi analizi kullanılarak, elde edilen bulgular 0,05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır.
Yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulgulara göre “İnsan ve Çevre” ünitesinde Integral ASIE
modeline göre tasarlanan öğretimin öğrencilerin bu konuda akademik başarılarının artmasında olumlu
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sadece deney grubundaki öğrencilere uygulanan yarı yapılandırılmış
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görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yapılmış ve belirlenen kod ve temalar doğrultusunda
ulaşılan bulgulara göre kullanılan Integral ASIE Modeli ile tasarlanan öğretimin; öğrenciler için farklı,
eğlenceli, zengin bilgi içeriğine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, araştırmada nitel ve nicel
verilerden elde edilen bulgular ışığında ulaşılan sonuçların birbirini destekler nitelikte olduğu da tespit
edilmiştir. Araştırmacılar farklı bir konu ya da bütün bir derse yönelik bir araştırma yürütebilir, akademik
başarının dışında öğrencilerin öz yeterliklerini, çevreye yönelik ekosentrik-antroposentrik yaklaşımlarını,
çevre okuryazarlıklarını inceleyebilir ya da farklı öğretim kademelerinde bu modeli uygulayabilecekleri
önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim tasarımı, Integral ASIE modeli, Ekoloji, 7. Sınıf, 21. Yüzyıl Becerileri
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Problem
One of the frequently stated course in terms of academic achievement impairment is English in
Turkey. Although there have been many researches on the English course, there has not been any serious
decline in the failure of this course. Most pre-school education institutions in Turkey provide foreign
language education, but officially students are confronted with English lessons during the second grade.
During this process which lasts until the university education, unfortunately the desired results cannot be
achieved. There are constant steps taken in this regard. For example, in the 2018-2019 academic year,
English lesson hours have been increased to 15 hours per week in the 5th grade. There are many obstacles
to language learning during this whole process. Financial obstacles, lack of physical opportunities, lack of
teachers and materials can be listed among these obstacles. But perhaps the most important and most
neglected is the student motivation. This research was planned to contribute to the motivation and love
affectional characteristics of this problem universe. The data collection tool used within the scope of the
research allows many variables to be considered in terms of affective dimension such as attitude and selfconfidence sub-scale.
Aim
The purpose of this research is to test the validity and reliability of English language Learning
motivational scale which was initially developed for candidate teachers in terms of high school students.
In addition to this overall goal, the relationship between the English learning achievement and the
opinions obtained through the English language learning motivation scale was investigated. Whether the
English language learning motivation scale differ significantly according to the level of being interested in
English lessons are the sub-objectives of this research.
Method
The research was conducted according to the screening model. The universe of this research is
the 9th grade students who are studying at high schools in Elazığ. The sample is consisted of 147 9th grade
students who were being educated in Elazığ province in 2017-2018 education year. The English Language
Learning Motivation Scale (LLMS) is composed of 16 questions and 3 sub-scale. These sub-scales are selfconfidence, attitude and personal use respectively. In the study in which the scale was developed, the
cronbach alpha reliability coefficient was determined as .83. In this study, the Cronbach Alpha reliability
coefficient was calculated as .762.
Pearson Correlation Coefficient, Confirmatory Factor Analysis, Kurtosis, Skewness, Variance
Swelling Coefficient, Effect size, Kruskall Wallis H and Multiple Regression Analysis were used in the
evaluation of the findings obtained within the scope of the research.
Findings
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According to research findings, it was observed that there was a significant positive relationship
between the scores of the LLMS and subscales and the English course scores. In addition, the highest
relationship is between the English course success and the self-confidence subscale of the LLMS scale and
the lowest one is between the personal use subscale of the LLMS scale and the English course success.
Moreover, it has been determined that the attitudes of students become more positive as they like English
lessons, and as the self-motivation and self-confidence of students increase, their course success
increases too. According to the regression analysis, it was revealed that opinions towards the LLMS
explained 22% of the English course achievements. As a result of the analysis of validity and reliability, it
was observed that the LLMS could also be used on high school students.
Results and Discussion
Findings obtained within the scope of the research shows that LLMS can be used to measure the
English Language Learning motivation of high school students. Besides, it has been determined that the
having interest in English lessons has a wide influence on the achievement scores of this course. For this
reason, it is recommended to plan activities that will make students like this lesson before English
teaching. Furthermore, within the scope of the research, the positive relationship between the learning
motivation and the English learning achievement and meaningful relations are interpreted as the
indicators that the affective dimension is very important in teaching this course.
Keywords: English Lesson, Motivation for English Lesson, Success in English Lesson, Affective Area for Language
Learning
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Problem
Türkiye’de ders başarı düşüklüğü anlamında sıklıkla dile getirilen derslerden biri İngilizcedir.
İngilizce dersine yönelik pek çok araştırma yapılmasına karşın bu derse yönelik başarısızlık olgusunda ciddi
bir gerileme gözlenememiştir. Ülkemizde çoğu okul öncesi eğitim kurumu yabancı dil eğitimi vermektedir
ancak resmi olarak öğrenciler 2. Sınıfta İngilizce dersiyle karşılaşmaktadırlar. Üniversite eğitimine kadar
devam eden bu süreçte maalesef istenen sonuçlara ulaşılamamaktadır. Bu konuda sürekli bir takım
adımlar atılmaktadır. Örneğin 2018-2019 eğitim öğretim yılında 5. Sınıf kademesinde İngilizce ders saati
haftalık 15 saate çıkarılmıştır. Tüm bu süreçte dil öğrenimine engel birçok faktör bulunmaktadır. Maddi
imkânsızlıklar, fiziki olanakların eksikliği, öğretmen ve materyal eksikliği gibi unsurlar bu engeller arasında
sıralanabilir. Ancak belki de en önemlisi ve en çok ihmal edileni öğrenci motivasyonudur. Bu araştırma bu
problem evrenine derse yönelik motivasyon ve sevgi duyuşsal özellikleri açısından katkı sağlamak amacıyla
planlanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan veri toplama aracının tutum ve özgüven alt boyutlarının
da olması duyuşsal boyut açısından birçok değişkenin ele alınmasına imkân tanımaktadır.
Amaç
Bu araştırmanın genel amacı öğretmen adayları görüşlerine göre geliştirilmiş İngilizce dil
öğrenmede motivasyon ölçeğini lise öğrencileri açısından geçerlik ve güvenirlik ölçütleri açısından test
etmektir. Bu genel amacın yanı sıra İngilizce dil öğrenme motivasyon ölçeği ile elde edilen görüşlerin
İngilizce ders başarısı ile olan ilişkisi araştırılmıştır. İngilizce dil öğrenme motivasyon ölçeği ve alt
boyutlarının İngilizce dersini sevme durumuna göre anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığı da bu
araştırmanın alt amaçları arasındadır.
Yöntem
Araştırma tarama modeline göre yürütülmüştür. Çalışmanın evreni Elazığ ilindeki liselerde öğrenim
göre 9.sınıf öğrencileridir. Örneklem ise bu evrenden rastgele seçilmiş bir Anadolu lisesindeki Elazığ il
merkezinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 147 9.sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.
İngilizce Dil Öğrenmede Motivasyon Ölçeği (DÖMÖ) 16 soru ve 3 alt boyuttan meydana gelmektedir. Bu
alt boyutlar sırasıyla özgüven, tutum ve kişisel kullanım şeklindedir. Ölçeğin geliştirildiği çalışmada
cronbach alpha güvenirlik katsayısı .83 bulunmuştur. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı bu araştırmada
ise .762 olarak hesaplanmıştır.
Araştırma kapsamında elde edilen bulguların değerlendirilmesinde Pearson korelasyon katsayısı,
Doğrulayıcı faktör analizi, Basıklık, Çarpıklık, Varyans şişme katsayısı, Etki Büyüklüğü, Kruskall Wallis H ve
Çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.
Bulgular
Araştırma bulgularına göre DÖMÖ ölçeği ve alt boyutları ile İngilizce dersi başarı puanları arasında
pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu gözlenmiştir. Bunun yanında en yüksek ilişki İngilizce ders DÖMÖ
ölçeğinin özgüven alt boyutu ile İngilizce ders başarıları arasında, en düşük ilişki ise DÖMÖ ölçeğinin kişisel
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kullanımı ile ders başarıları arasındadır. Ayrıca öğrencilerin İngilizce dersini sevdikçe tutumların olumlu
hale geldiği, özgüvenlerinin arttığı kişisel kullanım motivasyonlarının ve ders başarılarının da arttığı
belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizinde ise DÖMÖ ölçeğine yönelik görüşlerin İngilizce ders
başarılarının %22’ sini açıkladığı ortaya konmuştur. Geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda DÖMÖ
ölçeğinin lise öğrencileri üzerinde de kullanılabileceği gözlenmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular DÖMÖ ölçeğinin lise öğrencilerinin İngilizce dil
öğrenme motivasyonlarının ölçülmesinde kullanılabileceğini göstermektedir. Bunun yanında İngilizce
dersini sevme durumunun bu dersin başarı puanları üzerinde geniş bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Bu nedenle İngilizce öğretiminden önce öğrencilere bu dersi sevdirecek etkinliklerin planlanması
önerilmektedir. Araştırma kapsamında öğrenen motivasyonu ve İngilizce ders başarısı arasında da pozitif
yönde ve anlamlı düzeyde ilişkilerin belirlenmiş olması bu dersin öğretiminde duyuşsal boyutun son
derece önemli olduğunun göstergeleri olarak yorumlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İngilizce dersi, İngilizce dersine yönelik Motivasyon, İngilizce ders başarısı, Dil öğrenmede
duyuşsal alan
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Abstract
The Purpose
The purpose of the study is to investigate the relationship between the success levels of 8th grade
students’’ reading Skill in English Lesson and Informal English Learning. The informal English learning
refers to the students’ extra study in English, reading English books, listening to English music, watching
films in English, visiting web sites for English language teaching and their frequency. When the researches
made on this subject are examined, no direct research was found on examining the relationship between
the success of students’ reading skills in English class and Informal English Learning. Therefore, it is
thought that the research will contribute to the related literature. It is expected that this research will
lead to the development of curricula related to English course. The problem of research in this study was
determined as; “Informal English learning of 8th grade students’ is predicting the success levels of their
reading skills in English’’. Sub problems are; “ 8th grade students’ time of usage English learning programs/
applications, time of playing games in English, listening time in English, reading time in English, time of
watching programs in English Broadcast channel are predicting the success levels of reading skill in English
lesson.
The Research Hypotheses
1. Is 8th grade students’ usage time of English learning programs/ applications predicting the success levels
of reading skill in English lesson?
2. Is 8th grade students’ usage time of playing games in English predicting the success levels of reading skill
in English lesson?
3. Is 8th grade students’ usage time of listening in English predicting the success levels of reading skill in
English lesson?
4. Is 8th grade students’ usage time of reading in English predicting the success levels of reading skill in English
lesson?
5. Is 8th grade students’ usage time of watching programs in English Broadcast channel predicting the success
levels of reading skill in English lesson?

The Method
The research was conducted using relational research method based on quantitative research
approach. This method is used to analyze the relationship between two or more variables, in other words
whether the variables influence each other. Relational research consists of two types of explanatory
model and prediction model. In this study, prediction model was used. In this model, values that are not
yet observed for a variable are tried to be estimated with the help of observable variables that define
variable. The sample of the research is a total of 60 students in the 8th grade of Ilıcaköy Secondary School
in province of Kepez in Antalya in the academic year of 2017-2018. Convenience sampling from nonrandom sampling methods was used. This sample type has been chosen because there may be some
limitations that arise from implementation difficulties. Data collection tools are academic achievement
test and personal information form. In the academic achievement test, there are ten questions about two
reading texts. The questions were prepared in the form of True-False. In personal information form, there
130

are 8 questions to measure the level of English learning in an informal way. The data ware analyzed the
SPSS 18 packet program. Multiple regression analysis was used.
Findings and Conclusion
It is seen that the relationship between the reading skill success and usage English learning
programs/ applications, playing games in English, listening in English, reading in English, watching
programs in English Broadcast channel are low. Students spend an average per week using 58.67 minutes
using English learning programs/ applications, 106.33 minutes playing English games, 92.83listening in
English, 25.57 minutes reading in English and 63.42 minutes watching programs in English Broadcast
channel.
Consequently, it has been found that the relationship between the academic achievement of 8th
grade students’ English reading skills and informal learning is low. The findings of this research do not
support previous studies. It is believed that this is caused by students’ using English learning programs/
applications, playing games in English, listening and reading in English, watching TV channels in English
without considering the English concepts and structures in an unintended way.
Keywords: English Teaching, Factors Affecting Success, Informal Learning
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Özet
Amaç
Bu araştırmanın amacı İngilizce dersinde okuma becerisine yönelik başarı durumları ile informal
yolla İngilizce öğrenmeleri arasındaki ilişkiyi açıklamaya yöneliktir. Informal yolla İngilizce öğrenmeleri
öğrencinin İngilizceyle ilgili ekstra çalışmalar yapması, İngilizce kitap okuması, İngilizce müzik dinlemesi,
İngilizce film izlemesi, İngilizce dil öğretimine yönelik web siteleri ziyaret etmesi ve bunların sıklığını ifade
eder. Bu konuda yapılan araştırmalar incelendiğinde doğrudan öğrencilerin İngilizce dersinde okuma
becerisine yönelik başarı durumları ile informal yolla İngilizce öğrenmeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen
herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla araştırmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Yapılan bu araştırmanın İngilizce dersi ile ilgili öğretim programlarını geliştirme
çalışmalarına yol göstermesi beklenmektedir. Bu çalışmada araştırmanın problemi; ''8. sınıf öğrencilerinin
informal yolla İngilizce öğrenmeleri İngilizce dersinde okuma becerisine yönelik başarı durumlarını
yordamakta mıdır?'' şeklinde belirlenmiştir. Alt problemler ise; 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğrenme
programlarını/ uygulamalarını kullanma süreleri, İngilizce oyun oynama süreleri, İngilizce dinleme yapma
süreleri, İngilizce okuma yapma süreleri, İngilizce yayın yapan kanallarda program izleme süreleri İngilizce
dersinde okuma becerisine yönelik başarı durumlarını yordamakta mıdır?
Araştırmanın Hipotezleri:
1. ''8. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğrenme programlarını/ uygulamalarını kullanma süreleri İngilizce dersinde
okuma becerisine yönelik başarı durumlarını yordamakta mıdır?''
2. ''8. sınıf öğrencilerinin İngilizce oyun oynama süreleri İngilizce dersinde okuma becerisine yönelik başarı
durumlarını yordamakta mıdır?''
3. ''8. sınıf öğrencilerinin İngilizce dinleme yapma süreleri İngilizce dersinde okuma becerisine yönelik başarı
durumlarını yordamakta mıdır?''
4. ''8. sınıf öğrencilerinin İngilizce okuma yapma süreleri İngilizce dersinde okuma becerisine yönelik başarı
durumlarını yordamakta mıdır?''
5. ''8. sınıf öğrencilerinin İngilizce yayın yapan kanallarda program izleme süreleri İngilizce dersinde okuma
becerisine yönelik başarı durumlarını yordamakta mıdır?'' şeklindedir.

Yöntem
Araştırma nicel araştırma yaklaşımına dayalı yöntemlerden ilişkisel araştırma yöntemi ile
yapılmıştır. Bu yöntem iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi yani değişkenlerin birbirini etkileyip
etkilemediğini görmek için kullanılmaktadır. İlişkisel Araştırma açıklayıcı model ve tahmin modeli olmak
üzere iki türden oluşmaktadır. Bu araştırmada tahmin modeli kullanılmıştır. Bu modelde, bir değişkenin
henüz gözlenemeyen değerleri, o değişkeni tanımlayan gözleyebilen değişkenler yardımıyla tahmin
edilmeye çalışılır. Araştırmanın örneklemi 2017-2018 eğitim öğretim yılında Antalya ili Kepez ilçesinde
devlete bağlı Ilıcaköy Ortaokulunun 8. sınıfında öğrenim gören toplam 60 öğrencidir. Seçkisiz olmayan
örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme kullanılmıştır. Uygulama zorluklarından kaynaklanacak bazı
sınırlılıklar olabileceği için bu örneklem türü seçilmiştir. Verileri toplama araçları akademik başarı testi ve
kişisel bilgi formudur. Akademik başarı testinde iki adet okuma metni ve metinle ilgili 10 adet soru yer
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almaktadır. Sorular Doğru-Yanlış soru çeşidine göre hazırlanmıştır. Kişisel Bilgi Formunda öğrencilerin
İnformal yolla İngilizce öğrenme düzeylerini ölçmek amacıyla 8 adet soru bulunmaktadır. Veriler SPSS 18
paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular ve Sonuç
Okuma başarısı ile İngilizce öğrenmeye yönelik program kullanımı ve web sitesi ziyaretleri, İngilizce
oyun oynama, İngilizce dinleme, İngilizce okuma, televizyonda İngilizce yayın yapan kanalları izleme
arasında düşük ilişki olduğu görülmektedir. Öğrenciler ortalama haftada 58,67 dakikasını İngilizce program
ve uygulama kullanarak, 106,33 dakikasını İngilizce oyun oynayarak, 92,83 dakikasını İngilizce dinleme
yaparak, 25,57 dakikasını İngilizce okuma yaparak, 63,42 dakikasını İngilizce program izleyerek
geçirmektedir.
Sonuç olarak, 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersi okuma becerisine yönelik akademik başarıları ile
informal yolla İngilizce öğrenme etkinlikleri arasında ilişkinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu
araştırmaların bulguları daha önce yapılan çalışmaları destekler nitelikte değildir. Bunun nedeninin,
öğrencilerin amaçsız bir şekilde İngilizce kavramlar ve yapılarını dikkate almadan sadece web sitelerini
ziyaret ettikleri, oyun oynadıkları, dinleme ve okuma yaptıkları, televizyon izledikleri olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İngilizce Öğretimi, Başarıyı Etkileyen Faktörler, İnformal Öğrenme
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Since the 90s, there are many studies in literature in which computer and information
technologies are used as material. Results from almost all of these studies indicated that the use of
computer and information technologies increase academic achievement in foreign language education.
This achievement is reported to be particularly evident in studies concerning teaching of vocabulary,
speaking and listening skills. Studies aiming at examining the relationship between teacher education and
technology knowledge emphasize that knowledge and skill of technology must be given in teacher training
by combining them especially with pedagogical knowledge. Models have been created by researchers
based on this emphasis. TPACK is the most current one of these models. Despite these suggestions, we
see that there is not enough room left to these two basic elements especially in teacher training
institutions or in studies focusing on foreign language teaching. It is understood that some countries of
the world have curricula involving the use of technology in education in teacher training institutions
whereas in other countries teacher training curricula don’t have these courses or they are limited to basic
technology courses. Guides that elaborate how technology should be used especially in foreign language
teaching are rare in curricula. In this study, an answer was sought to the question: how technology is
taught in the training of preservice teachers of foreign languages. In addition, the question of how
technology should be taught with pedagogy training was tried to be answered by examining previous
studies. In line with this purpose, the method of the study was designed following the steps of the content
analysis, answers were sought to the research questions with meta-synthesis technique. Studies in the
relevant literature were reviewed by keywords CALL, foreign language with computer, language with
technology, foreign language and computer, foreign language and technology. The review was limited to
studies published in the last 10 years in SSCI, SCI and ERIC databases due to the fact that too many studies
were reached. After this limitation, 1342 studies were obtained. By examining the methods of these
studies, 212 studies that only examined teachers' institutions were included in the study. Focused on the
results and interpretations of the studies rather than their findings, the data of this paper were
interpreted by coding these results. From the findings obtained, it was understood that preservice
teachers had medium level of technology literacy in teacher education. However, no evidence was found
on which knowledge and skills this intermediate level of technology literacy encompasses. It was also
understood that courses with specific technology content are not given, and courses related to the use
of basic computer and technology tools are not included in teaching programs. There were many studies
concluding that preservice teachers, who will teach foreign languages, improved their pedagogical
knowledge and skills by using technology. However, no study was found on how preservice teachers of
foreign languages should use this knowledge and skills in their professional lives by combining technology
and pedagogy. Even though almost all of the studies examined the benefits of foreign language teaching
with the use of technological tools that contain multimedia, no study was found that emphasized the
findings or importance of how preservice teachers should use technology tools that include multimedia
in their professional lives. When the findings were interpreted, it was concluded that using information
and technology in foreign language teaching was effective especially on speaking and listening skills, but
preservice teachers were not trained on how to use these tools during their professional lives. It was
found that, in some studies, the use of information and technology did not create a significant difference
in students’ achievement. This lack of difference was tried to be explained in these studies by some factors
such as student motivation, classroom size, and teacher’s inadequate guidance. This inability of teachers
to provide adequate guidance is thought to be directly related to the necessity of the inclusion of
information and technology courses in curriculum of teacher training institutions. Because if a teacher
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who will use or guide the material does not have sufficient knowledge and skills, student achievement
would be negatively affected, no matter how successful the material is. Even though a positive
relationship was revealed between foreign language teaching and the use of these tools in almost all
studies, it was determined that the lack of a curriculum in preservice teachers of foreign languages was
not clearly emphasized. It is suggested that curricula including how information and technology should
be used in foreign language teaching which require different skills (reading, writing, listening and
speaking) should be developed and given to preservice teachers during their field trainings.
Keywords: Computer teaching, Foreign language teaching, Foreign language teacher
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1990’lı yıllardan itibaren bilgisayar ve teknolojilerinin materyal olarak yabancı dil öğretiminde
kullanıldığı birçok çalışmaya ilgili alanyazından ulaşılmaktadır. Bu çalışmaların hemen hepsinde bilgisayar
ve teknolojilerinin yabancı dil eğitiminde öğrenci başarısını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle sözcük
öğretimi, konuşma becerisi ve dinlediğini anlama becerisi üzerine odaklanan çalışmalarda bu başarının
daha yüksek olduğu sonucuna erişilmiştir. Öğretmen eğitimi ve teknoloji bilgisi arasındaki ilişkiyi inceleyen
çalışmalarda ise teknoloji bilgi ve becerisinin özellikle pedagoji bilgisi ile ilişkilendirilerek verilmesi gerektiği
vurgulanmaktadır. Araştırmacılar bu vurgudan yola çıkarak çeşitli modeller üretmiştir. Bu modellerin en
güncel olanlarından birisi TPACK modelidir. Bu vurgulara rağmen özellikle öğretmen yetiştiren kurumlarda
ve yabancı dil öğretimine odaklanan araştırmalarda bu iki temel öğeye yeterince yer verilmediği
görülmektedir. Bazı ülkelerin öğretmen yetiştiren kurumlarında teknolojinin kullanılmasını içeren dersleri
öğretim programlarına dâhil ettikleri, diğer ülkelerin ise bu dersleri öğretim programında ya hiç yer
vermediği ya da temel teknoloji kullanımı ile sınırlandırdığı anlaşılmaktadır. Öğretim programlarında,
özellikle yabancı dil öğretiminde teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin bilgi ya da kılavuzlara
nadiren yer verilmektedir. Bu çalışmada, yabancı dil öğretmenlerinin eğitiminde, teknoloji kullanımı
öğretiminin nasıl yapıldığı sorusuna yanıt aranmıştır. Ayrıca pedagoji eğitimleri ile birlikte teknolojinin nasıl
öğretilmesi gerekliliği sorusu önceki çalışmalar incelenerek cevaplanmaya çalışılmıştır. Bu amaç
doğrultusunda çalışmanın yöntemi içerik analizi basamaklarına göre kurgulanmış, meta-sentez tekniği ile
araştırma sorularına yanıt aranmıştır. Alanyazındaki çalışmalar CALL, foreign language with computer,
language with technology, foreign language and computer, foreign language and technology anahtar
kelimeleri ile taranmıştır. Bu tarama sonucunda çok fazla çalışmaya ulaşılması nedeniyle, tarama SSCI, SCI
ve ERIC veritabanlarında son 10 yılda yayımlanan çalışmalar ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmadan
sonra 1342 çalışmaya erişilmiştir. Bu çalışmaların yöntemleri incelenerek sadece öğretmen yetiştiren
kurumlar çerçevesinde inceleme yapan 212 çalışma, araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışmaların
bulgularından ziyade sonuçlarına ve yorumlarına odaklanılmış, araştırma verileri bu sonuçlar kodlanarak
yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulardan öğretmen eğitiminde öğretmen adaylarının teknoloji
okuryazarlıklarının orta düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu orta düzey teknoloji okuryazarlığının hangi
bilgi ve becerileri kapsadığına ilişkin bulguya ulaşılamamıştır. Öğretim programlarında alana özgü teknoloji
içerikli derslerin sunulmadığı, temel bilgisayar ve teknoloji araçlarının kullanımlarına ilişkin derslere yer
verilmediği anlaşılmıştır. Birçok çalışmada, teknoloji kullanımının yabancı dil eğitimi verecek öğretmen
adaylarının pedagojik bilgi ve becerilerini artırmalarını sağladığı belirtilmiştir. Ancak yabancı dil öğretmen
adaylarının teknoloji ile pedagojiyi birleştirerek mesleki hayatlarında bu bilgi ve becerileri nasıl
kullanmaları gerektiğine ilişkin herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. İncelenen çalışmaların hemen
hepsinde çoklu ortam içeren teknolojik araçların kullanımı ile yabancı dil öğretiminin yararları ele alınsa
da öğretmen adaylarının meslek hayatlarında bu çoklu ortam içeren teknoloji araçlarını nasıl kullanmaları
gerektiğine ilişkin sonuç ya da önem vurgulayan çalışmalara erişilememiştir. Elde edilen bulgular
yorumlandığında, yabancı dil öğretiminde bilgi ve teknoloji kullanmanın özellikle konuşma ve dinleme
becerileri üzerinde etkili olduğu anlaşılmış olsa da öğretmen adaylarının meslek hayatları süresince bu
araçları nasıl kullanmaları gerektiğine ilişkin bir eğitim almadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bazı çalışmalarda
bilgi ve teknolojileri kullanımının öğrencilerin başarılarında anlamlı farklılık yaratmadığı sonucuna erişilmiş,
bu farklılığın elde edilememe sebepleri öğrenci motivasyonu, sınıf mevcudiyeti, öğretmenin yeterli
kılavuzluk edememesi vb. etmenlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Öğretmenlerin yeterli kılavuzluk
edememesi, bu çalışmanın temel odak noktasını oluşturan, öğretmen yetiştiren kurumlarda bilgi ve
teknolojileri içerikli derslerin verilmesinin önemi ilişkilendirilmiştir. Materyal ne kadar başarılı olursa olsun,
136

şurası bir gerçek ki, bu materyali kullanacak ya da ona kılavuzluk edecek öğretmenin yeterli düzeyde bilgi
ve becerisinin olmaması başarıyı doğrudan etkileyecektir. Hemen hemen tüm çalışmalarda yabancı dil
öğretimi ile bu araçların kullanımı arasında olumlu ilişki dile getirilse de yabancı dil öğretmen adaylarının
bu alandaki öğretim programı eksikliğinin vurgulanmadığı sonucuna erişilmiştir. Farklı beceriler gerektiren
yabancı dil öğretiminde (okuma, yazma, dinleme, konuşma) bilgi ve teknolojilerinin nasıl kullanılması
gerektiğini içeren öğretim programların geliştirilerek, alan eğitimi sırasında öğretmen adaylarına bu
eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar öğretimi, Yabancı dil öğretimi, Yabancı dil öğretmeni
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The importance of elevated number of language competence is a universally accepted
phenomenon and an educational goal. Improving language skills of the entire population is a priority for
Turkey as well. Despite the long history and extensive efforts, the success has been noted to be limited
and reasons were discussed widely. One way to increase the language competence is using English as
instruction language or expending language class hours in schools throughout country. Both of the
strategies require implementation of extensive number of English courses during the formal education.
Students who are enrolled in English courses are exposed to speaking courses at various intensities. One
of the most important challenges the students face is pronunciation of the words they read. In order to
improve and correct the pronunciations corrective feedback is applied. However, the amount, the timing
and the strategy of corrective feedback is crucial. In this work, we evaluate the extent of oral corrective
feedback (OCF) along with methods and student/instructor perspectives. Furthermore, suggestions for
Instructors of English courses are provided.
Feedback on oral studies is essential for a meaningful interaction and to have students thrive to
high level of accuracy in EFL classes. To count the significance of error correction, language learners
become more conscious about their own errors and errors transform into mistakes in time. Correcting
errors on right time make pupils more motivated to improve their speaking skills and enhance creativity.
Lastly, oral feedback helps students develop a better pronunciation, grammar and enrich vocabulary
thesaurus. Even though there several different types of corrective feedback found in literature, some are
relatively more common. The error correction strategies in the literature are recast, explicit correction,
clarification request, metalinguistic feedback, repetition, peer correction, translation, echoing,
reformulation, non-verbal way, hinting/prompting, recording on tape, and paralinguistic signal. Among
these, most prevalently practiced are stated as explicit correction, recast, clarification, elicitation, and
repetition.
Student preferences should be taken into consideration while improving their speaking skill using
proper error correction method. The studies conducted regarding oral corrective feedback revealed that
students prefer some strategies over the others when they perform language errors. The students
perceive repetition, clarification request, elicitation methods as positive strategies but recast is not
regarded as a preferred strategy. Among the correction methods, teacher correction, peer correction and
self-correction are mostly preferred by students. The ultimate role expected from the instructors is to
help students recognize their own errors and try to correct autonomously. This is reported to help
students to promote autonomous learning.
How to correct errors is another subject to overview. Error correction should be indirect,
communicative and unobtrusive. To mention timing of OCF, students mostly rather prefer delayed OCF
than immediate and post-delayed correction since they feel insecure and forget what they will say when
they are interrupted by teacher intervene in immediate feedback and they find post-delayed feedback as
negative as immediate feedback for they cannot remember what error they had made and how they had
formed the sentences.
In conclusion, Corrective feedback is an integral part of the speaking courses and largely
implemented by the instructors. The best way for instructors to handle corrective error procedure is to
provide optimal error correction via taking into account student anxiety, fluency, and ability of self138

correction and thus to create friendly atmosphere, consider what errors to correct, how and when to
correct optimally.
Keywords: oral feedback, corrective feedback, speaking skills
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The importance of elevated number of language competence is a universally accepted
phenomenon and an educational goal. Improving language skills of the entire population is a priority for
Turkey as well. Despite the long history and extensive efforts, the success has been noted to be limited
and reasons were discussed widely. One way to increase the language competence is using English as
instruction language or expending language class hours in schools throughout the country. Both of the
strategies require implementation of extensive number of English courses during the formal education.
Students who are enrolled in English courses are exposed to speaking courses at various intensities. One
of the most important challenges the students face is pronunciation of the words they read. In order to
improve and correct the pronunciations, corrective feedback is applied. Feedback on oral studies is
essential for a meaningful interaction and to have students thrive to high level of accuracy in EFL classes.
To count the significance of error correction, language learners become more conscious about their own
errors and errors transform into mistakes in time. Correcting errors on right time make pupils more
motivated to improve their speaking skills and enhance creativity. Lastly, oral feedback helps students
develop a better pronunciation, grammar and enrich vocabulary thesaurus. Even though there are several
different types of corrective feedback described in literature, some are relatively more common. The
error correction strategies in the literature are recast, explicit correction, clarification request,
metalinguistic feedback, repetition, peer correction, translation, echoing, reformulation, non-verbal way,
hinting/prompting, recording on tape, and paralinguistic signal. Among these, most prevalently practiced
are stated as explicit correction, recast, clarification, elicitation, and repetition. However, the amount, the
timing, and the strategy of corrective feedback is crucial and students’ perspective needed to be
constantly evaluated and incorporated into oral corrective feedback (OCF) strategies.
In this work, we evaluate the extent of oral corrective feedback (OCF) along with students’
perspectives based on an interview with 51 students. Furthermore, suggestions for Instructors of English
courses are provided. Majority of the students demanded the OCF both from instructors and seldom from
the peers; however, they expressed concerns regarding the timing and methodology of the correction.
Student preferences should be taken into consideration while improving their speaking skills using
proper error correction method. The studies conducted regarding oral corrective feedback revealed that
students prefer some strategies over the others when they perform language errors and that is in
coherence with the result of the present study. Among the correction methods, teacher correction was
more preferred than peer correction and self-correction by the interviewed students. The ultimate role
expected from the instructors is to help students recognize their own errors and try to correct
autonomously. This is also emphasized by the students to promote autonomous learning.
How to correct errors is another subject to overview. Error correction should be indirect,
communicative and unobtrusive. To mention timing of OCF, students mostly rather prefer delayed OCF
than immediate and post-delayed correction since they feel insecure and forget what they will say when
they are interrupted by teacher intervene in immediate feedback and they find post-delayed feedback as
negative as immediate feedback for they cannot remember what error they had made and how they had
formed the sentences.
In conclusion, Corrective feedback is an integral part of the speaking courses and largely
implemented by the instructors. The best way for instructors to handle corrective error procedure is to
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provide optimal error correction via taking into account student perspectives. The students reported that
anxiety, fluency, and ability of self-correction should be considered thus friendly atmosphere to be
created, what errors, how, and when to correct should be regarded. Students are integral part of teaching
program and their attitudes toward corrective feedback can influence the efficiency of teaching. This
study will contribute instructors to conduct oral feedback more effectively.
Anahtar Kelimeler: oral feedback, corrective feedback, speaking skills
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Language is a multi-faceted and sophisticated system that allows feelings, thoughts and desires in
a society to be transferred to others by making use of common structures and rules. In addition, language
is a tool in our society that regulates social and cultural ties as a means of regulating all the relationships
people have with each other. Increasing the importance of choosing a school in the increasingly globalized
world, where communities and countries are interacting with each other more and more, is a key to
knowing a foreign language. The roots of foreign language learning in our country are based on the old.
Although there is a question of the level of success of our country's education system in foreign language
education, there has always been a demand for foreign language learning. The first language that comes
to mind in a foreign language is, of course, English. Teaching of other languages seems to have lost
importance, but this issue is still important. There is a history of foreign language teaching in our country,
and especially in the history of Almancan from the time of the Ottoman Empire. From 1924 onwards,
German began to be taught not only as a high school but also as a compulsory foreign language in
secondary schools, and this process continued until 1998. Having an important place in terms of learning
rates around the world, German has been added to teaching programs as a second foreign language.
According to the European Statistical Office of the European Commission "Eurostat", German is the third
most preferred foreign language in schools after English and French in Europe. As the European
Commission has pointed out, the increasing diversity and functional diversity of textbooks in the 2000s
has been clearly articulated in the Joint Application Document, which defines contemporary foreign
language learning and teaching. Prepared by the Council of Europe, this catalog details the knowledge,
skills and attitudes that need to be developed for everyday communication environments and
intercultural communication. Foreign language curriculum may be expected to be developed in this
direction. In this respect, there is a need to evalute the dimensions of curriculum, such as whether it
adapts to these expectations in language teaching. In this descriptive study based on qualitative approach,
fifteen 10th grade high school students who took the German language as a second foreign language in
the city of Aydın, interviewed about the various dimensions of the German languıage curriculum with four
of these students' parents, two school principals and five German language teachers. The researcher also
made informal observations. With this study, it can be said that the High School German curriculum was
evaluated. Open-ended questions in parallel format were prepared and a form was applied to participants
through face-to-face interviews. The collected data were analyzed by content and frequency analysis
techniques and the difficulties experienced and living difficulties of foreign language learners, ways of
learning foreign language of students, second language learning process in schools and data on German
curriculum were obtained. Findings obtained from the research show consistency in some subjects when
compared to students, teachers, parents, administrators, but some inconsistencies are seen. When we
look at the findings of the evaluation of the curriculum, we can see that the emphasis is on German
language achievements, learning-teaching process and evaluation dimensions. In this sense, it has been
expressed by teachers and students that the activities for the learning-teaching process should be
increased in order to make the teaching program of German lesson more efficient. Within the scope of
the observations made within the course, it has been determined that the teachers use different teaching
methods and techniques in the lessons and they are taught the lessons through direct narration and
materials and enriched by question and answer activities. The difficulties encountered in reaching the aim
of the German teaching program are explained by the fact that the teacher is trying to overcome the
limited possibilities of the teacher and the learning of the students is limited to this language. Various
suggestions are presented for these findings.
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Dil bir toplumda duygu, düşünce ve isteklerin ortak yapılar ve kurallardan yararlanarak başkalarına
aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir sistemdir. Ayrıca, bir toplumda insanların birbirleri ile olan
tüm ilişkilerini düzenleme aracı olarak sosyal ve kültürel bağlarımızı da düzenleyen bir araç olan dil,
hayatımızın her alanında yer almıştır. Toplumların ve ülkelerin birbirleriyle etkileşime daha sık girdiği,
gittikçe küreselleşen dünyada bir yabancı dil bilmenin önemi okul seçimine verilen önemi de artırmaktadır.
Ülkemizde yabancı dil öğreniminin kökleri eskiye dayanmaktadır. Her ne kadar ülkemiz eğitim sisteminin
yabancı dil eğitiminde başarı düzeyi sorgulansa da, yabancı dil öğrenmeye olan talep hep var olmuştur.
Yabancı dil deyince akla ilk gelen dil şüphesiz İngilizcedir. Diğer dillerin öğretimi önemini yitirmiş gibi
görünse de hala bu konu önemlidir. Ülkemizde yabancı dil öğretiminin ve özellikle Almancanın Osmanlı
İmparatorluğu zamanından bugüne uzanan bir tarihçesi vardır. 1924 yılından itibaren Almanca sadece
liselerde değil, ortaokullarda da zorunlu yabancı dil olarak okutulmaya başlanmış ve bu süreç 1998 yılına
kadar devam etmiştir. Dünyada öğrenilme oranı açısından önemli bir yere sahip olan Almanca, ikinci
yabancı dil olarak öğretim programlarına eklenmiştir. Avrupa Komisyonu’na bağlı Avrupa İstatistik Ofisi
“Eurostat” verilerine göre Almanca, Avrupa’da İngilizce ve Fransızcadan sonra okullarda en çok tercih
edilen üçüncü yabancı dildir. Avrupa Komisyonu’nun da belirttiği gibi, 2000’li yılların ders kitaplarında
metin çeşitliliğinin artması ve işlevselliğinin farklılaşması günümüz yabancı dil öğrenme ve öğretme
çerçevesini belirleyen Ortak Başvuru Metninde açıkça dile getirilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından
hazırlanan bu katalog, günlük iletişim ortamları ve kültürlerarası iletişim durumlarına yönelik geliştirilmesi
gereken bilgi, beceri ve tutumları ayrıntılı olarak göstermektedir. Yabancı dil öğretim programlarının da bu
yönde geliştirilmiş olması beklenebilir. Bu bakımdan var olan öğretim programlarının değerlendirilerek dil
öğretiminde bu beklentilere uyum sağlayıp sağlamadığı konusu gibi birçok boyutun değerlendirilmesine
ihtiyaç vardır. Nitel yaklaşıma dayalı bu betimsel çalışmada Aydın ilinde bulunan bir temel lisede ikinci
yabancı dil olarak Almancayı alan on beş 10.sınıf öğrencisiyle, bu öğrencilerden dördünün velisi, iki farklı
okul müdürü ve beş Almanca öğretmeni ile Almanca öğretim programının çeşitli boyutlarına ilişkin
görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca araştırmacı informal gözlemler yapmıştır. Yapılan bu çalışma ile bir bakıma
Lise Almanca Dersi öğretim programının değerlendirildiği söylenebilir. Paralel formatta açık uçlu sorular
yazılarak hazırlan bir form yüz yüze görüşmeler yoluyla katılımcılara uygulanmıştır. Toplanan veriler içerik
ve frekans analizi teknikleriyle analiz edilmiş ve yabancı dil bilmenin önemi ve yaşanan zorluklar,
öğrencilerin yabancı dil öğrenme yolları, okullarda ikinci dil öğrenme süreci ve Almanca öğretim
programına ilişkin veriler elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular öğrenci, öğretmen, veli,
yönetici açısından karşılaştırıldığında bazı konularda tutarlılık sağlarken bazı konularda tutarsızlıklar
barındırdığı görülmektedir. Programın değerlendirilmesine yönelik bulgulara bakıldığında, Almanca dersi
kazanımlarına daha çok ağırlık verildiği, içeriğin gereksiz biçimde ağırlaştırıldığı; öğrenme-öğretme süreci
ve değerlendirme boyutlarında aksaklıklar yaşandığı belirlenmiştir. Bu anlamda, Almanca dersi öğretim
programının daha verimli olabilmesine yönelik olarak, öğrenme-öğretme süreci için etkinliklerin artırılması
gerektiği öğretmenler ve öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. Ders içinde yapılan gözlemler ile öğrenci
görüşleri kapsamında, derslerde, öğretmenlerin farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak, hem
doğrudan anlatım hem de materyaller yoluyla dersleri sundukları ve soru cevap etkinlikleriyle de
zenginleştirildiği belirlenmiştir. Almanca öğretim programının amacına ulaşmasında yaşanan zorlukların,
öğretmen tarafından kısıtlı imkânlar çerçevesinde aşılmaya çalışıldığı ve öğrencilerin bu dile olan ilgilerinin
kısıtlı olması ile açıklanmıştır. Bu bulgulara yönelik olarak çeşitli öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Almanca eğitim/öğretim programı, Alman dili, program değerlendirme
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Purpose of the Study
Turkish education/schooling system went through a transition from the 8+4 schooling model to
the new 4+4+4 model in 2012. With this change, the students started to learn English form the 2ndgrade
onward in order to solve the problems with respect to foreign language education in Turkey, therefore
English language curriculum for all four education periods changed accordingly intendingfocus mostly on
productive and communication skills so as to solve the ongoing problems related to the students’ low
foreign language proficiency. The present study aimed to investigate the teachers’ perceptions on the
middle school English curriculum developed in 2012, and the following research question was formulated:
What are the teachers’ views about the middle school English language curriculum developed in
2012?
Method
A descriptive survey was utilized as the research design for the present study. The population of
the study was composed of 1943 English teachers working in Ankara, while the sample was consisted of
349 teachers selected through cluster sampling method from different schools in 25 different districts of
Ankara. In this way, a representative sample was selected.
Data were collected though a questionnaire developed by researchers. During development
process, the curriculum developed by MoNE in 2012 and the related literature were investigated first
through databases like Ebscohost, Ulakbim and Google Scholar. 69 items were selected at the beginning
and they were sent to experts in order to assure the questionnaire’s content and face validity. After expert
opinions, 13 items were deleted and the questionnaire was examined by five English teachers in order to
find out whether these items were understood as intended referring to face-related validity, which
resulted in a negligible revision about wording of a few items. As a result of these procedures, the
questionnaire was composed of two sections; the first section included items about teachers’
demographic characteristics, and the second section included 56itemsrelated to five curriculum
components. Last of all, the questionnaire was administered to 65 teachers to check its reliability through
Cronbach’s alpha, and the Cronbach’s alpha values for the five subsections of the questionnaire were
found to be .95, .93, .91, .95 and .91 for objectives, content, materials, activities, and assessment methods
and techniques, respectively. Data were analyzed through descriptive statistics.
Findings
The findings with respect to teachers’ perceptions of the curriculum components yielded both
positive and negative views. The findings regarding the objectives revealed that they are congruent with
the general purposes of English language curriculum(54.1%), attainable(53.9%), observable and
measurable(53.6%), can be used by the students in their daily life(42.4%), have a coherent
arrangement(41.6%), can be achieved in the planned time of the units(54.2%), can develop reading
skills(55.6%), sufficient in quantity to develop reading skills(51%), and appropriate for students’ level of
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development(45.8%). In contrast to these positive views, the teachers reported that the objectives cannot
improve students’ communicative competence(39%), cannot develop learner autonomy(60.2%), cannot
develop listening skills(39.6%), aren’t sufficient in quantity to develop listening skills(49.6%), cannot
develop speaking skills(51.5%), aren’t sufficient in quantity to develop speaking skills(53.9%, cannot
develop writing skills(37.5%), aren’t sufficient in quantity to develop writing skills(42.4%).
The findings related to the content indicated that it is coherent with objectives(59.3%),
appropriate for students’ needs and interests(39.6%), appropriate for students’ level of
development(46.9%), can ensure active participation of the students(38.4), can ensure the achievement
of the objectives(45%), contains information that students can use in their life(46.4%), coherent in
itself(50.5%), can help develop reading skills(52.1%), and can be finished in the planned time(48.5%). On
the other hand, they reported that it cannot help develop writing skills(32.6%), cannot help develop
listening skills(37.5%), and cannot help develop speaking skills(35.8%). 89
The findings reveled that materials can; support the attainment of the objectives(42.4%), increase
active participation of the students(38.9%), increase students’ interest in the lesson(34.6%), be reached
easily(51.8%), consolidate students’ learning(43.5%), fit students’ age level(54.1%).
The findings related to the activities revealed that they can; help students develop positive
attitudes towards English(36.1%), increase active participation of the students(37.6%),
ensure the attainment of the objectives(45.2%), appropriate for students’ level of
development(48.9%), be parallel to students’ life(46.4%), develop students’ reading skills(50.7%), be
applied in the class(49.9%), be student-centered(49.3%). In contrast, it was found that they cannot;
develop communicative competence(38.4%), develop listening(37.2%), develop speaking(42.9%),
develop writing skills(36.1%), develop learner autonomy(40.1%), fit students’ individual
differences(53.3%).
The findings reveled that assessment methods and techniques are; applicable(53.3%), congruent
with the objectives(60.2%), congruent to students’ level of development(45.6%), measuring students’
reading skills(52%), measuring students’ writing skill(39.6%). On the other hand, assessment procedures
cannot measure students’ listening skills(39.2%), and speaking skills(41.3%).
Conclusion
These findings indicate that many of the problems have been solved with this curriculum, however
the most important problem persists. Although this curriculum has been designed to develop learners’
communicative competence either through writing or speaking, these findings revealed that this
curriculum cannot develop learners’ writing, listening, and speaking skills. To this connection, further
research is needed to find out the reasons behind this failure. In this way, it can be found out whether it
results from the theoretical curriculum design or the implementation of the curriculum which can be
influenced by many variables including teachers, students and schools.
Keywords: Middle School English Language Curriculum, Curriculum Evaluation, Teacher Perceptions
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Looking at the background of important scientific and technological developments and important
events in the history, it is seen that multi-disciplinary studies have an important place. Thales, thought to
have lived in the fifth or sixth centuries before the mention of the celestial bodies, took care of the
celestial bodies and calculated the height of one of the Pyramids of Egypt through the size of the sun and
the shadow, and this was the Thales theorem in mathematical literature. In the multidisciplinary studies
mentioned above, mathematics is at the head of the disciplines.
With the rapid increase in both scientific and technological developments, the ability to think
interdisciplinarily and to produce solutions becomes more important. Education certainly plays an
important role in the ability of individuals to think interdisciplinarily and to be able to work. On the other
hand, when we look at the history of education after the 17th and 18th centuries, it is seen that
multidisciplinary education is distanced and disciplinary education is has become important over time.
Teaching in the disciplinary teaching approach is carried out in different courses, which causes the
topics to be presented in a disjointed manner from time to time. In this approach, knowledge and skills
learned in any area are left unattended for solving problems and students are expected to establish a
relationship between the courses. In addition to the changes in educational philosophies and learning
theories, the need to increase knowledge, complexity and multiple skills in today's world has led to an
increase in the number of integrated learning approaches and, accordingly, interdisciplinary learning
approaches.
Interdisciplinary teaching for the integration of integrated learning; (Coşkun, 2013, Michelsen,
2005) as well as the attribution of many countries, the concept of the program is also included in the
curriculum in Turkey.
When the related literature is examined; along with the widespread understanding of progressive,
has been encountered in the world, especially after the 1980s, with a multitude of interdisciplinary
approaches. Parallel to the developments in Turkey, the world's research on interdisciplinary studies it is
seen that done. However, studies on interdisciplinary teaching seem to have limited research based on
empirical research to suggest a particular course design. Moreover, while the concept of associations in
the Secondary School Mathematics Curriculum has been given more broadly both in terms of quality and
quantity in the previous years, it appears that there are fewer spaces in the program renewed in 2017,
and there are no titles and explanations for skill areas, including associations. At this point, it may be
assumed that the course designs to which they relate are expected to be taught from their teaching, and
thus have the necessary and desired competences in this regard. However, when the relevant literature
is examined, it is seen that the teachers who are expected to implement this practice have knowledge at
the theoretical level about the concepts of association and interdisciplinarity and that they find this
concept important but they have problems in designing such lessons (Dervişoğlu and Soran, 2003,
Özhamamcı, 2013, Aladağ and Şahinkaya , 2013, Özaydınlı and Kilic, 2017). The interdisciplinary approach,
considered as an important teaching approach in the development of critical thinking, problem solving
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and problem-solving skills, is thought to be an important source of teachers' teaching practice for
appropriate course design.
The purpose of this research; mathematics course about movement problems is to teach 9th
grade students based on interdisciplinary teaching approach. In addition to this, it is aimed that the
students learn the movement problems of mathematics lessons by associating them with the movement
of physics lesson..Also, an attribution has been built between ``movement problems`` of mathematics
and ``movement`` of physics. The research is a semi-experimental design study with pre-test, post-test
control groups. The research was conducted with two different high schools which has different minimum
score on Central Secondary School Entrance Exam. One experiment group and one control group has
been selected by means of easily accessible case sample method from both schools. The study has been
conducted with 131 students which consist of 34 experiment group students and 32 control group
students from the first school and 33 experiment group students and 32 control group students from the
second school. A lesson was designed with interdisciplinary teaching method by using attribution
component on movement problems subject. The designed lesson has been implemented to experiment
groups but control groups, the same subjects have been studied in control groups` own lessons in other
words via a disciplinary method, without any correlation. After the experiment, a post-test was
implemented to the experimental and control groups and academic achievement was observed. Three
weeks after post-test, permanence test was implemented to the groups to evaluate the permanence of
the learning. In the light of the research, favorable results were observed for the experimental groups in
the post-test and permanence test which applied to the both groups. As a result, according to the research
findings, teaching the movement problems subject with the method of correlation among disciplines has
a positive effect on the comprehension of students.
Keywords: Interdisciplinary teaching, Associating, Connections in mathematics, Motion problems, Learning
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Tarihte önemli bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ve önemli olayların arka planına bakıldığında çok
disiplinli çalışmaların önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Söz gelişi milattan önce beşinci veya altıncı
yüzyılda yaşadığı düşünülen Thales gök cisimleri ile ilgilenip güneş ve gölgesinin boyu sayesinde Mısır
Piramitleri’nden birinin boyunu hesaplamış ve bu durum matematik literatürüne Thales teoremi olarak
geçmiştir. Yukarıda sözü edilen çok disiplinli çalışmalarda en çok karşımıza çıkan disiplinlerin başında
matematik gelmektedir. Günümüze kadar birikimli bir şekilde gelişerek gelmiş olan bu dilim dalı, gelişim
sürecinde hem kendi içinde birçok konu ile hem de farklı alanlarla bağlantılı olmuştur.
Gerek bilimsel gerek teknolojik gelişmelerin hızla artmasıyla birlikte disiplinler arası düşünebilme
ve çözüm üretebilme becerisi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bireylerin disiplinler arası
düşünebilme ve çalışmalar yapabilme becerileri kazanabilmesinde eğitim kuşkusuz önemli bir rol
oynamaktadır. Öte yandan, eğitim tarihinde 17. ve 18. yüzyıl sonrasına bakıldığında, çok disiplinli
eğitimden uzaklaşılıp zamanla disipliner eğitime geçildiği görülmektedir.
Disipliner öğretim yaklaşımında öğretim farklı derslerle yürütülmekte ve bu durum anlatılan
konuların zaman zaman birbirinden kopuk bir şekilde sunulmasına neden olmaktadır. Bu yaklaşımda,
herhangi bir alanda öğrenilen bilgi ve becerilerin, problemlerin çözümüne yönelik birleştirme işi öğrenciye
bırakılmakta ve dersler arasındaki ilişkiyi öğrencinin kurması beklenmektedir. Eğitim felsefelerinde ve
öğrenme kuramlarındaki değişimin yanı sıra günümüz dünyasında bilginin artışı, karmaşıklaşması ve çoklu
becerilere sahip olma gerekliliği bütünleştirilmiş öğrenme yaklaşımı ve ona bağlı olarak da disiplinler arası
öğrenme yaklaşımına dönük çalışmaların sayısında artışa neden olmuştur.
Bütünleştirilmiş öğrenmenin gerçekleşmesi için disiplinler arası öğretime; disiplinler arası
öğretimin gerçekleşmesi için de ilişkilendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır (Coşkun, 2013; Michelsen, 2005).
İlişkilendirme kavramı birçok ülkenin programlarının yanı sıra Türkiye’de yapılan öğretim programlarında
da yer almaktadır.
İlgili alanyazın incelendiğinde; ilerlemeci anlayışın yaygınlaşmasıyla birlikte dünyada özellikle
1980’li yıllardan sonra disiplinler arası yaklaşıma ilişkin çok sayıda çalışmayla karşılaşılmaktadır. Türkiye’de
de dünyadaki gelişmelere paralel olarak disiplinler arası çalışmalara ilişkin araştırmalar yapıldığı
görülmektedir. Ancak, disiplinler arası öğretim ile ilgili yapılan çalışmalarda özellikle belirli bir ders
tasarımını önermeye dönük deneysel desene dayalı araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Ayrıca
Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı’nda daha önceki yıllarda ilişkilendirme kavramına hem nitelik
hem de nicelik olarak daha geniş ölçüde yer verilirken, 2017 yılında yenilenen programda daha az yer
verildiği hatta ilişkilendirme de dahil olmak üzere beceri alanlarına ait başlıkların ve açıklamaların yer
almadığı görülmektedir. Bu noktada, ilişkilendirmeye dönük ders tasarımlarının öğretmenden beklendiği
ve dolayısıyla bu konuda gerekli ve istendik yeterliklere sahip olduklarının varsayıldığı düşünülebilir. Oysa
ki, ilgili alan yazın incelendiğinde bu uygulamayı gerçekleştirmesi beklenen öğretmenlerin ilişkilendirme
ve disiplinler arası kavramları hakkında kuramsal düzeyde bilgiye sahip oldukları, bu kavramı önemli
buldukları ancak bu tür dersleri tasarlamakta sorun yaşadıkları görülmektedir (Dervişoğlu ve Soran, 2003;
Özhamamcı, 2013; Aladağ ve Şahinkaya, 2013; Özaydınlı ve Kılıç, 2017). Eleştirel düşünme, problem çözme
ve sorunlara bütünlüklü bakabilme becerisinin geliştirilmesinde önemli bir öğretim yaklaşımı olarak kabul
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edilen disiplinler arası yaklaşıma uygun ders tasarımlarının öğretmenlerin ders uygulamalarına ilişkin
önemli bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmanın amacı; matematik dersi hareket problemleri konusunun 9. sınıf öğrencilerine
disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı olarak öğretilmesidir. Ayrıca bu noktadan hareketle
öğrencilerin matematik dersi hareket problemlerini fizik dersi hareket konusuyla ilişkilendirme yaparak
öğrenmeleri de amaçlanmaktadır. Araştırmada matematik dersi “hareket problemleri” konusu ile fizik
dersi “hareket” konusu arasında bir ilişkilendirme yapılmıştır. Araştırma ön test son test kontrol gruplu
yarı deneysel desenli bir çalışmadır. Araştırma Kocaeli ilinde merkezi ortaöğretim yerleştirme taban
puanları birbirinden farklı iki Anadolu lisesinde yürütülmüştür. Çalışma yapılan her iki okuldan kolay
ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle birer deney birer kontrol grubu seçilmiştir. Seçilen birinci
okulun deney grubunda 34, kontrol grubunda 32; ikinci okulun deney grubunda 33, kontrol grubunda 32
öğrenci olmak üzere çalışma toplam 131 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Hareket problemleri konusunda
ilişkilendirme bileşeni kullanılarak disiplinler arası öğretim yaklaşımıyla bir ders tasarımı yapılmıştır.
Tasarlanan bu ders deney gruplarında uygulanmış, kontrol gruplarında aynı konular kendi dersleri
içerisinde, diğer bir deyişle disipliner yaklaşımla ilişkilendirme yapılmadan işlenmiştir. Deney sonrasında
deney ve kontrol gruplarına son test uygulanarak gruplardaki akademik başarıya, son testten üç hafta
sonra ise kalıcılık testi uygulanarak gruplarda konunun öğrenmedeki kalıcılığına bakılmıştır. Araştırmanın
bulguları ışığında; gruplara uygulanan son test ve kalıcılık testlerinde deney gruplarının lehine sonuçlar
gözlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında hareket problemleri konusunun ilişkilendirme yapılarak disiplinler
arası öğretim yaklaşımıyla anlatılmasının, öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu etki sağladığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Disiplinler arası öğretim, İlişkilendirme, Matematiksel ilişkilendirme, Hareket problemleri,
Öğrenme.
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Abstract No: 120 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Problem
Today, countries are in a race to benefit from each other's experiences and to follow all
developments closely by communicating with each other more. This race has turned foreign language
into a gateway to the whole world. Countries now need people who speak foreign languages to develop
international relations in social, political, economic, cultural, technological fields and in the field of
education. English is the most widely used common communication language in the world, as the
countries which are superior in terms of politics, military, economics decide the common language. Since
foreign languages are becoming more important day by day, it is necessary to apply and spread foreign
language programs at every stage of education and to develop programs in the direction of current
developments.
In order to increase the quality of foreign language education in the direction of certain strategic
plans and to enable students to communicate in written and verbal way in a foreign language, piloting of
the Intensive Foreign Language Program in the 5th Grade of Primary Education was started. There were
no studies about an investigation of the intensive foreign language program in the 5th grade of primary
education, which started piloting in 620 schools in 81 provinces during 2017-2018 academic years. For
this reason, the necessity of determining the opinions of English teachers regarding the intensive foreign
language program in the 5th grade of primary education is the problem of this research.
Purpose
The main purpose of this research is to examine the views of English teachers regarding the
intensive foreign language program in the 5th grade of primary education. In this direction, the following
questions were answered.
1. What are the views of the English teachers about why they need to apply the intensive foreign language
(English) program?
2. What are the views of English teachers about the positive aspects of the intensive foreign language
program Practice?
3. What are the views of English teachers about the negative aspects of the intensive foreign language
program practice?
4. What are the views of the English teachers about what changes should be implemented in this practice?
5. What are the views of English teachers about the foreign language teaching method which they use in the
intensive foreign language program practice?

Method
In this study, a qualitative research design, case study was used to investigate teachers' views on
the intensive foreign language program practice. In total, 10 English teachers constitute the participants
of the research, including an English teacher selected from each of the 10 pilot schools with the intensive
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foreign language program practice in the central districts of the province of Malatya connected to the
Ministry of National Education.
In order to determine teachers’ views, a data collection tool was created by benefitting from
scanning the literature on foreign language teaching. The semi structured interview form which is also
formed by taking views of professionalists into consideration consists of 5 questions. The data obtained
from interviews with teachers were analyzed by content analysis.
Findings
According to findings obtained from the research, it is seen that teachers opined about learning
English and age group of the practice, related to why this practice is needed; they opined about language
development, related to the positive aspects of the practice; they opined about given sources and why
the practice is in the 5th grade, related to the negative aspects of the practice; they opined about given
books, related to what changes can be made in the practice; they opined about their teaching method.
Conclusion and Suggestions
The intensive foreign language program practice was required as foreign languages are not known
enough, they cannot be spoken, and it needs to be acquired at an early age. As regards the positive
aspects of this practice, it was achieved that the students developed four language skills. Concerning the
negative aspects of the program, materials were sent to schools during the second semester of the
practice, and the readiness of 5th graders was not sufficient for the intensive English program. Related to
the changes that can be made in the practice, it was reached that the sources should be given from the
beginning of the year and the levels of sources should be eased. Finally, it was found out that the teachers
used Grammar-Translation Method, the Direct Method and the Eclectic Method for foreign language
teaching. According to these conclusions, several suggestions were put forward.
Keywords: The intensive foreign language program practice, foreign language teaching, English teachers.
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Bildiri No: 120 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Problem
Günümüzde ülkeler birbirleriyle çok daha fazla iletişim kurarak birbirlerinin deneyimlerinden
faydalanma ve tüm gelişmeleri yakından takip etme yarışı içindedir. Bu yarış yabancı dili, tüm dünyaya
açılan kapı haline getirmiştir. Ülkeler artık uluslararası ilişkilerini, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel,
teknolojik alanlarda ve eğitim alanında geliştirmek için yabancı dil bilen insanlara ihtiyaç duymaktadır.
Uluslararası iletişim için ortak dili, siyasi, askeri, ekonomik yönden üstün olan ülkeler belirlediğinden
İngilizce dünyada en yaygın kullanılan ortak iletişim dilidir. Her geçen gün yabancı diller çok daha fazla
önem arz ettiğinden yabancı dil ağırlıklı programların her eğitim aşamasında uygulanması,
yaygınlaştırılması ve günümüzdeki gelişmeler doğrultusunda bu programların geliştirilmesi
gerekmektedir.
Belirli stratejik planlar doğrultusunda yabancı dil eğitiminin kalitesini arttırmak, öğrencilerin
yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla İlköğretim 5. Sınıflarda Yabancı Dil
Ağırlıklı Eğitim pilot uygulaması başlatılmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 81 ilde 620 okulda pilot
uygulamasına başlanan ilköğretim beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasının
değerlendirilmesi üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle, İngilizce öğretmenlerinin
ilköğretim 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına ilişkin görüşlerini belirleme gereksinimi bu
araştırmanın problemini oluşturmaktadır.
Amaç
Bu araştırmanın temel amacı, İngilizce öğretmenlerinin ilköğretim 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı
eğitim uygulamasına ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara
cevap aranmıştır.
1. İngilizce öğretmenlerinin Yabancı Dil (İngilizce) Ağırlıklı Eğitim Uygulamasına neden ihtiyaç duyulduğu ile
ilgili görüşleri nelerdir?
2. İngilizce öğretmenlerinin Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulamasının olumlu yönleri hakkındaki görüşleri
nelerdir?
3. İngilizce öğretmenlerinin Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulamasının olumsuz yönleri hakkındaki görüşleri
nelerdir?
4. İngilizce öğretmenlerinin bu uygulamada ne tür değişiklikler yapılarak uygulanması gerektiği ile ilgili
görüşleri nelerdir?
5. İngilizce öğretmenlerinin Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulamasında kullandıkları yabancı dil öğretim
yöntemi ile ilgili görüşleri nelerdir?

Yöntem
Bu çalışmada yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi
amacıyla nitel bir araştırma deseni olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Milli
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Eğitim Bakanlığı’na bağlı Malatya ili merkez ilçelerinde yabancı dil ağırlıklı eğitim yapan 10 pilot okulun her
birinden seçilen bir İngilizce öğretmeni olmak üzere toplamda 10 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır.
Uygulamaya ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla, yabancı dil öğretimine ilişkin
literatürden yararlanılarak veri toplama aracı oluşturulmuştur. Uzman kanısı alınarak son şekli verilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu 5 sorudan oluşmaktadır. Elde edilen veriler, içerik analizi ile
çözümlenmiştir.
Bulgular
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin bu uygulamaya neden ihtiyaç duyulduğu
konusunda, İngilizce öğrenimine ve öğrencilerin yaş grubuna ilişkin görüş belirttikleri; uygulamanın olumlu
yönleri konusunda, dil gelişimine ilişkin görüş belirttikleri; uygulamanın olumsuz yönleri konusunda,
verilen kaynaklara ilişkin görüş belirttikleri; uygulamada ne gibi değişiklikler yapılabileceği konusunda,
verilen kitaplara ilişkin görüş belirttikleri; ve kullandıkları yabancı dil öğretim yöntemine ilişkin görüş
belirttikleri görülmüştür.
Sonuç ve öneriler
Yabancı dil Ağırlıklı Eğitim Uygulamasına yabancı dil yeterince bilinmediği için, konuşulamadığı için
ve erken yaşta edinilmesi gerektiği için ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu uygulamanın olumlu
yönleri ile ilgili olarak öğrencilerde dört dil becerisinin geliştiği sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı dil ağırlıklı
eğitim uygulamasının olumsuz yönleri ile ilgili olarak ders kitapları, hikâye kitapları ve diğer materyallerin
uygulamanın ikinci döneminde okullara gönderildiği ve 5. Sınıfların hazırbulunuşluğunun İngilizce ağırlıklı
eğitim için yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasında yapılabilecek
değişiklikler ile ilgili olarak, kaynakların sene başından verilmesi ve seviyelerinin hafifletilmesi gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak öğretmenlerin yabancı dil öğretiminde Dilbilgisi-Çeviri, Düzvarım ve
Seçmeli Yöntemlerini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara dayalı çeşitli önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması, yabancı dil öğretimi, İngilizce öğretmenleri.
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Abstract No: 155 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Teachers from all subjects and levels assign their students homework so that they can help
students retain and expand the knowledge and experiences provided at school. Apart from reinforcing
what has been already learnt at school, homework has a lot of benefits for students such as preparing
them for the lesson before hand, fostering a sense of responsibility, encouraging students to develop an
inquisitive mind, and boosting autonomous learning. It can also be argued that homework is an effective
tool in acquiring, remembering and using information and establishing new knowledge by establishing a
causal relation in the previously learned mental processes. In other words; it can be said that they are
also important in terms of ensuring the permanence of acquired knowledge and skills, expanding this
information and adapting to new problems. Homework assignments allow students to prepare for the
next lesson and allow them to repeat what has been learned. The student will be able to provide feedback
and correction in a short period of time to help develop advanced cognitive skills. As an out-of-school
activity during the teaching process, it is expected that students will not only have homework assigned by
the teacher, but they also have to be involved in individual activities.
The present study has been conducted to determine how much foreign language learners take the
responsibility of their own learning, how they perceive the purpose of homework, what kind of effort they
make to improve their language skills out of classroom, and how much time they devote to improve their
English out of school. Learning a language is a cognitive process and a foreign language is best learnt when
the student takes an active part and responsibility of this process in and out of school. For this very reason,
the effort a language learner makes or should make is a vital point that is worth studying. To the
knowledge of the researchers of this study, there has been only one study in the world addressing the
possible value of homework in language learning. Thus, this study represents an important step in
understanding the role homework can play in foreign language learning process. Hence, it could be
considered a preliminary study on which follow-up work could be based. Moreover, the study can raise
awareness in language teachers and scholars who plan, apply and evaluate the language learning process,
activities and materials so that they can revise their programs. It can also help language learners
understand the value of their role and effort in foreign language learning process.
The main purpose of the study is to determine, the perception of foreign language learners at
tertiary level about homework and the extra-curricular activities they are engaged in. For this purpose,
the study attempted to provide information about the purpose of homework, the factors affecting
homework, suggestions by language learning about homework, the correlation between homework and
achievement in English language learning, and the activities students are engaged in out of school to
improve their language skills apart from doing homework. The study is a descriptive one and data have
been collected through the homework questionnaire developed by Xu (2009) and adopted by İflazoğlu
Saban (2013). The participants of the study were 309 tertiary level language learners studying at a state
university. The data collected for the purpose of the study have been analyzed through descriptive
method. The written responses from the questionnaire were categorized according to the predetermined codes. The detailed report has been written and displayed in tables.
The findings have shown that students believe homework helps them revise what they have learnt
in the class, helps them with time management, improves responsibility, develops a sense of self
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discipline, encourages autonomous learning, adopts studying skills and prepares for the next lesson. Most
of the students suggest their teachers give less homework, more time for homework, provide more
enjoyable and interesting homework while some also suggested homework should be mandatory and be
reflected on their marks. The participants also stated that they spend little time on homework although
they believe they should spend more time on it. In short, in the light of the findings it can be said that
students are aware of the positive effects of homework and of school activities on their language learning
process.
Keywords: Homework, homework purpose, tertiary level students.
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Okulda öğrenilen bilgi ve yaşantıların kalıcılığını sağlamak veya bu bilgi ve yaşantıları genişletmek
amacıyla öğretmenler tarafından hemen hemen her sınıf düzeyinde öğrencilere okul dışı etkinlikler
kapsamında ev ödevi verilmektedir. Ev ödevleri öğrencilerin derse hazırlıklı gelmesini ve derste
öğrenilenlerin evde pekiştirilmesini, öğrencinin sorumluluk duygusunu geliştirmesini, öğrencinin
araştırmacı bir kişilik geliştirmesine, öğrenciye bağımsız çalışabilme becerisi kazandırmasına yardımcı
olmaktadır. Ev ödevlerinin ayrıca daha önce öğrenilen özellikle zihinsel süreçlerde neden sonuç ilişkisi
kurularak bilgilerin kazanılmasında, hatırlanıp kullanılmasında ve yeni bilgilerin öğrenilmesinde etkili bir
araç olduğu da söylenebilir. Bir başka deyişle ödevlerin; kazanılmış bilgi ve becerilerin kalıcılığını sağlamak,
bu bilgileri genişletmek ve yeni problemlere uyarlamak açısından da önemli oldukları söylenebilir. Ev
ödevler bunları gerçekleştirirken öğrencilerin bir sonraki derse hazırlanmalarını sağlar ve öğrenilenleri
tekrar etmeye olanak verir. Öğrenciye kısa sürede dönüt ve düzeltme olanağı vererek üst düzey bilişsel
becerilerin gelişmesine yardımcı olur. Öğretim sürecinde okul dışı etkinlik olarak öğrencilerin sadece
öğretmenin verdiği ödevleri değil aynı zamanda kendilerin de bireysel olarak çalışma etkinlikleri içinde
olmaları beklenmektedir.
Bu çalışma, yabancı dil öğrenenlerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu ne kadar aldıklarını,
ödevlerin amacını nasıl algıladıklarını, dil becerilerini geliştirmek için ne tür bir çaba gösterdiklerini ve
İngilizceyi okul dışında geliştirmek için ne kadar zaman ayırdıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Dil
öğrenmek bilişsel bir süreçtir ve öğrencinin bir yabancı dili en iyi bir şekilde öğrenebilmesi için hem okul
içi hem de okul dışı öğrenme sürecine aktif katılması ve bu sürecin sorumluluğunu alması gerekmektedir.
Bu nedenle, yabancı dil öğrenme sürecinde bulunan öğrencilerin dili öğrenirken neler yaptığı ya da neleri
yapması gerektiğinin ortaya konması önemlidir ve çalışılmaya değer bir konudur. İlgili literatür
incelendiğinde yabancı dil öğretiminde ödev konusunu ele alan sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu
nedenle, bu çalışmanın ödevlerin yabancı dil öğrenme sürecinde oynayabileceği rolün anlaşılmasında
öncü bir çalışma olması ve bundan sonra yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesi beklenmektedir. Ayrıca
bu çalışma, dil öğretim sürecini, faaliyetlerini ve materyallerini planlayan, uygulayan ve değerlendiren
öğretim elemanlarının programlarını –özellikle okul dışı öğretim etkinlikleri bağlamında- gözden
geçirebilmelerine olanak sunacaktır. Ayrıca öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecinde rollerinin ve
çabalarının değerini anlamalarına yardımcı olabilir.
Çalışmanın temel amacı, yabancı diller yüksekokulu öğrencilerinin ev ödevi ve okul dışı etkinliklerle
ilgili algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ev ödevi, ödevi etkileyen faktörler, ödev
ile ilgili önerileri, ödev ile başarı arasındaki ilişki, İngilizce öğreniminde ödevin başarıya etkisi ve ödev
dışında dil becerilerini geliştirmek için daha başka neler yaptıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma
betimsel tarama niteliğinde bir çalışmadır. Araştırmada veriler Xu (2009) tarafından geliştirilen ve İflazoğlu
Saban (2013) tarafından uyarlanmıştır. Türkçe’ye uyarlanan “Ev Ödevi Anketi” ile toplanmıştır.
Araştırmanın katılımcıları, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 309 yabancı diller yüksekokulu
öğrencisidir. Bu araştırmada verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Önceden
belirlenen kategoriler çerçevesinde öğrencilerin yanıtları değerlendirilmiş ve bulgular incelenerek ayrıntılı
bir şekilde yazılmış ve tablolaştırılmıştır. Bulgular, öğrencilerin ev ödevlerinin sınıfta öğrendiklerini gözden
geçirmelerine, zaman yönetimi ile yardımcı olmalarına, sorumluluklarını geliştirmelerine, öz disiplin
duygusu geliştirmelerine, özerk öğrenmeyi teşvik etmelerine, çalışma becerilerini geliştirmelerine ve bir
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sonraki ders için hazırlanmalarına yardımcı olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin çoğu, daha az ödev daha
çok zaman vermeleri, daha eğlenceli ve ilginç ödevler vermelerini önerisinde bulunurken bazı öğrenciler,
ödevlerin mutlaka nota yansıtılmasını ve bu konuda baskı yapılmasını istemişlerdir. Katılımcılar ayrıca,
daha fazla zaman ayırmaları gerektiğine inansalar da, ödev için çok az zaman harcadıklarını belirtmişlerdir.
Kısacası, bulguların ışığında, öğrencilerin ödev ve okul etkinliklerinin dil öğrenme süreçleri üzerindeki
olumlu etkilerinin farkında oldukları söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ödev, ödev amacı, yabancı diller yüksekokulu öğrencileri.
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Introduction
Washback or backwash, a term commonly used in the testing literature, refers to the influence of
testing on teaching and learning. In addition, there are researchers who describe it as a link between
testing, teaching and learning; direct or indirect effect of the examination on teaching methods, or as a
natural tendency for both teachers and students to tailor their classroom activities to the demands of the
test, especially when the test is very important to the future of the students, and pass rates are used as a
measure of teacher success. In other words, washback effect refers to the extent to which a test
influences teachers and learners to do things they would not otherwise necessarily do. Washback and the
impact of tests more generally have become a major area of study within educational research, and
language testing in particular. Therefore, most of the studies conducted on washback are on language
examinations, language classroom activities, English course curriculum content, language teaching
materials, methods and techniques, etc. However, there are still some studies conducted on education in
general.
The aim of the research
The main objective of this research is to examine the washback effect of standardized high-stakes
tests on 12th grade high school senior students’ English course academic success in comparison to their
8th grade English academic success and their attitudes towards this course. This paper discusses the
effects of the exam on all the students taking the university entrance exam except for English language
major high school students, who prepare for the English component of the university entrance exam.
To this end, the following four research questions were posed:
1. Is there a significant difference between the participants' achievement levels by taking into consideration
participants’ four years earlier English scores obtained from TEOG exam English section and the results
obtained from the reapplication of the same questions to the participants in terms of gender?
2. Is there a significant difference between the participants' achievement levels by taking into consideration
participants’ four years earlier English scores obtained from TEOG exam English section and the results
obtained from the reapplication of the same questions to the participants?
3. Is there any effect on participants’ attitudes towards English course due to the fact that they are not
required to answer English questions in the university entrance exam?
4. How teaching and learning environment is effected due to students’ not being required to answer English
questions in the university entrance exam?

Method
In this study qualitative and quantitative research methods were used together. The quantitative
dimension of this study was based on the comparative model of relational screening models and the
survey method which is one of the most important measurement areas of applied social studies.
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Study Group
The study group of the research consists of 78 students who are studying in the final classes of
four high schools, one private others public, in Batman province in the spring term of academic year 20172018.
Data Collection Tools
In this research, in the collection of quantitative data TEOG exam English section questions and
English course attitude questionnaire were used. The questions for the English class success test were
taken from the official web site of the Ministry of National Education for the May 2014 TEOG exam. For
the qualitative data of the study, four focus group interviews were conducted with the groups of eight
students from each school.
Data Analysis
SPSS 25 package program was used in the analysis of quantitative data in the study. The Wilcoxon
signed rank test was used to determine whether there was a statistically significant difference between
the students' achievement scores in the TEOG and RE-TEOG exams. Content analysis was conducted in
the analysis of the qualitative data obtained in the research.
Findings
It was determined that there was no statistically significant difference in the students’
achievements of TEOG and RE-TEOG test scores in terms of the genders of the students participating in
the research. When considered students’ TEOG and RE-TEOG scores, there was a statistically significant
difference in favour of TEOG scores (negative orders). Of the students who participated in the research,
it was determined that 53 of the 78 students decreased their English academic achievement score, 16 of
the students increased and 9 of them received the same score as the TEOG exam. Students' attitudes
towards English lessons are generally very low. Interviews with the teachers indicated that the teachers
were generally not interested in their students´ progress while carrying out the English courses and
parents' expectations were low for the students since they are not required to answer English questions
in the university entrance exam.
Results
As a result, there was a significant difference between the participants' achievement levels by
taking into consideration participants’ English scores achieved four years ago obtained from TEOG exam
English section and the results obtained from the reapplication of the same questions to the participants.
This can be interpreted as the fact that the classes such as English which the students are not required to
answer its questions during the central exams have a negative washback on the academic achievement
of the students. The result is supported by low level of students' attitudes towards English as well as not
considering English course as a one of priority courses. Low interest in English courses in general
combined with low effort on the teachers´ part indicate that standardized high-stakes tests have negative
washback on students’ academic achievements regarding the courses that do not play an essential role
during the entrance exams. However, the limitation of this study is that research has been conducted
with a small group. In order to generalize the results, a more comprehensive research is required.
Keywords: Washback Effect, Standardized High-Stakes Tests, english language teaching, academic success
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Purpose of the Study
The study aims to evaluate English preparation curriculum at Adnan Menderes University School
of Foreign Languages according to Bellon and Handler model.
Method
The study is designed as a “ case study”, which aims to reach qualitative and quantitative data for
the research. The number of the participants of the study is limited to 310 English preparation class
students, 26 English lecturers, 26 lecturers of other departments and 24 students of other departments.
In the quantitative extent of the study, Motivation Towards Learning English Scale, Student and Lecturer
Questionnaires are applied while in the qualitative extent, interviews with 13 English lecturers, 18 English
preparation class students, 26 lecturers of other departments and 24 students of other departments,
class observations and document analysis take place.
In quantitative data analysis, frequencies (f), percentages (%), means (X) and standard deviations
(sd) of items are calculated for motivation scale. For questionnaires, means (X), standard deviations (sd)
and correlation between the items are found. Qualitative data are exposed to “descriptive” and “content”
analysis techniques.
Findings
The study is structured according to the steps of one of the curriculum evaluation models which
is called “Bellon and Handler Model” and findings are presented according to these steps. In the
description of goals status study, the curriculum aims the students to gain four main skills of the language
including listening, speaking, reading, writing and also improve grammar and vocabulary knowledge at
the level of B1+, which is generated by Common European Framework of Reference for Languages.
However, the curriculum is lack of specific goals. Lecturers are supported professionally but the roles and
responsibilities of them are not identified in black and white. In decision making step, administrators have
more responsibilities than lecturers and standard activities take place routinly.
The motivation of students’ learning English is going on while the lecturers determine that their
level of motivation is decreasing towards the end of the year. The findings of motivation scale put forward
the students desire to speak English fluently, which is emphasized by the students. Further students’
motivation towards learning English arose by the professional and department requirements. On the
other hand, the reason of students’ unwillingness is stated as the courses not being challenging. All
participants mention that the students cannot reach to the desired level of achievement at the end of the
year.
The second step of the evaluation model is analysis activities step is designed according to the
ideas of all participants. While the students state that the situation and learning context partially exist in
order to achieve the desired outcomes. The change of lecturers at the beginning of the second term is
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evaluated as negative and positive by the lecturers and students, successively. The views of lecturers
towards course materials are positive; however, the students focus on the inefficacy of the skill materials.
The participants of the study excluding the students of other departments state that the class and school
resources are generally efficient. The communication between the students and the lecturers is evaluated
as positive while the communication between administration and some lecturers is negative. The number
of meetings that students and lecturers involve is unsatisfying. The students are not aware of how decision
making is done.
The inefficacy of listening- speaking course content and activities is emphasized by all participants.
Grammar based teaching is evaluated as negative. Absence of practice is prior among the common
reasons of students’ having difficulties. It is observed that the role of the lecturers is narrator and the
students are listeners in traditional teaching classes while in non-traditional classes the role of the
lecturers is advisor or facilitator and the students involve in classes more actively. The lecturers mention
that the evaluation of speaking and writing is subjective. Students mostly think that their level of success
is positive but then they become disappointed when they start studying at their departments. However,
the lecturers evaluate the students’ level of success as negative. The lecturers of other departments also
emphasized the students’ knowledge of English is insufficient.
As the last step of the model, curriculum improvement components (suggestions) are stated by
the participants in this way: Needs have to be determined through needs analysis and goals of the
curriculum should be generated in detail according to Common European Framework of Reference for
Languages. Professional English teaching should exist in curriculum. The employment of foreign lecturers,
usage of various materials, improvement of resources using smart board, language laboratory and library,
sufficient involvement of lecturers, current students and graduates in decision making process, identifying
specific goals of curriculum, review of curriculum, restructuring courses according to department
prioritites, evaluation of all participants’ views, utilization of technological and professional materials,
contribution of various activities such as conversation clubs, films, games, songs, usage of processoriented evaluation techniques should be applied after evaluation process. Further in order to raise the
level of achievement, motivation is an important factor and by meeting the speaking need of students
and challenging applications, the level of motivation can be improved. Moreover, preparation classes
should be compulsory for some departments such as tourism.
Results
Through the findings obtained, there should be these kind of improvements: Making needs
analysis, restructuring all components of the curriculum, improvement of physical context, decreasing the
population of classes, clearness of operating school, more emphasis on teaching skills, more functional
curriculum commitees, application of various in class and out of class activities, cooperation with other
departments and determined reaction of the school staff towards students should be provided.
Keywords: Curriculum Evaluation, English Preparation Curriculum, Bellon and Handler Model, Case Study
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Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık programını
Bellon ve Handler Modeline göre değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem
Durum çalışması olarak kurgulanan bu çalışmada, araştırma konusuna yönelik nitel ve nicel verilere
ulaşılması amaçlanmıştır. Çalışmaya katılanlar olarak 310 İngilizce hazırlık öğrencisi, 26 İngilizce okutmanı,
26 dış birim öğretim elemanı ve 24 dış birim öğrencisi ile sınırlıdır. Çalışmanın nicel boyutunda İngilizce
Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği ve İngilizce okutmanı ve hazırlık öğrencilerine yönelik uygulanan
anketler, nitel boyutunda 13 İngilizce okutmanı, 18 İngilizce hazırlık öğrencisi, 26 dış birim öğretim elemanı
ve 24 dış birim öğrencisi ile yapılan görüşmeler, sınıf içi gözlemleri ve doküman analizi yer almaktadır.
Nicel verilerin analizi motivasyon ölçeği için frekans (f), yüzde (%) dağılımları, ortalama (X) ve
standart sapmaları (ss), anketler için ortalama (X) ve standart sapmaları (ss) ve korelasyon (r) analizleri
hesaplanarak yapılmıştır. Nitel verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi yapılmıştır.
Bulgular
Çalışma, program değerlendirme modellerinden Bellon ve Handler Modeli’nin aşamalarına göre
yapılandırılmış ve bulgular bu aşamalara göre sunulmuştur. Mevcut durum açıklamasında amaçlar
boyutunda, programın amacının İngilizce hazırlık programı öğrencilerine Avrupa Ortak Dil Çerçeve’sine
göre B1+ düzeyinde dört temel dil becerisi (dinleme, konuşma, okuma ve yazma), dil bilgisi ve kelime
bilgisinin kazandırılması olduğu; ancak programın özel hedeflerinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretim elemanlarının mesleki olarak desteklendiği ancak öğretim elemanlarının rol ve sorumluluklarının
detaylı bir şekilde yazılı olarak belirtilmediği görülmüştür. Karar alma aşamasında öğretim elemanlarından
çok, yönetimin söz sahibi olduğu, rutin halini alan standart uygulamaların söz konusu olduğu ortaya
çıkmıştır. Ancak bazı öğretim elemanlarının farklı uygulamalar yaptırdığı gözlenmiştir. Tüm becerilerin
ölçülmesine yönelik bir yaklaşım izlendiği belirlenmiştir.
Öğrencilerin İngilizce öğrenmeye yönelik isteklerinin devam ettiği; ancak hazırlık öğretim
elemanlarının öğrencilerin İngilizce öğrenmeye yönelik isteklerinin sene sonunda olumsuz yönde
değiştiğini belirttikleri gözlenmiştir. Öğrencilerin İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmak istedikleri
motivasyon ölçeği sonunda ortaya konulmuştur. Öğrencilerin isteklerinin mesleki ve bölüm gerekliliğinden
kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin isteksizliğinin nedeni ise derslerin ilgi çekici olmaması olarak
ifade edilmiştir. Tüm paydaşlar program sonunda öğrencilerin istenilen düzeye gelemediklerini dile
getirmişlerdir.
Modelin ikinci aşaması olan analiz etkinliklerinde tüm paydaşların programı değerlendirmeleri
sonucu bulgular ortaya konmuştur. Öğrenciler akademik ihtiyaçları karşılayacak bir ortamın kısmen
mevcut olduğunu düşünürken; öğretim elemanları çoğunlukla öğrenme ortamının hedeflerin
163

gerçekleştirilmesine uygun olmadığını belirtmişlerdir. Dönem arasında sınıflara giren öğretim
elemanlarında değişiklik olması öğretim elemanları ve öğrenciler açısından sırasıyla olumsuz ve olumlu
olarak dile getirilmiştir. Öğretim elemanlarının dersin materyallerine yönelik görüşleri olumludur; ancak
öğrenciler beceri kitaplarının yetersizliğini vurgulamışlardır. Dış birim öğrencileri hariç diğer paydaşlar okul
ve sınıfların olanaklarını genel olarak olumlu bulduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin öğretim elemanları
ile iletişiminin genel olarak olumlu olduğu; ancak bazı öğretim elemanlarının yönetim ile iletişimlerinin
olumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından yapılan toplantıların yetersiz
olduğu ortaya konurken, karar alma sürecine dair öğrencilerin hiçbir bilgisi bulunmamaktadır.
Dinleme konuşma kitaplarının içeriğinin ve etkinliklerinin olumsuz ve yetersiz olduğu tüm
paydaşlar tarafından vurgulanmıştır. Dilbilgisi ağırlıklı öğretimin olumsuz olarak değerlendirildiği
görülmektedir. Öğrencilerin becerilere yönelik yaşadıkları güçlüklerin ortak nedenleri arasında pratik
eksikliği en başta yer almaktadır. Geleneksel öğretim yapılan sınıflarda öğretim elemanının anlatıcı,
öğrencinin dinleyici; ancak geleneksel öğretim yapılmayan sınıflarda öğretim elemanının yol gösterici,
kolaylaştırıcı ve öğrencinin daha aktif bir rol oynadığı gözlenmiştir. Öğretim elemanları konuşma ve yazma
sınavlarının öznel olduğunu dile getirmişlerdir. Öğrencilerin çoğunluğu başarı durumlarını olumlu olarak
algılarken, bölümlerine gittiklerinde hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretim elemanları
başarı durumunu olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Dış birim öğretim elemanları öğrencilerin İngilizce
düzeylerinin yetersiz olduğunu vurgulamışlardır.
Modelin son aşaması olan toplam geliştirme birimleri (öneriler) paydaşlar tarafından şöyle ifade
edilmiştir: İhtiyaç analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenmeli ve programın amacı Avrupa Ortak Dil
Çerçeve’sine göre detaylı olarak ortaya konulmalıdır. Mesleki İngilizceye yönelik bir eğitimin programda
olması, yabancı öğretim elemanının istihdam edilmesi, farklı öğretim materyallerinin de kullanılması, akıllı
tahta, dil laboratuarı, kitaplık sınıfı gibi olanaklarla iyileştirme yapılması, karar alma sürecinde öğretim
elemanlarının yeterli düzeyde ve öğrencilerin ve mezun öğrencilerin katkıda bulunması, özel hedeflerin
belirlenmesi, program revizyonuna gidilmesi, bölümlerin önceliğine göre derslerin yapılandırılması, tüm
paydaşların görüşlerinin değerlendirilmesi, teknolojik ve bölümlere yönelik materyallerden yararlanılması,
farklı etkinliklerin (konuşma kulüpleri, film, oyun, şarkı) olması, süreç odaklı değerlendirmeye yer
verilmesi, konuşma ve yazmanın ölçülmesinde nesnel olunması gerektiği belirtilmiştir. Öğrencinin başarı
düzeyinin artırılmasında motivasyonun önemli bir etken olduğu, öğrencinin konuşma ihtiyacının
karşılanması ve zorlayıcılık olması gerektiği ortaya konulmuştur. Ayrıca hazırlığın tamamıyla zorunlu olması
gerektiği vurgulanmıştır.
Sonuçlar
Elde edilen bulgular doğrultusunda ihtiyaç analizi yapılması, programın tüm öğelerinin yeniden
yapılandırılması, fiziksel ortamın iyileştirilmesi, sınıf mevcutlarının azaltılması, okulun işleyişinde daha fazla
şeffaflık olması, beceri derslerine daha fazla önem verilmesi, program komitelerinin işlerliğinin daha fazla
olması, sınıf içi ve dışı etkinliklerin çeşitlendirilmesi, bölümler ile işbirliği içinde olunması ve yüksekokulun
kararlı bir tavır sergilemesi gerektiği sonuç olarak sıralanabilir.
Anahtar Kelimeler: Program Değerlendirme, İngilizce Hazırlık Programı, Bellon ve Handler Modeli, Durum
Çalışması
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Purpose
It is important to receive feedback to continue effectively in teaching process. Receiving feedback
provides a renewed process in terms of needs. The only way to receive feedback is assessment methods.
These methods are alternative and traditional assessments. When it is considered language teaching,
traditional methods aren’t enough to assess language learners with specific needs and it requires to use
alternative assessments. The aim of this study to determine teacher views about using alternative
assessments for English as a foreign language classes at the secondary/high school.
Method
In this study, focus group interview-based qualitative methods were used. The participants of this
study were 12 secondary English teachers who teach at two different school in Mersin. Five semistructured open ended questions were asked to participants to collect data. The data obtained from focus
group interview has been examined by descriptive analysis.
Findings
The teachers who participated in focus group discussions:














stated that students have lack of motivation in English language learning.
said compulsory books can sometimes cause bad effects on teaching English.
expressed that there is so much knowledge for English teaching in curriculum and students have
big workload on learning. It causes for students to feel desperate and they feel fear of failure to
learn English.
pointed English teaching curriculum including real life situations by providing first-hand
experiences
stated they use both alternative assessment and traditional assessment in English language
teaching. But there are some differences to conduct these assessments between two high school.
indicated that insufficient lesson time and crowded classes affect their assessment in English
classrooms negatively.
pointed that time and attendance is effective to select suitable assessment.
highlighted that assessments using five sensefacilitate understanding instructions about English
lesson.
think their comptence in alternative assessment is well for English language.
use portfolios, peer assessment, projects, self-asssessments, rubrics as alternative assessment in
their English classes.
don’t use mobile and web based alternative assessment in their English classrooms often but they
guide for students to use this kind of assesments for their individual developments with
homeworks out of class.
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Results:


















National university entrance exam doesn’t include English lesson and it affects students’ interests
and motivation towards to English lesson negatively.
Students’ families think foreign language department has a limited opportunities for their children
and this opinion causes for their children to avoid from this department.
Alternative assessments applications become different at another schools.
Alternative assessment is not enough to use only, it should give with traditional assessments.
Crowded classses limit using of alternative assessments in English language classes because
teacher can’t interest with each students enough due to lack of time.
Reducing English lesson time at secondary schools make assessing language skills with alternative
assessment difficult.
Teachers prefer portfolios, peer assessment, projects, self-assesment, rubrics and observations as
alternative assessments in English language.
Teachers think they are quite enough about alternative assessment in English. But they stated
English teaching environment problems hinder to apply alternative assessment sufficiently.
Teachers have a lack of knowledge about mobile and web based alternative assesments.
Mobile and web based alternative assessments in English aren’t used in classrooms. It uses as a
source for out of class activities
There is so much knowledge in English language curriculum and course books. It also doen’t allow
to use language actively for students.
Real life experiences are neglected in both curriculum and assessments in English teaching.
EBA site and Dyned program are inadequate for using as alternative assessment source in English
language.
It is hindered to learn lacks of system about in-service training because of not getting
feedbackafter these trainings.
Compulsory books make difficult to use sources based on student’s needs
Filtered internet server at school includes some useful English video sites so it limits using useful
web based materials.

Keywords: alternative assessment, English secondary education, alternative assessment in foreign
language
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Amaç
Eğitim sürecinin etkili bir şekilde devam etmesi için sürece ilişkin geribildirimler alınması büyük
önem taşımaktadır. Geribildirimlerin alınması sürecin ihtiyaçlara göre yenilenmesini sağlamaktadır.
Geribildirimlerin alınması ise ancak değerlendirme yöntemleriyle mümkün olmaktadır. Bu değerlendirme
yöntemleri geleneksel yöntemler ve alternatif (tamamlayıcı) yöntemlerdir. Ancak dil öğretimini göz önüne
aldığımızda farklı ihtiyaçlara sahip olan öğrencinin değerlendirilebilmesi için geleneksel değerlendirmenin
yetersiz kaldığı görülmekte ve alternatif değerlendirme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada
amaç ortaöğretim yabancı dil İngilizce derslerinde alternatif değerlendirmenin kullanımına ilişkin
öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmaktır.
Yöntem
Bu nitel araştırmada betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
Mersin ilinde iki farklı okulda görev yapan 12 ortaöğretim İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Veri
toplama aracı olarak odak grup görüşmesi kapsamında katılımcı öğretmenlere beş adet yarı yapılandırılmış
açık uçlu soru sorulmuştur. Odak grup görüşmesiyle elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle
incelenmiştir.
Bulgular
Öğretmenler yapılan odak grup görüşmesinde :












Ortaöğretim İngilizce dersi öğretiminde öğrenci motivasyonunun düşük olduğunu belirtmişlerdir.
Kitap seçiminin olmamasının öğretimi zaman zaman olumsuz etkilediğini paylaşmışlardır.
Öğrencilere İngilizce öğretiminde çok fazla bilgi yüklendiğini ve öğrencinin iş yükünü arttırdığını
belirten öğretmenler bu iş yükü altında öğrencinin başaramama duygusuna kapıldığını ve
öğrencinin İngilizceyi öğrenebileceği inancını kırdığını ifade etmişlerdir.
İngilizce öğretiminde gerçek yaşam deneyimlerinin programda olması gerektiğini söyleyerek ilk
kaynaktan edinimin önemini vurgulamışlardır.
Değerlendirmelerinde hem klasik yöntemleri hem de alternatif yöntemleri kullandıklarını
belirtmişlerdir. Ancak iki okul arasında bu yöntemleri uygulamada farklılıklar görülmektedir.
Ders saatlerinin azalmasının ve kalabalık sınıfların bulunmasının uygulamalarını olumsuz
etkilediğini söylemişlerdir.
Değerlendirme türlerini seçerken zaman ve öğrenci sayısının tercihlerde etkili olduğunu
belirtmişlerdir.
Öğrencilerin değerlendirme esnasında beş duyu değerlendirmeye dahil edilince yönergeleri
anlamasının kolaylaştığını ifade etmişlerdir.
Öğretmenler alternatif değerlendirme konusunda kendi yetkinliklerinin yeterli seviyede olduğunu
düşündüklerini söylemişlerdir.
Sınıflarında alternatif değerlendirme çeşitlerinden portfolyoları, akran değerlendirmelerini, proje
ödevlerini, öz değerlendirmeyi, rubrikleri kullanmaktadırlar.
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Mobil ve internet tabanlı alternatif değerlendirmelere ilişkin olarak öğretmenler bu tip
değerlendirmelere sınıf ortamında çok başvurmadıklarını, sınıf dışı ödev ve etkinliklerde
öğrencilere rehberlik sağladıklarını belirtmişlerdir.
Sonuçlar:
Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre çıkarılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:



















İngilizce öğretiminde öğrencinin ilgi, güdü ve motivasyonu dersin üniversite sınavında
çıkmamasına bağlı olarak düşmektedir.
Aileler yabancı dil alanının kısıtlı iş imkanına sahip olduğu düşüncesiyle öğrencilerin bu bölümde
eğitimlerini sürdürmelerini istememektedir.
Alternatif değerlendirme kullanımı okuldan okula farklılık göstermektedir.
Alternatif değerlendirme tek başına yeterli değildir, ihtiyaca göre geleneksel değerlendirmelerle
birlikte verilebilir.
Kalabalık sınıflar, öğretmenöğrencilere yeterli zaman ayırıp öğrenciyi tüm yönlerden
değerlendiremediği için alternatif değerlendirme kullanımını kısıtlamaktadır.
Ortaöğretim İngilizce ders sayısının azalması dil becerilerinin alternatif değerlendirme ile
değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.
İngilizce öğretiminde tercih edilen alternatif değerlendirme yöntemleri portfolyo, akran
değerlendirme, proje ödevleri, öz değerlendirme, rubrikler, gözlemdir.
Öğretmenler aldıkları eğitimin alternatif değerlendirme türleri için yeterli olduğunu düşünmekte
ve kendilerini bu konuda yetkin olarak değerlendirmektedirler. Ancak öğrenme ortamından
kaynaklanan sorunların alternatif değerlendirmeyi aksattığını kaydetmişlerdir.
Öğretmenler mobil ve internet tabanlı alternatif değerlendirmelere yeterince hakim
görünmemektedirler.
Mobil ve internet tabanlı değerlendirmeler sınıf içinde kullanılmamakta sınıf dışı etkinliklerde
kaynak olarak kullanılmaktadır.
Mevcut İngilizce ders kitaplarında ve ders programında bilgi yükü çok fazladır ve öğrenciye dili
kullanma imkanını yeterince vermemektedir.
Alternatif değerlendirmede önemli bir yeri olan gerçek yaşam deneyimleri hem programda hem
de değerlendirmelerde göz ardı edilmektedir.
EBA ve Dyned değerlendirme kaynakları olarak kullanmak için yetersizdir.
Hizmet içi eğitimlerde öğrenilen uygulamaların değerlendirilerek hakkında geribildirim
verilmemesi sistemin eksiklerinin öğrenilmesini engellemektedir.
Ders kitaplarının seçilememesi öğrencinin ihtiyacına göre kaynak kullanmayı zorlaştırmaktadır.
Kurum içi internet filtresi İngilizce dersi alternatif değerlendirmede kullanılabilecek video sitelerini
de içermekte ve yararlı materyallerin kullanımını engellemektedir.

Anahtar Kelimeler: alternatif değerlendirme, ortaöğretim İngilizce, yabancı dil değerlendirme
yöntemleri
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Abstract No: 247 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The fact that language education in Turkey is not realized at a desirable level has been a hotlydebated issue for long years. In this context, practices on the beginning of English language education at
an early age have recently been focused. The first of these attempts has been the combination of primary
school, secondary school and high school known as 4+4+4 system and transformation of compulsory
education into 12 years. Within this scope, English courses have been decided to be added to the
curriculum starting from the second grade. Lastly, a testing period related to the contribution of the
implementation of foreign language intensive education in the fifth grades of the secondary education
level to the language education has been projected. The new regulation requiring the fifth grades to have
foreign language intensive education has been practiced as a pilot practice in total 621 schools of 81 cities
in Turkey in 2017-2018 school year and a new program to be implemented for fifth graders has been
prepared. Within the scope of this program, students are expected to reach the level of B1.1, a level
determined in the European Qualifications Framework, by taking 550 hours of English course in one
school year. Considering that the language level required for the fifth graders in the previous program
was A1, it is clear that the new program has the aim of getting students to higher language levels through
intensive language education. How this new program is realized in the schools, what problems are
experienced in the implementation process, and feedback on the effectiveness and applicability of the
practice seem to be important issues to be discussed for the future of the practice. Accordingly, the aim
of this study is the investigation of the foreign language intensive English course program designed for
implementing in the fifth grades of the secondary schools in Turkey in 2017-2018 school year for the first
time in line with the experience of the students, teachers and principals working or studying in the pilot
schools. In accordance with this purpose, the study seeks for the answers of the following questions:
1. What are the opinions of the students trained within the scope of foreign language intensive fifth grade
English program about the implementation of this program in classrooms and problems experienced in the
program?
2. What are the opinions of the teachers implementing the foreign language intensive fifth grade English
program about the effectiveness and applicability of the program (in terms of goals and objectives, content,
learning experiences and evaluation), problems experienced during the practice of the program and their
suggestions to solve these problems?

3. What are the opinions of the principals working in the pilot schools implementing the foreign
language intensive fifth grade English program about the effectiveness and applicability of the program,
problems experienced during the practice of the program and their suggestions to solve these problems?
The study is designed as descriptive survey research aiming to reveal the current situation. The
participants of the study included the fifth grade students randomly selected from four schools in the
districts of Defne, Samandağ and Payas of Hatay city; eight English teachers working in these schools and
four vice-principals and principals. For the collection of data, a questionnaire including multiple choice
and open-ended questions for the students has been designed by the researchers. For the interviews with
the teachers and principals, two separate semi-structured interview forms have been prepared. Both the
questionnaire and the interview forms prepared as a result of literature research have been expertised
by three experts working in the department of Curriculum and Instruction and the necessary corrections
have been made by the researchers. The data has been collected during the last two weeks of May in the
school year of 2017-2018. The semi-structured interviews with the teachers and principals have been
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recorded with the aim of protecting the data. The transcripts of the interviews have been prepared and
the data analysis of the study is in progress. The findings of the study will be presented with the help of
tables after the completion of analysis process. It is thought that the findings of this study will have
important results about the applicability and effectiveness of the program. It can also be said that this
study can present significant information with regard to taking measures related to problems in the event
of the continuation of the program.
Keywords: foreign language intensive fifth grade English program, European Qualifications Framework,
curriculum evaluation
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Bildiri No: 247 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türkiye’de dil öğretiminin istenilen düzeyde gerçekleşemiyor olması yıllardır tartışılan bir konu
olmuştur. Bu bağlamda son yıllarda İngilizce eğitimine erken yaşta başlanması ile ilgili çalışmalara
odaklanılmıştır. Bunlardan ilki 2012-2013 eğitim-öğretim yılı içerisinde 8 yıllık zorunlu ve kesintisiz olan
ilköğretim sistemi 4+4+4 olarak ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki üç kademeyi bağlayarak 12 yıllık zorunlu
eğitime dönüştürülmüştür. Bu kapsamda da İngilizce derslerinin 2. sınıftan itibaren programlara eklenmesi
kararı alınmıştır. Son olarak da ortaokulun ilk kademesi olan 5. Sınıfların yabancı dil ağırlıklı eğitime tabi
tutulmasının, İngilizce öğretimine katkısına ilişkin bir deneme süreci gerçekleştirilmiştir. Ortaokul
kademesi 5. Sınıfın İngilizce yabancı dil ağırlıklı olması şeklinde yapılan düzenleme 2017-2018 eğitimöğretim yılında pilot uygulama olarak 81 ilde toplam 621 okulda uygulanmıştır. 5. Sınıflar için uygulanmak
üzere yeni bir program oluşturulmuştur. Bir eğitim öğretim yılı sürmesi planlanan program kapsamında
öğrencilerin yılda 550 saatlik İngilizce dersi alarak yıl sonunda Avrupa Yeterlikler Çerçevesinde belirlenen
dil seviyelerinden B1.1 seviyesine ulaşmaları beklenmektedir. Daha önceki programda 5. sınıf düzeyinde
bu seviyenin A1 olduğu düşünüldüğünde programın öğrencileri yoğun bir dil öğretimiyle daha üst
seviyelere taşımayı istediği açıktır. Bu program 2013 yılındaki düzenlemelerle 2. sınıftan itibaren
başlamasına karar verilen İngilizce öğretim programları göz önüne alınarak tasarlanmış ve daha sonraki
sınıf seviyeleri olan 6. 7. ve 8. Sınıflarında uygulanacak olan dil öğretim programlarının da yenilenmesi
gereğini doğurmuştur (MEB, 2017). İngilizce dersine ek olarak Matematik, Türkçe gibi derslerin saatleri de
okullarda esnek bir şekilde belirlenerek programa dahil edilmesi öngörülmüştür. Ancak okullarda Görsel
Sanatlar, Beden eğitimi, müzik gibi dersler tamamen ya da kısmen programlardan kaldırılmıştır. Bu
uygulamanın okullarda nasıl gerçekleştiği, uygulama sürecinde ne gibi sorunlar yaşandığı, uygulamanın
etkililiği ve sürecin işlevselliği ile ilgili dönütler sonraki yıllarda uygulamanın geleceğine yönelik önemli
görünmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ortaokul kademesi 5. sınıflarda 20172018 yılında ilk kez uygulanmak üzere tasarlanan yabancı dil ağırlıklı İngilizce dersi öğretim programının,
uygulamanın yapıldığı okullarda çalışan idareciler, öğretmenler ve öğrenim gören öğrencilerin deneyimleri
doğrultusunda incelenmesidir.
Bu amaç doğrultusunda çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır:
1. Yabancı dil ağırlıklı beşinci sınıf İngilizce dersi öğretim programı kapsamında öğrenim gören öğrencilerin
programın sınıfta uygulanmasıyla ilgili görüşleri ve yaşadıkları sorunlar nelerdir?
2. Yabancı dil ağırlıklı beşinci sınıf İngilizce dersi öğretim programını uygulayan öğretmenlerin programın
(hedef, içerik, eğitim-öğretim yaşantıları, değerlendirme açısından) etkililiği ve uygulanabilirliğine ilişkin
görüşleri, programı uygularken karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik önerileri
nelerdir?
3. Yabancı dil ağırlıklı beşinci sınıf İngilizce dersi öğretim programını uygulayan okullardaki idarecilerin
programın etkililiği ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri, programı uygularken karşılaştıkları sorunlar ve bu
sorunların giderilmesine yönelik önerileri nelerdir?

Araştırma, mevcut durumu ortaya koymaya yönelik betimsel tarama modelinde bir araştırmadır.
Araştırmanın katılımcılarını Hatay ili Defne, Samandağ ve Payas ilçelerindeki 4 okulda seçkisiz olarak
belirlenen şubelerdeki 5. sınıf öğrencileri, bu okullardaki 8 İngilizce öğretmeni ve 4 okul idarecisi
oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında öğrenciler için araştırmacılar tarafından geliştirilen anket
kullanılmıştır. Ankette çoktan seçmeli yanıtların yer aldığı soruların yanı sıra öğrencilerin ayrıntılı
açıklamalar yapabileceği açık uçlu sorulara da yer verilmiştir. Öğretmenler ve yöneticilerle gerçekleştirilen
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görüşmeler için ise iki ayrı yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Anket ve görüşme formları
gerekli literatür taraması sonucunda oluşturulan formlar uzman görüşüne sunulmuştur. Eğitim
programları ve öğretim anabilim dalında görev yapan 3 uzman tarafından incelenmiş ve formlar üzerinde
gerekli düzeltmeler araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Veri toplama süreci, araştırmacılar tarafından
2017-2018 eğitim öğretim yılı Mayıs ayının son iki haftasında gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler ve
idarecilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler kayıt altına alınarak verilerin korunması amaçlanmıştır.
Görüşmelerin dökümü yapılmıştır. Araştırmanın veri analizi süreci devam etmektedir. Araştırmanın
bulguları, analiz süreci tamamlandıktan sonra tablolaştırılarak sunulacaktır. Araştırmada elde edilecek
bulguların, uygulanan programın etkililiği ve uygulanabilirliği konusunda önemli sonuçlar ortaya koyacağı
düşünülmektedir. Programın devam etmesi halinde yaşanabilecek sorunlara ilişkin önlemlerin alınabilmesi
açısından da değerli bilgiler sunacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil ağırlıklı 5. sınıf ingilizce dersi öğretim programı, Avrupa yeterlilikler çerçevesi,
program değerlendirme
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Abstract No: 345 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Rooted social and economic transforms emerged in the last century gave rise the process of
urbanization taking place rapidly day by day and particularly families emigrating from country seat to
urbans. Besides, due to emigration from country seat to urbans, the population of the countries
commenced to decrease. This condition impacted educational opportunity for the children living in
country, andgave cause for the implementation of mobile education, regional boarding school and
multigradeclasses in our country. One of the approaches practiced in our country is multigrade classes.
Multigrade class is identified as two or much more grades guidedby a teacher or the students in
different ages, ability and grade level being at a class during the most or all of school day based on
developing academic and social skills. Beyond a preference, multigrade class is educational
implementation emerged from compulsion comprised by basic factors such as shortage of students,
teachers and classes. In addition to mentioned factors, the factors such as natural factors, climate
conditions, transportation difficulties bring about the implementation of multigrade class. Teaching in
multigrade classes implemented in related to a compulsion in Turkey directly impacts to teachers,
students and the process of teaching and learning. The implementation has an important role with the
aim to students have personal responsibility, study socially and cooperatively, develop the notions of selfrespect andpersonality, have a positive attitude for school and learning; providing and maintaining schoolparents cooperation. Despite of this all positive features. For the reason that teachers have much
responsibilities and duties for planing, implementation and evaluation of lessons, have not enough
competency for multigrade classes; requirements extra effort for preparation, multigrade class is
reclaimed as a problematic implementation. Besides, this implementation is described as a process that
must be stopped as soon as possible.
Taking into consideration the fact that multigrade class is an implementation conducted by the
naive teachers, it is a requirement that the young and inexperienced teachers is educated for enough
competency in pre-service process. In this regard, the importance of “The Course of Multigrade Class
Teaching” that is taught as theoretical two hours a week during senior year of primary school teaching
program increased more. For the purpose of transforming the course to more qualified and purifying preservice teachers from negative attitudes and fears concering the notion of multigrade class teaching, it is
thought to disclose what the students’ knowledge, expectation and reservation; and how these change
during the course.
Given these requirements, the main aim of the research is to reveal pre-service primary school
teachers’, who currently attain the course, perceptional and attitudinal changes. Accordingly, the
questions below were answered.
1. How do the pre-service teachers experience The Course of Multigrade Class Teaching?
2. In which direction and how did the pre-service teachers’ emotions, thoughts and expectations to The
Course of Multigrade Class Teaching change?

The research was designed in the basic qualitative research. The participants were comprised of
the pre-service teachers taking The Course of Multigrade Class Teaching from Anadolu University, Primary
Education Deparment, Primary School Education Program in spring term of 2017-2018. The data of the
research compiled via open-ended questionnaire form developed by the researchers and conducted in
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four different time and scope, and focus group interview form developed by the researchers. For the
purpose of revealing the pre-service teachers’ pre-course views concering the course, reflective thoughts
to the film “İki Dil Bir Bavul” watched during the course process, experiences concerning the visit to village
school with multigrade class during the course and post-course views concerning the course, four
different open-ended questionnaire forms and the pre-service teachers were asked to type the same
nickname to all forms to be compared pre and post course views individually. Subsequent to final
examination of the course, focus group interview concerning views and experience on the course was
conducted with six volunteer. The data acquired from the mentioned data collection tools and process
was organized for analysis, and is being analysed.
Keywords: Pre-Service Primary School Teachers, Multigrade Class, The Course of Multigrade Class Teaching,
Experience
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Son yüzyılda görülen köklü toplumsal ve ekonomik dönüşümler, şehirleşme sürecinin her geçen
gün daha hızlı yaşanmasına ve özellikle ailelerin kırsal yerleşimlerden şehirlere göç etmesine neden olmuş;
kırsal yerleşimlerden şehirlere göç nedeniyle de köylerde nüfus azalmaya başlamıştır. Bu durum kırsalda
yaşayan çocuklara yönelik eğitim olanaklarını etkilemiş ve ülkemizde taşımalı eğitim, yatılı bölge okulu ve
birleştirilmiş sınıf gibi alternatif eğitim yaklaşımlarının uygulanmasına neden olmuştur. Ülkemizde yaygın
olarak uygulanan yaklaşımlardan biri de birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamasıdır.
Birleştirilmiş sınıflar; iki ya da daha fazla sınıfın bir öğretmen tarafından yönetilmesi ya da farklı yaş,
yetenek ve sınıf düzeyindeki öğrencilerin okul gününün çoğunu ya da tamamını bir derslikte, akademik ve
sosyal becerilerin gelişimine dayalı olarak geçirmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Birleştirilmiş sınıflarda
öğretim uygulaması bir tercihten öte öğrenci sayısının azlığı ile öğretmen ve derslik sayılarının yetersizliği
gibi temel etmenlerin oluşturduğu zorunluluktan kaynaklanan bir öğretim uygulamasıdır. Söz konusu
temel etmenlerin yanı sıra doğal etmenler, iklim şartları, ulaşım güçlüğü vb. etmenler de birleştirilmiş
sınıflarda öğretim uygulamasına neden olabilmektedir. Ülkemizde bir zorunluluk gereği uygulanmakta
olan birleştirilmiş sınıflarda öğretim, özellikleri bakımından öğretmeni, öğrenciyi ve öğretme-öğrenme
sürecini doğrudan etkilemektedir. Uygulama; öğrencilerin kişisel sorumluluklarını yerine getirmelerinde,
sosyal ve işbirliği içinde çalışmalarında, özsaygı ve benlik kavramlarını geliştirmelerinde, okula, öğrenmeye
karşı olumlu tutum edinmelerinde ve okul-aile işbirliğinin sağlanması ve sürdürülmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Tüm bu olumlu özelliklerine rağmen, birleştirilmiş sınıflarda öğretim; öğretmenlerin dersi
planlama, uygulama ve değerlendirmede görev ve sorumluluklarının fazla olması, hazırlık için daha çok
çaba gerektirmesi ve öğretmenlerin çoğunlukla birleştirilmiş sınıf öğretimine ilişkin yeterli donanıma sahip
olmaması gibi nedenlerle sorunları olan bir uygulama olarak görülmekte ve en kısa sürede sona erdirilmesi
gereken bir uygulama olarak nitelendirilmektedir.
Birleştirilmiş sınıfların çoğunlukla mesleğe yeni atanan öğretmenler tarafından gerçekleştirilen bir
uygulama olduğu göz önüne alındığında, söz konusu genç ve deneyimsiz öğretmenlerin hizmet öncesi
eğitimde yeterli donanıma sahip olarak yetişmeleri zorunlu görülmektedir. Bu kapsamda, sınıf
öğretmenliği programları son sınıfta haftada iki saat kuramsal olarak verilen “Birleştirilmiş Sınıflarda
Öğretim Dersi’nin önemi bir kat daha artmaktadır. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersi’nin daha nitelikli
hale getirilmesi ve öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretim olgusuna ilişkin olumsuz tutum ve
korkularından arındırılmasının ilk adımının, adayların derse ilişkin bilgi, beklenti ve çekincelerinin neler
olduğu ve bunların ders süresince nasıl değiştiğinin ortaya çıkartılmasından geçtiği düşünülmektedir.
Bu gereksinimler göz önüne alındığında araştırmanın genel amacı, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Dersi’ni alan sınıf öğretmeni adaylarının derse ilişkin algı ve düşüncelerindeki değişimi ortaya çıkarmaktır.
Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Öğretmen adayları Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersi’ni nasıl deneyimlemektedirler?
2. Öğretmen adaylarının Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersi’ne ilişkin algı, düşünce ve beklentilerinde hangi
yönde nasıl değişiklikler görülmüştür?

Araştırma “temel nitel araştırmaya” dayalı olarak desenlenmiştir. Katılımcılar, 2017-2018 yılı bahar
döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programındaki
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersi’ni alan öğretmen adaylarından oluşmuştur. Araştırmanın verileri
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dört farklı zaman ve kapsamda uygulanan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu anket formları
ve yine araştırmacılar tarafından geliştirilen odak grup görüşmesi formu kullanılarak toplanmıştır.
Öğretmen adaylarının ders öncesi derse ilişkin görüşlerini, ders sürecinde izledikleri “İki Dil Bir Bavul”
filmine ilişkin yansıtıcı düşüncelerini, ders kapsamında birleştirilmiş sınıflı köy okullarına yapılan
geziye/ziyarete ilişkin deneyimlerini ve ders sonrası derse ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak için sırasıyla
dört farklı açık uçlu anket formu kullanılmış ve ders öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bireysel
karşılaştırmalara yapabilmek için de adaylardan anket formlarına hep aynı rumuzlarını yazmaları
istenmiştir. Dersin dönem sonu sınavının ardından ise altı gönüllü öğretmen adayıyla derse ilişkin görüş ve
deneyimleri konu alan odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu veri toplama araç ve
süreçlerinden elde edilen veriler analiz için düzenlenmiş olup, analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni Adayları, Birleştirilmiş Sınıf, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersi, Deneyim
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Purpose
The constructivist primary education curricula implemented in Turkey since 2005 have been
studied too much, but the number of studies on secondary education curricula implemented since 2008
is still not enough (Demir & Demir, 2012). It has been stated that the secondary education curricula have
been renewed since 2016 and that the renewed secondary education curricula have been implemented
since the 2017-2018 academic year (General Directorate of Secondary Education, Ministry of National
Education, 2017). After the recent changes in the secondary education curricula, it is considered that
identifying the methodological and thematic trends of the last 10 years in graduate research addressing
secondary education curricula will enable researchers to see the big picture opening up their horizons
and will provide a basis for new research. Therefore, this research aiming at examining the methodological
and thematic trends of the last 10 years in graduate research addressing secondary education curricula
in Turkey has been needed to be carried out.
Method
In this study, systematic analysis of the literature review method will be used to examine the
methodological and thematic trends of the last 10 years in graduate research addressing secondary
education curricula in Turkey. "Systematic analyses of the literature review are used to guide future
research and practice by revealing important links and forms in educational research" (Minner, Levuy and
Century, 2010, cited in Baran and Canbazoğlu-Bilici, 2015: 17). The sources that provide data for this
research are 78 master’s theses and 23 doctoral dissertations that were completed between 2009 and
2018, open to access and in the archives of the National Thesis Center of Council of Higher Education,
Turkey. The theses and dissertations were selected based on whether they (a) address secondary
education curricula, (b) are conducted in the field of education and teaching, (c) are completed between
2009 and 2018, and (d) are open to access. The following steps were taken while collecting the data: To
reach theses and dissertations addressing secondary education curricula that were in the archives of the
National Thesis Center of Council of Higher Education, Turkey, theses and dissertations which were under
the title of “Education and Teaching” and indexed with the word of “secondary” were searched in the
detailed review section. It has been noted that the theses and dissertations have to be carried out
between 2009 and 2018 and have access permission. The 840 theses and dissertations found were filtered
with the words "program" and "curriculum”, and a total of 102 theses, 23 of which doctoral dissertations,
were listed. One of the 102 listed theses was excluded because it was related to the evaluation of the inservice training on computer and Internet use received by elementary, secondary and high school
teachers according to the teachers' views. The Thesis/Dissertation Review Form, which took its final form
after the expert review, will be used as the data collection tool. The Thesis/Dissertation Review Form
includes the title of thesis, the publication year and level of thesis, the place where the thesis is published
(university, graduate school, department), purpose of the research, theme of the research, research
method, research design, method of sampling, population and sample / study group, data collection tool
/ tools and data analysis techniques, and the variables studied. Data to be collected through the The
Thesis/Dissertation Review Form to examine the methodological and thematic trends of the last 10 years
in graduate research addressing secondary education curricula in Turkey will be analyzed through
descriptive statistics (i.e. frequency, percentage). To provide credibility (internal validity) of the data
178

(Miles and Huberman, 1994), the Thesis/Dissertation Review Form took its final form after expert review
(Lincoln and Guba, 1985). The review method, selection criteria and the review and analysis processes
(Karaçam, 2013) have been described in detail to ensure the transferability of the data (external validity)
(Miles and Huberman, 1994). The theses and dissertations will be examined with the Thesis/Dissertation
Review Form to ensure the dependability of the data (internal reliability) (LeCompte and Goetz, 1982).
The methodological trends in the theses and dissertations will be determined according to the statements
of their authors. To ensure the confirmability of the data (external reliability) (LeCompte and Goetz, 1982),
all documents that form the basis of this research will be sent to an expert for confirmation.
Results and Conclusions
This study has yet not been completed. Suggestions for research and practice will be made further
at the congress. But, examining the methodological and thematic trends of the last 10 years in graduate
research addressing secondary education curricula in Turkey will help researchers gain insight into trends
and needs, and guide them for further research. It is also anticipated that this research will fill the gap in
the literature since no such research has been found.
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Amaç
Türkiye’de 2005’ten beri uygulanan yapılandırmacı ilköğretim programları çok fazla çalışılmış olsa
da 2008’den beri uygulanan ortaöğretim programlarına ilişkin araştırmaların sayısı hâlâ yeterli değildir
(Demir ve Demir, 2012). Ortaöğretim programlarının 2016’dan beri yenilendiği ve yenilenmiş ortaöğretim
programlarının 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandığı ifade edilmiştir (Milli
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2017). Ortaöğretim programlarındaki son değişikliklerden
de sonra ortaöğretim programlarına yönelik lisansüstü araştırmalarda son 10 yılın metodolojik ve tematik
eğilimlerinin belirlenmesinin araştırmacıların büyük resmi görmelerini sağlayacağı ve ufuklarını açacağı,
yeni araştırmalara temel oluşturacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de ortaöğretim programlarına
yönelik lisansüstü araştırmalarda son 10 yılın metodolojik ve tematik eğilimlerini incelemeyi amaçlayan bu
araştırmanın yürütülmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Yöntem
Bu araştırmada 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik lisansüstü
araştırmalarda son 10 yılın metodolojik ve tematik eğilimlerini belirlemek için sistematik alanyazın
incelemesi yöntemi kullanılacaktır. “Sistematik alanyazın incelemeleri eğitim araştırmalarında
alanyazındaki önemli bağlantıları ve biçimleri ortaya çıkararak gelecekteki araştırmalara ve uygulamalara
rehberlik etmek amacıyla kullanılmaktadır” (Minner, Levuy ve Century, 2010; akt. Baran ve CanbazoğluBilici, 2015: 17). Bu araştırmaya veri sağlayan kaynaklar, 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim
programları ile ilgili eğitim-öğretim alanında yürütülen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi
arşivinde yer alan ve erişime açık 78 yüksek lisans ve 23 doktora tezidir. İlgili yüksek lisans ve doktora
tezleri belirlenirken (a) ortaöğretim programları ile ilgili olmaları, (b) eğitim-öğretim alanında
yürütülmeleri, (c) 2009-2018 yılları arasını kapsamaları ve (d) erişime açık olmaları göz önünde
bulundurulmuştur. Araştırma verileri toplanırken aşağıdaki adımlar izlenmiştir: YÖK Ulusal Tez Merkezi
arşivinde yer alan, Türkiye’de ortaöğretim programları ile ilgili yürütülen tezlere ulaşmak için detaylı
tarama kısmında konu başlığı olarak “Eğitim ve Öğretim” seçilmiş, dizin kısmına “ortaöğretim” yazılmış ve
aratılmıştır. Tezlerin 2009-2018 yılları arasında yürütülmesine ve erişim iznine sahip olmasına dikkat
edilmiştir. Bulunan 840 tez, “program”, “müfredat” ve “curriculum” sözcükleri ile filtrelenerek 79 yüksek
lisans ve 23 doktora tezi olmak üzere toplam 102 tez listelenmiştir. Listelenen 102 tezin biri, ilköğretim ve
ortaöğretim öğretmenlerine sunulan bilgisayar ve İnternet kullanımına ilişkin hizmet içi eğitim
programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi ile ilgili olduğu için inceleme dışı bırakılmıştır.
Uzman görüşünün ardından son şekli verilerek oluşturulan Tez İnceleme Formu veri toplama aracı olarak
kullanılacaktır. Tez inceleme formunda tezin başlığı, tezin yayın yılı ve düzeyi, tezin yayınlandığı yer
(üniversite, enstitü, anabilim dalı), araştırmanın amacı, araştırmanın teması, araştırma yöntemi, araştırma
deseni, örnekleme yöntemi, evren ve örneklemi/çalışma grubu, veri toplama aracı/araçları ve veri analiz
teknikleri, incelenen değişkenler gibi boyutlar yer almaktadır. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de
ortaöğretim programlarına yönelik lisansüstü araştırmalarda son 10 yılın metodolojik ve tematik
eğilimlerini belirlemek amacıyla tez inceleme formu ile incelenecek tezlerden elde edilen veriler, betimsel
istatistiklerden (frekans, yüzde) faydalanılarak çözümlenecektir. Verilerin (iç geçerliğini) inandırıcılığını
(Miles ve Huberman, 1994) sağlamak üzere tez inceleme formunun son şekline uzman görüşü (Lincoln ve
Guba, 1985) alınarak karar verilmiştir. Verilerin (dış geçerliğini) aktarılabilirliğini (Miles ve Huberman,
180

1994) sağlamak için tarama yöntemi ve seçme ölçütlerinin belirlenmesi, tarama ve analiz süreci (Karaçam,
2013) detaylı anlatılmıştır. Verilerin (iç güvenirliğini) tutarlılığını (LeCompte ve Goetz, 1982) sağlamak için
tezler, tez inceleme formu ile incelenecektir. Tezlerdeki yöntemsel eğilimler, tez yazarlarının beyanlarına
göre belirlenecektir. Verilerin (dış güvenirliğini) teyit edilebilirliğini (LeCompte ve Goetz, 1982) sağlamak
için bir uzmana bu araştırmaya temel oluşturan tüm dokümanlar teyit incelemesi için gönderilecektir.
Bulgular ve Sonuç
Bu çalışma henüz tamamlanmamıştır. Araştırmalara ve uygulamaya dair önerilerde daha sonra
kongrede bulunulacaktır. Ancak 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de ortaöğretim programlarına yönelik
lisansüstü araştırmalarda son 10 yılın metodolojik ve tematik eğilimlerin incelenmesi, araştırmacıların
eğilimler ve ihtiyaçlar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayacağından daha sonraki araştırmaları için yol
gösterici olacaktır. Ayrıca, daha önce böyle bir araştırmaya rastlanmadığından bu araştırmanın
literatürdeki boşluğu doldurması da öngörülmektedir.
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Abstract No: 236 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Scientific research carried out in the field of educational sciences sheds light on the development
of the field of education. In this respect, it is important that the studies carried out in the educational
sciences must be realistic, qualified and providing solutions to the problems. Due to the diversity,
complexity and multidimensionality of the problems in the social sciences and especially in educational
sciences, it has led to the consideration of different research approaches. In this context, quantitative,
qualitative and mixed methods are used in the studies carried out in educational sciences field which is
under the scope of social sciences. However, it can be said that the qualitative and mixed approaches are
being used more recently than the quantitative approach. For this reason, there may be various dilemmas
and question marks especially concerning the qualitative and mixed approaches. There may be some
debates about various deficiencies and dilemmas on scientific research which are presented on scientific
meetings in educational sciences field. While these discussions are expected to focus on the problems
and solutions in the field of education, researchers can focus on mistakes about the method. However, in
the studies submitted for refereeing there may be some mistakes and deficiencies especially in the
methodology section. In addition, in scientific research workshops, participants may ask questions about
issues that they need to develop. In this respect, it can be observed that some researchers working in the
field of educational sciences can have some questions that they need to develop in scientific research and
that they have question marks in some dimensions. For this reason, it can be said that it is necessary for
researchers in educational sciences to identify these dilemmas and to identify the needs for the issues
that need to be developed.
Research assistants are defined as individuals engaged in scientific studies, analyses and projects
in higher education institutions. However, it is mentioned that the research assistant constitutes the basic
step of the academic member and academic member is usually started with being research assistant. For
this reason, it can be said that research assistants, who are seen as prospective academic members, offer
important contributions in scientific researches. However, some of the research assistants also have
various concerns about conducting scientific researches. In order to increase the quality of scientific
researches to be carried out in educational sciences, it is considered that it is important to determine the
current status of research assistants for scientific research. In this context, the general aim of the study is
to determine the tendencies and needs of research assistants towards scientific research. In this respect,
it is aimed to investigate their points of view about scientific research, the ways in which they follow on
the identification of research problem, determination of research design, sampling and identifying
participants, data collection process, data analysis process and validity and reliability studies and their
knowledge, skills and competencies for scientific research.
This research was carried out with the case study design which is one of the qualitative research
methods. Criterion sampling among the purposeful sampling methods was taken into consideration in
determining the participants of this study. The criteria considered in determining the participants of the
research are to be a research assistant in the field of educational sciences, to take a course about scientific
research and to have scientific publications. In this respect, 12 research assistants working in the fields of
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curriculum and instruction, psychological counseling and guidance, computer and instructional
technologies education, science education, primary education, early childhood education, foreign
languages education, fine arts education and social sciences education in the education faculty of a
university located in the south of Turkey have participated in this study. In data collection, semi-structured
interview form developed by researchers and organized in the direction of expert opinion was used. The
data analysis of the study is ongoing. In the data analysis, the inductive analysis method will be considered.
In this direction, interviews of participants will be coded and the related codes will be put together to
create themes. Within the scope of the validity and reliability studies, the analysis of one of the
researchers will be examined by the other two researchers and the peer examination method will be
considered. As the data analysis process continues, findings and conclusions cannot be included.
However, it is thought that the results of the study will lead to researches in the educational sciences.
Keywords: Scientific research, educational sciences, research assistants
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Bildiri No: 236 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Eğitim bilimleri alanında gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, eğitim alanının gelişmesine ışık
tutmaktadır. Bu açıdan, eğitim bilimleri alanında gerçekleştirilen çalışmaların gerçekçi, yaşanan
problemlere çözüm sunan ve nitelikli olması önem taşımaktadır. Sosyal bilimler ve özellikle eğitim bilimleri
alanında sorunların çeşitliliği, karmaşıklığı ve çok boyutluluğu nedeniyle farklı araştırma yaklaşımlarının
göz önünde bulundurulmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, sosyal bilimler kapsamı altında yer alan eğitim
bilimleri alanında yapılan çalışmalarda, nicel, nitel ve karma yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte,
nitel ve karma yöntemler, nicel yönteme göre daha yakın zamanda kullanılmaya başlandığı söylenebilir.
Bu nedenle, özellikle nitel ve karma yöntemle ilgili çeşitli ilkemler ve soru işaretleri olabilmektedir. Eğitim
bilimleri alanında gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerde, bazı bildiri sunumlarında bilimsel araştırmaya
yönelik çeşitli eksikliklerin ve ikilemlerin olduğu tartışmalar yaşanabilmektedir. Söz konusu bu
tartışmalarda, eğitim alanındaki sorun ve çözümlere odaklanılması beklenirken, tartışma sürecinde
yöntem boyutunda yapılan hatalara odaklanılabilmektedir. Bununla birlikte, hakemlik yapılan bazı
çalışmalarda özellikle yöntem bölümünde önemli hata ve eksikliklerle de karşılaşılabilmektedir. Ayrıca,
bilimsel araştırma konusunda yapılan çalıştaylarda, katılımcıların geliştirmeleri gereken bazı konulara
yönelik sorular yöneltebilmektedirler. Bu doğrultuda, eğitim bilimleri alanında çalışmalar yapan bazı
araştırmacıların bilimsel araştırma konusunda geliştirmeleri gereken hususların olabildiği ve bazı
boyutlarda soru işaretlerine sahip olabildikleri gözlenmektedir. Bu nedenle, eğitim bilimleri alanındaki
araştırmacıların bu ikilemlerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi gereken hususlara yönelik ihtiyaçların
belirlenmesinin, bu sorunları ortadan kaldırmak için gerekli görüldüğü söylenebilir.
Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bilimsel çalışmalar, incelemeler ve projelerde
görev alan bireyler olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, araştırma görevliliğinin, öğretim üyeliğinin
temel basamağını oluşturduğu ve genellikle öğretim üyeliğine, araştırma görevliliği ile başlandığı dile
getirilmektedir. Bu nedenle, geleceğin öğretim üyeleri olarak görülen araştırma görevlilerinin, bilimsel
araştırmalarda önemli katkılar sundukları söylenebilir. Bununla birlikte, araştırma görevlilerinin bazılarının
bilimsel araştırma yapmaya yönelik çeşitli kaygılara sahip oldukları da belirtilmektedir. Eğitim bilimleri
alanında gerçekleştirilecek bilimsel araştırmaların niteliğinin arttırılmasına yönelik olarak, araştırma
görevlilerinin bilimsel araştırmaya yönelik mevcut durumlarının belirlenmesinin önem taşıdığı
düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın genel amacı, araştırma görevlilerinin bilimsel araştırmaya
yönelik eğilimlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırma
görevlilerinin, bilimsel araştırmaya yönelik bakış açılarının belirlenmesi, araştırma problemi belirleme,
araştırma deseni belirleme, örneklemi ve katılımcıları belirleme, veri toplama süreci, veri analizi süreci,
geçerlik ve güvenirlik boyutlarına yönelik izledikleri yolların ve bilimsel araştırmaya yönelik bilgi, beceri ve
yeterliklerinin derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi kapsamında yer alan durum çalışması deseni ile
yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer
alan ölçüt örnekleme göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde göz
önünde bulundurulan ölçütler ise, eğitim bilimleri alanında araştırma görevlisi olmak, bilimsel araştırmaya
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yönelik ders almış olmak ve daha önce bilimsel yayınlar yapmış olmaktır. Bu doğrultuda, güneyde bulunan
bir üniversitenin eğitim fakültesinde, eğitim programları ve öğretim, psikolojik danışma ve rehberlik,
bilgisayar ve öğretim teknolojileri, fen eğitimi, sınıf eğitimi, okul öncesi eğitim, yabancı diller eğitimi, güzel
sanatlar eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi anabilim dallarında görev yapmakta olan 12 araştırma görevlisi
araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacılar
tarafından geliştirilen ve uzman görüşü doğrultusunda düzenlenen yarı-yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizi süreci devam etmektedir. Araştırma verilerinin analizinde,
tümevarımsal analiz yöntemi göz önünde bulundurulacaktır. Bu doğrultuda, katılımcıların görüşmeleri
kodlanacak ve birbiriyle ilişkili kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulacaktır. Araştırmanın geçerlik
ve güvenirlik çalışmaları kapsamında, araştırmacılardan birinin yapacağı analizler, diğer iki araştırmacı
tarafından incelenerek uzman görüşü yöntemi göz önünde bulundurulacaktır. Veri analiz süreci devam
ettiğinden, bulgu ve sonuçlara yer verilememiştir. Bununla birlikte, araştırmanın sonuçlarının eğitim
bilimlerinde yapılacak araştırmalara yol göstereceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilimsel araştırma, eğitim bilimleri, araştırma görevlileri
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Many countries began to grow an interest on developing extensive teacher evaluation systems to
improve the quality in education. Although there is a lack of evidence in the literature, a number of
reflective criteria and evaluators are needed to describe what a good education is. Developing an
effective, fair and reliable evaluation model, which requires the appreciation and acceptance of teachers,
administrators, parents, students and education shareholders, has become important. Therefore, there
is a requirement for education evaluation systems, which provides educational quality, develops teacher
educational practices in the concept of professional education, and improves knowledge, skills, and
comprehension of teachers.
There are five main elements of the teacher evaluation system. These elements a) Actors involved
in the conception and implementation of evaluation systems: Governments, local authorities, school
leaders, etc. b)Scope of evaluation and teachers evaluated: School types, teacher’s level of experience,
etc. c) Criteria and Standards d) Data gathering instruments: Classroom observations, Interviews of the
teacher, etc. e)Evaluators: Self-evaluation, parents, students, etc.
This study aims to discuss and examine the most important problems about teacher evaluation by
analyzing existing implementations and reviewing the literature of the most successful 5 countries of PISA
and the USA in 2015. Teacher evaluation is named as progressive executive and supportive process to
ensure whether all the teachers have the necessary knowledge and skills to carry out their roles properly.
Teacher evaluation supports the professional learning, development and full potential achievement of
teachers by providing meaningful evaluative data in the way of reaching high-quality teaching.
In this context, if the final aim of the education system is to improve students learning and if
teacher performance is a crucial element in this issue, then it is possible to see teacher performance
evaluation as an important measurement and evaluation mechanism, which provides quality in education.
Because the purpose of teacher evaluation is to assure that they are doing their job at best condition to
improve students learning with the aim of ensuring to recognize the strong and weak sides of teachers to
improve themselves.
In this study, teacher evaluation systems of 5 most successful countries in PISA and U.S.A. are
examined by scanning literature, categorizing the most important problems on this issue and analyzing
the existed practices. In this context, the teacher evaluation systems of China, Japanese, United States,
Singapore, Estonia, and Finland are examined. Suggestions have been given for teacher evaluation system
in Turkey. In this context, answers will be sought to the questions below:
1. How does the teacher evaluation system work in Turkey? What are the main issues? 2. How
does the teacher evaluation system work in China, Japanese, Singapore, Estonia, Finland, and the U.S.A.?
What are the similar and different parts from Turkey? 3. How can the teacher evaluation system of Turkey,
compared to most successful PISA countries and the U.S.A. teacher evaluation systems, become more
effective and efficient?
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This research is carried out with document analysis, which is one of the qualitative methods
(Yıldırım and Simsek, 2008). Scott stated four criterion for the documents, which are used for document
analysis. The document which content analysis is going to be implemented should be real, current,
believable and out of the trick. In this context, international documents from reliable, valid and official
websites have been reached to compare Turkey’s teacher evaluation system with Singapore, Japanese,
Estonia, Chinese, U.S.A., and Finland’s teacher evaluation systems. Received documents picked carefully
from real, current, believable and out of trick documents. Received data evaluated by content analysis
technique with the purpose of general scanning (Karasar, 2005). The research process continues.
Keywords: Teacher, Evaluation system, Teacher evaluation system, PISA
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Eğitimin niteliğinin arttırmak için pek çok ülke daha kapsamlı öğretmen performans değerlendirme
sistemleri geliştirmeye büyüyen bir ilgi göstermeye başlamıştır. Şu an yeterli alanyazın bulunmamasına
rağmen iyi öğretimin ne olduğunu tanımayı daha iyi yansıtacak bir takım kriterlere ve değerlendiricilere
ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmenlerin, müdürlerin, velilerin, öğrencilerin ve eğitim paydaşlarının kabulü
ve takdirine gerek duyan etkili adil ve güvenilir değerlendirme modeli geliştirilmesi önemli hale gelmiştir.
Bu sebeple eğitimin niteliğini sağlayacak, profesyonel eğitim kapsamında öğretmenlerin eğitim pratiklerini
geliştirecek ve öğretmenlerin bilgisini, yeteneklerini kavrayışlarını artıracak eğitim değerlendirme
sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Öğretmen değerlendirme sistemi şu 5 ana unsur göre yapılmaktadır. Bu unsurlar: a)
Değerlendirme sisteminin uygulanması ve kavramlaşmasında rol alan özneler: Hükümetler, yerel
yönetimler, okul müdürler vb. b) Değerlendirmenin ve değerlendirilecek öğretmenlerin kapsamı: Okul
türleri, öğretmenin deneyim düzeyi vb. c)Kriterler ve standartlar d) Veri toplama araçları: sınıf gözlemleri,
öğretmenle mülakat, öğrenci çıktıları vb. e) Değerlendiriciler: öğretmenler, meslektaşlar, öz
değerlendirme, öğrenciler vb.
Bu çalışma PİSA 2015’te en başarılı beş ülke ve Amerika Birleşik Devletlerinin (A.B.D) alan yazınını
gözden geçirerek ve hali hazırdaki uygulamaları analiz ederek eğitimde öğretmen değerlendirmesine ait
en önemli meseleleri tartışmayı ve irdelemeyi amaçlamaktadır. Öğretmen değerlendirmesi bütün
öğretmenlerin rollerini hakkıyla yerine getirebilmeleri için gerekli olan yeterli bilgi ve becerilere sahip olup
olmadıklarına emin olmak için yürütülen destekleyici ve gelişimsel işleme verilen addır. Yüksek kalitede
öğretime ulaşma yolunda, öğretmen değerlendirmesi öğretmenlere anlamlı değerlendirme verileri
sağlayarak onların profesyonel öğrenmesini, gelişmesini ve tam potansiyellerine erişmelerine destek
olmaktadır.
Bu bağlamda, eğer eğitim sisteminin nihai hedefi tüm öğrencilerin öğrenmesini geliştirmek ise, ve
öğretmen performansı da bu konuda önemli bir faktör ise, o zaman öğretmen performans
değerlendirmesini, eğitimde niteliğin sağlanması için yapılan önemli bir ölçüm ve değerlendirme
mekanizması olarak görmek mümkündür. Çünkü öğretmen değerlendirmesinin amacı öğretmenlerin,
öğrencinin öğrenmesini geliştirmek için işlerini en iyi şekilde yaptıklarını garantilemek ve diğer bir yandan
da bir profesyonel olarak kendilerini daha iyi geliştirmek için öğretmenlerin güçlü ve zayıf yönlerini fark
etmelerini sağlamak amacıyla yapmaktadır.
Bu çalışmada PİSA 2015’te en başarılı beş ülke ve Amerika Birleşik Devletlerinin (A.B.D) öğretmen
performans değerlendirme sistemleri alan yazın taranarak ve hali hazırdaki uygulamaları analiz edilerek
bu konudaki en önemli problemleri kategorilendirilerek incelenmiştir. Bu bağlamda Çin, Japonya, Amerika,
Singapur, Estonya ve Finlandiya’da öğretmen performans değerlendirme sistemleri incelenmiş ve bu
sistemler değerlendirilerek Türkiye’deki öğretmen performans değerlendirme sistemleri için öneriler
ortaya konulmuştur. Bu bağlamda bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıtlar aranacaktır:
1. Türkiye’nin öğretmen performans değerlendirme sistemi nasıldır ve yaşanan temel sorunlar
nelerdir? 2.Çin, Japonya Singapur, Estonya ve Finlandiya öğretmen değerlendirme sistemleri nasıldır ve
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Türkiye ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? 3. Türkiye’deki öğretmen değerlendirme sistemi PİSA
sınavlarında en başarılı ülkelerin ve A.B.D.’nin sistemleri dikkate alınarak nasıl daha etkili ve verimli hale
getirilebilir?
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden biri olan doküman analizi yöntemi
uygulanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Scott (1990), doküman analizi tekniğinde kullanılan dökümanlar
için dört ölçüt ileri sürmüştür. İçerik analizi uygulanacak olan doküman, güncel, gerçek, inanılır ve taklitten
uzak olması gerektiğidir. Bu bağlamda, Türkiye ile Singapur, Japonya, Estonya, Çin ve Finlandiya’da
öğretmen performans değerlendirme sistemlerinin karşılaştırması amacıyla yapılan araştırmada,
uluslararası kaynaklara ulaşılarak geçerli ve güvenilir resmi internet sitelerinden uluslararası dokümanlara
ulaşılmıştır. Elde edilen dökümanlar, güncel, gerçek, inanılır ve taklitten uzak olmasına dikkat edilmiştir.
Elde edilen dökümanlar genel tarama amacıyla içerik analizi tekniği kullanılarak veriler yorumlanmıştır
(Karasar, 2005).
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Performans değerlendirme, Öğretmen performans değerlendirme, PISA
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Aim
Having a very important reputation in terms of Village Institutes, Hasanoğlan in Ankara has been
subject to many researches. Researches conducted by Prof. Dr. İbrahim Yasa namely in 1944 and 1968
have revealed the change in the sociocultural and socioeconomic structure. The aim of this study is to
investigate the current situation of Hasanoğlan as it has gained the status of district after being borough
from being a village in terms of sociocultural and socioeconomic qualities and what kind of change has
been experienced in values of education after the massive immigration.
Method
Qualitative research method was used in the field research, which has been designed as a social
structure and change study. Data collection was made via semi-structured interview questions conducted
with individual, focus group interviews and qualitative observations. The data obtained were analyzed via
Nvivo program, which provided the more systematic organization of the data. The sample of the study
was chosen as two districts Bahçelievler and Havuzbaşı, which represented the migrant and local
inhabitants as to present the sociocultural and socioeconomic structures of the both districts. The highest
amount of migrant and local inhabitants reside in these two districts.
Findings
When the qualitative data obtained are analyzed it is seen that migrants of Hasanoğlan first
hesitated educating their daughters or allowing their wives to work they saw that the local people do it.
The most striking point of change here is the increase in education of the girls. When the migrant families
observed that women are working in local people, they also started permitting their wives. Now, the
migrant men and their sons who were born and raised in Hasanoğlan believe that women should work
and see it as an ordinary thing.
In terms of girls’ education and women’s work, both the migrants and the local people seem to be
in a common perception and view. Both the migrants and the local people believe that girls should be
educated. Even, both sides believe that girls’ education is more important and required than that of boys’
so that girls will not need their husbands in the future. Therefore they stated that they do their best for
their daughters’ education.
Both the migrant and local people emphasized that they will send their daughters who achieved
the university entrance exam to other cities without hesitation. In this context, related with the nature of
semi-structured interview forms, a new question has been asked to the people interviewed as: “Would
you prefer that your daughter make a good marriage or is educated so that she will gain her life herself?”,
all the interviewed people preferred the education of their daughters. This situation reveals the fact that
both the migrants and the local people attach importance on education. This is a very important
development as in the past the child was an important component of economy which made the child a
workforce. Therefore, if the families educated their children this would have prevented the workforce of
the child in the farm and animal breeding and they were distant to educating their children. However, as
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the migrants observed that local people educated their daughters and when they were appointed as
teachers to other cities they leaned towards education.
Results
When the views of the interviewed people are evaluated, it is seen that they see the change in
education in relation with modernization. The analysis process of the study is still in progress.
Keywords: Hasanoğlan, modernization, education
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MODERNLEŞME SÜRECİNDE HASANOĞLAN’DA EĞİTİMDE DEĞERLERİN DEĞİŞİMİ
Amaç
Köy Enstitüleri tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Ankara Hasanoğlan Köyü konumu
itibariyle pek çok çalışmaya konu olmuştur. Prof. Dr. İbrahim Yasa’nın 1944 ve 1968 yıllarında Hasanoğlan
Köyünde yapmış olduğu birbirinin devamı niteliğindeki iki saha araştırması sosyokültürel ve
sosyoekonomik yapının değişimini ortaya koyan çalışmalardır. Bu çalışmanın amacı ise Hasanoğlan
Mahallesi’nin köy yapısından kasaba yapısına geçtikten ve sonrasında da mahalle statüsü kazanmasıyla
birlikte sosyokültürel ve sosyoekonomik açıdan yeni bir yapı arz eden son halinin saptanması ve bu açıdan
aldığı yoğun göç ile birlikte eğitim değerlerinde ne gibi değişim sağlandığının ortaya çıkarılmasıdır.
Yöntem
Toplumsal yapı ve değişme çalışması olarak tasarlanan bu saha araştırmasında nitel araştırma
yöntemi kullanılmış, veri toplama yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile derinlemesine nitel bireysel
görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve nitel gözlemler ile yapılmıştır. Veriler Nvivo Programı ile analiz
edilmiş, böylece veriler nesnel bir şekilde daha sistemli hale getirilmiştir. Araştırmanın örneklemi
Bahçelievler Mahallesi ve Havuzbaşı Mahallesi olmak üzere Hasanoğlan’a göç edenlerden ve
Hasanoğlan’ın yerlileri arasından her iki mahallenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını yansıtacak şekilde
seçilmiştir. Bu iki mahallede en çok yerli ve en çok göçmen nüfus ikamet etmektedir.
Bulgular
Yapılan nitel görüşmelere analiz edildiğinde; göç edenler Hasanoğlan’a göç ettikleri ilk zamanlar
kız çocuklarını okutmak ya da kadınları çalıştırmak konusundan geride dururken Hasanoğlan’ın yerlilerinde
bu durumun aksini görmüş olduklarını belirttikleri görülmektedir. Bu noktada değişimin en çarpıcı
noktalarından birisi de kız çocuklarının eğitimlerindeki artıştır. Diğer ailelerde kadınların da çalıştığını gören
göç eden ailelerde zaman bu yönde bir hoşgörü gelişmiştir. Şu anda göç eden erkekler ve göç edenlerin
Hasanoğlan’da doğup büyümüş erkek çocukları da kadınların çalışmasını normal hatta eve katkı açısından
önemli bulmaktadırlar.
Bu açıdan hem göç edenlerin hem de Hasanoğlan’ın yerlilerinin ortak bir algı ve fikir içinde
bulundukları görülmektedir. Her iki taraf da kız çocuklarının kesinlikle okuması yönünde görüş belirtmiştir.
Hatta erkek çocuklarından daha çok kız çocuklarının okumasına özellikle dikkat ederek eşlerine muhtaç
olmamalarını istemektedirler. Bunun için de ellerinden geldiğince bütün olanakları sunmaya çalıştıklarını,
ev de uygun çalışma ortamı hazırladıklarını belirtmişlerdir.
Üniversiteyi kazanan kız çocuklarını da hem göç eden hem de yerli kesim rahatlıkla şehir dışına
yollayacaklarını hatta yolladıklarını belirtmişlerdir. Yine bu doğrultuda görüşme esnasında yarı
yapılandırılmış sorularla görüşme yapılan görüşmecilere uygun ve samimi bir ortam olduğundan dolayı şu
soru doğaçlama olarak sorulmuştur: Kız çocuklarınız için iyi bir evlilik mi (burada ‘iyi’ den kasıt okumuş,
maddi olanakları yerinde bir eş adayı) yoksa kızınızın okuyup kendi ayakları üzerinde durmasını mı
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isterdiniz?” sorusuna herkes okuması ve çalışması yönünde cevap vermiştir. Bu durum iki mahallede
yaşayan hem yerli hem göçmenlerin eğitime verdikleri önemi ortaya koymaktadır. Bu dikkate değer bir
gelişmedir çünkü aile birimi aynı zamanda ekonomik bir birimi de kapsıyorken her çocuk bir iş gücüydü.
Dolayısıyla aileler çocuklarını okumaya gönderirlerse tarladaki ya da hayvancılıktaki iş güçlerini kaybetmiş
olacakları için eğitime mesafeli bir tutum bulunmaktaydı. Ancak zamanla yerlilerin kız çocuklarını okutması
ve onların öğretmen olmaları dolayısıyla çalışmaya başlayıp başka şehirlere gitmeleri diğer aileler hatta
özellikle göç edenler için birer emsal teşkil etmiştir.
Sonuç
Görüşülenler eğitimle alakalı olarak kendilerini değerlendirdiklerinde bunu modernleşme olarak
algıladıkları görülmektedir. Araştırmanın analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasanoğlan, modernleşme, eğitim
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Summary
Western Thrace, which is located between the western part of Evros Prefecture (Meric) and the
east of the Nestos River, is home to Turkish minority and its bilingual education has a complicated
structure. Unfortunately, there are only two Minority Junior High Schools and High Schools in Thrace
(Western Thrace), covering an area of 8578 square kilometers. One of them is in Komotini downtown
(Celâl Bayar Minority Junior High School and High School) and the other one is in Xanthi Prefecture
(Muzaffer Salihoğlu Junior High School and High School).
The Humanitarian, Religious and Educational rights of the Turkish Minority entrusted to Greece
are guaranteed by the Treaty of Lausanne. The education type was drawn and determined with the special
articles contained in the Treaty. In the Treaty of Lausanne, Turkish minority which lives in Western Thrace
was given the right to receive education in its mother tongue. Not only did they have the right to
education, but they also were given the right to open their own schools and to select their teachers to
serve in them. According to the same Treaty and Bilateral Agreements,the bilingual education in Minority
Education and the curriculum which contains the way of teaching is also guaranteed. The right to
education on the mother tongue is only given to those living in Western Thrace. The right on teaching at
mother tongue and opening minority schools in Greece does not include the Turks living on islands
(Rhodes, Kos).
Both Minority Junior High Schools and High Schools bilingual education right contracts is available
on registration books. Students attending these schools are taught both Turkish and Greek languages.
Greek and Turkish teachers are serving in these schools. According to bileteral agreements, Komotini
(Celal Bayar High School and Junior High School) has to accept to work a certain number of teachers from
Turkey each academic year. The number of teachers from Turkey assigned to this school was 25 in the
1980's, but it has fallen by half today. Moreover, the teachers who come to Greece at the beginning of
the academic year are not allowed to immediately start to work by the Greek Ministry of Education.
Permission to start teaching is delayed from 3 months or even 5 months in some years.And this delay is
weakening turkish language teaching at these minority schools. Science, social studies and branch courses
in these minority schools are being taught by Turkish teachers. Unfortunately, the students are losing
teaching hours of these teachers who are late to the duty. As a result ,this practice prevents bilingual
education (Turkish Education) from being applied in particular.
The Turkish textbooks used in Minority Junior High School and High Schools are sent by Turkey.
However, these textbooks firstly are being examined by Greek authorities in Athens and are allowed to
be used in the curriculum after all sources rabout the Turkish culture have been removed. This review
also takes a long time. Sometimes after the inspection among the boards between the two countries, the
textbooks have not been improved for use and sent back the country that had come from and this lasted
for years and their use has been somewhat hindered. Today, Turkish language and social science
textbooks used in Minority Junior High School and High Schools are not updated. Students are sentenced
to an education far from science. The textbooks used for Greek education are prepared by the Greek
Ministry of Education. But there is also a big problem in these textbooks. Different textbooks for minority
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schools, different textbooks for state schools are prepared and used. The curriculum content of textbooks
to be applied for minority schools has been evacuated and weakened.
In the 2017-2018 academic year, there were 1520 students at two minority junior high and high
schools.
Minority Secondary Education Bilingual education program dates back to 1957. This education
program needs to be renewed immediately. From minority secondary education schools, students
graduate without learning successfully both Turkish and Greek languages. Minority students starting
undergraduate education in Greece or in Turkey face with major challenges. The main reason of it is due
to not learning well either Turkish or Greek languages. Therefore, students who do not have good bilingual
(Turkish-Greek) education are failing at the universities.
As a result, bilingual education curriculum of the Western Thrace Minority Secondary Education
needs to be renewed immediately. In addition, the resource books used at both languages must reach to
the level of modern education quality. After all of these reforms, we will be able to talk about the success
of the Bilingual Education program in Minority Education.
Keywords: Celal Bayar, Minority High School, Celal Bayar High School, Muzaffer Salihoglu, Muzaffer Salihoglu
High School, Minority Education, Westren Thrace Minority Education.
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Yunanistan (batı Trakya Bölgesi’nde) Eğitimi Türkçe-yunanca Olan Azınlık Orta ve Lise
Okullarında İki Dilli Eğitim
Mümin Mümin
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
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Özet
Meriç’in Batısı ile Nestos Nehri’nin Doğusu arasında yer alan Trakya (Batı Trakya) Azınlığın İki dilli
eğitimi karmaşık bir yapıya sahiptir. 8578 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Trakya (Batı Trakya)
bölgesinde maalesef sadece iki Azınlık Orta Okulu ve Lisesi mevcuttur. Bunlardan biri Gümülcine
Merkez’de (Celâl Bayar Azınlık Orta Okulu ve Lisesi), diğeri ise İskeçe İl’inde (Muzaffer Salihoğlu Orta Okul
ve Lisesi)dir.
Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a emanet edilen Türk Azınlığın İnsani, Dini ve Eğitim hakları
güvence altına alınmıştır. Antlaşmada yer alan özel maddeler ile Eğitim modeli çizilmiş ve belirlenmiştir.
Lozan Antlaşmasında, Azınlıklar ile ilgili maddelerde Batı Trakya’da yaşayan Türk Azınlığa kendi ana dilinde
eğitim alma hakkı verilmiştir. Sadece eğitim hakkı değil, aynı zamanda kendi eğitim kurumunu açıp işletme,
bu kurumlarda görev alacak öğretmenlerini seçme hakkı da verilmiştir. Yine aynı Antlaşma ve İkili
Sözleşmeler ile Azınlık Eğitimindeki İki dilli eğitimin, iki dilli eğitimin içindeki derslerin müfredat olarak nasıl
işleneceği de güvence altına alınmıştır. Ana dilde eğitim hakkı sadece Batı Trakya’da yaşayanlar için
verilmiştir. Yunanistan’da Adalarda yaşayan Türkler için (Rodos, İstanköy- Kos) ana dilde eğitim ve azınlık
okulu açma hakkı bulunmamaktadır.
Her iki Azınlık Orta Okul ve Lisesinde İki dilli eğitimin sözleşmeler ile belirlendiği kayıtlarda
mevcuttur. Bu okullara devam eden öğrenciler hem Türkçe hem de Yunanca eğitim almak zorundadır. Bu
okullarda Yunanlı ve Türk öğretmenler görev yapmaktadır. Gümülcine (Celal Bayar Orta Okul ve Lisesi)
okuluna ise Türkiye’den branş öğretmeni olarak her yıl kontenjan öğretmeni atanmak zorundadır. Bu
okula görevlendirilecek kontenjan öğretmenlerin sayısı 1980’li yıllarda 25 iken bugün bu öğretmenlerin
sayısı yarı yarıya inmiştir. Üstelik eğitim-öğretim yılının başında Yunanistan’a gelen kontenjan
öğretmenlerine Yunan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hemen göreve başlama izni verilmemektedir.
Göreve başlama izni bazı yıllarda 3 ay hatta 5 ay bile geciktirilmektedir. Bu uygulama da Azınlık Orta Okul
ve Lisesinde Türkçe eğitimi zayıflatmaktadır. Azınlık Orta Okul ve Liselerinde Fen, Sosyal Alan ve branş
dersleri Türk öğretmenler tarafından işlenmekte. Görev iznini geç alan öğretmenlerin dersleri boş
geçmektedir. Bu uygulama ile İki dilli eğitimin özellikle (Türkçe Eğitimin) işlenmesine engel olunmaktadır.
Azınlık Orta Okul ve Liselerinde kullanılan Türkçe kitaplar Türkiye tarafından gönderilmekte. Fakat
gönderilen kitaplar Atina’da Yunanlı uzmanlar tarafından incelenmekte ve içinde Türk Kültürünü andıran
her türlü kaynak çıkartıldıktan sonra müfredatta kullanımına izin verilmektedir. Bu inceleme uzun zaman
almaktadır. Hatta iki ülke arasındaki kurullar arasında kitaplar yıllarca git-gel yaşamakta ve kullanımı bir
şekilde engellenmektedir. Bugün Azınlık Orta Okul ve Liselerinde kullanılan Türkçe kaynaklı sosyal ve fen
kitapları güncelliğini yitirmiştir. Öğrenciler bilimden ve ilimden uzak bir eğitime mahkûm edilmektedirler.
Yunanca eğitim için kullanılan kitaplar ise Yunan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmakta. Fakat bu
kitaplarda da büyük bir sorun bulunmaktadır. Azınlık Okulları için ayrı kitaplar, Devlet okulları için ayrı
kaynaklı kitaplar hazırlanmaktadır. Azınlık okulları için uygulanacak kitapların müfredat içeriği boşaltılmış
ve zayıflatılmıştır.
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2017-2018 eğitim öğretim yılında her iki ildeki Azınlık Orta Okul ve Lisesinde 1520 öğrenci eğitim
almıştır.
Azınlık Orta Öğretim İki dilli eğitim programı 1957 yılına aittir. Bu eğitim programının biran önce
yenilenmesi gerekmektedir. Azınlık orta öğretim kurumlarından, öğrenciler başarılı bir şekilde hem
Türkçeyi hem de Yunancayı iyi bir durumda öğrenemeden mezun oluyorlar. Lisans eğitimine
Yunanistan’da veya Türkiye’de başlayan Azınlık öğrencileri büyük zorluklar ile karşılaşmaktadır. Bunun en
büyük sebebi ise İki dili iyi bir şekilde öğrenememesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla iki dili (TürkçeYunanca) eğitimini iyi alamamış öğrenciler bir üst eğitim kurumunda başarısız olmaktadır.
Sonuç olarak, Batı Trakya Azınlık Orta eğitim kurumlarının iki dilli eğitim müfredat programının
elzem bir şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca her iki dilde kullanılan kaynak kitaplar da bir an evvel
modern eğitim kalitesi seviyesine ulaşmalıdır. Böylece Azınlık Eğitiminde İki dilli Eğitim programının
başarısından söz etmiş olacağız.
Anahtar Kelimeler: Celal Bayar, Azınlık Lisesi, Celal Bayar Azınlık Lisesi, Muzaffer Salihoğlu, Muzaffer Salihoğlu
Lisesi, Azınlık Eğitimi, Batı Trakya Azınlık Eğitimi
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In this research, the influence of 9th grade students of popular science journals on biology lesson
and informatics attitudes was investigated. In this context, semi-experimental research design with pretest / post-test control group was used. The data collection tools used for the research were applied to
the control and experimental groups as pre-test and post-test. The research was carried out on a special
Anatolian high school, 9th grade students in the first semester of 2016-2017 academic year. A branch
experiment randomly selected from two branches was selected as a branch control group. In the selected
control group, a traditional teaching method based on straight narration and in the experimental group,
a booklet prepared from popular science journals and biology teaching was applied. Before the
experimental application, the data collection instruments were applied as a pre-test in order to determine
the attitudes of the students in the control and experiment groups to the biology course and to the
informatics. These data collection tools were reapplied to the students in the control and experimental
groups at the end of the experimental process and tried to determine whether there was a significant
difference between the scores before and after the research process. "Attitude Scale Towards Biology
Course" and "Attitude Scale Toward Biology" were applied to both groups as pre-test and post-test to
determine attitudes towards biology and informatics.Mann Whitney U-test for unrelated measures and
Wilcoxon Marked Rank test analysis for related measures were used in the analysis of the data. It was
seen that applying the popular science journals in the biology lesson from the data obtained as a result of
the research was not effective in the level of attitudes towards biology lesson and informatics of the 9th
grade students of secondary school. There was no significant difference in the level of attitudes of the
students in the control group to the biology lesson of the study group students who were treated by
applying the popular science journals in the control group of the biology course using the traditional
method and at the end of the experimental process period. According to this result, it can be argued that
the 9th grade students did not improve the attitudes towards the biology lesson, it is not the effect of
popular science magazines. Students in the control group have similar levels of attitudes towards biology
lessons at the beginning and at the end of the biology teaching period in which the classical teaching
method is used and the state book is applied. In other words, the attitudes of students in the control
group towards biology lessons did not change significantly at the end of the process. It can be said that
popular science journals have no effect on the attitude towards biology. It has been found that there is
no significant difference between students' attitudes toward the students in the control group, which are
applied by using the state books, on the experimental group which is processed by applying popular
science journals. According to this result, it can be said that popular scientific journals have no effect on
improving the attitude toward the informatics.
Keywords: Popular science, journal, biology education, attitude, biology, science
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Aim
Inclusive education means that students whore quire special attention should have education in
the same environment with their peers. Teachers’ opinions are important about this process that is
carried out by primary teachers in primary schools. The purpose of this study is to determine the views of
the primary school teachers on the inclusive education. Primary school teachers’ opinion scores about
inclusion were compared with their gender, age, marital status, whether they have children or not,
whether or not they have a relative with a disability and their proximity degrees who have a relative with
disabilities, occupational seniority, graduation department, title, class presence, whether or not they have
inclusive student and whether they have education about inclusive education. Thus, it is aimed to
determine the variables affecting the primary school teachers’ approaches to inclusive education.
Method
In this study, descriptive survey research technique was used among quantitive research methods.
The population of this study is composed of 143 primary school teachers who are working in Varto, Muş
in 2017-2018 academic year. It was aimed to reach all teachers in this population, and no sample method
was used. The data were collected through the “Scale of Views related with Inclusion” and the
questionnaire developed by the researchers. The Scale of Views related with Inclusion was developed by
Antonak and Larivee (1995), consisting of 20 items of Likert type, and adapted to Turkish by Kırcaali-İftar
(1996). Survey instruments were delivered by hand to the 116 primary school teachers, and via e-mail to
the 13 primary school teachers who can’t be reached due to transportation problems. However, the data
obtained from 4 teachers who did not respond to a large number of questions were excluded from the
analyses. As a result, 70 female and 55 male, totally 125 primary school teachers, were involved in the
study. The vast majority of teachers are in the 20-27 age range. The largest group in terms of professional
seniority are the teachers who have been working for 1-3 years. The Cronbach alpha internal consistency
coefficient of the scale was found as 0.68. Data were analyzed with the SPSS 20.0 program. The normality
assumptions were tested before testing for the comparison of the mean scores, and the non-parametric
tests were applied when the distributions were not normal.
Findings
The primary school teachers who took part in the study have got scores between 43 and 80 on
The Scale Of Views related with Inclusion which can be scored between 20 and 100. The average score
was found as 60.01 and the standard deviation was found 7.45.There are significant differences in scores
according to gender, whether or not they were inclusive students, and whether they had education on
inclusion, however, there are no differences according to the variables such as age, marital status,
presence or absence of children with disabilities, proximity degree of persons with disabilities,
occupational seniority, graduated department, title, class availability. Male teachers (average = 61.99)
have a more positive view of inclusive education than female teachers (average = 58.44) (t = -2.71, p<
0.05). The teachers’ average score who have inclusive students in their classes (56.94) is lower than the
teachers’ average score who don’t have inclusive students (61.47) in their classes (t=3.25, p<0.05).
Primary school teachers who have education on inclusion have a positive attitude towards inclusive
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education compared to those who have never received any education (t = 2.10, p< 0.05). According to
this, the mean score of the teachers who are trained for inclusion (60.97) is significantly higher than the
average scores of teachers who have not been trained for inclusion (57.99).
Conclusion
As a result, in 2017-2018 academic year, the teachers’ attitudes on inclusion who are working in
Varto, Muş have significant differences according to the variables such as gender, whether or not they
have inclusive students and whether they have been trained in inclusion, but it was found that it did not
change according to other variables discussed in the survey. The reason why the male teachers look more
positively towards inclusion may be having less difficulty than female teachers. The teachers’ attitudes
who do not have inclusion students are more positive than the teachers who have inclusion students due
to the less experience with inclusion students. Teachers who have not mastered the inclusive education
have lower visibility scores because of not seeing themselves enough in this subject. It can be considered
that the teacher who has been trained in this regard will look more positively for the presence of such a
student in his / her classroom because they know how to behave in front of students who need special
attention.
* This study was produced from a thesis study titled "Solution Suggestions for Improvement of
Attitude and Attitude of Primary School Teachers to Inclusion".
Keywords: Inclusion, primary school teachers
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Amaç
Kaynaştırma eğitimi; özel ilgi gerektiren öğrencilerin akranlarıyla birlikte, aynı ortamda eğitim
alması demektir. İlkokullarda sınıf öğretmenleri tarafından yürütülen bu süreç ile ilgili öğretmenlerin
fikirleri önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin
görüşlerini belirlemektir. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüş puanları; cinsiyetleri, yaşları,
medeni durumları, çocuk sahibi olup olmama durumu, engelli yakınının olup olmama durumu, engelli
yakını olanların yakınlık derecesi, mesleki kıdemleri, mezun olunan bölüm, unvan, sınıf mevcudu,
kaynaştırma öğrencisi bulunup bulunmama ve kaynaştırma ile ilgili eğitim almış olup olmama durumlarına
göre karşılaştırılmıştır. Böylece sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yaklaşımını etkileyen
değişkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden, betimsel tarama araştırma tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Muş ilinin Varto ilçesinde görev yapan 143 sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır. Bu evrendeki tüm öğretmenlere ulaşılması hedeflenmiş, bir örnekleme
yöntemine başvurulmamıştır. Veriler Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği ve araştırmacılar tarafından
geliştirilen anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği 5’li Likert türünde
20 maddeden oluşan Antonak ve Larivee (1995) tarafından geliştirilmiş, Kırcaali-İftar (1996) tarafından
Türkçeye uyarlanmış bir ölçektir. Ölçme araçları, araştırmaya katılmayı kabul eden 116 sınıf öğretmenine
elden, görev yerlerindeki ulaşım sorunları yüzünden ulaşılamayan 13 öğretmene ise e-posta aracılığıyla
ulaştırılmıştır. Ancak çok sayıda soruya yanıt vermeyen 4 öğretmenden elde edilen veriler analiz dışı
bırakılmıştır. Sonuç olarak 70’i kadın, 55’i erkek 125 sınıf öğretmeni araştırmaya dahil olmuştur.
Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu 20-27 yaş aralığındadır. Mesleki kıdem açısından en büyük grubu 1-3
yıldır çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.68 olarak
bulunmuştur. Veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiştir. Puan ortalamalarının karşılaştırılmasına
ilişkin testler yapılmadan önce normallik varsayımları test edilmiş, dağılımların normal bulunmadığı
durumlarda non-parametrik testler uygulanmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri 20 ile 100 arasında puanlar alınabilen Kaynaştırmaya İlişkin
Görüşler Ölçeği’nden 43 ile 80 arasında puanlar almışlardır. Puanların ortalaması 60.01, standart sapması
7.45 olarak bulunmuştur. Puanların cinsiyet, kaynaştırma öğrencisi olup olmama ve kaynaştırmaya ilişkin
eğitim almış olup olmama değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği buna karşın medeni durum
yaş, çocuk sahibi olup olmama durumu, engelli yakının olup olmama durumu, engelli yakını olanların
yakınlık derecesi, mesleki kıdemleri, mezun olunan bölüm, unvan, sınıf mevcudu değişkenlerine göre
farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Erkek öğretmenler (ortalama=61.99), kadın öğretmenlere
(ortalama=58.44) göre kaynaştırma eğitimine daha olumlu bakmaktadır (t=-2.71, p<0.05). Sınıfında
kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin puan ortalaması (56.94), kaynaştırma öğrencisi olmayan
öğretmenlerin puan ortalamasına (61.47) göre daha düşüktür (t=3.25, p<0.05). Kaynaştırmaya ilişkin
eğitim alan sınıf öğretmenleri de hiçbir eğitim almamış olan sınıf öğretmenlerine göre kaynaştırma
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eğitimine olumlu bakmaktadır (t=2.10, p<0.05). Buna göre kaynaştırmaya yönelik eğitim almış
öğretmenlerin puan ortalamaları (60.97), kaynaştırmaya yönelik eğitim almamış öğretmenlerin puan
ortalamalarından (57.99) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksektir.
Sonuç
Sonuç olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Muş ilinin Varto ilçesinde görev yapan sınıf
öğretmenlerinin kaynaştırmaya karşı tutumu cinsiyet, kaynaştırma öğrencisi olup olmama ve
kaynaştırmaya ilişkin eğitim almış olup olmama değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği,
araştırmada ele alınan diğer değişkenlere göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Erkek öğretmenlerin
kaynaştırmaya daha olumlu bakma sebebi, sınıf yönetiminde kadın öğretmenlere göre daha az sorun
yaşıyor olmaları olabilir. Kaynaştırma öğrencisi olmayan öğretmenlerin, kaynaştırma öğrencileri ile ilgili
deneyimlerinin daha az oluşundan kaynaklanan tutumları, kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlere göre
daha olumludur. Kaynaştırma eğitimi almamış öğretmenlerin de bu konuda kendilerini yeterli
görmemeleri sebebiyle kaynaştırmaya ilişkin görüş puanları daha düşüktür. Bu konuda eğitim almış olan
öğretmenin özel ilgi gerektiren öğrenci karşısında nasıl davranacağını biliyor olması nedeniyle sınıfında
böyle bir öğrencinin bulunmasına daha olumlu bakıyor olacağı düşünülebilir.
* Bu çalışma “Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya Karşı Tutumu Ve Tutumun İyileştirilmesine
Yönelik Çözüm Önerileri” isimli tez çalışmasından üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma eğitimi, sınıf öğretmenliği
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Sweden ranked first, Finland second, and Denmark third in the Gender Equality Index of the
European Union published by the European Institute for Gender Equality (EIGE) in 2015. Sweden, being
relatively the pioneer of gender equality in the European Union among other countries, achieved a score
of 74.2 out of 100 points. This shows that the equality between men and women is not fully experienced
even in Sweden which ranks first. However, Sweden breaks new grounds for achieving equality between
men and women. Some of the exemplary applications in Sweden are: (i) The Feminist Government,
meaning that gender equality is within government priorities. (ii) Paternity leave paid and mandatory for
90 days and paid and voluntary up to 480 days after childbirth. iii) The Rape Crisis Center for Men aimed
at reducing the effects of the shame and influence experienced by men who are victims of sexual abuse.
(iv) Egalia (Equality) School, a gender equality education program.
Achieving gender equality in education and through education is among Sweden's priorities and
gender equality is to be taught from an early age. Sensitivity to gender equality at all levels of education
from preschool education to higher education is under guarantee by law. In the Swedish Pre-School
Education Policy put into practice in 1998, it is stated that gender-sensitive applications should be given
place, and gender roles and stereotypes should be fought. However, it has been found out by inspections
conducted in preschool education institutions that these roles and stereotypes are regenerated in
schools, rather than practices that combat gender roles and stereotypes (Lind-Valdan,2014). Egalia
Kindergarten, aiming to take a step in solving this problem, was established in 2010 in Stockholm's
Södermalm district. Egalia is a state school where children from one to six years of age are educated in
mixed education. It has come to the fore with the pedagogical approach it adopted in the international
press. The purpose of this study is to examine the education applied in Egalia Kindergarten. In this overall
aim, school's objectives, the educational philosophy, the pedagogical approach applied in school and its
basic characteristics, the role of the teachers, the teaching principles and methods used, the basic
principles adopted in the communication and interaction processes, the teaching materials used, and the
assessment and evaluation applications are focused to be determined.
Method
The literature review method was used in this study. The designation of literature to be used has
been carried out in five stages: in the first stage, the English information provided on the school's website;
in the second stage, English documents (2 videos, 1 radio program, 4 newspaper articles, 1 academic
article) recommended on its website; in the third stage, the documents (1 doctorate thesis, 1 book section
and 1 academic article) reached by searching "egalia preschool", "egalia kindergarten" in Google
Academic; in the fourth stage, documents (1 article and 1project report) reached by searching "gender
neutral pedagogy" in Google Academic; in the fifth stage, English documents (4 videos) reached by
searching "egalia" on Youtube were found and examined in accordance with the purpose of the research.
Findings
The aim of Egalia Kindergarten is to educate children by saving them from the effects of sex-based
social expectations. The principles that the school adopts are: (i) Girls and boys may be different, but their
skills do not differ according to sex. (ii) The orientation of children or adults does not depend on their
gender, age, or clothing preferences. (iii) Not all girls and all men have different feelings and behaviours.
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Everyone has the right to live their own behaviour and feelings. The most important difference of the
school from the other preschool institutions is the communication that they use, rather than physical
possibilities or regulations. There are ways of expressing such as "girls" and "boys" used in the school.
Instead, expressions like friends" and "children" are used and they do not use the name of the group in
which the student is located, or the names of the students. The principles of progressive education
philosophy are found in Egalia. In Egalia, gender-neutral pedagogy is used. This approach assumes that
society will be more equitable through the same behaviour regardless of gender. Two criteria are used in
the use of education materials. The first criterion is the selection and use of materials that do not have
gender roles and stereotypes. The second criterion is the selection and transformation of materials that
provide gender roles and stereotypes. Telling a tale where a prince saves a princess as a tale where a
princess saves a prince is an example is the transformation of educational materials. Teaching methods
such as drama, storytelling, role-playing and cooperative work are used in the school.
Result and Discussion
Egalia does not differ very much from other preschool institutions (such as Reggio Emilia) where
the learning-centred educational approach is used, but with its gender neutral education. When the effect
of gender neutral education is examined; compared with other kindergartens in the same region, children
who are educated in Egalia tend to play together with the opposite sex. At the same time, they have less
tendency to relate the characteristics of girls and boys they do not know to cultural beliefs (Shutts,
Kenward, Falk, Ivegran and Fawcett, 2017).
Keywords: Egalia, gender neutral pedagogy, gender equality, democratic school
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Toplumsal Cinsiyet Duyarlığına Yönelik Bir Eğitim Uygulaması İncelemesi: Egalia
Tuba Acar Erdol
Ordu Üniversitesi

Bildiri No: 294 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Avrupa Enstitüsü (EIGE) tarafından, 2015 yılında yayınlanan Avrupa
Birliğinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İndeksinde İsveç birinci, Finlandiya ikinci, Danimarka üçüncü sırada
yer almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde diğer ülkelere göre toplumsal cinsiyet eşitliğinde görece öncü
olan İsveç, 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 74,2 puan alabilmiştir. Bu durum birinci sırada
yer alan İsveç’te dahi, kadın erkek eşitliğinin tam olarak yaşanmadığını göstermektedir. Bununla birlikte
İsveç kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik pek çok ilki gerçekleştirmektedir. İsveç’teki örnek
uygulamalardan bazıları şunlardır: (i) Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hükümet öncelikleri içerisinde olması
anlamına gelen Feminist Hükümet. (ii) Doğum sonrası babaya 90 gün ücretli ve zorunlu, 480 güne kadar
ücretli ve isteğe bağlı babalık izni. (iii) Cinsel istismar kurbanı olan erkeklerin yaşadığı utanç ve
etiketlenmenin etkisini azaltmayı amaçlayan Erkekler İçin Tecavüz Kriz Merkezi. (iv) Toplumsal cinsiyet
eşitliğine yönelik bir eğitim uygulaması Egalia (Eşitlik) Okulu.
Eğitimde ve eğitim yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, İsveç’in öncelikleri arasında
yer almakta ve toplumsal cinsiyet eşitliği, erken yaşlardan itibaren öğretilmeye çalışılmaktır. Okul öncesi
eğitimden yükseköğretim düzeyine, eğitimin her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık,
yasalarla güvence altına alınmıştır. 1998 yılında uygulamaya konan İsveç Okul Öncesi Eğitim Politikasında,
toplumsal cinsiyete duyarlı uygulamalara yer verilmesi ve toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıpyargılarıyla
mücadele edilmesi belirtilmiştir. Ancak okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan denetlemelerde
toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıpyargılarıyla mücadele eden uygulamalardan çok, bu rollerin ve
kalıpyargıların okullarda yeniden üretildiği tespit edilmiştir (Lind-Valdan,2014). Bu soruna çözüm olmada
bir adım atmayı hedefleyen Egalia Anaokulu, 2010 yılında Stockholm’ün Södermalm bölgesinde
kurulmuştur. Egalia karma eğitim yapan, bir ile altı yaş arasındaki çocukların eğitim aldığı bir devlet
okuludur. Uluslararası basında, benimsediği pedagojik yaklaşımla gündeme gelmiştir. Bu araştırmanın
amacı Egalia Anaokulunda uygulanan eğitimin incelenmesidir. Bu genel amaç altında, okulun amaçlarının,
eğitim felsefesinin, okulda uygulanan pedagojik yaklaşımın ve temel özelliklerinin, öğretmenlerin rolünün,
kullanılan öğretim ilke ve yöntemlerinin, iletişim ve etkileşim süreçlerinde benimsedikleri temel ilkelerin,
kullanılan öğretim materyallerinin ve ölçme ve değerlendirme uygulamalarının belirlenmesine
odaklanılmıştır.
Yöntem
Bu araştırmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Kullanılacak literatürün belirlenmesi beş
aşamada gerçekleşmiştir: Birinci aşamada okulun kendi web sitesinde verilen İngilizce bilgiler; ikinci
aşamada, okulun kendi web sitesinde önerdiği İngilizce dokümanlar (2 video, 1 radyo programı, dört
gazete makalesi, 1 akademik makale); üçüncü aşamada, ‘Google Akademik’te “egalia preschool”, “egalia
kindergarten” araması yapılarak ulaşılan dokümanlar (1 doktora tezi, 1 kitap bölümü ve 1 akademik
makale); dördüncü aşamada, ‘Google Akademik’te “gender neutral pedagogy” araması yapılarak ulaşılan
dokümanlar (1 makale ve 1proje raporu); beşinci aşamada Youtube’da “egalia” araması yapılarak ulaşılan
İngilizce dokümanlar (4 video) belirlenmiş ve araştırmanın amacı doğrultusunda incelenmiştir.
Bulgular
Egalia Anaokulunun amacı çocukları cinsiyete dayalı toplumsal beklentilerin etkisinden kurtararak
yetiştirmektir. Okulun benimsediği ilkeler şunlardır: (i) Kızlar ve erkekler farklı olabilirler ancak beceriler
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cinsiyete göre ayrışmaz. (ii) Çocuklar ya da yetişkinlerin yönelimleri, cinsiyetlerine, yaşlarına ya da kıyafet
tercihlerine göre değişmez. (iii) Bütün kızlar ve bütün erkekler farklı duygu ve davranışlara sahip değildir.
Herkesin kendi davranışlarını ve duygularını yaşamaya hakkı vardır. Okulun, diğer okul öncesi eğitim
kurumlarından en önemli farklılığı, fiziksel olanaklar ya da düzenlemelerden ziyade kullandığı iletişimde
görülür. Okulda kullanılan hitap şekillerinde “kızlar”, “erkekler” gibi ifadeler kullanılmamaktadır. Bunlar
yerine “arkadaşlar”, “çocuklar” gibi ifadelere yer verilmekte; öğrencinin yer aldığı grubun ismi ya da
öğrencilerin isimleri kullanılmaktadır. Egalia’da ilerlemecilik eğitim felsefesinin ilkelerine rastlanmaktadır.
Egalia’da toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim yaklaşımı (gender-neutral pedagogy) kullanılmaktadır. Bu
yaklaşım, cinsiyet gözetmeksizin herkese aynı şekilde davranılması yoluyla toplumun daha eşit olacağını
varsaymaktadır. Öğretim materyallerin kullanımında iki ölçüt esas alınmaktadır. Birinci ölçüt, toplumsal
cinsiyet rollerine ve kalıpyargılarına sahip olmayan materyallerin seçilmesi ve kullanılması. İkinci ölçüt
toplumsal cinsiyet rollerine ve kalıpyargılarına yer veren materyallerin seçilip, bunların dönüştürülmesidir.
Prensin, prensesi kurtardığının anlatıldığı bir masalın, prensesin, prensi kurtardığı şeklinde anlatılması
eğitim materyallerinin dönüştürülmesine örnek verilebilir. Okulda, drama, hikâye anlatma, rol oynama,
işbirlikli çalışma gibi öğretim yöntemleri kullanılmaktadır.
Sonuç ve Tartışma
Egalia öğrenen merkezli eğitim yaklaşımının kullanıldığı diğer okul öncesi eğitim kurumlarından
(Reggio Emilia gibi) çok farklı olmamakla birlikte, toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim vermesi onu diğer
kurumlardan ayırmaktadır. Toplumsal cinsiyete duyarlı eğitimin etkisi incelendiğinde; aynı bölgedeki diğer
anaokullarıyla karşılaştırıldığında, Egalia’da eğitim alan çocukların karşı cinsten çocuklarla oynama
eğilimleri daha yüksektir. Aynı zamanda tanımadıkları kız ve erkek çocukların özelliklerini kültürel
inanışlarla ilişkilendirme eğilimleri daha azdır (Shutts, Kenward, Falk, Ivegran ve Fawcett, 2017).
Anahtar Kelimeler: Egalia, toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliği, demokratik okul
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Purpose of the Study
Education systems are of significant importance for putting into practice children’s rights
education (CRE) and children’s rights (CR) that aim to protect the children, raise them as healthy
individuals, provide them the standards of life they deserve and present the required resources to help
them learn and live their rights. This requires making various arrangements in education systems for CR
and CRE and improving education policies. In order to develop effective education policies for CR and CRE,
it is important that the current education policy and applications used in the education system are
evaluated, applications that are effective in application or that may be effective when revised are
determined, means to use the current resources more effectively are determined; in short, it is important
that examinations are carried out within the context of appreciative inquiry. Appreciative Inquiry provides
a positive approach for planning future ventures based on best applications by presenting an alternative
to the problem solving approach of action research. Instead of finding what is missing and trying to make
it right, it aims to determine the positive potential of the system while successfully ensuring change and
improvement by defining the best applications by way of questions which strengthen its capacity. In this
context, making an evaluation of the Turkish education system, determining the already existing good
applications in the system and planning the improvement and change with the existing resources to make
CR and CRE more effective shall provide important data. It is more important with regard to acquiring
information based on real life situations that this evaluation is carried out by classroom teachers who play
an important role in providing CR and CRE. In this regard, the objective of this study was to evaluate the
CR and CRE applications in the Turkish education system from the perspective of classroom teachers
within the scope of appreciative inquiry; determining the already existing applications which operate
admirably well, those that may provide significant contributions when revised and those that may set an
example for different countries thereby developing a sample education policy in the light of these data
and by making use of the current resources at hand.
Method
In this study patterned as a case study, the participants were selected via criterion sampling
method from among the purposive sampling methods. Accordingly, the study group was comprised of 12
classroom teachers determined according to criteria of having given lessons on CR at the primary class
level, having received an education on CR and CRE and working as a classroom teacher. Appreciative
Inquiry Interview From for Children’s Rights and Education (AICR) was developed and used by the
researchers for data acquisition purposes. AICR included open ended questions on the first three stages
of appreciative inquiry which are discovery, imagining and design Data in the study were acquired via
focus group interview and semi-structured interview methods. The study data were analyzed via content
analysis. Coder reliability was used to attain reliability in the data analysis.
Results
The results obtained during the study have been presented under four different headings. Findings
related with applications on CR and CRE which are considered to operate well in the education system
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have been presented under the heading of, “Admirable applications on children’s rights and education in
the Turkish education system”. Student council application, formal education of children’s rights with an
interdisciplinary approach, resource room application, mobile teaching application, EBA application,
project for increasing the attendance of female students, free distribution of text books etc. may be given
as examples for such applications. Applications that were considered to be beneficial for CR and CRE after
certain improvements via revisions were listed under the heading of, “Applications that are thought to
make positive contributions for CR and CRE in the Turkish education system upon revision”. Inclusion of
children in the commission for providing guidance and psychological counseling services, inclusion of
children in the social activities council, free activity class, game and physical activities class, school clubs
etc. can be given as examples. Whereas the heading of “Applications of CR and CRE applications in the
Turkish education system that may set an example for other countries” includes applications which are
appreciated and which are good enough to be indicated as examples for other countries. Student council
application, resource room application, education at home and at the hospital, mobile teaching
application, free distribution of textbooks, precautionary activities carried out by the guidance service
(education, accommodation, health and consultancy) etc. may be given as examples.Whereas the title of,
“Developing an education policy for CR and CRE” puts forth the findings regarding the kind of education
policy that may be imagined and designed for CR and CRE by taking into consideration the current
opportunities, arrangements, educational resources etc. In this scope, an education policy suggestion
based on the opinions of the participants has been presented. This education policy contains physical,
operational and legal regulations for CR and CRE in pre-school education, primary school and secondary
school education; while reflecting a multi-dimensional structure that encompasses the in-service training
of teachers who play an active role in this education process, raising the awareness of the family and the
society, strengthening the inspection mechanisms as well as the cooperation of public institutions.
Conclusions
The study results have put forth that there are applications on CR and CRE in the Turkish system
which function well, which are thought to make positive contributions for CR and CRE in the Turkish
education system upon revision and applications which may set an example for different countries. In
addition, an education policy suggestion was also made in the study based on the already existing means
and current applications for making CR and CRE more effective.
Keywords: Children’s rights, Children’s rights education, Education policy
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Araştırmanın Amacı
Çocukları korumayı, sağlıklı bireyler olarak yetiştirmeyi, hak ettikleri yaşam standartlarına
ulaştırmayı, haklarını öğrenmeleri, kullanabilmeleri ve yaşayabilmeleri için gerekli imkanları oluşturmayı
amaçlayan çocuk hakları (ÇH) ve çocuk hakları eğitiminin (ÇHE’nin) hayata geçirilmesinde eğitim sistemleri
büyük önem taşımaktadır. Bu durum, ÇH ve ÇHE için eğitim sistemlerinde düzenlemeler yapılmasını ve
eğitim politikalarının geliştirilmesini gerektirmektedir. ÇH ve ÇHE için etkili eğitim politikalarının
geliştirilmesi için ise öncelikle mevcut eğitim politikasının ve eğitim sistemindeki uygulamaların
değerlendirilmesi, işleyişte iyi olan ya da revize edildiğinde iyi olabilecek uygulamaların tespit edilmesi,
eldeki kaynakların daha etkin nasıl kullanılabileceğine ilişkin belirlemeler yapılması, kısacası olumlayıcı
araştırma bağlamında incelemeleryapılması ayrı bir önem taşımaktadır. Olumlayıcı araştırma, eylem
araştırmasının sorun çözme yaklaşımına alternatif sunarak en iyi uygulamalara dayanarak gelecek
girişimlerin planlanması için pozitif bir yaklaşım sunmaktadır. Eksik olan şeyi bulup düzeltmeye çalışmak
yerine, sistemin pozitif potansiyelini belirlemek, tahmin etmek ve yükseltmek için kapasitesini güçlendiren
sorularla iyi uygulamaları tanımlayarak değişimi ve gelişimi başarılı bir şekilde sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu bağlamda Türk eğitim siteminde bir değerlendirme yapılması, mevcut sistemdeki iyi olan uygulamaların
belirlenerek buradan hareketle eldeki imkanlarla ÇH ve ÇHE’yi daha etkili hale getirmek için gelişim ve
değişimin planlanması için önemli bir veri sağlayacaktır. Bu değerlendirmenin ÇH ve ÇHE’nin
sağlanmasında önemli roller üstlenen sınıf öğretmenleri tarafından yapılması ise uygulayıcıların
perspektifinden gerçek yaşam durumlarına bağlı bilgiler edinilmesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
Bu doğrultuda, bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin perspektifinden Türk eğitim sisteminde ÇH ve ÇHE
uygulamalarının olumlayıcı araştırma bağlamında değerlendirilmesi; bu kapsamda takdir edilecek kadar
iyi işleyen uygulamaların, iyi çalışmayan fakat revize edildiğinde olumlu katkılar sağlayacak uygulamaların,
farklı ülkelere örnek olabilecek uygulamaların tespit edilmesi, bu veriler ışığında eldeki mevcut kaynakları
da dikkate alarak örnek bir eğitim politikasının geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Durum araştırması olarak desenlenen bu çalışmada, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden
ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Bu doğrultuda, ilkokul düzeyinde ÇH ile ilgili ders vermiş olma, ÇH
ve ÇHE ile ilgili bir eğitim almış olma ve sınıf öğretmeni olarak çalışıyor olma ölçütleri esas alınarak
belirlenen 12 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama
olarak Çocuk Hakları ve Eğitimi İçin Olumlayıcı Araştırma Görüşme Formu (ÇOAGF) araştırmacılar
tarafından geliştirilerek kullanılmıştır. ÇOAGF’de, olumlayıcı araştırmanın ilk üç aşamasıolan keşfetme,
hayal etme ve tasarımlamaya ilişkin açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Araştırmada veriler, odak grup
görüşmesi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma verileri içerik analizi yapılarak
çözümlenmiştir. Veri analizinde güvenirliği sağlayabilmek için kodlayıcı güvenirliğine başvurulmuştur.
Bulgular
Araştırmada, elde edilen bulgular dört başlık altında sunulmuştur. “Türk eğitim sisteminde çocuk
hakları ve eğitimi ile ilgili takdir edilen uygulamalar” başlığı altında ÇH ve ÇHE için eğitim sisteminde iyi
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çalıştığı düşünülen ve takdir edilen uygulamalar ile ilgili tespitler sunulmuştur. Bu uygulamalar, arasında
okul öğrenci meclisi uygulaması, çocuk haklarının disiplinler arası yaklaşımla formal öğretimi, destek eğitim
odası uygulaması, taşımalı eğitim uygulaması, EBA uygulaması, kız çocuklarının okula devam oranlarının
arttırılması projesi,ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı vb. örnek olarak verilebilir. “Türk eğitim sisteminde
revize edildiğinde ÇH ve ÇHE için olumlu katkılar sağlayacağı düşünülen uygulamalar” başlığı kapsamında
iyi çalışmayan fakat revize edilerek geliştirildiğinde ÇH ve ÇHE için faydalı bulunan uygulamalara yer
verilmiştir. Bunlar arasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuna çocukların
katılımı, sosyal etkinlikler kuruluna çocukların katılımı, serbest etkinlikler dersi, oyun ve fiziki etkinlikler
dersi, okul kulüpleri çalışmaları vb. örnek olarak verilebilir. “Türk eğitim sisteminde ÇH ve ÇHE için
gerçekleştirilen uygulamalardan farklı ülkelere örnek olabilecek uygulamalar” başlığı altında ise
ülkemizdeki eğitim sisteminde ÇH ve ÇHE için mevcut uygulamalardan farklı ülkelere örnek olabilecek
kadar iyi olan ve takdir edilen uygulamalar sunulmuştur. Bunlar arasında, okul öğrenci meclisi uygulaması,
destek eğitim odası uygulaması, evde ve hastanede eğitim, taşımalı eğitim uygulaması, ders kitaplarının
ücretsiz dağıtımı, rehberlik servisinin yürüttüğü tedbir çalışmaları (Eğitim, barınma, sağlık ve danışmanlık)
vb. örnek verilebilir. “ÇH ve ÇHE için bir eğitim politikası geliştirilmesi” başlığı altında ise mevcut imkan ve
düzenlemeleri, eğitsel kaynak vb. dikkate alarak ÇH ve ÇHE için nasıl bir eğitim politikası
geliştirilebileceğinin hayal edip tasarlanmasına ilişkin bulgular verilmiştir. Bu kapsamda, katılımcıların
görüşleri üzerine inşa edilmiş bir eğitim politikası önerisi sunulmuştur. Bu eğitim politikası, ana payda
olarak okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretimde ÇH ve ÇHE için fiziksel, işleyiş ve yasal
düzenlemeleri içermekle birlikte; bu eğitim sürecinde aktif rol oynayan öğretmenlerin hizmet öncesi ve
hizmet içi eğitimlerini, aile ve toplumun bilinçlendirilmesini, denetleme mekanizmalarının
güçlendirilmesini içeren çok boyutlu bir yapıyı, kamu kuruluşlarının işbirliğini yansıtmaktadır.
Sonuçlar
Araştırma sonuçları, Türk eğitim sisteminde ÇH ve ÇHE’ye yönelik uygulamada iyi çalışan, revize
edildikten sonra iyi çalışabileceği düşünülen ve farklı ülkelere örnek teşkil edecek çeşitli uygulamaların
bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca, araştırmada eldeki imkanlar ve mevcut uygulamalardan hareketle ÇH
ve ÇHE’yi daha etkili hale getirmek için bir eğitim politikası önerisine ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, çocuk hakları eğitimi, eğitim politikası
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PATHS (Promoting Alternative Thinking Skills) is a prevention and intervention program developed
under the framework of social emotional learning theory. The program is based on social emotional
learning and emotional learning.
Emotional / affective development, apart from cognitive development, is depicted as an essential
element and component for cognitive development. While developing many conceptual models related
to the affective field, the dimensions of this field are conceptualized by five main dimensions which are
discussed with emotional development, social development, moral development, aesthetic development,
spiritual development sub-dimensions. When the literature on the affective domain is examined, the
society needs the individuals who are unhindered with social emotional characteristics and fall down to
the schools when this need is indicated by various titles such as values, harmony, communication; it is
seen that schools are responsible for social emotional well-being individuals as well as the academic
aspect of developing schools. The PATHS program is a work-oriented and systematic example of the
schooling of the affective domain, resulting from the need to achieve a social refinement of the affective
domain and a community with moral values.
Social Emotional Learning (SEL) is an approach aimed at improving social skills and emotional
aspects of life in order to enable individuals to fulfill their life tasks successfully. Social and emotional
learning involves the processes and practices that enable children and adults to understand and manage
emotions, to set and achieve positive goals, to empathize and feel for others, to establish and maintain
positive relationships, and to acquire the knowledge, attitudes and skills necessary to maintain and
maintain positive relationships. The SEL is concerned with the ability of children and young people to fulfill
their important life tasks successfully. When the area is examined in the literature, it can be seen that the
SEL concept is associated with Thorndike's "social intelligence", the concept of "emotional intelligence"
put forward by Mayer and Salovey, and later put forward by Goleman, based on Sternberg's concept of
"practical intelligence".
The PATHS program is a preventive intervention program developed for the affective learning and
affective domain. The program draws attention to the SEL and its content is a feature that develops
parallel to the SEL. The PATHS program is a comprehensive training program designed to improve
emotional and social competence in primary school children and reduce behavioral problems. The PATHS
program is designed to be an activity that should be conducted two or more times a week for at least 2030 minutes a day. It includes systematic, development-based lessons, materials and guidelines to facilitate
affective literacy, self-regulation, social competence, positive peer relationships, and interpersonal
problem-solving skills.
This study was conducted using sample lessons of the PATHS program and tested to create
awareness in children during the learning-teaching process. The aim of the study is to observe the impact
of the PATHS training program on the awareness of decision-making skills and problem-solving skills of
primary and secondary school students on the relationship of emotion and behavior. For this purpose,
single group pretest is given in the study where weak experimental design without control group is used;
semi-structured interview form prepared based on the contents of the activities in sample lessons,
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document analysis and observation form. In the analysis of the obtained data, content analysis and
descriptive analysis techniques were used.
The program was administered by the researcher for two hours a week for five weeks, during
which time video recording was taken and student interviews were recorded by voice recording.
According to the observations made during the research, document analyzes and student opinions, it was
observed that the PATHS program lessens students' awareness of decision making, problem solving skills
and emotional and behavioral distinction. The data analysis process of the research is ongoing.
Keywords: PATHS, Social affective learning, affective domain.
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PATHS (Promoting Alternative Thinking Skills), sosyal duygusal öğrenme kuramı çatısı altında
geliştirilen bir önleme ve müdahale programıdır. Program sosyal duygusal öğrenme ve duyuşsal öğrenme,
duyuşsal alan öğrenmeleri temeline dayanmaktadır.
Duygusal/duyuşsal gelişim, bilişsel gelişimden ayrı olmakla birlikte, bilişsel gelişim için önemli bir
temel ve bileşen olarak betimlenmektedir. Duyuşsal alan ile ilgili birçok kavramsal model geliştirilmekle
birlikte bu alanının boyutları duygusal gelişim, sosyal gelişim, moral gelişim, estetik gelişim, ruhsal gelişim
alt boyutları ile ele alınan beş ana boyut ile kavramsallaştırılmıştır. Duyuşsal alan ile ilgili alanyazın
incelendiğinde toplumun, sosyal duygusal özellikler ile donamış bireylere ihtiyaç duyduğu ve değerler,
uyum, iletişim gibi çeşitli başlıklar ile belirtilen bu ihtiyacın giderilmesinde okullara görev düştüğü;
akademik açıdan geliştiren okul olma özelliğinin yanında okulların sosyal duygusal bakımdan donamış
bireylerden sorumlu olduğu görülmektedir. PATHS programı, duyuşsal alanın toplumsal refaha ulaşmak,
moral değerlere sahip bir topluma ulaşmak gereksiniminden kaynaklanan duyuşsal alanın eğitiminin
okullarda işe dönük ve sistematik bir örneğidir.
Sosyal Duygusal Öğrenme (SÖD), bireylerin yaşam görevlerini başarılı bir şekilde yerine
getirebilmeleri için, yaşamlarındaki sosyal ve duygusal yönleri anlamaları, düzenlemeleri ve ifade etme
becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Sosyal ve duygusal öğrenme, çocukların ve
yetişkinlerin duyguları anlama ve yönetme, pozitif hedefler koyma ve gerçekleştirme, başkalarına karşı
empati kurma ve hissetme, pozitif ilişkiler kurma ve sürdürme için gerekli bilgi, tutum ve becerileri edinme
ve etkin bir şekilde uygulama süreçlerini içerir. SDÖ, çocuk ve gençlerin önemli yaşam görevlerini başarılı
bir şekilde yerine getirebilmeleriyle ilgilidir. Alan yazın incelendiğinde SDÖ kavramının Thorndike’ın “sosyal
zeka bileşeni, Sternberg’in “pratik zeka” kavramı ile temellenen önce Mayer ve Salovey’in ortaya koyduğu
ve daha sonra Goleman tarafından öne çıkarılan “duygusal zeka” kavramı ile ilişkilendirildiği
görülmektedir.
PATHS programı duyuşsal öğrenme ve duyuşsal alan ile ilgili geliştirilen bir önleyici müdahale
programıdır. Program SDÖ’ye dikkat çeken ve içeriği SDÖ ile paralel gelişen bir özelliktedir. PATHS
programı, ilkokul çağındaki çocuklarda duygusal ve sosyal yeterlikleri geliştirmek ve davranış sorunlarını
azaltmak için geliştirilmiş kapsamlı bir eğitim programıdır PATHS programı, günde en az 20-30 dakika
süreyle haftada iki veya daha fazla kez yürütülmesi gereken etkinlikler biçiminde tasarlanmıştır. Duyuşsal
okuryazarlık, öz denetim, sosyal yeterlilik, olumlu akran ilişkileri ve kişilerarası problem çözme becerilerini
kolaylaştırmak için sistematik, gelişim temelli dersler, materyaller ve yönergeler içermektedir.
Bu çalışma, PATHS programının örnek dersleri kullanılarak gerçekleştirilmiş ve öğrenme öğretme
sürecinde, çocuklarda farkındalık yaratıp yaratmayacağı sınanmıştır. Çalışmanın amacı, PATHS eğitim
programının İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin karar verme becerileri ve problem çözme becerileri ile duygu ve
davranış arasındaki ilişkiyi kavrama konusundaki farkındalıklarına etkisini gözlemlemektir. Bu amaçla tek
grup öntest- sontest kontrol grupsuz zayıf deneysel desenin kullanıldığı çalışmada veriler; örnek derslerde
geçen etkinliklerin içeriğine dayanarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu, doküman analizi
ve gözlem formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz
tekniklerinden faydalanılmıştır.
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Program, araştırmacı tarafından beş hafta boyunca hafta iki ders saati süresince uygulanmış ve
uygulama süresince video kayıt alınmış, öğrenci görüşmeleri ise ses kaydı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma
süresince yapılan gözlemlere, doküman analizlerine ve öğrenci görüşlerine göre PATHS programı
derslerinin öğrencilerin karar verme, problem çözme becerileri ile duygu ve davranış arasındaki ilişkiyi
ayırt etme konularında farkındalıklarını artırdığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın veri analiz süreci devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: PATHS, Sosyal duyuşsal öğrenme, duyuşsal alan.
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“Under all circumstances and in all stages of human development,
there is only one principle that can be defended. This principle is: everything is possible”
Acceptance of an alternative paradigm in the field of education have meaningful consequences
how education is conceptualized, explored and applied. The paradigms and research methodologies in
the direction of these paradigms provide a conceptual wealth and difference. For researchers and
practitioners to know the outcome of the paradigm they have chosen, firstly they need to realize that
there are alternative paradigms and there is no paradigm reflects the whole reality. The solution of
paradigmatic disputes in the field of education can be by theoreticians, researchers and practitioners
accepting these boundaries and paradigms seeing a general reality as a different perspective. Paradigms
can be regarded as an alternative view of the reality that provides possible choices for theorists,
researchers, and practitioners. The information to be obtained by conducting research in different ways
in the field of education may lead to more useful and interesting results in this way and new theories can
be developed. This new theoretical perspective can reveal a different perspective of reality about the
phenomenon of education rendered invisible by the previous theoretical framework and may open up
new fields for this critical inquiry to illuminate the ignored phenomenon.
To show a critical approach to methodology that dominates in education is an important step for
questioning discipline and re-establish. In this context, the expression “a scientific collectivity needs
something similar to a political revolution” is an invitation to critical implications that must be followed
methodologically. When assessed with a critical perspective, science is never a completed process. In that
case, the idea of a fixed methodology suggested for education will hamper the progress of education.
Therefore, in this report, methodological discussions in the field of education are tried to be put into a
perspectivealist context and discussions on methodology have no purpose other than being an ongoing
part of the process and trying to avoid as much as possible from the determinations.
In Contemporary debates in natural sciences, while emphasizing the thesis that positivist doctrine
is very limited in explanation despite its achievements, a similar interpretation is made in educational
Sciences in the form of “positivism serves the field of education but it is not entirely”. Like all other
research paradigms, it has limitations, and “the research paradigm has been planted for reasons that
reduce its usefulness when it returns to the research ideology”. No paradigm should be a fixed paradigm
in the field of education because of these limitations inherent in every paradigm. Because paradigms are
man-made statements of reality, they reflect the limits of human nature. Every paradigm can be criticized
because every paradigm is naturally limited. This depiction is meaningful with the thesis “post positivist
critical multiplicity”. Every method chosen by any researcher is based on some preliminary assumptions
and there is no single method to reveal reality.
Perspectivism began to be discussed again in the context of science philosophy almost a century
after Nietzche. Persons who advocating scientific perspectivism discuss scientific theories and scientific
observations with a perspective approach, and suggest to perspevtivism an alternative view with the
intention of solving discussion about “science wars” and “Sokal Affair”. While perspektivism rejects
objective realism, it suggests a perspektival realism. Perspectiveism is based on a methodological
assumption that “every perspective describes a direction of reality “ not “ every perspective is more
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important than anyother.”. Perspectiveism is meaningful with the thought of "the combination of
methodologies in the study of phenomena" and argues that no method should be seen as valuable or
worthless. No one has the right answers. For this reason, the qualitative and quantitative research
methodology depends on the research context and basic propositions. This view of perspective overlaps
with the assumption that "knowledge about reality is as situational or contextual as it is thoughtindependent".
Nietche’s “There is no right only knowledge and opinion” thesis accept is fountain head of the
perspectivism and with this idea the world can be interpreted in an unlimited way and supported with
multiple perspective. Epistemological issues in perspectivism are situational because they contain a
limited area of information. So all perspectives can only explain a certain part of the reality. Therefore, a
single perspective creates a limited perception. For example, the eyes only see a certain distance, and the
point of view is limited to where the individual lives and moves. But multiple perspectives can make sense.
For example, looking from a specific perspective provides only a partial picture, combining multiple
perspectives creates a more holistic / totalitarian view. Things emerge through the influence of their
relationship to other things. For this reason, everything that exists in the space /place creates a relative
existence. Everything exists for one other and through the other, both of which are equally relative. Every
individual's world is different, each individual's world is an individual interpretation built on past individual
and collective interpretations. Moreover, these interpretations are subjective interpretations of various
conflicts and struggles that are eventually produced historically. For this reason, the knowledge of social
life is only interpreted. If the truth is interpreted and all interpretations are equally important in a given
system, then defending the superiority of one of the methodologies against the other is problematic.. In
this framework, the purpose of this paper is to reopen Pandora's box in the context of educational
research and the hope left in the box, namely, to open perspectivism to theoretically debate.
Keywords: Perspectivism, alternative approach, educational research
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“Bütün şartlar altında ve insani gelişimin bütün safhalarında,
savunulabilecek tek bir ilke vardır. Bu ilke şudur: Her şey mümkündür”
Eğitim alanında alternatif paradigmanın kabulü ya da reddi eğitimin nasıl kavramsallaştırıldığına,
araştırıldığına ve uygulandığına yönelik anlamlı sonuçlar doğurur. Paradigmalar ve bu paradigmaların
doğrultusunda oluşan araştırma metodolojileri kavramsal bir zenginlik ve farklılık sağlar. Araştırmacı ve
uygulamacılar seçtikleri paradigmanın doğuracağı sonuçların ne olacağını bilmeleri için ilk olarak alternatif
paradigmaların var olduğunun, hiçbir paradigmanın tüm gerçekliği yansıtmadığının farkına varmaları
gerekir. Eğitim alanındaki paradigmatik ihtilafların çözümü teorisyenlerin, araştırmacıların ve
uygulayıcıların bu sınırları kabul etmesiyle ve paradigmaları genel bir gerçekliğin farklı bir perspektifi olarak
görmesiyle olabilir. Paradigmalar, teorisyenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar için olası seçimleri sağlayan
ve eşit statüde olan gerçekliğin alternatif görünümü olarak kabul edilebilir. Eğitim alanında farklı
yöntemlerle araştırma yapılmasıyla ulaşılacak bilginin daha kullanışlı ve ilginç sonuçlar doğurabileceğini ve
eğitim alanında yeni teoriler geliştirilebileceği açıktır. Bu yeni teorik perspektif, önceki teorik çerçeve
yoluyla görünmez hale getirilen eğitim fenomeniyle ilgili gerçekliğin farklı bakış açılarını görünür kılabilir
ve bu eleştirel sorgulama için yeni alanlar açarak öncelikle yok sayılan fenomeni aydınlatabilir.
Eğitimde egemen olan metodolojiye eleştirel bir yaklaşım sergilemek, disiplinin sorgulanması ve
yeniden temellendirilmesinde başlangıç olması anlamında önemli bir aşamadır. Bu çerçevede “bir bilimsel
kolektivitenin ihtiyaç duyduğu şey, politik devrime benzer bir şeydir” ifadesi, metodolojik olarak izlenmesi
gerekli eleştirel çıkarımlara da davet niteliğindedir. Eleştirel bir perspektifle değerlendirildiğinde bilim asla
tamamlanmış bir süreç değildir. Bu tamamlanmamışlığa bilimin metodolojisi de dâhildir. O halde, eğitim
için önerilen sabit bir metodoloji veya sabit bir aklîlik kuramı düşüncesi, eğitimin ilerlemesinin önünde
engel olacaktır. Dolayısıyla bu bildiride eğitim alanındaki metodolojik tartışmalar perspektivist bir bağlama
oturtulmaya çalışılmakta ve metodoloji üzerinde yapılan tartışmalar devam eden sürecin bir parçası
olmaktan başka bir amaç taşımamakta ve belirlenimlerden olabildiğince sakınılmaya çalışılmaktadır.
Doğa bilimlerindeki güncel tartışmalarda, elde ettiği başarılara rağmen pozitivist doktrinin
gerçekliği açıklamada çok sınırlı olduğu tezi vurgulanırken, benzer bir yorum eğitim bilimlerinde
“pozitivizmin eğitim alanına iyi hizmet ettiği ancak bunun bütünüyle olmadığı” şeklinde yapılmaktadır.
Bütün diğer araştırma paradigmaları gibi onun da sınırlılıkları vardır ve “araştırma paradigması, araştırma
ideolojisine döndüğü zaman kullanışlılığını azaltan nedenleri için tohum atılmıştır”. Hiçbir paradigma, her
paradigmanın doğasında olan bu sınırlandırmalardan dolayı eğitim alanında sabit bir paradigma
olmamalıdır. Çünkü paradigmalar gerçekliğin insan yapımı açıklamalarıdır, onlar insan doğasının sınırlarını
yansıtır. Her paradigma eleştirilebilir çünkü her paradigma doğal olarak sınırlıdır. Bu betimleme “post
pozitivist eleştirel çokluk” teziyle anlam kazanmaktadır. Herhangi bir araştırmacı tarafından seçilen her
metod bazı ön kabullere dayanır ve gerçekliği ortaya çıkarmanın tek bir metodu yoktur.
Perspektivizm görüşü Nietzche’den neredeyse bir yüzyıl sonra bilim felsefesi bağlamında yeniden
tartışılmaya başlanmıştır. Bilimsel perspektivizm görüşünü öne sürenler, bilimsel teori ve bilimsel
gözlemleri perspektival bir yaklaşımla tartışmakta, perspektivizmi “bilim savaşları” ve “Sokal Vakası” ile
ilgili tartışmaları çözme niyetiyle alternatif bir görüş olarak önermektedir. Perspektivizm, nesnel realizmi
reddederken, perspektival bir realizmi öne sürer. Perspektivizm, “her perspektifin bir başkasından daha
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iyi olarak önemsendiği” değil, “her perspektifin gerçekliğin bir yönünü açıkladığı” bir metodolojik
varsayıma dayanır. Perspektivizm, “fenomenlerle ilgili çalışmalarda metodolojilerin kombinasyonu
(nirengi)” düşüncesiyle anlam kazanmakta, hiçbir metodun değerli ya da değersiz görülmemesi gerektiğini
savunmaktadır. Hiç kimse doğru cevapların tekeline sahip değildir. Bu nedenle nitel ve nicel araştırma
metodolojisinin hangisinin uygun olduğu araştırma bağlamına ve temel önermelere bağlıdır. Bu düşünce
perspektivizmin “gerçeklikle ilgili bilginin düşünce-bağımsız olduğu kadar durumsal ya da bağlamsal”
olduğu varsayımıyla da örtüşmektedir.
Nietzshe’nin “doğru yoktur sadece perspektival ‘bilgi ve görüş’ tezi perspektivizmin çıkış noktası
olarak kabul etmekte ve dünyanın sınırsız yolla yorumlanabileceğini ve çoklu perspektiflerle
desteklenebileceği savunulmaktadır. Perspektivizmde epistemolojik konular, bilginin sınırlı bir alanı
içermesi nedeniyle durumsaldır. Bundan dolayı bütün perspektifler gerçekliğin sadece belirli bir kısmını
açıklayabilir. Dolayısıyla tek bir perspektif sınırlandırılmış bir algı yaratır. Örneğin gözler sadece belirli bir
mesafeyi görür ve bakış açısı bireylerin yaşadığı ve hareket ettiği yerle sınırlıdır. Ancak çoklu perspektifler
anlamayı arttırabilir. Örneğin belirli bir perspektiften bakma sadece kısmi bir resim sağlar, çoklu bir
perspektifin kombine edilmesi daha holistik/bütüncül bir görüş yaratır. Şeyler onların diğer şeylerle
ilişkilerinin etkisi yoluyla ortaya çıkar. Bu nedenle uzayda/mekanda var olan her şey göreceli bir var oluştur.
Her şey bir diğeri için ve diğerinin aracılığıyla var olur, her ikisi de eşit görecelilikte olur. Her bireyin dünyası
farklıdır, her bireyin dünyası geçmiş bireysel ve kolektif yorumlarının üzerine inşa edilen bireysel bir
yorumdur. Üstelik bu yorumlar çeşitli çatışma ve mücadeleler sonunda tarihsel olarak üretilmiş, gerçekliğe
yönelik sorunsallaştırılmış öznel yorumlardır. Bu nedenle sosyal hayatın bilgisi ancak ve sadece yorumdur.
Şayet gerçek, yorumlamaysa ve bütün yorumlamalar verili bir sistem içinde aynı derecede önemliyse
metodolojilerden birinin diğerine karşı üstünlüğünü savunmak da problemli olur. Bu çerçevede bu
bildirinin amacı, eğitim araştırmaları bağlamında Pandora’nın kutusunu yeniden açmak ve kutuda kalan
umudu yani perspektivizmi teorik olarak tartışmaya açmaktır.
Anahtar Kelimeler: Perspektivizm, alternatif yaklaşım, eğitim araştırmaları
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Depending on the globalization phenomenon, it is seemed that the rapid change in the production
and sharing of the knowledge, the perception of qualified labor force and the employment policies
dominate the basic functions of the universities. In this process characterized as a global initiative, it has
also been found out that the effective use of financial resources and qualified students and faculty
members is aimed. In the training of qualified workforce serving the information society, attention is
drawn to the importance of establishing a dynamic education system meeting the interests and needs of
the higher education students. In this respect, the functionality of teaching is seen as an important data
source in presenting the basic indicators of quality. In the development of the functionality of teaching, it
has been concluded that the teaching competencies of the teaching staff constitutes an important
dimension. Teaching competencies include complex and multiple dimensions that emphasize knowledge,
skills, and values. In determining these competencies, one of the ways frequently used to evaluate quality
in higher education is to ask for student views. In this context, the teaching competencies considered to
be very important in the development of higher education need to be determined through the valid and
reliable measurements in accordance with the opinions of the appropriate target group.
The purpose of this study is to develop a measurement tool which will be able to be used in
evaluating the teaching competencies of the teaching staff according to the opinions of the students.
Within this scope, in the research, the answer has been searched for the question "What are the
psychometric qualifications of Assessment of Faculty Members' Teaching Competencies Scale
(AFMTCS)?".
The target population of the research is composed of the students studying in Faculty of
Education, Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of
Theology, Faculty of Engineering and Architecture, Faculty of Medicine, Faculty of Agriculture, and Faculty
of Dentistry in Çukurova University in 2016-2017 academic year. 1360 higher education students in this
population determined through proportional-cluster sampling method among the random sampling
methods have formed the sample of this present research.
In the process of development of the scale, the teaching competencies related to the planning,
implementation and evaluation dimensions of teaching have been initially examined by following the
process steps mentioned in the literature. In addition to this, it has been tried to determine the
qualifications that can be regarded as the indicators of higher education competencies in terms of
personal characteristics and behaviour towards the students. In this process of reviewing the literature,
semi-structured interviews have been conducted with the seven higher education students studying in
the related faculties, and the expectations of the participants about competencies have been determined.
An item pool including 87 items has been generated by writing the first draft items in the direction of
these studies.
The item pool has been presented to a total of 10 experts in order to obtain the opinions of the
experts. These experts are the teaching staff with a doctorate degree in the curriculum and instruction
field, who are working in the Educational Sciences and Primary Education Departments of Faculty of
Education in Çukurova University. The experts have been asked to carefully read each item to determine
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how appropriate it is to describe the teaching competencies in higher education and to indicate in which
dimension of planning, implementation, evaluation, personal characteristics and behaviour towards the
students each of the items has taken place in. Besides, the experts have also been asked to determine
whether the form of expression of each item is appropriate in terms of clarity and comprehensibility, and
to specify their recommendations related to them. As a result of the examinations, it has been decided
to remove the four items from the draft form, and it has been found appropriate to change the expression
of the fifteen items. The draft form including 83 items prepared according to this decision has been
applied to 40 higher education students studying in different faculties and has been checked in terms of
language and comprehensibility. As a result of these studies, the final form of the scale with 83 items has
been applied in two sessions in the classroom environment to 1360 higher education students studying
in eight different faculties.
Within the scope of the validity and reliability analysis of the scale, Exploratory Factor Analysis
(EFA) has been performed by conducting Cronbach Alpha analysis for reliability of the obtained data,
expert opinions for content validity, and principal components analysis for construct validity. In addition
to this, the arithmetic mean and standard deviation values and total item correlations of the items have
been examined. Confirmatory Factor Analysis (CFA) have also been applied to be able to test the accuracy
of the construct revealed by EFA.
Though the data analysis process is still in progress, the findings, obtained so far, indicate that
Assessment of Faculty Members' Teaching Competencies Scale is a valid and reliable tool that can be used
to assess of teaching competencies.
Keywords: Assessment of faculty members' teaching competencies scale, teaching competencies, higher
education student
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Bildiri No: 82 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Küreselleşme olgusuna bağlı olarak, bilginin üretilmesinde ve paylaşılmasında, nitelikli işgücü
algısında ve istihdam politikalarında yaşanan hızlı değişimin üniversitelerin temel işlevlerine yön verdiği
görülmektedir. Küresel girişim olarak nitelendirilen bu süreçteki ilerlemede nitelikli öğrenci ve öğretim
üyesi ile mali kaynakların etkin kullanımının hedeflediği belirlenmiştir. Bilgi toplumuna hizmet eden
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde ise öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini karşılayan dinamik bir eğitim
sistemi kurmanın önemine dikkat çekilmektedir. Bu doğrultuda eğitim-öğretim işlevinin; niteliğe ilişkin
temel göstergeleri sunmada önemli bir veri kaynağı olduğu görülmektedir. Eğitim-öğretim işlevinin
geliştirilmesinde ise öğretim elemanlarının öğretim yeterliklerinin önemli bir boyutu oluşturduğu
belirlenmiştir. Öğretim yeterlikleri bilgi, beceri ve değerlere vurgu yapan karmaşık ve çok yönlü boyutları
içermektedir. Bu yeterliklerin belirlenmesinde süreçte sıklıkla kullanılan yollardan biri de öğrenci
değerlendirmeleridir. Bu kapsamda yükseköğretimin geliştirilmesinde oldukça önemli görülen öğretim
yeterliklerinin, uygun hedef kitlenin görüşleri doğrultusunda, geçerli ve güvenilir ölçümlerle belirlenmesi
gerekmektedir.
Belirtilen noktalardan hareketle gerçekleştirilen araştırmanın amacı, öğretim elemanların öğretim
yeterliklerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracının
geliştirilmesidir. Bu kapsamda araştırmada, “Öğretim Elemanlarının Öğretim Yeterliklerini Değerlendirme
Ölçeğinin (ÖEÖYDÖ) psikometrik özellikleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır.
Araştırmanın çalışma evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında, Çukurova Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, MühendislikMimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Bu evrenden seçkisiz örnekleme yöntemlerinden oranlı küme örneklemesi yöntemiyle
belirlenmiş 1360 yüksek eğitim öğrencisi araştırmanın örneklemi oluşturmuştur.
Ölçeğin geliştirilme sürecinde, alanyazında belirtilen işlem basamakları izlenerek öncelikle öğretim
elemanlarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme boyutlarına ilişkin öğretim yeterlikleri
incelenmiştir. Bunun yanı sıra kişisel özellikler ve öğrenciye davranış boyutunda yükseköğretimde öğretim
yeterliklerinin göstergeleri olarak kabul edilebilecek yeterlikler belirlenmeye çalışılmıştır. Alanyazın
taramasının gerçekleştirildiği bu süreçte ilgili fakültelerde öğrenim gören yedi yüksek eğitim öğrencisi ile
yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve katılımcıların öğretim yeterlikleri konusundaki
beklentileri belirlenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda ilk taslak maddeler yazılarak 87 maddelik bir havuz
oluşturulmuştur.
Madde havuzu, uzman görüşlerini almak üzere toplam 10 uzmana ulaştırılmıştır. Bu uzmanlar,
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri ve İlköğretim Bölümlerinde görev yapmakta olan,
eğitim programları ve öğretim alanında doktora derecesine sahip öğretim elemanlarıdır. Uzmanların her
bir maddeyi dikkatlice okuyarak, o maddenin yükseköğretimde öğretim yeterliklerini betimlemeye ne
derece uygun olduğuna karar vermeleri ve her bir maddenin öğretimi planlama, uygulama,
değerlendirme, kişisel özellikler ve öğrenciye davranış boyutlarından hangisine girdiğini belirtmeleri
istenmiştir. Ayrıca, uzmanlardan her bir maddenin ifade ediliş biçiminin açıklık ve anlaşılırlık açısından
uygun olup olmadığını belirlemeleri ve önerilerini belirtmeleri istenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda,
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dört maddenin denemelik ölçek formundan çıkarılması, on beş maddenin de ifadesinin değiştirilmesi
uygun bulunmuştur. Buna göre hazırlanan 83 maddelik denemelik ölçek, farklı fakültelerde öğrenim gören
40 yükseköğretim öğrencisine uygulanarak dil ve anlaşılırlık açısından kontrol edilmiştir. Bu çalışmalar
sonucunda son şekli verilen 83 maddelik denemelik ölçek formu, sekiz farklı fakültede öğrenim gören 1360
yükseköğretim öğrencisine, sınıf ortamında iki oturumda uygulanarak ölçeğin asıl uygulamaları
gerçekleştirilmiştir.
Öğretim elemanlarının öğretim yeterliklerini değerlendirme ölçeği geçerlik ve güvenirlik analizleri
kapsamında, toplanan veriler üzerinde güvenirlik için Cronbach Alpha analizi, kapsam geçerliği için uzman
görüşleri, yapı geçerliği için temel bileşenler analizi yöntemi kullanılarak Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)
uygulanmıştır. Buna ek olarak, maddelerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile maddetoplam puan korelasyonları incelenmiştir. Ayrıca AFA ile ortaya konulan yapının doğruluğunun test
edilebilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır.
Veri analizi devam etmekle birlikte ulaşılan bulgular, Öğretim Elemanlarının Öğretim Yeterliklerini
Değerlendirme Ölçeğinin, öğretim yeterliklerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir
bir araç olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim elemanlarının öğretim yeterliklerini değerlendirme ölçeği, öğretim yeterlikleri,
yükseköğretim öğrencisi
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Abstract No: 83 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Today's, the studies aiming at reconstructing the higher education bring along the development
of the functionality of teaching. These studies required the development of the roles and responsibilities
of the instructors in line with the requirements of the times. On the basis of these studies, it is aimed to
improve the teaching competencies. It is observed that the studies related to the determination and
development of teaching competences provide important data within the scope of general teaching
competencies, and the different measurement tools have been developed for this purpose. In this
context, it is determined that different measurement tools have been developed in the questionnaire or
scale type in the direction of identifying the in-class educational behaviours of the teaching staff, the
pedagogical competencies, and the usage level of teaching strategies, methods, techniques and
communication skills, measurement and evaluation approaches-skills, and their teaching approaches and
areas of competence.
It is seen that the studies conducted about the relevant subject contribute, by describing the
current situation, to the determination of the areas that the teaching staff need to develop. However, in
these researches, it was found out that a general evaluation was made by focusing on such dimensions
as effective teaching and ethical behaviour principles, in-class interaction processes, and by taking the
opinions of students or teaching staff about the teaching competences. In the review of the related
literature, a measurement tool that focuses on the perceptions of the teaching staff related to the
teaching competencies by taking the competencies of planning, implementation and evaluation of
teaching in a holistic way was not found.
The purpose of this study is to develop a measurement tool which will be able to be used in
determining the perceptions of teaching staff on the teaching competencies. Within this scope, in the
research, the answer has been searched for the question "What are the psychometric qualifications of
Perception of Faculty Members' Teaching Competencies Scale (PFMTCS)?".
The target population of the research is composed of the teaching staff working in Faculty of
Education, Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of
Theology, Faculty of Engineering and Architecture, Faculty of Medicine, Faculty of Agriculture, and Faculty
of Dentistry in Çukurova University in 2016-2017 academic year. 209 teaching staff in this population
determined through proportional-cluster sampling method among the random sampling methods have
formed the sample of this present research.
In the process of development of the scale, the teaching competencies related to the planning,
implementation and evaluation dimensions of teaching have been initially examined by following the
process steps mentioned in the literature. In addition to this, it has been tried to determine the
qualifications that can be regarded as the indicators of higher education competence in terms of personal
characteristics and behaviour towards the students. In this process of reviewing the literature, semistructured interviews have been conducted with the seven teaching staff with the regular classes by
working in the relevant faculties, and the perceptions of the participants about competencies have been
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determined. An item pool including 95 items has been generated by writing the first draft items in the
direction of these studies.
The item pool has been presented to a total of 10 experts in order to obtain the opinions of the
experts. These experts are the teaching staff with a doctorate degree in the curriculum and instruction
field, who are working in the Educational Sciences and Primary Education Departments of Faculty of
Education in Çukurova University. The experts have been asked to carefully read each item to determine
how appropriate it is to describe the teaching competencies in higher education and to indicate in which
dimension of planning, implementation, evaluation, personal characteristics and behaviour towards the
students each of the items has taken place in. Besides, the experts have also been asked to determine
whether the form of expression of each item is appropriate in terms of clarity and comprehensibility, and
to specify their recommendations related to them. As a result of the examinations, it has been decided
to remove the four items from the draft scale, and it has been found appropriate to change the expression
of the twelve items. The final form of scale including 91 items prepared according to this decision has
been applied in two sessions to the 209 teaching staff working in eight different faculties.
Within the scope of the validity and reliability analysis of scale, Exploratory Factor Analysis (EFA)
has been performed by conducting Cronbach Alpha analysis for reliability of the obtained data, expert
opinions for content validity, and principal components analysis for construct validity. In addition to this,
the arithmetic mean and standard deviation values and total item correlations of the items have been
examined. Confirmatory Factor Analysis (CFA) have also been applied to be able to test the accuracy of
the construct revealed by EFA.
Though the data analysis process is still in progress, the findings, obtained so far indicate that
Perception of Faculty Members' Teaching Competencies Scale is a valid and reliable tool that can be used
to determine the perceptions of teaching competencies.
Keywords: Perception of faculty members' teaching competencies scale, teaching competencies, teaching staff
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Günümüzde yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar, eğitim-öğretim
işlevinin geliştirilmesini beraberinde getirmektedir. Bu düzenlemeler öğretim elemanlarının rol ve
sorumluluklarının çağın gereksinimleri doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını gerektirmiştir. Bu
çalışmaların temelinde ise öğretim yeterliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğretim yeterliklerin
belirlenmesini ve geliştirilmesini konu alan çalışmaların genel öğretim yeterlikleri kapsamında önemli
veriler sunduğu ve bu amaç doğrultusunda farklı ölçme araçlarının geliştirildiği görülmektedir. Bu
kapsamda öğretim elemanlarının sınıf içi öğretimsel davranışlarını, pedagojik yeterliklerini, öğretim
strateji, yöntem ve tekniklerini kullanma düzeyini ve iletişim becerilerini, ölçme-değerlendirme
yaklaşımlarını-becerilerini, öğretim yaklaşımlarını ve yeterlik alanlarını belirlemeye yönelik anket ya da
ölçek türünde farklı ölçme araçlarının geliştirildiği belirlenmiştir.
Konuya ilişkin yapılan incelemelerin mevcut durumu betimleyerek öğretim elemanlarının gelişime
gereksinim duydukları alanları belirlemeye katkı sağladığı görülmektedir. Ancak bu araştırmalarda, etkili
öğretim ve etik davranış ilkeleri, sınıf içi etkileşim süreçleri gibi boyutlara odaklanıldığı ve öğretim
yeterliklerine ilişkin öğrenci ya da öğretim elemanı görüşleri alınarak genel bir değerlendirme yapıldığı
belirlenmiştir. İlgili alanyazın taramasında; öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme yeterliklerini
bütüncül bir biçimde ele alarak öğretim elemanlarının öğretim yeterliklerine ilişkin algılarına odaklanan
bir ölçme aracına rastlanmamıştır.
Belirtilen noktalardan hareketle gerçekleştirilen araştırmanın amacı, öğretim elemanların öğretim
yeterliklerine ilişkin algılarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Bu
kapsamda araştırmada, “Öğretim Elemanlarının Öğretim Yeterlikleri Algısı Ölçeğinin (ÖEÖYAÖ)
psikometrik özellikleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır.
Araştırmanın çalışma evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında, Çukurova Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, MühendislikMimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapan öğretim
elemanları oluşturmaktadır. Bu evrenden seçkisiz örnekleme yöntemlerinden oranlı küme örneklemesi
yöntemiyle belirlenmiş 209 öğretim elemanı araştırmanın örneklemi oluşturmuştur.
Ölçeğin geliştirilme sürecinde, alanyazında belirtilen işlem basamakları izlenerek öncelikle öğretim
elemanlarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme boyutlarına ilişkin öğretim yeterlikleri
incelenmiştir. Bunun yanı sıra kişisel özellikler ve öğrenciye davranış boyutunda yükseköğretimde öğretim
yeterliklerinin göstergeleri olarak kabul edilebilecek yeterlikler belirlenmeye çalışılmıştır. Alanyazın
taramasının gerçekleştirildiği bu süreçte ilgili fakültelerde görev yaparak düzenli derse giren yedi öğretim
elemanı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve katılımcıların sahip olmaları gereken
yeterliklere ilişkin algıları belirlenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda ilk taslak maddeler yazılarak 95
maddelik bir havuz oluşturulmuştur.
Madde havuzu, uzman görüşlerini almak üzere toplam 10 uzmana ulaştırılmıştır. Bu uzmanlar,
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri ve İlköğretim Bölümlerinde görev yapmakta olan,
eğitim programları ve öğretim alanında doktora derecesine sahip öğretim elemanlarıdır. Uzmanların her
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bir maddeyi dikkatlice okuyarak, o maddenin yükseköğretimde öğretim yeterliklerini betimlemeye ne
derece uygun olduğuna karar vermeleri ve her bir maddenin öğretimi planlama, uygulama,
değerlendirme, kişisel özellikler ve öğrenciye davranış boyutlarından hangisine girdiğini belirtmeleri
istenmiştir. Ayrıca, uzmanlardan her bir maddenin ifade ediliş biçiminin açıklık ve anlaşılırlık açısından
uygun olup olmadığını belirlemeleri ve önerilerini belirtmeleri istenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda,
dört maddenin denemelik ölçek formundan çıkarılması, on iki maddenin de ifadesinin değiştirilmesi uygun
bulunmuştur. Buna göre hazırlanan 91 maddelik denemelik ölçek formu, sekiz farklı fakültede görev yapan
209 öğretim elemanına iki oturumda uygulanarak ölçeğin asıl uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
Öğretim elemanlarının öğretim yeterlikleri algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizleri
kapsamında, toplanan veriler üzerinde güvenirlik için Cronbach Alpha analizi, kapsam geçerliği için uzman
görüşleri, yapı geçerliği için temel bileşenler analizi yöntemi kullanılarak Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)
uygulanmıştır. Buna ek olarak, maddelerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile maddetoplam puan korelasyonları incelenmiştir. Ayrıca AFA ile ortaya konulan yapının doğruluğunun test
edilebilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır.
Veri analizi devam etmekle birlikte ulaşılan bulgular, Öğretim Elemanlarının Öğretim Yeterlikleri
Algısı Ölçeğinin, öğretim yeterliklerine ilişkin algıların belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir
bir araç olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim elemanı, öğretim elemanlarının öğretim yeterlikleri algısı ölçeği, öğretim
yeterlikleri
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Abstract No: 390 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Amaç
Mevcut araştırma kapsamında şifrelemeye dayalı matematik etkinliğinin ortaokul altıncı sınıf
öğrencileri üzerinde uygulaması yapılmış olup, etkinliğe ilişkin olarak öğrencilerin yapılan etkinliği nasıl
bulduklarına ve yapılan etkinliğin faydalarına ilişkin görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi şöyledir: Geliştirilen şifreleme etkinliğine yönelik öğrenci
görüşleri nelerdir? Bu probleme dayalı olarak alt problemler ise şöyledir: Öğrenciler yapılan etkinliği nasıl
buldular? Öğrencilerin yapılan etkinliğin faydaları konusundaki düşünceleri nelerdir?
Yöntem
Mevcut araştırmanın çalışma grubunu Kars şehrinde yer almakta olan bir ortaokulda eğitim
görmekte olan yirmi dört altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacılar
tarafından bir görüş formu hazırlanmıştır. Görüş formunda yedi soru bulunmakta olan bu araştırmada
özellikle iki soru üzerinde durulmuştur. Öğrencilerin görüş formundaki sorulara verdikleri cevaplar nitel
veri yaklaşımlarından içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz neticesinde elde edilen veriler
kodlara ve kategorilere ayrılarak yüzde ve frekans değerleri verilerek tablolaştırılmıştır. Görüş formunda
yer alan sorular şöyledir: Yapılan etkinliği nasıl buldunuz? Açıklayınız. Matematik dersinde bu tarz
etkinliklerin yapılmasının faydaları sizce nelerdir? Açıklayınız. Kafkas Üniversitesi Eğitim fakültesi
Matematik ve Fen bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Anabilim Dalı üçüncü sınıf öğrencileri Topluma
Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında şifrelemeye dayalı matematik etkinlikleri geliştirmişlerdir.
Geliştirilen etkinlikler hem araştırmacı hem de öğrenciler tarafından kontrol edilerek revize edilmiştir.
Daha sonra ise bu etkinlikler arasından bir etkinlik seçilerek bir ortaokulun 6. sınıf öğrencilerine
uygulanmıştır. Uygulama sonrasında ise öğrencilerin yapılan etkinliğe yönelik görüşleri alınmıştır.
Bulgular
Öğrenciler genel olarak yapılan etkinliği güzel, mantıklı, eğlenceli bulmuşlardır. Az sayıda da olsa
öğrencilerin bir kısmı etkinliği zor bulmuştur. Bir kısım öğrenciler ise etkinliğin düşünmeye yönelik
olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrenciler yapılan etkinliğin faydaları konusunda ise genel olarak;
matematiğimizi değiştirdi, konuları pekiştirmemizi sağladı, beynimizi çalıştırdı, yeni şeyler öğrenmemizi
sağladı, dersi sevdirdi, hatırlamayı sağladı, bu sayede matematiğin eğlenceli taraflarını görmemizi sağladı,
bilgimizi arttırdı ve oldukça faydalı cevaplarını vermişlerdir. Az sayıda öğrenci ise etkinliği sıkıcı bulduğunu
ifade etmiştir.
Sonuç
Öğrencilerin uygulaması yapılan şifrelemeye dayalı matematik etkinliğine yönelik görüşleri dikkate
alındığında; öğrencilerin genel olarak yapılan etkinliği farklı buldukları, yapılan etkinlikten zevk aldıkları,
hatta her hafta bu tarz bir etkinliği yapmak istedikleri, bu tarz etkinliklerle karşılaşmamış olmaları sebebiyle
matematiğin farklılaştığını düşündükleri ortaya çıkmaktadır. Etkinliğin zor olduğunu düşünen öğrenciler
ise etkinliği sıkıcı bulduklarını ifade etmişlerdir. Ancak genel olarak yapılan etkinlikten keyif alındığı ve bu
tarz etkinliklerin matematik başarısını da arttıracağını düşündükleri görülmektedir. Etkinliği düşündürücü
bulmuş olmakla birlikte bu sayede etkinliğin beyinlerini çalıştırdığını ifade etmişlerdir. Bu tarz etkinliklerin
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matematiğe yönelik geliştirilen olumsuz tutumu ortadan kaldırabileceği, matematiğin eğlenceli taraflarını
öğrencilere gösterebileceği, bu sayede de öğrencilere matematiği sevdirerek derse yönelik ilgiyi arttıracağı
sonucuna ulaşılmaktadır. Etkinliğin genel olarak güzel, mantıklı, eğlenceli bulunması da bu sonucu
desteklemektedir. Etkinliği az da olsa zor ve sıkıcı bulan öğrencilere yönelik olarak gerekli tedbirlerin
alınması gerekmektedir. Bu durum öğrencilerin etkinliğin dayandığı konulardaki eksikliklerinden
kaynaklanmış olabilir. Bu bağlamda da tespit edilen eksikliklerin giderilmesi yönünde gerek öğrenci
gerekse öğretmen tarafından çeşitli çalışmalar yapılabilir. Şifrelemeye dayalı matematik etkinliklerinin
matematik öğretmen adayları tarafından tasarlanması ve tasarlanan etkinliklerin uygulamalarının
yapılması sayesinde matematik öğretmen adaylarının da bu durumu tecrübe ederek kendilerini
geliştirmeleri ve öğretmenlik mesleğine hazırlık yapmaları sağlanmaktadır. Bu sayede lisans eğitimleri
döneminde gerekli alt yapıyı oluşturarak matematiği farklılaştırma ve bu sayede de sevdirme sağlanabilir.
Keywords: mathematics education, cryptology, ideas of students
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Abstract No: 183 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
As a result of being an information society, the success of organizations has become dependent
on the ability of employees to find, acquire, create and use information. The success of the individual, the
institution or the community is required to constantly develop new knowledge and skills, that is, to
improve the speed and effectiveness of learning, in order to adapt to the change that knowledge
generates, depending on the activity of producing and using information. It will be possible for institutions
and organizations to keep up with the changes in the internal and external circles, to be able to sustain
their assets, to learn a structure that can keep pace with the developing world. The learning organization
is defined as a structure with high expectations, good future reading, able to make strategic decisions,
flexible and adapting to adaptations to change, encouraging experiences, and providing equal
opportunities for learning and development. Learning organizations are those that have different learning
strategies, different from other organizations in achieving effectiveness, productivity, adaptability and
goals. The situation is not very different for school organizations that are tasked with shaping the future
of a society. The school needs to form a system that can somehow adapt to the existing changes and then
control it. Nowadays, the school has left the classical teaching task to learn that the learner is active. It is
also necessary for schools, which have a duty to teach learning, to be an organization that learns firstly in
their own right. To meet the needs of society, there is always a need for schools that can keep themselves
up to date, that can continue to develop continuously, and that can approach the scientific phenomena.
As the number of institutions that can transform into the learning college increases, it will also be covered
in the infrastructure necessary to meet the needs of the society.
Purpose of the research
The main objective of this research is to examine the perceptions of learning schools regarding
the schools in which primary education institutions (elementary and secondary) teachers work. In
response to this main objective, answers to the following questions were sought:
1. What is the perceived school perception of the schools in which primary school teachers work?
2. Perceived school perceptions of schools in which teachers of primary education institutions
work;
a. Gender,
b. Age,
c. Occupational Seniority,
d. Task Area,
e. Does it show a significant difference according to graduation variables?
Method
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This research to examine teachers' perceptions of the learning school is a descriptive study in the
type of screening. The universe of the research is composed of teachers working in the primary education
institutions in the districts of Diyarbakır province in 2017-2018 school year. Cochran's (1962) sample size
formula was used to determine the sample size. In this form, the number of teachers to be sampled was
calculated as 278 based on 95% confidence level. 500 teachers who worked in 30 primary schools selected
randomly were included in the sampling. The "Learning School Scale" developed by Subaş (2010), which
was developed by teachers to measure the attitudes of the teachers towards the learners, was used as
data collection tool in the research. Data obtained without study were analyzed with SPSS package
program.
Findings and Conclusion
The findings of this study, in which the perceptions of the learning schools related to the schools
in which primary education institutions teachers are working, are analyzed and the results obtained by
analyzing the data obtained on the basis of gender, age, occupational field, vocational seniority and
graduation field dimensions reveal the following results:
Given the findings of the gender variable, there was a significant difference in favor of the female
participant group only in terms of team learning among the school perceptions of the teachers regarding
the school they were working in. According to the age variable, the findings reveal that there are
significant differences in teachers' personal development, mind models, shared vision, team learning
dimensions. This significant difference was found between the teachers in the "30 and less" age group
and the teachers in the "31-40 age" and "41 and over" age groups. According to vocational seniority
variable, teachers showed significant differences in personal development, mind models, shared vision,
team learning dimensions. This significant difference was found to be between the teachers in the "1-5
years" professional seniority group and the teachers in the "6-15 years" and "over 16 years" professional
seniority group. In terms of task domain change, only a significant difference in favor of the classroom
teacher participant group emerged in system thought. According to the educational status of the teachers
of primary education institutions, there was a significant difference in personal development dimension
in favor of teachers with graduate education level.
Keywords: Learning organization, learning school, primary education institutions, teacher
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Giriş
Bilgi toplumu olmanın sonucu olarak, örgütlerin başarısı çalışanların bilgiyi bulma, elde etme,
yaratma ve kullanma yeteneklerine bağlı hale gelmiştir (Mutlu, 2009). Bireyin, kurumun veya toplumun
başarısı bilgi üretme ve kullanmadaki etkinliğine bağlı olarak bilginin oluşturduğu değişime uyum
sağlayabilmek için sürekli yeni bilgi ve beceriler geliştirmek, yani öğrenme hız ve etkinliğini artırması
gerekmektedir (Boztepe, 2007). Kurum ve kuruluşların iç ve dış çevredeki değişimlere ayak
uydurabilmeleri, varlıklarını devam ettirebilmeleri, gelişen çağa ayak uydurabilmeleri öğrenen bir yapıya
kavuşmaları ile mümkün olacaktır (Güler, 2008). Öğrenen örgüt, yüksek beklentiler içeren, geleceği iyi
okuyan, stratejik kararlar verebilen, değişimlere ayak uydurma konusunda esnek ve adapte olabilen,
deneyimleri teşvik eden, öğrenme ve gelişim için eşit fırsatlar veren bir yapı olarak tanımlanmaktadır
(Uğurlu, Doğan ve Yiğit, 2014). Öğrenen örgütler, farklı öğrenme stratejilerine sahip olan, etkinlik,
üretkenlik, uyum ve amaçlara ulaşma konusunda diğer örgütlerden farklılık gösteren yapılardır
(Fettahlıoğlu ve Afşar, 2015). Bir toplumun geleceğini şekillendirme görevi verilen okul örgütleri için de
durum pek farklı değildir. Okulun, bir şekilde önce var olan değişime uyum sağlaması ve daha sonra onu
kontrol edebilir bir sistem oluşturması gerekmektedir (Kış, 2009). Artık günümüzde okulun klasik öğretme
görevi yerini öğrencinin aktif olduğu öğrenmeye bırakmıştır. Öğrenmeyi öğretmek görevi olan okulların da
öncelikle kendi içlerinde öğrenen bir örgüt olmalarını gerekli kılmaktadır (Kösterlioğlu ve Kösterlioğlu,
2008). Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman kendisini yeni tutabilen, gelişimini devamlı olarak
sürdürebilen, bilimsel olarak olaylara yaklaşabilen öğrenen okullara ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenen okula
dönüşebilen kurumların sayısı arttıkça toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan alt yapıda da
karşılanmış olacaktır (Bilir ve Arslan, 2016).
Araştırmanın Amacı:
Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) öğretmenlerinin görev
yaptıkları okullara ilişkin öğrenen okul algılarını incelemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara yanıtlar aranmıştır:
1. İlköğretim kurumları öğretmenlerinin görev yaptıkları okullara ilişkin öğrenen okul algıları hangi
düzeydedir?
2. İlköğretim kurumları öğretmenlerinin görev yaptıkları okullara ilişkin öğrenen okul algıları;
a. Cinsiyet,
b. Yaş,
c. Mesleki Kıdem,
d. Görev Alanı,
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e. Mezuniyet değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Yöntem
Öğretmenlerin öğrenen okula ilişkin algılarını incelemeye yönelik bu araştırma, tarama türünde
betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 öğretim yılında Diyarbakır ili merkez
ilçelerindeki ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünü
saptamak için Cochran’ın (1962) örneklem büyüklüğü belirleme formülü kullanılmıştır. Bu formülde %95
güven düzeyi esas alınarak, örnekleme alınması gereken öğretmen sayısı 278 olarak hesaplanmıştır.
Rastgele yöntemle seçilen 30 ilköğretim kurumunda görev yapan 500 öğretmen örnekleme dâhil
edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Subaş (2010) tarafından öğretmenlerin öğrenen okula
yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirdiği “Öğrenen Okul Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmadan elde
edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir.
Bulgular ve Sonuç
İlköğretim kurumları öğretmenlerinin görev yaptıkları okullara ilişkin öğrenen okul algılarının
incelendiği bu araştırmada, cinsiyet, yaş, görev alanı, mesleki kıdem ve mezuniyet alanı boyutları
temelinde elde edilen verilerin çözümlenmesi ile elde edilen bulgular şu sonuçları ortaya koymaktadır:
Cinsiyet değişkenine ilişkin ulaşılan bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin, görev yaptıkları okula
ilişkin öğrenen okul algıları arasında sadece takım halinde öğrenme boyutunda kadın katılımcı grubun
lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Yaş değişkenine göre, ulaşılan bulgulara bakıldığında
öğretmenlerin kişisel gelişim, zihni modeller, paylaşılan vizyon, takım halinde öğrenme boyutlarında
anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu anlamlı farkın, “30 ve daha az” yaş grubundaki
öğretmenler ile “31-40 yaş” ve “41 ve üzeri” yaş grubundaki öğretmenler arasında olduğu görülmüştür.
Mesleki kıdem değişkenine göre öğretmenlerin, kişisel gelişim, zihni modeller, paylaşılan vizyon, takım
halinde öğrenme boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu anlamlı farkın, “1-5 yıl”
mesleki kıdem grubundaki öğretmenler ile “6-15 yıl” ve “16 yıl ve üzeri” mesleki kıdem grubundaki
öğretmenler arasında olduğu görülmüştür. Görev alanı değişkeni açısından, sadece sistem düşüncesi
boyutunda sınıf öğretmeni katılımcı grubun lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. İlköğretim
kurumları öğretmenlerinin öğrenim durumlarına göre ise, kişisel gelişim boyutunda, lisansüstü öğrenim
düzeyine sahip öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğrenen örgüt, öğrenen okul, ilköğretim kurumları, öğretmen
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Purpose of the Study
Formal education - teaching activities in higher education have recently been supported by
distance learning systems in line with the developments in today’s educational technologies, changing
characteristics of the learners and practices to enhance quality in education. In this context, courses given
as common compulsory courses in formal education, such as Turkish Language I-II, Foreign Language I-II,
Ataturk’s Principles and History of Revolution I-II, and similar theoretical courses are lectured through
distance learning at some universities. Distance learning offers a flexible learning opportunity free from
the constraints of time and place. On the other hand, considering individual and socio-economic
differences between students, the opportunities provided by distance learning have positive effects on
learning for some students while having negative effects for others. For minimization of the negative
effects of differences between students by courses given through distance learning, current situations
should be assessed and actions should be taken to produce solutions. In this frame, the researcher’s
objective is to reveal opinions of students who are enrolled in formal education programs on common
compulsory courses (Foreign Language I-II, Turkish Language I-II, Ataturk’s Principles and History of
Revolution I-II) lectured through distance learning. Answers were sought for the following questions in
line with the purpose of the research: For students who take common compulsory courses lectured
through distance learning:
(a) What are their satisfaction levels as to the teaching of courses through distance learning?
(b) What are their general satisfaction levels as to the Learning Management System?
(c) What are their satisfaction levels as to the teaching of courses?
(d) What is their preference regarding materials used in the class?
(e) What are their opinions on course evaluations? (f) What are their opinions on the problems
they experience?
(g) What are their opinions on other courses which can be given through distance learning?
Method
Case study was employed as a qualitative research method under the study. A multiple-choice,
open- ended questionnaire created by the researchers and consisting of seven items in total was used as
a data collection tool. A text box was made available for annotations in multiple- choice items. The
questionnaire was sent to the students as a notification on the learning management system by which
courses given through distance learning are lectured; the students were asked to voluntarily fill out the
questionnaire. The notification actively remained in the system for three weeks. No further notification
was sent to the students who already filled out or refused to fill out the questionnaire. 3269 out of 5686
students who are enrolled in formal education programs at Bartın University and who receive common
compulsory courses through distance learning voluntarily took part in the research. Some part of the
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students wrote annotations in the text box in multiple-choice items. Descriptive analysis method was used
for the analysis of the data obtained; open-ended answers were examined and coded, and themes were
created on basis of the relations between codes. Descriptive analysis method was also employed in
analysis of multiple-choice items, whereby the answers were tabulated by using frequency (f) and
percentage (%) values.
Results
As a result of the analysis conducted, the students mainly stated that they were satisfied with the
lectures given through distance learning, the learning management system and teaching of the courses.
On the other hand, the majority of the students who reported dissatisfaction with the mentioned three
items of the questionnaire referred to a number of reasons such the lack of face-to-face interaction with
the teacher, the lack of efficiency, the difficulty in concentrating on the course, and restrictions in the
Internet speed in their environment. When the students’ answers to the question of which materials in
the learning management system they prefer the most were examined, it was observed that the materials
preferred mainly include e-books, pdf and e-documents of similar elements (38,52%). E-documents are
followed by offline videos and course videos containing recording of virtual classes, which are among the
materials most commonly preferred by students (29,56%). When the students’ answers to the question
of how they would prefer assessment of their performance in the courses given through distance learning
were examined, it was revealed that the majority of the students (70,49%) preferred an assessment by
online examination through learning management system, by assignment or project. Among the
foregoing, online examination is the most commonly preferred (40,42%) type of assessment.
Nevertheless, some part of the students (29,51%) stated that they prefer standard examination settings
which are held face to face. The students mainly pointed out to technical problems they experienced.
Additionally, they mentioned about problems related to assessment- evaluation and communication interaction. Finally, the students stated that, in addition to common compulsory courses, they also
wanted to take basic information technologies course, verbal courses and elective courses through
distance learning.
Keywords: Distance learning, common compulsory course, formal education, satisfaction, problems
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Araştırmanın Amacı
Günümüz eğitim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, öğrenenlerin değişen özellikleri ve
eğitimde kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalar ile birlikte yükseköğretimde örgün öğrenme-öğretme
faaliyetleri uzaktan eğitim sistemleri ile desteklenmeye başlamıştır. Bu bağlamda örgün öğretimde ortak
zorunlu ders olarak verilen Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II gibi dersler ve
benzeri teorik dersler bazı üniversitelerde uzaktan eğitimle yürütülmektedir. Derslerin uzaktan eğitim
yoluyla verilmesiyle zaman ve mekândan bağımsız olmak üzere öğrencilere esnek bir öğrenme imkânı
sunulmaktadır. Diğer taraftan öğrencilerdeki bireysel ve sosyo-ekonomik farklılıklar göz önüne alındığında
uzaktan eğitimin sağladığı olanaklar öğrenmeyi bazı öğrenciler için olumlu, bazı öğrenciler için olumsuz
yönde etkilemektedir. Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerdeki öğrenci farklılıklarının olumsuz etkisinin
en aza indirilmesi hususunda mevcut durumların incelenmesi ve çözümler üretmeye yönelik çalışmalar
yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı örgün öğretim programlarına kayıtlı
öğrencilerin uzaktan eğitimle yürütülen ortak zorunlu derslere (Yabancı Dil I-II, Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve
İnkılap Tarihi I-II) ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı kapsamında şu sorulara yanıt
aranmıştır: Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen ortak zorunlu dersleri alan öğrencilerin;
(a) Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesine yönelik memnuniyet durumları nelerdir?
(b) Öğrenme Yönetim Sistemi’ne yönelik genel memnuniyet durumları nelerdir?
(c) Derslerin işlenişine yönelik memnuniyet durumları nelerdir?
(d) Derste kullanılan materyalleri tercih etme durumları nelerdir?
(e) Ders değerlendirmelerine ilişkin görüşleri nelerdir?
(f) Yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir? (g) Uzaktan eğitimle verilebilecek diğer derslere
ilişkin görüşleri nelerdir?
Yöntem
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı
olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan çoktan seçmeli ve açık uçlu olmak üzere toplam yedi
maddeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Çoktan seçmeli olan maddelerde ek olarak açıklama
yazılabilmesi için bir metin kutusu yer almıştır. Anket, uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin yürütüldüğü
öğrenme yönetim sistemi üzerinden duyuru şeklinde öğrencilere gönderilmiş, öğrencilerden isteğe bağlı
olarak anketi doldurmaları istenmiştir. Duyuru üç hafta boyunca aktif olarak sistemde yer almıştır. Anketi
dolduran veya doldurmak istemediğini belirten öğrencilere anket duyurusu tekrar gösterilmemiştir.
Araştırmaya Bartın Üniversitesi’nde örgün öğretim programlarına kayıtlı, uzaktan eğitim yoluyla ortak
zorunlu dersleri alan 5686 öğrenci arasından 3269 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Bu öğrencilerin bir
kısmı çoktan seçmeli maddelerde yer alan metin kutusuna açıklama yazmıştır. Elde edilen verilerin
analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış, açık uçlu cevaplar incelenerek kodlanmış, kodlar arasındaki
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ilişkilere bağlı olarak temalar oluşturulmuştur. Çoktan seçmeli maddelerin analizinde de betimsel istatistik
kullanılarak frekans ve yüzde değerleri ile yanıtlar tablolaştırılmıştır.
Bulgular ve Sonuçlar
Yapılan analiz sonucunda öğrenciler ağırlıklı olarak; derslerin uzaktan eğitimle verilmesine,
öğrenme yönetim sistemine ve derslerin işlenişine yönelik memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Bu üç
madde için memnun olmadığını belirten öğrencilerin büyük bir kısmı ise gerekçe olarak eğitmen ile yüz
yüze etkileşime girmediklerine, verim alamadıklarına, derse odaklanamadıklarına, bulundukları yerdeki
internet hızı sınırlılığına ilişkin görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin öğrenme yönetim sisteminde yer alan
materyallerden hangilerini daha çok tercih ettiklerine yönelik verdikleri yanıtlar incelendiğinde; büyük
ölçüde e-kitap, pdf ve benzeri ögelerden oluşan e-dokümanlardan (%38,52) oluştuğu görülmüştür. Edokümanları takiben çevrimdışı videolar ve sanal sınıfların kayıtlarını içeren ders videoları öğrenciler
tarafından büyük ölçüde (%29,56) tercih edilen materyaller arasında yer almıştır. Öğrencilerin uzaktan
eğitim yoluyla aldıkları derslerin değerlendirme şeklinin nasıl olmasını istediklerine yönelik yanıtları
incelendiğinde; büyük çoğunluğunun (%70,49) öğrenme yönetim sistemi aracılığıyla çevrimiçi sınav, ödev
ya da proje ile değerlendirme yapılmasını istediğine ulaşılmıştır. Bu değerlendirme biçimlerinden çevrimiçi
sınav en çok tercih edilen (%40,42) biçim olarak öne çıkmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin bir kısmı da
(%29,51) hâlihazırda gerçekleştirilen yüz yüze sınavları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler
yaşadıkları sorunlara ilişkin büyük ölçüde teknik sorunlara dikkat çekmiştir. Ayrıca ölçme-değerlendirme
ve iletişim-etkileşim ile ilgili sorunlar da belirtilmiştir. Son olarak öğrenciler, ortak zorunlu derslere ek
olarak uzaktan eğitim yoluyla temel bilgi teknolojileri, sözel ve seçmeli dersleri de almak istedikleri
yönünde görüş bildirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, ortak zorunlu ders, örgün öğretim, memnuniyet, sorunlar
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Abstract No: 243 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
As it has been in the past, education is still affecting the society today, or the debate about
community mu education is continuing. Whether it affects community education or education, it affects
society, and according to many researchers, these two concepts seem to be an integral part of each other.
As it can not be changed without education, it is seen that education system is the first to be affected by
social change.Every society aspires to deal with the negativities created by change as well as to control
the change and direct it in the way it plans. In doing so, he also benefits from education and training
programs. Since change education is considered to be one of its main functions, there is a close
relationship between social change and education. A change initiated through education, as well as other
parts of the social structure, is itself influenced by changes constantly taking place in social structure and
relations.
This study was carried out by asking the teachers, who are the basic element of education,
questions about education and social change in order to reveal the role of education in social change; The
aim of the study is to evaluate the effect of education on the society according to the teachers' opinions.
This research was designed as a case study (phenomenology) in the context of qualitative
research.
In order to get the opinions of the teachers about the relation between social change and
education and to determine the role of various dynamics in social change and to investigate problems in
case of problems related to education in social change in the light of suggestions proposed by the
participants from the opinions of teachers in different branches, It was.The data collected for this purpose
were taken from 20 different teachers from different branches working in Mehmet Api Technical and
Vocational Anatolian High School in Kazim Karabekir Primary School and Şehitkamil District of Sahinbey
District of Gaziantep in 2017-2018 academic year. 11 of the participants are women and 9 of them are
men. Of the 20 teachers who participated in the study, 4 were between the ages of 25-30; 7 are over 41
years old and 9 are between 31-40 years of age. 15 of them are undergraduates. And from 20 teachers,
2 of them are 0-5 years; 5 to 11-20 years; 6 have 21 years or more and 7 have 6-10 years of seniority.
The data were obtained by face-to-face interviews with semi-structured interview forms with
teachers participating in the study. Five interrelated questions such as "The role of school, teacher, family
and education in social change and the role of social change in educational programs" were asked in the
semi-structured interview form used as a data collection tool.
In the analysis of the data obtained from the teachers' interview questions, the content analysis
technique from the qualitative research method data analysis forms was used.Teachers are role models
in social change, but they are dismissed in society. It is concentrated on the assumption that schools are
places where change is transferred. It has been argued that the family is the most important factor in
social change and that education is a very important factor in social change. The view that education
programs are inadequate in social change has emerged dominantly.
When we look at the whole of the study, education in the process of social change is important
but it is not enough by itself. It appears that other actors, such as education programs resulting from
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education policies of families, schools, teachers and governments, which are other stakeholders in the
community, also appear to be involved.
As a result of this research, it is concluded that there is a mutual interaction between social change
and education in a one-way relation and that elements such as school, family, teacher have a very
important role in social change.
Keywords: Social change, education,
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Öğretmenlerin Eğitimin Toplumsal Değişim Üzerindeki Rolüne İlişkin Görüşlerinin
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Bildiri No: 243 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Geçmişte olduğu gibi halen günümüzde de eğitim mi toplumu etkiliyor, yoksa toplum mu eğitimi
etkiliyor tartışmaları devam ediyor. Toplum mu eğitimi etkiliyor yoksa eğitim mi toplumu etkiliyor tartışıla
dursun birçok araştırmacıya göre bu iki kavram birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları gibi
görülmektedir. Eğitimsiz bir değişimin olamayacağı gibi, toplumsal değişimden ilk etkilenenin de eğitim
sistemi olduğu görülmektedir.
Her toplum, koşulları ölçüsünde hem değişimin yarattığı olumsuzluklarla baş etmek hem de
değişimi kontrol ederek planladığı şekilde yönlendirmek ister. Bunu yaparken de eğitimden ve eğitim
programlarından yararlanır. Değişme eğitimin başlıca işlevlerinden biri olarak kabul edildiğine göre
toplumsal değişim ile eğitim arasında yakın bir ilişki vardır. Eğitim yoluyla başlatılan bir değişim toplumsal
yapının diğer parçalarını etkilediği gibi, kendisi de sürekli olarak toplumsal yapı ve ilişkilerde meydana
gelen değişmelerden etkilenmektedir.
Bu çalışma eğitimin toplumsal değişimdeki rolünü ortaya koymak amacıyla, eğitimin temel öğesi
olan öğretmenlere eğitim ve toplumsal değişim üzerine çeşitli sorular sorularak yapılmış olup; eğitimin
toplum üzerindeki etkisinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesini amaçlamış bir çalışmadır.
Bu araştırma, nitel araştırma çerçevesinde olgu bilim (fenomenoloji) araştırması olarak
desenlenmiştir.
Farklı branşlardaki öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkarak öğretmenlerin toplumsal değişim ve
eğitim arasındaki ilişkilere yönelik görüşlerini almak ve çeşitli dinamiklerin toplumsal değişimdeki rolünü
saptamak ve toplumsal değişimde eğitimin etkileri ile ilgili varsa sorunların saptanmasına yönelik olarak
katılımcıların belirttikleri çözüm önerilerinden hareketle çıkarımlarda bulunarak derinlemesine inceleme
yapmak için olgu bilim deseni tercih edilmiştir.
Bu amaçla toplanan veriler 2017-2018 eğitim öğretim yılında Gaziantep ili Şahinbey İlçesi Kazım
Karabekir İlkokulu ve Şehitkamil İlçesi Mehmet Api Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde görev yapan farklı
branşlardan 20 öğretmenden alınmış olup; katılımcıların 11’i kadın, 9’u ise erkeklerden oluşmaktadır.
Araştırmaya katılan 20 öğretmenden 4 tanesi 25-30 yaş arasında; 7 tanesi 41 yaş üstünde ve 9 tanesi de
31-40 yaş aralığındadır.Ayrıca 20 öğretmenden 5 tanesi yüksek lisans; 15 tanesi ise lisans mezunudur. Ve
20 öğretmenden 2 tanesi 0-5 yıl arası; 5 tanesi 11-20 yıl arası; 6 tanesi 21 yıl ve üstü ve 7 tanesi ise 6-10
yıl arası kıdeme sahiptirler.
Veriler, araştırmaya katılan öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşme formları ile yüz yüze
görüşme yapılarak elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme
formunda öğretmelere “Toplumsal değişimde okulun, öğretmenin, ailenin ve eğitimin rolleri ile toplumsal
değişimin eğitim programlarındaki yeri ” gibi birbiriyle ilişkili beş soru sorulmuştur.
Yapılan görüşmelerle öğretmenlerin belirttikleri düşüncelerden hareketle detaylı verilere
ulaşılmak için çalışılmıştır.Öğretmenlerden görüşme soruları ile elde edilen verilerin analizinde nitel
araştırma yöntemi veri analiz biçimlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır.
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Öğretmenlerin toplumsal değişimde rol model oldukları fakat toplum nezdinde
itibarsızlaştırıldıkları görüşü öne çıkan en önemli görüşlerdendir. Okulların da değişimin aktarıldığı yer
olduğu düşüncesinde yoğunlaşılmıştır. Ailenin toplumsal değişimde en önemli etken olduğu savunulmuş
olup eğitimin ise toplumsal değişimde çok önemli bir etken olduğu dile getirilmiştir. Eğitim programlarının
toplumsal değişimde yetersiz kaldığı görüşü baskın bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Araştırmanın bütününe bakıldığında toplumsal değişme sürecinde eğitim önemlidir ancak tek
başına yeterli değildir. Toplumda eğitimin diğer paydaşları olan aile, okul, öğretmen ve hükümetlerin
eğitim politikaları sonucu oluşturulan eğitim programları gibi diğer aktörlerin de rol aldığı görülmektedir.
Yapılan araştırma sonucunda toplumsal değişim ile eğitim arasında tek yönlü bir ilişkiden daha çok
karşılıklı bir etkileşimin olduğu ve okul, aile, öğretmen gibi unsurların da toplumsal değişimde çok önemli
rollere sahip olduğu sonucu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal değişim, eğitim
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Introduction
Strong communication and collaboration between school, family, and student is required to
achieve the goals of education in education. Particularly active involvement of the parents in this process
should be ensured. The school management, which wants to achieve success in education and training,
should attach importance to the relationship between parents and teachers in order to make the parents
as well as the teachers in the program to be applied (Akbaşlı & Kavak, 2008). Surveys show that they are
more successful when they are closely interested in the children of their families who are expecting and
wanting school success (Epstein, 1992). Fan and Williams (2009) and Fantuzzo, McWayne, Perry & Childs
(2004), state that parent-school collaboration affects the academic success of the student positively.
Therefore, the student should not be excluded from the communication process of the parents because
he or she largely determines the success (Özyürek, 1983).
The effectiveness of communication between administrators and parents in educational
institutions is of great importance in terms of student success and continuity. Schools should create
environments where they can embrace families, encourage them, hear their problems, participate in the
decision-making process where it is needed, and educate them about why and how they should
participate in the education of their children in order to effectively collaborate with families (Funkhouser
& Gonzales, 1997). A successful interaction, however, requires that communication barriers be identified
and resolved in ways that may be particularly effective in manager-parent communication. In addition, it
is very important to understand the situation in which the factors that play a role in the communication
between the administrator and the parents are taken and how it has taken place, making manager-parent
communication effective.
Purpose of the research
The main purpose of this research is to try to determine the obstacles to effective communication
between the administrator and the parent, based on the views of school administrators. In line with this
general objective, the opinions of administrators regarding the obstacles arising from personal, sociocultural, accessibility, area and status in manager-parent communication; gender, age, occupational
seniority, duration of study at school, and duration of duty at managerial level.
Method
The design of the research was designed as a descriptive study in the kind of screening from
quantitative research techniques. The universe of the research is the school administrators who work in
the city center of Diyarbakır. The sample was selected by the simple unselected sampling method among
the managers according to the design of the researcher. In order to determine the obstacles to manager
parental communication, "Communication Barriers Identification Scale" consisting of 4 dimensions and
21 items developed by Özmen, Aküzüm, Zincirli and Selçuk (2016) was used. Data obtained without study
were analyzed by SPSS program.
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Result
In this research on the obstacles to effective communication between the administrators and the
parents and the parents, it was found that there were significant differences between the gender, age,
occupational seniority, duration of study at school and duration of duties in the office due to personal
obstacles, obstacles stemming from socio-cultural qualities, are dealt with on the basis of obstacle
dimensions.
The conclusions reached regarding the gender variable are "generally" at the level of personal
obstacles to communication obstacles between managers, managers and parents; socio-cultural,
accessibility, area, and status are at a "very rare" level. In addition, while female managers witnessed
more personal obstacles, male managers seem to be more obstacles to other dimensions (socio-cultural,
accessibility, area and status barriers) than women.
The opinions of the managers regarding the dimension of the "personal obstacle" vary significantly
according to the working time variable of the school they are working in. Personal interactions are the
highest levels of "5 years and less" versus managers who have a working period; it is seen that the
managers who have "16 years and over" and "6-15 years" work time are watching this. Looking at other
dimensions, it was understood that the group of "5 years and less" faced more obstacles due to sociocultural reasons and the obstacles stemming from area and status, while the group of "16 years and over".
Keywords: School, manager, parents, effective communication, communication barriers.
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Giriş
Eğitim ve öğretimde istendik hedeflere ulaşılabilmesi için okul, aile ve öğrenci arasında güçlü bir
iletişim ve işbirliği olması gerekmektedir. Özellikle velilerin bu süreçte aktif katılımı sağlanmalıdır. Eğitimöğretimde başarıya ulaşmak isteyen okul yönetimi, uygulanacak olan programda öğretmen kadar anne
babaları da katılımcı hale getirebilmek için, anne-baba ve öğretmen ilişkisine önem vermelidir (Akbaşlı &
Kavak, 2008). Araştırmalar, çocuklarından okul başarısı bekleyen ve arzulayan ailelerin çocukları ile
yakından ilgilendiklerinde onların daha başarılı olduğunu göstermektedir (Epstein, 1992). Fan ve Williams
(2009) ve Fantuzzo, McWayne, Perry & Childs (2004), veli-okul işbirliğinin öğrencinin akademik başarısını
olumlu yönde etkilediğini belirtmektedirler. Dolayısıyla öğrenci başarısını büyük ölçüde belirlediği için,
velilerin iletişim sürecinin dışında tutulmaması gerekir (Özyürek, 1983).
Eğitim kurumlarında yönetici ve veliler arasındaki iletişimin etkililiği, öğrenci başarısı ve devamlılığı
açısından büyük önem taşımaktadır. Okullar, ailelerle etkili bir işbirliği sağlamak için, okulda ailelere kucak
açan, onları teşvik eden, sorunlarını duyurabilecekleri, gerekli yerlerde karar verme sürecine
katılabilecekleri ortamları yaratmalı ve çocuklarının eğitimine niçin ve nasıl katılacakları konusunda onları
eğitmelidir (Funkhouser & Gonzales, 1997). Ancak başarılı bir etkileşim, iletişim engellerinin özellikle etkili
yönetici-veli iletişim yollarında olabilecek engellerin tanımlanmasını ve çözümlenmesini gerektirmektedir.
Ayrıca, yönetici ile veliler arasındaki iletişimin yapısında rol oynayan faktörlerin hangi durumda ve nasıl
meydana geldiğinin anlaşılması, yönetici-veli iletişimini etkili kılmada oldukça önemli görülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, yönetici ve veli arasında etkili iletişime engel oluşturan unsurları okul
yöneticilerinin görüşlerinden yola çıkarak belirlemeye çalışmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda, yöneticiveli iletişiminde, kişisel, sosyo-kültürel, ulaşılabilirlik, alan ve statüden kaynaklanan engellere ilişkin
yönetici görüşlerinin; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, görev yapılan okuldaki çalışma süresi ve yöneticilikteki
görev süresi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği sorularına yanıt aranmıştır.
Yöntem
Araştırmanın deseni, nicel araştırma tekniklerinden tarama türünde betimsel bir çalışma olarak
tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Diyarbakır il merkezinde görev yapan okul yöneticileri
oluşturmaktadır. Örneklemini ise, araştırmanın desenine uygun olarak, yöneticiler arasından basit seçkisiz
örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Yönetici veli iletişimine engel olan unsurları saptamak amacıyla Özmen,
Aküzüm, Zincirli ve Selçuk (2016) tarafından geliştirilen 4 boyut ve 21 maddeden oluşan “İletişim
Engellerini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS programı ile analiz
edilmiştir.
Sonuç
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Yöneticiler ve veliler arasında etkili iletişime engel olan unsurlara ilişkin bu araştırmada, cinsiyet,
yaş, mesleki kıdem, görev yapılan okuldaki çalışma süresi ve yöneticilikteki görev süresi değişkenlerine
göre, kişisel engeller, sosyo-kültürel niteliklerden kaynaklanan engeller, ulaşılabilirlikle ilgili engeller, alan
ve statüden kaynaklanan engeller boyutları temelinde ele alınmıştır.
Cinsiyet değişkenine ilişkin olarak ulaşılan sonuçlar, yöneticilerin, yönetici ve veli arasındaki iletişim
engellerinden kişisel engelleri “genellikle” düzeyinde; sosyo-kültürel, ulaşılabilirlik, alan ve statüden
kaynaklanan engelleri ise “çok nadir” düzeyinde karşılaştıklarını göstermektedir. Ayrıca, kadın yöneticiler,
kişisel engellere daha çok tanık olurken, erkek yöneticilerin diğer boyutlarda (sosyo-kültürel, ulaşılabilirlik,
alan ve statüden kaynaklanan engeller) kadınlara göre daha çok engelle karşılaştıkları görülmektedir.
Yöneticilerin görev yaptıkları okuldaki çalışma süreleri değişkenine göre “kişisel engeller” boyutuna
ilişkin görüşleri anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Kişisel engellerle en yüksek düzeyde “5 yıl ve daha az”
çalışma süresine sahip yöneticilerin karşılaştığı; bunu “16 yıl ve üzeri” ve “6-15 yıl” çalışma süresine sahip
yöneticilerin izlediği görülmektedir. Diğer boyutlara bakıldığında, sosyo-kültürel nedenlerden kaynaklanan
engeller ile alan ve statüden kaynaklanan engellerle çalışma süresi “5 yıl ve daha az” olan grup daha çok
engelle karşılaşırken, ulaşılabilirlikle ilgili engellerle çalışma süresi “16 yıl ve üzeri” grubun diğer gruplardan
daha çok karşılaştığı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul, yönetici, veli, etkili iletişim, iletişim engelleri.
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Introduction
Teaching is the biggest task in reaching the goals set in the educational process. The teacher is
obliged to provide classroom management while performing this task. It is the responsibility of the
teacher to ensure the appropriate behavior and consistency of the class and to prevent unwanted
behavior (Sadık, 2002). Teachers will be more successful in providing positive behavior in their students
with effective classroom management. Pre-school education, which is the first step of education and the
first experience of the first experience of the school, is a critical period in children's life. Children have a
close relationship with their pre-school teachers after their parents. Often, parents are charged with the
responsibility of coping with unwanted behaviors in schools, educators (Guttmann, 1982). Burden (1995)
defines unwanted behavior as "any kind of student behavior that threatens academic behavior at a
particular time and negatively affects the flow of classroom activities"; Martin and Pear (2007) describe
the difference between the expectation of a teacher and the behavior of a student. Undesirable (negative)
student behaviors include all kinds of behaviors affecting the class members as well as confronting
obstacles in the realization of educational objectives in the classroom environment (Akçadağ, 2007).
According to Başar (2008), "any behavior that prevents educational efforts at school" is called unwanted
behavior.For this reason, it is more important that pre-school teachers have effective classroom
management skills (Jacobson, 2003). The most critical role in the formation of qualifications in pre-school
education and in making these children positive about their primary school experience falls to the teacher,
the practitioner of the program. Because the quality of early childhood experiences is closely related to
the qualifications of teachers and school administrators (Taba et al., 1999). The forms of behavior that
are gained during this period influence the individual's whole life. Therefore, it is very important to
determine the strategies teachers use in pre-school educational institutions, which constitute the basis
of education and prepare children for their future educational experiences, against the unwanted
behaviors in their classes.
Purpose of the research
The main purpose of this research is to identify the strategies pre-school teachers use against
classroom behavior. In response to this main objective, the following questions were sought within the
scope of the research:
1. What are the opinions of pre-school teachers about the strategies they use against classroom
management against unwanted behavior?
2. Among the opinions of pre-school teachers about the strategies they use against the unwanted
behaviors in classroom management;
a) Sex,
b) Age,
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c) The duration of the study,
d) Graduation,
e) Is there a meaningful difference according to the educational status variables?
Method
The design of the research was designed as a descriptive study in the kind of screening from
quantitative research techniques. The universe of the research is the pre-school teachers working in the
Diyarbakır province center. The sample was selected by simple unselected sampling method among
preschool teachers according to the design of the researcher. As a data gathering tool, "Determination
Strategies of Pre-school Teachers against Unwanted Behaviors in Classroom Management" consisting of
6 factors and 30 items developed by Keles (2015) was used. Data obtained without study were analyzed
by SPSS program.
Findings and Conclusion
Gender, age, study duration, graduation and learning state variables of preschool teachers'
strategies against unwanted behaviors are discussed on the basis of the dimensions of "Reality Therapy /
Control Model, Reliable Discipline Model, Teacher Effectiveness, Caunin Model, Social Discipline Model
and Behavioral Change Model" It was obtained.
According to the results of the study, pre-school teachers are far from establishing concrete
classroom management strategies and are more likely to implement instantaneous solutions and to
overcome the crisis. Another result obtained from the research shows that pre-school teachers apply the
most punishment method among the applications they apply to when the rules are not complied, and
they apply less to the methods such as asking the child to think and explaining the result of the behavior
of the child.
Keywords: Pre-school, classroom management, unwanted behavior, teacher.
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Eğitim öğretim sürecinde belirlenen hedeflere ulaşılmasında en büyük görev öğretmene
düşmektedir. Öğretmen bu görevini yerine getirirken sınıf yönetimini sağlamakla yükümlüdür.
Öğretmenin sorumluluğu sınıfta uygun davranışların oluşmasını ve sürekliliğini sağlamak ve istenmeyen
davranışları önlemektir (Sadık, 2002). Öğretmenler, etkili bir sınıf yönetimiyle öğrencilerinde olumlu
davranış kazandırma sürecinde daha başarılı olacaklardır. Eğitimin ilk basamağı olan, okula karşı ilk
tutumun oluştuğu, ilk deneyimlerin kazanıldığı okul öncesi eğitim, bu yönüyle çocukların hayatında kritik
bir dönem olma özelliği taşımaktadır. Çocuklar ebeveynlerinden sonra okul öncesi öğretmenleriyle yakın
bir ilişki kurmaktadırlar. Çoğunlukla aileler istenmeyen davranışlarla baş etme sorumluluğunu okullara,
eğitimcilere yüklemektedirler (Guttmann, 1982). İstenmeyen davranışı, Burden (1995) “öğrencinin belirli
bir zamanda akademik eylemleri tehdit eden ve sınıf etkinliklerinin akışını olumsuz etkileyen her türlü
öğrenci davranışı” olarak tanımlarken; Martin ve Pear (2007) öğretmenin beklentileri ile öğrencilerin
davranışları arasındaki fark olarak tanımlamaktadır. İstenmeyen (olumsuz) öğrenci davranışları, sınıf
ortamında eğitsel amaçların gerçekleştirilmesinde engel olarak karşımıza çıkan ve sınıf üyelerini de
etkileyen her türlü davranışı kapsamaktadır (Akçadağ, 2007). Başar (2008)’a göre de, “okulda eğitsel
çabaları engelleyen her türlü davranış”, istenmeyen davranış olarak adlandırılır. Bu nedenle okul öncesi
öğretmeninin etkili sınıf yönetimi becerilerine sahip olması daha fazla önem kazanmaktadır (Jacobson,
2003). Okul öncesi eğitimde kalitenin oluşmasında ve çocukların bu ilkokul deneyimlerini olumlu kılmada
en kritik rol, programın uygulayıcısı olan öğretmene düşmektedir. Çünkü erken çocukluk deneyimlerinin
kalitesi, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin yeterlilikleriyle yakından ilişkilidir (Taba vd., 1999). Bu
dönemde kazanılan davranış biçimleri, bireyin tüm hayatını etkilemektedir. Dolayısıyla, eğitimin temelini
oluşturan, çocukları sonraki eğitim yaşantılarına hazırlayan okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan
öğretmenlerin sınıflarında istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları stratejilerin tespit edilmesi oldukça
önem arz etmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen
davranışlara karşı kullandıkları stratejileri belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda araştırma
kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları
stratejilere yönelik görüşleri nasıldır?
2. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları
stratejilere yönelik görüşleri arasında;
a.
b.
c.
d.

Cinsiyet,
Yaş,
Çalışma süresi,
Mezuniyet,
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e. Öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?

Yöntem
Araştırmanın deseni, nicel araştırma tekniklerinden tarama türünde betimsel bir çalışma olarak
tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Diyarbakır il merkezinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri
oluşturmaktadır. Örneklemini ise, araştırmanın desenine uygun olarak, okul öncesi öğretmenleri
arasından basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Keleş (2015)
tarafından geliştirilen 6 faktör ve 30 maddeden oluşan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde
İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmadan elde
edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.
Bulgular ve Sonuç
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandıkları
stratejilerin cinsiyet, yaş, çalışma süresi, mezuniyet ve öğrenim durumu değişkenlerine “Gerçeklik
Terapisi/Kontrol Modeli, Güvengen Disiplin Modeli, Öğretmen Etkililiği, Kaunin Modeli, Sosyal Disiplin
Modeli ve Davranış Değiştirme Modeli” boyutları temelinde ele alınmıştır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, okul öncesi öğretmenlerinin somut sınıf yönetimi
stratejileri oluşturmaktan uzak oldukları ve daha çok anlık çözümler sunan, krizi atlatmaya yönelik
uygulamalar yaptıkları yönündedir. Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç da okul öncesi
öğretmenlerinin kurallara uyulmadığında başvurdukları uygulamalar arasında en yüksek oranla ceza
verme yönteminin olduğu, çocuğun düşünmesini isteme ve çocuğa davranışının sonucunu açıklama gibi
yöntemleri ise daha az başvurdukları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, sınıf yönetimi, istenmeyen davranış, öğretmen.

250

In-Service Education
Hizmetiçi Eğitim

Investigation Of Teacher Competencies In Elementary And Secondary School Teachers
Adnan Küçükoğlu1, Aysel Arslan2
1
Atatürk Üniversitesi
2
Cumhuriyet Üniversitesi

Abstract No: 257 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Abstract
Teachers are of the indispensable and most important components of the education system.
Educational success of a country is directly proportional to the qualities of teachers actively taking part in
the system. It is hard to achieve the desired level of social development and change as long as the societies
are not able to train teachers of desired qualities. Specific professional standards should be in place, and
these standards should be applied for the purpose of training teachers of desired qualities. These
standards are referred to as teacher competencies. Two general methods are applied for attaining
teacher competencies of desired levels. First of these is the education provided in teacher training
programs, and the other is the in-service training provided after the teachers start realizing their
profession. Having teachers meet the demands of the society they belong, and having them become
individuals with free minds that consistently improve themselves after provision of all kinds of educational
processes make it possible to attain desired levels of teacher competencies and define the quality of
education throughout the society. Teacher education programs, prepared for fulfilling the requirement
of sustained teacher education both during pre-service and in-service periods should also be continuously
developed or modified when necessary in line with the current developments in teacher education.
Teacher training programs in Turkey are updated when necessary for sustaining the required teacher
competencies as relevant for current conditions. General teacher competencies were lastly defined in
year 2017.
Objective
This study aims to identify competency levels of teachers currently working at Ministry of
Education's elementary and secondary schools, in comparison to general teacher competencies; and to
determine the domains for which they need more of in-service training.
Method
Descriptive research design, which is one of quantitative research methods, was utilized for the
purposes of the study. Sample group for the study was defined by considering educational regions present
in Sivas province's central district during the academic year 2017-2018; and consisted of a total of 192
teachers, of which 94 were female and 98 were male, and that performed their duties on 10 different
branches at 15 different schools operating under the authority of Ministry of Education, of which 5 were
elementary and 10 were secondary schools. In order for collecting research data, three competency
domains listed in 2017 teacher competency list -namely, professional knowledge, professional skills and
attitudes- consisting of 11 sub-domains were arranged to form 65 items of a 5-point-Likert scale. Analyses
of the data were performed by utilizing SPSS 22.0 statistics package program. Kolmogorov-Smirnov (K-S)
test was applied for investigation of normal distribution of scores. Normality analyses of data were
conducted and mathematical means and standard deviation scores were examined. As a result of these
tests, ANOVA was used along independent samples t-test in order for identifying whether the
competencies of teachers diversified with respect to their gender, grade, age, branch, seniority,
graduated educational institution and the school they worked for.
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Findings
The analyses revealed that teacher competencies were at superior levels for the total score
(86.76), professional knowledge (83.56), professional skills (86.48) and professional attitude and values
(89.32). It was determined that teacher competency scores did not show any significant difference with
respect to gender, age, seniority, type of institution and institution graduated; and that it significantly
differed for the branch variable. Within the total score, this difference existed between the branches of
Turkish-Mathematics, Turkish-Physical Education, Turkish-Guidance, Turkish-Science, Social SciencesPhysical Education, Social Sciences-Guidance, Classroom Teaching-Physical Education, Classroom
Teaching-Guidance, Physical Education-English, Physical Education-Informatics and GuidanceInformatics; whereas within the professional sub-competency domain it existed between the branches of
Turkish-Physical Education, Turkish-Guidance, Turkish-Religion, Turkish-Science, Social Sciences-Physical
Education, Social Sciences-Guidance, Classroom Teaching-Physical Education, Physical Education-English,
Physical Education-Informatics, and Guidance-Informatics; and between Turkish-Physical Education,
Turkish-Guidance, Social Sciences-Physical Education, Social Sciences-Guidance, Classroom TeachingPhysical Education, Classroom Teaching-Guidance, Physical Education-English, Physical EducationInformatics, English-Science, Guidance-Informatics, Guidance-English, and Guidance-Science in
professional skills sub-competency area; and in Turkish-Mathematics, Turkish-Physical Education, TurkishGuidance, Social Sciences-Guidance, and Guidance-Informatics in professional attitude and values subcompetency area.
Conclusion
It was determined that teachers' total competency scores and professional knowledge,
professional skills and professional attitude and value scores, which were the sub-competency domains
were at superior levels. It was on the other hand observed that the highest competency score was for
professional attitude and values; and the lowest score was for the professional knowledge domains. It
was determined that teachers' total and sub competency scores did not significantly differ for gender,
age, seniority, type of institution and institution; whereas it significantly differed for the branch variable.
Further research is required for determining teachers' competency scores. More data regarding the
subject could be provided by researchers conducting studies at different grades and schools, along with
conducting meta-analyses of these research.
Keywords: Teachers, Teacher competency, Program, Teaching, Education
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Özet
Öğretmen, eğitim sisteminin olmazsa olmaz en önemli unsurlarından biridir. Bir ülkenin eğitimdeki
başarısı, sistemde aktif görev yapan öğretmenlerin nitelikleriyle doğru orantılıdır. Toplumlar istedikleri
nitelikteki öğretmenleri yetiştiremedikleri sürece toplumsal gelişimin ve değişimin istenilen düzeyde
gerçekleşmesi oldukça zordur. İstenilen nitelikte öğretmenlerin yetiştirilmesi için bir takım mesleki
standartların olması ve uygulanması gerekmektedir. Bu standartlar öğretmen yeterlikleri olarak ifade
edilmektedir. Öğretmen yeterliklerinin istenilen düzeye getirilebilmesi için iki genel yol izlenmektedir.
Bunlardan ilki öğretmen yetiştirme programlarında verilen eğitim, diğeri ise öğretmenler mesleğe
başladıktan sonra verilen hizmet içi eğitimdir. Öğretmenlerin verilen her türlü eğitim sürecinden sonra ait
oldukları toplumun beklentilerini karşılayabilmeleri, bağımsız düşünceye sahip ve sürekli kendini geliştiren
bireyler olmaları öğretmen yeterlikleri konusunda istenilen düzeye erişilmesini sağlamakta ve toplumdaki
eğitimin kalitesini belirlemektedir. Öğretmen eğitiminin hem hizmet öncesi hem de hizmet içi devam
ettirilmesi gerekliliğinin bir sonucu olarak hazırlanan öğretmen eğitimi programlarının da öğretmen
eğitimindeki güncel gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirilmesi ya da gerektiğinde değiştirilmesi
gerekmektedir. Türkiye’de de öğretmen yetiştirme programları ihtiyaç duyuldukça günün şartlarına göre
gerekli öğretmen yeterliklerini sağlayabilmek için güncellenmektedir. En son 2017 yılında öğretmen genel
yeterlikleri belirlenmiştir.
Amaç
Bu çalışmada, açıklanan genel öğretmenlik yeterliklerine göre halen MEB’de ilkokul ve ortaokul
düzeyinde görev yapan öğretmenlerin yeterlik düzeylerinin belirlenmesi ve öğretmenlerin hangi alanda
daha fazla hizmet içi eğitime ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırmada nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan betimsel araştırma deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklem grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sivas ili merkez ilçede
eğitim bölgeleri dikkate alınarak belirlenmiş MEB’e bağlı 5 ilkokul ve 10 ortaokul olmak üzere toplamda
15 farklı okulda, 10 farklı branşta görev yapmakta olan 94’ü bayan, 98’i erkek toplamda 192 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla, 2017 öğretmen yeterlik belgesinde yer alan;
mesleki bilgi, mesleki beceri ve tutum ve değerler olmak üzere üç yeterlik alanı ve 11 alt alandan oluşan
toplamda 65 madde beşli likert olarak düzenlenmiştir. Verilerin analizi için SPSS 22.0 istatistik programı
kullanılmıştır. Puanların normal dağılımını belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi
uygulanmıştır. Verilerin normallik analizleri yapılarak aritmetik ortalama ve standart sapma puanlarına
bakılmıştır. Bu testlerin sonucuna göre; öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin cinsiyet, sınıf, yaş, branş,
kıdem, mezun olunan okul ve görev yapılan okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek için Anova ve bağımsız T testi kullanılmıştır.
Bulgular
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Yapılan analizler sonucunda öğretmen yeterliklerinin toplam puanda (86.76), mesleki bilgi (83.56),
mesleki beceri (86.48) ve mesleki tutum ve değer (89.32) alt alanlarında üst düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Öğretmen yeterlik puanlarının cinsiyet, yaş, kıdem, okul türü ve mezun olunan okul değişkenleri açısından
anlamlı farklılık göstermediği ancak branş değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu
farklılıkların toplam puanda Türkçe-Matematik, Türkçe-Beden, Türkçe-Rehberlik, Türkçe-Fen, SosyalBeden, Sosyal-Rehberlik, Sınıf-Beden, Sınıf-Rehberlik, Beden-İngilizce, Beden-Bilişim, Rehberlik-Bilişim
arasında; mesleki bilgi alt yeterlik alanında Türkçe-Beden, Türkçe-Rehberlik, Türkçe-Din, Türkçe-Fen,
Sosyal-Beden, Sosyal-Rehberlik, Sınıf-Beden, Beden-İngilizce, Beden-Bilişim, Rehberlik-Bilişim arasında;
mesleki beceri alt yeterlik alanında Türkçe-Matematik, Türkçe-Beden, Türkçe-Rehberlik, Sosyal-Beden,
Sosyal-Rehberlik, Sınıf-Beden, Sınıf-Rehberlik, Beden-İngilizce, Beden-Bilişim, İngilizce-Fen, RehberlikBilişim, Rehberlik-İngilizce, Rehberlik-Fen arasında; Mesleki tutum ve değer alt yeterlik alanında ise
Türkçe-Matematik, Türkçe-Beden, Türkçe-Rehberlik, Sosyal-Rehberlik, Rehberlik-Bilişim olduğu
belirlenmiştir.
Sonuç
Öğretmenlerin toplam yeterlik puanlarının ve alt yeterlik alanları olan mesleki bilgi, mesleki beceri
ve mesleki tutum ve değer puanlarının üst düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ancak alt alanlarda en yüksek
yeterlik puanının mesleki tutum ve değer, en düşük yeterlik puanının mesleki bilgi alnında olduğu
görülmüştür. Öğretmenlerin yeterlik puanlarının toplam yeterlik puanları ve alt yeterlik puanlarının
cinsiyet, yaş, kıdem, okul türü ve mezun olunan okul değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermezken
branş değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yeterlik puanlarının
belirlenmesine yönelik daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir. Araştırmacıların farklı kademe ve
okullarda bu çalışmaları yapması, yapılan bu çalışmaların ise meta analizinin yapılması bu konuda daha
fazla veri elde edilmesini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öğretmen yeterliği, Program, Eğitim, Öğretim
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Abstract No: 35 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
As it was told in white lilies country by Grigory PETROV, teachers are someones shedding light on
the future of the country. If it is wanted to develop the quality of education in any country or region first
of all the teachers’ quality must be developed. Teacher training is one of the most important problems of
Turkish Education System. The problems of choosing/accepting a teacher candidate and educating him
or her are generally applying following educational politics that not putting into account the quality, not
training teachers having a pesonalitiy of being appropriate to the nature of teaching profession, training
some teachers not having national consciousness and not being aware of environment and the teachers
are not supported and encouraged by the majority of the society.
The growing population and the different cultures’ beginning to live all together, in 21st century
that the socio-economic conditions and the cultural interactions have been developed rapidly the
teachers’ and schools’ popularities and values keeping national values, not having problems on adapting
to the world sytandarts, having abilities of critical thinking, having competence of reaching knowledge
easily, having democracy culture, questioning, criticising and having an ability to form the informatin begin
to have been understood by the world countries clearly. For that reason it is important fort he teacher
candidates to be accepted and choosen, appointments and their in-service training (HİE). So the present
and current information produced, formed and applied in the other countries related to this subject were
collected and studied on to try to understand the existing situation.
The studies done in this area were studied on with this research to suggest some problem solving
suggestions by comparing the applications applied in Turkey with the other researches done in the
European and Asian countries. The in-sevicing training (HİE) naimed and called to be all of the educational
activities for someone to help to gain some abilities about his or her professional life and improve the
knowledge level must be renewed continuously and stayed in the most productive form. In this education
system it is so necessary for some principles to have been prepared. In education system there must be
some principals about in-service education such as regularly/continuous education, self-realization and
giving importance to lifelong education, the effect of workers, the equality of the working staff, giving
career opotunity and the evaluation of in-servise training. In-service training/education; could be
classified by orientation education, basing training, developmental education, completing education,
promotion training and special area education. Orientation education consists of some conducted
activities for someone to join the institution to learn his or her own duty, responsibility, the goal and
target of the institution. Basic education; is akind of education for the personnels beginning to work in an
intitution to learn the necessities of the work. While developing education is consists of some continued
processes for the workers to have professional innovations, complation training consists of some
competences that are necessary for the workers who change their Works. The promotion education is
carried out for the personnels whose psitions will change to teach some necessary competences. Special
area education consists of some processes carried out for the workers to have the necessary information
related to the special and areas. The methods and techniques used for the in-service training are
lecture/narrative technique, case study, show off, rol playing, observation and sightseeing, symposium
and panels, brain storm, discussion, simulation an so on.
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The teachers’ who are busy with a very important job such as training new generations of the
country in-service trainings are very important and it is not only very important in our country but also it
is important in the leading countries of the world. For that reason in this study before mentioning the inservice training activities of the national education ministry some important information about in-sevice
training activities were planned to give some more information about in Germany, England, Swiss, Japan,
Norway an Russia. In Turkey and world many researches were reviewed to understand the in-service
training beter and the result of the researches were analyzed. Asa result, these variables icluding
education programmes, teacher training schools, the process of teacher election, the process of teacher
promotion, the processes of teacher in-service training and evaluation must be managed throug the need
of this century.
Keywords: Teacher, In-service training, Teaching profession.
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Bildiri No: 35 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Grigory PETROV’un Beyaz Zambaklar Ülkesi’nde bahsettiği gibi öğretmenler bir ülkenin geleceğine
ışık tutan bireylerdir. Bir ülke veya bölgede eğitim niteliği arttırılmak isteniyorsa öncelikle öğretmen
niteliğinin arttırılması gerekmektedir. Öğretmen yetiştirme Türk Eğitim Sistemi’nin önde gelen
sorunlarındandır. Türkiye’nin karşılaştığı öğretmen adayı seçme ve yetiştirme sorunları; genel olarak
niteliğe önem verilmeyen bir eğitim politikası izlenmesi, eğitimin doğasına uygun kişilikte ve yapıda
öğretmenler yetiştirilememesi, milli bilinçten yoksun öğretmenler yetiştirilmesi, doğaya ve çevreye karşı
duyarsız bir öğretmen kitlesi yetiştirilmesi ve toplumun büyük çoğunluğunun öğretmenin çabasını
desteklemeden uzak kalması şeklinde sıralanabilir.
Artan nüfus ve farklı kültürlerin bir arada yaşamaya başlaması, değişen sosyo-ekonomik koşullar
ile karşılıklı kültür alışverişinin daha da geliştiği 21. Yüzyılda Dünya devletleri öz değerlerini koruyan,
değişen dünya standartlarına adapte olabilen, eleştirel düşünebilen, bilgiye ulaşma konusunda yeterli
olan, demokratik, sorgulayan, araştırmacı ve bilgiyi yapılandırma yeteneğine sahip bireyler yetiştirme
konusunda okulların dolayısıyla da öğretmenlerin önemini giderek çok daha hızlı bir şekilde
kavramaktadırlar. Bu sebeple öğretmen adaylarının seçimi, atanması ve hizmet içi eğitimi (HİE) oldukça
önem taşımaktadır. Bu bağlamda Dünya’da ve ülkemizde yapılan diğer çalışmalardan konu ile ilgili bilgiler
ve diğer ülkelerdeki uygulamalar derlenerek mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ile
HİE alanında yapılan çalışmalar incelenmiş ve Avrupa ile Asya ülkelerindeki HİE uygulamalar ile
Türkiye’deki HİE uygulamaları karşılaştırılarak var olan problemlere çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Herhangi bir mesleği seçen bireyin iş yaşamında alanı ile ilgili bilgi birikimini yükseltmeye ve
mesleğiyle alakalı beceri kazanmasına yardımı olabilecek eğitim aktivitelerinin bütünü olarak
tanımlanabilen hizmet içi eğitim, sürekli yenilenmedir, iş için en verimli şekilde kalmaktır. Bir eğitim
sisteminde başarı sağlanması için birtakım ilkelerin belirlenmiş olması gerekir. Hizmet içi eğitimin bir
eğitim sisteminde genellikle bulundurduğu ilkeler sürekli eğitim, kendini gerçekleştirme ve yaşam boyu
öğrenmeye önem verilmesi, çalışanların etkinliği, fırsat eşitliği, HİE ile mesleki kariyer imkânı verilmesi,
süreç sonunda HİE’nin değerlendirilmesi şeklinde sıralanabilir.
Hizmet içi eğitim oryantasyon eğitimi, temel eğitim, geliştirme eğitimi, tamamlama eğitimi,
yükselme eğitimi ve özel alan eğitimi olarak sınıflandırılabilir. Oryantasyon eğitimi örgüte katılan bireyin
örgüt amaç ve hedeflerini, yapısını, kendi görev ve yetkilerini öğrenmeleri için yürütülen faaliyetlerden
oluşur. Temel eğitim, örgüt personellerine göreve başlamadan önce işin gereklerinin kazandırılması
doğrultusunda yürütülen eğitimdir. Geliştirme eğitimi, örgüt personellerinin mesleki alanlarıyla ilgili
yeniliklerin kazandırılması doğrultusunda yürütülen süreçleri kapsarken, tamamlama eğitimi iş değişikliği
yapan bireylerin taşıması gereken yeterliklerin kazandırılmasını kapsar. Yükselme eğitimi örgüt içerisinde
konumu değişecek personelin gerekli kazanımları elde edebilmesi için yapılır. Özel alan eğitimi ise,
bireylerin özel mahiyetteki işler için gerekli bilgi ve becerileri kazanabilmeleri amacıyla yürütülen
süreçlerden oluşur. Hizmet içi eğitimde kullanılan yöntem ve teknikler ise, anlatım, örnek olay, gösterip
yaptırma, rol oynama, gözlem ve geziler, sempozyum ve paneller, beyin fırtınası, tartışma, simülasyon vb.
şeklinde sıralanabilir.
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Yeni nesilleri yetiştirme gibi son derece önemli bir görevi yürüten öğretmenlerin hizmet öncesi
eğitimleri kadar hizmet içi eğitimleri de önem taşımaktadır ve bu önem sadece ülkemizde değil Dünya’nın
önde gelen ülkelerinde de göze çarpmaktadır. Bu sebeple çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen
HİE faaliyetlerinden söz etmeden önce Almanya, İngiltere, İsviçre, Japonya, Norveç ve Rusya gibi
ülkelerdeki öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. Türkiye’de ve
Dünya’da öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için çeşitli
araştırmalar gözden geçirilmiş ve araştırma sonuçları analiz edilmiştir. Sonuç olarak, eğitim programları,
öğretmen yetiştiren okullar, öğretmen seçme süreci, öğretmen atama süreci, öğretmen hizmet içi eğitim
ve değerlendirme süreçlerinin de içinde olduğu bu değişkenler çağın ihtiyaçları doğrultusunda
yönetilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, hizmet içi eğitim, öğretmenlik mesleği.
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Problem State
Along with the 21st century, the increasing importance of being an information society has made
it necessary for individuals to be educated as citizens of the world. Education has a crucial role in the
development of standards for the upbringing of world citizens throughout the ages, the most
fundamental tool of the development of societies. Changing educational objectives for adaptation has
made it necessary to change the contents of the training program, the content of education, and the
measurement and evaluation. Curricula based on student-centered learning, constructivist learning
theory, and lifelong learning approaches have reflected these approaches to measurement-evaluation
applications. Good teaching is impossible in bad evaluation process. To be carrying a heavy burden of
measurement and evaluation elements of the program, the importance of measurement and evaluation
is increasing with each passing day. Teachers have great responsibilities in order to manage the
measurement and evaluation process well. Teachers' measurement and evaluation literacy is a key ring
between the success of the student and the quality of the assessment, and the lack of this is potentially a
risk for both teachers and students. In-service training (IST) programs are carried out for a variety of
purposes in order to gain the attitudes required by the innovations and developments to the teachers, to
increase the knowledge and skills of the teachers, to eliminate the training needs, to eliminate the
deficiencies of the pre-service training, to refresh the teachers' knowledge and keep up with the
professional and technological developments. The ability to achieve the desired results as a result of the
IST activities depends on the correct determination of the initial phase of the training needs
determination process in the program development and development efforts. Determination of
educational needs constitutes the first stage of a programmed educational work, and it is not possible to
go through this stage without going through the other stages. Because if teachers are required to actively
participate in the IST programs and be able to apply what they learn in IST in real classrooms, The ISTs
and their subjects must be closely related to the needs of the teachers and their activities in the class. It
is not expected to get the desired result if this stage is not overcome as required or if an incorrect and
incomplete transition is made.
Aim of Study
In this study, it was aimed to determine the content of the in-service training program for teachers
to improve the assessment literacy. Teachers were asked to choose which subjects they wanted to study
in order to get the problems they experienced during the measurement and evaluation applications in
the classroom.
Method
In the study, the descriptive method of quantitative research methods was used. 204 middle
school teachers working in different branches in Adıyaman Merkez district voluntarily participated in the
study. The "Educational Needs Determination Form" developed by the researchers was used to get the
teachers' opinions about the in-service training program. In the four-part form, the first part deals with
complementary measurement and evaluation techniques, the second part deals with traditional
measurement and evaluation techniques, the third part uses Web 2.0 tools to measure and evaluate
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activities, and the fourth part, In the fourth part, the first part deals with complementary measurement
and evaluation techniques, the second part deals with traditional measurement and evaluation
techniques, the third part uses Web 2.0 tools with measurement and evaluation activities, and the fourth
part with achievement test generation content.
Findings
Analyzing the answers given by the teachers to the "Educational Needs Determination Form", it
was determined that the teachers wanted to receive training on the content of the (65) students' product
file from complementary assessment and evaluation techniques. The student's product file is followed by
the work sheet (39), concept maps (38), word association (36), prediction-observation-description (34),
project (33), concept cartoons (33), scored scoring key. It has been determined that teachers want to
receive at least the training on the structured grid (22) and the diagnostic branching (21) techniques. It
has been determined that teachers want to learn about the content of the most open-ended question
writing from traditional measurement and evaluation techniques. Followed by open-ended
questionnaires (77), multiple choice (57), matching questions (35), gap filling (34) and true-false tests (33)
and techniques. It has been determined that they want to take the measurement and evaluation training
with Quizz (87) most of the Web 2.0 tools. Quizz is followed by Kahoot (54) and Quizlet (28) respectively.
When the prospective teachers examine what they want to study for the success test preparation step, it
is revealed that they want to train to prepare the most detailed statement table. It is followed by
preparing the specification sheet (66), preparing the test paper (55), constructing the question content
(49), item-test analysis (44) and converting the standard score (33).
Results
The content of the in-service training for teachers to be measured and evaluated was created by
the responses of the teachers to the form. The content of in-service training will be organized with priority
given to the topics that teachers need most.
Keywords: In-service training, measurement and evaluation, needs analysis.
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Problem Durumu
21. yy ile birlikte, bilgi toplumu olmanın öneminin artması, bireylerin dünya vatandaşı olarak
yetiştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Dünya vatandaşı yetiştirilmesine yönelik standartların
oluşturulmasında çağlar boyunca toplumların gelişimlerinin en temel aracı olan eğitimin, çok önemli rolü
vardır. Çağa uyum için değişen eğitim hedefleri, eğitim programının diğer öğeleri olan içeriğin, eğitim
durumlarının ve ölçme-değerlendirmenin değişmesini zorunlu hale getirmiştir. Öğrenci merkezli eğitim,
yapılandırmacı öğrenme kuramı, yaşam boyu öğrenme yaklaşımlarını temel alan öğretim programları, bu
yaklaşımları ölçme-değerlendirme uygulamalarına da yansıtmıştır. İyi öğretim, kötü bir değerlendirme
sürecinde imkansızdır. Öğretim programının değerlendirme ayağının ağır bir yük taşıyor olması,
değerlendirmenin önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Değerlendirme sürecinin iyi
yönetilebilmesi için öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Öğretmenlerin ölçme ve
değerlendirme okuryazarlığı, öğrencinin başarısı ve değerlendirme kalitesi arasındaki anahtar bir halkadır
ve bu halkanın eksikliği potansiyel olarak hem öğretmenler hem de öğrenciler için bir risktir. Bu nedenle,
öğretmenlerin yeterli düzeyde ölçme ve değerlendirme okuryazarı olmaları gerekmektedir.
Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme okuryazarı olabilmeleri için gerekli ortamların hazırlanması,
eğitimin kalitesini artırmak açışından önem arz etmektedir. Yenilik ve gelişmelerin gerektirdiği
davranışların öğretmenlere kazandırılması, öğretmenlerin var olan bilgi ve becerilerinin artırılması, hizmet
öncesi eğitimlerinin eksikliklerinin giderilmesi, öğretmenlerin bilgilerinin tazelenip mesleki ve teknolojik
gelişmelere ayak uydurmalarının sağlanması için MEB Hizmet İçi Eğitim (HİE) Dairesi Başkanlığı’nın
düzenlediği öğretmenlere yönelik HİE programları, çeşitli amaçlarla gerçekleştirilmektedir. HİE faaliyetleri
sonucunda istenilen sonuçların sağlanabilmesi, program hazırlama ve geliştirme çabalarının da ilk aşaması
olan “eğitim ihtiyacı belirleme sürecinin” doğru belirlenmesine bağlıdır. Eğitim ihtiyacı belirleme işlemi,
programlı bir eğitim çalışmasının ilk aşamasını oluşturmaktadır, bu aşama geçilmeden bunu izleyen diğer
aşamalara geçilmesi mümkün değildir. Çünkü öğretmenlerin HİE programlarına etkin olarak katılmaları ve
öğretmenlerden HİE programlarında öğrendiklerini gerçek sınıf ortamlarında uygulama olanağı bulmaları
isteniyorsa, HİE’ler ve konuları, öğretmenlerin gereksinimleri ve onların sınıftaki etkinlikleri ile yakından
ilişkili olmak durumundadır. Bu aşama gerektiği şekilde aşılmadan veya hatalı ve eksik geçiş yapılırsa,
istenilen sonucun alınması beklenemez.
Amaç
Bu çalışmada, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme okuryazarlıklarının geliştirilmesi için
düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programının içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerden,
sınıfta ölçme ve değerlendirme uygulamaları esnasında yaşadıkları sıkıntıları gidermek için hangi
konularda eğitim almak istediklerini öncelikli sıralamaya koymaları istenmiştir.
Yöntem
Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Adıyaman İli Merkez
ilçesinde farklı branşlarda görev yapan 204 ortaokul öğretmeni çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır.
Öğretmenlerin hizmet içi eğitim programına ilişkin görüşlerini almak için araştırmacılar tarafından
geliştirilen “Eğitim İhtiyacı Belirleme Formu” kullanılmıştır. 4 bölümden oluşan bu formda, birinci bölümde
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tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin, ikinci bölümde geleneksel ölçme ve
değerlendirme tekniklerine ilişkin, üçüncü bölümde web 2.0 araçları ile ölçme ve değerlendirme
etkinliklerine ilişkin, dördüncü bölümde ise başarı testi oluşturma basamaklarına ilişkin içeriklere yer
verilmiştir.
Bulgular
Öğretmenlerin “Eğitim İhtiyacı Belirleme Formu”na verdiği cevaplar analiz edildiğinde,
öğretmenlerin tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerinden en çok (65) öğrenci ürün dosyasının
içeriğine ilişkin eğitim almak istedikleri belirlenmiştir. Öğrenci ürün dosyasını sırasıyla çalışma yaprağı (39),
kavram haritaları (38), kelime ilişkilendirme (36), tahmin-gözlem-açıklama (34), proje (33), kavram
karikatürleri (33), derecelendirilmiş puanlama anahtarı (30) takip etmektedir. Öğretmenlerin en az ise
yapılandırılmış grid (22) ve tanılayıcı dallanmış ağaç (21) teknikleri ile ilgili eğitim almak istedikleri
belirlenmiştir. Öğretmenlerin geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerinden en çok açık uçlu soru
yazımının içeriğine ilişkin eğitim almak istedikleri belirlenmiştir. Açık uçlu soru yazımını (77), çoktan
seçmeli (57), eşleştirme soruları (35), boşluk doldurma (34), doğru-yanlış testleri (33) ve teknikleri takip
etmektedir. Web 2.0 araçlarından en çok Quizz (87) ile ölçme ve değerlendirme yapma eğitimini almak
istedikleri belirlenmiştir. Quizz aracını sırasıyla Kahoot (54) ve Quizlet (28) takip etmektedir. Öğretmen
adaylarının başarı testi hazırlama basamaklarından hangisi için eğitim almak istedikleri incelendiğinde, en
çok belirtke tablosu hazırlama konusunda eğitim almak istedikleri ortaya çıkmıştır. Belirtke tablosu
hazırlamayı (66), sınav kağıdı hazırlama (55), soru içeriği oluşturma (49), madde-test analizleri (44) ve
standart puana dönüştürme (33) takip etmektedir.
Sonuç
Öğretmenler için düzenlenecek ölçme ve değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitimin içeriği,
öğretmenlerin forma verdikleri cevaplarla oluşturulmuştur. Hizmet içi eğitimin içeriği, öğretmenlerin en
çok ihtiyaç duydukları konulara daha çok ağırlık ve öncelik verilerek düzenlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Hizmet içi eğitim, ölçme ve değerlendirme, ihtiyaç analizi.
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Research shows that student achievement is associated more with teacher qualifications than
school facilities and curricula. This may mean that the quality of education cannot go beyond the quality
of teachers. Teachers are seen as architects of the future of individuals and society in a sense as
professionals who have the power to influence individuals in all areas of development.
Teacher quality depends on pre and in-service training given to them. Though Turkey has a
considerable accumulation of knowledge about pre-service teacher training, the existing research has
revealed that in-service programs have limited effects on the professional development of teachers and
that there is a need for more effective models for the in-service training of teachers.
The professional development of the teacher in the Turkish Education System is mainly provided
by in-service trainings organized at the central or local level by the Ministry of National Education. As
stated in the Article 43 of the Primary Education and Education Law No. 222, another means of ensuring
teacher professional development is "Professional Development Works". According to the article 43
elementary school teachers have to participate in teacher training programs in periods other than twomonth summer vacation. These works are known as “Seminar Works” in the public. The contents of these
Professional Development Works are structured by the Ministry of National Education in June and
September and announced to the teachers and it is requested that they be implemented as defined.
Professional Development Works for Pre-school Teachers in the June 2018 Professional Development
Works Program were also planned as a separate section. While there is a limited amount of research
reported in the literature about in-service training of pre-school teachers, there is no study on the
professional development works of pre-school teachers. In this respect, the purpose of the current study
is to evaluate professional development works directed to the professional development of pre-school
teachers and to develop suggestions on issues needing fostering.
To this end, answers to the following research questions were sought:
1. What are the opinions of pre-school teachers and school administrators about the positive aspects of
professional development works?
2. What are the opinions of pre-school teachers and school administrators about the negative aspects of
professional development works?
3. What are their suggestions about how to make professional development works more in compliance with
their needs?

In the current study, by using the phenomenological design, the pre-school teachers’ opinions
about their experiences during professional development works will be elicited. In a phenomenological
study, it is attempted to reveal the unchanging essence of experiences. In this regard, the current study
attempted to reach the essence of the meanings brought about by the experiences of pre-school teachers
participating in professional development works.
The study group of the current research will be comprised of teachers selected from among 78
pre-school teachers working in different pre-school institutions (independent kindergartens, practice
kindergartens, elementary and middle school kindergartens) located in the center of a city in the west of
Turkey by using the maximum variation sampling method, one of the purposive sampling methods. The
participation will be on a volunteer basis. The teachers will be selected on the basis of criteria such as
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gender, length of service, school type (state, private and independent kindergartens) and the residential
area where the school is located.
A semi-structured interview forms were prepared to elicit how the teachers and school
administrators make sense of their experiences about seminar works and their opinions. The draft form
was submitted to expert review and corrections were made in line with the feedback given by the experts.
After having been administered to a group of two people, the final forms of the interview forms were
given.
The data have been planned to be collected through face-to-face interviews. The interviews will
be conducted during the 2018 June and September Professional Development Works.
The data to be collected in the face-to-face interviews will be analyzed by means of the inductive
content analysis approach. The findings obtained will be interpreted within the framework of the research
questions so that the essence of the experiences of the teachers about the professional development
works they will participate in in the September and June periods will be reached and suggestions will be
made to increase the efficiency of the process.
Keywords: professional development, professional development works, pre-school teacher, seminar Works
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Yapılan çalışmalar öğrenci başarısının okul imkânları ve öğretim programlarından daha fazla
öğretmen niteliği ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu durum eğitimin kalitesinin öğretmenlerin
niteliğinin ötesine geçemeyeceği şeklinde ifade edilmektedir. Çünkü öğretmenler bireylere tüm gelişim
alanlarında etki edebilme gücüne sahip meslek elemanları olarak bir anlamda bireylerin ve toplumun
geleceğinin mimarları olarak görülmektedir.
Öğretmenin niteliği denildiğinde öğretmenin hizmet öncesinde ve hizmet içinde yetiştirilmesi akla
gelmektedir. Türkiye, hizmet öncesinde öğretmenin yetiştirilmesi konusunda önemli bir birikime sahip
olmakla birlikte yapılan çalışmalar, hizmet içi eğitimlerin görev başındaki öğretmenlerin mesleki
gelişimlerine etkisinin sınırlı olduğunu, öğretmenin hizmet içinde gelişimine yönelik daha etkin modellere
gereksinim duyulduğunu göstermektedir.
Türk Eğitim Sisteminde öğretmenin mesleki gelişimi temel olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
merkezi veya yerel düzeyde düzenlenen hizmet içi eğitimler ile sağlanmaktadır. Öğretmenin mesleki
gelişiminin sağlanmasının bir diğer aracı 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 43. Maddesi ile
ilköğretim okulu öğretmenlerine iki aylık yaz tatili dışında kalan sürelerde katılma yükümlülüğü getirilen
“Meslekle İlgili Çalışmalar”dır. Bu çalışmalar kamuoyunda “Seminer Çalışmaları” olarak da bilinmektedir.
Meslekle İlgili Çalışmaların içeriği Haziran ve Eylül dönemlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yapılandırılarak öğretmenlere duyurulmakta ve bu doğrultuda uygulamaların yapılması istenmektedir.
2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programında okul öncesi öğretmenlerinin Mesleki
Çalışmaları da ayrı bir bölüm olarak planlanmıştır. Alanyazında Türkiye’de okul öncesi öğretmenlerinin
hizmet içi eğitimleri ile ilgili araştırmalar sınırlı sayıda bulunmakla birlikte okul öncesi öğretmenlerinin
Mesleki Çalışmaları ile ilgili araştırmalara rastlanamamıştır. Bu noktadan hareketle, bu araştırmanın amacı
okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini amaçlayan mesleki çalışmaların değerlendirilmesi ve
gereksinim duyulan konular ile ilgili öneriler geliştirilmesidir.
Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada cevap aranan araştırma soruları şunlardır:
1. Okul öncesi öğretmeni ve okul yöneticilerinin mesleki çalışmaların olumlu yönleri ile ilgili görüşleri nelerdir?
1. Okul öncesi öğretmeni ve okul yöneticilerinin mesleki çalışmaların olumsuz yönleri ile ilgili görüşleri
nelerdir?
2. İhtiyaçlarına uygun mesleki çalışmaların nasıl olması gerektiğine yönelik önerileri nelerdir?

Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından görüngübilim (fenomenoloji) kullanılarak okul
öncesi öğretmenlerinin mesleki çalışmalardaki deneyimlerine ilişkin anlamlar ortaya çıkarılacaktır.
Görüngübilimsel bir çalışmada, deneyimlerin değişkenlik göstermeyen özü ortaya çıkarılmaya çalışılır. Bu
bağlamda çalışmada; okul öncesi öğretmenlerinin mesleki çalışmalara katılmalarının getirdiği deneyimlere
ilişkin anlamların özüne ulaşmak hedeflenmektedir.
Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin batı bölgesinde yer alan bir il merkezindeki farklı okul
öncesi eğitim kurumlarında (bağımsız anaokulu, uygulama anaokulu, ilkokul ve ortaokul anasınıfı) görev
yapmakta olan 78 okul öncesi öğretmeni arasından amaçlı örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik
örnekleme kullanılarak seçilen ve gönüllü olan öğretmenler oluşturacaktır. Öğretmenler cinsiyet, kıdem,
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okul türü (devlet-özel, bağımsız-anasınıfı), öğretim şekli (tekli-ikili) ve okulun bulunduğu yerleşim birimi
gibi ölçütler doğrultusunda belirlenecektir.
Okul öncesi öğretmenlerinin seminer çalışmalarına ilişkin deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarını,
onların görüşlerini ortaya koymak için yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Taslak form
uzman görüşüne sunulmuş ve uzmanların görüşleri doğrultusunda düzeltmeler yapılmıştır. İki kişilik bir
gruba uygulanarak görüşme formuna son biçimi verilmiştir.
Verilerin yüz yüze görüşmelerle toplanması planlanmıştır. Görüşmeler 2018 Haziran ve Eylül
döneminde gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalar sürecinde, okullarda yapılması planlanmıştır.
Okul öncesi öğretmenleri ile yüz yüze yapılan görüşmelerden edilen veriler, tümevarımsal içerik
analizi yaklaşımına göre analiz edilecektir. Elde edilen bulgular araştırma soruları çerçevesinde
yorumlanarak okul öncesi öğretmenlerinin eylül ve haziran döneminde katıldıkları mesleki çalışmalar ile
ilgili deneyimlerinin özüne ulaşılacak ve sürecin verimini arttırmaya yönelik önerileri ortaya koyulacaktır.
Anahtar Kelimeler: mesleki gelişim, mesleki çalışmalar, okul öncesi öğretmeni, seminer çalışmaları
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Purpose
In order to educate individuals equipped with the skills required by the information society, there
is a need for teachers to adapt to these developments and to facilitate this change in the students. At the
macro level, the task of providing appropriate opportunities for teachers to fulfill these responsibilities
and to constantly improve themselves is at the educational institutions that teachers serve.
Within the professional life of the teachers, studies focused on their academic and personal
development in line with the requirements of the 21.century and responding more effectively to the
developing needs of the students are dealt within the concept of "professional development".
Professional development provides important support in the wake of the efforts of educational reform to
ensure quality teaching. Professional development is defined as extensive, sustainable and systematic
learning experiences in accordance with teachers’ specific needs, result in improved instruction, and lead
to positive outputs in terms of student development.
One of the most fundamental issues raised in professional development studies is instructional
design. Understanding by Design (UbD), which focuses on the needs of learners and provides a systematic
way for teachers to design an instructional process aimed at meaningful learning, has also become
prominent as an instructional design model. In the context of UbD, teachers are also supported in terms
of development in their teaching skills, since the teacher is at the role of the architect in the instructional
design s/he applies in the classroom.
UbD Learning plans should be designed by the teachers in cooperation and in line with the needs
of the students. In this way, teachers can prepare a learning plan that responds more to the differences
and needs of students by enabling them to benefit from each other's experiences and strengths. For UbD
to be adopted in an educational institution, teachers need to actively participate in the curriculum
development process. For this reason, it is important that professional development work contributes to
the knowledge and skills for teachers to use UbD effectively and to become well-equipped instructional
designers.
In the present study, the effects of UbD training taken by native Turkish and English-speaking
teachers, on their professional development and instructional designs will be investigated. The research
questions are as follows:
1. What are the teachers' views on the impact of UbD in-service training on their professional
development?
2. What is the effect of UbD in-service training on instructional designs of teachers?
The research was carried out by the action research method. In the broadest sense, action
research refers to work carried out to improve an existing practice. In the present study, it was aimed to
improve the teaching designs of the teachers through UbD and to reach more qualified learning outputs
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in the students. Action research is based on practice, progressing cyclically within the framework of an
action plan, and participants are in constant interaction and cooperation. Action research is a circular
process that continues in the form of problem identification, change and research. The results of the
identification give an idea for the change; the change is adapted to the same system and the effects of
change are noted for the next research and identification.
Within the scope of the research, UbD training was given to native Turkish and English-speaking
teachers, in a private foundation school in Istanbul. The focus was on the improvement of instructional
design, by encouraging native Turkish and English-speaking teachers work together in cooperation. The
training was given within a workshop and teachers were enabled to develop their own designs. Then,
Turkish speaking teachers were participated at three other trainings consisting of three-hour sessions on
learning and instructional design topics. At the next stage, native Turkish and English-speaking teachers
together developed instructional designs based on UbD principles. Researchers gave feedback to the
designs. Designs are revised and finalized by teachers and applied in the class. Meetings were held with
the teachers to evaluate the implementation process and new designs were introduced considering the
measures to be taken. This cycle has been repeated eight times.
Data will be collected through the teacher interviews and the examination of the instructional
designs prepared by the teachers. The interviews will focus on teachers’ views about the training and
implementation process, the problems experienced in the process, the contribution of the practice to the
professional development of the teachers, and the effects of the instructional designs on the student.
Data obtained from the interviews will be analyzed with the content analysis method, and the
instructional designs will be analyzed with document analysis.
Results
The research still continues, teachers have only completed their designs. Teacher interviews will
be conducted at the end of the academic year. As a result analyses on teachers’ instructional designs, it
was revealed that there are positive contributions on the teachers’ professional development. In first
designs, there were apparent differences between native Turkish and English speaking teachers in terms
of level of objectives, content, selected teaching methods and interdisciplinary connections. In
subsequent designs, however, it was found that the differences in these items were reduced. In addition,
it has been observed that teachers have become more effective in developing original teaching materials,
using different teaching methods and techniques, and creating performance tasks that will give students
the opportunity to apply the knowledge they learn.
Conclusion
The results will be discussed in terms of the professional development of the teachers, difficulties
and contributions of the process, and the UbD's contribution to the teaching process. It is expected that
this study will guide educators in developing in-service training programs in schools where different native
speakers teach together and direct teachers in creating effective learning environments and providing
meaningful learning.
Keywords: Understanding by design, teachers’ professional development, instructional design, preschool
teachers’ who are native Turkish and English speakers
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Amaç
Bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanımlı bireyler yetiştirmek için öncelikle söz konusu
gelişmelere ayak uyduran ve öğrencilerde bu değişimi yaratacak öğretmenlere gereksinim duyulmaktadır.
Öğretmenlerin bu sorumluluklarını yerine getirebilmeleri ve kendilerini sürekli olarak geliştirebilmeleri için
uygun olanaklar sağlama görevi ise makro düzeyde öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurum ve
kuruluşlarına düşmektedir.
Öğretmenlerin mesleki yaşamları kapsamında, içinde bulunulan çağın gereklilikleri doğrultusunda,
akademik ve kişisel gelişimlerine ve öğrencilerin gelişen ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap
verebilmelerine odaklanan çalışmalar “mesleki gelişim” kavramı içinde ele alınmıştır. Mesleki gelişim,
öğretmenin üst düzey niteliklere sahip öğretim yapmasını sağlama amaçlı eğitim reformu çabalarının
hayata geçirilmesinde önemli bir destek sağlamaktadır. Mesleki gelişim, öğretmenin belirlenmiş ihtiyaçları
doğrultusunda çerçevelendirilmiş, öğretimin iyileştirilmesiyle sonuçlanan ve öğrenci gelişimi bakımından
olumlu çıktılara yol açan, geniş kapsamlı, sürdürülebilir ve sistematik öğrenme deneyimleri olarak
tanımlanmıştır.
Mesleki gelişim çalışmalarında üzerinde durulan en temel konulardan birisi öğretim tasarımıdır.
Öğrencilerin ihtiyaçlarına odaklanan ve öğrendikleri bilgi ile becerileri gerçek yaşamda anlamlandırmasını
amaçlayan bir öğretim süreci tasarlamada öğretmenlere sistematik bir yol gösteren Anlamaya Dayalı
Tasarım (ADT) da son zamanlarda öğretim tasarımı modeli olarak alanyazında yer almıştır. ADT
bağlamında, öğretmenin sınıfında uyguladığı tasarımın mimarı olması nedeniyle öğretmenin öğretim
becerilerinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır.
ADT uygulamalarında öğrenme planlarının, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği içinde
tasarlanması önerilmektedir. Bu şekilde, öğretmenlerin birbirlerinin deneyimlerinden ve güçlü
yönlerinden faydalanması sağlanarak öğrencilerin farklılıklarına ve ihtiyaçlarına daha çok cevap veren bir
öğrenme planı hazırlayabilmektedir. ADT’nin bir kurumda benimsenmesi için öğretmenlerinin program
geliştirme sürecine aktif olarak katılması gerekmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin ADT’yi etkili bir
şekilde kullanabilecek bilgi ve beceriler ile donanımlı öğretim tasarımcıları olmalarına katkı sağlayan
mesleki gelişim çalışmaları önem kazanmaktadır.
Mevcut çalışmada anadili Türkçe ve İngilizce olan öğretmenlerin aldıkları ADT eğitiminin mesleki
gelişimleri ve geliştirdikleri ürünler üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Araştırma soruları aşağıda verilmiştir:
1. ADT üzerine hizmet içi eğitimin öğretmenlerin mesleki gelişimleri üzerine etkisine ilişkin öğretmenlerin
görüşleri nelerdir?
2. ADT üzerine hizmet içi eğitimin öğretmenlerin öğretim tasarımları üzerindeki etkisi nedir?

Araştırma eylem araştırması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Eylem araştırması en genel tanımıyla
mevcut bir uygulamanın iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara işaret eder. Mevcut çalışmada
da öğretmenlerin ADT yolu ile öğretim tasarımlarını iyileştirmesi ve bu şekilde öğrencilerde daha nitelikli
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öğrenme çıktılarına ulaşılması amaçlanmıştır. Eylem araştırmaları uygulamaya dayalıdır, bir eylem planı
çerçevesinde döngüsel bir şekilde ilerler ve katılımcıları sürekli etkileşim ve işbirliği içindedir. Eylem
araştırması, problemi tanılama – değişim – araştırma şeklinde devam eden dairesel bir süreçtir.
Tanılamanın sonuçları değişim için fikir verir; değişim aynı sisteme uyarlanır ve değişimin etkileri sonraki
araştırma ve tanılama süresince not edilir.
Araştırma kapsamında, İstanbul ilinde yer alan özel bir vakıf okulu anaokulunda uygulanan öğretim
tasarımlarının Türkçe ve İngilizce anadiline sahip öğretmenlerin işbirliği içinde çalışması desteklenerek,
daha sistematik hale getirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile, anadili Türkçe ve İngilizce olan öğretmenlere
ADT eğitimi verilmiştir. ADT eğitimi atölye çalışması ile verilmiş ve öğretmenlerin ders tasarım örnekleri
geliştirmeleri sağlanmıştır, daha sonra anadili Türkçe olan öğretmenlere, öğrenme ve öğretim tasarımı
konularında üç saatlik oturumlardan oluşan üç eğitim verilmiştir. Bir sonraki aşamada, anadili Türkçe ve
İngilizce olan öğretmenler ile birlikte çalışılmış ve her çalışmanın sonucunda farklı anadillere sahip
öğretmenler gruplar halinde ADT ilkelerine göre tasarım geliştirmişlerdir. Tasarımlara araştırmacılar
tarafından geribildirim verilmiştir. Öğretmenler tarafından revize edilerek son hali verilen tasarımlar sınıfta
uygulanmıştır. Uygulamaya ilişkin değerlendirmeler için öğretmenlerle paylaşım toplantıları yapılmış ve
alınması gereken önlemler dikkate alınarak yeni tasarımlara geçilmiştir. Bu döngü sekiz defa
tekrarlanmıştır.
Çalışmanın verileri; öğretmen görüşmelerinden ve öğretmenlerin hazırladıkları öğretim
tasarımlarının incelenmesinden elde edilecektir. Görüşmelerde, sürecin nasıl işlediği, süreç içinde yaşanan
sorunlar, uygulamanın öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıları ve ADT’ye dayalı olarak hazırlanan
tasarımların öğrenci üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik
analizi yöntemi ile, öğretim tasarımları doküman incelemesi ile analiz edilecektir.
Bulgular
Çalışma halen devam etmekte olup öğretmenler sadece tasarımlarını tamamlamışlardır. Öğretmen
görüşmeleri için dönemin bitmesi beklenmektedir. Tasarımlara yönelik incelemeler sonucunda, sürecin
öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olumlu yönde etkide bulunduğu ortaya çıkmıştır. Anadili Türkçe ve
İngilizce olan öğretmenlerin ilk başta geliştirdikleri tasarımlarda hedef düzeyi, içerik, seçilen yöntemler ve
disiplinler arası ilişkilendirmede belirgin farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Daha sonraki geliştirilen
tasarımlarda ise söz konusu öğelerde farklılıkların azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca anadili Türkçe ve
İngilizce olan öğretmenlerin özgün materyal geliştirme, farklı yöntem ve teknikleri kullanma ve öğrenciyi
öğrendiği bilgiyi hayata dönüştürmede fırsat yaratacak performans görevlerini oluşturmada daha etkili
hale geldikleri gözlemlenmiştir.
Sonuç
Sonuçlar öğretmenlerin profesyonel gelişimleri, sürecin zorlukları ve katkıları ile ADT’nin öğretim
sürecine katkıları açısından tartışılacaktır. Bu çalışmanın, farklı anadillere sahip öğretmenlerin birlikte
öğretim verdikleri okullarda hizmet-içi eğitim programının geliştirilmesinde eğitimcilere rehber olması ve
etkili öğrenme ortamı yaratma ve anlamlı öğrenmeyi sağlama konusunda öğretmenlere ışık tutması
beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anlamaya Dayalı Tasarım, Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimi, Öğretim Tasarımı, Anadili
Türkçe ve ingilizce olan okul öncesi öğretmenler
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Culture, is a whole of beliefs and acts in which a score of people build their individual and social
life with them in the world (Parekh, 2000). Besides, cultural elements are the values creating a society.
The most important criteria existing this integrity can be said as language and values creating society.
Language is also an important element including its own cultural features and all historical-social
characteristics. So, it is said that all culture have their own language developing their own identity.
Accordingly, learning a language is defined as being equal to recognizing its culture. It can be said that in
addition to real values of society, there are ideal values desired to be gained. In this sense, education can
be said to have a crucial role in terms of gaining ideals to society without ignoring the values of society
and individuals. So, schools entitled having a role of transferring education to large mass need to reflect
its own culture of society and transmit into all students in addition to course subjects and activities in the
process of desired aims to be gained. The practicality and possible realization of this process hinge upon
different factors. The most important ones of them are said as teacher, student and coursebook.
Language is the primary goal of each society’s cultural values in terms of teaching so education is said to
be given huge importance to learning language (Kaplan, 2016). Teaching a language is defined as
inevitable content of coursebooks (Saraç ve Arıkan, 2010) because culture is a fundamental element of
language teaching (Corbett, 2003; Genç, 2004).
Values are the essential part of emotional development. The most suitable environment is seen
as a school to increase this development. (Pahl & Barrett, 2007). This development constitutes the
personality of individuals. Teaching basic values to learners in basic education which is one of the early
step of education is crucial in terms of having well-developed personality. Basic knowledge and skills are
gained by children with this education to fit into society and make their lives more qualitative. Each society
must prepare itself for new generation to make them be member of society. Modern society has created
their own education system to meet this necessity. One of the most important function of education is
transmit cultural values and behavior pattern of society into new generation. Teaching materials used in
implementation process in this sense are seen crucial in terms of including different cultural elements for
students to develop cultural awareness. Coursebooks are accepted as the most widely used as language
teaching materials including cultural elements (Allen, 2008). So, Turkish coursebook used in second grade
of basic education of primary school attached to Turkey Ministry of National Education was analyzed in
terms of cultural elements in all course units
Method
Data of the research was obtained by document review which is one of the qualitative methods.
Document review involves to analyze written materials about fact or facts aimed to research in a specific
period on a research problem (Yıldırım ve Şimşek, 2013). All units of coursebook were selected as a
research group to analyze. Texts and visuals in related coursebooks were analyzed by the researchers
separately with “checklist to assess the place of target culture” developed by Saraç and Arıkan (2010).
The units selected were analyzed by the first and second author and results emerged were re-examined
by the third author and the consistency was ensured among three authors. The checklist was filled out
for each unit and the findings obtained were confirmed by the third author. Content analysis method was
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used in the analysis of data. The data obtained by coursebooks were interpreted systematically within the
purpose of the study.
Findings
According to findings obtained, the themes as We and Our Values, World and Environment, Our
National Culture, National Struggle and Atatürk, Citizenship Consciousness, Health-sport and
game and Science and Technology constitute all units of related coursebook. Only three of seven themes
were found to have cultural elements as a result of analysing. Although the target of this course is defined
as to make students know Turkish culture via verbal and written Turkish and global cultural elements;
make them love Turkish nation and homeland, nature, life and humankind, the content of units were
found to be limited with regard to cultural elements. The contents thought not suitable in the scope of
Turkish coursebook were also criticized. Not including cultural elements of other countries was one of the
findings reached and criticized.
Suggestions
It is thought crucial that including native cultural elements in different contexts while preparing
content and activities regards to Turkish coursebooks used in basic education in terms of providing
cultural transmition in early ages. Besides, including and transmitting cultural characteristics of different
countries into learners can make students to compare between their own culture and other cultures with
different perspectives.
Keywords: Basic education, coursebook, cultural elements
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Kültür, bir grup insanın kendi bireysel ve toplumsal hayatlarını inşa ettikleri dünyayı anladıkları
inanç ve eylemler bütünüdür (Parekh, 2000). Kültürel öğeler ise toplumu var eden değerlerdir. Bu
bütünlüğü sağlayan en önemli ölçütlerin ise o kültürü meydana getiren dil ve değerler olduğu söylenebilir.
Fichter (2006)’ya göre değerler, kültür ve topluma anlam ve önem veren ölçütlerdir. Dil ise, ait olduğu
kültürün bütün özelliklerini ve tarihsel-toplumsal bütün birikimlerini içinde barındıran önemli bir unsurdur.
Bu bağlamda, her kültürün, ona kendi kimliğini kazandıran, kendine özgü bir dili olduğu belirtilmektedir.
Dolayısıyla dil öğrenmenin, o kültürü tanımakla eşdeğer olduğu ifade edilebilir. Değerler bağlamında ele
alındığında, bir toplumun sahip olduğu gerçek değerlerin yanı sıra bir de kazanılması arzu edilen değerler
olduğunu söyleyebiliriz. Toplumun ve bireyin değerlerini göz ardı etmeden aynı zamanda arzu edilen
idealleri onlara kazandırmak için eğitimin bu hususta çok ciddi bir role sahip olduğu söylenebilir. Bu
bağlamda eğitimin geniş kitlelere hızlı bir şekilde aksettirilmesi konusunda aracı kurum olan olarak
adlandırabileceğimiz okulların, arzu edilen amaçların kazandırılması sürecinde çeşitli ders konularını ve
etkinliklerinin yanı sıra bulunduğu toplumun kültürünü de yansıtması ve bunun tüm öğrencilere
aksettirilmesi gerekmektedir. Bu durumun uygulanabilirliği, gerçekleştirme olasılığı, çok yönlü unsurlara
bağlıdır. Bunlardan en önemlisi de öğretmen, öğrenci ve ders kitabıdır. Dilin, bir toplumun kültürel
değerlerinin başında geldiği ve bu yüzden eğitimde ona büyük bir önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir
(Kaplan, 2016). Kültürün, dil kullanımının önemli bir parçası olmasından dolayı ( Corbett, 2003; Genç,
2004) dil öğretiminin kitaplarda yer almasının kaçınılmaz olduğu ifade edilmiştir (Saraç ve Arıkan, 2010).
Değerler, sosyal ve duygusal gelişimi gerçekleştirmenin önemli bir aracıdır. Bu gelişimi çoğaltmak
için en uygun ortam ise okuldur (Pahl & Barrett, 2007). Bu gelişim, bireyin kişiliğini oluşturur. Bireyin
sağlıklı bir kişiliğe sahip olabilmesi için temel değerlerin öğretilmesi, eğitimin ilk basamaklarından biri olan
temel eğitimde mutlaka ele alınması gereken bir konudur. Bu eğitim ile çocuklara, topluma uyum
sağlamaları ve yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürmeleri için gerekli olan temel bilgi ve beceriler
kazandırılmaktadır. Her toplum kendisine yeni katılan kuşağı toplum üyeliğine hazırlamak zorundadır.
Çağdaş toplumlar bu gereksinimi karşılamak amacıyla eğitim sistemlerini oluşturmuşlardır. Eğitimin
işlevlerinden biri de toplumun kültürel değerlerini ve davranış örüntülerini yeni kuşaklara aktarmaktır. Bu
hususta öğrencilerin kültürel farkındalıklarını daha ileri seviyeye taşıyabilmeleri için uygulama sürecinde
kullanılan öğretim materyallerinin farklı kültürel öğeleri içermesi son derece önemli görülmektedir. Dil
öğretim materyalleri arasında ise ders kitapları kültürel öğeleri barındıran ve en yaygın kullanılan
materyaller olarak kabul edilmektedir ( Allen, 2008). Bu bağlamda bu çalışmada veri olarak Türkiye’de Milli
eğitim Bakanlığına bağlı Temel eğitimde ikinci sınıflarda kullanılan Türkçe ders kitabı içerdiği tüm üniteler
eşliğinde kültürel öğeler açısından incelenmiştir.
Yöntem
Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır.
Doküman incelemesi, bir araştırma problemi hakkında belirli zaman dilimi içerisinde araştırılması
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. (Yıldırım ve
Şimşek, 2013). Çalışma grubu olarak 2. Sınıf ders kitabından tüm üniteler incelenmek üzere seçilmiştir.
İlgili ders kitabında yer alan metinler ve görseller Saraç ve Arıkan (2010) tarafından geliştirilen hedef kültür
incelemesi kontrol listesi kullanılarak araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. Ünitelerin ayrı ayrı
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incelenmesi birinci ve ikinci yazar tarafından gerçekleştirilirken ortaya çıkan bulgular üçüncü araştırmacı
tarafından yeniden incelenmiş ve araştırmacılar arasında tutarlılık sağlanmıştır. Her bir ünite için ilgili
kontrol listesi doldurulmuş ve elde edilen bulgular üçüncü araştırmacı tarafından teyit edilmiştir. Çalışma
sürecinde ders kitabından elde edilen bilgiler araştırmacının genel amacı doğrultusunda sistemli bir şekilde
yorumlanmıştır.
Bulgular
Elde edilen bulgular neticesinde incelenen ders kitabında Biz ve Değerlerimiz, Dünya ve Çevre, Milli
Kültürümüz, Milli Mücadele ve Atatürk, Vatandaşlık Bilinci, Sağlık-spor ve oyun ile Bilim ve Teknoloji
temalarına yer verildiği görülmüştür. Yapılan inceleme sonucunda toplam yedi tema içerisinde sadece üç
temada kültürel öğelere yer verildiği görülmüştür. Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla,
Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde
yardımcı olmak amacını taşıyan bu dersin hedefine uygun konu içeriğinin kısıtlı olduğu gözlenmiştir. Türkçe
ders kitabı bağlamında ve içeriğinde yer almaması gereken konulara yer verilmesi ise eleştiri konusu
olmuştur. Diğer ülkelerin kültürel unsurlarına yer verilmemesi de ulaşılan ve eleştirilen sonuçlardan biri
olarak karşılaşılmıştır.
Öneriler
Temel eğitimde kullanılan ders kitaplarına yönelik içerik ve etkinlikler hazırlanırken yerel kültürel
ögeleri barındıran içeriklere farklı bağlamlarda yer verilmesinin kültürel aktarımın erken yaşlarda
sağlanması açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Farklı ülkelerin sahip olduğu kültürel özelliklerin de
ders kitaplarında öğrencilere aktarılmasının, öğrencilere bağlı bulundukları kültür ile diğer kültürler
arasında farklı açılardan karşılaştırmalar yapabilme fırsatını sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Temel eğitim, ders kitabı, kültürel öğeler
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Childhood Values And Existentialist Images Within The “Beneath The Wheel” Novel Of
Hermann Hesse
Pınar Kızılhan
Ankara Üniversitesi

Abstract No: 286 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Childhood generates a set of distinctive values based on imagination such as existence, actions,
games and so on. Moreover, questioning, curiosity, and desire are also included in these values. When
determining the objectives in education, attention should be paid to prevent the disappearance of these
curiosities and desires that a child feels. Caring for the children is not subjecting them under a strict
control or supervision with stereotyped disciplines such as “children must keep quiet when adults are
speaking” or “come on, say thank you!”, instead, it is providing them with education experiences that the
children is able to behave sincerely and instinctively, and where the development of the autonomic
personality emotion is supportable, and where they are able to establish an identity with liberty basis.
This situation is one of the efficient methods for the child to gain self-confidence. Thoughts of monotony,
oppression, fear and degradation might alienate the children from the world that they are living in.
Because of this, it should be expected from the family, environment and education system to constitute
childhood as a social setting in a form specific to its nature. Learning experiences must be in such nature
that will promote this motive of the child. The positive and negative experiences in childhood may leave
lasting effects on the determination of permanent learning experiences, behaviors, attitudes, interests
and habits in adulthood. It is thought that the indications that symbolize the things that the child thinks
and acts upon in order to get rid of the existential anxiety bear substantial importance. In the literary work
of Hermann Hesse named “Beneath the Wheel” where his childhood experiences are approached as a
biography, a lapsed education system is criticized, which possesses the threat of a second and surreal
childhood that may be generated by the childhood which is expected to become mature early. In
education and institutes, the carrot and stick metaphor, in other words, punishment and reward system
perception might expose the students to unfortunate events. In this work, the effort of children to cope
with introversion, despair, alienation, and thought of self-immolation while being isolated from the spirit
of childhood in the family, environment and the boarding school system is being brought into question.
Yet, the approval and affection promoted by the teachers are some critical experiences in the forming of
the child’s values. Just as how ordinate the fine instruments operate if their burry wheels which are just
out of the foundry are carefully filed, Herman Hesse oppositely mentions how the children are being
grinded under these wheels in such a “jungle” where the wheels that constitute the order of life such as
family, education and environment are operating inordinately via the naive experiences of children. For
this reason, it is thought that analyzing this work in terms of the analysis of childhood values and
existentialism concept as an education philosophy possesses importance. In terms of education of values,
it provides an opportunity for the education programs in regards to the concept of childhood and getting
to know the child’s world closer. Instead of didactic subject teaching in the content of values education
program, questioning the purpose of living together with the children under the guide of the teacher with
values such as “righteousness”, “justice”, “honesty”, “courage”, “generosity”, “achievement” and
“honor”, and empathizing via example events are truly important matters. The purpose of this study is to
analyze the existential images of the childhood as a value in the work of Hermann Hesse named “Beneath
the Wheel”. The work has been analyzed with content analysis technique. Two themes have been
acheived from the obtained findings: Under the first theme “Childhood Values” some sub themes named
“childish sensitivity”, “fantastic thinking”, “free will” and “growth” have been determined. Under the
second theme “Existential Images” some sub themes named “love of nature”, “friendship” and “death”
have been determined. It is thought that the study results will make contribution in terms of consideration
of generating content on the basis of existentialist approach and the importance of existentialist approach
in the studies of values education program development. Organization of existentialist education
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programs includes; ensuring the integration of children with the nature, and recognizing their interests
and skills by themselves, becoming a self-reliant individual and ensuring their self-accomplishment in this
term, their ability to depict the values instead of defining them by rote, questioning decisions, choices,
actions in ethical context, being able to make moral foundations and considering an aim.
Keywords: Childhood Values, Existentialist Education Philosophy, Existentialist Images, “Beneath the Wheel”.
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Hermann Hesse’nin “çarklar Arasında” Adlı Romanında Çocukluk Değerleri ve Varoluşçu
İmgeler
Pınar Kızılhan
Ankara Üniversitesi

Bildiri No: 286 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Öz
Çocukluk; hayal gücüne dayalı varoluş, eylemler, oyunlar gibi kendine özgü bir takım değerler
üretir. Ayrıca sorgulama, merak, istek de bu değerler arasında yer alır. Eğitimde amaçlar oluşturulurken,
ders programlarının çocuğun duyduğu bu merak ve isteklerin yok olmamasına özen göstermelidir.
Çocuklarla ilgilenmek demek; “büyükler konuşurken çocuklar susmalı,” “hadi teşekkür ederim de!” gibi
basmakalıp öğretilerle çocuğu sıkı bir denetim ya da gözetim altında tutmak değil; bunun yerine; çocuğa
içten ve kendiliğinden davranabileceği, özerk benlik duygusunun gelişiminin desteklenebildiği, özgürlük
temelli kimlik inşa edebilecekleri eğitim yaşantıları oluşturmaktır. Bu durum çocuğun özgüven
kazanmasının etkili yöntemlerinden biridir. Tekdüzelik, baskı, korku ve örselenmişlik düşünceleri, çocukları
içinde yaşadıkları dünyaya yabancılaştırabilir. Bu yüzden, ailenin, çevrenin ve eğitim sisteminin, çocukluğu,
doğasına özgü bir biçimde, toplumsal bir kurgu olarak yapılandırması beklenmelidir. Öğrenme yaşantıları
çocuğun bu güdüsünü destekleyecek nitelikte olmalıdır. Çocuklukta geçirilen olumlu ya da olumsuz
yaşantılar, yetişkinlik döneminde kalıcı öğrenmelerin, davranışların, tutumların, ilgilerin ve alışkanlıkların
belirlenmesinde kalıcı izler taşıyabilir. Çocuğun taşıdığı varoluşsal kaygıyı gidermek için düşündüğü,
eylemde bulunduğu şeyleri simgeleyen göstergelerin önem taşıdığı düşünülmektedir. Çocukluk
dönemindeki yaşantılarının, biyografi türünde ele alındığı Hermann Hesse’nin “Çarklar Arasında” adlı
yapıtında, vaktinden önce olgunlaşması beklenilen çocukluğun, gerçek dışı ikinci bir çocukluk üretebileceği
tehlikesini doğuran, zaman aşımına uğramış bir eğitim sisteminin eleştirisi yapılmaktadır. Eğitimde ve
kurumlarda havuç ve sopa metaforu yani ödül ve ceza sistemi anlayışı, öğrencileri talihsiz olaylara maruz
bırakabilmektedir. Yapıtta, aile, çevre ve yatılı okul sisteminde, çocukluk ruhundan yoksun bırakılan
çocukların, içe kapanıklık, umutsuzluk, yabancılaşma, canına kıyma eğilimi düşüncesiyle nasıl başa çıkmaya
çalıştıkları konu edilmektedir. Oysa öğretmenler tarafından desteklenen sevgi ve onay çocuğun
değerlerinin oluşmasında kritik yaşantılardır. Hermann Hesse, dökümhaneden yeni çıkan çapaklı çarkların,
özenle eğelendiği takdirde, döndürebildiği hassas aletlerin işleyişi, nasıl son derece düzenliyse, aksine,
yaşamın düzenini oluşturan aile, eğitim ve çevre gibi çarkların işleyişinin düzenli olmadığı adeta bir “cangıl”
gibi çocukların bu çarklar arasında nasıl öğütüldüğünü, çocukların naif yaşantıları aracılığıyla dile getirir.
Bu nedenle bu yapıtın, çocukluk değerlerinin analizi ve bir eğitim felsefesi olarak varoluşçuluk anlayışı
açısından ele alınmasının önem taşıdığı düşünülmektedir. Değerler eğitimi açısından ise çocukluk
kavramına ve çocuğun dünyasını daha yakından tanımak açısından eğitim programlarına bir fırsat
sunmaktadır. Değerler eğitimi programı içeriğinde ve öğretiminde didaktik konu öğretimi yerine,
öğretmen rehberliğinde çocuklarla birlikte yaşamın amacının, “doğruluk,” “adalet,” “dürüstlük,”
“cesaret,” “cömertlik,” “başarı” ve “saygınlık” gibi değerlerin birlikte sorgulanması, örnek olaylar
aracılığıyla eşduyum yapılması çok önemlidir. Bu araştırmanın amacı Hermann Hesse’nin “Çarklar
Arasında” adlı yapıtında, bir değer olarak çocukluğun varoluşsal imgelerini çözümlemektir. Yapıt içerik
analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulardan iki temaya ulaşılmıştır: Birinci tema olan,
“Çocukluk Değerleri” altında; “çocuksu duyarlılık,” “fantastik düşünme,” “özgür istenç” ve “büyüme” adlı
alt temalar belirlenmiştir. İkinci tema olan, “Varoluşsal İmgeler” altında; “doğa sevgisi,” “dostluk” ve
“ölüm” adlı alt temalar elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarının, değerler eğitimi program geliştirme
çalışmalarında varoluşçuluk yaklaşımının önemi ve varoluşçu yaklaşım temelinde içerik oluşturmanın
gözetilmesi açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Varoluşcu eğitim programlarının düzenlenmesi;
çocukların doğayla bütünleşmesinin sağlanması, kendi ilgi ve yeteneklerini tanımaları, özerk birey olma ve
bu yönde kendilerini gerçekleştirmelerinin sağlanmasını, değerleri ezberden tanımlamaktan ziyade onları
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tasvir edebilmelerini, kararları, seçişleri, eylemleri etik bağlamda sorgulamayı, ahlaki temellendirmeler
yapabilmeyi ve bir amacı göz önünde bulundurmayı içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk Değerleri, Varoluşçu Eğitim Felsefesi, Varoluşçu İmgeler, “Çarklar Arasında”.
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Abstract No: 289 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Schopenhauer (2017) states in his essay named “On the Wisdom of Life: Aphorisms” that our
moral and intellectual value originates from the depth of our self-spirit. The author mentions that one’s
self-consciousness is the most important thing that represents self-existence of him. Jonathan Livingston
is a seagull who endeavored in order for his friends, students to develop consciousness about believing
in freedom throughout his life. In the work of Richard Bach named “Seagull”, a seagull called Jonathan
Livingston, believing in that there are so many things to learn in life, lives sticking to his principles and
honestly, trying to learn new things every day. This work of Richard Bach is a cult work on learning, love
and freedom. The greatest passion of the Seagull “Jonathan Livingston” is flying fast. Even though his
family continuously reiterates that the only aim of flying is to find food and that he should go on hunting,
“Jonathan Livingston” finds these discourses meaningless. His goal is to become competent in flying.
According to Jonathan Livingston, the reason for living is to discover and to be free. He makes discoveries
regarding flying fast, wishes to communicate all his learnings to all his seagull friends, and guides them.
Although he wants to share his learnings, other seagulls are scared of him. “Jonathan Livingston” is an
effective teacher who pushes skills of his students all the way through. The fact that he wants to learn,
embrace new ideas, be free is regarded as fecklessness. He pays for flying fast with being excluded from
the seagull community and being banished by the Seagull Congress on the grounds that he is reckless.
The experienced teacher learns from the Seagull Chiang that heaven is not a place but it means reaching
proficiency. For Jonathan, flying does not depend solely on being talented and perfect. He adopts his
teacher Chiang’s saying which states that “it is important to understand who we really are and start living
being aware of that” as a learning principle and lives accordingly. Jonathan endeavors throughout his life
to create awareness for his friends and students for believing in freedom. He himself is also confused
about why this is so difficult and witnesses that it is the hardest thing in the world to make a bird believe
that it is free. It is reflected in the story that even if learning is based on challenging, restrictive factors,
one should never give up.
In this research, it was aimed to enable prospective teachers to redefine several basic pedagogic
concepts included in the book by means of the story and to analyze their opinions regarding being a
democratic person and how should a teacher’s ethical attitudes be. It was tried to question, together with
prospective teachers, pedagogic concepts such as ethical responsibility, features of a democratic person,
attitudes of a teacher, learning and success. This research is a “case study” among research designs. This
story was selected as an alternative learning method concerning “being a democratic person and ethical
attitudes of a teacher” in the optional general knowledge course named “Education, Culture and
Democracy” during fall semester of 2017-2018 academic year at the Faculty of Educational Sciences at
Ankara University. Study group of the research was constituted by 24 students who attended three
different undergraduate programs in fall semester of 2017-2018 academic year at the Faculty of
Educational Sciences at Ankara University. In the ninth week of the academic semester, the story was
read in the classroom and the subject, authenticity, universal aspects of the study and what it told in
ethical terms were handled. Later on, a “focus group discussion” was conducted with 24 students in total,
in 4 groups each consisting of 6 students. Data obtained from focus group discussion were analyzed using
content analysis method. It is thought that, in the story, it was pointed out that we should love people
and life, but not despise them, and that we should work hard for a perfect competence in line with our
goals. It was understood that Seagull Jonathan Livingston character was a teacher who recognized
himself, communicated his learnings from his teachers who enlightened him to his successors, and walked
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the lines in front of freedoms. In the research, distinctive features of a democratic person were found to
be “understanding of justice and right”, “being free”, “being participative” and “equality” whereas ethical
attitudes of a teacher were found to be “merit”, “devotedness” and “authenticity”.
Keywords: “Seagull”, Being a Democratic Person, Ethical Attitude of a Teacher.
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Richard Bach’ın “martı” Adlı Öyküsü Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Demokratik Birey
Olma ve Öğretmenin Etik Tutumlarına İlişkin Görüşleri
Pınar Kızılhan
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Bildiri No: 289 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Schopenhauer (2017) “Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar” adlı yapıtında ahlaki ve entelektüel
değerimizin, kendi özümüzün derinliklerinden kaynaklandığını belirtmektedir. Yazar, kişinin kendi
bilincinin, kendi varoluşunu temsil eden en önemli şey olduğunu ifade eder. Jonathan Livingston da,
yaşamı boyunca dostlarını, öğrencilerini özgürlüğe inanmaları konusunda bilinçlerinin oluşması için
uğraşan bir martıdır. Richard Bach’ın “Martı” adlı yapıtında, Jonathan Livingston adlı bir martı, yaşamda
öğrenecek ne kadar çok şeyin olduğuna ilişkin duyduğu inançla, hergün yeni şeyler öğrenmeye çalışarak,
dürüst ve ilkelerine bağlı bir şekilde yaşar. Richard Bach’ın bu yapıtı, öğrenme, sevgi ve özgürlük üzerine
kült bir eserdir. Martı “Jonathan Livingston”’un en büyük tutkusu hızlı uçmaktır. Her ne kadar ailesi
kendisine; uçmanın tek amacının yiyecek bulmak olduğunu, avlanmasını durmadan yinelese de “Jonathan
Livingston” bu söylemleri anlamsız bulur. Onun amacı, uçma konusunda yetkinliğe ulaşmaktır. Jonathan
Livingston’a göre yaşamın nedeni, keşfetmek ve özgür olmaktır. Hızlı uçuşla ilgili buluş yapar,
öğrendiklerini tüm martı dostlarına aktarmak ister, onlara kılavuzluk eder. Bildiklerini paylaşmak
istemesine rağmen diğer martılar ondan ürker. “Jonathan Livingston” öğrencilerinin yeteneklerini sonuna
kadar zorlayan, etkili bir öğretmendir. Öğrenmek, yeniliklere kucak açmak, özgür olmak istemesi
sorumsuzluk olarak değerlendirilir. Hızlı uçmayı öğrenmenin bedelini, Martı Kurultayı’nın, kendisini
pervasız olduğu gerekçesiyle martı toplumundan dışlanıp sürgün edilmesiyle öder. Deneyimli öğretmen,
Martı Chiang’dan cennetin, bir yer değil, yetkinliğe ulaşmak olduğunu öğrenir. Jonathan’a göre uçmak
yalnızca yetenekli ve mükemmel olmaya bağlı değildir. Öğretmeni Chiang’ın “gerçekten kim olduğumuzu
anlamak ve bunu bilerek yaşamaya başlamak önemlidir” deyişini öğrenme ilkesi olarak benimser ve buna
göre yaşar. Jonathan, yaşamı boyunca dostlarını, öğrencilerini özgürlüğe inanmaları konusunda
bilinçlerinin oluşması için uğraşır. Bu işin neden bu kadar zor olabildiğine kendisi de şaşırır, bir kuşu özgür
olduğuna inandırmanın dünyanın en zor işi olduğuna tanık olur. Öyküde, öğrenmenin temelinde zorlu,
sınırlayıcı unsurlar olsa da pes edilmemesi gerektiği dile getirilir. Bu araştırmada, yapıtta geçen eğitbilimsel
bazı temel kavramların, öğretmen adaylarının öykü aracılığıyla yeniden tanımlamalarını sağlamak,
demokratik birey olma ve bir öğretmenin etik tutumlarının ne olması gerektiği konusundaki görüşlerini
analiz etmek amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarıyla birlikte okunan öyküde etik sorumluluk, demokratik
bireyin özellikleri, öğretmen tutumu, öğrenme ve başarı gibi eğitbilimsel kavramlar sorgulanmaya
çalışılmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden “durum çalışması”dır. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi 2017-2018 güz yarıyılında, araştırmacı tarafından yürütülen “Eğitim, Kültür ve
Demokrasi” adlı genel kültür seçmeli dersinde bu öykü, “demokratik birey olma ve öğretmenin etik
tutumları”yla ilgili olarak alternatif bir öğrenme yöntemi olarak seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu,
2017-2108 eğitim öğretim güz yarıyılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde üç farklı lisans
programına devam etmekte olan 24 öğrenci oluşturmaktadır. Akademik yarıyılın dokuzuncu haftasında,
öykü, sınıfta okunmuş, öykünün konusu, özgünlüğü, evrensel yönleri ve etik bağlamda ne söylediği ele
alınmıştır. Ardından 6’şar öğrenciden oluşan 4’erli grup halinde öyküyü okuyan toplam 24 öğrenciyle
“odak grup görüşmesi” yapılmıştır. Odak grup görüşmesinden elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle
çözümlenmiştir. Öyküde; doğayı, insanları ve yaşamı hor görmemeyi, sevmeyi, amacımız doğrultusunda
mükemmel bir yetkinliğe ulaşmak için çok çalışmaya dikkat çekildiği düşünülmektedir. Martı Jonathan
Livingston karakterinin, kendini tanımayı, feyz aldığı öğretmenlerinden öğrendiklerini sonrakilere
aktarmayı, özgürlüklerin önündeki sınırları aşan bir öğretmen olduğu görülmektedir. Araştırmada,
demokratik bireyin belirgin özelliklerinin; “adalet ve hak anlayışı,” “özgür olma,” “katılımcı olma” ve
“eşitlik” olduğu tespit edilirken; öğretmenin etik tutumlarının; “liyakat,” “adanmışlık” ve “özgünlük”
olduğu belirlenmiştir.
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Teacher Views Towards To Unwanted Student Behaviors
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Abstract No: 46 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Individuals who form society are differentiated over time by being exposed to environmental
factors. The society that aims to offer equal opportunity to all in terms of knowledge, skills and values
aiming at the differentiation of this differentiation, constitutes the educational process in its own way.
When we think of education as 'any activity that affects us and causes our behavior to change', our
behaviors can change in the face of any communication we have in different environments. One of these
environments is the school environment in which the education is applied formally.
Schools that are responsible for meeting the needs of the individual and the community should
prepare for mental, physical and social gathering of individuals. The status of students who leave the
school as an entrance to the school also provides information about the quality and quality of a school. It
is anticipated that teachers have a good classroom management in order to create a positive educational
environment. There are many purposes for the classroom management, such as the comprehensive
planning of the rules and the creation of a suitable environment for learning-teaching. But its main
purpose is to prevent the emergence of negative student behaviors in the class and to change the negative
behaviors positively. This is because it prevents negative teaching of student behaviors and leads to
unnecessary use of time
In school, any behavior that prevents the teacher from performing the educational activities
planned for the class is defined as undesirable behavior. It is possible to encounter undesirable student
behaviors at every level of education in the school or classroom environment. However, unwanted
behavior can change according to the age of the student, the expectation of the student, the class
environment, the attitude of the teacher. In order to remove unwanted behavior, it is necessary to define
the behavior in an understandable manner and to determine why the problem is caused. and therefore
it is important to consider the following three questions before intervening in the problem. Do pupils have
prior knowledge and skills to do the expected job? What are personal items, family, school, and
environmental factors that affect problem behavior? Does the student have a problem with motivation?
If an answer to these three questions is received, the reasons for the occurrence of the unwanted
behavior will be determined and the family, school, teacher and student can work together in order to
correct these behaviors.
This study is a qualitative study aimed at determining teachers' views on unwanted student
behaviors. Qualitative research is the process of revealing perceptions and events in a holistic way in the
natural environment. In this study, case studies are used in qualitative research methods. The case is a
study design which aims to investigate the facts that we are aware of science but we can not have an indepth and detailed understanding.
In the study, sampling of maximum diversity was used for purposeful sampling methods. The
participants of the study consisted of 10 teachers in different branches working in five different secondary
schools in Bartin. Open-ended interview questions prepared by researchers were used as data collection
tools in the research. A focus group interview was conducted on the basis of volunteerism outside the
school, so as not to interrupt the class hours. The talks were held in a non-school meeting room where
they were able to see each other safely, in a quiet environment so as not to distract the participants.
Verbal permission has been obtained from the teachers to be recorded on the voice recorder in order to
be fully involved in the investigation before the interview. The talks lasted approximately 50-55 minutes.
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After that, the article was spilled without any change. Descriptive analysis was used in the analysis of
research data. Descriptive analysis is an approach that allows the obtained data to be explained,
interpreted, and analyzed of cause-effect relationships and achieved. In descriptive analysis, direct
quotations are frequently made to reflect the views of the interviewed individuals in a striking way.
According to the findings obtained from the research; the most common unwanted student
behaviors faced by teachers are mostly hitting-pushing, slang and bad words, distracting during the lesson
and behaving like grabbing a friend's right. It is stated that the reason for exhibiting these behaviors is
mostly family related. Teachers have indicated that the factors needed to correct unwanted student
behavior are family, school and specialist assistance. They have taken a common stance that feedback
should be taken in the process so that the handling of these factors separately will not be effective in
correcting the unwanted behavior. It has been proposed that there should be a common consensus
among teachers and administrators to prevent unwanted student behaviors and that they should interact
with the parents of the students exhibiting these behaviors.
Keywords: Unwanted student behaviours, teacher views, qualitative research
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İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
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Bildiri No: 46 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Toplumu oluşturan bireyler, zaman içerisinde çevresel faktörlere maruz kalarak farklılaşmaktadır.
Bu farklılaşmanın istendik yönde olmasını amaçlayan bilgi, beceri ve değerler açısından herkeze eşit imkân
sunmayı hedefleyen toplum, eğitim sürecini de kendine özgü olarak oluşturmaktadır. Eğitim ‘bizleri
etkileyen ve davranışlarımızın değişmesine neden olan her türlü etkinlik’ olarak düşünüldüğünde farklı
ortamlarda geçirdiğimiz her türlü iletişim karşısında davranışlarımız değişebilmektedir. Bu ortamlardan
biri de eğitimin formal olarak uygulandığı okul ortamlarıdır.
Bireyin ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu olan okullar zihinsel, bedensel ve
sosyal olarak da bireyi topluma hazırlamalıdır. Okula eğitimin girdisi olarak gelen öğrencilerin okuldan
ayrıldıklarındaki durumları bir okulun niteliği ve kalitesi hakkında da bilgi vermektedir. Olumlu bir eğitim
öğretim ortamının oluşturulabilmesi için öğretmenlerin iyi bir sınıf yönetimine sahip olması onlardan
beklenen bir davranıştır. Sınıf yönetiminin, kuralların kapsamlı şekilde planlanması ve öğrenme-öğretme
için uygun bir ortamın oluşturulması gibi bir çok amacı bulunmaktadır. Fakat asıl amacının sınıfta olumsuz
öğrenci davranışlarının ortaya çıkmasını engellemek ve olumsuz davranışları olumlu yönde değişime
uğratmak olması gereklidir. Çünkü olumsuz öğrenci davranışları öğretimin yapılmasını engellemekte ve
zamanın gereksiz kullanılmasına sebebiyet vermektedir
Okulda, öğretmenin sınıf için planladığı eğitim etkinliklerini gerçekleştirmesini engelleyen her türlü
davranış istenmeyen davranış olarak tanımlanmaktadır. Okulda ya da sınıf ortamında, her eğitim
kademesinde istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşmak mümkündür. Fakat istenmeyen davranış
öğrencinin yaşına, dersten beklentisine, sınıf ortamına, öğretmenin tutumuna göre değişim
gösterebilmektedir. İstenmeyen davranışların ortadan kaldırılabilmesi için davranışın anlaşılır bir şekilde
tanımlanması ve sorunun neden kaynaklandığının tespit edilmesi gerekmektedir. ve bu yüzden soruna
müdahale edilmeden önce şu üç soru üzerinde düşünülmesi önem taşımaktadır. Öğrenciler, beklenen işi
yapabilecek ön bilgi ve becerilere sahip mi? Sorun davranışı etkileyen kişisel öğeler, aile, okul ve çevresel
etkenler nelerdir? Öğrenci, güdülenmeyle ilgili bir soruna sahip mi? Bu üç soruya cevap alındığı takdirde
istenmeyen davranışın yapılmasındaki sebeplerin tespit edilebilecek ve bu davranışların düzeltilmesi adına
aile, okul, öğretmen ve öğrenci işbirliği içerisinde çalışmalar yapılabilecektir.
Bu çalışma istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla
yapılan nitel bir çalışmadır. Nitel araştırmalar algıların ve olayların doğal ortamlarda bütüncül bir şekilde
ortaya çıkarılma sürecidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Olgu bilim farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı anlayışa sahip olamadığımız olguları
araştırmayı amaçlayan bir çalışma desenidir.
Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını Bartın ilindeki beş farklı ortaokulda görev yapan farklı branşlardaki 10
öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan açık
uçlu görüşme soruları kullanılmıştır. Ders saatlerini aksatmayacak şekilde okul dışında gönüllülük esasına
göre odak grup görüşmesi yapılarak veriler elde edilmiştir. Görüşmeler, görüşmeye katılanların dikkatini
dağıtmayacak şekilde sessiz bir ortamda, rahatça birbirlerini görebildikleri, güvende hissettikleri okul dışı
bir toplantı salonunda yapılmıştır. Görüşmeye başlanmadan önce konuşulacakların eksiksiz biçimde
araştırmada yer alması adına, ses kayıt cihazına kaydedilmesi için öğretmenlerden sözlü izin alınmıştır.
Görüşmeler yaklaşık olarak 50-55 dakika sürmüştür. Sonrasında hiçbir değişiklik yapılmadan yazıya
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dökülmüştür. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, betimsel analizden yararlanılmıştır. Betimsel analiz,
elde edilen verilerin oluşturulan temalar altında açıklanması, yorumlanması, neden-sonuç ilişkilerinin
irdelenmesi ve sonuca ulaşılmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Betimsel analizde, görüşülen bireylerin
görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilmektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin en sık karşılaştığı istenmeyen öğrenci
davranışları çoğunlukla vurma-itme, argo ve kötü söz söyleme, ders esnasında dikkat dağıtarak arkadaşının
hakkını gasp etme gibi davranışlar olduğu belirtilmiştir. Bu davranışları sergilemelerinin altındaki nedenin
çoğunlukla aileyle ilişkili olduğu ifade edilmiştir. Öğretmenler istenmeyen öğrenci davranışının
düzeltilmesi için gerekli olan etmenlerin aile, okul ve uzman yardımının işbirliği içerisinde çalışması
olduğunu belirtmişlerdir. Bu etmenlerin ayrı ayrı ele alınmasının istenmeyen davranışın düzeltilmesinde
etkili olmayacağı, süreç içinde dönütlerin mutlaka alınması gerektiği konusunda ortak bir duruş
sergilemişlerdir. İstenmeyen öğrenci davranışlarının engellenmesi için öğretmen ve idareciler arasında
ortak bir görüş birliği olması ve bu davranışları sergileyen öğrencilerin aileleriyle etkileşim halinde
olunması gerektiği önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İstenmeyen öğrenci davranışları, öğretmen görüşleri, nitel araştırma
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Abstract No: 342 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Aim of the social change which started with the establishment of republic is directing traditional
social structure, bringing contemporary citizenship and also recreating the social structure by education.
and in this frame there’s need to program development for planning teaching and evaluation studies
according to wide and detailed researches. At this phase the featured education model is Systematical
learning model which is improved by looking every practice result. This model suggested by Prof. Dr.
Veysel Sönmez in 1982 and lesson plans reorganized by looking at it. Systematical learning is created by
synthesizing; village institutes model, mastery learning, information processing theory, and computer
aided education, philosophy of possibility and teaching practices. With Systematical Learning it is aimed
that creating self-actualizing, problem solving and creative idea producing individuals and make them
find, understand, use and recreate; information, skill, sensation and perception. With adaptation of
Religious culture and moral knowledge lesson to systematical learning it is aimed to achieve that people
learn from people, people learn from nature, people’s adaptation to the society that they live in and
improve their creativity and problem solving skill. When considered from this point of view, besides every
physical and social facts, events, life spaces in environment creating a resource for this lesson learning of
these is only possible with teaching methods and techniques that provides an opportunity to learning by
doing and living. Essential principles of systematical learning is overlaps with the religious culture and
moral knowledge lesson that mentioned above. Therefore using systematical learning in teaching
religious culture and moral knowledge lesson will provide permanence in learning and simplify
information transfer. Aim of this research is analyzing the effect of systematical learning in ‘let’s share joy
and sorrow’ unit of religious culture and moral knowledge lesson of middle school fifth grade. In study, It
is examined that is there any significant differences in students’ gain score of information, comprehension
and application level by asking ‘ is there any significant effects of systematical learning in bringing the
target behaviors of ‘let’s share joy and sorrow’ unit? ’And ‘what’s the view of students about that?’ . The
model of research is one group pretest posttest experimental design. Working group of this research are
whole 20 students in 5-A class of a middle school in Çumra district of Konya. In study, the systematical
learning class applied to experiment group of 20 students as 10 periods. It is used ‘religious culture and
moral knowledge success test’ which consisting of 22 substance under 14 question title as data collection
tool. At the same time it is asked an open ended question to students and used a interview form to make
students evaluate the systematical learning that applied to them. The time determined as 40 minutes to
get is there any significant effect of this test on students’ knowledge, comprehension and application level
gain score. Before applying the program which is adapted in terms of systematical learning, the test is
given to experiment group as pretest and after applied the program the test is given to experimental
group as posttest. It is used SPSS 20 package in statistical analysis of data’s. It is used the T test and
standard deviation in analysis of data’s. Qualitative data’s are analyzed with descriptive analysis method.
In qualitative data’s analysis students are code-designated as S1, S2, S3. At the end of research it is
observed that there is a significant difference between gain score of information, comprehension and
application level of systematical learning group. Based upon these data’s it can be said that the
systematical learning is significantly effective in enhancing student’s gain score. In the study there’s given
some suggestions based on research result.
Keywords: Systematical learning, religion, gain score
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Bildiri No: 342 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Cumhuriyet' in kuruluşuyla başlatılan toplumsal değişim sürecinin amacı, geleneksel toplum
yapısına çağdaş bir yön vermek, çağdaş yurttaşlık bilincini kazandırmak bununla birlikte toplumsal yapıyı
eğitim yoluyla yeniden oluşturmaktı. Bu çerçevede kapsamlı, ayrıntılı ve araştırmalara dayalı olarak
öğretimi planlama ve değerlendirme çalışmaları için program geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bu aşamada
çalışmada öne çıkan eğitim modeli, Prof. Dr. Veysel Sönmez tarafından 1982 yılında önerilen ve ona göre
ders planlarının düzenlenip uygulanan, her uygulama sonucuna bakılarak değerlendirilip geliştirilen Dizgeli
Eğitim Modelidir. Dizgeli Eğitim; köy enstitüleri modeli, tam öğrenme yaklaşımı, bilgi işleme süreci,
bilgisayar destekli eğitim, olabilirlik felsefesi ve öğretmenlik uygulamalarının bir sentezi yapılarak
oluşturulmuştur. Dizgeli eğitim ile bireyin kendini gerçekleştirmesi, sorun çözücü olması, yaratıcı
düşünceler ortaya koyması, bilgiyi, beceriyi, duyguyu, sezgiyi bulması, anlaması, kullanması ve ondan
yenilerini üretmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin Dizgeli Eğitime
uyarlaması ile insanın insandan, insanın doğadan öğrenmesi, içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması,
yaratıcılığını ve problem çözme gücünü geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında çevredeki
bütün fiziksel ve toplumsal olgular, olaylar ve yaşam alanları bu derse bir kaynak oluşturduğu gibi bunların
öğrenilmesi ise, ancak yaparak yaşayarak öğrenmeye olanak sağlayan öğretim yöntem ve teknikleri ile
mümkün olabilecektir. Dizgeli öğretimin temel ilkeleri yukarıda belirtilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
kazanımları ile örtüşmektedir. Bu sebeple Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretiminde dizgeli öğretimden
yararlanmak öğrenmede kalıcılığı ve bilgi aktarımını kolaylaştıracaktır. Bu araştırmanın amacı, ortaokul 5.
sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ‘sevinç ve üzüntüleri paylaşalım’ ünitesi öğretiminde dizgeli eğitimin
etkisinin incelenmesidir. “Ortaokul 5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi ‘Sevinç Ve Üzüntüleri
Paylaşalım’ ünitesi öğretiminde öğrencilere hedef davranışları kazandırmada Dizgeli Eğitim’in anlamlı bir
etkisi var mıdır?”, “Bu konudaki öğrenci görüşleri nelerdir?” probleminin alt problemlerinde bilgi
düzeyinde, kavrama düzeyinde ve uygulama düzeyindeki erişileri üzerinde anlamlı farkının olup olmadığı
incelenmiştir. Araştırmanın modeli ön-test son-test tek gruplu yarı deneysel desendir. Araştırmanın
çalışma grubunu Konya ili Çumra ilçesindeki bir ortaokulun 5-A sınıfındaki toplam 20 öğrenci
oluşturmuştur. Çalışmada dizgeli eğitim dersi 20 kişilik deney grubuna 10 ders saati süreyle işlenmiştir.
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 14 soru başlığı altında toplamda 22 maddeden
oluşan ‘Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Başarı Testi’ uygulanmıştır. Aynı zamanda öğrencilere tek maddeden
oluşan açık uçlu bir soru sorulmuş ve öğrencilerden uygulanan dizgeli eğitimin değerlendirilmesi istenilen
görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerin bilgi, kavrama ve uygulama düzeyindeki erişi puanları üzerinde
anlamlı bir etkisinin olup olmadığının araştırılmasını amaçlayan bu araştırmada ölçek uygulanırken zaman
40 dakika olarak belirlenmiştir. Test, dizgeli eğitime göre hazırlanan program uygulanmadan önce deney
grubuna ön-test olarak, uygulandıktan sonra ise son-test olarak verilmiştir. Verilerin istatistiksel
analizlerinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır.Verilerin analizinde t testi, ortalama ve standart sapma
kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizinde
öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3 şeklinde kodlanmıştır.Çalışma sonucunda, ortaokul 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi
dersi ‘sevinç ve üzüntüleri paylaşalım’ ünitesi öğretiminde dizgeli eğitim uygulanan grubun bilişsel alanın
bilgi, kavrama, uygulama düzeyindeki erişileri arasında anlamlı bir farkın olduğu gözlenmiştir. Bu verilere
dayanarak dizgeli eğitimin öğrencilerin erişilerini arttırmada anlamlı derecede etkili olduğu söylenebilir.
Çalışmada araştırma sonucuna bağlı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.
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Abstract No: 89 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
It is one of the greatest virtues to acknowledge the fact that living together of individuals with
differences without losing their originality enriches societies. It should be understood by humans that the
culture of a community is not superior to the culture of the other society, no race has superiority over
another race, and no belief is more valuable than another one. Nevertheless, the fact that people do
research to learn the features of diversity, and satisfy their sense of wonder will increase respect,
understanding, self-confidence and positive attitude as information about differences is obtained.
Education based on respect for diversity regarding the solution of problems arising from the diversity of
people living in our country in the fields of culture, ethnic origin, belief, and language will help to guide
us. In this regard, multicultural education applications that we can integrate with the value of respect for
diversity draw attention. Multicultural education is an idea or concept, an educational reform movement,
and a process. Multicultural education argues that all students, regardless of their gender, social class,
race, ethnic origin, and culture, should have equal educational opportunities in school. Furthermore,
multicultural education ensures that individuals can look from other cultures' perspectives and
understand themselves better (Banks, 2013).
In this study, activities were prepared within the framework of multicultural education, and the
state of developing the value of respect for diversity of primary school fourth-grade students was
investigated. For this purpose, first of all, scenarios were prepared under the titles of culture, race/origin,
belief, language, disability, and gender, which are the sub-dimensions of multicultural education, these
scenarios were applied to students and evaluated with a rubric in order to determine the current statuses
of students in relation to the value of respect for diversity. As a result of the studies conducted to
determine the current situation, it was determined that students have deficiencies regarding the value of
respect for diversity. In order to overcome these deficiencies, activities were prepared within the
framework of multicultural education, and the action research process was applied.
The action research process planned as six cycles was completed in twenty-two course hours in
ten weeks. The practice was held in the unit “My Distant Friends” in the learning area “My Global
Connections” in the primary school fourth-grade Social Sciences curriculum since this is the most suitable
unit for the implementation of the activities regarding multicultural education and the value of respect
for diversity. Research data were collected through scenarios, rubric, semi-structured interview,
unstructured observation (camera records), researcher and student diaries, and student products.
Activity plans for the culture, race/origin, belief, language, disability status and gender subdimensions
were prepared within the framework of multicultural education for the value of respect for diversity in
the implementation process, and the action research process was performed by being organized in cycles.
At the end of each cycle, the scenarios created for the relevant subdimension were implemented and
evaluated with the rubric. The answers given by the students to the scenarios were analyzed in
accordance with the content analysis, and codes-themes were created. Furthermore, the implementation
process was recorded by the camera and examined by the researcher. At the end of each cycle, a student
diary form was distributed, and student opinions were taken in order to evaluate the process. The
qualitative data collected in the study were analyzed through the content analysis. The data were coded
by the second encoder in order to ensure reliability. In the implementation process, each cycle was
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analyzed within itself, and all the data obtained at the end of the implementation process were evaluated
and analyzed as a whole.
Through the activities carried out during the action research process, it was found out that
students became aware of different cultures under the sub-headings such as food, clothing, customs,
traditions, life style, social life, means of living; they developed a negative point of view on being
prejudiced towards different races/origins; the misconceptions and negative thoughts determined for
different beliefs changed; the awareness of the difficulties of speaking in different languages and the
difference of mother tongue increased; they developed awareness of the problems and difficulties
experienced by the disabled in society; and they developed awareness of the difficulties faced by the
opposite gender under the effect of the environment and society and of the negative situations
experienced in the relationship between women and men. As a result of the action research process, it
was observed that students developed positively with regard to the value of respect for diversity.
Keywords: Multicultural education, respect for diversity, values education, action research
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Farklılıklara sahip bireylerin kendi özgünlüğünü kaybetmeden birlikte yaşamalarının toplumları
zenginleştirdiği gerçeğini kabul etmek en büyük erdemlerden biridir. Bir topluluğa ait kültür diğer topluma
ait kültürden daha üstün olmadığı gibi, bir ırkın bir diğer ırka üstünlüğünün olmadığı, hiçbir inancın bir
diğerinden daha değerli olmadığı gerçeği insanlar tarafından anlaşılmalıdır. Bununla birlikte insanların
farklılığa ait olan özellikleri öğrenmek için araştırma yapması, merak duygusunu gidermesi farklılıklara
yönelik bilgi edindikçe saygıyı, anlayışı, özgüveni ve olumlu tutumu arttıracaktır. Ülkemizde yaşayan
insanların kültürel, etnik köken, inanç, dil alanlarındaki çeşitliliğinden kaynaklanan sorunların giderilmesi
hususunda farklılıklara saygıyı temele alan bir eğitim bize rehberlik etmeye yardımcı olacaktır. Bu
doğrultuda farklılıklara saygı değeri ile bütünleştirebileceğimiz çokkültürlü eğitim uygulamaları dikkat
çekmektedir. Çokkültürlü eğitim bir fikir ya da kavram, eğitimsel reform hareketi ve bir süreçtir.
Çokkültürlü eğitim hangi cinsiyet, sosyal sınıf, ırk, etnik köken ve kültürden olursa olsun bütün öğrencilerin
okulda eşit eğitim imkânına sahip olmaları gerektiğini savunur. Ayrıca çokkültürlü eğitim bireylerin başka
kültürlerin perspektifinden bakabilmelerini kendilerini daha iyi anlayabilmelerini sağlamaktadır (Banks,
2013).
Bu çalışmada çokkültürlü eğitim çerçevesinde etkinlikler hazırlanarak ilkokul dördüncü sınıf
öğrencilerinin farklılıklara saygı değeri geliştirme durumu incelenmiştir. Bu amaçla ilk olarak öğrencilerin
farklılıklara saygı değerine yönelik mevcut durumlarını belirlemek için, çokkültürlü eğitimin alt boyutları
olan; kültür, ırk/köken, inanç, dil, engelli olma durumu ve cinsiyet başlıklarında senaryolar hazırlanarak
öğrencilere uygulanmış, dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilmiştir. Mevcut durum belirlemeye
yönelik yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin farklılıklara saygı değeri yönünden eksikliklerinin olduğu
belirlenmiştir. Bu eksikliği gidermek adına çokkültürlü eğitim çerçevesinde etkinlikler hazırlanarak eylem
araştırması süreci uygulanmıştır.
Altı döngü olarak planlanan eylem araştırması süreci, on haftada yirmi iki ders saatinde
tamamlanmıştır. İlkokul dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler programında yer alan, “Küresel Bağlantılarım”
öğrenme alanında bulunan “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitesi çokkültürlü eğitim ve farklılıklara saygı değeri
ile ilgili etkinliklerin uygulanması açısından en uygun ünite olduğu için, uygulama bu ünitede
gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, senaryolar, dereceli puanlama anahtarı, yarı yapılandırılmış
görüşme, yapılandırılmamış gözlem (kamera kayıtları), araştırmacı ve öğrenci günlükleri ve öğrenci
ürünleri aracılığı ile toplanmıştır. Uygulama sürecinde farklılıklara saygı değerine yönelik çokkültürlü eğitim
çerçevesinde kültür, ırk/köken, inanç, dil, engel durumu ve cinsiyet alt boyutlarına yönelik etkinlik planları
hazırlanmış, döngüler halinde düzenlenerek eylem araştırması süreci gerçekleştirilmiştir. Her döngü
sonunda ilgili alt boyuta yönelik oluşturulan senaryolar uygulanarak, dereceli puanlama anahtarı ile
değerlendirilmiştir. Öğrencilerin senaryolara verdikleri yanıtlar içerik analizi doğrultusunda çözümlenmiş
ve kodlar-temalar oluşturulmuştur. Ayrıca uygulama süreci kamera ile kayıt altına alınarak araştırmacı
tarafından incelenmiştir. Her döngü sonunda öğrenci günlüğü formu dağıtılarak süreci değerlendirmeye
yönelik öğrenci görüşleri alınmıştır. Araştırmada toplanan nitel veriler içerik analizi yapılarak
çözümlenmiştir. Güvenirliği sağlamak için veriler ikinci kodlayıcı tarafından kodlanmıştır. Uygulama
sürecinde her döngü kendi içerisinde, uygulama süreci sonunda ise elde edilen tüm veriler bir bütün olarak
değerlendirilerek çözümlenmiştir.
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Eylem araştırması sürecinde uygulanan etkinlikler aracılığı ile öğrencilerin farklı kültürlere yönelik
yemek, giyim, örf, adet, gelenek, görenek, yaşam şekli, toplumsal hayatları, geçim kaynakları gibi alt
başlıklar dâhilinde farkındalık oluşturdukları; farklı ırk/kökene yönelik önyargılı olma durumuna olumsuz
bir bakış açısı geliştirdikleri; farklı inançlara yönelik tespit edilen kavram yanılgılarının ve olumsuz
düşüncelerin değiştiği; farklı dillerde konuşmanın ve anadilin farklı olmasının getirdiği zorluklara yönelik
farkındalığın arttığı; engelli bireylerin toplumda yaşadıkları sıkıntılara ve zorluklara farkındalık
geliştirdikleri; çevre ve toplumun etkisinde karşı cinsiyetin yaşadığı zorluklara ve kadın-erkek ilişkisinde
yaşanılan olumsuz durumlara yönelik farkındalık geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Eylem araştırması
süreci sonunda öğrencilerin farklılıklara saygı değerine yönelik olumlu yönde gelişme gösterdikleri
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çokkültürlü eğitim, farklılıklara saygı, değer eğitimi, eylem araştırması
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Introduction
Science is an integral part of one. To distinguish between social sciences and the sciences, it is only
to sort the knowledge, to define and define the field of interest. For this reason, science has discipline,
order, harmony and order in its nature. These features are the same authority that puts social life and
nature into the source of science is unique. Thus, the scientific community cannot be considered
independent of the values it possesses.
Concept of value according to Baş (2014); is a concept that has a wide range of uses, which can
have quite different meanings than the belief system used and referenced. Values have cultural, religious,
moral and ethical aspects. Values influence culture, then culture values. Culture is the whole of shared
values, symbols, ideologies, beliefs and experiences. Values are cultural knowledge. It is founded on
cultural assets and always requires the choice (Akbaba-Altun, 2003).
One of the most important sources on which values are based is the society, and there is a supracommunity source, which is religion (Sezen, 1998). Because it is the supreme sacred that keeps the society
alive, fuses them together, directs them in the direction of the same targets, and the society believes.
When we look at the research, it shows that people base their system of values on a source of faith in
every place and every age (Aslan, 2014).
One of the close concepts with values and ethics is ethics. According to Erdem and Şimşek (2013),
ethics refers to norms of behavior that are accepted in various ways by a society, a culture or a group. In
short, morality is behavioral principles that indicate what is right and what is wrong. Ethics are principles
that show what can be done with responsibility consciousness and what cannot be done in a profession.
Ethics, while more concerned with the profession and the professional field, has a narrow scope and a
sense of morality. Morality is more general and inclusive. In this context, the society is praised by its own
values and continues to progress. It is not possible to think of the values of the tentacles independently
of the society in which science and science are produced.
The society that produces science is a product of that culture and its values in people who have a
culture and who deal with science. These values have protection mechanisms against introducing cultures
and prejudices. According to Bayet, good science education is good moral education. Because, being a
scientist and looking at things scientifically, it should lead to the shift of personality traits towards a moral
ground.
The vision should be to ensure that the education system is aware of students' emotions, beliefs
and values, knows their strengths and weaknesses, possesses dignity of life, makes decisions, implements
their decisions and develops them as life skills education. For this reason, the education system is
responsible for ensuring that our students learn the values of knowledge, skill and ancient that will guide
them throughout their lives.
Purpose
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Research is to determine the importance and value of teaching values in science programs, and
the expectation of science teachers and programs about the value of the community's own ancient.
Method
This research was carried out by student parents who reside in Van, Hakkari, Şirnak and Bitlis
provinces. Each of the three schools was given a scale to fill 500 students from 12 schools. The pupils filled
the scales with their parents and brought them back. However, an average of 300 scales returned from
500 scales.
The study was performed using qualitative and quantitative data. The data were collected by
applying a 30-item Likert-type scale developed by the researcher. Interviews were held with the parents
about taking part in the science education program and the values that teachers should have, and the
findings were also supported by extensive literature review.
The obtained data were analyzed using the SPSS program. Look at the average value and frequency
in the analysis of the data. In the analysis of the interviews, opinions and thoughts on the answers given
by the parents to the questions in the interview form are summarized under several headings.
Findings and Conclusion
It was emphasized that in science sciences curriculum, the value education should be included in
the dimension of affective area and that the teachers should present the students by internalizing these
sensitivities. Focusing on academic achievement and success in exams has been seen as a top priority for
schools, so the functioning of moral education and value education has been overlooked.
Suggestion
For this reason, it is necessary for the education faculties to accept the teacher candidates with
some criteria, to put a special course in the scope of the appropriate value education for the cadre, to
prepare the program for the new teachers in the process of candidacy education and to teach the value
inclination to the schools.
Keywords: Science education, community values, science education curriculum.
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Giriş
Bilim bir bütündür. Sosyal bilimler ve fen bilimler diye ayrım yapmak, sadece bilimi tasnif etmek,
ilgilendiği alanı sınırlamak ve tanımlamak içindir. Bu nedenle bilimin tabiatında disiplin, tertip, ahenk ve
düzen vardır. Bu özellikleri sosyal hayata ve tabiata koyan aynı merci olduğundan bilimin kaynağı tektir.
Böylece bilim toplumun sahip olduğu değerlerden, bağımsız düşünülemez.
Baş (2014)’a göre değer kavramı; kullanıldığı bağlama ve referans alınan inanç sistemine göre
oldukça farklı anlamlara gelebilen, geniş kullanım alanına sahip bir kavramdır. Değerlerin kültürel, dini,
ahlaki ve etik yönü bulunmaktadır. Değerler kültürü, daha sonrada kültür değerleri etkiler. Kültür ise
paylaşılan değerler, simgeler, ideolojiler, inançlar ve yaşantıların bütünüdür. Değerler kültürel bilgidir.
Kültür öğeleri üzerine kurulur ve her zaman seçimi yapılmasını gerektirir (Akbaba-Altun, 2003).
Değerlerin dayandığı en önemli kaynaklardan birisi toplumdur, toplum üstü bir kaynak daha vardır
ki bu, dindir (Sezen, 1998). Çünkü toplumu ayakta tutan, birbirine kaynaştıran, aynı hedefler
doğrultusunda sevk ve idare eden, toplumun inanmış olduğu yüce kutsaldır. Araştırmalara bakıldığında
tarih bilimi, insanların her yerde ve her devirde değerler sistemini bir iman kaynağına dayandırdığını,
göstermektedir (Aslan, 2014).
Değerler ve ahlak ile yakın kavramlardan biri ise etiktir. Erdem ve Şimşek (2013)’e göre etik, bir
toplum, bir kültür ya da grubun çeşitli etkilerle kabul görmüş davranış normlarını ifade eder. Kısaca ahlak,
neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu belirten davranışsal ilkelerdir. Etik, bir meslek alanında, sorumluluk
bilinci ile nelerin yapılabileceğini ve nelerin yapılamayacağını gösteren ilkelerdir. Etik, daha çok mesleklerle
ve mesleki alanla ilgilenirken, ahlaka göre dar bir alana ve anlama sahiptir. Ahlak ise daha genel ve
kapsayıcıdır. Bu bağlamda toplum kendi kadim değerleriyle yücelir ve ilerlemeye devam eder. Kadim
değerleri bilimden ve bilimin üretildiği toplumdan bağımsız düşünmek ise mümkün değildir.
Bilimi üreten toplum, bir kültüre sahip, bilimle uğraşan insanlarda o kültürün ve değerlerin birer
ürünüdür. Bu değerler ise kültürleri tanıtma ve ön yargılara karşı koruma mekanizmalarına sahiptir.
Bayet’e göre iyi bir bilim eğitimi, iyi bir ahlak eğitimi demektir. Çünkü bilim adamı olma ve olaylara bilimsel
bakma, kişilik özelliklerinin ahlaki bir zemine doğru kaymasına neden olması gerekir.
Eğitim sisteminin, öğrencilerin toplumun duygu, inanç ve değerlerinin farkında olmasını, güçlü ve
zayıf yönlerini bilmesini, yaşam onuruna sahip olmasını, karar almasını, kararını uygulamasını, yaşam
becerileri eğitimi olarak geliştirmesini sağlama, vizyonu olmalıdır. Bu sebeple eğitim sisteminin,
öğrencilerimizin hayat boyu kendisine rehberlik edecek bilgi, beceri ve kadim değerleri öğrenmesini,
sağlama mesuliyeti vardır.
Amaç
Araştırma Fen Bilimleri programlarında değerler eğitiminin önem ve yerini, toplumun kendine özgü
kadim değerler konusunda fen bilimleri öğretmenlerinden ve programlarından beklentisini tespit etmektir.
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Yöntem
Bu araştırma, Van, Hakkâri, Şırnak ve Bitlis il merkezinde ikamet eden, öğrenci velileriyle
yürütülmüştür. Her ilden üç okul olmak suretiyle toplam 12 okuldan 500 öğrenciye velisine doldurtması
için ölçek verilmiştir. Öğrenciler velilerine ölçeği doldurtup geri getirmişlerdir. Ancak 500 ölçekten
ortalama 300 ölçek geri dönmüştür.
Çalışma nitel ve nicel veriler kullanılarak yapılmıştır. Veriler ise, araştırmacı tarafından geliştirilen,
30 maddelik beşli Likert tipi ölçek uygulanarak toplanmıştır. Fen eğitimi programında yer alması ve
öğretmenlerde bulunması gereken değerlerle ilgili velilerle mülakat yapılmış, ayrıca elde edilen bulgular
geniş bir literatür taramasıyla desteklenmiştir.
Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ortalama değere
ve frekansa bakılıştır. Mülakatların analizi ise, velilerin mülakat formunda yer alan sorulara vermiş oldukları
cevaplara ilişkin görüş ve düşünceler, birkaç başlık altında özetlenmiştir.
Bulgular ve Sonuç
Fen bilimleri dersi öğretim programı içerisinde duyuşsal alan boyutunda, değerler eğitimine yer
verilmesi, öğretmenlerin bu hassasiyetleri içselleştirerek öğrenciye sunması, gerektiği vurgulanmıştır.
Okullarda, akademik başarıya odaklanma ve sınavlarda başarılı olmanın ön plana çıktığı, bu nedenle ahlaki
eğitimin ve değerler eğitiminin işlevselliğinin göz ardı edildiği görülmüştür.
Öneriler
Bunun için eğitim fakültelerine öğretmen adayları bazı kriterlerle kabul edilmesi, kadim
değerlerimize uygun değerler eğitimi kapsamında özel bir ders konulması, mesleğe yeni başlayan
öğretmenlere adaylık eğitimi sürecinde değerler eğitimiyle ilgili program hazırlanması ve okullarda
değerler eğimine azami ölçüde özen gösterilmesi gerekir.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, toplum değerleri, fen eğitim programı
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Today, psychological and physiological violence incidents, disrespect for individual and private life,
disciplinary problems, fraud and similar events are increasing day by day and there is a social depression.
Therefore, the values that the individual should possess are gaining importance and the question of what
these values are are questioned. The concept of value comes from the root of "valere" which means "to
be precious" or "to be strong" in Latin (Bilgin, 1995).
Value is described as all of the material-spiritual elements of social, cultural, economic and
scientific values that a nation possesses (TDK, 2018). In a sociological sense, a social group or society is
considered to be right and necessary by its majority to ensure its existence, unity, functioning and
continuation; are the basic moral principles that express their common feelings, thoughts, goals and
interests (Kızılçelik & Erjem, 1994). Our values are distilled from our national and spiritual resources and
reach our elimination today and constitute our own inheritance which will transfer our tomorrows. Our
values that make up our basic human qualities are the source of strength that allows us to go through the
routine of our lives or when we encounter problems. (MEB, 2018). The adoption of cultural and ethical
values accepted by the society by individuals and fulfilling the duties and responsibilities expected from
the individual within these values will enable the society to develop in a healthy manner (Güngör, 2000).
The main aim of our education system is to train individuals with the knowledge, skills and attitudes that
are indicative of our social values and competencies (MEB, 2018). Within this scope, values are included
in the curriculum. Within this scope, values are included in the curriculum.
Values are included in curricula and students are required to adopt the basic ethical principles.
Within this scope, various values are included in different levels and course schedules.
The aim of this research was to examine values from the perspective of the 2018 Primary
Education Programs. Within the framework of this basic aim, it was determined which values were
covered in different courses at the primary education level and whether the values adopted according to
course contents and courses were compulsory or elective.
The working group of the research is the 2018 Primary Education Programs. In this context, the
subjects of Physical Education and Sport, Information Technologies and Software, Religion Culture and
Ethics (4-8), Science, Visual Arts, Life Science, Law and Justice, English (2-8), Human Rights Civics and
Democracy, Mathematics, Music, Games and Physical Activities, Our Prophet's Life, Social Studies,
Citizenship, History of Turkish Revolution and Ataturkism, Technology and Design, Basic Religious
Information, Traffic Safety and Turkish were examined in terms of values. The study was modeled using
document analysis from qualitative research approaches. Document analysis refers to the analysis of
written materials that contain information about facts or phenomena intended to be investigated within
the scope of the study (Yıldırım & Şimşek, 2008). The data were collected by using the document review
method using the education programs obtained from the official website of the Ministry of National
Education. The obtained data were analyzed using content analysis, frequency and percentage
calculations were made.
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It was determined that justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love,
responsibility, patriotism and philanthropy were accepted as root values and included in all teaching
programs in the context of the findings obtained within the scope of the research. Apart from the values
that are called root values in the Social Studies Curriculum, there are values of giving importance to family
unity, independence, peace, scientificness, diligence, solidarity, sensitivity, honesty, aesthetics, equality,
freedom and saving values. Independence, peace, scientificness, courage, solidarity, sensitivity,
truthfulness, honesty, equality, trust, compassion, freedom, self-confidence and impartiality are included
in the Curriculum of Law and Justice.
Keywords: Value Education, Primary Education, Primary Education Programs
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Günümüzde psikolojik ve fizyolojik şiddet olayları, bireye ve özel hayata saygı göstermeme, disiplin
problemleri, dolandırıcılık ve benzeri olaylar her geçen gün artmakta ve toplumsal bir çöküntü
yaşanmaktadır. Dolayısıyla bireyin sahip olması gereken değerler önem kazanmakta ve bu değerlerin neler
olduğu sorgulanmaktadır. Değer kavramı, Latince “kıymetli olmak” veya “güçlü olmak” anlamlarına gelen
“valere” kökünden gelmektedir (Bilgin, 1995). Değer, bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik
ve bilimsel değerleri içeren maddi-manevi unsurların tümü olarak açıklanmaktadır (TDK, 2018). Sosyolojik
anlamda ise sosyal bir grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için üyelerinin
çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu kabul edilen; onların ortak duygu, düşünce, amaç ve
menfaatlerini ifade eden temel ahlaki ilkelerdir (Kızılçelik ve Erjem, 1994). Değerlerimiz millî ve manevi
kaynaklarımızdan damıtılarak dünden bugüne elimize ulaşmış ve yarınlarımıza aktaracağımız öz mirasımızı
oluşturmaktadır. Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, hayatımızın rutin akışında veya
sorunlarla karşılaştığımızda eyleme geçmemizi sağlayan gücün kaynağıdır (MEB, 2018). Toplumda kabul
gören kültürel ve ahlaki değerlerin bireyler tarafından benimsenmesi ve bireyin kendisinden beklenen
görev ve sorumlulukları bu değerler kapsamında yerine getirmesi toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesini
sağlayacaktır (Güngör, 2000). Eğitim sistemimizin temel amacı, toplumsal değer ve yetkinliklerimizin
göstergesi olan bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir (MEB, 2018). Bu amaç kapsamında
öğretim programlarında değerler yer almaktadır.
Amaç: Bu araştırmada 2018 İlköğretim Programları perspektifinden değerleri incelemek
amaçlandı. Benimsenen bu temel amaç çerçevesinde ilköğretim kademesinde farklı dersler kapsamında
hangi değerlerin ele alındığı, ders içerikleri ve derslerin zorunlu veya seçmeli olmasına göre benimsenen
değerlerin farklılaşıp farklılaşmadığı belirlendi.
Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 2018 İlköğretim Programları oluşturmaktadır. Bu
kapsamda Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(4-8), Fen
Bilimleri, Görsel Sanatlar, Hayat Bilgisi, Hukuk ve Adalet, İngilizce (2-8), İnsan Hakları Yurttaşlık ve
Demokrasi, Matematik, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Peygamberimizin Hayatı, Sosyal Bilgiler, Şehrimiz,
T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Teknoloji ve Tasarım, Temel Dini Bilgiler, Trafik Güvenliği ve Türkçe
olmak üzere 20 öğretim programı değerler perspektifleri açısından incelendi. Çalışma nitel araştırma
yaklaşımlarından doküman analizi kullanılarak desenlendi. Doküman analizi, çalışma kapsamında
araştırılması amaçlanan olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini ifade
etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Veriler Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden elde edilen
öğretim programları kullanılarak doküman incelemesi yöntemiyle toplandı. Elde edilen veriler içerik analizi
kullanılarak çözümlendi, frekans ve yüzde hesaplamaları yapıldı.
Bulgular ve Sonuç: Araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda adalet, dostluk,
dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliğin kök değerler
olarak kabul edildiği ve tüm öğretim programlarında yer aldığı belirlendi. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim
Programında kök değerler olarak adlandırılan değerler dışında aile birliğine önem verme, bağımsızlık,
barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik, özgürlük ve tasarruf değerleri
de bulunmaktadır. Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programında ise kök değerler dışında bağımsızlık, barış,
bilimsellik, cesaret, dayanışma, duyarlılık, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, güven, merhamet, özgürlük, öz
güven ve tarafsızlık değerleri yer almaktadır. Ayrıntılı bulgu ve sonuçlara sunumda yer verilecektir.
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Aim
It is commonlyreported in literature that the ideal body image imposed in sport is the opposite of
the body image of obese people. Various studies show that based on this opposition, obese individuals
are exposed to negative attitudes especially in sport environments. It is important to investigate the issue
by increasing studies at national level and to take necessary precautions in light of these studies. In this
regard, the purpose of this study is to identify the level of female and male sport university students’ level
of internalizing their sporter identity and find outwhether there is a significant relationship between
attitudes towards obese individuals and their age, experience in sport, and sport identity levels.
Method
The study was conducted with 290 sporters (142 females and 148 males) who participated in 2018
University Sport Games. Average age of the female sporters was 20.92 (SD= 1.78) and that of males was
21.93(SD= 2.15).In addition, female sporters’average experience in sport was 9.55 (SD= 2.71) and that of
males was 10.26 (SD= 3.35).Data were collected using Sporter Identity Scale and Attitudes towards Obese
Individuals Scale. Sporter Identity Scale, whichwas adapted to Turkish, was developed in order to find out
the level of sporters’internalizingtheir sporter roles. The scale is rated on a 7-point Likert scale (1=I totally
disagree, 7=I totally agree). Cronbach’s alpha coefficient found in the present study was .88. Higher scores
obtained from the total scores of the 7 items show the rater’s higher sporter identity levels. Attitudes
towards Obese Individuals Scale has 8 items rated on a 6-point Likert scale (1=I totally agree, 6= I totally
disagree). Higher scores obtained by collecting the scores of 8 items show negative attitudes towards
obese people. Cronbach’s alpha coefficient of the scale obtained for this study was.75. Data were
collected using convenience sampling method during University Sport Games when the sporters were
available (before or after the competitions, lunch break, hotel relaxation times, etc.). Data were analyzed
using descriptive statistics, Mann-Whitney U testand Spearman Correlation analysis.
Findings
Results of the Mann-Whitney U analysis, which was performed whether there was a statistically
significant difference between female and male sporters’ sporter identity levels and their attitudes
towards obese people, showed nosignificant differencesin the sport identity levels [Mdn.female=
12.00, Mdn.male= 14.91, U= 9480.50, z= -1.44, p= .15] or in the attitudes towards obese individuals
scores [Mdn.female= 29.14, Mdn.male= 29.66, U= 10265.50, z= -.34, p= .73].Findings indicated that
female and male sporters’ sporter identity levels and attitudes towards obese individuals were similar. On
the other hand, results of the Spearman Correlation Analysis, which was performed in order to identify
whether there were statistically significant relationships between sporters’ age, experience in sport,
sporter identity levels and attitudes towards obese individuals, showed that there were no statistically
significant relationships between the sporters’ age, experience in sport, sporter identity levels and
attitudes towards obese individuals(p> .05). However, a significant, negative, and low level relationship
was found between sporter identity levels and attitudes towards obese individuals(rs(290)= -.19, p= .01).
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Findings showed that female and male sporters’ positive attitudes towards obese individuals increase
with the increase in their sporter identity levels.
Conclusion
The present study showed that participating sporters’ sporter identity levels were below-average,
but their attitudes towards obese individuals were above-average. Negative attitudes of the sporters
towards obese individuals in the present study are in line with other national and international studies in
literature. Lower levels of sporter identity levelsin comparison to the related literature are considered to
result from the facts that the sporters participating in the University Sport Games do not play sports in
any other places apart fromthe school team, which might prevent them from internalizing their sporter
roles. In a similar vein, negative relationship between sporter identity level and attitudes towards obese
individuals might have resulted fromthe sporters’ education levels and the effect of the education they
received. Based on these findings, attitudes towards obese individuals in sport environments should be
investigated in a more in-depth way, with different samples and various research methods (qualitative,
mixed, etc.).
Keywords: Sport, athletic identity, obesity, fatphobia
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Amaç
Sporun empoze ettiği ideal beden şeklinin, obez bireylerin beden şekline zıt olduğu literatürde
sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu zıtlığa bağlı olarak da obez bireylerin özellikle spor ortamında olumsuz
tutuma maruz kaldıkları da çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Ancak özellikle ulusal düzeyde yapılacak
çalışmaların arttırılması ve bu çalışmalar ışığında çeşitli önlemlerin alınması önem taşımaktadır. Buradan
hareketle bu çalışmanın amacı kadın ve erkek sporcu üniversite öğrencilerinin kendilerini sporcu kimlikleri
ile özdeşleştirme düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumları arasında bir fark olup olmadığını ve
sporcuların yaşları, sporculuk deneyimleri, sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumları
arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir.
Yöntem
Araştırmaya 2018 Üniversite Spor Oyunları’na katılan 142 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam
290 sporcu öğrenci katılmıştır. Kadın sporcuların yaş ortalaması 20.92 (SD= 1.78), erkek sporcuların
21.93’tür (SD= 2.15). Bununla birlikte kadın sporcuların sporculuk deneyimi 9.55 (SD= 2.71) iken, erkek
sporcuların 10.26’dır (SD= 3.35). Araştırmada veri toplamak amacı ile Sporcu Kimliği Ölçeği ve Obez
Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Sporcu Kimliği Ölçeği, sporcuların kendilerini sporcu rolleri
ile ne derece özdeşleştirdiklerini ortaya koymak amacı ile geliştirilmiş ve Türkçe’ye uyarlanmıştır. Toplam
7 maddeden oluşan ölçek 7’li Likert (1= Hiç katılmıyorum, 7= kesinlikle katılıyorum) tipinde hazırlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında elde edilen Cronbach alfa katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Yedi maddeden elde
edilen puanların toplanması ile elde edilen yüksek puanlar, puanlayıcının sporcu kimliği düzeyinin yüksek
olduğunu göstermektedir. Obez Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği de 6’lı Likert (1= Kesinlikle katılıyorum, 6=
Kesinlikle katılmıyorum) tipinde hazırlanmış ve toplam 8 maddeden oluşmaktadır. Sekiz maddenin
toplanması ile elde edilen puanlamada yüksek puanlar obez bireylere yönelik tutumun olumsuz olduğunu
göstermektedir. Ölçeğin bu çalışma için elde edilen Cronbach alfa katsayısı .75 olarak bulunmuştur.
Araştırma verileri Üniversite Spor Oyunları esnasında, sporcuların boş zamanlarında (müsabaka öncesi,
sonrası, öğle arası, otel dinlenme vs.), kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde
tanımlayıcı istatistik, Mann-Whitney U testi ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Kadın ve erkek sporcuların sporcu kimlikleri ve obez bireylere yönelik tutumları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacı ile yapılan Mann-Whitney U analiz
sonuçları, hem sporcu kimliği düzeyleri [Mdn.kadın= 12.00, Mdn.erkek= 14.91, U= 9480.50, z= -1.44, p=
.15] hem de obez bireylere yönelik tutum puanları [Mdn.kadın= 29.14, Mdn.erkek= 29.66, U= 10265.50,
z= -.34, p= .73] arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Bulgular kadın ve
erkek sporcuların sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumlarının benzer olduğunu
göstermiştir. Bununla birlikte sporcuların yaş, sporculuk deneyimi, sporcu kimliği düzeyleri ve obez
bireylere yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak
amacı ile yapılan Spearman Korelasyon analizi sonuçları, sporcuların yaşları ve deneyimleri ile sporcu
kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını,
p> .05, ancak sporcu kimliği düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumları arasında anlamlı, negatif yönde
306

ve düşük düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur, (rs(290)= -.19, p= .01). Bu bulgulara göre kadın ve
erkek sporcuların, sporcu kimliği düzeyleri arttıkça, obez bireylere yönelik tutumları olumlu yönde
artmaktadır.
Sonuç
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular sporcu öğrencilerin sporcu kimliği düzeylerinin
ortalamanın altında, ancak obez bireylere yönelik tutumlarının ortalamanın üzerinde olduğunu
göstermiştir. Çalışma kapsamındaki sporcuların obez bireylere yönelik tutumun olumsuz olma durumu
ulusal ve uluslarası literatüre paralel görülmektedir. Sporcu kimliği düzeyinin literatürle kıyaslandığında
daha düşük çıkma nedeninin, Üniversite Spor Oyunlarına katılan sporcuların okul takımı dışında sporculuk
yapmamaları ve buna bağlı olarak kendilerini sporculuk rolleri ile özdeşleştirmediklerinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Yine sporcu kimliği düzeyi ve obez bireylere yönelik tutum arasındaki negatif yöndeki
ilişkinin nedeninin de, sporcuların öğrenim düzeyinden ve eğitimin etkisinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bu bulgulardan yola çıkılarak spor ortamında obez bireylere yönelik tutumun farklı
örneklemler üzerinde araştırılması, farklı araştırma yöntemlerinin (nitel, karma vb.) kullanılarak
derinlemesine incelenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Spor, sporcu kimliği, obezite, kilofobi
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Education systems are not just academic, but a structure that focuses on acquiring knowledge,
skills, values and behaviors. Raising individuals with basic values is also one of the main tasks of the society
in terms of salvation and continuity. Education systems should therefore be able to influence newgeneration values and behaviors. The education system carries out its function in order to gain values
through its educational program, which also includes curriculums. "Educational program"; education
programs, learning and teaching environments, educational materials, extracurricular activities,
legislation, and so on. The Turkish Language Teaching Program offers students the opportunity to acquire
mental and linguistic skills in reading and writing, listening / watching and speaking areas that will be used
throughout their lives. It allows students who use these skills to improve themselves in the social sense,
to communicate in a healthy way, to have a mother tongue love, a habit of reading and writing skills. In
addition, the program has been developed in an integrated manner with the knowledge, value and skills
that students will train in this way. Teaching Curriculum in Turkish; the student is recognized as a condition
for developing language skills and competences and for learning and professional skills in social and
personality development in all other areas. Achievements from primary school to middle school final are
structured and hierarchically prepared so that students contribute to the development of both basic
language skills and high-level cognitive skills. Given the developmental characteristics of the students, it
is necessary to ensure that the relevant values are incorporated into the program in an incremental and
gradual way. These values, which are included in the program, are the sum of the principles that constitute
our teaching perspective. Within our traditions and past, our roots are nourished by taking their trunks
and branches from these roots and from our present day, so that our tomorrows also originate. Our values
that are the source of our human character are the source of strength that enables us to take action in
our approach to events and situations when we deal with the problems we face. This power, which has
embraced its values and provides services to the people and society that it prevailed, ensures the future
of societies. For this reason, our educational system aims to provide each individual in the society with
the ability to acquire appropriate ethical decisions and to demonstrate these achievements in his
behaviors. Values in this aspect of the curriculum include a separate learning area, unit, topic, etc. . Our
values, which are the main goal of the whole education process, are located in each unit of the program.
In the learning-teaching process, these values will be lived both by themselves and by other values they
are related to. When it is taken into consideration that one of the aims of Turkish Language Course is to
give importance to national, moral, ethical, historical, cultural and social values and to strengthen national
feelings and thoughts, the importance is pointed out in terms of education. The importance of education
in transferring these values, which are collective direction, from bird to bird emerges in this way. This key
role in the curriculum, which guides instruction and as a guide for teachers, is at the forefront. When
assessed in this respect, it is necessary to know how much the curricula provide for the values. As it is
every derste Turkish lesson has an important share in this transfer. This study was carried out in order to
determine the extent to which the values / value expressions are included in the programs of the Turkish
lessons prepared according to the constructive approach from 2004 to the day. The study was carried out
using qualitative research design case study. All Turkish programs were accessed from the Board of
Education Board. The extent to which value expressions are included in program elements has been
examined. As a result of the examinations made, it has been reached that the results of all the programs
have given value / value expressions at certain scale.
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Eğitim sistemleri sadece akademik değil, bilgi, beceri, değer ve davranışların edinilmesine
odaklanan bir yapıdır. Temel değerlere sahip bireyler yetiştirmek de toplumun selamet ve devamlılığı
açısından asıl görevlerinden biridir. Eğitim sistemleri bu yüzden yeni neslin değerlerini ve davranışlarını
etkileyebilmelidir. Eğitim sistemi değerleri kazandırma amacı çerçevesindeki işlevini, öğretim
programlarını da kapsayan eğitim programıyla yerine getirir. “Eğitim programı”; öğretim programları,
öğrenme öğretme ortamları, eğitim araç gereçleri, ders dışı etkinlikler, mevzuat gibi eğitim sisteminin tüm
unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Türkçe Dersi Öğretim Programı, yaşam boyunca
öğrencilerin kullanacakları okuma ve yazma ile dinleme/izleme ve konuşma alanlarına ait zihinsel ve dil
becerileri kazanmalarına imkân sunar. Bu becerileri kullanan öğrencilerin sosyal yönden kendilerini
geliştirmelerine, sağlıklı bir iletişim kurmalarına, anadil sevgisi, istekle okuma alışkanlığı ve yazma becerisi
edinmelerine olanak sağlar. Ayrıca program öğrencileri bu şekilde yetiştirecek bilgi, değer ve becerileri
kapsayan bütünlükle geliştirilmiştir. Türkçe Dersi Öğretim Programı; öğrenciye dil becerileri ile yeterlilikleri
geliştirilmesinde ve öteki bütün alanlarda sosyal ve kişilik gelişimiyle öğrenme ve mesleki becerileri
edindirmenin bir koşulu olarak kabul görmektedir. İlkokuldan ortaokul sona kadar kazanımlar yapısal ve
hiyerarşik olarak, öğrencilerin hem temel dil becerilerinin hem de üst düzey bilişsel becerilerinin
geliştirmesine katkı sunacak biçimde hazırlanmıştır. Öğrencilerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak ilgili
değerlerin artan bir yoğunlukla ve aşamalı olarak programa dâhil edilmesi sağlanmalıdır. Programa dâhil
edilen bu değerler öğretim perspektifimizi oluşturan ilkelerin toplamıdır. Köklerini geleneklerimiz ve
geçmişimiz içinde, gövde ve dallarını bu köklerden ve bugünümüzden alarak beslenir ve böylece
yarınlarımıza da kaynaklık eder. İnsani karakterimize kaynaklık eden değerlerimiz, karşılaştığımız
sorunlarla başa çıkmamızda, olay ve durumlara yaklaşımımızda bizim harekete geçmemizi sağlayan gücün
kaynağıdır. Değerlerini benimsemiş ve bu değerler öncülüğünde yaşadığı topluma ve insanlığa hizmeti
sağlatan bu güç toplumların geleceğini de teminat altına almayı sağlar. Bu nedenle eğitim sistemimiz
toplumun her bir bireyine eğitim politikamıza ve toplumsal yapımıza uygun ahlaki kararlar alma ve bu
kazanımları davranışlarında sergileme yeterliliği kazandırmayı amaçlar ve bu amaca uygun hareket eder.
Öğretim programında bu açıdan değerler, ayrı bir öğrenme alanı, ünite, konu vb. olarak görülmemiştir.
Bütün eğitim sürecinin temel amacı olan değerlerimiz, programın her bir biriminde yer almıştır. Öğrenme
öğretme sürecinde bu değerler, hem ilişkili oldukları öteki değerler hem de kendi başlarına ele alınarak
yaşatılacaktır. Türkçe Dersinin amaçlarından birisinin millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere
önem vermelerinin sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesini kazandırmak olduğu
dikkate alındığında, dersin değerler eğitimi açısından önemi gözler önüne serilmektedir. Topluma yön
veren bu değerlerin kuşaktan kuşa aktarılmasında eğitimin önemi bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Eğitime
yön veren ve öğretmenlerin kılavuzu niteliğindeki öğretim programlarının da bu işteki kilit rolü ön plana
çıkmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, öğretim programlarının değerlere ne ölçüde yer verdiğinin
bilinmesi gerekmektedir. Her derste olduğu gibi Türkçe dersi de bu aktarımda önemli bir paya sahiptir. Bu
çalışma, 2004’ten günümüze kadar yapılandırıcı yaklaşıma göre hazırlanan Türkçe derslerine ait
programlarda değerlerin / değer ifadelerinin ne ölçüde yer aldığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm Türkçe
programlarına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı web sitesinden ulaşılmıştır. Program öğeleri içerisinde
değer ifadelerinin ne ölçüde yer aldığı incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda tüm programların
belli ölçülerde değerler / değer ifadelerine yer verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Teacher Education Curricula changed and the new curricula will be implemented in 2918-2019
year. Morality and Ethics in Education is a new course which have 2 hours in weekly schedule.
Requirement of ethics education as a part of moral education for teacher candidates attracted attention
due to growing professionalism in teaching. By referring to the courses of some faculties especially
medical institutions, neglecting ethical emphasis in educational institutions was criticized in various
studies. In various studies teachers’ responsibility was defined as “being an effective role model”. Beyond
being an effective role model, teachers are held responsible for establishing honest and confidential
communication, constructing a learning environment where everybody shares their opinions without
hesitation, showing respect for others’ opinions, and not forcing students to accept what a teacher
considers right. Every human confronts daily moral problems, and education process enhances problem
solving skills. On the one hand, especially novice teachers hesitate between making decisions about
creating extra time for moral education or focusing on students’ academic success and cover the units of
a curriculum. On the other hand, violence in schools, increasing rate of suicide and cyber bullying have
forced educators to deal with moral education and highlighted the importance of ethics. It is beyond
doubt that formal education institutions are responsible for promoting intellectual and moral
development of learners and for creating effective learning environment with the help of teachers and all
other employees by being role-models in school. The aim of this study is to investigate classroom teachers’
experiences and observations related to ethical dilemmas and teachers’ efforts for promoting moral
education of students to reflect the dilemmas in Morality and Ethics in Education Course. This qualitative
study was conducted in 10 elementary schools in Uşak, a small city in the west of Turkey, and 28 classroom
teachers voluntarily participated in the study. Semi-structured interview questions were written by the
author and two experts shared their opinions. For validity and reliability purposes, participants’ approval,
triangulation and expert checks were sought. The results were clustered under two themes: Limitations
for Moral Education and Ethical Dilemmas. Four codes emerged under Limitations for Moral
Education theme: Family Effect, Lack of an Effective Role Model, Media, and Ignorance of National Values.
The findings showed that teachers and families affect students’ moral perceptions, and ethical issues
create a major difficulty in moral education. The limitations for moral education were listed as family
effect, lack of effective role models in students’ life, media, and ignorance of national values. Below
quotation summarize the family effect on moral education:
Families want to bring up selfish people. Instead of teaching their children how to defend
themselves against dangerous people, they intentionally raise offensive people. Their children are allowed
to oppress others and they behave as if other children are their enemy. I guess parents themselves attack
teachers by thinking that the teacher allocates less time to their kid in too crowded classrooms.
According to the participants, families raise selfish people deliberately because they believe
someone else can shoulder responsibilities for their children in the future and their children can lead a
comfortable life. The ethical dilemmas participants have observed among their colleagues were grouped
under two themes: being selfish and being with powerful current. Another theme is Endangered Values
which participant teachers are anxious about losing such as justice, honesty, friendships, tolerance, and
kindness.
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Problem Status
Children take the first step of the lifelong learning process in the family environment. The family
should be aware of the fact that the child has a positive&negative attitude towards the event, guilt against
the socialibility, socialization etc. effective society is the smallest building stone. Informally they prepare
children for life. They are pre-teachers which is train the children beneficially for world.
Teachers are the other people who are responsible for their education as much as their families.
Teachers are the important items of education that children in this period model as they are, as close as
their parents. In other words, it is a guide that transforms values such as love, respect, tolerance and
cleanliness in to behavior as a model, which prepares children who perceive the world to be concrete and
who wants to educate children from their young age. Children learn to be sociable, to socialize, to learn
to communicate formally after family. Teachers sometimes acquire many values and behaviors that are
not informally included in educational programs, implicitly to the child. Because pre-school children do
not have literacy skills, they learn these hidden values by modeling, seeing, perceiving, living, sometimes
playing with the games they play, sometimes the cartoon films they watch and sometimes the attitudes
and behaviors of the teachers. Teachers should therefore remember that they play an important role in
the process from the formation of personality in their future lives to the development of language, to the
cultivation of collective beneficial individuals, as models for pre-school children. This importance is
emphasized in many research / field articles. For example, investigations have deal with many issues such
as story books, language development, socialization of children, parental attitudes, cartoon characters,
self-confidence skills. When these issues are addressed, the training program has been taken into
consideration in the majority. Teachers, however, also use an implicit program outside the curriculum.
The implicit program that is out of the formal program and not written allows the teachers to have values,
behaviors, attitudes that they possess children. In the research conducted it was seen that the teachers
performed this transfer work on the students who were studying outside the pre-school education
institutions. This research also poses the problem of investigating the opinions on the implicit values given
by pre-school teachers to the children because of the thought that they will contribute to the writing and
because there is no work in this subject.
Purpose
The main purpose of this research is to determine the implicit values given to children in preschool
period by teacher opinions. The following questions were sought in the direction of the researcher:
1. What are the values given in pre-school education programs?
2. What is implied values?
3. What are the implicit values given to children in the pre-school term? Why?

Method
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This study was carried out using case study design in qualitative research. In case science studies,
it is generally aimed to reveal and interpret individual perceptions or perspectives related to a certain
phenomenon.
The study group of the study is composed of the teachers working in pre-primary education
institutions in the Batman province center during the second period of 2017-2018 academic year. In the
study group, the semi-structured interview form given the final form was applied by taking the expert's
opinion. Teachers in the form "like implicit value ..." because .......... "and the values in educational
programs and implicit values given to pre-school children. The obtained data will be analyzed by content
analysis. In addition to this, various pictures, photographs, etc. quotations will be made.
Findings
Since the data analysis process is still continuing, under this heading, the findings of the study will
be demonstrated as tables respectively and according to the sub-problems, and they will be interpreted.
Conclusion and Suggestions
Under this heading, the conclusions obtained from the study will be manifested respectively and
according to the sub-problems, and they will be discussed under the light of relevant literature. Based on
these results and discussions, some suggestions will be made.
Keywords: Pre-school education, Value, Values education, Implied program, Implied values
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Problem Durumu
Çocuklar yaşam boyu öğrenme sürecinin ilk adımlarını aile ortamında atmaktadır. Aile, çoğun
olaylara karşı olumlu/olumsuz tutum sergilemesinde, girişkenliğe karşı suçluluk duymasında,
sosyalleşmesinde vs. etkili olan toplumun en küçük yapı taşıdır. İnformal olarak çocuğu hayata hazırlar.
Topluma faydalı bireyler yetiştiren ilk öğretmenlerdir.
Okul öncesi çocukların aileleri kadar eğitimlerinde sorumlu olan diğer kişiler öğretmenlerdir.
Öğretmenler bu dönemdeki çocukların model aldıkları, anne ve babaları kadar onlara yakın olan eğitimin
önemli öğeleridir. Başka bir deyişle, dünyayı somut olarak algılayan çocukları ilkokula hazırlayan, eğitimin
istendik davranışlarını küçük yaştan itibaren çocuklara kazandırmaya çalışan, sevgi, saygı, hoşgörü, temizlik
gibi değerleri çocuğa model olarak davranışa dönüştüren rehberdir. Çocuklar girişkenliği, öz bakım
becerisini, değerleri, sosyalleşmeyi, iletişim kurmayı aileden sonra formal olarak öğretmenden
öğrenmektedir. Öğretmen bazen informal olarak eğitim programlarında yer almayan birçok değer,
davranışı çocuğa örtük olarak kazandırmaktadır. Okul öncesi çocukların okuma-yazma becerileri
bulunmadığı için bu örtük değerleri model alarak, görerek, algılayarak, yaşayarak, bazen oynadıkları
oyunlarla bazen dinledikleri hikâyeler, izledikleri çizgi filimler bazen de öğretmenin tutum ve
davranışlarıyla öğrenmektedirler. Bundan dolayı öğretmenler, okul öncesi dönemindeki çocuklara model
olduklarını, gelecekteki yaşamlarında kişiliklerin oluşmasından, dil gelişimlerine, topluma faydalı bireyler
olarak yetiştirilmesine kadar ki süreçte önemli bir rol oynadıklarını unutmamalıdırlar. Yapılan birçok
araştırma, çalışma ve ya alan yazıda bu önem vurgulanmaktadır. Mesela araştırmalarda, okul öncesi
çocukların hikâye kitapları, dil gelişimleri, çocukların sosyalleşmeleri, anne-baba tutumları, izledikleri çizgi
film karakterleri, özgüven becerileri gibi birçok konu ele alınmıştır. Bu konular ele alınırken, eğitim
programı çoğunlukta dikkate alınmıştır. Oysaki öğretmenler eğitim/öğretim programı dışındaki örtük
programı da kullanmaktadır. Resmi program dışında olan ve yazılı olmayan örtük program ile öğretmenler
sahip olduğu değerleri, davranışı, tutumu vs. çocuklara aktarmaktadır. Yapılan araştırmalarda,
öğretmenler bu aktarma işini okul öncesi eğitim kurumları dışında öğrenim gören öğrenciler üzerinde
yaptıkları görülmüştür. Bu araştırmada da alan yazıya katkı sağlayacağı düşüncesinden ve bu konuda
çalışmanın bulunmamasından dolayı, okul öncesi öğretmenlerin çocuklara verdikleri örtük değerlere ilişkin
görüşleri araştırmanın problemini oluşturmaktadır.
Amaç
Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi dönemde çocuklara verilen örtük değerleri öğretmen
görüşleri ile belirlemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Okul öncesi eğitim programlarında verilen değerler nelerdir?
2. Örtük değer nedir?
3. Okul öncesi dönemde çocuklara verilen örtük değerler nelerdir? Niçin?

Yöntem
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Bu çalışma, nitel araştırma kapsamında olgu bilim deseni kullanılarak yapılmıştır. Olgu bilim
çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya perspektiflerin ortaya çıkarılması ve
yorumlanması amaçlanır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılı 2.döneminde Batman ili merkezindeki okul
öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubuna
uzman kanısı alınarak son şekli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Formda
öğretmenlere “örtük değer…gibidir; çünkü……….” ifadesi ile eğitim programlarında yer alan değerler ve
okul öncesi çocuklara verilen örtük değerler ilgili sorular yer almaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi ile
çözümlenecektir. Ayrıca araştırmada doküman incelemesi yoluyla çeşitli resim, fotoğraf vs. alıntıları
yapılacaktır.
Bulgular
Araştırmanın veri analizi işlemleri devam ettiğinden, bu başlık altında, araştırmadan elde edilen
bulgular alt problemlere göre sırasıyla tablolar halinde verilecek ve yorumları yapılacaktır.
Sonuç ve Öneriler
Bu başlık altında çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar alt problemlere göre sırasıyla verilip ilgili alan
yazın ışığında tartışılacaktır. Bu sonuçlara ve tartışmalara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Değer, Değerler Eğitimi, Örtük program, Örtük Değerler
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Abstract No: 201 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Problem
Language is a system that allows people to convey thoughts, feelings and desires to people and to
use certain rules together during this transfer. This system, which children use from the young age and
try to perceive the world, is gained by the family. Because the children take the first steps of the lifelong
learning process in the family environment.It is a fact that children who grow up in a family where children
are rested and expressed in a more appropriate way express themselves more easily. It is known that the
number of individuals in the family and the communication of these individuals with others are directly
related to the language development of the children. The first place children meet after their family is the
preschool education institutions. Pre-school children at school can learn the basics of language and gain
sentence-building skills similar to adults, and can easily express emotions. For this reason, environments
should be created to improve the ability of children to express themselves in the environment in which
they live and communicate. This is only possible with the education of the preschoolers.In the pre-school
period, children learn the basics of language and gain the ability to build sentences similar to adults and
become effective communication processes. This process of language development is as much a teacher
as the family, groups of friends, mass media, and the cartoons they watch are influential. When the
literature is examined, it is seen that cartoons about language development of preschool children are in
the majority. In these studies, family, teacher, and cartoon factor were not considered as comparative. Is
it the family that contributes to the language development of pre-school children with the problem of
studying from here? teacher? cartoons? respectively.
Purpose
The main purpose of this research is to determine the contribution of the parents, the teachers
and the cartoonists in the language development of preschool children. The following questions were
sought in line with the purpose of the research:
1.
2.
3.
4.

What are the cartoons that children watch? Why?
What are the words children learn in cartoon?
What processes does the family monitor for the child's language development?
What processes does the teacher monitor for the child's language development?

Method
As a qualitative study, this research study was conducted via phenomenology design. In
phenomenology research, it is generally aimed to manifest individual perceptions or perspectives
regarding a certain phenomenon.
The study group of the study consists of pre-school children, their families and teachers who are
educated in pre-primary education institutions in the Batman province center in the second period of
2017-2018 academic year. In the study group, the semi-structured interview form given the final form
was applied by taking the expert's opinion. The semi-structured interview form, the most watched
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cartoon, the most used sentence or line in the cartoon, and the fact that they use daily chronology etc.
are included.
The parents and teachers were asked about the children's progress in language development. The
obtained data will be analyzed by contentand descriptive analysis. In descriptive analysis the data
obtained are summarized and interpreted in accordance with predetermined themes. In content analysis,
it is subjected to a deeper processing and the concepts and themes that are not recognized can be
explored a result of this analysis In the study, voice recordings were decoded by listening to the data
obtained from interviews with supervisor teachers. In addition to this, various pictures, photographs, etc.
quotations will be made and the data obtained from the interview will be supported by these citations.
Findings
Since the data analysis process is still continuing, under this heading, the findings of the study will
be demonstrated as tables respectively and according to the sub-problems, and they will be interpreted.
Conclusion and Suggestions
Under this heading, the conclusions obtained from the study will be manifested respectively and
according to the sub-problems, and they will be discussed in the light of relevant literature. Based on
these results and discussions, some suggestions will be made.
Keywords: Pre-school education, language, language development, family, teacher, cartoons
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Problem
Dil, duygu, düşünce ve isteklerin insanlara aktarılmasını ve bu aktarım sırasında bazı kuralların bir
arada kullanılarak gerçekleşmesini sağlayan bir sistemdir. Küçük yaştan itibaren çocukların kullandığı ve
dünyayı algılamaya çalıştığı bu sistem başta aile tarafından kazandırılmaktadır. Çünkü çocuklar yaşam boyu
öğrenme sürecinin ilk adımlarını aile ortamında atmaktadır. Çocukların daha sabırla dinlendiği ve
hatalarının daha uygun bir dille ifade edildiği bir aile ortamında büyüyen çocukların kendini daha rahatça
ifade ettiği ve dinlemeyi de öğrendiği bir gerçektir. Ailedeki birey sayısı ve bu bireylerin diğerleriyle olan
iletişimleri çocukların dil gelişimi ile doğrudan bağlantılı olduğu bilinmektedir. Aileden sonra çocukların ilk
karşılaştıkları yer okulöncesi eğitim kurumlarıdır. Okul öncesinde çocuk dilin temel yapılarını öğrenir ve
erişkinlere benzer cümle kurma beceresi elde edebilir ve duygu-düşüncelerini kolaylıkla dile getirebilir. Bu
nedenle çocukların yaşadığı ve iletişim halinde olduğu ortamdan kendini ifade etme yeteneğini geliştirecek
ortamlar oluşturulmalıdır. Buda ancak okulöncesi eğitimle olabilmektedir. Okul öncesi süreçte çocuklar
dilin temel taşlarını öğrenir ve erişkinlere benzer cümle kurma yeteneği kazanabilir ve etkili bir iletişim
sürecine girebilir. Dil gelişimindeki bu süreci aile kadar öğretmen, arkadaş grupları, kitle iletişim araçları,
izledikleri çizgi filmler etkili olmaktadır. Alan yazı incelendiğinde okul öncesi çocukların dil gelişimi
konusunda çizgi filmlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Fakat çalışmalarda aile, öğretmen ve çizgi film
faktörü karşılaştırmalı olarak ele alınmamıştır. Buradan hareketle araştırmanın problem cümlesi
okul öncesi çocukların dil gelişimine katkı sağlayan aile mi? öğretmen mi? çizgi film mi? olarak
belirlenmiştir.
Amaç
Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi çocukların dil gelişiminde ailenin, öğretmenin ve çizgi
filmin katkısını belirlemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1.
2.
3.
4.

Çocukların izledikleri çizgi filmler hangileridir? Neden?
Çocuklar çizgi filmde öğrendikleri kelimeler nelerdir?
Aile çocuğun dil gelişimi konusunda hani süreçleri izlemektedir?
Öğretmen çocuğun dil gelişim konusunda hani süreçleri izlemektedir?

Yöntem
Bu çalışma, nitel araştırma kapsamında olgu bilim (fenemolojik) deseni kullanılarak yapılmıştır.
Olgu bilim çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya perspektiflerin ortaya
çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılı 2.döneminde Batman ili merkezindeki okul
öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören okul öncesi çocukları, aileleri ve öğretmenleri oluşturmaktadır.
Araştırmada çalışma grubuna uzman kanısı alınarak son şekli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu
uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda, okul öncesi çocuklara en çok izlediği çizgi film, çizgi
filimde en çok kullanılan cümle veya replik ve bunları günlük hayata kullanıp kullanmadıkları vb.sorular yer
almıştır. Ailelere ve öğretmenlere ise çocukların dil gelişimde izledikleri süreçler sorulmuştur. Elde edilen
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veriler betimsel ve içerik analizi ile çözümlenecektir. Betimsel analiz yönteminde elde edilen veriler
önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. İçerik analizinde ise, daha derin bir işleme tabi
tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temalar bu analiz sonucu keşfedilebilir. Ayrıca
araştırmada doküman incelemesi yoluyla çeşitli resimlerden ve fotoğraflardan alıntıları yapılacak ve
görüşmeden elde edilen veriler bu alıntılarla desteklenecektir.
Bulgular
Araştırmanın veri analizi işlemleri devam ettiğinden, bu başlık altında, araştırmadan elde edilen
bulgular alt problemlere göre sırasıyla tablolar halinde verilecek ve yorumları yapılacaktır.
Sonuç ve Öneriler
Bu başlık altında çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar alt problemlere göre sırasıyla verilip ilgili alan
yazın ışığında tartışılacaktır. Bu sonuçlara ve tartışmalara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, dil, dil gelişimi, aile, öğretmen, çizgi film
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Abstract No: 212 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Individuals must essentially have basic humanitarian values, such as love, respect, happiness,
proper behaviour, human dignity, honesty, helpfulness, patriotism and so on in order to communicate
with and behave each other better. These values regulate and facilitate our social lives. Today, almost all
pedagogues agree that it is a requirement to transfer basic humanitarian values to next generations.
Values education is highly influential on ensuring that individuals can have humanitarian values in this
way, they can be raised as sensitive people, they can guide the next generations and the society is
developed better and adopts basic humanitarian values. Values education is one of the most studied and
discussed areas in recent times. Therefore, this study has analysed the postgraduate dissertations which
have been written on values education, a recently-discussed topic, in Turkey. To that end, 77
postgraduate dissertations which were written between 2007 and 2018 and can be found on the
dissertation page of YÖK (Council of Higher Education) have been examined. This research has been
conducted using document review, one of the qualitative research methods. The content analysis method
which is considered as suitable for the purpose of the study has been used. During the data collection,
the Turkish dissertations that are written in the field of education and training and can be found in the
National Dissertation Centre of YÖK have been considered. The dissertations that aren’t accessible have
been included in this study. The “Publication Classification Form” has been developed by the researcher
in order to assess the dissertations in the related field. For this analysis, the questions on the educational
background, year and measurement instrument of the dissertation as well as method, department and
sample of the study have been replied. The results have been presented in the form of graphics, frequency
and percent descriptively. As a result of this study, it was seen that the most postgraduate dissertations
on values education were master’s dissertations and the most increase in the dissertations was obtained
in 2015 and the most postgraduate dissertations were written in 2007. It was also revealed that the
sample of the study consisted of primary-school and secondary-school students mostly and they were
followed by teachers. The mixed method was used the most among the research methods. Therefore,
the use of mixed method in the studies may suggest that those studies have been conducted more
sensitively. Considering the data collection tools of the dissertations examined, it is seen that
questionnaires and scales have been used considerably.
Regarding the subject matter of those postgraduate dissertations, we can see that hospitality,
helpfulness, patriotism, importance of unity of family, tolerance, responsibility, sensitivity to natural
environment and historical heritage and respect to the Turkish National Anthem and flag have been
studied. It has been discovered that the most studies on values education are in the field of Turkish
language and primary school. As it is seen in the postgraduate dissertations on values education, the most
postgraduate dissertations are master’s dissertations and there are less number of doctoral dissertations,
which can be beneficial to guide further researchers. Since certain values of hospitality, helpfulness and
tolerance have been studied considerably, different values can be studied, as well. The postgraduate
dissertations examined show that there are a less number of dissertations on qualitative data collection
tools. It can be said that the effects and results of the studies in which qualitative data tools as well as
observation, interview and phenomenology are used can draw more attention. The studies whose target
sample consists of secondary-school and higher -education students in addition to primary school can be
increased. The dissertations on values education in different departments apart from the primary school
and Turkish can be performed.
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Bireylerin birbirleri ile iyi bir iletişim kurabilmesi, birbirlerine daha iyi davranabilmesi için öncelikle
sevgi, saygı, mutluluk, doğru davranış, insanlık onuru, dürüstlük, yardımseverlik, hoşgörü , vatan sevgisi
vb. gibi temel insani değerlere sahip olması gerekmektedir. Çünkü bu değerler, sosyal yaşamımızı düzenler
ve kolaylaştırır. Günümüzde eğitimcilerin neredeyse tamamı temel insani değerlerin gelecek kuşaklara
aktarılmasının bir gereklilik olduğu konusunda aynı görüştedirler. Bireylerin bu şekilde insani değerlere
sahip olabilmesi ve duyarlı olarak yetişmesini sağlayabilmesi, gelecek nesillere yol gösterebilmesi ve daha
iyi yetişmiş, temel insani değerlere sahip bir toplum için değerler eğitiminin büyük bir etkisi vardır. Son
dönemde değerler eğitimi, üzerinde tartışmaların ve araştırmaların en fazla yapıldığı alanların başında
gelmektedir. Bu sebeple yapılan çalışmada son günlerde gündemde olan değerler eğitimi üzerine yapılan
Türkiye’de gerçekleştirilen lisans üstü tezlerin analizi yapılmıştır. Bu amaçla 2007 ve 2018 yılları arasında
YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tez sayfasından ulaşılabilen 77 lisansüstü tez incelenmiştir. Bu
araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın
amacına uygun olduğu düşünülen içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler toplanırken YÖK’ün Ulusal
Tez Merkezinden ulaşılabilir olan Eğitim- Öğretim alanındaki Türkçe tezler dikkate alınmıştır. Erişime açık
olmayan tezler ise araştırmaya dahil edilmemiştir. Konu ile ilgili olan tezlerin değerlendirebilmesi için
araştırmacı tarafından geliştirilen “Yayın Sınıflama Formu” geliştirilmiştir. İncelemeler yapılırken, tezin
öğrenim durumu, yılı, ölçme aracı, çalışmanın yöntemi, çalışmanın yapıldığı ana bilim dalı, çalışmanın
örneklemi, yapılan çalışmanın konusu şeklindeki sorulara cevap aranmıştır. Sonuçlar grafik, frekans ve
yüzde olarak betimsel bir biçimde sunulmuştur. Çalışma sonucunda değerler eğitimi üzerine yapılan
lisansüstü tezlerde en çok yüksek lisans tezinin fazla olduğu, yapılan tezlerde en fazla artışın 2015 yılında
olduğu, en az yapılan lisans üstü tezlerin ise 2007 yılında olduğu görülmüştür. Çalışmaların örneklem
grubunun ise daha çok ilköğretim öğrencileri ve ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu ve daha sonra
öğretmenlerin takip ettiği görülmüştür. Araştırma yöntemlerinde en fazla karma yöntem kullanılmıştır.
Böylece yapılan çalışmalarda karma yöntemin kullanılması, yapılan çalışmaların daha hassas çalışılmış
olduğu söylenebilir. İncelenen tezlerin veri toplama aracına bakıldığında büyük oranda anketlerin ve
ölçeklerin kullanıldığı görülmektedir.
Yapılan lisans üstü tezlerin çalışma konularına bakıldığında, misafirperverlik, yardımseverlik,
vatanseverlik, aile birliğine önem verme ve hoşgörü, sorumluluk sahibi olma, doğal çevreye ve tarihsel
mirasa duyarlılık, istiklal Marşına ve bayrağa saygı gibi konuların üzerinde çalışmaların olduğu
görülmektedir. En fazla değerler eğitimi üzerine yapılan çalışmaların Türkçe ve ilköğretim ana bilim dalında
yapıldığı tespit edilmiştir. Değerler eğitimi üzerinde yapılan lisans üstü tezlerde görüldüğü gibi en çok
yüksek lisans tezlerinin olması, doktora tezlerinin az olması bundan sonraki araştırmacılara yol göstermesi
açısından yararlı olabilir. Ayrıca belli değerler misafirperverlik, yardımseverlik ve hoşgörü gibi konularda
fazla çalışıldığı için farklı değerler üzerinde çalışılabilir. İncelenen lisans üstü tezlerde nitel veri toplama
araçlarına dayalı tezlerin daha az olduğu görülmektedir. Nitel veri toplama araçlarının kullanıldığı ve
gözlem, görüşme ve olgu bilim çalışmaları ile yürütülebilecek değerler eğitimi çalışmalarının etki ve
sonuçlarının daha dikkat çekeceği söylenebilir. Örneklem grubunun ise ilköğrerimin yanı sıra okul öncesi,
ortaöğretim ve yükseköğretim hedef kitlelerine yönelik çalışmalar arttırılabilir. Tezler daha çok ilköğretim
anabilim dalı ve Türkçe anabilim dalında yapılmasının yanı sıra farklı ana bilim dallarında da değerler eğitim
üzerinde çalışmalar yapılabilir. Ayrıca sadece lisans üstü tezlerin incelenmesi ile sınırlı tutulmayıp, daha
geniş kapsamlı çalışma olması açısından makale ve bildiriler de incelenebilir.
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Learning And Teaching Process
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Reading Strategies' Metacognitive Awareness And Critical Reading Skills Of Secondary
School Students
Aysel Arslan
Cumhuriyet Üniversitesi

Abstract No: 258 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Abstract
Reading is the activity of extracting meaning from written symbols that is realized with the
collaboration of cognitive behavior and psycho-motor skills, and it also includes comprehension skills.
Hence it is critical for an individual to attain information and to improve him/herself. An individual with
advanced reading skills not only reads for comprehension but also decrypts the codes that the text
contains and adds these into the meaning, while s/he structures these in his/her mind by integrating with
previous readings with respect to his/her own objectives. It is of utmost importance that an individual
could efficiently use his/her metacognition skills for attaining complete efficiency from the reading
process as s/he desires. It is stated that individuals who can effectively use metacognition skills are more
successful in academic sense, and that they observed their learning processes and products more than
the rest. Habitualization of an individual's thinking, evaluation and assessment of the text being read is
also decisive for the individual's level of success. It is hence highlighted that individuals should be keeping
a critical eye on the material being read, during the reading process. Critical reading is defined as the
ability of reasoning, deduction, distinguishing between events and ideas, and comprehension of the
author's point of view along with the author's intention of writing during the reading process. An
individual performing critical reading makes connections between the opinions and ideas stated in the
text and his/her own life, and determines whether or not these are valid.
Objective
This study aimed at determining whether reading strategies' metacognitive awareness and critical
reading skills of secondary school students differ with respect to gender, grade level and educational
status of parents; while determining the correlations between reading strategies' metacognitive
awareness and critical reading skills.
Method
The research was conducted with the survey model that aims to reveal the current status. Two
different scales were utilized in the study for determining levels of reading strategies' metacognitive
awareness and critical reading skills of secondary school students. "Reading Strategies' Cognitive
Awareness Scale" developed by Karatay (2009) was used for determining the reading strategies'
metacognitive awareness of students. The scale consisted of planning, editing and evaluation subdimensions, and a total of 32 items. Total reliability of the scale was found to be .92,whereas the reliability
of the scale for this study wasfound as .94. "Critical Reading Scale" developed by Ünal (2006) was utilized
for determining critical reading skills of students. Reliability of the scale consisting of 22 items and a single
dimensionwas found to be .88, whereas it was determined to be.89, for this study. The research was
conducted on a total of 718 students studying at 6 different schools in Central district of Sivas, of which
351 were female and 357 were male. Kolmogorov-Smirnov (K-S) test, arithmetic means, standard
deviations, independent samples t-test, ANOVA, Pearson's correlation coefficient were used for the
analyses of data.
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Findings
It was determined that the scores attained from subdimensions of students' reading strategies'
metacognitive awareness scale and critical reading scores significantly differed in favor of female
students. Significant difference was observed in the grade variable related to critical reading and reading
strategies' metacognitive awareness, planning and organizing child dimension within "5th and 6th", "5th
and 7th", "5th and 8th" and, "7th and 8th" grades whereas a significant difference existed between "5th
and 6th", "5th and 7th", and "5th and 8th" grades regarding the subdimension of evaluation. On the other
hand it was observed that subdimensions of reading strategies' metacognitive awareness scale and critical
reading scores did not demonstrate any significant difference, whereas a significant difference was
observed in critical reading and editing subdimension of critical reading and reading strategies'
metacognitive awareness scale for the father's educational status variable. Regarding the correlation tests
conducted for determining the relationship between students' scores for subdimensions of reading
strategies metacognitive awareness and critical reading skills, it was defined that the correlation between
critical reading and editing subdimensions were at strong levels in positive direction (.77);correlation
between reading and editing subdimensions was at strong levels in positive direction (.78); was at strong
levels in positive direction (.78)for critical reading and evaluation; and was at strong levels in positive
directionfor critical reading and total score of reading strategies'metacognitive awareness scale (.83)
Conclusion
It was observed that reading strategies' metacognitive awareness and critical reading skills of
secondary school students significantly differed for gender, grade, and father's educational status
variables. A strong correlation in positive direction was determined between reading strategies'
metacognitive awareness and critical reading skills. Findings attained demonstrated that these two skills
actually supported one another. Further research might be conducted on different grades of schools.
Training might be provided for teachers in order for the methods and techniques they can utilize for
improving students' reading strategies' metacognitive awareness.
Keywords: Reading strategies, Critical reading, Metacognition, Reading, Education
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Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları ve Eleştirel Okuma
Becerileri
Aysel Arslan
Cumhuriyet Üniversitesi

Bildiri No: 258 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Okuma; bilişsel davranışlarla psikomotor becerilerin ortak çalışmasıyla, yazılı sembollerden anlam
çıkarma etkinliği olup anlama becerileri yer almaktadır. Dolayısıyla bireyin bilgi edinmesinde ve kendini
geliştirmesinde oldukça önemlidir. Okuma becerisi gelişmiş olan birey sadece anlamak için okumamakta,
aynı zamanda yazının içerdiği şifreleri çözerek bunları anlama eklemekte ve kendi amacı çerçevesinde
diğer okuduklarıyla bütünleştirerek zihninde yapılandırmaktadır. Bireyin okuma sürecinden istediği verimi
tam olarak elde etmesinde üstbilişsel stratejilerini etkin olarak kullanabilmesi oldukça önemlidir.
Üstbilişsel okuma stratejilerini etkin olarak kullanabilen bireylerin akademik anlamda daha başarılı
oldukları, kendi öğrenme süreçlerini ve ürünlerini daha fazla izledikleri ifade edilmektedir. Bireyin okuduğu
metin hakkında düşünme, değerlendirme ve değerlendirme yapabilmeyi alışkanlık haline getirmesi de
bireyin başarısında belirleyici olmaktadır. Bunun için okuma sürecinde okuduklarını eleştirel bir gözle takip
etmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Eleştirel okuma; okuma sürecinde metin üzerinde muhakeme yapma,
çıkarsamalarda bulunma, olaylar ve fikirler arasındaki farkı ayırt etme, yazarın bakış açısı ve yazma niyetini
anlama kabiliyeti olarak ifade edilmektedir. Eleştirel okuma yapan birey okuduğu metindeki görüş ve
düşüncelerin kendi yaşamıyla bağlantısını kurarak uygun olup olmadığı hakkında karar vermektedir.
Amaç
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları ve eleştirel okuma
becerilerinin cinsiyet, sınıf seviyesi, anne ve baba eğitim durumları açısından anlamlı farklılık gösterip
göstermediği ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları ve eleştirel okuma becerileri arasındaki
korelasyonun belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem
Araştırma, var olan durumu ortaya koymayı amaçlayan tarama modeli ile yürütülmüştür.
Araştırmada ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları ve eleştirel okuma
becerilerinin amacıyla iki farklı ölçek kullanılmıştır. Okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarını belirlemek
için Karatay (2009) tarafından geliştirilen “Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır.
Ölçek planlama, düzenleme ve değerlendirme alt boyutlarından ve toplamda 32 maddeden oluşmaktadır.
Ölçeğin toplam güvenirliği .92, bu çalışmada ise ölçeğin güvenirliği .94 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin
eleştirel okuma becerilerini belirlemek içinse Ünal (2006) tarafından geliştirilen “Eleştirel Okuma
Ölçeği” kullanılmıştır. 22 madde ve tek boyuttan oluşan ölçeğin güvenirliği .88, bu çalışmada ise .89 olarak
bulunmuştur. Araştırma, Sivas il merkezinde 6 farklı ortaokulda bulunan 351 kız, 367 erkek toplamda 718
öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov (K-S), Aritmetik Ortalama, Standart
Sapma, Bağımsız T Testi, Anova, Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır.
Bulgular
Öğrencilerin okuma stratejileri bilişüstü farkındalık ölçeği alt boyutları ve eleştirel okuma
puanlarının cinsiyet değişkenine göre kızlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sınıf
değişkenine göre eleştirel okuma, okuma stratejileri bilişüstü farkındalık planlama ve düzenleme alt
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boyutlarında “5 ve 6”, “5 ve 7”, “5 ve 8” ve “7 ve 8”inci sınıflar; değerlendirme alt boyutunda “5 ve 6”, “5
ve 7” ve “5 ve 8”inci sınıflar arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Anne eğitim durumu değişkenine göre
öğrencilerin okuma stratejileri bilişüstü farkındalık ölçeği alt boyutları ve eleştirel okuma puanlarının
anlamlı farklılık göstermediği, baba eğitim durumu değişkenine göre ise eleştirel okuma ve okuma
stratejileri bilişüstü farkındalık ölçeğinin düzenleme alt boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Öğrencilerin okuma stratejileri bilişüstü farkındalık ölçeği alt boyutları ve eleştirel okuma
becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon testi sonuçlarına göre; eleştirel okuma ve
planlama alt boyutu arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (.77); eleştirel okuma ve düzenleme alt boyutu
arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (.78); eleştirel okuma ve değerlendirme alt boyutu arasında pozitif
yönde yüksek düzeyde (.78); eleştirel okuma ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalık ölçeği toplam puanı
arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (.83) bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.
Sonuç
Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları ve eleştirel okuma becerilerinin
cinsiyet, sınıf ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Okuma
stratejileri bilişüstü farkındalıkları ve eleştirel okuma becerileri arasında pozitif yönde yüksek bir ilişkinin
olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular her iki becerinin birbirini desteklediğini göstermektedir.
Okulların farklı kademelerinde araştırma yapılabilir. Öğrencilerin okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları
ve eleştirel okuma becerilerinin geliştirilmesi için öğretmenlere kullanacakları yöntem ve teknikler
hakkında eğitim verilebilir.
Anahtar Kelimeler: Okuma stratejileri, Eleştirel okuma, Bilişüstü, Okuma, Eğitim
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Abstract
Motivation is an individual’s awareness of the potential of ability and capability, which he / she
feels, with respect to a work or a process. According to Pintrich and Schunk (1996), it is the process of
being supported, promoted, and continuously showing the behavior, that is maintaining, in order to
achieve an aim. According to Sancı (2002, p. 18), "motivationis a general concept covering desires, wishes,
needs, urges, and interests. Motivation stimulates and activates the organism and directs the behavior of
the organism towards a specific aim ". Yıldız (2010) expressed the necessity of the motivation as follows:
"When examining the literature on motivation, the importance of the motivationfor human is likened to
the importance of fuel (gasoline, diesel, etc.) for automobile." Motivation is the power driving an
individual and supportinghim / her for carrying out the work. Motivation, when consideredin terms of
student and learning, is the effect leading the student to feel desire to learn, understand, and study.
However, motivation is not a general structure and differs based onareas. In particular, the emotions,
thoughts, and experiences of students with respect to the school where they continue their education life
also affect the process of education that they receive there. This effect also shapes the academic potential
of the individual. Education and training; it is necessary to carefully examine the educational process in
which the development is a criterion and the education process for educating the generations that will
contribute to the development of the country and the education system in the society and the educators
who will manage the process in these institutions. For this reason, it is thought that there is a correlation
between school and academic achievement and this correlation should be emphasized.
Objective:
The aim of the study is to determine the correlation between the school motivation and academic
motivation in secondary school students and to examine these concepts in terms of various variables. The
data were collected using "School Motivation Scale" and "Academic Motivation Scale".
Method:
Since in the research the existing situation wasgoing to be tried to be described as it is, the study
was configured in survey model. The survey model is the researches in which "the opinions of the
participants on a topic or event, or theircharacteristics such as interests, skills, abilities, attitudes, etc. are
determined, and which are generally conducted on relatively larger samples than other
researches”(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, and Demirel, 2014: 177). The individual or
object, which is the subject of the research, is tried to be expressed under its own conditions and as it is
(Karasar, 2010). "In the research, the correlational survey approach, which aims to determine the
existence of covariance between two or more variables, is used" (Karasar, 2005: 81). Correlational analysis
may be conducted in two ways, namely correlation and comparison-type relationship (Karasar, 2005). In
this study, the correlational survey was includedas correlational survey model. Correlational study are
researchesconducted in order to determine the correlations between two or more variables and to obtain
the cause-effect clues (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, and Demirel, 2011: 14). The sample
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group of the studyconsisted of 126 secondary school students who were studying in the center of Kars
and were selected randomly.
Results:
According to the results obtained from the study; the mean values of the data obtained from the
scales were examined in order to determine theschool motivation and academic motivation levels of the
students. According to the results, it was determined that both school motivation and academic
motivation of the students were almost at a good level. In addition, according to the results of t test
conducted for gender and age variables, significant differences were found in some subscales. This
difference was found to be in favor of female students in terms of gender variable, and in favor of the
students, who were in the first group and had smaller average age, in terms of age variable. Finally,
according to the results of the correlation analysis performed for the purpose of determining the
correlations between the variables, significant differences were found among the subscales of the scales;
whereas, no significant difference was found between the variables.
Keywords: School, motivation, academic motivation, secondary school.
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Özet
Motivasyon; bireyin bir işle ya da bir süreçle ilgili hissettiği yapabilme ve becerebilme
potansiyelinin farkında oluşudur. Pintrich ve Schunk‘a (1996) göre ise bir amacı gerçekleştirmek için
desteklenme, teşvik görme ve davranışı sürekli kullanma yani sürdürme sürecidir. Sancı’ya (2002, s.18)
göre “motivasyon (güdü) istekleri, arzuları, gereksinmeleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir
kavramdır. Güdüler organizmayı; uyarır ve faaliyete geçirir, organizmanın davranışını belirli bir amaca
doğru yöneltir”. Yıldız (2010) motivasyonun gerekliliğini şöyle ifade etmiştir: “Motivasyonla ilgili literatür
incelendiğinde motivasyonun insan için önemi, yakıtın (benzin, mazot vb.) otomobil için önemine
benzetilmektedir.” Motivasyon bireyi harekete geçiren, ona işi yapması için destek veren güçtür. Öğrenci
ve öğrenme açısından düşünüldüğünde motivasyon, öğrencinin öğrenmeye, anlamaya ve çalışmaya istek
duymasını sağlayan etkidir. Ancak motivasyon genel bir yapı değildir; alanlara göre farklılaşmaktadır.
Özellikle öğrencilerin öğretim hayatlarını sürdürdükleri okula yönelik duygu, düşünce ve tecrübeleri orada
aldıkları öğretim sürecini de etkiler. Bu etki bireyin akademik potansiyelini de şekillendirir. Eğitimöğretimin; gelişmişliğin bir kriteri olduğu ve toplumda eğitimli, kendini doğru ifade edebilen ve ülke
kalkınmasına katkı sağlayacak nesillerin yetişmesi için öğretim sürecini, sürecin gerçekleştiği eğitimi
kurumlarını ve bu kurumlarda süreci yönetecek olan eğitimcilerle ilgili durumların dikkatle incelenmesi
gerekir. Bu nedenle okul ve akademik başarı arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişki üzerinde durulması
gerektiği düşünülmektedir.
Amaç:
Çalışmada amaç; ortaokul öğrencilerinin okula yönelik motivasyonları ile akademik motivasyonları
arasındaki ilişkinin tespiti ve bu kavramların çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Veriler, “Okul
Motivasyonu Ölçeği” ve “Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.
Yöntem:
Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye çalışılacağından, araştırma tarama
modelinde yapılandırılmıştır. Tarama modeli “bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya
da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre görece daha
büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel; 2014: 177). Araştırmaya konu olan birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi ifade
edilmeye çalışılır (Karasar, 2010). “Araştırmada iki ya da daha çok değişken arasında birlikte değişim
varlığını belirlemeyi amaçlayan tarama yaklaşımı olan ilişkisel tarama yaklaşımı kullanılmıştır” (Karasar,
2005: 81). İlişkisel çözümleme, korelasyon ve karşılaştırma türü ilişki olmak üzere iki şekilde yapılabilir
(Karasar, 2005). Bu araştırmada, ilişkisel tarama modeli olarak korelasyonel taramaya yer verilmiştir.
Korelasyonel araştırma; iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile ilgili
ipuçları elde etmek amacıyla yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel,
2011:14). Çalışma; Araştırmanın çalışma grubunu Kars merkezde öğrenim gören ve rastgele yöntemle
seçilen 126 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur.
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Bulgular:
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin okula yönelik motivasyonları ve akademik
motivasyonlarının ne düzeyde olduğunu tespit edebilmek için ölçeklerden alınan verilerin ortalama
değerlerine bakılmıştır. Sonuçlara göre öğrencilerin hem okul yönelik motivasyonlarının hem de akademik
motivasyonlarının iyi denilebilecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak cinsiyet ve yaş
değişkeni için yapılan t testi sonuçlarına göre bazı alt boyutlarda anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Bu farkın
cinsiyet değişkeni bakımından kız öğrenciler lehine, yaş değişkeni bakımından ise ilk grupta olan ve yaş
ortalamaları daha küçük olan öğrencilerin lehine olduğu tespit edilmiştir. Son olarak değişkenler arasındaki
ilişkilerin tespiti amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre ise ölçeklerin alt boyutları arasından
anlamlı farklara rastlanırken, değişkenler arasında herhangi anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul, motivasyon, akademik motivasyon, ortaokul.
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Purpose
The aim of this study is to examine the motivation levels of elementary school students towards
their teachers in terms of ARCS Motivation Model. It was also aimed to determine whether the levels of
motivation differed in terms of various variables related to the students and the teacher. The research is
important in terms of analyzing the perceptions of the learners about the teacher, from the viewpoint of
ARCS Motivation Model which is the most common model and has a unique qualification. The research
questions are as follows:
1. Students' scores on motivation scores and motivation sub-dimensions;
a) the gender of the students,
b) Teachers' gender,
c) to the class level of the students
d) does it become different according to the seniority year of the teachers?
Method
In this study, a survey model was used to determine students' tendencies and opinions in a certain
area. The students consist of 848 elementary school 3rd and 4th grade students randomly selected from
three different districts of a large city. Schools are selected from a central location, one from the rural of
city center and one from the village, and they differ from sociocultural perspective. 409 of the students
are in the 3rd grade and 439 are in the 4th grade. In addition, 402 of the students are girls and 446 are
boys. The teachers of these students consist of 13 males and 18 females. Eight of the teachers have 1-10
years, 20 of them have 10-20 years, 2 of them have 20-30 years and 1 of them has 30 years of seniority.
The "ARCS Motivation Model Based Instruction Scale" developed by Karataş, Ardıç and Kaya (2016) was
used as a measurement tool in the research. This scale consists of 4 sub dimensions (attention,
relationship, trust and satisfaction) and 22 questions. In addition, gender and class level as well as gender
and seniority year information of the teachers were taken variable from the students. Mann Whitney U
test and Kruskal Wallis H test were used as non parametric tests with the help of SPSS Statistics 25
program for analysis of data. Motivation scores of the students were examined both in terms of general
scores and sub-dimensions. It was also investigated whether the motivation scores according to each
variable were changed.
Findings
The Mann Whitney U test was conducted to determine whether each of the motivation scores
and subscales obtained from student responses differed according to the sex of the students and it was
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concluded that there was a significant difference for motivation scores and for attention, relationship,
trust and satisfaction subscales in favor of female students.
The Mann Whitney U test was conducted to determine whether student motivation scores and
subscales differ according to teacher genders and it was concluded that none of the motivation scores
and subscales of the students did not show any significant difference according to teacher genders.
Mann Whitney U test was used to determine whether the student motivation scores and
subcategories differed according to the grade level of the students and there was a significant difference
in mean motivation scores and attention, in the satisfaction sub-dimension, a meaningful difference did
not occur.
The Kruskal Wallis H test was used to determine whether each of the motivation scores and
subscales of the students varied according to the seniority years of the teachers. The mean motivation
scores and the relationship and satisfaction subscales differed favorably for teachers with 1-10 years of
seniority; attention and confidence sub dimensions did not differ according to teacher's seniority year.
Result
It has seen that the student motivation point averages and sub-dimensions all differ in favor of
female students, that is, the motivation scores of female students are higher than male students in all
subcategories. This result shows that female students' motivation levels for teachers are higher. This may
have been due to the emotional behavior of the girls in their developmental periods. Teacher gender did
not make a difference between student motivation scores. Therefore, this variable may not be an
impressive factor in student motivation.
In terms of student class levels, it was seen that 4th grade students had higher score in the average
motivation score and attention, relevance and confidence subscale than the 3rd grade students and no
difference in satisfaction subscale. This result may be due to differences in developmental characteristics
depending on the age of students in Years 3 and 4 and differences in course-subject distributions,
classroom activities and classroom settings.
In terms of the teacher's seniority years, it was seen that in the relation between average score
and satisfaction subdimensions, teachers differed in favor of teachers in the range of 1-10 years of
seniority and did not differ in the dimension of attention and confidence. This result may be due to the
fact that younger teachers have lower levels of occupational burnout and are more successful in
motivating their students, as they are trained with the new system.
Keywords: ARCS Model, student motivation, teacher
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Amaç
Bu çalışmanın amacı ilkokul öğrencilerinin öğretmenlerine ilişkin motivasyon düzeylerini ARCS
Motivasyon Modeli açısından incelemektir. Ayrıca öğrencilere ve öğretmene ilişkin çeşitli değişkenler
açısından motivasyon düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma
öğrencilerin öğretmene ilişkin algılarını, en yaygın model olan ARCS Motivasyon Modeli açısından
incelemesi açısından önemlidir ve özgün bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir.
Araştırmanın soruları şu şekildedir:
1. Öğrencilerin motivasyon puanları ve motivasyon alt boyutlarına ilişkin puanları;
a.
b.
c.
d.

Öğrencilerin cinsiyetine,
Öğretmenlerin cinsiyetine,
Öğrencilerin sınıf düzeyine
Öğretmenlerin kıdem yılına göre farklılaşmakta mıdır?

Yöntem
Bu çalışmada öğrencilerin belirli bir alandaki eğilimlerini ve görüşlerini belirlemeyi amaçlayan
tarama modeli kullanılmıştır. Öğrenciler, bir büyük şehrin üç farklı ilçesinden birer okuldan rastgele
seçilmiş 848 ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Okulları biri merkezi konumdan, biri
merkezin taşrasından, biri ise köy mahallelerden seçilmiş olup sosyokültürel açıdan farklılık
göstermektedir. Öğrencilerin 409’u 3. Sınıf, 439’u ise 4. Sınıf düzeyindedir. Ayrıca öğrencilerin 402’si kız,
446’sı erkek öğrencidir. Bu öğrencilerin öğretmenleri 13 erkek ve 18 bayandan oluşmaktadır.
Öğretmenlerin 8’i 1-10 yıl arası, 20’si 10-20 yıl arası, 2’si 20-30 yıl arası ve 1’i 30 yıl üzeri kıdem yılına
sahiptir. Araştırmada ölçme aracı olarak Karataş, Ardıç ve Kaya (2016) tarafından geliştirilen “ARCS
Motivasyon Modeline Dayalı Öğretim Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek 4 alt boyuttan (dikkat, ilişki, güven ve
memnuniyet) ve 22 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerden değişken olarak cinsiyet ve sınıf düzeyi ile
öğretmenlerinin cinsiyeti ve kıdem yılı bilgileri alınmıştır. Verilerin analizi için SPSS Statistics 25 programı
yardımıyla non parametrik testler olarak Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi yapılmıştır.
Öğrencilerin motivasyon puanları hem genel olarak hem de alt boyutları açısından incelenmiştir. Ayrıca
her bir değişkene göre motivasyon puanlarının değişip değişmediği de araştırılmıştır.
Bulgular
Öğrencilerin yanıtlarından elde edilen motivasyon puanları ve alt boyutlarının her birinin
öğrencilerin cinsiyetine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi
yapılmış olup, motivasyon puanlarının ve dikkat, ilişki, güven ve memnuniyet alt boyutlarının her biri için
kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öğrenci motivasyon puanlarının ve alt boyutlarının öğretmen cinsiyetlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi yapılmış olup, öğrencilerin motivasyon
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puanlarının ve alt boyutlarının hiç birinin, öğretmen cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği
sonucuna varılmıştır.
Öğrenci motivasyon puanlarının ve alt kategorilerinin, öğrenci sınıf düzeyine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi yapılmış olup, ortalama motivasyon puanları
ile dikkat, ilişki ve güven alt boyutlarında 4. Sınıf lehine anlamlı bir farklılık oluştuğu; memnuniyet alt
boyutunda ise anlamlı bir farklılığın oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Öğrencilerin motivasyon puanlarının ve alt boyutlarının her birinin, öğretmenlerin kıdem yıllarına
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmış olup, ortalama
motivasyon puanları ile ilişki ve memnuniyet alt boyutlarında 1-10 yıl arası kıdem yılına sahip öğretmenler
lehine farklılık gösterdiği; dikkat ve güven alt boyutlarının ise öğretmen kıdem yılına göre farklılaşmadığı
sonucuna varılmıştır.
Sonuç
Öğrenci motivasyon puan ortalamaları ve alt boyutlarının tümünün kız öğrenciler lehine farklılaştığı
yani kız öğrencilerin motivasyon puanlarının tüm alt kategorilerde erkek öğrencilerden daha yüksek
olduğu görülmüştür. Bu sonuç, kız öğrencilerin öğretmenlerine yönelik motivasyon düzeylerinin daha
yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonucun ortaya çıkması, gelişim dönemleri itibariyle kız öğrencilerin
daha duygusal davranmalarından kaynaklanmış olabilir. Öğretmen cinsiyetleri ise öğrenci motivasyon
puanları arasında bir farklılık yaratmamıştır. Dolayısıyla bu değişkenin öğrenci güdülenmesinde etkileyici
bir faktör olmadığı düşünülebilir.
Öğrenci sınıf düzeyleri açısından, 4. Sınıf öğrencilerinin ortalama motivasyon puanı ile dikkat, ilişki
ve güven alt boyutlarında 3. Sınıf öğrencilerinden daha yüksek puana sahip olduğu, memnuniyet alt
boyutunda ise bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Bu sonuç, 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin yaşlarına bağlı
olarak, gelişim özelliklerindeki farklılıktan ve ders-konu dağılımları, sınıf içi etkinlikleri ve sınıf
ortamlarındaki farklılıklardan kaynaklanmış olabilir.
Öğretmen kıdem yılı açısından bakıldığında, ortalama puan ile ilişki ve memnuniyet alt boyutlarına
ait puanların 1-10 kıdem yılı aralığındaki öğretmenler lehine farklılaştığı, dikkat ve güven boyutunda ise
farklılaşmadığı görülmüştür. Bu sonuç, genç öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin daha az
olması ve yeni sistemle eğitildiklerinden, öğrencileri güdülemede daha başarılı olmalarından kaynaklanmış
olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: ARCS Modeli, öğrenci motivasyonu, öğretmen
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Purpose
The aim of this study is to determine whether jigsaw technique, a collaborative learning technique,
has a meaningful effect on academic achievement as against the teacher-centered direct instruction
method in the teaching of punctuation marks in the 4th grade Turkish lesson. It is also aimed to determine
whether the application of this technique significantly increases the average achievement scores of the
students. Many studies have been carried out on the effectiveness of this method when analyzing the
literature, but it is seen that a considerable number of studies have been made on the subjects and subject
areas related to the field of science. Jigsaw technique seems to be relatively less studied on the subject
of Turkish lessons. In the study, jigsaw technique is thought to bring innovation to literature because the
effect of punctuation marks on Turkish language lesson in elementary school level 4 is examined. The
research questions are as follows:
1. Is there a meaningful effect of the Jigsaw technique on the achievement scores of the students
in the teaching of punctuation marks in the 4th grade Turkish lesson?
2. Is there a meaningful difference in the academic achievement between the direct instruction
method and the jigsaw technique in the teaching of punctuations in class 4 Turkish class?
Method
In this research, a semi-experimental design based on the experimental research design based on
the quantitative research approach was used. The study was conducted with 48 students at the 4th grade
level who were studying in a primary school in Erzurum province in 2017-2018 academic year. These
students consist of students from two different classes in the school, consisting of 24 people in the
experimental group and the control group. For this purpose, groups were formed and jigsaw technique
was used for the experiment group and teacher-centered lecture method was applied for the control
group. The "Punctuation Marks Test" developed by the researcher was applied to these groups. During
the development of this test, 4 primary school teachers, 1 linguist and 1 academician were consulted,
after piloted and reduced to 16 items as a result of item analysis. The reliability coefficient of this test was
calculated to be 0.87 and used in practice with the assumption that it is an appropriate test. The test was
applied to both groups as a pre test in the beginning of the application and as a post test after the
application. For the analysis of the data, SPSS Statistics 25 program was used and the normality
assumptions for the comparative groups were examined and the appropriate analysis technique was
decided considering the sample numbers. In this context, Mann Whitney U test was used to compare pretest and post-test groups of experiment and control group and Wilcoxon H test was used to determine
whether there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental
group.
Findings
The Mann Whitney U test was conducted to determine whether there was a significant difference
between the pre-test scores applied to the students in the experimental and control groups and it was
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seen that there was no significant difference between the scores of the two groups and therefore these
two groups were equal to each other. The pretest and posttest scores of the experimental group were
compared with the Wilcoxon signed ranks test after the application and it was found that there was a
significant difference in favor of the final test and therefore the jigsaw technique had a significant effect
on increasing academic achievement. The final test success scores of the experimental group and the
control group were compared with the Mann Whitney U test and it was found that there was a significant
difference in favor of the experiment group among these scores, that is, the experimental group in which
the jigsaw technique was applied had higher scores than the control group students in which the
traditional direct instruction method was used.
Result
As a result of the study, it is concluded that jigsaw technique is more effective in improving
academic achievement in the teaching of punctuation in comparison with the direct insruction method.
It was also found that the jigsaw technique significantly increased the achievement average scores of the
students. It is believed that this result is due to the cooperative classroom environment created by cooperation in jigsaw technique and the positive effect of peer education. It is advisable to apply this
technique in other subject areas related to Turkish lessons and at different grade levels.
Keywords: jigsaw 1 technique, punctuations
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Amaç
Bu çalışmanın amacı, 4. Sınıf Türkçe dersi noktalama işaretleri konusunun öğretiminde, işbirlikli
öğrenme yöntemi içinde yer alan jigsaw tekniğinin öğretmen merkezli düz anlatım yöntemine göre,
akademik başarı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Ayrıca bu tekniğin
uygulanmasının öğrencilerin ortalama başarı puanlarını anlamlı düzeyde artırıp artırmadığını belirlemek
amaçlanmaktadır. Alan yazın incelendiğinde bu yöntemin etkililiği üzerine pek çok çalışmaya rastlanmakta
ancak önemli bir bölümünün fen bilimleri alanına ilişkin ders ve konu alanları üzerine yapıldığı
görülmektedir. Jigsaw tekniğinin Türkçe dersi konuları üzerinde uygulandığı çalışmaların ise nispeten daha
az olduğu görülmektedir. Çalışmada, jigsaw tekniğinin ilkokul 4. sınıf düzeyinde Türkçe dersi noktalama
işaretleri konusuna etkisi incelendiğinden, alan yazına bir yenilik getireceği düşünülmektedir. Araştırmanın
soruları şu şekildedir:
1. 4. Sınıf Türkçe dersi noktalama işaretleri konusunun öğretiminde, Jigsaw tekniğinin öğrencilerin başarı
puanlarına anlamlı bir etkisi var mıdır?
2. 4. Sınıf Türkçe dersi noktalama işaretleri konusunun öğretiminde düz anlatım yöntemi ile jigsaw tekniği
arasında akademik başarı açısından anlamlı bir fark var mıdır?

Yöntem
Bu araştırmada, nicel araştırma yaklaşımına dayalı, deneysel araştırma desenine bağlı yarı deneysel
desen kullanılmıştır. Çalışma, 2017-2018 öğretim yılında, Erzurum il merkezinde bir ilkokulda öğrenim
gören 4. sınıf düzeyinde 48 öğrenci ile yürütülmüştür. Bu öğrenciler, okuldaki iki ayrı sınıfın
öğrencilerinden oluşmakta olup, deney grubu ve kontrol grubu olarak 24’er kişiden oluşmaktadır. Bu
amaçla gruplar oluşturularak, deney grubuna jigsaw tekniği, kontrol grubuna ise öğretmen merkezli düz
anlatım yöntemi uygulanmıştır. Bu gruplara, araştırmacı tarafından geliştirilen “Noktalama İşaretleri Testi”
uygulanmıştır. Bu testin geliştirilme sürecinde 4 sınıf öğretmeni, 1 dil uzmanı ve 1 akademisyenden görüş
alınmış ve pilot uygulaması yapılarak madde analizleri sonucunda 16 maddeye düşürülmüştür. Bu testin
güvenirlik katsayısı 0,87 olarak hesaplanmış ve uygun bir test olduğu varsayımıyla uygulamada
kullanılmıştır. Test, uygulamanın öncesinde ön test olarak, uygulama sonrasında ise son test olarak her iki
gruba da uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS Statistics 25 programı kullanılmış olup, karşılaştırılan
gruplara ilişkin normallik varsayımları incelenmiş, ayrıca örneklem sayıları da dikkate alınarak uygun analiz
tekniğine karar verilmiştir. Bu bağlamda deney ve kontrol grubunun ön test ve son test karşılaştırması için
Mann Whitney U testi yapılmış, deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olup
olmadığını belirmek amacıyla ise Wilcoxon H Testi kullanılmıştır.
Bulgular
Deney ve kontrol grubundaki öğrencilere uygulanan ön test puanları arasında anlamlı bir fark olup
olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi yapılmış olup, iki grubun puanları arasında anlamlı
bir fark olmadığı dolayısıyla bu iki grubun birbirine denk olduğu görülmüştür. Uygulama sonrasında
Wilcoxon işaretli sıralar testi ile deney grubunun ön test ve son test puanları karşılaştırılmış olup, son test
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lehine anlamlı bir fark olduğu, dolayısıyla jigsaw tekniğinin akademik başarıyı artırmada anlamlı bir etki
yaptığı görülmüştür. Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin son test başarı puanları Mann Whitney
U testi ile karşılaştırılmış ve bu puanlar arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu, yani jigsaw
tekniğinin uygulandığı deney grubunun başarı puanlarının geleneksel düz anlatım yönteminin kullanıldığı
kontrol grubu öğrencilerinin puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür.
Sonuç
Çalışma sonucunda, jigsaw tekniğinin noktalama işaretleri konusunun öğretiminde akademik
başarıyı artırmada düz anlatım yöntemine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca jigsaw
tekniğinin öğrencilerin başarı puan ortalamalarını anlamlı bir düzeyde arttırdığı görülmüştür. Bu sonucun
ortaya çıkmasının, jigsaw tekniğindeki işbirliği ile oluşan rahat sınıf ortamından ve akran eğitiminin olumlu
etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu tekniğin, Türkçe dersine ilişkin diğer konu alanlarında ve
farklı sınıf düzeylerinde uygulanması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Jigsaw 1 Tekniği, Noktalama İşaretleri
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Abstract
Writing isone of the four basic skills of the language. This skill has continuedfrom the creation of
mankind to the presentand becamea basic need and tool that human being uses to express himself /
herself, to tell his / her feelings and thoughts, and furthermore, to communicate. Human beings
sometimes just wrote, and sometimes wrote ascribing profound meanings to their writings. "That the
writing is permanent provides it with important superiorities” (Öztürk Karakoç, 2012:60). When writing
became a need, learning and teaching processes related to this skill, writing habit of the individual as well
as his / her feelings and thoughts about the writing also became important."Writing is a skillthat we use
in every area from the moment we start primary education until the end of our lives. The transformation
of writing skill into a habit is possible by thesystematization and repetition of thewriting "(Özdemir and
Erdem, 2011; 102). It should not be forgotten that writing is a tool that enables the individual to maintain
his / her life and carries him and his / her thoughts to the future.
Self-efficacy is knowingoneself. It is aware of what oneselfcan accomplish, and of one’s
potentialwith respect to a situation. Self-efficacyis “judgementsof human beings with respect to their skills
of organizing and performing the actions that would allow them to achieve a certain
performance"(Saracaloğlu, Karasakaloğlu, and Gencel, 2010: 266). In other words, self-efficacyis knowing
how much one can achieve, and to employthis knowledge in acquiring skill. On the other
hand,Zimmerman (1995) describes the self-efficacyperceptionas follows: It is not the skills of the
individuals what could affect the result of a work, behavior, or situation but rather it is to what extent
they are competent in these skills. This can lead to positive or negative attitudes in the individual. Because
an individual who does not possess an effective writing skill may also be not aware of the right potential.
Objective:
The aim of this study was to examine the correlation between the writing attitudesand writing
self-efficacyof the secondary school students. The datawere collected by “Attitude Scale towards Writing"
and "Self-Efficacyfor Writing Scale". The data were collected on voluntary basis.
Method:
Since in the studythe existing situation wastried to be described as it is, the study was configured
in survey model. The survey model is the research in which "the opinions of the participants on a topic or
event, or theircharacteristics such as interests, skills, abilities, attitudes, etc. are determined, and which
are generally conducted on relatively larger samples than other researches” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak,
Akgün, Karadeniz, and Demirel, 2014: 177). The individual or object, which is the subject of the research,
is tried to be described under its own conditions and as it is (Karasar, 2010). "In the research, the
correlationalsurvey approach, which aims to determine the existence of covariance between two or more
variables, was used" (Karasar, 2005: 81). Correlationalanalysis may be conducted in two ways, namely
correlation and comparison-type relationship (Karasar, 2005). In this study, the correlational survey was
included as correlational survey model. Correlational study are researches conducted in order to
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determine the correlations between two or more variables and to obtain the cause-effect clues
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, and Demirel, 2011: 14).
Results:
According to the results obtained from the study, the mean values of the data obtained from the
scales were examined in order to determine the levelsof writing attitude and writing self-efficacyof the
students. According to the results, it was determined that both writing attitude and writing self-efficacyof
the students were almost at a good level. In addition, according to the results of the correlation analysis
performed with the purpose of determining the correlations between the variables, significant positive
correlations were found between writing attitude and writing self-efficacy. Finally, it was determined that
the writing self-efficacywas predicted by the writing attitude, and "the contribution" subscale of the
writing attitude was on the first rank, as the predictor of the writing self-efficacyfrom among the variables.
Keywords: Writing, attitude, self-efficacy, secondary school.
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Ortaokul Öğrencilerinin Yazmaya Yönelik Tutumlarının Yazma Öz Yeterlikleriyle İlişkisinin
İncelenmesi
Berna Ürün Karahan
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Bildiri No: 11 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Yazma dilin dört temel becerisinden biridir. Bu beceri insanoğlunun varoluşundan günümüze
süregelmiş ve insanın kendini ifade etmesi, duygu ve düşüncelerini anlatması, dahası iletişim kurabilmesi
için kullandığı temel bir ihtiyaç ve araç haline gelmiştir. İnsanlar kimi zaman sadece yazmış, kimi zaman ise
anlattıklarına derin anlamlar yükleyerek yazmışlardır. “Yazının kalıcı olması ona önemli üstünlükler
sağlamaktadır” (Öztürk Karakoç, 2012;60).Yazmak bir ihtiyaç olunca bu beceri ile ilgili öğrenme ve
öğretme süreçleri, bireyin yazma alışkanlığı, yazma ile ilgili duygu ve düşünceleri de önem
kazanmıştır.“Yazma, ilköğretime başladığımız andan hayatımızın sonuna kadar her alanda kullandığımız
bir beceridir. Yazma becerisinin alışkanlığa dönüşmesi, yazmanın sistemli hale getirilmesi ve tekrarlanması
ile mümkündür” (Özdemir ve Erdem, 2011;102). Zira yazmanın bireyin hayatını sürdürmesini sağladığı gibi
onu ve düşüncelerini de geleceğe taşıyan bir araç olduğu unutulmamalıdır.
Öz yeterlik ise bireyin kendisini tanımasıdır. Bir durum ile ilgili yapabileceklerinin, potansiyelinin
farkında olmasıdır. Öz yeterlik “insanların belli bir performansa ulaşabilmelerini sağlayacak eylemleri
örgütleme ve sergileme becerileri ile ilgili yargılarıdır” (Saracaloğlu, Karasakaloğlu ve Gencel, 2010: 266).
Yani öz yeterlik bireyin neyi ne kadar yapabileceğini bilmesi ve bu bilgiyi beceri ediniminde işe koşmasıdır
denebilir. Zimmerman (1995) ise öz yeterlik algısını, bir işin, davranışın ya da durumun sonucunu
etkileyebilecek, bireylerin becerileri değil bu beceriler ile ilgili ne kadar yetkin olduklarıdır diye
açıklamaktadır. Bu durum bireyde olumlu ya da olumsuz tutumlara sebep olabilir. Zira etkili bir yazma
becerisine sahip olamayan birey, doğru potansiyelin de farkında olamayabilir.
Amaç:
Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumları ile yazma öz yeterlikleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler; “Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Yazma Öz
Yeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler gönüllülük esas alınarak toplanmıştr.
Yöntem:
Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye çalışılacağından, araştırma tarama
modelinde yapılandırılmıştır. Tarama modeli “bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya
da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre görece daha
büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel; 2014: 177). Araştırmaya konu olan birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi ifade
edilmeye çalışılır (Karasar, 2010). “Araştırmada iki ya da daha çok değişken arasında birlikte değişim
varlığını belirlemeyi amaçlayan tarama yaklaşımı olan ilişkisel tarama yaklaşımı kullanılmıştır” (Karasar,
2005: 81). İlişkisel çözümleme, korelasyon ve karşılaştırma türü ilişki olmak üzere iki şekilde yapılabilir
(Karasar, 2005). Bu araştırmada, ilişkisel tarama modeli olarak korelasyonel taramaya yer verilmiştir.
Korelasyonel araştırma; iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile ilgili
ipuçları elde etmek amacıyla yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel,
2011:14).
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Bulgular:
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin yazmaya yönelik tutumları ve yazma öz
yeterliklerinin ne düzeyde olduğunu tespit edebilmek için ölçeklerden alınan verilerin ortalama
değerlerine bakılmıştır. Sonuçlara göre öğrencilerin hem yazmaya yönelik tutumlarının hem de yazma öz
yeterliklerinin iyi denilebilecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak değişkenler arasındaki
ilişkilerin tespiti amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; yazma tutumu ile yazma öz yeterliği
arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Son olarak yazma öz yeterliğinin yazma tutumu
tarafından yordandığı, değişkenlerden yazma öz yeterliğinin yordayıcısı olarak yazma tutumunun “katkı”
alt boyutunun ilk sırada geldiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yazma, tutum, öz yeterlik, ortaokul.
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Abstract No: 16 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
This study aims at finding out the effect of 4MAT teaching model, which provides learning teaching
environments in accordance with learning styles of all students in the classroom, on student success in
the 4th grade English course of primary school. For this purpose, the activities in "Cartoon Characters",
"My Day" and "Doing Experiment" units of the English Curriculum for the 4th grade primary school were
organized according to the 4MAT teaching model and the effect of the 4MAT teaching model on student
success was investigated. The effect of 4MAT teaching model on academic achievement was investigated
using weak experimental method with pre-test and post-test control group. The research was
implemented in a public school in Gaziantep city in 2016-2017 academic year. The total number of
students is 60 as 17 boys and 13 girls in the experimental group, and 16 boys and 14 girls in the control
group. The students selected as the experimental group were trained by activities based on the 4MAT
teaching model. The students selected as the control group were trained by the activities included in the
4th grade primary school curriculum.The application was implemented to the experimental and control
groups for 12 weeks as 24 lesson hours. The achievement test prepared by the researcher with the expert
opinion of the Curriculum and Instruction field and the opinions of the two English teachers was applied
to the students in the experimental and control groups. Substance statistics of the success test were also
made in the pilot application. The first sub-problem of the research, "Is there a meaningful difference
between the pre-test achievement scores between the experimental group and the control group in
which the 4MAT teaching model is applied?" was searched and the independent samples t-test was used.
The experimental and control group students did not differ significantly from each other in the level of
achievement test before application. The second sub-problem of the study was the question "Is there a
meaningful difference between pre-test and post-test achievement scores of the students in the control
group whose English teaching is based on the activities in the English curriculum?" and the dependent
sample t-test was used in the analysis. When the pre-test scores and the post-test scores of the control
group are compared, it is seen that there is a significant difference between the two measures when the
value of p is 003, which is smaller than the value of 0.05 significance interval. (t (11) = -3,273; p & lt; 0.05).
The pre-test scores of the control group were found to be 9.66 and the arithmetic mean of the final test
scores was found to be 11.06. This difference between the two measurement averages belonging to the
group was found to be statistically significant. This suggests that the English teaching-based teaching
model based on the events in the English curriculum has significantly increased student achievement. In
the third sub-problem of the study, the question "Is there a meaningful difference between pre-test and
post-test achievement scores of the students in the experimental group in which 4MAT teaching model
is applied?" and the dependent sample t-test was used in the analysis. When the pre-test scores and the
post-test scores of the experimental group were compared, it was seen that there is a significant
difference between the two measurements when p value is less than 0,05 meaning value range (000).
The pre-test scores of the experiment group were found to be 9.46 and the arithmetic average of posttest scores was found to be 18.40. This difference between the two measurement averages belonging to
the group was found to be statistically significant. This indicates that the 4MAT teaching model increases
the student achievement significantly. The question "Is there a meaningful difference between the final
test success scores between the experimental group and the control group, which is the fourth subproblem of the study was answered and samples t-test was used. The average score of the final test of
the test group was 18,40 while the arithmetic average of the pre-test scores of the control group was
found to be 11,06. The result of the research indicated that the experiment group students were trained
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by activities in accordance with 4MAT teaching model were more successful. In order to add depth to the
research, the students of the experimental group were asked about the 4MAT teaching model. The
answers given by the students reached the conclusion that they developed a positive attitude towards
the English lesson and were satisfied with the application.
Keywords: 4MAT teaching model, English course in 4th grade, teaching models, learning styles, student success.
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Bildiri No: 16 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bu araştırma ile sınıftaki tüm öğrencilerin öğrenme stillerine uygun olarak öğrenme öğretme
ortamları sunan 4MAT öğretim modelinin ilkokul 4. sınıf İngilizce dersinde öğrenci başarısı üzerine etkisi
ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İlkokul 4. Sınıf İngilizce öğretim programında
bulunan “Cartoon Characters, “My Day” ve “Doing Experiment” ünitelerindeki etkinlikler 4MAT öğretim
modeline uygun olarak düzenlenmiştir ve 4MAT öğretim modelinin öğrenci başarısına etkisi incelenmiştir.
4MAT öğretim modelinin akademik başarıya etkisi ön test son test kontrol gruplu zayıf deneysel yöntem
kullanılarak araştırılmıştır.Bu araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ilindeki bir devlet
okulunda uygulanmıştır. Deney grubunda 17 erkek 13 kız, kontrol grubunda 16 erkek 14 kız olmak üzere
toplam öğrenci sayısı ise 60’tır. Deney grubu olarak seçilen öğrencilere 4MAT öğretim modeline dayalı
İngilizce öğretimi gerçekleşmiştir. Kontrol grubuna ise ilkokul 4. sınıf öğretim programında yer alan
etkinliklerle doğrultusunda öğretim gerçekleşmiştir. Uygulama deney ve kontrol gruplarına 12 hafta 24
ders saati olarak uygulanmıştır. Araştırmacı, araştırmanın nicel boyutunda araştırmacı tarafından
geliştirilen başarı testini kullanmıştır.İlkokul 4. sınıf öğretim programında yer alan “Cartoon Characters”,
“My Day” ve “Doing Experiment” ünitelerindeki kazanımların her birine yönelik sorular kullanılarak 30
soruluk bir başarı testi, Eğitim Programları ve Öğretim alanının uzmanı ile iki İngilizce öğretmeninin
görüşleri alınarak geliştirilmiştir. Pilot uygulamada da başarı testinin madde istatistikleri yapılmıştır.
Araştırmanın birinci alt problemi olan “4MAT öğretim modeli uygulanan deney grubu ile kontrol grubu
arasında ön test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır ve
analizinde ilişkisiz (bağımsız) örneklemler t-testi kullanılmıştır. Deney grubu ile kontrol grubunun ön test
puanları karşılaştırıldığında p değeri 0,678 bulunmuştur.Bu değer, 0,05 anlamlılık değerinden büyük
olduğu için iki ölçüm arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. (t(58)= -,417 ;p >0,05). Deney
grubunun ön test puanları ortalaması 9,46 iken kontrol grubunun ön test puanlarının aritmetik ortalaması
9,66 olarak bulunmuştur. Bu durum deney ve kontrol grubu öğrencilerinin uygulama öncesinde başarı
testine göre düzeylerinin birbirine denk olduğunu, anlamlı derecede farklılaşmadıklarını göstermektedir.
Araştırmanın ikinci alt problemi olan “İngilizce öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı İngilizce
öğretimi uygulanan kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ile son test başarı puanları arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır ve analizinde ilişkili (bağımlı) örneklem t-testi
kullanılmıştır. Kontrol grubunun ön test puanları ile son test puanları karşılaştırıldığında p değeri ,003
olduğundan, yani 0,05 anlamlılık aralığı değerinden küçük olduğundan iki ölçüm arasında anlamlı bir
farklılık olduğu görülmektedir. (t(11)= -3,273; p<0,05). Kontrol grubunun ön test puanları ortalaması 9,66
olarak bulunurken son test puanlarının aritmetik ortalaması 11,06 olarak bulunmuştur. Gruba ait her iki
ölçüm ortalamaları arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum İngilizce
öğretim programında yer alan etkinliklere dayalı İngilizce öğretime dayalı öğretim modelinin, öğrenci
başarısını anlamlı derecede arttırdığını göstermektedir.Araştırmanın üçüncü alt probleminde “ 4MAT
öğretim modeli uygulanan deney grubundaki öğrencilerin ön test ile son test başarı puanları arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır ve analizinde ilişkili (bağımlı) örneklemler t-testi
kullanılmıştır. Deney grubunun ön test puanları ile son test puanları karşılaştırıldığında p değeri ,000
olduğundan, yani 0,05 anlamlılık aralığı değerinden küçük olduğundan iki ölçüm arasında anlamlı bir
farklılık olduğu görülmektedir.(t(18)= -12,829; p<0,05). Deney grubunun ön test puanları ortalaması 9,46
olarak bulunurken son test puanlarının aritmetik ortalaması 18,40 olarak bulunmuştur. Gruba ait her iki
ölçüm ortalamaları arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum 4MAT
öğretim modelinin, öğrenci başarısını anlamlı derecede arttırdığını göstermektedir.Araştırmanın
349

dördüncü alt problemi olan “4MAT öğretim modeli uygulanan deney grubu ile kontrol grubu arasında son
test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır ve analizinde ilişkisiz
(bağımsız) örneklemler t-testi kullanılmıştır. Deney grubu ile kontrol grubunun son test puanları
karşılaştırıldığında p değeri 0,000 bulunmuştur. Bu değer, 0,05 anlamlılık değerinden küçük olduğu için iki
ölçüm arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. (t(58)= 7,903 ;p >0,05).Deney grubunun son test
puanları ortalaması 18,40 iken kontrol grubunun ön test puanlarının aritmetik ortalaması 11,06 olarak
bulunmuştur. Araştırma sonucunda 4MAT öğretim modeline uygun olarak öğretim yapılan deney grubu
öğrencilerinin daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda araştırmaya
derinlik katmak için öğrencilerin 4MAT öğretim modeli ile ilgili görüşlerini içeren görüşme formu
hazırlanmıştır. Uygulama yapılan deney grubundan 10 öğrenciye 4MAT öğretim modeline ve yaşadıkları
sürece yönelik duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmak için 3 soruluk açık uçlu soru sorulmuştur. Uygulama
bitiminde bu sorular öğrencilere yazılı olarak verilmiştir ve öğrencilerden yazılı olarak cevaplar alınmıştır.
Görüşme formundaki sorulara verilen cevaplar yoluyla alınan öğrenci görüşleri içerik analizi yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya derinlik katmak için deney grubu öğrencilerinin 4MAT öğretim
modeli ile ilgili görüşleri alınmıştır.Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda İngilizce dersine dair
olumlu his geliştirdikleri ve uygulamadan memnun kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 4MAT öğretim modeli, 4. Sınıf İngilizce dersi, öğretim modelleri, öğrenme stilleri, öğrenci
başarısı.
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Summary
Purpose of the study,
In the direction of developments in the world, new primary education programs started to be
implemented based on constructivist approach in the preparation of educational programs in 2005-2006
academic year. Together with these programs, the new curriculum began to be taught in schools to the
students. However, in 2017-2018 academic year, a change was made and it has been left to the teachers
of the class who will be done teaching of basal writing and reading. According to the decisions of the
group teachers, the teachers will decide whether they will teach cursive italic writing or basic vertical
writing.This practice has led to the idea of revealing why teachers want to use what type of writing. The
purpose of studying in this context is to make a comparison between the teaching of vertical and cursive
writing and the teaching of writing based on the views of class teachers.
Method
In the study, case studies were used which are qualitative methods. The purpose of the case study
is to clarify a specific situation. The distinctive feature of case study is that many research methods have
been used in terms of what, how and why questions are directed to various aspects of education. In this
study, it is aimed to reveal its practicality, the similarities and differences between the basic vertical and
cursive italic writing with the questions of why and how. Sample selection was made by easy accessible
case sampling. Data was gathered by interview form organized by researchers. In this form, seven semistructured questions were drawn up to receive the views of teachers who were teaching first graders in
the 2017-2018 school year. Descriptive analysis method was used in analyzing the data.
Findings and Results
When the opinions of the students about what type of writing is written better are examined; In
most of the participants, the students were not able to make the letter links of the BEY(Cursive İtalic
Writing) they can not read legibly, are complicated, some of the participants were not able to write well
because they were impaired by the time, not being used in the family and environment, whereas an
important part of the teachers agree that the DTY(Basic Vertical Writing) is easy to teach, the letters are
clear and unextended and legible; others have noted that students write better because the letters are
made in a single move, their use is widespread, and they do not require skills.
When the opinions of the students about what type of writing is more readable are examined; In
BEY's teaching, an important part of the teachers is that the students are not able to read the BEY because
they have formed new forms according to themselves, they are fast at writing as the classes progress, the
rules are not observed in the notes and they are complicated, whereas DTY characters are independent
and understandable. They are more readable than they see in their daily lives, the contributions of their
line work in their families and kindergartens, and the fact that they write the letters exactly. It has been
determined that if some people apply the correct method, they will be legible with both types of writing.
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When we examine the opinions of the learners about which learning styles are easier to learn, a significant
part of the teachers think that there are connections and curves in BEY, the hand muscles get at difficult
curves, the writing is a torture, the communication is weak with parents, because they were taught hard.
On the other hand, in DTY teaching, some of the teachers stated that they had learned from direct writing
of letter-syllable-, teaching of drawing line before writing was effective, teaching of letters independently,
and that they learned easier because of lack of time loss. When examining the opinions of the students
about which type of writing they were able to read and write more quickly, some of the participants said
that some of the teachers were taught briefly with DTY because some of the teachers were long-lasting
learners, the students were more difficult to read and write because of their difficulty with writing and it
was complicated; some of them stated that the students had less effort, in terms of readable writing,
student readiness, family support, affect reading and writing more quickly. In addition, some of the
teachers also stated that reading in both types of writing was done at the same time, but writing was
delayed more often in the teaching of cursive italic writing.
When the opinions of the group teachers on what type of writing they choose were examined;
almost all of them expressed their opinion that they were chosen (because of the ease of teaching)DTY,
the positive effect of reading, and the difficulty of students.
When examining the opinions about whether the problems encountered in teaching two types of
writing are the same, that a significant part of the participants were distracted from the rules, the fact
that the problems were different, the difficulty of the letter points in the BEY, the mixing of the letter
shapes in teaching, the pain in the hands and wrists and fingers, whereas a significant portion of the
respondents suggested that DTY is easier.
Keywords: Writing Instruction, Cursive İtalic Writing, Basic Vertical Writing
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Özet
Çalışmanın Amacı,
Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda 2005–2006 eğitim-öğretim yılında eğitim programlarının
hazırlanmasında yapılandırmacı yaklaşım temele alınarak yeni ilköğretim programları uygulanmaya
başlamıştır. Bu programlarla birlikte okullarda öğrencilere bitişik eğik yazı öğretilmeye başlanmıştır. Ancak
2017-2018 eğitim-öğretim yılında bir değişikliğe gidilerek hangi yazı ile yazı öğretiminin yapılacağı zümre
öğretmenlerine bırakılmıştır. Zümre öğretmenlerinin kararına göre öğretmenler, bitişik eğik yazı veya dik
temel yazıyı öğreteceklerine karar vereceklerdir. Bu uygulama, öğretmenlerin hangi yazı çeşidini neden
kullanmak istediklerini ortaya koymak düşüncesine yol açmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sınıf
öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak bitişik eğik yazı ve dik temel yazı ile yazı öğretiminin
karşılaştırılmasını yapmaktır.
Yöntem
Araştırmada nitel yöntemlerden olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışmasında
amaç, belirli bir durumu aydınlatmadır. Durum çalışmasının pek çok araştırma yönteminden ayırıcı özelliği
eğitimin çeşitli konularını anlamada özellikle ne, nasıl ve niçin soruları yöneltildiğinde tercih edilen bir
yöntem olmasıdır. Bu çalışmada da bitişik eğik yazı ve dik temel yazının farklılıklarını, benzerliklerini ve
uygulanma durumunu niçin ve nasıl sorularıyla ortaya koymak amaçlanmıştır. Kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi yöntemiyle örneklem seçimine gidilmiştir. Veriler; araştırmacılar tarafından düzenlenen
görüşme formu ile toplanmıştır. Bu formda, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında birinci sınıfları okutan
öğretmenlerin görüşlerini almak için yarı yapılandırılmış 7 soru oluşturulmuştur. Verilerin
çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular ve Sonuçlar
Öğrencilerin hangi yazı çeşidiyle daha güzel yazı yazdıklarına ilişkin görüşler incelendiğinde;
Katılımcıların çoğunun öğrencilerin BEY’in(Bitişik Eğik Yazı) harf bağlantılarını yapamadıkları, okunaklı
yazamadıkları, karmaşık olduğu, bazı katılımcıların da zamanla bozulduğu, ailede ve çevrede
kullanılmadığından öğrencilerin zorlandıkları, beceri gerektirdiği için güzel yazamadıklarını; buna karşılık
öğretmenlerin önemli bir kısmı DTY(Dik Temel Yazı) öğretiminin kolay olması, harflerinin net ve uzantısız
olması, okunaklı olmasından; bazıları ise harflerin tek hamlede yapılması, kullanımının yaygın olması ve
beceri gerektirmemesinden dolayı öğrencilerin daha güzel yazdıklarını belirtmişler.
Öğrencilerin hangi yazı çeşidiyle daha okunaklı yazı yazdıklarına ilişkin görüşleri incelendiğinde;
BEY’in öğretiminde öğretmenlerin önemli bir kısmı öğrencilerin kendilerine göre yeni şekiller oluşturduğu,
sınıflar ilerledikçe hızlı yazmada, not tutmada kurallara uyulmadığı, karmaşık olduğundan BEY’in okunaklı
olmadığını buna karşılık DTY karakterlerinin bağımsız ve anlaşılır olması, bir çırpıda yazılmasından, bir kısmı
da öğrencilerin DTY’yi günlük hayatlarında görmelerinden, ailelerinde ve anaokulunda yapmış oldukları
çizgi çalışmalarının katkısından ve harfleri tam yazdıklarından daha okunaklı yazdıklarını belirtmişler.
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Bazılarının da doğru metodun uygulanması halinde her iki yazı çeşidiyle de yazıların okunaklı olacağını
ifade ettikleri tespit edilmiştir.
Öğrencilerin hangi yazı çeşidiyle daha kolay öğrendiklerine ilişkin görüşler incelendiğinde,
öğretmenlerin önemli bir kısmı BEY’de bağlantı ve kıvrımların olduğu, el kaslarının zorlandığı, yazmayı
eziyet haline getirdiği, bazıları da eve çok ödev verilmesinden ve veliyle iletişimin zayıf olmasından, bazıları
da harflerin yazılışının kendine benzememesinden dolayı zor öğretildiği yönünde görüş belirtmişler. Buna
karşılık DTY öğretiminde öğretmenlerin bir kısmı harf-hece-kelimenin net yazılmasından, yazı öğretimi
öncesi yapılan çizgi çalışmalarının etkili olmasından, harflerin bağımsız öğretilmesinden, zaman kaybının
olmamasından dolayı daha kolay öğrendikleri yönünde görüş belirtmişlerdir.
Öğrencilerin hangi yazı çeşidiyle okuma-yazmaya daha çabuk geçtiklerine ilişkin görüşleri
incelendiğinde; katılımcıların bazıları BEY öğretiminin uzun sürmesi, öğrencilerin yazım zorluklarıyla
uğraşması ve karmaşık olmasından dolayı okuma-yazmaya geçişin daha geç olduğu, buna karşılık
öğretmenlerin bir kısmının DTY ile kolay yazı yazılmasından, kısa sürede öğretilmesinden; bazılarının da
öğrencilerin daha az çaba harcadıklarından, okunaklı yazdıklarından, öğrencilerin hazır bulunuşlu
olmalarından, aile desteğinin olmasından dolayı okuma-yazmanın daha çabuk gerçekleştiğini
belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin bir kısmı da her iki yazı türünde de okumanın aynı sürede
gerçekleştiği ancak yazmanın bitişik eğik yazı öğretiminde daha çok geciktiğini belirtmişlerdir.
Zümre öğretmenlerinin hangi yazı çeşidini seçtiklerine ilişkin görüşler incelendiğinde; hemen
hemen hepsinin DTY öğretiminin kolay olmasından, okumayı olumlu etkilemesinden, öğrenciyi
zorlamamasından dolayı seçtikleri yönünde görüş belirtmişlerdir.
İki yazı türünü de öğretirken karşılaşılan sorunların aynı olup olmadığına ilişkin görüşleri
incelendiğinde ise; katılımcıların önemli bir kısmının sorunların farklı olduğunu, BEY’deki harf bağlantı
noktalarının zorluğundan, öğretiminde harf şekillerinin karıştırılmasından, bazıları da el-bilek ve
parmaklarda ağrı, yazamayan öğrencilerde güvensizlik oluşturduğundan, zamanla kurallardan
uzaklaşıldığından; buna karşılık katılımcıların önemli bir kısmının DTY’nin daha kolay olduğu yönünde görüş
ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yazı Öğretimi, Bitişik Eğik Yazı, Dik Temel Yazı
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The Effect Of The Algo-Heuristic Teaching Theory Based Curriculum On The Mathematical
Performance Of Secondary School Grade 7Th Students
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Abstract No: 23 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Necessity of being able to use understand mathematic is seen as learning and teaching target
which becomes important for all systems of education in daily life. In our changing world, individuals who
can understand and use mathematics effectively in their lives are thought to have more options while
shaping the future.
Algo-Heuristic theory of teaching not only suggests solving problems by turning them into process
steps but also focuses on making students learn to knowledge and how to put into practice as well.
Learners deal with knowledge in process of steps by themselves. Moreover, while learners are taking
action, they can find out the process steps they put forth. Goal of AHTT is to teach solving different
problems which have similar logical structures via thinking methods depend on small elements and
explicit knowledge.
The main purpose of this study is to examine the effect of the curriculum developed on the basis
of the AHTT in the 7th Grade Mathematics course on the students' mathematical performance. The
research will be designed in the experimental model. The experimental model to be used in the study is
semi-experimental model of 3X4 (experiment, control group and placebo group X pre-test, post-test and
permanence, permanence monitoring test). The control groups as well as the placebo group were
included to demonstrate that the change that might occur in the experimental group originated from the
applied program. The study's study group consisted of students from three separate seventh grades in a
state secondary school affiliated to the Directorate of National Education. Unselected three classes were
assigned as an experiment, one placebo and one control group. The research was carried out by the
branch teacher in the "Ratio and Proportion" unit in all three groups. The training of the groups lasted six
weeks, except for the application of the tests. When the program based on the AHTT was applied in the
experimental group, the normal teaching program was applied in the control group. In the placebo group,
a program enriched with study papers was applied differently from the control group. When the program
based on the AHTT was applied in the experimental group, the normal teaching program was applied in
the control group. In the placebo group, a program enriched with study papers was applied differently
from the control group. In the experimental group, the teaching process is carried out in accordance with
the curriculum based on AHTT. In this direction, Teaching plans based on the AHTT have been developed.
During the development of instructional plans, a total of 3 mathematics subject teachers were employed,
one of whom was an expert as well as the researcher. Regular interviews were held with a mathematics
field specialist and two program development specialists, all of whom were faculty members, for the
validity of the plans during the program preparation process. In the experimental group, the curriculum
is planned to be 5 class hours per week, with a total of 30 class hours. After applying the pre-tests, the
students in the experimental group were informed by the investigator about the application process. Pretesting was performed before the application of the programs, post-test after the program was applied,
persistence test after 4 weeks from the application of the program, and persistence monitoring test after
6 weeks from the application of the program. Four weeks and two weeks between the end-test and the
permanence test in the experimental group, the students had a semester break. Mathematics
achievement test was used as data collection tool. A dependent sample t-test was used to measure
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differences within the groups for the analysis of data, and a two-factor ANOVA was used for repeated
measures to measure intergroup differences.
The light of the data obtained from the research, it was found that there was a statistically
significant difference between the experimental group and the control group of the mathematics teaching
program developed on the basis of the AHTT, for the mathematical success pre-test and post-test scores
of the students in favor of the experimental group. There was no statistically significant difference
between the groups, although the experimental, control, and placebo groups were favored by the test
group average of the post-test and retention test difference scores. There was a statistically significant
difference in favor of the experimental group between the average of the difference scores of the success
test persistence test and the persistence monitoring test of the experimental, control and placebo groups.
Keywords: Algo-Heuristic Teaching Theory, Teaching Mathematics , 7th Grade
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Bildiri No: 23 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi giderek tüm eğitim
sistemlerinde önem kazanan bir öğrenme-öğretme hedefi olarak görünmektedir. Değişen dünyamızda,
matematiği anlayan ve matematiği yaşamlarında etkili bir biçimde kullanabilen bireylerin, geleceği
şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olacağı düşünülmektedir.
Algo–Heuristik Öğretim Kuramı (AHÖK) ise, problemlerin işlem basamakları haline getirilerek
çözümünü önermekte ve öğrencilere sadece bilgilerin değil, aynı zamanda bilgileri nasıl
uygulayabileceklerinin de öğretilmesi üzerinde durmaktadır. Öğrenciler, öğrenilecek bilgiyi işlem
basamakları halinde ele almakta ve bu işlem basamaklarını kendi kendilerine öğrenebilmektedirler.
Dahası, öğrenciler bir işlemi yaparken, ortaya koydukları işlem yollarını kendileri keşfedebilmektedirler.
AHÖK’nin hedefi küçük öğelere ve net bilgilere dayanan düşünme yöntemleri yoluyla benzer mantıksal
yapılara sahip farklı problemleri çözmeyi öğretmektir.
Bu çalışmanın temel amacı, 7. Sınıf Matematik dersinde AHÖK’ya dayalı olarak geliştirilen öğretim
programının öğrencilerin matematik performansına etkisini incelemektir. Araştırma deneysel modelde
desenlenecektir. Araştırmada kullanılacak olan deneme modeli, 3X4 (deney, kontrol grubu ve plasebo
grubu X ön test, son test ve kalıcılık, kalıcılığı izleme testi) yarı-deneysel modeldir. Deney grubunda ortaya
çıkabilecek değişmenin uygulanmış olan programdan kaynaklandığını ortaya koymak amacıyla kontrol
grubunun yanı sıra plasebo grubuna yer verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı bir devlet ortaokulunda bulunan üç ayrı yedinci sınıfta öğrenim gören öğrenciler
oluşturmuştur. Seçkisiz olarak üç sınıftan biri deney, biri plasebo ve biri de kontrol grubu olarak atanmıştır.
Araştırma, her üç grupta da “Oran ve Orantı” ünitesinde branş öğretmeni tarafından yürütülmüştür.
Gruplarda öğretimin yürütülmesi, testlerin uygulanması haricinde altı hafta sürmüştür. Deney grubunda
AHÖK’ya dayalı program uygulanırken, kontrol grubunda normal öğretim programı uygulanmıştır. Plasebo
grubunda ise kontrol grubundan farklı olarak çalışma kâğıtlarıyla zenginleştirilmiş program uygulanmıştır.
Deney grubunda öğretim süreci AHÖK’ya dayalı Öğretim Programı doğrultusunda yürütülmektedir. Bu
doğrultuda, AHÖK’ya dayalı Öğretim Planları geliştirilmiştir. Öğretim planları geliştirme sürecinde
araştırmacının yanı sıra biri uzman olmak üzere toplam 3 matematik branş öğretmeni ile çalışılmıştır.
Program hazırlama sürecinde planların geçerliliği için tümü öğretim üyesi olan bir matematik alan uzmanı
ve iki program geliştirme uzmanı ile düzenli olarak görüşme yapılmıştır. Deney grubunda öğretim programı
haftada 5 ders saati, toplamda 30 ders saati sürecek biçimde planlanmıştır. Ön-testler uygulandıktan sonra
deney grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından uygulama süreciyle ilgili bilgi verilmiştir.
Programların uygulanması öncesinde ön-test, program uygulanmasından sonra son-test ve programın
uygulanışından dört hafta sonra ise kalıcılık testi ve programın uygulanışından altı hafta sonra ise kalıcılığı
izleme testi gruplara uygulanmıştır. Deney grubunda son-test ile kalıcılık testi arasındaki dört haftanın iki
haftası öğrenciler yarıyıl tatili yapmışlardır. Veri toplama aracı olarak matematik başarı testi kullanılmıştır.
Verilerin analizi için grupların kendi içindeki farklılıklarını ölçmek için bağımlı örneklem t-testi ve gruplar
arası farklılıkları ölçmek için tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin ışığında, AHÖK’ya dayalı olarak geliştirilen matematik öğretim
programının deney grubu ile kontrol grubu arasında öğrencilerin matematik başarı ön test ve son test,
puanları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Deney, kontrol ve plasebo gruplarının başarı testi son test ve kalıcılık testi fark puanları
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ortalaması deney grubu lehine olmasına rağmen, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
gözlenmemiştir. Deney, kontrol ve plasebo gruplarının başarı testi kalıcılık testi ve kalıcılığı izleme testi fark
puanları ortalaması arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Algo-Heuristik Öğretim Kuramı, Matematik Öğretimi, 7. sınıf
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Abstract No: 290 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The aim of this study is to examine the educational items that should be considered during the
teaching of "hard-soft" materials by direct teaching method to students with intellectual disabilities. In
the educational environment where multi-faceted communication is concerned, the source is a teacher,
a receiver is a student, and a channel is the teaching methods. The communication process in all
educational environments is based on these elements. These elements mentioned in the present study
were identified as educational elements during the study.
Method
The method of this study is a holistic case study because it is carried out with the purposefully
selected small sample, the data collection period is natural and the real life is studied. The sample of the
study consisted of three students in total, two female students and one male student with intellectual
disabilities studying in a secondary school special sub-level of the Ministry of National Education in
Erzurum.
Results
In the present study, many educational items were taken into consideration in terms of the
behavior of the students showed during the application, the method applied and what teachers should
pay attention to. The findings of this study are summarized below:
Educational items that were paid attention to by the teacher.
In this study, all the beginning, teaching and monitoring sessions were carried out with the special
education teacher. Starting the sessions and during the session, the teacher tried to motivate students by
making eye contact with them. The teacher communicated verbally when he did not understand what
the facial expressions of the students mean.
During the sessions, the students were reminded constantly of the notifications and warned them.
When the teacher did not warn, it was observed that the students started to exhibit unnecessary
behaviors such as looking at the teacher's face.
Educational items that were paid attention to by the students.
There were differences in the perception of the duration of learning and the perception among
students. For this reason, if a group study was conducted (in case of group teaching), the number of
sessions would be increased according to the student with the lowest IQ and undesirable behavior could
occur in other students. In order to prevent this, the one-on-one instruction was carried out considering
the changes in the behaviors of the students and the differences between individual needs. The fact that
the teacher was interested only in one student in the learning environment was important both in terms
of the functioning of the process and in increasing the sensitivity to the student.
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Students should be interested in the subject in order to be motivated in an educational
environment. The students in the study group differences in interest and motivation. During the study, it
was ensured to focus on the materials and to touch them in order to motivate the students. Learning
sessions were kept short in the study so that students could not break out of the study. But still, it was
seen that the students were still in disarray and in unnecessary behavior (expressing things like cutting
my nails, bathing, making food for my mother, etc.).
Students can not be expected to be motivated without attracting attention to a specific point, i.e.
without concentrating attention. In order to stimulate curiosity in students with intellectual disabilities
and to recoup their attention, the teacher has been constantly warned and offered suggestions that
students will enjoy.
Considering that the working group has the mental deficiency, attention has been paid to the
realization of hard-soft concepts through materials that they can use in daily life. Considering the
characteristics of students, the selection and use of materials that are not related to daily life is not
appropriate.
Educational items that were pay attention to by the direct teaching method
With the concepts to be taught, it was found appropriate to use a teacher-centered method when
considering the teaching time, student characteristics and materials used. It was thought that because of
the learning group that is easy to forget and difficult to learn, it would be easier to teach them by
presenting the information directly.
While the hard-soft concepts were being taught and evaluated in monitoring sessions, the
materials were not asked the students in the same order. The materials placed on the table were
constantly replaced. In this way, it was ensured that students were given the opportunity to think and to
determine whether they had learned because they were focused on specific points.
Conclusion
The results obtained from the findings of this study are summarized below:
 The attention of the students was given to the instruction and materials offered by the teacher.
 The practice was interrupted when students are bored.
 The students were studied one by one, and the reinforcements were used when they knew it
correctly.
Keywords: intellectual disability, special education, educational items
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Bildiri No: 290 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bu çalışmanın amacı ortaokul özel alt sınıfta öğrenim gören zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere
“Sert-Yumuşak” maddelerin doğrudan öğretim yöntemiyle öğretimi esnasında dikkat edilmesi gereken
eğitsel öğeleri incelemektir. Çok yönlü iletişimin söz konusu olduğu eğitim ortamında kaynak öğretmen,
alıcı öğrenci ve kanal ise öğretim yöntemidir. Tüm eğitim ortamlarında iletişim süreci bu unsular üzerine
kurulmuştur. Mevcut çalışmada belirtilen bu unsurlar çalışma esnasında eğitsel öğe olarak belirlenmiştir.
Yöntem
Bu çalışmanın yöntemi amaçlı bir şekilde seçilmiş küçük örneklemle yürütülmesi, veri toplama
sürecinin doğal olması ve gerçek hayat üzerinde çalışılması sebeplerinden dolayı bütüncül durum
çalışmasıdır. Çalışmanın örneklemi ise Erzurum ilinde MEB’e bağlı bir ortaokul özel alt sınıfta öğrenim
gören zihinsel yetersizliğe sahip ikisi kız bir erkek toplamda üç öğrenciden oluşmaktadır.
Bulgular
Mevcut çalışmada öğrencilerin uygulama esnasında gösterdikleri davranışlar, uygulanan yöntem
ve öğretmenin dikkat etmesi gerekenler açısından birçok eğitsel öğeye dikkat edilmiştir. Bu çalışmada elde
edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir:
Öğretmen açısından dikkat edilen eğitsel öğeler
Bu çalışmada başlangıç, öğretim ve izleme oturumlarının tümü özel eğitim öğretmeniyle
sürdürülmüştür. Öğretmen oturumlara başlarken ve oturum esnasında bildirimlerin dışında, öğrencilerle
göz teması kurarak onları motive etmeye çalışmıştır. Öğretmen öğrencilerin yüz ifadelerinin ne anlama
geldiğini anlayamadığında sözlü iletişim kurmuştur.
Oturumlar esnasında öğrencilere bildirimler sürekli hatırlatılmıştır. Öğretmen uyarı yapmadığı
zaman öğrencilerin öğretmenin yüzüne bakma gibi davranışlar sergiledikleri görülmüştür.
Öğrenciler açısından dikkat edilen eğitsel öğeler
Öğrenciler arasında öğrenme süresi ve anlatılanı algılama bakımından farklılıklar vardır. Bu
sebepten dolayı grup halinde öğretim yapılması halinde en düşük IQ’yesahip öğrenciye göre oturum sayısı
artırılacaktı ve diğer öğrencilerde istenmeyen davranışlar oluşabilecekti. Bunu önlemek için öğrencilerin
davranışlarında oluşacak değişiklik ve bireysel ihtiyaçları arasında farklılıklar göz önünde bulundurularak
bire bir öğretim yapılmıştır. Öğretmenin öğrenme ortamında sadece bir öğrenciyle ilgilenmiş olması hem
sürecin işleyişi bakımından hem de öğrenciye karşı duyarlılığın artması bakımından önem teşkil
etmektedir.
Öğrencilerin bir eğitim ortamında motive olmaları için konuya ilgi duymaları gerekir. Çalışma
grubundaki öğrenciler ilgi ve motivasyon bakımından farklılık göstermektedirler. Çalışma esnasında
öğrencileri motive etmek için materyallere odaklanması, onlara dokunması sağlanmıştır. Öğrenme
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oturumları çalışmada kısa tutularak öğrencilerin çalışmadan kopmaması sağlanmıştır. Fakat buna rağmen
yine de öğrencilerin kopukluk yaşadığı durumlar ve istenmeyen davranışlarda (tırnaklarımı kestim, banyo
yaptım, annem yemek yaptı vb.) bulunduğu görülmüştür.
Öğrencilerin dikkati belirli bir noktaya çekilmeden yani dikkatini yoğunlaştırmadan motive olmaları
beklenemez. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde merak uyandırmaya çalışma ve dikkatlerini
toparlamaları için öğretmen sürekli uyarılarda bulunup, öğrencilerin hoşuna gidecek öneriler sunmuştur.
Çalışma grubunun zihinsel yetersizliğe sahip olduğu düşünülerek sert-yumuşak kavramlarının
öğretiminde onların günlük hayatta kullanabilecekleri materyaller ile gerçekleştirilmesine dikkat edilmiştir.
Bu materyallerin günlük hayattan olmaması, başka tür materyallerin seçimi ve kullanılması öğrenci
özellikleri düşünüldüğünde mümkün görülmemiştir.
Doğrudan öğretim yöntemi açısından dikkat edilen eğitsel öğeler
Öğretimi yapılacak kavramlar ile birlikte öğretimdeki zaman, öğrenci özellikleri kullandığımız
materyaller düşünüldüğünde öğretmen merkezli bir yöntemin kullanılması uygun bulunmuştur. Kolay
unutup, zor öğrenen çalışma grubundan dolayı onlara bilginin doğrudan sunularak daha kolay öğretileceği
düşünülmüştür.
Sert-yumuşak kavramları öğretilirken ve izleme oturumlarında değerlendirme yaparken
materyaller öğrencilere hep aynı sıra ile sorulmamıştır. Masanın üzerine dizilen materyallerin sürekli
yerleri değiştirilmiştir. Böylelikle öğrencilerin düşünmelerine fırsat verilip, belirli noktalara odaklandıkları
için öğrenip öğrenmediklerinin doğru tespit edilmesi sağlanmıştır.
Sonuç
Bu çalışmanın bulgularından elde edilen sonuçlar özetle şöyledir:
i.
ii.
iii.

Öğrencilerin dikkati öğretmenin sunduğu yönergelere ve materyallere verilmeye çalışılmıştır.
Öğrenciler sıkıldığında uygulamaya ara verilmiştir.
Öğrenciler ile bire bir çalışılmış, doğru bildiklerinde pekiştireçler kullanılmıştır.

Not: Bu çalışma birinci yazarın ‘’Ortaokul Özel Alt Sınıfta Öğrenim Gören Zihinsel Yetersizliğe Sahip
Öğrencilere Bazı Maddelerin “Sert-Yumuşak” Özelliklerinin Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Öğretimi’’ isimli
doktora tez çalışmasından üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: zihinsel yetersizlik, özel eğitim, eğitsel öğeler
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Abstract No: 39 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose: The purpose of this research is to examine the argumentation process of gifted students
in Project Production and Management Program as a part of continuity subject of the mathematics lesson.
Problem Statement: Gifted students need learning environments that support their abilities
beyond normal instructional programs. In this context, the Science and Arts Center is the institution where
students who are recognized as special talents continue to meet their skills development needs. In this
institution, educational activities are prepared in accordance with the talents and training needs of the
gifted students. It is necessary to organize education and training activities individually or in groups, to
ensure the integrity of different development areas, to be student-centered, to place applications based
on high-level thinking skills, and to acquire a scientific point of view. The training process is completed in
five stages. The first phase is the integration program period. In this period, the physical environment of
the Science and Arts Center is introduced to the students and information about the education model
applied in the institution is given. The second stage is the support training program. The second stage
aims to assist the student in solving the problems encountered by the student and help acquire an
understanding of the scientific method in preparation to carry out scientific research and promote
reasoning skills necessary to implement the scientific research methods into the projects created. In the
third stage, the program of individual talents is aimed to discover the talents of the students by
performing activities in different fields. The fourth stage, the special talent development program, allows
students to acquire advanced knowledge, skills and attitudes in a discipline that is capable of taking into
account interdisciplinary relations. The final stage is the project production and management program. In
this program, necessary consultancy is given to help students gain knowledge and experience about
project preparation and development processes. The project production and management program is
very important in terms of ensuring special talented students in the field of mathematics continue to use
their mathematical thinking system as a scientist and make use of their skills to justify and claim these
claims. In this context, it should be matched to the nature of mathematics in classroom applications and
the production stages of mathematical knowledge within the scope of mathematics education of gifted
students. In the formation of mathematical knowledge, the claims must be scientifically justified. The
practice of dialogic teaching is suited to the formation stages of mathematical knowledge as gifted
students are being challenged in the subject or the concept being considered, presenting reasons for
these claims, and examining the validity and reliability of the obtained evidence. With the help of practice
of dialogic teaching, special talented students use the process of argumentation to reach their agreed
conclusions or scientific decisions. Dialogic teaching is important in terms of understanding the nature of
mathematics of special talented students and the processes of knowledge production.
Method: Research is a case study. The study was conducted with 20 gifted students and 4 math
teachers. It was taken into consideration that students should continue their project production and
management program in the field of mathematics at the selection of the study group. Data collection
consisted of concept cartoon, rubric, video recordings of dialogical teaching practice and activities
compatible with the five stages used in dialogic teaching (problem identification, revealing the arguments,
summarizing the arguments, comparing the arguments and consensus). Lesson plans and activities were
designed to be used in dialogic teaching practice. After the implementation of the activities, concept
cartoon was applied. The answers given by the students to the concept cartoon were scored with rubric
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by 4 math teachers. Obtained data was analysed by descriptive analysis methods. The validity of the
research was ensured by expert opinion, participant confirmation and detailed description methods; the
reliability of the research was ensured by confirming the consistency.
Findings: Within the scope of the research, the process of justifying the claims of gifted students
according to the nature of dialogic teaching method about continuity was analyzed. The analysis of the
data obtained from the video recordings revealed that the gifted students reached 4 different arguments
about the concept. It was found that gifted students reached a justified argument with evidence-based
scientific considerations. From the analysis of concept-caricature data, it has been found that dialogic
teaching is influenced by deeper understandings of the concept by offering specially gifted students the
claim and rationale for comprehension.
Discussion and Conclusion: From the findings, it was reached that the gifted students made a
scientific decision based on their argument, the scientific reasoning based on the evidence, and the
understanding of the concepts in a deeper way.
Keywords: Gifted students, Curriculum, Mathematic Education, Dialogical Teaching, Argumentation
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Amaç: Bu araştırmada, Proje Üretimi ve Yönetimi (PÜY) programına devam eden özel yetenekli
öğrencilerin, matematik dersi süreklilik konusu kapsamında yapılan öğretimde argümantasyon
süreçlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Problem: Özel yetenekli öğrenciler, farklı eğitsel ihtiyaçları olması sebebiyle normal öğretim
programlarına ek olarak ilgi ve yeteneklerini destekleyecek programlara ve öğrenme ortamlarına
gereksinim duymaktadırlar. Özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi
için bu bireylere sağlanacak öğrenme ortamlarının, programların üst seviyede becerilere hitap edecek
şekilde yapılandırılması ve programların etkililiğini düzenli olarak, uygun yöntemlerle değerlendirilerek
geliştirilmesi gerekmektedir. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bu bireylerin yeteneklerini bilim ve sanat
alanında geliştirebilmeleri için eğitim aldıkları kurumlardır. Merkezlerde verilen eğitim beş aşamada (uyum
programı, destek eğitim programı, bireysel yetenekleri fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme
programı, proje üretimi ve yönetimi programı) tamamlanmaktadır. İlk aşama uyum programı dönemidir.
Bu dönemde öğrencilere BİLSEM fiziksel ortamıyla birlikte tanıtılır, kurum ve kurumda uygulanan eğitim
modeli hakkında bilgiler verilir. İkinci aşama olan destek eğitim programı döneminde ise öğrenciyi
karşılaştığı problemleri çözebilen, bilimsel araştırma yapabilen, proje üretebilmek için bilimsel araştırma
yöntemlerini uygulayan bir birey haline getirmek amaçlanmaktadır. Üçünci aşama olan bireysel
yetenekleri fark ettirici programda ise öğrencinin yeteneklerini farklı alanlarda etkinlikler yaparak
keşfetmesi hedeflenmektedir. Dördüncü aşama olan özel yetenekleri geliştirici programda öğrencilerin
disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak yeteneği olan bir disiplinde ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış
kazanmaları sağlanmaktadır. Son aşama olan PÜY programına matematik alanında devam eden özel
yetenekli öğrencilerin bir bilim adamı gibi düşünerek iddiada bulunma, sorgulama, iddialarını
gerekçelendirme, gerekçelendirilmiş iddialar üzerine sonuca ulaşma becerilerini kullanmaları oldukça
önemlidir. Bu becerilerin kazandırılması için özel yetenekli öğrencilerin matematik öğretiminde sınıf içi
uygulamalar matematiğin doğasına ve matematiksel bilgisinin üretim aşamalarına uygun olmalıdır.
Matematiksel bilginin üretiminde iddiaların bilimsel olarak gerekçelendirilmeleri gereklidir. Diyalojik
öğretim uygulaması özel yetenekli öğrencileri ele alınan konu ya da kavrama ilişkin iddialarda bulunmaya,
bu iddialarına gerekçeler sunmaya ve elde edilen kanıtların geçerlik ve güvenirliğini incelemeye yönelttiği
için matematiksel bilginin oluşum aşamalarına uygundur. Diyalojik öğretim uygulaması ile özel yetenekli
öğrenciler argümantasyon sürecini kullanırlar ve bilimsel kararlara ulaşırlar. Diyalojik öğretim uygulaması
özel yetenekli öğrencilerin matematiğin doğasına uygun olarak argümantasyon süreçlerini kullanmaları
açısından önemlidir.
Yöntem: Araştırma bir özel durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu BİLSEM’e devam
eden 20 özel yetenekli öğrenci, 4 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde
öğrencilerin matematik alanında proje üretimi ve yönetimi programına devam etmeleri dikkate alınmıştır.
Araştırmada veri kaynaklarını kavram karikatürü, dereceli puanlama anahtarı, diyalojik öğretim
uygulamasının yapıldığı derslere ilişkin video kayıtları ve diyalojik öğretimde kullanılan beş aşama (soruyu
tanıtma, argüman ortaya çıkarma, argümanları özetleme, argümanları kıyaslama ve konsensüs) ile uyumlu
etkinlikler oluşturmaktadır. Çalışmanın uygulama aşamasından önce diyalojik öğretim uygulamasında
kullanılmak üzere ders planları ve diyalojik öğretimde kullanılan beş aşama ile uyumlu etkinlikler
tasarlanmıştır. Etkinliklerin 4 farklı öğretmen tarafından 4 farklı grupta eş zamanlı olarak uygulanmasının
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ardından kavram karikatürü uygulanmıştır. Öğrencilerin süreklilik konusuna ilişkin kavram karikatürüne
vermiş oldukları cevaplar öğretmenler tarafından dereceli puanlama anahtarı ile puanlanmıştır. Elde
edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Uzman görüşü, katılımcı teyidi ve ayrıntılı
betimleme yöntemleriyle araştırmanın geçerliği; teyit ve tutarlık incelemesiyle de araştırmanın güvenirliği
sağlanmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamında, özel yetenekli öğrencilerin süreklilik konusunda diyalojik
öğretimin doğasına uygun olarak iddialarını gerekçelendirme süreçleri analiz edilmiştir. Diyalojik öğretim
sürecinin soruyu tanıtma ve argümanları ortaya çıkarma aşamalarına ilişkin derslerin video kayıtlarından
elde edilen verilerin analizinden özel yetenekli öğrencilerin kavrama ilişkin 4 farklı argümana ulaştıkları
bulunmuştur. Diyalojik öğretim sürecinin argümanların özetlenmesi ve ortaya çıkarılan argümanların
kıyaslanması aşamasına ilişkin derslerin video kayıtlarından elde edilen verilerin analizinden özel yetenekli
öğrencilerin kanıta dayalı bilimsel muhakemeler ile gerekçelendirilmiş bir argümana ulaştıkları
bulunmuştur. Kavram karikatürüne ilişkin verilerin analizinden diyalojik öğretimin özel yetenekli
öğrencilerin kavrama ilişkin iddia ve gerekçe sunarak kavramı daha derinlemesine anlamalarında etkili
olduğu bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Bulgulardan, özel yetenekli öğrencilerin diyalojik öğretim uygulaması ile
kavrama ilişkin iddialar ortaya attıkları, iddialarını gerekçelendirdikleri, kanıta dayalı bilimsel muhakeme
yaptıkları, bilimsel karar oluşturdukları ve böylece kavramları daha derinlemesine anladıkları sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel yetenekli öğrenci, Öğretim programı, Matematik eğitimi, Diyalojik öğretim,
Argümantasyon
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According to constructivist approach of learning, construction and interpretation of the
information occur through personal experiences of the individual. Today, regulation of settings which
make student active in this sense and in which students can learn by doing-experiencing has come into
prominence. Even though there are numerous studies obtaining independent, repetitive or different
results about the effect of laboratory based science education on attitudes of students at laboratory class
in Turkey, a meta-analysis study on this subject has not been found. The aim of the present study was to
synthesize the results, obtained from experimental studies investigating the effect of laboratory-based
science education practices on attitudes of students towards laboratory, via meta-analysis method.
According to this aim, answers were searched for the following questions in the study:
1. What is the effect size of laboratory-based science education practices on attitudes of students
towards laboratory?
2. Do the effect sizes of laboratory-based science education on attitudes of students towards
laboratory vary when examining the studies in terms of variables types of publications, scales, science
field, application regions and experimental design?
In the present study,studies investigating the effect of laboratory-based science education on
attitudes of students towards laboratory were investigated via meta-analysis method. For this purpose,
the literature review was performed for the studies conducted in Turkey between 2000 and 2017. As a
result of the literature review, a total of 28 studies including data which were included in the metaanalysis. In this study, in which total sample size was 1160, moderator analysis was applied on types of
publications, scale types, scientific fields, application regions, and experimental design types. The effect
size of the studies and moderator analysis was calculated using in the “Comprehensive Meta Analysis”
statistical software. Interpretations of effect sizes were based on Cohen, Manion and Morrison (2007)
classification.
General effect size of laboratory approach about attitudes of students towards this course was
determined to be 0.506 (95% CI, SE=0.08) using random effects model at the confidence interval of 0.4050.715. According to classification by Cohen Manion and Morrison (2007), laboratory-based learning
approach was found to positive and moderately affect the attitudes of students towards laboratory class.
In terms of types of publications, the effect size values was calculated as 0.785 for doctoral
dissertations, 0.463 for master’s theses, and 0.556 for articles. The effect sizes were low in the master’s
theses and moderate for the doctoral dissertations and the articles according to Cohen et al., (2007).
There was no statistically significant difference between groups that were created by the types of
publication because between- group homogeneity value (Q=1.025)was lower than critical value (df=2;
χ2=5.991).
The effect size values were calculated as 0.479 for the studies using original scales; 0.422 for
adapted scales, and 0.887 for newly developed scales. According to Cohen et al. (2007), the effect size
was moderate for newly developed scales and small for original and adapted scales. There was a
statistically significant difference between the groups since the value of Q (6.804) exceeded the critical
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level (df=2; χ2=5.991). As the groups were examined, it was understood that the results from newly
developed scales had a higher effect on attitude towards laboratory compared to the other scales.
The effect sizes of disciplines in the group of scientific fields was seen to be the highest in chemistry
class with 0.723 and the lowest in science class with 0.399. According to Cohen et al., (2007), the effect
size was moderate in physics and chemistry classes and small in biology and science classes. There was
no statistically significant difference between the groups because the critical value (df=3; χ2=7.841) was
higher than Q value (3.863). Therefore, a statistically significant difference was not found between the
groups created based on science fields.
According to Cohen et al. (2007), the effect size was calculated to be moderate with 0.734 in
Eastern Anatolia region (the highest value) and small with 0.345 in Marmara region (the lowest value) in
terms of application regions. There was no statistically significant difference between the groups because
the critical value (df=5; χ2=11,070) was higher than Q value (1.258). Hence, it cannot be asserted that
application regions caused a significant difference on effect size.
According to experimental design types, effect size of the studies with control group (n=24) was
0.571 (moderate) and the effect size of the studies with single group was 0.498 (low). Since the critical
value(df=1; χ2=3,841) was higher than Q value (0.111), there was no statistically significant difference
between the groups. In other words, the effect size of the studies did not show a statistically significant
difference by types of experimental design.
According to the study results; effect sizes of laboratory-based science education on attitudes of
students towards laboratory were positive and moderate. Therefore, it is beneficial to use laboratory
practices. The results concerning of newly developed scales in the study were seen to change significantly
the effect size on attitudes towards laboratory. It can be recommended for the researchers who will study
on this to conduct further studies investigating the effect of laboratory-based science education on
different affective characteristics such as continuance, motivation, self-efficacy, and skills of scientific
process. On the other hand, the fact that all of the studies used in the present study were conducted in
Turkey made the effect size of the study valid for Turkey. It can be recommended to conduct international
studies by expanding this framework for further meta-analysis studies as well as comparative metaanalysis related studies on the basis of countries.
Keywords: Laboratory-Based Science Education, Meta-Analysis, Attitude, Effect-Size
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Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre bilginin inşa edilmesi ve yorumlanması bireysel
deneyimler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu anlamda kalıcı öğrenmeler ancak öğrenciyi aktif kılacak ve
yaparak yaşayarak öğrenebilmesine olanak sağlayacak ortamların düzenlenmesiyle mümkün
olabilmektedir. Türkiye’de laboratuvara dayalı fen eğitiminin öğrencilerin laboratuvar derslerindeki
tutumlarına etkisi alanında bağımsız, tekrarlı ya da birbirinden farklı sonuçlara ulaşan çok sayıda araştırma
olmasına karşın, bu konuda yapılmış bir meta-analiz çalışmasına rastlanmamıştır. Bu araştırmada,
laboratuvar destekli fen eğitimi uygulamalarının öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumları üzerindeki
etkisini inceleyen deneysel çalışmalardan elde edilen bulguların meta-analiz yöntemiyle sentezlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır:
1. Laboratuvara dayalı fen eğitiminin öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumları üzerindeki etki
büyüklüğü ne düzeydedir?
2. Çalışmalar yayın türlerine, ölçek türlerine, fen alanlarına (fen bilgisi, biyoloji, fizik ve kimya),
uygulama bölgelerine ve deneysel desen moderatörlerine göre etki büyüklükleri anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
Bu araştırmada, laboratuvara dayalı fen eğitiminin öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumları
üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar meta-analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bunun için 2000-2017 yılları
arasında Türkiye’de yapılmış çalışmalarla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda
uygun verileri içeren toplam 28 çalışma meta-analize dâhil edilmiştir. Toplam örneklem sayısının 1160
olduğu bu çalışmada, yayın türleri, ölçek türleri, fen alanları, uygulama bölgeleri ve deneysel desen
türlerinde ara değişken (moderatör) analizi yapılmıştır.
Çalışmaların etki büyüklüğü hesaplamaları; moderatör analizleri “Comprehensive Meta Analysis”
istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Etki büyükleri yorumlamalarında Cohen, Manion ve Morrison
(2007) sınıflandırması temel alınmıştır.
Laboratuvar yaklaşımının öğrencilerin bu derse yönelik tutumlarına ilişkin genel etki büyüklüğü
değeri rastgele etkiler modeli kullanılarak 0.405 ile 0.715 güven aralığında d=0.506 (%95 CI, SE=0.08)
olarak belirlenmiştir. Cohen, Manion ve Morrison (2007) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre,
laboratuvara dayalı öğrenme yaklaşımının, öğrencilerin laboratuvar derslerine yönelik tutumlarını pozitif
ve orta düzeyde etkilediği belirlenmiştir.
Yayın türlerine göre oluşturulan gruplara ait ortalama etki büyüklüğü değerleri, doktora tezleri için
0.785, yüksek lisans tezleri için 0.463 ve makaleler için 0.556 olarak hesaplanmıştır. Etki büyüklükleri
Cohen ve diğerlerine (2007) göre; yüksek lisans tezinde küçük düzeyde, doktora tezi ve makale
çalışmalarında orta düzeydedir. Gruplar arası homojenlik değerinin (Q=1.025), kritik değerden (df=2;
χ2=5.991) daha küçük olmasından dolayı yayın türlerine göre oluşturulmuş gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Etki büyüklüğü değerleri hazır ölçek türü kullanılan çalışmalar için 0.479; uyarlama ölçek için 0.422
ve yeni geliştirilen ölçek için 0.887 olarak hesaplanmıştır. Etki büyüklükleri Cohen ve arkadaşlarına (2007)
369

göre; yeni geliştirilen ölçeklerde orta düzeyde, hazır ve uyarlama ölçeklerde ise küçük düzeydedir. Q değeri
(6.804), kritik değeri (df=2; χ2= 5.991) aştığı için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Gruplar incelendiğinde yeni geliştirilen ölçeklere ait bulguların laboratuvara yönelik tutum
üzerinde diğerlerine göre daha yüksek düzeyde etki ettiği anlaşılmaktadır.
Fen alanları grubunda yer alan disiplinlere ait etki büyüklükleri en yüksek 0.724 ile kimya dersinde
en düşük 0.399 ile fen bilgisi alanı olduğu görülmüştür. Etki büyüklükleri Cohen ve diğerlerine (2007) göre;
fizik ve kimya derslerinde orta düzeyde, biyoloji ve fen bilgisi derslerinde ise küçük düzeydedir. Kritik değer
(df=3, χ2=7.814), Q değerini (3.863) aştığı için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Dolayısıyla fen bilimleri alanlarına göre oluşturulmuş gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Uygulama bölgelerine göre etki büyüklükleri Cohen ve diğerlerine (2007) göre; Doğu Anadolu
Bölgesi’nde en yüksek olup 0.734 ile orta düzeyde, en düşük olan Marmara Bölgesi’nde ise 0.345 ile küçük
düzeyde olduğu hesaplanmıştır. Kritik değer(df=5, χ2=11.070), Q değerini (1.258) aştığı için gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Dolayısıyla uygulama bölgelerinin etki
büyüklüğü üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu söylenemez.
Deneysel desen türlerine göre kontrol gruplu (n=24) çalışmalara ait etki büyüklüğü 0.571 (orta) ve
tek gruplu çalışmalara ait etki büyüklüğü 0.498 (küçük) olarak hesaplanmıştır. Kritik değer (df=1,χ2=3.841),
Q değerinden (0.111) büyük olduğu için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir. Yani deneysel desen türlerine göre çalışmaların etki büyüklüğü istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık göstermemektedir.
Araştırma sonuçlarına göre; laboratuvara dayalı fen eğitiminin öğrencilerin laboratuvara yönelik
tutumları üzerindeki etki büyüklükleri pozitif ve orta düzeydedir. Bundan dolayı laboratuvar
uygulamalarının kullanılmasında yarar vardır. Araştırmada yeni geliştirilen ölçeklere ait bulguların
laboratuvara yönelik tutumları üzerindeki etki büyüklüğünü anlamlı bir fark olacak şekilde değiştirdiği
görülmektedir. Bu konuda çalışma yapacak araştırmacıların laboratuara dayalı fen öğretiminin kalıcılık,
motivasyon, özyeterlilik ve bilimsel süreç becerileri gibi farklı duyuşsal özelliklere etkisini inceleyen yeni
çalışmaların yapılması önerilebilir. Diğer taraftan çalışmada kullanılan araştırmaların tamamının Türkiye’de
yapılmış olması çalışmada bulunan etki büyüklüğü değerini Türkiye için geçerli kılmaktadır. Yapılacak diğer
meta-analiz çalışmalarında bu çerçevenin genişletilerek uluslararası düzeyde çalışmalar yapılması ve konu
ile ilgili ülkeler bazında karşılaştırmalı meta-analiz çalışmaları yapılabilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Laboratuvar Destekli Fen Eğitimi, Meta Analiz, Tutum, Etki Büyüklüğü
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Abstract No: 41 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Gifted students need learning environments that support their abilities beyond normal
instructional programs. In this context, the Science and Arts Center is the institution where students who
are recognized as special talents continue to meet their skills development needs. In this institution,
educational activities are prepared in accordance with the talents and training needs of the gifted
students. It is necessary to organize education and training activities individually or in groups, to ensure
the integrity of different development areas, to be student-centered, to place applications based on highlevel thinking skills, and to acquire a scientific point of view. The training process is completed in five
stages. The first phase is the integration program period. In this period, the physical environment of the
Science and Arts Center is introduced to the students and information about the education model applied
in the institution is given. The second stage is the support training program. The second stage aims to
assist the student in solving the problems encountered by the student and help acquire an understanding
of the scientific method in preparation to carry out scientific research and promote reasoning skills
necessary to implement the scientific research methods into the projects created. In the third stage, the
program of individual talents is aimed to discover the talents of the students by performing activities in
different fields. The fourth stage, the special talent development program, allows students to acquire
advanced knowledge, skills and attitudes in a discipline that is capable of taking into account
interdisciplinary relations. The final stage is the project production and management program. In this
program, necessary consultancy is given to help students gain knowledge and experience about project
preparation and development processes. Students who complete the program gain scientific reasoning
skills to be applied to daily problems. Mathematical Modeling is the process that produces solutions to
problem situations from everyday life and different disciplines. Mathematical modeling is a mathematical
skill and it is very important that mathematics is learned in relation to daily life. Mathematical modeling
is the mathematical expression of the real life problems. Mathematical modelling is important for the
education of the gifted students. Purpose of this research is to observe the mathematical modeling
process skills of gifted students from various factors. In this research which analyses gifted student's
mathematical modelling process skills, survey model was used. This study as revelant to its purpose is
applied on 200 gifted students who are the students of distinctive curriculums of Science and Art Schools.
Two different types of data collection tool (Personal Information Form, Mathematical Modelling Process
Skills Questionnaireis) used in this study. The data has collected with the defined data collection tools by
the researchers. The aim of this study is explained to the participants before the data collection papers
are distributed to the students. While the data collection is proceeding, for the objectivity of the study,
students are not interfered under no circumstances. Acquired datas are analyzied by the help of the SPSS
statical analysis packaged software. The points of the students are summated and a mathematical
modelling process skills point is aquired for each of the students who attented to the study. “Strongly
Disagree” is coded as 1, “Disagree” is coded as 2, “Reasonably Agree” is coded as 3, “Agree” is coded as
4 and “Totally Agree” is coded as 5. To determine the effects of these managed factors, with the collected
analysis are made between the mathematical process skills and the factors. As a result of the analyzes to
be done, the results of whether there is a significant relation between mathematical modeling ability of
gifted students and gender, age, program level, lessons and their past mathematical modelling projects
will be reached.
Keywords: gifted students, mathematical modeling skills, curriculum, science and arts center
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Bildiri No: 41 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özel yetenekli öğrenciler, farklı eğitsel ihtiyaçları olması sebebiyle normal öğretim programlarına
ek olarak ilgi ve yeteneklerini destekleyecek programlara ve öğrenme ortamlarına gereksinim
duymaktadırlar. Özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bu
bireylere sağlanacak öğrenme ortamlarının, programların üst seviyede becerilere hitap edecek şekilde
yapılandırılması ve programların etkililiğini düzenli olarak, uygun yöntemlerle değerlendirilerek
geliştirilmesi gerekmektedir. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bu bireylerin yeteneklerini bilim ve sanat
alanında geliştirebilmeleri için eğitim aldıkları kurumlardır. Merkezlerde verilen eğitim beş aşamada (uyum
programı, destek eğitim programı, bireysel yetenekleri fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme
programı, proje üretimi ve yönetimi programı) tamamlanmaktadır. İlk aşama uyum programı dönemidir.
Bu dönemde öğrencilere BİLSEM fiziksel ortamıyla birlikte tanıtılır, kurum ve kurumda uygulanan eğitim
modeli hakkında bilgiler verilir. İkinci aşama olan destek eğitim programı döneminde ise öğrenciyi
karşılaştığı problemleri çözebilen, bilimsel araştırma yapabilen, proje üretebilmek için bilimsel araştırma
yöntemlerini uygulayan bir birey haline getirmek amaçlanmaktadır. Üçünci aşama olan bireysel
yetenekleri fark ettirici programda ise öğrencinin yeteneklerini farklı alanlarda etkinlikler yaparak
keşfetmesi hedeflenmektedir. Dördüncü aşama olan özel yetenekleri geliştirici programda öğrencilerin
disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak yeteneği olan bir disiplinde ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış
kazanmaları sağlanmaktadır. Son aşama olan proje üretimi ve yönetimi programında ise proje hazırlama
ve geliştirme süreçlerine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmak için gerekli danışmanlık yapılmaktadır. Beş
aşama dikkate alındığında BİLSEM’de matematik alanına devam eden özel yetenekli öğrencilerin
karşılaştığı günlük hayattan ve farklı disiplinlerden problem durumlarına bilimsel araştırma yöntemlerini
kullanarak çözüm üretmesi beklenmektedir. Günlük hayattan ve farklı disiplinlerden problem durumlarına
çözüm üretme bir matematiksel modelleme sürecidir. Matematiksel modelleme matematiği kullanma
becerileri arasında yer almaktadır ve matematiğin günlük hayatla ilişkili olarak öğrenilmesinde oldukça
önemlidir. Matematiksel modelleme gerçek yaşam problemlerinin matematiksel dille ifade edilerek
çözüldüğü ve çözümlerin gerçeğe uygun olarak yorumlanarak test edildiği döngüsel bir süreç olarak
tanımlamaktadır. Matematiği daha anlamlı ve gerçek hayatla ilişkili öğrenmelerini sağlaması ayrıca özgün
çözümler üretmelerine yardımcı olması ve BİLSEM öğretim süreçleri ile uyumlu olması modellemenin özel
yetenekli öğrencilerin matematik eğitiminde kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın
amacı, özel yetenekli öğrencilerin matematiksel modelleme becerilerini çeşitli değişkenler açısından
incelemektir. Özel yetenekli öğrencilerin matematiksel modelleme süreci becerilerini inceleyen bu
araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubu 200 kişiden oluşmuştur. Araştırma, amacına
uygun olarak Bilim ve Sanat Merkezinin farklı programlarından (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici, Özel
Yetenekleri Geliştirici, Proje Üretimi ve Yönetimi) tesadüfi seçimle 200 öğrenci üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Kişisel bilgiler formu ve matematiksel modelleme süreci becerileri ölçeği olmak üzere
iki tane veri toplama aracı kullanılmıştır. Matematiksel modelleme süreci becerilerini belirlemek amacıyla
ölçek uygulanmıştır. Her bir maddenin karşısında “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Orta Derecede
Katılıyorum”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” şeklinde beş sütun bulunmaktadır. Öğrencilerden
kendilerine uygun olanları işaretlemeleri istenmiştir. Veri toplama araçları araştırmacılar tarafından
uygulanarak toplanmıştır. Veri toplama formları öğrencilere dağıtılmadan önce, çalışmanın amacı
araştırmacılar tarafından açıklanmıştır. Araştırmanın yansızlığı açısından katılımcılara hiçbir şekilde
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müdahale edilmemiştir. Öğrencilerin aldıkları puanlar toplanmış ve her bir öğrenci için matematiksel
modelleme süreci becerileri puanı elde edilmiştir. Hiç Katılmıyorum 1, Katılmıyorum 2, Orta Derecede
Katılıyorum 3, Katılıyorum 4 ve Tamamen Katılıyorum 5 olarak kodlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS
istatistiksel analiz programından yararlanılarak analiz edilecektir. Yapılacak analizler sonucunda özel
yetenekli öğrencilerin matematiksel modelleme becerileri ile cinsiyet, yaş, program düzeyi, aldığı dersler,
modelleme projesi yapmış olmaları değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığına ilişkin
sonuçlara ulaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: özel yetenekli öğrenciler, öğretim programı, BİLSEM, matematiksel modelleme becerisi
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Schools In Terms Of Several Variables
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Abstract No: 297 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
This research aims to explore secondary school students’ views regarding thinking-friendly
classroom in terms of several variables. In service of this goal, answers to the following questions have
been sought:
1. What are the levels of students' views regarding thinking-friendly classroom?
2. Do the views of the students on thinking-friendly classroom significantly vary across their
gender?
3. Do the views of the students on thinking-friendly classroom significantly differ across their
academic achievement?
4. Do the views of the students on thinking-friendly classroom significantly vary across class level?
5. Do the views of the students on thinking-friendly classroom significantly differ across mother
education status?
6. Do the views of the students on thinking-friendly classroom significantly differ across father
education status?
7. Do the views of the students on thinking-friendly classroom significantly vary across socioeconomic level?
The research has a descriptive survey model. Descriptive survey models are research models that
are conducted on a large sample sizes, that the views and attitudes of the individuals in the group related
to an event and phenomenon are considered and that the facts and events are clearly described
(Karakaya, 2012: 59). Examining the views of the secondary school students regarding friendly-thinking
classroom in terms of several variables, this study has used descriptive survey model. The population of
the research consists of secondary school students studying at schools located within the province of
Elazığ. The research sample holds a total of 486 students who study at secondary schools in Elazığ during
the academic year of 2017 and 2018. The study has used stratified sampling method while determining
the research sample. This sampling is the sampling type in which all the elements in the lower level have
the chance to be chosen equally. First, the population is divided into homogeneous small groups
depending on the variable that is considered significant for the research (Karasar, 2005: 113). In this study,
the sample is divided into three socio-economic levels (lower, middle, upper). The research population
has been stratified at lower, middle and upper socioeconomic levels after taking the required information
from Elazığ Provincial Directorate of National Education. Sub-groups have been selected through random
sampling method to represent each strata (sub-group), then these sub-groups have been combined in
order to determine the research sample. The research has employed two data collection tools. “Personal
Information Form”; “Friendly-thinking Classroom Scale” developed by Sarı (2012) and adapted to
secondary school students by Şahin (2015). The tool includes 3 factors- “Teacher behaviors that promote
thinking”, “Student behaviors that promote thinking” and “Behaviors that prevent thinking” and 30 items.
The Kolmogorov Smirnov test has been used to confirm whether the data provided the general
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requirements of the parametric tests. As a result of the analysis, the data have not demonstrated normal
distribution. Therefore, P-P, Q-Q graphs and skewness and kurtosis coefficients have been analyzed and
the data has shown normal distribution. Descriptive statistics and multivariate analysis of variance
(MANOVA) have been used during data analysis. The Cronbach Alpha coefficient has been identified to
be .84. On this basis, this reveals that the scale is highly reliable (Seçer, 2015). Research results have
suggested that the students' have positive perceptions towards friendly-thinking classroom. Secondary
school students’ views regarding friendly-thinking classroom have been determined to significantly vary
across their gender. Accordingly, female students have more positive perceptions towards friendlythinking classroom compared to males. No significant difference has been identified across students’
views on friendly-thinking classroom in terms of mother-father education status; whereas, a statistically
significant difference has been determined depending on their socio-economic level and academic
achievement. Besides, students’ views regarding friendly-thinking classroom do not significantly vary
across class level.
Keywords: Thinking, friendly-thinking classroom, behaviors that promote thinking, behaviors that prevent
thinking
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Ortaokullardaki Düşünme Dostu Sınıf Ortamlarına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Serkan Aslan
Süleyman Demirel Üniversitesi

Bildiri No: 297 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin düşünme dostu sınıf ortamı ile ilgili görüşlerini
çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Öğrencilerin düşünme dostu sınıf ortamına yönelik görüşlerinin düzeyleri nedir?
2. Öğrencilerin düşünme dostu sınıf ortamına yönelik görüşleri arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı
farklılık var mıdır?
3. Öğrencilerin düşünme dostu sınıf ortamına yönelik görüşleri arasında akademik başarı değişkeni açısından
anlamlı farklılık var mıdır?
4. Öğrencilerin düşünme dostu sınıf ortamına yönelik görüşleri arasında öğrenim görülen sınıf düzeyi
değişkeni açısından anlamlı farklılık var mıdır?
5. Öğrencilerin düşünme dostu sınıf ortamına yönelik görüşleri arasında anne eğitimi değişkeni açısından
anlamlı farklılık var mıdır?
6. Öğrencilerin düşünme dostu sınıf ortamına yönelik görüşleri arasında baba eğitimi değişkeni açısından
anlamlı farklılık var mıdır?
7. Öğrencilerin düşünme dostu sınıf ortamına yönelik görüşleri arasında sosyo-ekonomik düzey değişkeni
açısından anlamlı farklılık var mıdır?

Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama, geniş gruplar üzerinde
yürütülen, gruptaki bireylerin bir olgu ve olayla ilgili görüşlerinin, tutumlarının alındığı, olgu ve olayların
betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır (Karakaya, 2012: 59). Bu araştırmada da, ortaokul öğrencilerinin
düşünme dostu sınıf ortamına yönelik görüşleri çeşitli değişkenler açısından incelendiğinden betimsel
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ ilinde öğrenim görmekte olan ortaokul
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilinde
ortaokullarda öğrenim gören 486 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi belirlenirken tabakalı
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme alt evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme
şansına sahip oldukları örnekleme türüdür. Bu örneklemeyi yapabilmek için, önce, evren, araştırma
açısından önemli görülen değişkene göre, kendi içinde benzeşikliği olan, alt evrenlere ayrılır (Karasar,
2005: 113). Bu araştırmada da örneklem üç sosyo-ekonomik düzeye (alt, orta, üst) ayrılmıştır. Elazığ İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nden bilgi alınarak araştırma evreni alt, orta ve üst sosyo ekonomik düzeyde
tabakalandırılmıştır. Her tabakayı (alt evreni) temsil edecek sayıda olmak üzere seçkisiz örnekleme yoluyla
alt örneklemler seçilmiş, ardından bu alt örneklemler birleştirilerek araştırmanın örneklemi
oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgiler formu, Sarı (2012) tarafından
geliştirilen ve Şahin (2015) tarafından ortaokul öğrencilerine uyarlanan "Düşünme Dostu Sınıf" ölçeği
kullanılmıştır. Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği (DDSÖ), “Düşünmeyi Geliştirici Öğretmen Davranışları”,
“Düşünmeyi Geliştirici Öğrenci Davranışları” ve “Düşünmeyi Engelleyici Davranışlar” boyutlarından oluşan
toplam 30 maddelik bir ölçme aracıdır. Araştırma kapsamın normal dağılım sağlayıp sağlamadığı
belirlemek için Kolmogorov Smirnov Testi analizine bakılmış ve normal dağılımın sağlanmadığı tespit
edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda normal dağılımın sağlanmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine P-P,
Q-Q grafiklerine ve çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılmış ve normal dağılımın sağlandığı tespit
edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır.
Araştırmanın iç güvenirlik katsayısına da bakılmış ve Cronbach Alpha katsayısının .84 olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuca dayalı olarak ölçeğin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir (Seçer, 2015). Araştırma
sonucunda öğrencilerin; öğrencilerin sınıflarının düşünme dostu oluş düzeyini ortanın üstünde, olumlu
algıladıkları görülmüştür. Değişkenler açısından bakıldığında elde edilen bulgular sonucunda cinsiyet
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açısından kadın öğrencilerin lehine anlamlı farklılık göstermiştir. Anne ve baba eğitim durumu değişkenleri
açısından öğrencilerin sınıflarının düşünme dostu ile görüşleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır.
Öğrencilerin öğrenim gördükleri okulları arasında sosyo-ekonomik düzey, akademik başarı değişkenleri
açısından anlamlı farklılık saptanmıştır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf ortamlarının düşünme dostu
olmasına yönelik görüşleri öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri açısından anlamlı derecede farklılaşmadığı
tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Düşünme, düşünme dostu sınıf ortamı, düşünmeyi geliştirici davranışlar, düşünmeyi
engelleyici davranışlar
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Abstract No: 42 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In this research, the teachers should determine the measurement methods that they consider
suitable for measuring and evaluating the student achievement and at the end of the learning process
and their opinions about the frequency of using these methods. The research also tried to determine
which measurement methods the teachers prefer to mix together. Within the scope of this general
objective, answers to the following questions were sought.
1. What are the most appropriate measurement methods for evaluating student achievement
according to their primary school teachers?
2. Which measurement methods do the primary teachers use to assess student success?
3. According to branch teachers, what are the most suitable measurement methods for evaluating
student achievement?
4. Which measurement methods do branch teachers use most to evaluate student achievement?
5. What are the most common methods used by classroom and branch teachers in mixed method
preferences?
The research was carried out to determine the opinions of the teachers of the class and branch
who are working at primary and secondary schools located in the Düzce district of Akçakoca in terms of
measuring and evaluating student achievement. For this reason, although the research is a quantitative
descriptive model, it is not only quantitative but also qualitative. The scale prepared by the research that
used singular and relational techniques from quantitative research methods was applied to 76 class
teachers working in elementary schools in Düzce İli Akçakoca province and 86 branch teachers working in
primary schools and middle schools.
A "Likert Type" scale was used to collect data in the study. In the prepared scale, the accepted
methods for measuring student success are listed. Teacher opinions and expert opinions were taken when
this sorting was carried out. In the first part of the scale, teachers are asked about personal information.
In the second part, the appropriateness level of the measurement tools that teachers use in their lessons
is "appropriate"; "Not appropriate", and teacher opinions on the frequency of use of appropriate methods
are taken as "Always," "Most of the time," "Sometimes," "Rarely," "Never. In the third part of the
questionnaire, an open-ended question was asked to reveal more than one mixed method teachers use
to assess student achievement. The mean scores calculated based on the level of teachers' use of the
assessment tools are explained by the competence levels given above. The reliability of the scores on the
eligibility and frequency of the items in the scale was calculated separately with Crohbach-alpha (n = 162).
The reliability coefficient of the compliance level scores of the measurement methods was 0.889 and the
reliability coefficients of the frequency level scores of the measurement methods were 0.886.
In order to determine the opinions of the teachers about the methods of measuring student
achievement, the data obtained were analyzed using SSPS package program. Reliability analyzes of the
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data on the adequacy and frequency of teachers' measurement methods were performed. Crohbachalpha˃ 0.70, the scale is considered to be reliable. Frequency (f) and percent (%) distribution calculations
of the methods that class and branch teachers approve have been done. X and SS were calculated to
determine the level of use of the teachers' measurement methods. In addition, in the analysis of the data,
the range of points that the teachers could explain the relation between the independent variables and
the measurement scale applications were determined from the scale of five scale. These:
1.00-1.79 Hiçbir zaman kullanmıyorum
1.80-2.59 Nadiren kullanıyorum
2.60-3.39 Bazen kullanıyorum
3.40-4.19 Çoğu zaman kullanıyorum
4.42-5.00 Her zaman kullanıyorum
Content analysis was conducted to reach descriptive results in determining the methods teachers
used to measure student achievement together.
In the study, classroom teachers and branch teachers indicated that they did not use the multiple
choice tests, matching tests, gap completion tests, short answer tests, verbal evaluation tests as the most
suitable methods to evaluate student success. Teachers of class and branch are generally familiar with
traditional methods in evaluating student achievement. Class teachers have used the methods of followup, observation-based and presentation evaluations of development files as alternative measurement
methods and have used these methods most of the time. Branch teachers, project assignments,
observational evaluations, performance tasks and checklists were appropriate. But sometimes they used
these methods. Partnership is the way in which qualitative evidence is used by classroom and branch
teachers to evaluate student achievement. Both branches stated that they used multiple choice tests,
correct false tests, matching tests and completion tests from traditional methods. While class teachers
evaluated student success, it was seen that branch teachers attached importance to performance
measurement when using alternative measurement methods such as development files, project
assignments, presentation evaluation, observation based evaluation and posteriori. At the same time,
they preferred to use short-answer tests and open-ended tests in combination with traditional methods,
unlike branch teachers.
According to the results of this research, the following suggestions can be made.
1. In the context of the constructivist learning approach, teachers need to use alternative
measurement methods that are more appropriate for their field, as well as traditional measurement
methods, while evaluating the success of the students.
2. Informative studies should be carried out in order to determine the most appropriate method
for teachers' branches and subject areas.
3. In order to reduce the problems faced by teachers in using the assessment and evaluation
methods, in-service training seminars should be given by academicians with little participation and
practicality.
4. Teachers of class and branch teachers need to prepare a manual for measuring methods of
which measurement methods are appropriate in which subject area.
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Bildiri No: 42 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bu araştırmada öğretmenlerin öğrenme -öğretme sürecinde ve sonunda öğrenci başarısını ölçme
ve değerlendirmede uygun gördükleri ölçme yöntemlerini ve bu yöntemleri kullanma sıklıklarına ilişkin
görüşlerini belirlemektir. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin hangi ölçme yöntemlerini beraber karma
olarak kullanmayı tercih ettikleri de belirlenmeye çalışılmıştır. Bu genel amaç kapsamında aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır.
1. Sınıf öğretmenlerine göre öğrenci başarısını değerlendirmede en uygun ölçme yöntemleri hangileridir?
2. Sınıf öğretmenleri öğrenci başarısını değerlendirmede en çok hangi ölçme yöntemlerini kullanmaktadır?
3. Branş öğretmenlerine göre öğrenci başarısını değerlendirmede alanlarına en uygun ölçme yöntemleri
hangileridir?
4. Branş öğretmenleri öğrenci başarısını değerlendirmede en çok hangi ölçme yöntemlerini kullanmaktadır?
5. Sınıf ve branş öğretmnelerinin karma yöntem tercihlerinde en çok birlikte kullandıkları yöntemler
hangileridir?

Araştırma, Düzce İli Akçakoca İlçesinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapan sınıf ve branş
öğretmenlerinin öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle araştırma nicel bir betimsel model olan tarama modeli olmasına rağmen,
yalnızca nicel değil nitel verilere de yer verilmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden tekil ve ilişkisel
tekniklerin kullanıldığı araştırmada hazırlanan ölçek Düzce İli Akçakoca ilçesinde bulunan ilkokullarda
görev yapan 76 sınıf öğretmenine, ilkokullarda ve orta okullarda görev yapan 86 branş öğretmenine
uygulanmıştır.
Araştırmada veri toplamak için ” Likert Tipi” bir ölçek kullanılmıştır. Hazırlanan ölçekte öğrenci
başarısını ölçmede kabul edilen yöntemler sıralanmıştır. Bu sıralama yapılırken öğretmen görüşleri ve
uzman görüşleri alınmıştır. Ölçeğin ilk bölümünde öğretmenlerin kişisel bilgileri sorulmaktadır. İkinci
bölümde öğretmenlerin derslerinde kullandıkları ölçme araçlarının önce uygunluk düzeyi “ uygun” ; “
uygun değil “ şeklinde tespit edilmiş ve uygun görülen yöntemlerinin kullanım sıklığına ilişkin öğretmen
görüşleri “ “Her zaman “,”Çoğu zaman” , “Bazen “, “ Nadiren” ,“ Hiçbir zaman olacak şekilde alınmıştır.
Anketin üçüncü bölümünde, öğretmenlerin öğrenci başarısını değerlendirmede kullandıkları birden fazla
karma yöntemi ortaya çıkarabilmek için açık uçlu soru sorulmuştur. Öğretmenlerin ölçme değerlendirme
araçlarını kullanma düzeylerine dayalı olarak hesaplanan ortalama puanlar yukarıda verilen yeterlik
düzeyleri ile açıklanmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin uygunluk ve sıklık düzeylerine ilişkin elde edilen
puanların güvenirliği Crohbach-alpha (n=162) ile ayrı ayrı hesaplanmıştır. Ölçme yöntemlerinin uygunluk
düzeyi puanlarının güvenirlik katsayısı 0.889, ölçme yöntemlerinin sıklık düzeyi puanlarının güvenirlik
katsayıları 0.886 olarak hesaplanmıştır.
Öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçme yöntemlerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla elde
edilen veriler SSPS paket programı kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Öğretmenlerin ölçme yöntemlerine
ilişkin uygunluk ve sıklık düzeyleri verilerinin güvenirlik analizleri yapılmıştır. Crohbach-alpha˃ 0.70
olduğundan ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Sınıf ve branş öğretmenlerinin uygun gördüğü
yöntemlerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılım hesapları yapılmıştır. Öğretmenlerin ölçme yöntemlerini
kullanma düzeylerini belirlemek için X ve SS hesaplanmıştır. Ayrıca verilerin analizinde öğretmenlerin
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ölçme değerlendirme uygulamalarını kullanma düzeyleri beşli dereceli ölçekten elde edilmiş olması
nedeniyle bağımsız değişkenler ile arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek puan aralıkları belirlenmiştir. Bunlar;
1.00-1.79 Hiçbir zaman kullanmıyorum
1.80-2.59 Nadiren kullanıyorum
2.60-3.39 Bazen kullanıyorum
3.40-4.19 Çoğu zaman kullanıyorum
4.42-5.00 Her zaman kullanıyorum
Öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçmede bir arada kullandığı yöntemleri belirlemede açıklayıcı
sonuçlara ulaşmak amacıyla içerik analizi yapılmıştır.
Araştırmada sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri öğrenci başarısını değerlendirmede çoktan
seçmeli testleri, eşleştirme testlerini, boşluk tamamlama testlerini, kısa cevaplı testleri, sözlü
değerlendirme testlerini en uygun yöntemler olarak belirtmişlerdir. Sınıf ve branş öğretmenleri öğrenci
başarısını değerlendirmede genelde geleneksel yöntemlerde ortak görüştedirler. Sınıf öğretmenleri
alternatif ölçme yöntemlerinden gelişim dosyalarının takibi, gözleme dayalı ve sunum değerlendirmeleri
yöntemlerini uygun görürmüş ve bu yöntemleri çoğu zaman kullanmışlardır. Branş öğretmenleri, proje
ödevlerini, gözleme dayalı değerlendirmeleri, performans görevlerini ve kontrol listelerini uygun
görmüşlerdir. Fakat bu yöntemleri bazen kullanmışlardır. Nitel veriler ışığında sınıf ve branş
öğretmenlerinin öğrenci başarısını değerlendirmede beraber kullandıkları yöntemlerde ortaklık söz
konusudur. Her iki branş da geleneksel yöntemlerden çoktan seçmeli testleri, doğru yanlış testlerini,
eşleştirme testlerini, tamamlama testlerini beraber kullandıklarını ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenleri
öğrenci başarısını değerlendirirken alternatif ölçme yöntemlerinden gelişim dosyalarının takibi, proje
ödevleri, sunum değerlendirme, gözleme dayalı değerlendirme ve posteri kullanırken branş
öğretmenlerinin performans ölçmeye önem verdiği görülmüştür. Aynı zamanda branş öğretmnelerinden
farklı olarak geleneksel yöntemlerden kısa cevaplı testleri ve açık uçlu testleri birlikte kullanmayı tercih
etmişlerdir.
Bu araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki önerilerde bulunulabilir.
1. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda öğretmenlerin, öğrencilerin başarılarını değerlendirirken
geleneksel ölçme yöntemlerinin yanında alanlarına uygun olan alternatif ölçme yöntemlerini daha etkin
biçimde beraber kullanmaları gerekmektedir.
2. Öğretmenlerin branşlarına ve konu alanlarına en uygun yöntemi belirlemek adına bilgilendirici çalışmalar
yapılması gerekmektedir.
3. Öğretmenlerin ölçme- değerlendirme yöntemlerini kullanmada karşılaştıkları sorunları azaltabilmek için
hizmet içi eğitim seminerlerinin akademisyenler tarafından az katılımlı ve uygulamalı olarak verilmesi
gerekmektedir.
4. Sınıf ve branş öğretmenleri için hangi konu alanında hangi ölçme yöntemlerinin uygun olduğuna dair ölçme
yöntemleri kullanım kılavuzu hazırlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ölçme araçları, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, ölçme değerlendirme
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Abstract No: 43 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose of the study; the attitudes of 6th and 7th grade students in secondary school to reading
should influence their reading comprehension skill levels. Within the scope of this general objective, the
following questions have been searched.
1. What are the attitudes of students towards reading?
2. Do the students' attitudes towards reading differ according to their personal characteristics?
3. What are the levels of comprehension skills that pupils read?
4. Does the level of comprehension skill of the students differ according to their personal
characteristics?
5. What is the effect of the level of reading comprehension skills of the students' attitudes towards
reading?
In the study, the research was conducted using singular and relational scanning techniques in the
screening model to determine the effect of reading attitudes of 6th and 7th grade students on reading
comprehension skill levels. The level of attitudes and level of comprehension skills of the students were
determined by the singular screening and the effect of the attitudes related to reading and reading were
examined.
The student's universe is composed of 4 middle school students according to the random sampling
method of 8 secondary schools located in the Düzce district of Akçakoca in the academic year of 20172018. 232 students selected by cluster sampling method from 6th and 7th year students were determined
as sample. Since it is not possible to work with students in all middle schools, we have tried to take
samples. The sample size of the study was 232 people with a confidence level of 37%. In the study,
unselected sampling technique was used. Later on, by means of the cluster sampling method, students
from 7 different branches in 6th and 7th classes were studied.
"Attitude Towards Reading Scale" developed by McKenna and Kear, (1990) was collected using
"Reading Comprehension Test" developed by Sert (2010). The "Personal Information Form" was used to
obtain information on how often students read books in their spare time during gender, class level leisure,
and what they read better in reading.
Attitude Scale Related to Reading
The "Reading Attitude Scale" was developed by Mckenna and Kear, which was used to measure
students' attitudes towards reading as a result of their accumulation. The scale consists of 20 items in
total and two sub-dimensions. The subscales of the scale consist of items related to pleasure (1-10 items)
and academic reading (11-20 items) without reading. This scale, which is very useful in practice within the
classroom, requires choosing one of four different senses of the "Garfield" cat character created by Jim
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Davis. These feelings are represented by Garfield paintings of "very happy", "a little bit happy", "a little
sad" and "very upset" and are scored from 1 point to 4 points. The cronbach Alpha reliability coefficient,
which expresses the internal consistency of the measurement results in the development process of the
scale, was calculated as 0.88 by Mckenna and Kear (1990).
Understanding Reading Achievement Test
A performance test consisting of 30 questions prepared by Sert (2010) was applied in determining
the comprehension skills of the students. In the validity studies conducted by Sert (2010), it is seen that
the factor load values have values between 0,54 and 0,82. It has been observed that 30 items in the test
are appropriate in terms of construction validity. In the reliability study of the test by Sert (2010), the
break-up reliability was calculated as 0.84 and the KR20 reliability value as 0.90.
Descriptive analysis of the data obtained as a result of the research was made using statistical
package programs. The Kolmogorov-Simirnov (KS) test is considered to be the end result because the
sample size of the study is greater than 50, indicating that the data set is normally distributed in the range
of +1,5 and -1,5 (Tabachnick, 2013). For this reason, parametric tests were performed in the analysis of
the collected data. X and SS were calculated to determine the sub-dimensions of literacy levels for
students to read and the level of comprehension skills they read according to class levels. The T-test was
used to determine whether the level of attitudes towards reading and the level of comprehension skills
of the students differed according to their personal characteristics, using one-dimensional variance
analysis (ANOVA) and intergroup t-test Tukey tests. Regression analysis was used to determine the effect
of students' attitudes towards reading.
According to findings; When the attitudes of 6th and 7th grade students to reading are examined;
to meet their academic needs. Attitude levels were found to be higher for girls and 6th graders in attitudes
towards reading than personal characteristics. Students who read regular books every day have higher
attitudes towards reading. The ability of the students to understand and their ability to understand the
skills of 7th grade students and girls are higher when they are evaluated according to their personal
characteristics. There was no significant difference between reading comprehension skills of students and
reading frequency levels. Students who read silently have high scores in terms of reading skills and reading
skills compared to students who read and speak gold. Students' attitudes towards reading have a low rate
of explaining their reading comprehension skills.
The results obtained in this study are; a rich environment should be provided to serve children in
developing positive attitudes towards reading from their early ages as children's attitudes towards
reading decrease with age. In other words, accessibility to reading materials should be ensured. If the
family needs the school environment, the child should be able to fulfill the desires that will lead to these
materials.
The reasons for the low attitudes of male students to reading compared to female students should
be investigated more deeply at all ages and necessary precautions should be taken.
Keywords: Attitude, Reading ability, Reading type, Reading frequency
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Giriş
Ortaokul düzeyinde tutum ve okuduğunu anlama ile ilgili birçok çalışmaya rastlanmıştır (Yıldız,
2010; Ünal, 2006; Ateş, 2008). Ancak tutum ile okuduğunu anlama arasındaki ilişkiyi bir arada inceleyen
çalışma yeterli sayıda değildir (Sallabaş, 2008). Bu çalışmada okumaya yönelik tutum ile okuduğunu
anlama bir arada incelenerek alan yazına katkı sağlanmıştır.
Araştırmanın Amacı
Çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının, okuduğunu anlama beceri
düzeylerine etkisini belirlemektir. Bu genel amaç kapsamında şu soruların cevabı aranmıştır.
1.
2.
3.
4.

Öğrencilerin okumaya ilişkin tutum düzeyleri nedir?
Öğrencilerin okumaya ilişkin tutum düzeyleri onların kişisel özelliklerine göre farklılık göstermekte midir?
Öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeyleri nedir?
Öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeyi onların kişisel özelliklerine göre anlamlı farklılık göstermekte
midir?
5. Öğrencilerin okumaya ilişkin tutum düzeylerinin okuduğunu anlama becerilerini yordama düzeyleri nedir?

Yöntem
Araştırmada tarama modelinde tekil ve ilişkisel tarama teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Tekil tarama ile öğrencilerin okumaya ilişkin tutum düzeyleri ve okuduğunu anlama beceri düzeyleri
belirlenirken, ilişkisel tarama ile okumaya ilişkin tutumlarının okuduğunu anlama becerisine etkisine
bakılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Düzce İli Akçakoca ilçesinde bulunan
8 ortaokuldan tesadüfi örneklem yöntemine göre 4 ortaokuldan seçilmiş öğrenciler oluşturmaktadır. Tüm
ortaokullarda bulunan öğrencilerle çalışmak mümkün olmadığı için örneklem alma yoluna gidilmiştir.
Araştırmanın örneklem büyüklüğü % 37 güven düzeyinde 232 kişi olarak belirlenmiştir. Araştırmada
veriler, McKenna ve Kear, (1990) tarafından geliştirilen “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği “, Sert (2010)
tarafından geliştirilen “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılarak toplanmıştır. Her iki ölçekle toplanan
verilere ilişkin normalite testi yapılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği anlaşıldığından analiz
işlemlerinde parametrik testler kullanılmıştır.
Bulgular ve sonuçlar
Elde edilen bulgulara göre; 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutum düzeylerinin oldukça
yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre ortaokul öğrencilerinin çoğunlukla okumayı sevdikleri söylenebilir.
Öğrencilerin tutum düzeyleri kişisel özelliklerine göre incelendiğinde cinsiyete göre kız öğrencilerinin
lehinde anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Bu durum kız öğrencilerin erkeklere göre okumayı daha çok
sevdikleri şeklinde yorumlanmıştır. Sınıf düzeylerine göre ise 6 sınıfların lehinde anlamlı farkın bulunduğu
belirlenmiştir. Böylece 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
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Her gün düzenli kitap okuyan öğrencilerin okumaya karşı tutumlarının daha yüksek olduğu elde edilen
sonuçlar arasındadır.
Öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeylerinin de oldukça yüksek olduğu görülmüştür.
Öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeyleri onların kişisel özelliklerine göre değerlendirildiğinde
7.sınıf öğrencilerinin ve kız öğrencilerin okuduğunu anlama beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu yani
kız örenciler ve 7. sınıf öğrencileri okuduklarını daha iyi anladıkları söylenebilir. Öğrencilerin okuduğunu
anlama becerileri ile kitap okuma sıklık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sessiz okuyan
öğrenciler sesli okuyan ve altını çizerek okumayı benimseyen öğrencilere göre okuduğunu anlama beceri
bakımından yüksek puanlara sahiptir. Öğrencilerin okumaya karşı tutumları onların okuduğunu anlama
becerilerini düşük düzeyde açıklayabilme oranına sahiptir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ışığında; çocukların okumaya ilişkin tutumları yaşa bağlı azaldığı
için çocuklara küçük yaşlardan itibaren okumaya ilişkin olumlu tutum geliştirmesine hizmet edecek zengin
bir çevre sağlanmalıdır. Yani okuma materyallerine ulaşılabilirliği sağlanmalıdır. Gerek aile gerekse okul
ortamı çocuğu bu materyallere yöneltecek doyumları gerçekleştirebilmelidir.
Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre okumaya ilişkin tutumlarının düşük olmasının nedenleri
daha derinlemesine her yaş düzeyinde incelenmeli, gereken önlemler alınmalıdır. Sınıf öğretmenleri
okuma beceriş kazandırırken okumaya karşı olumlu tutum geliştirmenin önemli olduğunu çocuklara ve
ailelere hissettirmeli, okumaya ilişkin olumlu tutum geliştirecek öğrenme yaşantıları oluşturmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Tutum, Okuduğunu anlama becerisi, Okuma türü, Okuma sıklığı
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Abstract No: 45 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Mathematics, an inevitable part of our daily lives, is abstract because of the concepts it covers and
by nature. Mathematics’ abstract content is becoming more complicated, which makes it difficult for
students to adapt. Many students think that Mathematics is difficult, become anxious and then develop
negative attitude to Mathematics.
One of the major reasons of the Mathematics concern is the educational methods used in
Mathematics education. As students are not ensured to think sensibly and comprehend, the principal
reason could be stated as the educational methods applied. It has been determined in several researches
in which the effect levels of active learning methods on students’ anxiety levels for Mathematics have
been studied. The fact that these methods have been shown to be effective in diminishing the anxiety for
Mathematics.
As in teaching many disciplines, teachers’ choices of methods are significant in both enhancing
success and developing positive affective characteristics in Mathematics lessons as well. While choosing
the teaching method, a teacher should not only keep up with scientific developments but also put
students in the center, make them active and take their individual differences into consideration.
Multiple Intelligence Theory (MIT), a theory drawing attention to students’ individual differences,
was developed by Howard Gardner, a neuropsychologist, in 1983. Though not an educational theory
basically, Gardner’s theory that each individual has intelligences at different levels soon started to be
widely implemented. Gardner emphasized that MIT could be used to improve desired abilities and
approach a concept, topic or lesson in different ways or individualize education.
In the literature review carried out, some experimental studies investigating the effects of MIT on
academic achievement in Mathematics and other experimental studies investigating its effectiveness on
academic achievement and other affective characteristics have been encountered. There is also another
meta-analyis study concluding that MIT-based teaching is more influential that the one based on current
curriculum in terms of academic achievement.
However, there seems to be no study questioning the effectiveness of MIT supported teaching
activities on reducing the anxiety concerning Mathematics at Grade 4. In the two studies conducted at
this grade level, its impact on Mathematics success and permanence. Within the framework of the
resources accessed, there is a limited number of experimental studies directed at the effects of teaching
methods which are alternative to the traditional method on academic achievement in Mathematics,
particularly in Turkey. In this context, there is a need for researches in which various teaching methods
and techniques are used. When these needs are taken into consideration, whether Multiple Intelligencesupported activities could be used and become effective might be studied. Furthermore, as feeling
Mathematics anxiety is to bring about failure in Mathematics, it is expected that this study conducted
aimed at diminishing anxiety will lead to an increase in success.
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Briefly, in line with the stated reasons, in this study, it was investigated whether the teaching
activities prepared according to the theory of multiple intelligence were influenced by mathematics
achievement and anxiety levels of the 4th grade students of primary school.
In the study, the teaching made by the activities which are prepared with the multiple intelligence
is independent variable, mathematics course success and anxiety level is dependent variable. The study
was designed according to the pretest-posttest control group trial model. The study was carried out with
55 students in two classrooms in a public primary school with middle socio-economic level in the central
district of Osmaniye province, in spring semester of 2016-2017 academic year.
The research carried out with an experimental and a control group lasted nine weeks. The lessons
were processed by the researcher in the direction of the activities prepared according to multiple
intelligences theory in experimental group, and by the classroom teachers in the direction of the lesson
plan prepared in line with the 2015 Elementary Mathematics Teaching Program (MEB, 2015) in the
control group. In the study, qualitative and quantitative research methods were used together to
propound the effect of activities prepared according to the theory of multiple intelligences. As a data
collection instrument, "Achievement Test" developed by the researcher was used as pretest and posttest
for experimental and control groups; and the "Mathematics Anxiety Scale for Primary School Students"
was used to determine anxiety levels before and after the research process. In addition, the "Personal
Information Form" was used to obtain information about the students who participated in the study. The
qualitative data were collected by having semi-structured interviews with a total of 10 students, five boys
and five girls, in order to determine the process-oriented attitudes of the students in the experimental
group.
In the study, data obtained from achievement test and anxiety scale were analyzed using analysis
of covariance. The level of significance in the analyzes was taken as p <.05 Qualitative data obtained from
the semi-structured interview form were analyzed using descriptive analysis.
According to the results obtained at the end of the study, as a result of the comparison of the pretest and post-test scores; it has been observed that the experimental group is more successful. In addition,
there were no significant differences between the groups in terms of anxiety scores.
However; there was a serious decrease in the anxiety posttest scores of the experimental group
in comparison with the pretest scores. According to the results obtained from the semi-structured
interview form, the students stated that they found the activities prepared according to the multiple
intelligence as pleasurable / funny and that they started to love the lesson by conquering their fear of
mathematics lessons and wanted to attend the lesson. They also mentioned that after applying the tests,
they were not afraid of the Mathematics class, but increased their self-confidence.
Keywords: Theory of Multiple Intelligences, Mathematics Teaching, Mathematical Anxiety, Academic
Achievement
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Bildiri No: 45 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan matematik, içerdiği kavramlar ve doğası gereği
soyuttur. Matematiğin bu soyut içeriği, anlaşılmasını zorlaştırmakta ve öğrencilerin bu derste zorlanması
sebep olmaktadır. Pek çok öğrenci matematiğin zor olduğunu ve matematiği başaramayacağını düşünerek
kaygılanmakta ve matematiğe karşı olumsuz tutum geliştirmektedir.
Matematik kaygısının ana sebeplerinden biri, matematik eğitiminde kullanılan eğitimsel
yöntemlerdir. Matematik sınıflarında, öğrencilerin mantıklı düşünme ve anlamaları sağlanamadığından,
matematik kaygısının asıl nedeni olarak uygulanan öğretim yöntemleri gösterilebilir. Çeşitli aktif öğrenme
yöntemlerinin öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı düzeylerine etkisinin incelendiği çeşitli
araştırmalarda, bu yöntemlerin matematiğe yönelik kaygıyı azaltmada etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Birçok dersin öğretiminde olduğu gibi matematik derslerinden de öğretmenin yöntem seçimi hem
başarının arttırılmasında, hem de olumlu duyuşsal özelliklerin geliştirilmesinde önemlidir. Öğretmen,
öğretim yöntemini seçerken, hem bilimsel gelişmeleri izlemeli; hem öğretimde öğrencilerini merkeze alıp,
onları aktif hale getirmeli hem de öğrencilerdeki bireysel farklılıkları dikkate almalıdır.
Öğrencilerdeki bireysel farklılıklara dikkat çeken bir kuram olan “Çoklu Zekâ Kuramı” (ÇZK) 1983’te
nöropsikolog olan Howard Gardner tarafından geliştirilmiştir. Temelde bir öğretim kuramı olmamasına
rağmen, Gardner’ın her bireyin farklı derecelerde çeşitli zekâlara sahip olduğunu ileri sürdüğü kuramı, kısa
sürede eğitim alanında geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Gardner, çoklu zeka kuramının okullarda,
istenen yeteneklerin geliştirilmesinde; bir kavrama, konuya ya da derse farklı şekillerde yaklaşılmasında
veya eğitimin bireyselleştirilmesinde kullanılabileceğini vurgulamıştır.
Yapılan literatür taramasında, Türkiye'de ÇZK'nın matematik dersindeki akademik başarı
üzerindeki etkilerini inceleyen deneysel çalışmalara ve diğer derslerdeki akademik başarı ve diğer duyuşsal
özellikler üzerindeki etkililiğini inceleyen deneysel çalışmalara rastlanmıştır. ÇZK temelli öğretimin
akademik başarı açısından mevcut programa dayalı öğretimden daha etkili olduğunu ortaya çıkaran bir de
meta-analiz çalışmasına rastlanmıştır.
Ancak, dördüncü sınıf Matematik öğretiminde, çoklu zekâ kuramı destekli öğretim etkinliklerinin
matematik ilişkin kaygının azaltılması konusundaki etkililiğini sınayan bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu
sınıf düzeyinde yapılan iki çalışmada da, matematik dersindeki başarı ve kalıcılık üzerindeki etkiler
incelenmiştir. Ulaşılabilen kaynaklar çerçevesinde, özellikle Türkiye'de, geleneksel yönteme alternatif
öğretim yöntemlerinin matematik dersindeki akademik başarı üzerindeki etkilerine yönelik deneysel
çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu durumda farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin
uygulandığı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar göz önüne alındığında, çoklu zekâ kuramı
destekli etkinlikler matematik derslerinde kullanılabilir ve etkili olup olmadığı araştırılabilir. Ayrıca
matematik kaygısı yaşamak, matematik başarısızlığını da beraberinde getireceğinden; kaygıyı azaltmaya
yönelik yapılan bu çalışmanın başarıdaki artışı da beraberinde getirmesi beklenmektedir.
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Özetle, belirtilen bu gerekçeler doğrultusunda, bu çalışmada, Çoklu Zekâ Kuramına göre hazırlanan
öğretim etkinliklerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve kaygı düzeylerine
etkisi olup olmadığı araştırılmıştır.
Araştırmada, Çoklu Zekâ Kuramına göre hazırlanan etkinlikler ile yapılan öğretim bağımsız
değişken, matematik dersi başarısı ve kaygı düzeyi ise bağımlı değişkendir. Araştırma, öntest-sontest
kontrol gruplu deneme modeline göre tasarlanmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar
yarıyılında, Osmaniye ili merkez ilçesinde yer alan orta sosyo-ekonomik düzeydeki bir devlet ilkokulunda
iki derslikte okuyan toplam 55 öğrenci ile yürütülmüştür.
Bir deney ve bir kontrol grubu ile yürütülen araştırma dokuz hafta sürmüştür. Dersler, deney
grubunda Çoklu Zekâ Kuramına göre hazırlanan öğretim etkinlikleri doğrultusunda araştırmacı, kontrol
grubunda ise 2015 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı (MEB, 2015) doğrultusunda hazırlanan ders
planları doğrultusunda sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir. Çalışmada, Çoklu Zekâ Kuramına göre
hazırlanan etkinliklerin etkisinin ortaya konulması için nitel ve nicel araştırma yöntemleri bir arada
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ”Başarı Testi”, deney ve kontrol
gruplarına öntest ve sontest olarak; kaygı düzeylerini belirlemek içinde ”İlköğretim Öğrencileri için
Matematik Kaygı Ölçeği“ araştırma işlem öncesinde ve işlem sonrasında uygulanmıştır. Ayrıca “Kişisel Bilgi
Formu” çalışmaya katılan öğrenciler hakkında bilgi almak için kullanılmıştır. Nitel veriler, deney grubunda
yer alan öğrencilerin sürece yönelik düşüncelerini saptamak için beşi erkek beşi kız olmak üzere toplam
10 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanmıştır.
Araştırmada başarı testi ve kaygı ölçeğinden elde edilen veriler, kovaryans analizi kullanılarak analiz
edilmiştir. Analizlerde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak alınmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan
elde edilen nitel veriler, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.
Araştırma sonunda elde edilen verilere göre, başarı testi öntest-sontest puanlarının
karşılaştırılması sonucunda; deney grubunun daha başarılı olduğu görülmüştür. Ek olarak kaygı puanları
açısından gruplar arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ancak; deney grubunun kaygı sontest
puanlarında, öntest puanlarına göre ciddi derecede bir azalma görülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme
formundan elde edilen sonuçlara göre öğrenciler, Çoklu Zekâya göre hazırlanan etkinlikleri zevkli/eğlenceli
bulduklarını, bu etkinlikler sayesinde matematik derslerine olan korkularını yenerek dersi sevmeye
başladıklarını ve derse katılmayı istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca uygulamadan sonra, Matematik
dersinden korkmayıp, öz güvenlerinin arttığından söz etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Zekâ Kuramı, Matematik Öğretimi, Matematik Kaygısı, Akademik Başarı
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Abstract No: 47 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose of the study
Lifelong learning includes individuals' formal-informal education processes in which they have
participated throughout their lives to improve their knowledge, interests and competences. It is necessary
to discuss the concept with variables such as social, political, economic, philosophical, and components
of these variables. It is a social necessity to try to catch up with the developing and changing global reality.
This concept has constructed itself in the process, and has taken the concept of "learning" to the forefront
as a result of the applications which started many years ago in the developed countries. While the need
for "learning" has been a necessity, it is now perceived as an obligation nowadays. For this reason,
"learning" should primarily be considered as a need for any age groups and developmental periods, and
it should be known that this requirement can be eliminated by any structured dimension of the Lifelong
Learning. In Turkey, life long learning is configured but not yet widespread at the desired level. The
curricula that are desired to be developed need to be structured on need analysis. This study is thought
that it serves this need analysis by determining the life long learning-related awareness and tendencies
of the adults, who are at the higher education level of the country with a dimension, and revealing their
relations to it.
Individuals studying at higher education are expected to be to have responsibility for their own
learning, to improve in their own direction, to be in an effort to continually improve themselves and most
importantly to try to make their own realization. In accordance with this expectation, it is thought that
undergraduate students' having life-long learning skills will contribute to their post-graduate working life
and society in a wide range. Considering the multiplier effect of this concept in this context, it is necessary
for undergraduate students to have awareness and tendencies towards lifelong learning in order to
educate well-equipped individuals. In our country, the concept of lifelong learning, which is an important
process now and will be in the future, needs to be scientifically described and filled in.
In this study, predicting lifelong learning tendencies of undergraduate students in terms of their
perceptions of competence and their trait anxiety was aimed to find out. The demographic characteristics
of the participants were taken into consideration as the sub-objective, and the relations between the
dependent and independent variables were put forward. The following questions were answered in order
to reach the purpose of the research:
1. What are the lifelong learning trends, general competencies and trait anxieties of university
students, and are there any significant relationships between them?
2. What are the variables that significantly predict the lifelong learning tendencies of
undergraduate students?
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Method
In the research, relational scanning model was used. Besides, purposeful sampling method was
used. Within the scope of this method, 720 students, who are in the 2nd or 4th grade and studying at
various faculties of the state university located in the west of Turkey were reached. "Lifelong Learning
Tendencies Scale", "Proficiency Perception Scale" and "Trait Anxiety Scale" were used as data collection
tools in the study. In data analysis, independent sample t test, anova, correlation analysis and regression
analysis, which are from descriptive statistics were used.
Findings
Findings related to the first sub-problem of the research showed that the relationship among the
life-long learning tendencies, general competences, anxiety states of undergraduate students were
analyzed and, trait anxiety states were found to predict life long learning positively in terms of being open
to improvement and willingness to learn. As the anxiety levels of undergraduate students increase, they
become willing to lifelong learning and want to improve themselves so students' anxiety levels shape
lifelong learning as a need and necessity.
Students’ academic and social competences predicted their lifelong learning tendencies, and the
need and willingness to the lifelong learning of the students who feel themselves adequate in academic
and social area was more than the other students. As the students 'willingness to develop and actualize
themselves, their social and academic satisfaction increased, lifelong learning tendencies have moved to
positive points and students' becoming willingness to lifelong learning has increased.
In the study, there was a negative correlation between the general competencies of
undergraduate students and the level of anxiety. The fact that the general anxiety levels of the students
are too high or too low affects their academic and social competences negatively. The anxiety levels of
the students who feel academically and socially self sufficient are in average dimensions.
Considering the factors that predict the lifelong learning tendencies of the university students
questioned in the second sub-problem, the willingness in faculty selection and academic achievement
affects lifelong learning tendencies positively in terms of being open willing to improvement. It has also
been observed that the fact that the students are female or male, being second or fourth grade students,
having lived in a village or province for a long time, at which faculty they are and where they were born
do not make a difference in lifelong learning tendencies.
It is understood that those students who were willing to choose the faculty they are studying and
who do not repeat the course during the undergraduate period are more open and willing to participate
in lifelong learning education compared to other students.
Results
According to the research, university students' anxiety levels and general competence perceptions
affect their lifelong learning tendencies. The average level of anxiety of the students indicates that they
are satisfied with their academic and social areas and that they carry their lifelong learning tendencies to
positive dimensions and that they have a positive attitude towards lifelong learning. The demographic
variables such as age, gender, which are expected to affect lifelong learning process of students, do not
affect students' lifelong learning tendencies. The fact that students' being willing to select their
departments and repeating the course affects both academic competences, general anxiety levels and
willingness, volunteering, which are subdimensions of lifelong learning in a positive way.
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Çalışmanın Amacı
Yaşam boyu öğrenme, bireylerin; bilgi, yetenek, ilgilerinin gelişimi için yaşamları boyunca
katıldıkları örgün, yaygın eğitim süreçlerini kapsamaktadır. Bu nedenle, sosyal, siyasal, ekonomik, felsefi
gibi değişkenler ve bileşenleri ile ele alınması gerekmektedir. Gelişen ve değişen küresel gerçekliği
yakalamaya çalışmak, toplumsal bir ihtiyaçtır. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllar önce başlayan uygulamalar
sonucunda bu kavramın süreç içerisinde kendisini yapılandırarak “öğrenme” kavramını ön plana çıkardığı
görülmektedir. “Öğrenme” ihtiyacı, bir ihtiyaçken artık bir zorunluluk olarak görülmektedir. Öğrenme, her
yaş ve gelişim dönemi için bir ihtiyaç olarak düşünülmeli ve bu ihtiyacı gidermenin de Yaşam Boyu
Öğrenmenin yapılandırılmış herhangi bir boyutu ile olabileceği bilinmelidir. Türkiye de “Yaşam Boyu
Öğrenme” kavramının yapılandırılmış fakat henüz istendik düzeyde değildir. Bu kavrama ilişkin var olan
durum betimlenmelidir. Çünkü geliştirilmek istenen eğitim programlarının mutlaka ihtiyaç analizleri
üzerine yapılandırılması gerekmektedir. Bu çalışma da, bir boyutu ile ülkenin yükseköğretim basamağında
olan yetişkinlerin, Yaşam Boyu Öğrenme kavramına ilişkin farkındalıklarının ve eğilimlerinin belirlenmesi
ve ilişkilerinin ortaya konulması ile söz konusu ihtiyaç analizine hizmet ettiği düşünülmektedir.
Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören bireylerin, kendi öğrenmesinden sorumlu, kendi
hedefi doğrultusunda ilerleyebilen, sürekli gelişme çabasında olan, kendi gerçekliğini sağlamaya çalışan
bireylerin olması beklenmektedir. Bu beklenti doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin yaşam boyu
öğrenme becerilerine sahip olması, onların mezuniyet sonrası çalışma hayatına ve topluma geniş bir
yelpazeden katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda sözü edilen kavramın çarpan etkisi dikkate
alındığında, donanımlı bireyler yetişmesi için üniversite öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin
farkındalıklarının ve eğilimlerinin olması gerekmektedir. Ülkemizde, şimdi ve gelecekte önemli bir süreç
olan yaşam boyu öğrenme kavramının bilimsel olarak betimlenmesi ve içinin doldurulması gerekmektedir.
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin, yaşam boyu öğrenme eğilimlerini, kendilerine ilişkin
yeterlilik algıları ve sürekli kaygı durumları açısından yordamak amacı ile yapılmıştır. Araştırmada, alt amaç
olarak katılımcıların demografik özellikleri dikkate alınmış ve söz konusu bağımlı ve bağımsız değişkenler
arası ilişkiler ortaya konulmuştur. Araştırmanın amacına ulaşmak için aşağıda yer alan sorular
yanıtlanmıştır:
1. Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri, genel yeterlikleri ve sürekli kaygı durumları
nasıldır ve aralarında anlamlı bir ilişki var mıdır?
2. Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini anlamlı olarak yordayan değişkenler nelerdir?

Yöntem
Araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntem kapsamında, Türkiye’nin batısında yer alan devlet üniversitesinin, Sağlık Bilimleri
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Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, İletişim
Fakültesi ve İşletme Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 2. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 720
öğrenciye ulaşılmıştır.
Çalışmada, veri toplama araçları olarak “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği”, “Yeterlik Algısı
Ölçeği”, “Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistiklerden bağımsız
örneklem t testi, anova, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin elde edilen bulgular da, üniversite öğrencilerinin, yaşam
boyu öğrenme eğilimleri genel yeterlikleri ve kaygı durumları arasındaki ilişki incelenmiş öğrencilerin
sürekli kaygı durumlarının yaşam boyu öğrenme becerilerini gelişime açıklık ve öğrenmeye isteklilik
boyutlarında pozitif yönde yordadığı görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin kaygı seviyeleri arttıkça,
yaşam boyu öğrenmeye isteklilik duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Öğrencilerin akademik ve sosyal yeterliklerinin, yaşam boyu öğrenme eğilimlerini olumlu yönde yordadığı
akademik ve sosyal alanda kendilerini yeterli hisseden öğrencilerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarının ve
istekliliklerinin diğer öğrencilere oranla daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin kendilerini
geliştirme ve gerçekleştirme isteklilikleri, sosyal ve akademik doyumları arttıkça yaşam boyu öğrenme
eğilimleri olumlu noktalara taşınmış, öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeye açıklık isteklilikleri artmıştır. Yine
üniversite öğrencilerinin genel yeterlikleri ve kaygı seviyeleri arasındaki ilişki incelendiğinde negatif yönlü
bir korelasyon olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin genel kaygı düzeylerinin çok yüksek ya da çok düşük
olmasının, akademik ve sosyal yeterliliklerini olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Akademik ve
sosyal olarak kendini yeterli hisseden öğrencilerin kaygı düzeylerinin ortalama boyutlarda olduğu
anlaşılmaktadır.
İkinci alt problemde, fakülte seçimindeki isteklilik ve akademik başarılarının, yaşam boyu öğrenme
eğilimlerini gelişime açıklık ve isteklilik yönünde pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Öğrencilerin, kadın
veya erkek olmalarının, ikinci sınıf öğrencisi ya da dördüncü sınıf öğrencisi olmalarının, uzun süre köy veya
il de yaşamış olmalarının, hangi fakültede eğitim aldıklarının ve doğum yerlerinin öğrencilerin yaşam boyu
öğrenme eğilimlerinde bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Eğitim gördükleri fakülteyi isteklilikle seçen
ve lisans döneminde ders tekrarı yapmayan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme eğitimine diğer öğrencilere
oranla yaşam boyu öğrenme eğitimlerine daha açık ve istekli oldukları anlaşılmaktadır.
Sonuç
Araştırma, öğrencilerin ortalama kaygı düzeyleri, akademik ve sosyal alanda kendilerini yeterli
hissetmelerinin, yaşam boyu öğrenme eğilimlerini pozitif boyutlara taşıdığını, yaşam boyu öğrenmeye
açıklık ve istekliliklerini olumlu etkilediğini göstermektedir. Öğrencilerin yaş, cinsiyet, eğitim aldıkları alan
yaşadıkları yer ve doğum yeri gibi demografik değişkenler, yaşam boyu öğrenme eğilimlerini
etkilememektedir. Öğrencilerin bölümlerini isteyerek seçme ve ders tekrarı yapmalarının akademik
yeterliklerini, genel kaygı düzeylerini ve yaşam boyu öğrenmenin isteklilik ve gönüllülük alt boyutlarını
olumlu olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme eğilimi, Genel yeterlilik, Sürekli kaygı durumu

395

11Th Grade Students ' Understanding Level Of Gases Subject In Terms Of Some Variables
Pelin Mete
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Atatürk Üniversitesi, Kazım
Karabekir Eğitim Fakültesi,

Abstract No: 305 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In studies in the field of Chemistry education, it is generally observed that the concepts of
Chemistry are not sufficiently understood by the students. It is shown that among the reasons of this
situation, the concepts contain abstract information, students are prejudiced, concepts are less related
to daily life, and the hierarchical relationship of concepts with each other is not understood. Many of the
chemistry concepts most challenged by students are concerned with gases. It is necessary to increase the
number of studies carried out in this area in order to determine the level of understanding and mistakes
that pupils have about gases and to restructure the educational environment in this direction. The
purpose of this study was tried to determine 11th grade students ' understanding level of gases subject
in terms of some variables.
Method
The sample of the study consists of 87 students studying in the 11th class of four science branches
of Erzurum Mecidiye Anatolian High School in the spring semester of the 2017-2018 academic year. In
this study, the method of survey was used in order to try to determine the level of understanding of the
students' gas subjects. In order to collect data in the study, 10 open-ended questions were prepared by
using the university preparation questions and the test books of the students. These questions were
applied to 7 students in a different school before sampling and tried to correct the incomplete and
unintelligible aspects of the questions. In addition, two chemistry teachers and two academicians were
asked about the data collection tool. In view of these views and the results of the pilot implementation,
questions were omitted that require more than one information and difficult to understand concepts. As
a result of this arrangement, only four of these questions were used as data collection tools.
The data obtained from the study were analyzed using content analysis and descriptive statistics.
When analyzing the data, the answers given by the students are classified under the following headings:
leave the question blank→ missed (0), make the wrong answer→ do not understand (1), answer the right
answer or answer the wrong concepts → partially understand (2), answer the right answer and make the
missing statement → understand (3), answer the right answer and make the right explanation→ fully
understand (4).
Findings
The data obtained from the study were analyzed separately for four questions and presented
below:
In the first question in the study, the effect of the gas pressure resulting from the reaction
formation between metal and acid was investigated. When we look at the answer rates given by the
students for this question, it was seen that the ratio of the correct answer and correct answer rates was
25,28% and the ratio of incomplete explanation, non-explanation, wrong answer and blank answer rates
were 75,12%.
In the second question in the study, the relationship between pressure, temperature, and volume
were examined in gases. When the response rates of the students are examined; it was observed that the
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ratio of the correct answer and correct explanation was 22.98% and the ratio of incomplete explanation,
inability to explain, wrong answer and the blank question was 77.02%.
In the third question in the study, pressure, temperature, expansion, kinetic energy relations were
investigated in gases. When the response rates of the students towards this question were examined; it
was observed that the ratio of the correct answer and the correct answer was 20,68% and the ratio of
incomplete explanation, inability to explain, wrong answer and blank question were 79.29%.
In the fourth questions; temperature, pressure, state change, intermolecular distance relation
were investigated in gases. When the response rates of the students were examined, it was observed that
the ratio of the correct answer and the correct explanation was 55.17% and the ratio of the incomplete
explanation, the lack of explanation, the wrong answer, and the blank question were 44.8%.
Result
According to the findings obtained without working, it was seen that the students answered the
fourth question most correctly. The reason for this situation may be due to the fact that the events that
occurred during the changes of state can be understood more by the students according to the subject
of gases. The third question was the least correct answer given by the students. This question is more
related to daily life than other questions. The low rate of response can be due to the fact that students
can't relate the subject of the gases much to everyday life.
Keywords: gases, science Education, Chemistry Education
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11. Sınıf Öğrencilerinin Gazlar Konusunu Bazı Değişkenler Açısından Anlama Düzeyleri
Pelin Mete
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Atatürk Üniversitesi, Kazım
Karabekir Eğitim Fakültesi,

Bildiri No: 305 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Kimya eğitimi alanında yapılan çalışmalarda genellikle kimya kavramlarının öğrenciler tarafından
yeterince anlaşılmadığı görülmektedir. Bu durumun sebepleri arasında kavramların soyut bilgi içermesi,
öğrencilerin önyargılı olmaları, kavramların günlük hayatla az ilişkilendirilmesi ve kavramların birbiriyle
olan hiyerarşik ilişkisinin anlaşılmamış olması gösterilmektedir. Öğrencilerin en çok zorlandıkları kimya
kavramlarının birçoğu gazlar konusunda yer almaktadır. Öğrencilerin gazlar konusunda sahip oldukları
anlama düzeylerinin ve yanlışlıkların belirlenebilmesi, eğitim-öğretim ortamlarının bu doğrultuda yeniden
yapılandırılması için bu alanda yapılan çalışmaların sayısının artırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın
amacı, lise 11. sınıf öğrencilerinin bazı değişkenler açısından gazlar konusunu anlama düzeylerini
belirlemeye çalışmaktır.
Yöntem
Çalışmanın örneklemi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Erzurum Mecidiye Anadolu
Lisesi’nin dört fen şubesinin 11. sınıfında öğrenim gören toplam 87 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada
öğrencilerin gazlar konusunu anlama seviyeleri belirlenmeye çalışılacağından tarama yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla üniversite hazırlık sorularından ve öğrencilerin test
kitaplarından faydalanılarak 10 adet açık uçlu soru hazırlanmıştır. Hazırlanan bu sorular örnekleme
uygulanmadan önce farklı bir okuldaki 7 öğrenciye uygulanarak soruların eksik ve anlaşılmayan yönleri
düzeltilmeye çalışılmıştır. Ayrıca veri toplama aracı ile ilgili iki kimya öğretmeni ve iki akademisyenin
görüşleri alınmıştır. Bu görüşler ve pilot uygulama sonuçları doğrultusunda birden fazla bilgi gerektiren ve
anlaşılması zor kavramlar içeren sorular çıkarılmıştır. Bu düzenleme sonucu, bu sorulardan sadece dört
tanesi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.
Çalışmadan elde edilen veriler içerik analizi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir.
Veriler analiz edilirken öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar; soruyu boş bırakma→ cevapsız (0), yanlış
açıklama yapma → anlamama (1), doğru cevap verip açıklama yapmama veya yanlış kavramlarla
cevaplandırma → kısmi anlama (2), doğru cevap verip eksik açıklama yapma → anlama (3), doğru cevap
verip doğru açıklama yapma→ tam anlama (4) başlıkları altında sınıflandırılmıştır.
Bulgular
Çalışmadan elde edilen veriler dört soru için ayrı ayrı analiz edilmiş ve aşağıda sunulmuştur:
Çalışmadaki ilk soruda metal ve asit arasındaki reaksiyon oluşumu sonucu açığa çıkan gaz
basıncının etkisi incelenmiştir. Bu soruya yönelik öğrencilerin verdikleri cevaplama oranlarına bakıldığında
doğru cevap verip doğru açıklama yapma oranının %25,28 iken eksik açıklama yapma, açıklama
yapamama, yanlış cevap verme ve soruyu boş bırakma oranları toplamının ise % 75,12 olduğu
görülmüştür.
Çalışmadaki ikinci soruda gazlarda basınç, sıcaklık, hacim ilişkisi incelenmiştir. Öğrencilerin cevap
verme oranlarına bakıldığında; doğru cevap verip doğru açıklama yapma oranının %22,98 olduğu, eksik
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açıklama yapma, açıklama yapamama, yanlış cevap verme ve soruyu boş bırakma oranları toplamının ise
%77,02 olduğu görülmüştür.
Çalışmadaki üçüncü soruda gazlarda basınç, sıcaklık, genleşme, kinetik enerji ilişkisi incelenmiştir.
Bu soruya yönelik öğrencilerin cevaplama oranlarına bakıldığında; doğru cevap verip doğru açıklama
yapma oranının %20,68; eksik açıklama yapma, açıklama yapamama, yanlış cevap verme ve soruyu boş
bırakma oranları toplamının ise %79,29 olduğu görülmüştür.
Dördüncü soruda ise gazlarda sıcaklık, basınç, hal değişimi, moleküller arası uzaklık ilişkisi
incelenmiştir. Öğrencilerin cevaplama oranlarına bakıldığında; doğru cevap verip doğru açıklama yapma
oranının %55,17 eksik açıklama yapma, açıklama yapamama, yanlış cevap verme ve soruyu boş bırakma
oranları toplamının ise %44,8 olduğu görülmüştür.
Sonuç
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin en çok dördüncü soruya doğru cevap verdikleri
görülmüştür. Bu durumun sebebi hal değişimlerinde meydana gelen olayların gazlar konusuna göre
öğrenciler tarafından daha çok anlaşılması olabilir. Öğrencilerin en az doğru cevap verdiği soru ise üçüncü
sorudur. Bu soru diğer sorulara göre daha çok günlük yaşamla ilişkidir. Cevaplama oranının düşük olması
öğrencilerin gazlar konusunu günlük yaşamla çok fazla ilişkilendiremediklerinden kaynaklanabilir.
Anahtar Kelimeler: gazlar, fen eğitimi, kimya eğitimi
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The Examination Of Attitudes Of Secondary School Students Towards Computer-Assisted
Instruction In Terms Of Various Variables
Tuğba İnciman Çelik1, Ezgi Çoban1, Süleyman Alpaslan Sulak2
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi ABD

Abstract No: 307 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Today, computers are seen as one of the most important tools in rapid development in science
and technology. People almost everywhere encounter computers and interact with them. It is unthinkable
that computers are not used in education in this intensive use.
In Turkey, studies on the use of computers in education services began in 1984 and have
developed continuously until today. Developing technology affects education institutions, education so it
affects educational technology tools too. In the new century that we are in, almost all work will be done
with computers and today's children will use computers in their daily lives as well as in their business lives.
Therefore, our children should be computer literate and develop their computer skills as well. These
technological developments and technological products find their reflection in an education life and these
added computers to the educational process as a supporter. In this process, Computer Aided Education
(CAE) concept has emerged.
Computer Aided Education is a teaching method that requires expertise in various subjects:
suitable specification and number of equipment identification, the teacher who has the capacity to
respond to training, educates the students, preparation of computer programs suitable for course
schedules etc. CAE (Computer Aided Education) is also a teaching method which is combination of
strengthens the teaching - learning process and student motivation, and benefitting from it according to
students’ own learning speed and self-learning principles. In this method, computer learning is seen as a
material that supports and strengthens the education - training process, not a substitute for the teacher
in the teaching environment.
In examining behaviors of individuals, attitudes need to be investigated and examined because
attitudes are one of the determinants of behavior. Attitudes influence our behavior.
Attitudes are one of the most important factors in the awareness of the students about Computer
Aided Education and on their success in education and training. Attitude is a tendency, which is attributed
to an individual, and forms the thoughts, feelings and behavior of a psychological object regularly.
Attitudes are expressions of positive or negative evaluation of objects, people or events.
The purpose of this study is to examine the attitudes of secondary school students on the use of
technology in classes in terms of various variables. In the research, relational scanning method is used in
the descriptive scanning model. Scanning models are a suitable model for research that aims to describe
a past or a current situation as if it. The relational scanning method is included in the general scanning
method. General scanning models are scanning arrangements made on a group of samples or samples
that will be taken from all or part of the universe in the case of a large number of elements and the
purpose is to arrive at a general judgment about the universe in an environment. The study was conducted
in two secondary schools in Konya and Mersin in the 2017 - 2018 academic year. As a data collection tool,
"Attitude Scale of Using Technology in Lessons" developed by Dağtekin (2016) and personal information
form consisting of 5 items were used. The attitude scale is arranged in the form of a five-point Likert type
and it was scored as “I agree completely” (5) and “I totally disagree” (1). The highest score on the scale
was 110 and the lowest score was 22. Attitude scale was applied to 172 students. Percentage, frequency,
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dependent t test and one way ANOVA were used in the analysis of the data. In the study, it was examined
whether there were any differences according to gender, class levels of students, education levels of
parents, family monthly income and intercity variables. According to the results obtained from the
research, the attitudes of the students towards the technology use in the lessons were found to be
significantly different according to the gender variable. It has been determined that the attitudes of the
students towards technology are positive. There was no significant difference between class levels of
students, family monthly income, education level of parents, and intercity variables.
Keywords: Computer Aided Education, attitude, variable
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Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumlarının Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tuğba İnciman Çelik1, Ezgi Çoban1, Süleyman Alpaslan Sulak2
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi ABD

Bildiri No: 307 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Günümüzde bilgisayarlar, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler içerisinde en önemli araçlardan biri
olarak görülmektedir. İnsanlar, hemen hemen her yerde bilgisayarla karşılaşmakta ve bilgisayarlarla
etkileşim içerisinde olmaktadır. Bu yoğun kullanım içerisinde, bilgisayarların eğitimde kullanılmaması
düşünülemez.
Türkiye’de bilgisayarın öğretim hizmetlerinde kullanılması ile ilgili çalışmalar 1984 yılında
başlamıştır ve günümüze kadar devamlı gelişerek devam etmiştir. Devamlı gelişen teknoloji; eğitim
kurumlarını, eğitimi ve dolayısıyla eğitim teknolojisi araç-gereçlerini etkilemektedir. İçinde bulunduğumuz
yeni yüzyılda, hemen hemen tüm işler bilgisayar ortamında yapılacak ve günümüzün çocukları gerek
günlük yaşamlarında gerekse iş hayatlarında bilgisayarları kullanacaklardır. Çocuklarımızın bilgisayar
okuryazarı olabilmeleri, bilgisayar kullanım becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu teknolojik
gelişmeler ve teknolojik ürünler eğitimde de yansımalarını bularak bilgisayarları eğitim-öğretim sürecine
ortak olarak katmıştır. Bu süreçte Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) kavramı ortaya çıkmıştır.
BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim), uygun özellikte ve sayıda donanımın belirlenmesi, bu eğitime
cevap verebilecek kapasitede öğretmen ve öğrencinin yetiştirilmesi, ders programlarına uygun bilgisayar
programlarının hazırlanması vb. çeşitli konularda uzmanlık gerektiren bir öğretim metodudur. BDE
(Bilgisayar Destekli Eğitim), öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi
öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile
birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir. Bu yöntemde bilgisayar öğrenme - öğretme ortamında
öğretmenin yerine geçecek bir araç değil, eğitim - öğretim sürecini destekleyen ve güçlendiren bir
materyal olarak görülmektedir.
Bireylerin davranışlarının incelenmesinde, davranışların belirleyicilerinden birisi olarak tutumların
araştırılması ve incelenmesi gerekmektedir. Tutumlar davranışlarımızı etkilemektedir.
Bilgisayar destekli eğitim konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmelerinde ve eğitim - öğretim
faaliyetlerinde başarılı olmaları konusunda en önemli faktörlerden birisi tutumlarıdır. Tutum, bir bireye
atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli biçimde oluşturan
bir eğilimdir. Tutumlar nesneler, insanlar ya da olaylar hakkında olumlu ya da olumsuz değerlendirme
ifadeleridir.
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin derslerde teknolojinin kullanıma ilişkin tutumlarını
çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada, betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama
yöntemi kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekli ile
betimlemeyi amaç edinen araştırmalar için uygun bir modeldir. İlişkisel tarama modeli genel tarama
yöntemi içerisine girmektedir. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren
hakkındaki genel yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da
örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. Çalışma, 2017-2018 öğretim yılında Konya’da ve
Mersin’ de olmak üzere iki ortaokulda yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Dağtekin (2016) tarafından
geliştirilen “Derslerde Teknolojinin Kullanıma İlişkin Tutum Ölçeği” ve 5 maddeden oluşan kişisel bilgi
formu kullanılmıştır. Tutum ölçeği beşli likert tipte düzenlenmiştir ve “Tamamen Katılıyorum” (5)’dan
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“Tamamen Katılmıyorum” (1)’a göre puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 110, en düşük
puan 22 olarak belirlenmiştir. Tutum ölçeği, toplam 172 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde
yüzde, frekans, bağımlı ilişki t testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırmada cinsiyet, sınıf, anne baba eğitim seviyesi, ailenin aylık geliri ve şehirlerarasındaki değişkenlere göre farklılık olup olmadığı
incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre ise öğrencilerin derslerde teknoloji
kullanımına yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre erkekler yönünde anlamlı bir fark bulunmuştur.
Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyleri, ailelerin
gelir düzeyleri, anne-baba eğitim seviyesi ve iller arasında ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli eğitim, tutum, değişken
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Examining The Relationship Of Reading Comprehension Self-Efficacy Of Middle School
Students To Reading Attitudes
Tazegül Demir Atalay
Kafkas Üniversitesi

Abstract No: 52 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Abstract
Introduction
Every individual has a variety of coded skills in his mind from the moment he is born. These skills
are special abilities that help him to survive and make it easier to adapt to his new life. These are the skills
to understand and express the ability to communicate and socialize with the individual's environment.
One of the most basic features that distinguish humanity from other living things is language proficiency.
The basic components of the language that allows people to deal with each other are understood and
understood. Together, these two components can communicate fully with the individual when they show
a harmonious existence. People come to the world with the ability to understand and tell. These are
informal listening and speaking skills. Reading and writing, which support these skills and are formalized
in educational institutions, are important skills that complement the skills of understanding and speaking.
Reading is a complex language skill that includes both physiological and mental processes. In this
case it is possible to read, to express the symbols that make up a written text, to perceive it with care,
sometimes sometimes from the inside to the outside, voiced in the mind and structured in the brain. This
can be said to be a very important skill that contributes to the understanding ability of reading skill and
can be defined as the beginning of formal education. In this sense, it can be said that the mental processes
of reading are extremely dominant. For this reason, it can be said that motivational processes and
attitudes are two important factors in reading. As a matter of fact, it can be stated that the most basic
aim of reaching an understandable level that individuals read. The reading that you read requires a
deliberate and effective cognitive process in the text of the reading. Interpretation and interpretation of
the text can contribute to the conversion of reading into habit, and it also improves the self-efficacy of
the person to read. As the motivation of the students increases, the frequency of repetition increases and
their attitudes increase accordingly. This relationship is also the starting point of this work to be done by
us.
Purpose
In this study, it was aimed to reveal the relation between the reading attitudes of middle school
students and self-efficacy situations.
Method
The research has been structured in the screening model as the situation in the research is tried
to be described as it exists. The relational screening approach in the context of the screening approach
was used because it was attempted to determine whether there was any change in the two variables in
the study together.
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450 fifth grade students from the secondary schools randomly selected in Kars were included in
the study group. For this reason, simple unselected sampling method is used. Data were obtained using
the "Reading Comprehension Scale" and "Reading Attitude Scale".
Findings of the research
In the study, mean values were examined in order to determine the level of understanding of
middle school students, self-efficacy perceptions and reading attitudes. The highest score that can be
taken from the "Written and Visual Understanding" sub-dimension of the "Reading Comprehension SelfEfficacy Scale" is 55 and the lowest score is 11. It is seen that the average for middle school students is
higher for this sub-dimension. Again, the highest score that can be taken from the subscale of "SelfRegulation in Reading" is 40, the lowest score is 9. It is seen that middle school students have moderate
average in this sub-dimension. The highest score that can be taken from the subscale of "High Self
Reliance on Reading" which is the last sub-dimension of the same scale is 35 and the lowest score is 7. It
is seen that the students have moderate mean in this sub-dimension. When we look at the average of the
total scores, it can be said that the students have sufficient self-understanding ability that they can try
well. In addition, the highest score that can be taken from the "Reading Attitude" scale is 130 and the
lowest score is 26. It can be said that middle school students' attitude score averages are moderate.
Pearson correlation coefficients were calculated to investigate the relationship between
comprehension self-efficacy and reading attitudes of middle school students in the study. When the
correlation coefficients were examined, it was found that the reading attitude was significantly higher in
the positive direction and higher in the positive direction than the reading comprehension adequacy.
Conclusion
As a result of the research, it was determined that the self-efficacy perceptions of the middle
school students were moderate. It was determined that one of the three subscales included in this scale
was in good level and two in moderate level. In this case, the mean level of self-confidence and selfconfidence subscales, which can be defined in a meaningful part of the students, especially in the
motivational process, shows that the perceptions of the students individually are moderate. In this case,
it can be said that students should be careful to perform these activities individually in order to do more
activities for the meaning they read. The high level of reading attitudes is an important finding, especially
since it shows that there are a number of drawbacks in the reading comprehension point. It is also
important to note that a very high level of correlation between self-efficacy and reading attitudes in the
study is significant in showing that the self-efficacy level and attitude have both increasing and decreasing
characteristics.
Keywords: reading comprehension self-efficacy, reading attitude, reading, self-efficacy
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Orta Okul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Özyeterliklerinin Okuma Tutumlarıyla
İlişkisinin İncelenmesi
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Özet
Giriş
Her birey doğduğu andan itibaren zihninde çeşitli kodlanmış beceriler barındır. Bu beceriler onun
yeni yaşamına uyumunu kolaylaştıran, hayatta kalmasına yardımcı olan özel yeteneklerdir. Bunlar içinde
anlama ve anlatma yetisi bireyin çevresiyle iletişimini ve sosyal yönünü açığa çıkaran becerilerdir. İnsanı
diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri dil yetisidir. Kişilerin birbiriyle anlaşmasını sağlayan dilin
temel bileşenleri ise anlama ve anlatmadır. Bu iki bileşen birlikte, uyumlu bir varlık gösterdiğinde, birey
karşısındakiyle tam anlamıyla iletişim kurabilmektedir. İnsanlar bir anlama, bir de anlatma becerisiyle
dünyaya gelirler. Bunlar informal olarak varlık gösteren dinleme ve konuşma becerileridir. Bu becerileri
destekleyen ve eğitim öğretim kurumlarında formal olarak öğrenilen okuma ve yazma ise anlama ile
anlatma yetilerini tamamlayan önemli becerilerdir.
Okuma, hem fizyolojik hem zihinsel süreçleri içeren karmaşık bir dil becerisidir. Bu durumda
okumayı, yazılı bir metni oluşturan sembollerin görülmesi, dikkat edilerek algılanması, bazen içten bazen
dıştan seslendirilme, zihinde anlamlandırılması ve beyinde yapılandırması olarak ifade edilmesi
mümkündür. Bu tanımdan hareketle okuma becerisinin anlama becerisine katkı sağlayan ve formal bir
eğitimin başlangıç olarak nitelendirilebileceği oldukça önemli bir beceri olduğu söylenebilir. Bu anlamda
okumam zihinsel süreçlerinin son derece baskın olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle okumada motivasyonel
süreçlerin ve tutumun belirleyici iki önemli faktör olduğu söylenebilir. Nitekim bireylerin okuduğunu
anlayabilir bir seviyeye ulaşması en temel amaç olarak belirtilebilir. Okuduğunu anlama, okuma metninde
kasıtlı ve etkili bir bilişsel süreci gerektirmektedir. Okunan metnin anlamlandırılabilmesi ve
yorumlanabilmesi, okumanın alışkanlığa dönüşmesine katkı sağlayacağı gibi kişinin okumaya yönelik
özyeterliğini de iyi yönde geliştirmektedir. Motivasyonu yükselen öğrencilerin bu davranışı tekrar etme
sıklığı da artacağından tutumları da buna bağlı olarak artmaktadır. Bu ilişki de tarafımızdan yapılacak olan
bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Amaç
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama özyeterlik durumlarının okuma
tutumlarıyla ilişkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye çalışıldığından araştırma, tarama
modelinde yapılandırılmıştır. Araştırmada farklı iki değişken arasında birlikte herhangi bir değişimin var
olup olmadığı tespit edilmeye çalışıldığından, tarama yaklaşımı bünyesinde bulunan ilişkisel tarama
yaklaşımı kullanılmıştır.
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Araştırmada Kars’ta random yolla belirlenen ortaokullardan alınan 450 beşinci sınıf öğrencisi,
çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu nedenle basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler
“Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” ve “Okuma Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir.
Bulgular
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama özyeterlik algıları ve okuma tutumlarının ne
düzeyde olduğunu tespit edebilmek amacıyla ortalama değerlerine bakılmıştır. “Okuduğunu Anlama
Özyeterlik Ölçeği”nin “Yazılı ve Görsel Anlama” alt boyutundan alınabilecek en yüksek puan 55, en düşük
puan ise 11’dir. Orta okul öğrencilerinin bu alt boyut için ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir.
Yine aynı ölçeğin “Okumada Öz Düzenleme” alt boyutundan alınabilecek en yüksek puan 40, en düşük
puan ise 9’dur. Ortaokul öğrencilerinin bu alt boyutta da orta düzeyde ortalamaya sahip oldukları
görülmektedir. Aynı ölçeğin son alt boyutu olan “Okumaya İlişkin Yüksek Öz Güven” alt boyutundan
alınabilecek en yüksek puan 35, en düşük puan ise 7’dir. Öğrencilerin bu alt boyutta da orta düzeyde
ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Toplam puan ortalamalarına bakıldığında öğrencilerin iyi
denebilecek düzeyde okuduğunu anlama öz yeterliğine sahip oldukları söylenebilir. Buna ek olarak
“Okuma Tutumu” ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 130, en düşük puan ise 26’dir. Ortaokul
öğrencilerinin tutum puanı ortalamalarının orta düzeyde olduğu söylenebilir.
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama öz yeterlikleri ve okuma tutumları arasındaki
ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Korelasyon katsayıları
incelendiğinde, okuduğunu anlama öz yeterliği ile okuma tutumu pozitif yönde çok yüksek düzeyde ve
yine pozitif yönde yüksek düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç
Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama öz yeterlik algılarının orta
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu ölçek kapsamında yer alan üç alt boyuttan biri iyi düzeydeyken ikisi
orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu durumda öğrencilerin önemli bir kısmının okuduğunu anlamada,
özellikle motivasyonel süreçler içerisinde nitelendirilebilecek olan öz düzenleme ve öz güven alt
boyutlarında orta düzeyde bir ortalamalarının olması öğrencilerin bireysel olarak kendilerine yönelik
algılarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu durumda öğrencilerin okuduğunu anlamaya yönelik
daha fazla etkinlik yapması bu etkinliklerin bireysel olarak gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi gerektiği
söylenebilir. Okuma tutumlarının yüksek düzeyde olması özellikle okuduğunu anlama noktasında bir takım
çekincelerinin olduğunu göstermesi bakımından önemli bir bulgudur. Yine çalışmada öğrencilerin
okuduğunu anlama öz yeterlikleri ile okuma tutumları arasında pozitif yönde çok yüksek düzeyde bir
ilişkinin bulunması öz yeterlik düzeyi ile tutumun birlikte artan ve azalan bir özelliğe sahip olduğunu
göstermesi açısından önemli bir bulgudur.
Anahtar Kelimeler: okuduğunu anlama öz yeterliği, okuma tutumu, okuma, öz yeterlik
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Abstract
Introduction
It is a very important fact that the word is beginning to form in the womb of the individual and
continues to develop throughout the whole life. As a matter of fact, the importance of the vocabulary
that the individual has the ability to express himself and understand the persons he / she has in
communication is great. The existence of a word, also referred to as a word treasure, is the accumulation
of all the words that an individual takes throughout his life. It can also be expressed as a mirror that
embraces all of the characteristics of a society. As a matter of fact, there is a world view that includes
material and spiritual culture belonging to a collective within this concept. Thus, vocabulary refers to a
comprehensive grammar of vocabulary, which includes vocabulary, proverbs, idioms and dilemmas.
Proverbs and idioms are items that hold an important place on every level and are indispensable in
expressing emotion - thinking most effectively. We can say that societies using the same language of
proverbs and idioms appear as a result of the knowledge, experience and experience they have acquired
throughout history. On the other hand, we must admit that it is a fact from the point of view of languages
that the closeness of proverbs and idioms used in their own languages by the societies living in the same
or similar cultural basins, but using different languages, immediately draw attention. The contradictions
are among the most important vocabulary elements of Turkic. A doublet is expressed as a side-by-side
relationship in which two or more calves of the same, close, or opposite meaning, mean like a single word.
Reflective diaries are defined as written documents in which the individual expresses emotions
and thoughts through his or her research activities such as research, questioning, experiment,
observation, suggestion, and so on. Reflective diaries are materials in which learners record personal
reactions, changing perspectives, and information about learning processes and content. The writing
experience is performed in the reflective diaries, the reflection is made through the experience, the result
is achieved through the experience learning. the next step is planned with the departure from the result.
Purpose
In this study, students were examined in terms of vocabulary, idioms, idioms, and proverbial use,
based on reflective diaries created by university students.
Method
In this descriptive study, which has a qualitative structure, the research method used is to examine
the document. In the research, firstly, vocabulary features (names, verbs, adjectives, pronouns, adverbs,
prepositions, conjunctions and exclamations) and proverbs, idioms and dilemmas in reflective diaries
were determined and then these findings were evaluated.
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In the survey, 200 university students studying in various departments of the Faculty of Education
of the University of Kafkas have formed a study group. For this reason, simple unselected sampling
method is used.
Findings
The research has been evaluated in terms of the use of vocabulary (noun, verb, adjective, pronoun,
adverb, prepositions, conjunctions and exclamations), dictionaries, idioms and proverbs in reflective
diaries.
A total of 1290 names were identified in the reflective diaries. Repetition of some of these names
increased the number of names used in the ending poems to 2021. The name that has the highest
frequency in reflection is the word "today" which is used 72 times. The most commonly used word type
in reflective journals has also become a name. A total of 619 verb variants were identified in the diary.
Repetition of some of these verbs increased the number of verbs used in the ending poems to 1598. The
most repeated verb is the verb "ol-". A total of 284 adjectives were found. The number of adjectives used
in the repetition of some of these adjectives rose to 731. A total of 24 pronouns have been identified.
Repetition of some of these pronouns increased the number of pronouns used in the end diary to 234.
The most commonly used pronoun is the 'me' person who repeats 61 times. A total of 159 envelope types
were identified. The number of envelopes used in the repetition of some of these envelopes increased to
264. "Such" envelope has been repeated 15 times and has been identified as the most commonly used
envelope. A total of 18 prepositions have been identified. The repetition of some of these prepositions
increased the number of prepositions used in the resulting diaries to 171. The most commonly used
preposition is "mi, mi". This preposition is repeated 84 times. A total of 12 linkage types were identified.
The number of conjunctions used in the repetition of some of these conjunctions rose to 129. By
"repeating" link 42 twice, it became the most frequently used conjunction. A total of 11 exclamations
have been identified. The repetition of some of these exclamations increased the number of exclamations
used in the end diary to 56. The most frequent recurring exclamation is "Ah!" And repeats 19 times.
In total, 16 phrases repeated 51 times in the diary. The diaries were examined and found to have
no proverbs. In the diary, we also find a total of 11 dilemmas. These dilemmas are sometimes used in
adjectives, sometimes in envelopes, and sometimes in names.
Result
As a result of the research, it was found that the vocabulary reflected in the reflection diaries of
the university students had a sufficient level of vocabulary in terms of idioms and dilemmas at a very low
level, but it is the result of a very insufficient vocabulary for the proverb.
Keywords: verbal existence, proverb, idiom, redundancy
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Özet
Giriş
Söz varlığı bireyin daha anne karnında oluşturmaya başladığı ve devamında bütün hayatı boyunca
geliştirmeye devam ettiği çok önemli bir husustur. Nitekim bireyin kendini ifade edebilmesinde ve
iletişimde bulunduğu kişileri anlayabilmesinde sahip olduğu kelime bilgisinin önemi büyüktür. Kelime
hazinesi olarak da ifade edilen söz varlığı, bireyin hayatı boyunca edindiği bütün kelimeleri kapsayan
birikimidir. Söz varlığını bir toplumun bütün özelliklerini içinde barındıran bir ayna olarak de belirtebilir.
Nitekim bu kavram içerisinde bir topluma ait maddi ve manevi kültürü de içinde barındıran bir dünya
görüşü bulunmaktadır. Dolayısıyla söz varlığı bünyesinde kelime hazinesi, atasözü, deyim ve ikilemeleri de
bulunduran kapsamlı bir dilbilgisi sahasını işaret etmektedir. Atasözü ve deyimler, her dilde önemli bir yer
tutan ve duygu - düşüncelerin en etkili şekilde ifade edilmesinde vazgeçilmez olan öğelerdendir. Atasözü
ve deyimlerin aynı dili kullanan toplumların tarih boyunca edindikleri bilgi, birikim ve tecrübe sonucu
olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Öte yandan, aynı ya da birbirine yakın kültür havzalarında yaşayan
fakat farklı dilleri kullanan toplumların kendi dillerinde kullandıkları atasözleri ve deyimlerin de birbirine
yakınlıklarının hemen dikkati çektiğinin de diller açısından bir gerçek olduğunu kabul etmeliyiz. İkilemeler
ise Türkçenin en önemli kelime hazinesi unsurları içerisinde yer alır. İkileme aynı, yakın ya da zıt anlamlı iki
veya daha çok kelimenin bir tek kelime gibi anlam göstermek üzere yan yana gelmesi olarak ifade edilir.
Yansıtıcı günlükler, bireyin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma, sorgulama, deneme, gözlem,
öneri gibi çalışmaları ile duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgeler olarak tanımlanmaktadır.
Yansıtıcı günlükler, öğrenicilerin kişisel tepkilerini, değişen görüşlerini ve öğrenme süreçleri ile içeriğe
ilişkin bilgilerini kaydettikleri materyallerdir. Yansıtıcı günlüklerde yazma deneyimi gerçekleştirilmekte,
deneyim üzerinden yansıtma yapılmakta, deneyimden öğrenme gerçekleştirilerek sonuca varılmakta;
ulaşılan sonuçtan hareketle bir sonraki aşama planlanmaktadır.
Amaç
Bu çalışmada, Üniversite öğrencilerinin oluşturdukları yansıtıcı günlüklerden hareketle, bu
öğrencilerin söz varlıkları, ikilemeler, deyimler ve atasözü kullanımları açısından incelenmiştir.
Yöntem
Nitel bir yapıya sahip olan bu betimsel çalışmada başvurulan araştırma yöntemi doküman
incelemesidir. araştırmada önce, yansıtıcı günlüklerdeki kelime hazinesi özellikleri (isim, fiil, sıfat, zamir,
zarf, edat, bağlaç ve ünlem) ile atasözü, deyimler ve ikilemeler tespit edilmiş daha sonra ise bu bulgular
değerlendirilmiştir.

410

Araştırmada Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde çeşitli bölümlerde öğrenim gören 200
üniversite öğrencisi çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu nedenle basit seçkisiz örnekleme yöntemi
kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmada yansıtıcı günlüklerde yer alan kelime hazinesi (isim, fiil, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç
ve ünlem), ikilemeler, deyimler ve atasözleri kullanımı açısından değerlendirmeye alınmıştır.
Yansıtıcı günlüklerde toplam 1290 tane isim çeşidi tespit edilmiştir. Bu isimlerden bir kısmının
tekrar etmesi sonucu şiirlerde kullanılan isim sayısı 2021’e yükselmiştir. Yansıtıvı günlüklerde en fazla
sıklığa sahip olan isim ise 72 tane kullanılan “bugün” kelimesidir. Yansıtıcı günlüklerde en çok kullanılan
sözcük türü de isim olmuştur. günlüklerde toplam 619 tane fiil çeşidi tespit edilmiştir. Bu fiillerden bir
kısmının tekrar etmesi sonucu şiirlerde kullanılan fiil sayısı 1598’e yükselmiştir. En çok tekrar edilen fiil ise
“ol-“ fiilidir. Toplamda 284 tane sıfat tespit edilmiştir. Bu sıfatlardan bir kısmının tekrar etmesi sonucu
günlüklerde kullanılan sıfat sayısı 731’e yükselmiştir. Toplamda 24 tane zamir tespit edilmiştir. Bu
zamirlerden bir kısmının tekrar etmesi sonucu günlüklerde kullanılan zamir sayısı 234’e yükselmiştir. En
çok kullanılan zamir 61 kez tekrar eden ‘ben’ kişi zamiridir. Toplamda 159 tane zarf çeşidi tespit edilmiştir.
Bu zarflardan bir kısmının tekrar etmesi sonucu günlüklerde kullanılan zarf sayısı 264’e yükselmiştir.
“Böyle” zarfı 15 defa tekrar etmiş ve en sık kullanılan zarf olarak belirlenmiştir. Toplamda 18 tane edat
tespit edilmiştir. Bu edatlardan bir kısmının tekrar etmesi sonucu günlüklerde kullanılan edat sayısı 171’e
yükselmiştir. En çok kullanılan edat “mı,mi” soru edatı olmuştur. Bu edat türü 84 defa tekrarlanmıştır.
Toplamda 12 tane bağlaç çeşidi tespit edilmiştir. Bu bağlaçlardan bir kısmının tekrar etmesi sonucu
günlüklerde kullanılan bağlaç sayısı 129’a yükselmiştir. “da/de” bağlacı 42 iki defa tekrar ederek en sık
kullanılan bağlaç olmuştur. Toplamda 11 tane ünlem tespit edilmiştir. Bu ünlemlerden bir kısmının tekrar
etmesi sonucu günlüklerde kullanılan ünlem sayısı 56’ya yükselmiştir. En sık tekrar eden ünlem ise “Ah!”
ünlemidir ve 19 kez tekrar etmiştir.
Toplamda günlüklerde 16 deyim çeşidi 51 kez tekrar etmiştir. Günlükler incelenmiş ve hiçbir
atasözü yer almadığı tespit edilmiştir. Yine günlüklerde toplamda 11 tane ikileme çeşidine rastlamaktayız.
Bu ikilemeler bazen sıfat bazen zarf bazen de isim görevinde kullanılmıştır.
Sonuç
Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin yansıtıcı günlüklerine yansıyan söz varlıklarının
kelime çeşidi açısından çok iyi bir düzeyde olduğu deyim ve ikilemeler açısından düşük düzeyde de olsa
yeterince söz varlığına sahip oldukları; ancak atasözü açısından çok yetersiz bir kelime hazinelerinin olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: söz varlığı, atasözü, deyim, ikileme
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Aim of the Study: As it is known, there is no teaching method or technique that affects every
student in the same way and that ensures success. However, it is a fact that some students learn faster
or better than others even though they are in the same learning environments (Chamot & Kupper, 1989).
In English education, because of individual differences, some students acquire a new language faster and
more effectively while others make more effort and slower progress (Dörnyei & Skehan, 2003). One of
these individual differences that affect learning in different dimensions is the learning strategies that
students refer to (Ellis, 2004). Learning strategies are defined as techniques that learners use to recognize,
store and remember new knowledge and skills. Learning strategies refer to specific actions that enable
students to learn easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective, and help them
transfer what they have learned to new situations quite easily (Tılfarlıoğlu & Yalçın, 2005). Students who
achieve language learning effectively determine appropriate strategies that enable them to achieve their
learning goals and what a student thinks and how she/he realizes the learning process is related to the
observable and unobservable aspects of learning strategies (Chamot & Kupper, 1989). For example, a
student might ask himself some questions to understand a listening text in a foreign language: "Do I
understand that?", "Does that mean anything?". During the process of such a way of thinking a student
can take notes (to check later) about the words or expressions that he finds difficult to understand
(Chamot & Kupper, 1989). When language learning strategies, which are mostly not directly observable,
are used consciously or unconsciously by students, teachers can also get clues about the main strategies
students apply for in the process of new information processing. Using learning strategies consciously will
help learners learn English more quickly and effectively (Rubin, 1975). Today, as more importance is given
to the student and the learning process rather than the teacher and the teaching process, it is crucial to
determine what strategies are used in the process of learning, understanding and remembering new
information by the students. Determining strategies used by the students to learn grammar is a topic of
research that has recently attracted considerable attention, and it seems that the studies in the related
field are very few.
Although much effort has been spent on learning and teaching a foreign language, intended level
hasn’t been reached yet. In this respect, the aim of this study is to investigate the strategies that high
school students who learn English as a Foreign language use to learn English grammar more effectively.
Methods: In this mixed methods study, the quantitative data will be collected by a Grammar
Learning Strategies Scale consisting of 38 items and three parts (grammar learning strategies: cognitive
strategies, metacognitive strategies and social/emotional strategies) and qualitative data will be obtained
through face-to-face interviews. Participants of the study consisted of 400 students who learn English as
a foreign language from six high schools in Kars province. In the analysis of the data, the answer scores of
the students for each section of the questionnaire will be calculated by using the SPSS program and the
average and general averages for each section will be calculated. In order to support the quantitative data
obtained, the data obtained from face-to-face interviews with 30 students selected from the participants
will be categorized by the researchers and content analysis will be done.
Results: The main grammar learning strategies used by the students have been identified and
some suggestions will be made to show teachers how these examples of learning strategies can be used
in teaching grammar. Also, the strategies determined at the end of the study can be implemented by the
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students in real learning settings in order to learn foreign language more effectively.This is an ongiong
study.
Keywords: Grammar, Learning strategies, High school students, Kars province
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Çalışmanın Amacı: Bilindiği gibi, her öğrenciye aynı şekilde etkileyen ve başarılı olmasını sağlayan
herhangi bir öğretim yöntemi ya da tekniği mevcut değildir. Ancak, aynı öğrenme ortamlarında
bulunmalarına rağmen bazı öğrencilerin diğerlerine nazaran daha hızlı ya da daha iyi öğrendiği bilinen bir
gerçektir (Chamot&Kupper, 1989). İngilizce eğitiminde de, bireysel farklılıklar nedeniyle, bazı öğrenciler
yeni bir dili daha hızlı ve etkili bir şekilde edinirken, diğerleri daha çok çaba göstermekte ve daha yavaş
ilerleme kaydetmektedir (Dörnyei & Skehan, 2003). Öğrenmeyi farklı boyutlarda etkileyen bu bireysel
farklılıklardan biri de öğrencilerin başvurduğu öğrenme stratejileridir (Ellis, 2004). Öğrenme stratejileri,
öğrencilerin yeni bilgi ve becerileri kavramak, saklamak ve hatırlamak için kullandıkları teknikler olarak
tanımlanmaktadır. Öğrenme stratejileri, öğrenmenin daha kolay, daha hızlı, daha zevkli, daha öz-yönelimli,
daha etkili ve yeni durumlara daha kolay aktarılabilmesini sağlayan belirli eylemleri ifade eder (Tılfarlıoğlu
& Yalçın, 2005). Dil öğrenimini etkin bir şekilde gerçekleştiren öğrenciler öğrenme hedeflerine ulaşmalarını
sağlayan uygun stratejiler belirlerler ve bir öğrencinin ne düşündüğü ve öğrenme olayını nasıl
gerçekleştirdiği, öğrenme stratejilerinin gözlenebilen ve gözlenemeyen yönleriyle alakalıdır
(Chamot&Kupper, 1989). Örneğin, bir öğrenci yabancı bir dilde herhangi bir dinleme metnini anlamak için
kendisine bazı sorular yöneltebilir: "Bunu anlıyor muyum?", "Bu herhangi bir anlam ifade ediyor mu?".
Böyle bir düşünme yöntemi izleme sürecinde öğrenci anlamakta zorluk çektiği kelime ya da ifadelere ilişkin
notlar (daha sonra kontrol etmek üzere) alabilir (Chamot&Kupper, 1989). Çoğunlukla doğrudan
gözlemlenemeyen dil öğrenme stratejileri öğrenciler tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak
kullanıldığında öğretmenler de öğrencilerin yeni bilgiyi işleme sürecinde başvurdukları esas stratejilere
dair ipuçları elde edebilirler. Öğrenme stratejilerini bilinçli olarak kullanmak, öğrencilerin İngilizceyi daha
hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olacaktır (Rubin, 1975). Günümüzde öğretim ve
öğretmenden ziyade öğrenci ve öğrenme sürecine önem verildiği için öğrencilerin yeni bilgileri alma,
anlama, öğrenme ve hatırlama süreçlerinde kullandıkları stratejilerin neler olduğunu belirlemek önem arz
etmektedir. Öğrencilerin dilbilgisi öğrenme stratejilerini belirleme ancak son zamanlarda ilgi gören bir
araştırma konusu olduğu için ilgili alan yazındaki çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir.
Ülkemizde yabancı dil öğrenme ve öğretme çabaları yıllardır devam etmesine ve konuyla ilgili
olarak birçok zaman ve efor sarf edilmesine rağmen, istenilen dil seviyesine henüz ulaşılamamıştır. Bu
bağlamda çalışmamızın amacı İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen lise öğrencilerinin İngilizce dilbilgisini
daha etkili bir şekilde öğrenmede kullandıkları stratejileri belirlemektir.
Yöntem: Karma yöntem deseninin kullanıldığı çalışmanın nicel verileri 38 madde ve üç bölümden
(dilbilgisi öğrenme stratejileri; bilişsel stratejiler, üstbilişsel stratejiler ve sosyal/duygusal stratejiler) oluşan
bir Gramer Öğrenme Stratejileri Ölçeği ile nitel verileri ise yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanacaktır.
Çalışmanın katılımcıları Kars ilinde yer alan altı liseden İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 400
öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS programından yararlanılarak ilgili her bir bölüm için
öğrencilerin cevap puanları toplanarak her bölüm için ortalama ve genel ortalama hesaplamaları
yapılacaktır. Elde edilen nicel verileri desteklemek amacıyla katılımcılar arasından seçilen 30 öğrenci ile
yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen veriler kategorilendirilerek içerik analizi yapılacaktır.
Sonuç: Öğrencilerin başlıca dilbilgisi öğrenme stratejileri tanımladıktan sonra, öğretmenlere bu
öğrenme stratejileri örneklerinin dilbilgisi öğretiminde nasıl kullanılabileceğini göstermek amacıyla bazı
önerilerde bulunulacaktır. Ayrıca, çalışma sonunda belirlenen stratejiler öğrenciler tarafından da dili daha
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etkin bir şekilde öğrenme amacıyla gerçek öğrenme ortamlarında uygulanabilir. Çalışma halen devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dilbilgisi, Öğrenme stratejileri, Orta öğretim öğrencileri, Kars İli
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Aim of the study
The individual differences of learners are among the factors to be considered in the learningteaching process.Determination of individual differences for learning, planning of teaching, determining
the ways to be followed in individual career development is important in order to prevent mistakes to be
made while deciding about the individual. There are many considerations to be taken into account in the
learning-teaching process such as the environment in which the teaching is conducted, teacher
qualifications and learning characteristics. This includes learning styles of learners. Individuals are referred
to as the style in which their personal preferences and characteristics, such as their interactions with the
environment in which they live, the meanings of the situations they meet, and their giving. Learning style
is defined as the way that the individual prefers to receive and process information. So far, many different
models for learning styles have been put forward. Among these models, the ones that are the most
subject to research can be listed as follows; Dunn and Dunn, Grasha and Riechmann, Kolb, Gregorc and
Felder-Silverman Learning Styles Model. One of the reasons for the large number of learning style models
is that it is a complex structure because it has different dimensions. Researchers who have studied
learning style dimensions have developed different learning style models according to the dimensions
they have learned. It can be said that the most commonly used learning style model is the experiential
learning model developed by Kolb. Learning in the experiential learning model is designed as a "learning
circle". There are four basic types of learning in the learning circle: Concrete Experience, Reflective
Observation, Abstract Conceptualization, and Active Experience. In Kolb learning style model, concrete
life and abstract conceptualization explain how an individual perceives knowledge, reflective observation
and active experience how an individual works with knowledge. According to Kolb, individuals can have
four different learning styles, "diverging", "converging", "accommodating" and "assimilating". Individuals
with a converging learning style use concrete life and reflective observation learning skills. They learn by
feeling and watching. They take their own feelings and thoughts into consideration while shaping their
thoughts. Individuals with assimilating learning style use reflective learning and abstract conceptualization
learning skills. They learn by watching and thinking through concepts. When they learn something they
concentrate on abstract concepts and ideas. Individuals with diverging learning style use abstract
conceptualization and active life learning skills. They learn by thinking and doing through concepts.
Problem solving, decision making, logical analysis of ideas and systematic planning are the basic features.
Individuals with a accommodating learning style use their ability to learn active life and concrete life. They
learn by doing and feeling. Planning, making decisions, and taking part in new experiences are key
features. The aim of this research is to determine the dominant learning styles of the students in the
pedagogical formation training.
Method
The study was conducted in line with the descriptive survey research. The descriptive survey
research is depicted as it is in the existing state. The student's universe constitutes Pedagogical Formation
education students.The sample of the study consisted of 270 students who attended Pedagogical
Formation Education at Fırat University. A simple random sampling method was used in the selection of
the sample. Kolb Learning Style Inventory-III (KÖSE-III), adapted to Turkish by Evin Gencel, was used in
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order to collect data in the research. It was seen that the students' dominant learning styles did not
significantly differ according to sex, university placement score and graduated high school type.
Result
As a result, it was determined that the participating individuals were "assimilating" with dominant
learning styles. With this research, it has been seen that students have different learning styles. For this
reason, the teachers should use the approaches and methods that the students with different learning
styles will cover. It was also found that the dominant learning style did not differ significantly according
to sex, university placement score, and graduated high school student.
Keywords: Learning, Learning styles, Pedagogical formation education
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Amaç
Öğrenenlerin bireysel farkları öğrenme-öğretme sürecinde dikkate alınması gereken unsurlardan
biridir. Öğrenene yönelik bireysel farkların belirlenmesi, öğretimin planlanması, bireysel kariyer
gelişiminde izlenecek yolların belirlenmesi, birey hakkında karar verirken yapılacak hataların önlenmesi
açısından önemlidir. Öğrenme-öğretme sürecinde öğretim yapılan ortam, öğretmen nitelikleri ve öğrenen
özellikleri gibi dikkate alınması gereken pek çok husus vardır. Bu kapsam içinde öğrenenlerin öğrenme
stilleri de bulunmaktadır. Bireylerin yaşadıkları çevreyle etkileşimleri, karşılaştıkları durumlara ilişkin
anlamlandırmaları ve verdikleri gibi kişisel tercih ve özellikler stil olarak adlandırılmaktadır. Öğrenme stili
ise bireyin bilgiyi alma ve işleme sürecinde tercih ettiği yollar olarak tanımlanmaktadır. Günümüze kadar
öğrenme stillerine yönelik birçok farklı model ortaya konmuştur. Bu modeller arasında araştırmalara en
çok konu olanları şu şekilde sıralanabiliriz; Dunn ve Dunn, Grasha ve Riechmann, Kolb, Gregorc ve FelderSilverman Öğrenme Stilleri Modeli. Öğrenme stili modellerinin çok sayıda olmasının nedenlerinden biri bu
kavramın farklı boyutlara sahip olması nedeniyle karmaşık bir yapıdan oluşmasıdır. Öğrenme stili
boyutlarını inceleyen araştırmacılar, aldıkları boyutlara göre birbirinden farklı öğrenme stili modeli
geliştirmişlerdir. Alanyazında en yaygın kullanılan öğrenme stili modelinin Kolb tarafından geliştirilen
yaşantısal öğrenme modeli olduğu söylenebilir. Yaşantısal öğrenme modelinde öğrenme, “öğrenme
çemberi” olarak tasarlanmıştır. Öğrenme çemberinde Somut Yaşantı, Yansıtıcı Gözlem, Soyut
Kavramsallaştırma, Aktif Yaşantı olmak üzere dört temel öğrenme biçimi yer almaktadır. Kolb öğrenme
stili modelinde, somut yaşantı ve soyut kavramsallaştırma bireyin bilgiyi nasıl algıladığını, yansıtıcı gözlem
ve aktif yaşantı bireyin bilgiyi nasıl işlediğini açıklar. Kolb’e göre bireyler “değiştiren”, “ayrıştıran”,
“yerleştiren” ve “özümseyen olmak üzere dört farklı öğrenme stiline sahip olabilir. Değiştiren öğrenme
stiline sahip bireyler, somut yaşantı ve yansıtıcı gözlem öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Hissederek ve
izleyerek öğrenirler. Düşünceleri biçimlendirirken kendi duygu ve düşüncelerini göz önüne alırlar.
Özümseyen öğrenme stiline sahip bireyler, yansıtıcı gözlem ve soyut kavramsallaştırma öğrenme
yeteneklerini kullanırlar. İzleyerek ve kavramlar yoluyla düşünerek öğrenirler. Bir şeyler öğrenirken soyut
kavramlar ve fikirler üzerinde yoğunlaşırlar. Ayrıştıran öğrenme stiline sahip bireyler, soyut
kavramsallaştırma ve aktif yaşantı öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Kavramlar yoluyla düşünerek ve
yaparak öğrenirler. Problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizi ve sistematik planlama temel
özellikleridir. Yerleştiren öğrenme stiline sahip bireyler, aktif yaşantı ve somut yaşantı öğrenme
yeteneklerini kullanırlar. Yaparak ve hissederek öğrenirler. Planlama yapma, kararları yürütme ve yeni
deneyimler içinde yer alma temel özellikleridir. Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi alan
öğrencilerin baskın öğrenme stillerini belirlemektir.
Yöntem
Bu araştırma tarama modeline göre yürütülmüştür. Tarama modelini var olan durumu olduğu
şekliyle betimleme şeklinde açıklamaktadır. Araştırmanın evrenini Pedagojik Formasyon eğitimi alan
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Fırat Üniversitesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi
gören 270 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada veri toplamak amacıyla Evin Gencel tarafından Türkçeye uyarlanan Kolb Öğrenme Stili
Envanteri-III (KÖSE-III) kullanılmıştır.
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Bulgular
Öğrencilerin baskın öğrenme stilleri sırasıyla “özümseyen”, “ayrıştıran”, “değiştiren” ve
“yerleştiren” olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin baskın öğrenme stillerinin cinsiyete, üniversiteye
yerleştirme puan türüne ve mezun olunan lise türüne göre farklılaşmamaktadır.
Sonuç
Sonuç olarak araştırmaya katılan bireylerin baskın öğrenme stillerinin “özümseyen” olduğu tespit
edilmiştir. Bu araştırmayla, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine sahip oldukları görülmüştür. Bu nedenle
öğretim süreçlerinde öğretmenlerin farklı öğrenme stillerine sahip öğrencileri kapsayacak yaklaşım ve
metotlar kullanmalıdır. Ayrıca cinsiyete, üniversiteye yerleştirme puan türüne ve mezun olunan lise türüne
göre baskın öğrenme stilinin anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme, Öğrenme stilleri, Pedagojik formasyon eğitimi

419

Elements Enhancing Self-Regulated Learning Skills In Higher Education Programs
Betül Baldan1, Meral Güven1
1
Anadolu Üniversitesi

Abstract No: 325 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Self-regulated learning was defined by Zimmerman (1990) who pioneered the studies regarding
this term as a type and process of learning in which the learners set goals and make plans prior to learning,
monitor, regulate and reflect on their cognition, motivation and behaviors during the process and regulate
their environment in a way to maximize their learning. Though the self-regulated learningterm draws the
attention on the individual, according to Kitsansas, Winsler and Huie’ye (2008), self-regulated learning is
a skill that can be learnt. According to Üredi and Üredi’ye (2007), the learning environment can be
organized in a way that fosters self-regulated learning skills of the learners. One of the most basic
principles that should be followed to organize such an environment is to provide the learners with
complicated and authentic learning content and/or tasks (Lau, 2013). In enhancing self-regulated
learning, the direct instruction of learning strategies is also crucially important (Clark and Zimmerman,
1990; Zumbrunn, Tadlock and Roberts, 2011). Encouraging the learners to self-evaluate and to be aware
of themselves in the learning process, providing effective feedback and modeling learning strategies are
among the instructional principles that can promote self-regulated learning as well (Bangir-Alpan, 2015;
Lau, 2013; Üredi and Üredi, 2007). Four primary instructional principles that stem from empirical research
and enhance self-regulated learning are listed by Ley and Young (2001) as (i) providing an efficient learning
environment to the students, (ii) organizing the instruction and the activities in a way to reinforce the
cognitive and metacognitive processes, (iii) using instructional goals and feedback to provide a chance for
the students to monitor themselves and (iv) providing opportunities for the students to self-evaluate by
continually providing them with information about the evaluation
Higher education, which prepares the individuals for a profession, is generally the last formal
education institution which has to be accomplished in order to qualify as a professional. According to
Bembenutty (2011), although higher education requires the learners to be more efficient and selfdisciplined in relation to primary and secondary education, many students in undergraduate programs
lack basic self-regulated learning skills such as goal setting or choosing the appropriate learning strategy
for a learning task, which leaves them disadvantaged in university environment. In this regard and based
on the fact that self-regulated learning skills are teachable (Lea nd Wolfe, 2013), it can be claimed that
higher education programs have a significant role in promoting self-regulated learning skills of the
undergraduate students. As a matter of fact, Bembenutty (2011) himself asserts that enhancing selfregulated learning skills and academic achievement of the undergraduate students should be a common
mission of educators, researchers and policy-makers.
As a result of literature review, it is seen that self-regulated learning in higher education is
generally studied in the context of prospective teachers and teacher education programs (Çelik, 2012;
Sağırlı, Çiltaş, Azapağası and Zehir, 2010; Şahin, 2010; Yakar, Can and Besler, 2013) and the question of
how self-regulated learning can be enhanced in higher education remains unanswered. However, selfregulated learning skills are as important for students in engineering, pharmacy and other departments
as for prospective teachers since self-regulated learning skills are significant predictor of academic
achievement and lifelong learning dispositions (Lüftenegger et al., 2012; Lake, 1997). Along with the fact
that SRL skills increase the chance of being a high achiever and lifelong learner, they also help students to
achieve more with less effort, which also shows that all undergraduate learners should be equipped with
a wide range of SRL skills. In order to promote SRL skills of the undergraduate students, the elements of
the higher education programs that enhance SRL should be identified and all higher education programs
should characteristically be adorned with these elements. As a result of the literature review, it is seen
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that the instructional elements that support SRL skills are examined in primary and secondary education
context, and researchers have not sufficiently focused on higher education programs in the context of
SRL.
The aim of the study is to reveal the role of higher education programs in enhancing self-regulated
learning skills of the undergraduate students. The participants of the study, which adopted basic
qualitative research design (Merriam, 2013), were 17 senior students enrolled in 13 faculties of Anadolu
University in 2015-2016 Spring term. As data collection tool, a semi-structured interview form developed
by the researchers was utilized.
According to the findings of the study, a wide range of elements regarding curriculum, instruction,
instructors and other components of higher education programs were found to be crucially important in
enhancing self-regulated learning. Regarding the improvement of their self-regulated learning skills,
students mainly suggested the enhancement of physical environment, the utilization of alternative
testing-evaluation methods and collaborative learning activities, evaluation and development of the
higher education curriculum, strategy instruction, the enhancement of the quality and quantity of the
feedback given, improving the teaching skills of the instructors and the increase in some extracurricular
activities such as field trips and career days.
Keywords: Undergraduate students, Self-regulated learning, Higher education programs
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Öz düzenlemeli öğrenme, bu kavramın alanyazına girmesine öncülük eden Zimmerman (1990)
tarafından bireyin öğrenme sürecini başlatmadan önce amaçlar oluşturduğu, planlar yaptığı, öğrenme
sırasındaki bilişini, güdülenmesini ve davranışlarını düzenlediği ve gözlemlediği, öğrenme sürecinin
üzerinde yansıtmalar yaptığı ve öğrenmesini kolaylaştıracak ortamları oluşturduğu bir öğrenme türü
olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar öz düzenlemeli öğrenme kavramı dikkatleri bireyin kendisine
yöneltse de Kitsansas, Winsler ve Huie’ye (2008) göre, öz düzenleme becerisi öğrenilmiş bir beceridir.
Üredi ve Üredi’ye (2007) göre öğrenme ortamı bireyin öz düzenleme becerilerini geliştirecek şekilde
düzenlenebilir. Böyle bir ortamın oluşturulması için uyulması gereken ilkelerden en temeli, bireye
karmaşık ve gerçek öğrenme içeriği veya görevi sağlamaktadır (Lau, 2013). Öz düzenlemeli öğrenmenin
desteklenmesinde stratejilerin doğrudan öğretimi de oldukça önem taşımaktadır (Clark ve Zimmerman,
1990; Zumbrunn, Tadlock ve Roberts, 2011). Öğrenme sürecinde farkındalık sağlama ve öz değerlendirme
yapmaya teşvik etmek, etkili dönüt sağlamak ve strateji kullanımında model olmak da öz düzenlemeli
öğrenmeyi destekleyen öğrenme ortamları oluşturmada temel alınması gereken prensiplerdendir (BangirAlpan, 2015; Lau, 2013; Üredi ve Üredi, 2007). Araştırma sonuçlarına dayanan ve öz düzenlemeli
öğrenmeyi sağlayacak başlıca dört öğretim ilkesi Ley ve Young (2001) tarafından (i) öğrenenleri etkili bir
öğrenme ortamı hazırlama ve kurmaya yönlendirmek, (ii) öğretimi ve etkinlikleri bilişsel ve biliş üstü
süreçleri pekiştirecek biçimde düzenlemek, (iii) öğrencilere kendilerini izleme fırsatı tanımak için
öğretimsel amaçları ve geri bildirimi kullanmak ve (iv) öğrencilere sürekli bir şekilde değerlendirmeye
ilişkin bilgiler vererek öz değerlendirme yapma fırsatı tanımak olarak tanımlanmaktadır. Bireyleri bir
mesleğe hazırlayan yükseköğretim programlarının çoğu herhangi bir meslek dalında, ilgili mesleği yerine
getirebilmek için başarıyla tamamlanması gereken son örgün eğitim basamağıdır. Bembenutty’ye (2011)
göre, ilköğretim ve ortaöğretime kıyasla yükseköğretim basamağı öğrencilerin daha etkin ve öz disiplinli
olmalarını gerektiren bir yapıya sahip olmasına rağmen, bir çok öğrenci yükseköğretim basamağına amaç
belirleme veya uygun öğrenme stratejisini seçme gibi temel öz düzenleme becerilerinden yoksun olarak
gelmekte ve bu nedenle yükseköğretimde dezavantajlı duruma düşmektedirler. Bu nedenle, öz
düzenlemeli öğrenme becerisinin öğretim ve eğitsel yaşantılar yoluyla geliştirilebilen ve dolayısıyla
‘öğretilebilir’ bir beceri olduğu (Le ve Wolfe, 2013) da göz önünde bulundurulduğunda yükseköğretim
programlarının öz düzenlemeli öğrenme becerisini geliştirmede önemli bir rolü olduğu söylenebilir.
Nitekim, Bembenutty (2011) de yükseköğretim basamağındaki öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme
becerileri ve akademik başarılarının artırılmasının eğitimcilerin, araştırmacıların ve politika yapıcıların
ortak hedefi olması gerektiğini belirtmiştir.
Türkiye’de öz düzenlemeli öğrenme becerisinin yükseköğretim basamağında yoğunlukla öğretmen
eğitimi programları ve öğretmen adayları bağlamında incelendiği (Çelik, 2012; Sağırlı, Çiltaş, Azapağası ve
Zehir, 2010; Şahin, 2010; Yakar, Can ve Besler, 2013) ve bu becerinin yükseköğretim basamağında nasıl
geliştirilebileceğine vurgu yapılmadığı görülmektedir. Oysa ki öz düzenlemeli öğrenme becerisi hem
yükseköğretimde akademik başarıyı artırması hem de yaşamboyu öğrenme sorumluluğunu üstlenebilmek
ve yaşamboyu eğitim faaliyetlerine katılabilmek için gerekli güdülenme ve öğrenme becerilerini sağlaması
açısından (Lüftenegger vd., 2012; Lake, 1997) öğretmen adayları dışındaki Mühendislik ve Eczacılık gibi
diğer alanlardan mezun olacak, iş yaşamına atılacak ve yaşamboyu öğrenme etkinliklerinde bulunmaları
beklenecek diğer bireyler için de gereklidir. Ayrıca, öz düzenlemeli öğrenme becerisinin tüm fakültelerde
öğrenim gören lisans öğrencilerinin yaşamboyu öğrenme becerisini desteklemesinin yanı sıra, onlara daha
az çabayla daha fazla akademik başarı elde etme olanağı sunması da tüm lisans öğrencilerinin bu beceriye
sahip olması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bununla birlikte, lisans öğrencilerinin öz
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düzenlemeli öğrenme becerilerini geliştiren yükseköğretim programlarına ilişkin ögeler belirlenerek
bunların öz düzenlemeli öğrenme becerisine nasıl katkıda bulunduğu ortaya çıkarılmalı ve bu ögeler
yükseköğretim programlarının karakteristik bir özelliği haline getirilmelidir. Yapılan alanyazın taraması
sonucunda öz düzenlemeyi destekleyen öğretimsel unsurların ilk ve ortaöğretim düzeyinde araştırıldığı,
yükseköğretim programlarının ise öz düzenlemeli öğrenme bağlamında araştırmacılar tarafından
yeterince ele alınmadığı görülmektedir. Buna dayalı olarak, yükseköğretim programlarındaki hangi
unsurların bu beceriyi desteklediğine ilişkin gerçekleştirilmiş bir çalışmaya erişilememiş olması bu
araştırmanın en temel gerekçesini oluşturmaktadır.
Bu araştırmanın amacı yükseköğretim programlarının lisans öğrencilerinin öz düzenlemeli
öğrenme becerisini desteklemedeki rolünü ortaya çıkarmaktır. Temel nitel araştırma deseninin (Merriam,
2013) benimsendiği çalışmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde Anadolu
Üniversitesi’ne bağlı 13 fakültede son sınıfta öğrenim görmekte olan 17 lisans öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan Yarı Yapılandırılmış Görüşme
Formu kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda, yükseköğretim programlarında öz düzenlemeli öğrenmenin teşvik
edilmesinde eğitim programlarına ilişkin unsurlar, öğretime ilişkin unsurlar, öğretim elemanlarına ilişkin
unsurlar ve diğer unsurların önem taşıdığı ortaya çıkmıştır. Yükseköğretim programlarında öz düzenleme
becerisinin daha fazla desteklenebilmesine ilişkin lisans öğrencileri ağırlıklı olarak süreç odaklı ölçmedeğerlendirme yöntemlerinin benimsenmesi, öğrenme-öğretme sürecinde uygulamanın artırılması,
verilen dönütlerin ve ders materyallerinin niteliksel ve niceliksel açıdan geliştirilmesi, strateji öğretimine
yer verilmesi, öğretim elemanlarının öğreticilik becerilerinin geliştirilmesi ile gezi ve kariyer günleri gibi
etkinliklerin düzenlenmesini önermişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Lisans öğrencileri, Öz düzenlemeli öğrenme, Yükseköğretim programları
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Computer programming is a program aimed at "raising the intermediate human power of working
life and social life to work in the areas of information gathering and problem-solving in computers." The
fact that the programa entrance scores are lower than the other parts, the programa brings the result
that the continuing student profile is weak in backraundun meaning numerical skills. Students who find
the courses taught in the program very challenging need different teaching designs for these courses. The
main purpose of this study is to determine the problems faced by the students in the teaching of the if
statement for and while cycles in the internet programming I course given in the computer programming
program and to create a teaching design in accordance with the determined needs. In this study, a
qualitative experimental research model is used and the study group consists of 59 students (44 boys and
15 girls) registered to the computer programming program in Artvin. Self-efficacy perception
questionnaire on the questionnaire form, interview form and program and the academic achievement
test for the program were used as the data collection tool. The Academic Achievement Test for the
Program, the Needs Analysis Questionnaire and the Interview Form were prepared by the researcher, the
validity reliability was tested, the expert opinions were revised and made ready for implementation. The
validity and reliability of the Self-Efficacy Perception Scale related to programming was used by Altun and
Mazman (2012). In the course of four weeks of practice, Kodu Game Lab, which is described by Microsoft
Company as an embodied code used by children and adults to enter programming. environment, menus,
objects, settings and objects with programming logic loops, the level of implementation can be realized
at the level of implementation can be realized and prepared by using this program is designed to prepare
game design is required. An instructional design was prepared by analyzing and evaluating the obtained
qualitative data. As a result of the research, the problems of confusion between concepts, not being
accustomed to code environment, content abstract, inadequate classroom environment and lack of
material problems were identified with needs analysis. a teaching design was aimed at providing solutions
independent from time and space, supporting visual content and visualizing it, using new materials that
can draw pictures and learning, teaching the content to be taught, and saving from scratch. The selfefficacy perception of programming was analyzed by context analysis (guidance context, teaching context,
transfer context), task / content analysis and media analysis dimensions. It was determined that there
was a meaningful difference between the students and the control group in terms of the understanding
of the "for" for and while cycles. It has been seen that instructional designs prepared in line with the needs
of the students have increased academic success for registered students in this program. The result was
that the implemented application increased self-efficacy perceptions of the sample group of the program.
In addition, it has been seen that activities such as expressing visual expressions through visualization of
the lectures and visual adaptation of daily life lead to an increase in the satisfaction of the students, and
it is seen that more effective learning can be realized when the course processes with basic concepts and
concepts such as programming basics are supported by visual elements. It is also thought that the use of
abstract concepts can increase the permanence of learning by using analogies and that the lessons that
students think are prejudiced and boring can be more interesting when they are taught in games
accompanied by games. It is considered necessary to take into account individual differences of students
and create an alternative solution for the students who progress at different speeds.
424

Keywords: computer programming, instructional design, if statement, for while cycle

425

İnternet Programcılığı Dersi İçin Hazırlanmış Bir Öğretim Tasarımı (artvin İli Örneği)
Ahmet Yusuf Cevher1, Aliye Hilal Cevher2
1
Ardahan Üniversitesi
2
Dicle Üniversitesi

Bildiri No: 327 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR ÖĞRETİM TASARIMI (Artvin İli Örneği)
Ahmet Yusuf Cevher[1], Aliye Hilal Cevher[2]
Öz
(Metin min. 500 kelime)
Bilgisayar programcılığı “iş hayatının ve toplumsal yaşamın bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile
ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü
yetiştirme”yi amaçlayan programlardır. Programa giriş puanlarının diğer bölümlere nazaran düşük olması,
programa devam eden öğrenci profilinin sayısal beceriler anlamında backraundunun da zayıf olması
sonucunu beraberinde getirmektedir. Programda okutulan dersleri oldukça zorlayıcı bulan öğrenciler, bu
dersler için farklı öğretim tasarımlarına ihtiyaç duymakyadırlar. Bu çalışmada temel amaç, bilgisayar
programcılığı programında verilen internet programcılığı I dersinde if deyimi for ve while döngülerinin
öğretiminde öğrencilerin karşılaştıkları sorunları belirlemek ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bir
öğretim tasarımı oluşturmaktır. Bu çalışmada nitel deneysel bir araştırma modeli kullanılmış olup çalışma
grubunu, Artvin ilinde öğrenim gören bilgisayar programcılığı programına kayıtlı 44 erkek 15 kız toplam 59
öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, İhtiyaç Analizi Soru Formu, Görüşme Formu ve
Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algısı Ölçeği ve Programlamaya Yönelik Akademik Başarı Testi
kullanılmıştır. Programlamaya Yönelik Akademik Başarı Testi, İhtiyaç Analizi Soru Formu ve Görüşme
Formu araştırmacı tarafından hazırlanarak, geçerlik güvenirliği test edilmiş, uzman görüşleri alınarak revize
edilmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algısı Ölçeği olarak
geçerlik ve güvenirliği Altun ve Mazman (2012) tarafından yapılan ölçek kullanılmıştır. Dört haftalık
uygulama sürecinde ise Microsoft Firması tarafından, çocukların ve yetişkinlerin programlamaya giriş için
kullandığı, kodların somutlaştırılarak anlatıldığı Kodu Game Lab. ortamı menüleriyle, nesneleriyle,
ayarlarıyla ve nesnelerin programlama mantık döngüleriyle, uygulama safhasında tasarlanacak
senaryoların gerçekleştirilebilecekleri düzeyde tanıtılmış ve bu programı kullanarak verilen senaryoya göre
oyun tasarımı hazırlamaları istenmiştir. Elde edilen nitel veriler çözümlenip değerlendirilerek bir öğretim
tasarımı hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda ihtiyaç analizi ile kavramlar arası karmaşa, kod ortamına
alışık olmama, içeriğin soyut kalması, yetersiz sınıf ortamı, materyal eksikliği sorunları saptanmış, bu
sorunlara; zamandan ve mekândan bağımsız öğrenmeyi sağlama, içeriği görsellerle destekleyip somut
hale yaklaştırma, ilgilerini çekebilecek ve öğrenmeye katkıda bulunacak yeni materyaller kullanma,
öğretilecek içeriği oyunla öğretip sıkıcılıktan kurtarma çözümlerini hedefleyen bir öğretim tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Programlamaya ilişkin özyeterlik algısı ise bağlam analizi (yönlendirici bağlam, öğretim
bağlamı, transfer bağlamı), görev/içerik analizi ve medya analizi boyutları ile çözümlenmiştir. Öğretim
tasarımı uygulanan deney grubu öğrenciler ile kontrol grubu arasında if deyimi for ve while döngülerinin
anlaşılması bakımından anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanmış öğretim tasarımlarının bu programa kayıtlı öğrenciler için akademik başarıyı arttırdığı
görülmüştür. Gerçekleştirilen uygulamanın örneklem grubunun programlamaya ilişkin öz yeterlilik
algılarını artırdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca ders anlatımın kod ortamından çıkarak görsellerle ifade
edilmesi, günlük hayata uyarlanması gibi etkinliklerin öğrencilerin memnuniyetinin artmasına sebep
olduğu, programlama temelleri gibi temelde kod yapısı ve kavramların bulunduğu ders süreçleri görsel
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öğelerle desteklendiğinde daha etkili öğrenmeler gerçekleşebildiği görülmüştür. Ayrıca soyut kavramların
benzeşimler kullanılarak gerçek hayata uyarlanmasının öğrenmelerin kalıcılığını artırabildiği, öğrencilerin
ön yargılı olduğu ve sıkıcı olduğunu düşündüğü derslerin oyunlar eşliğinde öğretildiğinde daha ilgi çekici
olabildiği, öğretim tasarımı hazırlanırken öğrencilerin bireysel farkları dikkate alınmalı ve farklı hızda
ilerleyen öğrenciler için alternatif bir çözüm oluşturmak gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: Bilgisayar programcılığı, Öğretim Tasarımı, if deyimi, for while döngüsü
[1] Ardahan Üniversitesi, ahmetyusufcevher@gmail.com
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With the advancing technology in the 21st century, the game preferences and playing habits of
the individuals are changing. Most of the students especially at the age of education are acquainted with
digital games at early ages and they can play these games effectively. In many studies conducted in recent
years, it has been stated that the age of playing digital games is gradually decreasing while the number of
children playing is increasing. According to the published reports regarding the use of digital games, the
number of users in Turkey has reached about 29 million. Considering these data, it has been stated in
many studies that the individuals at the age of education have met with the digital games at young ages
and they have played too much.
The aim of this study is to examine the effects of Europa Universalis IV game, which is developed
for entertainment and commercial purposes, on the students' academic achievement in history lesson.
That the Europa Universalis IV game is convenient with the secondary education history lesson content is
observed. The effect of Europa Universalis IV Game, which is used in this study, on students’ academic
achievements towards history lesson is examined by having them play in leisure times.
In this study, quasi-experimental design with unpaired pretest-posttest control group is used from
quantitative research models. In this study, by using random method B branch is defined as the control
group and C branch is defined as the experimental group through the 10th grade branches A, B, C D and
E.
The study group of the research consists of 66 students who are studying in the 10th grade in a
secondary education school in Kars city center in the 2017/2018 academic year. 32 control and 34
experimental group students, in total 66 students have participated in this research. While there are 16
female and 16 male students in the control group, there are 17 female and 17 male students in the
experimental group.
In this study, demographic information form which was developed by Can (2003) and which was
implemented to high school students was used in order to obtain data for students' computer experiences
and digital gaming. In order to evaluate the students' academic achievements towards the history lesson,
the History Lesson Academic Achievement Test which was developed by Ogul, Kaya and Kincal (2017) and
consisting of a total of 25 questions was used. This test was prepared in accordance with the learning
outcomes of the world power Ottoman State unit belonging to 10th grade history course content.
The research has been carried out to the secondary education 10th grade students for 10 weeks
and 2 hours per week. The lessons were given to the experimental and control group students within the
framework of the current program by same teacher. History lesson academic achievement test and
demographic information form were implemented to the experimental and control groups as pre-test.
When the world power of the Ottoman State unit began to be processed in the course program, students
who formed the experimental group were informed about the Europa Universalis IV game in an hour.
During the information process, the students were given information about the installation and how to
login the game. In the second course hour, the education section of the game was used for the students
to get used to the game and to understand the operating logic. The students were guided through the
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implementation process. During the implementation process, students were only able to play the game
by choosing the date appropriate to the Ottoman State's rise period, in other words the World Power
Ottoman Empire unit content. At the end of the implementation process, post-tests were applied to the
students again. The data of the research were collected, normal distribution assumptions in the analysis
of the collected data were tested and parametric tests were performed as a result of the normal
distribution of the data. In the pre-tests, there was no significant difference between the experimental
and control groups' learning outcomes towards history lesson and the final tests showed that the game
played by the experimental group significantly increased the academic achievements of the students
towards the history lesson.
Based on these results, we can state that other studies related to the different kinds of digital
games developed for entertainment and commercial purposes in accordance with the course contents
and their use and evaluation in different courses and different levels in the education process should be
done.
Keywords: Academic achievement, Digital game
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21. Yüzyılda hızla gelişen teknoloji ile birlikte bireylerin oyun tercihleri ve oyun oynama
alışkanlıkları değişmektedir. Özellikle eğitim öğretim çağındaki öğrencilerin birçoğu küçük yaşlarda dijital
oyunlarla tanışmakta ve bu oyunları etkin bir şekilde oynayabilmetedir. Son yıllarda yapılan birçok
çalışmada dijital oyun oynama yaşının gittikçe düştüğü ve oyun oynayan çocukların sayısının sürekli arttığı
belirtilmiştir. Oyunların kullanımı ile ilgili yayınlanan raporlara göre türkiyede dijital oyun kullanıcı sayısının
yaklaşık 29 milyona ulaştığı belirtilmetedir. Bu veriler dikkate alındığında eğitim öğretim çağındaki
bireylerin dijital oyunlarla küçük yaşlarda tanıştığı ve bu tür dijital oyunları çok fazla oynadıkları birçok
çalışmada ifade edilmiştir.
Bu çalışmanın amacı özellikle ortaöğretim çağındaki bireyler tarafından çok fazla oynanılan ve
eğlence-ticari amaçla geliştirilen Europa Universalis IV oyununun öğrencilerin tarih dersi akademik
başarıları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışmada kullanılan Europa Universalis IV oyununun
ortaöğretim tarih dersi içeriği ile uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. bu çalışmada kullanılan Europa
Universalis IV oyunu Öğrencilere serbestt zamanlarda oynatılarak öğrencilerin tarih dersi akademik
başarıları üzerinde etkisi incelenmiştir. .
Bu araştırmanda yöntem olarak nicel araştırma modellerinden eşleştirilmemiş ön test son test
kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu araştırmada bir ortaöğretim okulunda var olan 10.
sınıf A, B, C, D ve E şubelerinden yansız atama yoluyla “B Şubesi” kontrol, “C Şubesi” de deney grubu olarak
belirlenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kars il merkezinde bulunan bir
ortaöğretimin okulunun onuncu sınıfında öğrenim gören toplam 66 öğrenciler oluşturmaktadır. Kontrol
grubunda 32, deney grubunda 34 olmak üzere araştırmaya toplam 66 öğrenci katılmıştır. Kontrol
grubundaki öğrenci sayısı 16 kız ve 16 erkek öğrenci iken Deney grubundaki öğrencilerden ise 17 kız ve 17
erkek bulunmaktadır.
Araştırmada Öğrencilerin bilgisayar deneyimleri ve dijital oyun oynamalarına yönelik verilerin elde
edilmesi için Can (2003) tarafından geliştirilen ve lise öğrencilerine uyarlanan demografik bilgi formu
kullanılmıştır. Öğrencilerin tarih dersine yönelik akademik başarılarını ölçmek için Oğul, Kaya ve Kıncal
(2017) tarafından geliştirilen ve toplam 25 sorudan oluşan Tarih Dersi Akademik Başarı Testi kullanılmıştır.
Bu test 10.sınıf tarih dersi içeriğine ait olan dünya gücü osmanlı devleti ünitesindeki kazanımlara göre
hazırlanmıştır.
Araştırma ortaöğretim 10.sınıf öğrencileri üzerinde 10 hafta ve haftada 2 saat olarak uygulanmıştır.
Dersler deney ve kontrol grubu öğrencilerine mevcut programda bulunan plan çerçevesinde ve aynı
öğretmen tarafından verilmiştir. Deney ve kontrol gruplarına öntest olarak Tarih dersi akademik başarı
testi ve demografik bilgi formu uygulanmıştır. Ders programında Dünya Gücü Osmanlı Devleti ünitesi
işlenmeye başladığında Deney grubunu oluşturan öğrencilere öncelikle bir saatlik sürede Europa
Üniversalis IV oyunu ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Bilgilendirme sürecinde öğrencilere
oyunun kurulumu, ve giriş işlemlerinin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler verilecekmiş, 2. Ders saatinde ise
öğrencilerin oyuna alışabilmeleri ve çalışma mantığını kavramaları için oyunun eğitim bölümünden
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faydalandırılmıştır. Uygulama sürecinde öğrencilere rehberlik edilmiştir. Uygulama sürecinde öğrencilerin
sadece Osmanlı devletinin yükselme dönemi yani Dünya Gücü Osmanlı Devleti ünitesi içeriğine uygun olan
tarihi seçerek oyunu oynamaları sağlanmıştır. Uygulama süreci sonunda öğrencilere son testler tekrar
uygulanmıştır. Araştırmanın verileri toplanmış verilerin analizinde normal dağılım varsayımları test edilmiş
ve verilerin normal dağılması sonucunda parametrik testler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
öntestlerinde deney ve kontrol grubunun tarih tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı son testlerde
ise deney grubuna uygulanan oyunun öğrencilerin tarih dersine yönelik akademik başarılarını istatistiksel
açıdan anlamlı ölçüde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bu sonuçlardan hareketle, ders içerikleri ile uygun farklı türden eğlence-ticari amaçla geliştirilen
dijital oyunların eğitim öğretim sürecinde farklı kademelerde, farklı derslerde kullanılması ve
değerlendirilmesi ile ilgili başka çalışmaların yapılması gerektiğini belirtebiliriz.
Anahtar Kelimeler: akademik başarı, dijital oyun
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PURPOSE
This study was carried out to compare the differences between traditional teaching method and
the teaching method that has prepared according to Multiple Intelligence Theory upon the lecture of
“Basic Components of Living Beings” on learning levels of secondary school 9th grade students.
By applying this theory, three results intended. Firstly, increasing students academic achievement.
Secondly, by using this method make students find their potential to uncover and use this in Daily life.
Thirdly to provide an alternative teaching method for teachers in the classroom. Therefore theachers can
make students will be able to relate multiple intelligences with the subjects they will handle in the
classroom and give each student the opportunity to develop their own specific intelligences. To increase
productivity by addressing individual differences, open to innovation, research, questioning, creative
teachers will raise students as well as theirselves.
METHOD
Pre-final test control group experimental pattern was used in the study. Study group was selected
from the private Eras College in the Kayseri from 9 class studens. 9/A class test group selected by neutral
assignment is defined as 9 / B Class control group. 30 students, 15 in each class, participated in the study.
Domestic and foreign literature were scanned in the planning of teaching method based on Multiple
Intelligence Theory. Course plans are prepared considering the aims of the theory. The gains and
misconceptions in the MEB junior high school biology course curriculum related to the "Basic Components
of Living Beings" are taken into consideration.
Experimental and control group students ‘pre-test’ basic components of living ‘success test’ was
applied to determine whether the pre-knowledge levels on the basic components of living are equivalent.
The application was carried out by the researcher. The subject ‘Basic Components of Living Beings' was
made to the control group according to the traditional teaching method. the experimental group was
applied according to the teaching method based on Multiple Intelligence Theory. The application was
carried out by the researcher. The subject ‘Basic Components of Living Beings' was made to the control
group according to the traditional teaching method. The experimental group was applied according to
the teaching method based on Multiple Intelligence Theory. Experimental group students conducted both
individual and group studies. Attention was paid to the active participation of all students in the class. at
the same time, students were given the opportunity to move freely in the classroom and to communicate
with their group friends. The students of the experiment group were introduced according to the course
plans prepared in accordance with the method used. During the application process, various studies were
used to expose different mental activities. Video shows are included. Experimental activities were
organized with students in order to initiate the active participation process. Out-of-school excursion
observations have been made. Poster presentation is prepared with the instructions of preparing the
posters together with the homework assignments. Experimental group students conducted both
individual and group studies. Attention was paid to the active participation of all students in the class. At
the same time, students were given the opportunity to move freely in the classroom and to communicate
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with their group friends. The students of the experiment group were introduced according to the course
plans prepared in accordance with the method used. During the application process, various studies were
used to expose different mental activities. Video shows are included. experimental activities were
organized with students in order to initiate the active participation process. Out-of-school excursion
observations have been made. Poster presentation is prepared with the instructions of preparing the
posters together with the homework assignments.
In order to show the effectiveness of the methods to both groups after the end of the application,
the ‘Basic Components of Living Beings’ was applied as a final test.
The study lasted 30 hours in total in the form of 1 course hours pre-tests, 28 course hours topics
and 1 course hours final tests.
The main components of living things were the academic achievement test. Analysis of data
obtained by measuring instruments was analyzed with SPSS 16.0 package program.
In the academic achievement test, each item is evaluated as five points and the achievement
grades are calculated. The mean and standard deviations of the obtained data were found as t and p
values.
İn order to determine the difference between between the test group and control group students,
the ‘related (dependent) groups t-test’ was used to compare the scores they received from the academic
achievement test.
In order to determine the difference between the test group and control group students ‘pre-test
and final test scores ‘unbound groups t-test' was used to compare the scores obtained from the academic
achievement test. In all evaluations, the significance level was determined as 0.05.
SYMPTOMPS
As a result of the analysis carried out by the experimental and control group students, the values
(Xd = 36.00 Xk = 35.33) are very close to each other. It has been observed that the level of knowledge
they possess in the field of basic components of living things has not changed.
After the teaching methods were applied to the experimental group and control group, the final
test of academic achievement was applied. (Xd = 72.33 Xk = 56.00) According to this result, the academic
achievement average of the experimental group is higher than the control group. It was concluded that
the method of teaching based on Multiple Intelligence Theory was more successful than the traditional
method of teaching.
RESULTS
The results of the analysis of the pre-test and the final test mean of the groups with ‘dependent
groups t-test’ showed that although 58.50% of the pre-test and the final test scores were found, there
was a 100.09% increase between the pre-test and the final test scores of the groups.
It has been observed that learning took place in both groups. However, it was observed that the
experimental group had a much higher academic achievement than the control group.
Keywords: Multiple İntelligence Theory, Biology Teaching, The Basic Components of Living Beings
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AMAÇ
Bu çalışma; ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin, biyoloji dersi ‘Canlıların Temel Bileşenleri’
konusunu, Çoklu Zeka Kuramı’na dayalı öğretim ile, geleneksel öğretim yönteminin karşılaştırılarak;
öğrencilerin akademik başarılarına ne kadar etkisi olduğunu araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu kuramın
uygulanmasıyla, öğrencilerin akademik başarılarını arttırmakla beraber çoklu zeka potansiyellerini ortaya
çıkararak onları kendi zekaları yönünde geliştirip günlük hayatın içinde kullanabilmelerini, aynı zamanda
sınıfta uygulayıcı konumunda olan öğretmenlere alternatif bir öğretim yöntemi sağlamak da
amaçlanmıştır. Böylece öğretmenler, öğrencilerin çoklu zeka alanlarını sınıfta işleyecekleri konularla
ilişkilendirerek her öğrencinin zeka alanına göre kendisine özgü olarak gelişmesine fırsat tanıyacaklardır.
Bireysel farklılıkları ele alarak verimi arttırmak, yeniliğe açık, araştıran, sorgulayan, yaratıcı öğretmenler
aynı bakış açısında öğrenciler yetiştirecektir.
YÖNTEM
Çalışmada ön test- son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu olarak
Kayseri ili Özel Eras Koleji’nde öğrenim görmekte olan ortaöğretim 9. Sınıf öğrencilerinden yansız atama
yoluyla seçilen 9/A sınıfı deney grubu, 9/B sınıfı kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmaya her sınıfta
15 olmak üzere 30 öğrenci katılmıştır. Çoklu zeka kuramına dayalı öğretim yöntemi planlanırken yerli ve
yabancı literatürler taranmış, kuramın amaçları göz önünde bulundurularak ders planları hazırlanmış,
‘Canlıların Temel Bileşenleri’ konusuyla ilgili MEB ortaöğretim 9. Sınıf biyoloji dersi öğretim programındaki
kazanımlar ve kavram yanılgıları dikkate alınmıştır.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ‘Canlıların Temel Bileşenleri’ konusundaki ön bilgi
düzeylerinin denk olup olmadığını belirlemek amacıyla ön test olarak ‘Canlıların Temel Bileşenleri
Akademik Başarı Testi’ uygulanmıştır. Uygulama araştırmacı tarafından yürütülmüş ‘Canlıların Temel
Bileşenleri’ konusu kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemine göre; deney grubuna ise çoklu zeka
kuramına dayalı öğretim yöntemine göre uygulama gerçekleştirilmiştir. Deney grubu öğrencilerine derste
hem bireysel hem grup çalışmalarına yer verilmiş, tüm öğrencilerin derse aktif katılmasına dikkat edilmiş
aynı zamanda öğrencilerin sınıfta rahat hareket etmelerine fırsat verilerek, grup arkadaşlarıyla iletişim
kurmaları sağlanmıştır. Deney grubu öğrencilerine, kullanılan yönteme uygun olarak hazırlanan ders
planlarına göre uygulama yapılmıştır. Uygulama sürecinde önceden hazırlanan farklı zihinsel aktiviteleri
açığa çıkaran çalışma yaprakları kullanılmış, bilgisayar teknolojileri ile ders anlatımı yapılarak video
gösterimlerine yer verilmiş, aktif katılım sürecini başlatmak için öğrencilerle deneysel etkinlikler
düzenlenmiş, okul dışı gezi gözlemlere de yer verilerek desteklenmiş, okul dışı çalışma ödevleriyle beraber
poster hazırlama yönergesi ile poster sunumu hazırlatılmıştır.
Uygulamanın bitiminden sonra her iki gruba da yöntemlerin etkinliğinin göstermesi açısından,
‘Canlıların Temel Bileşenleri Akademik Başarı Testi’ son test olarak uygulanmıştır.
Çalışma; 1 ders saati ön testlerin uygulaması, 28 ders saati konuların işlenmesi ve 1 ders saati son
testlerin uygulanması şeklinde toplam 30 ders saati sürmüştür.
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Verilerin toplanmasında ‘Canlıların Temel Bileşenleri Akademik Başarı Testi’ kullanılmıştır. Ölçme
araçlarıyla elde edilen verilerin analizi SPSS 16.0 Paket Programı(Statistical Package for the Social Sciences)
ile analiz edilmiştir.
Akademik Başarı testinde her madde beş puan olarak değerlendirilmiş ve başarı notları
hesaplanmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları, t ve p değerleri
bulunmuştur.
Deney grubu öğrencilerinin ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test-son test puanları arasındaki
farkı belirlemek için, akademik başarı testinden aldıkları puanları kendi içlerinde kıyaslanması sırasında
‘ilişkili (bağımlı) gruplar t-testi’ kullanılmıştır.
Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanları arasındaki farkı belirlemek
için akademik başarı testinden aldıkları puanlarının birbirleriyle kıyaslanması sırasında ‘ilişkisiz (bağımsız)
gruplar t-testi’ kullanılmıştır. Bütün değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir.
BULGULAR
Deney ve kontrol grubu öğrencilerine ‘akademik başarı ön testi’ uygulanarak ‘bağımsız gruplar t
testi’ ile yapılan analiz sonucunda değerlerin (Xd = 36.00 Xk = 35.33) birbirine çok yakın olduğu
görülmektedir. ‘Canlıların Temel Bileşenleri’ konusunda sahip oldukları ön bilgi seviyelerinin farklılık
göstermediği görülmüştür.
Deney grubuna ve kontrol grubuna öğretim yöntemleri uygulandıktan sonra akademik başarı son
testi uygulanmıştır. (Xd = 72.33 Xk = 56.00) Bu sonuca göre, deney grubunun akademik başarı ortalaması,
kontrol grubundan daha yüksektir. Bağımsız gruplar t testi ile yapılan analiz sonucunda çoklu zeka
kuramına dayalı öğretim yöntemin geleneksel öğretim yöntemine göre daha fazla başarı elde edildiği
sonucuna ulaşılmıştır.
SONUÇLAR
Grupların ön test ve son test ortalamalarının ‘bağımlı gruplar t testi’ ile yapılan analizi sonucunda
elde edilen bulgulara göre kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasında % 58.50’ lik bir atış
meydana gelmesine rağmen, deney grubunun ön test ve son test puanları arasında % 100.09 luk bir artış
meydana gelmiştir.
Her iki grupta da öğrenmenin gerçekleştiği görülmüş fakat çoklu zeka kuramına dayalı öğretim
yönteminin uygulandığı deney grubunun geleneksel öğretim yöntemine uygulandığı kontrol grubuna göre
akademik başarısında çok daha fazla artış olduğu görülmüştür.


Anahtar Kelimeler: Çoklu Zeka Kuramı, Biyoloji Eğitimi, Akademik Başarı, Canlıların Temel Bileşenleri
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Science laboratories are shown as the most important active learning environment in science
education. Laboratories are active learning environments where students interact with each other,
generate scientific information, develop basic scientific thinking skills, and also comprehend the scientific
concepts. Many studies have emphasized that laboratory applications are importantly and significantly
effective in science successes of students and in developing attitudes towards science and laboratory
classes.
When the literature is examined, it is observed that one of the most important factors affecting
the attitude towards science class and laboratory is the factor of gender. When the studies on the effect
of gender on attitude towards science laboratories are examined, the studies proving that the attitude
increases in favor of men or women have been found. In a great majority of the studies, it was found that
there was no statistical significant difference between men and women in terms of the attitude towards
the laboratory. It was observed that full consistency was not reached in all results of these studies.
Even though there are studies investigating the effect of the gender variable on attitude towards
science laboratory in Turkey and revealing independent, repeated or different results, any meta-analysis
conducted on this matter was not found. The aim of this study was to synthesize the general effect of the
variable of gender on attitude towards science laboratory in Turkey via the meta-analysis method. In
accordance with this purpose, answer was sought for the question “What is the level of effect size of
gender on attitude towards science laboratory”.
In this meta-analysis study, 15 studies in which total sample number was 164, including articles
and dissertations conducted in Turkey were included. As a result of the review, studies in conformity with
the coding protocols were included and the analyses were carried out. The studies included in the
research were those conducted in Turkey between 2000 and 2017. The sample of the study consisted of
2356 individuals including 884 men and 1472 women.As a result of the funnel plot prepared for
determining whether or not there is publication bias in terms of the studies included in the research as
well as Egger’s regression Test and Begg and Mazumdar rank correlation test, no publication bias was
found in the study. The calculations of the effect size in the studies were performed by using
“Comprehensive Meta-Analysis” statistical program for heterogeneity and publication bias analyses.
It was found that the distribution of the effect sizes of the studies included in the research had a
heterogeneous structure according to the fixed effects model(Q=32.22, p<0.05, I2=56.5). Therefore, the
random effect model was used to determine the effect of the variable of gender on attitudes of students
towards laboratory in laboratory-based science education applications. The value of general effect size of
the laboratory approach concerning attitudes of the students towards this class was determined as d=0.07
(95% CI, SE=0.06) at the confidence interval of -0.07 and 0.21 by using the random effect model.
According to the classification by Cohen, Manion, and Morrison (2007), it was determined that the
variable of gender affected the attitude towards lab classes at weak level and in favor of women.When
considered from this point of view it was thought that when numbers of female and male students in the
experimental and control groups were not equal or close to each other, this may affect the results.
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According to the results of the study, it was determined that the effect size of the variable of
gender on attitude towards science laboratory had a positive and weak. The fact that all of the studies
used in the research were conducted in Turkey makes the value of effect size determined in the research
valid for Turkey. Another limitation of the research is that even though heterogeneity was determined in
effect values in the study, the moderator analysis was not performed. It can be recommended to conduct
future other meta-analysis studies at international level by broadening this framework and to carry out
comparative related meta-analysis studies on basis of countries.
Keywords: Laboratory-Based Science Education, Meta-Analysis, Gender, Attitude, Effect-Size
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Fen eğitiminde aktif öğrenme ortamlarından en önemlisi olarak fen laboratuarları
gösterilmektedir. Laboratuvarlar, öğrencilerin, öğrenme ortamında birbirleriyle etkileşimde
bulunmalarının yanında, onların bilimsel bilgiyi oluşturdukları ve temel bilimsel düşünme becerilerini
geliştirdikleri, aynı zamanda bilimsel kavramları kavradıkları aktif öğrenme ortamlarıdır. Fen derslerinde
laboratuvar kullanımı öğrencilere; gözlem yapma, sınıflama, ölçüm yapma gibi temel bilimsel süreç
becerileri kazandırmanın yanı sıra tahminde bulunma, çıkarım yapma gibi nedensel süreç becerileri,
hipotez kurma ve değişkenleri belirleme gibi deneysel becerilerin kazandırılmasında da büyük rol
oynamaktadır
Laboratuvar uygulamalarının, fen ve laboratuar derslerine karşı olumlu tutumlar geliştirmede ve
öğrencilerin fen başarılarında önemli ve anlamlı derecede etkili olduğu birçok araştırmada vurgulanmıştır.
Alan yazın incelendiğinde, fen derslerine ve laboratuvara yönelik tutuma etki eden faktörlerin en
önemlilerinden birinin cinsiyet faktörü olduğu görülmektedir. Cinsiyetin fen laboratuvarlarına yönelik
tutum üzerinde etkisi ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde; erkek yada kadınlar lehine tutumun
arttığı sonucuna ulaşılan çalışmalara rastlanmaktadır. Çalışmaların çok büyük bir çoğunluğunda ise
laboratuvara yönelik tutum açısından kadın ve erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Tüm bu çalışma sonuçlarında tam tutarlılığa ulaşılmadığı görülmektedir.
Türkiye’de cinsiyet değişkeninin fen laboratuvarına yönelik tutum üzerine etkisinin incelendiği
bağımsız ve birbirinden farklı sonuçlara ulaşan araştırmalar olmasına karşın, bu konuda yapılmış bir metaanaliz çalışmasına rastlanmamıştır. Bu araştırmada, cinsiyet değişkeninin Türkiye’de fen laboratuvarına
yönelik tutum üzerinde genel etkisinin meta-analiz yöntemiyle incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda cinsiyetin fen laboratuvarına yönelik tutum üzerindeki eki büyüklüğü ne düzeydedir?
Sorusuna cevap aranmıştır.
Bu meta-analiz çalışmasına Türkiye’de yapılan makale ve tezler olmak üzere toplam örneklem
sayısının 164 olduğu 15 çalışma dahil edilmiştir. Tarama sonucunda kodlama protokollerine uygun
çalışmalar alınmış ve analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya alınan çalışmalar 2000-2017 yılları arasında
ülkemizde yapılmış araştırmalardır. Araştırmanın örneklemini 884 erkek ve 1472 kadın olmak üzere 2356
birey oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil edilen çalışmalar açısından yayın yanlılığının olup olmadığının
belirlenmesi için oluşturulan huni saçılım grafiği, Egger’in Regresyon Testi, Begg ve Mazumdar sıralama
korelasyon testi sonucu araştırmada yayın yanlılığının olmadığı bulunmuştur. Çalışmaların etki büyüklüğü
hesaplamaları; heterojenlik ve yayın yanlılığı analizleri “Comprehensive Meta Analysis” istatistik programı
kullanılarak yapılmıştır.
Araştırmaya dahil edilen çalışmaların etki büyüklükleri dağılımının sabit etkiler modeline göre
heterojen yapıya sahip olduğu saptanmıştır (Q=32.22, p<0.05, I2=56.5). Bu sebeple cinsiyet değişkeninin
laboratuvara dayalı fen eğitimi uygulamalarının öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumları üzerindeki
etkisini belirlemek için rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Laboratuvar yaklaşımının öğrencilerin bu
derse yönelik tutumlarına ilişkin genel etki büyüklüğü değeri rastgele etkiler modeli kullanılarak -0.07 ile
0.21 güven aralığında d=0.07 (%95 CI, SE=0.06) olarak belirlenmiştir. Cohen, Manion ve Morrison (2007)
tarafından yapılan sınıflandırmaya göre, cinsiyet değişkeninin laboratuvar derslerine yönelik tutumu zayıf
düzeyde ve kadınlar lehine etkilediği tespit edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında deney ve kontrol gruplarında
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kadın ve erkek öğrenci sayılarının eşit ya da yakın sayıda olmamasının sonuçları etkileyebileceği
düşünülmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet değişkenin fen laboratuvar tutumu üzerinde etki
büyüklüğünün pozitif ve zayıf bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, fen laboratuvarına
yönelik tutumunun belirlenmesinde cinsiyetin bağımsız olup, belirleyici bir faktör olmadığı söylenebilir.
Çalışmada kullanılan araştırmaların tamamının Türkiye’de yapılmış olması çalışmada bulunan etki
büyüklüğü değerini Türkiye için geçerli kılmaktadır. Araştırmada etki değerlerinde heterojenlik tespit
edilmesine karşılık moderatör analizi yapılmaması yine araştırmanın bir başka sınırlılığı olarak ortaya
çıkmaktadır. Yapılacak diğer meta-analiz çalışmalarında bu çerçevenin genişletilerek uluslararası düzeyde
çalışmalar yapılması ve konu ile ilgili ülkeler bazında karşılaştırmalı meta-analiz çalışmaları yapılabilmesi
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Laboratuvar Destekli Fen Eğitimi, Meta Analiz, Cinsiyet, Tutum, Etki Büyüklüğü
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Abst.
(Text min 500 words)
omputer programming is a program aimed at "raising the intermediate human power of working
life and social life to work in the areas of information gathering and problem-solving in computers." Today,
information or information is called the age, we need the human power mentioned in this definition. For
this reason, the academic success of students who are trained in such programs is highly regarded. Each
parameter that affects academic success is handled separately and new methods, techniques and tools
are obtained that are compatible with today's technology. The e-book is one of these vehicles. In this
study, the opinions of the computer programmers about the e-book designed course program and the
reasons of e-book preference are examined. The aim of the study is to reveal the reasons for the computer
programming students to do their work with the textbooks during the lesson and out of the lesson and to
consider the reasons for choosing the ebook instead of the classic book. The research design of this study
is formed by the type of screening from qualitative research methods. The sample of the study consists
of 18 volunteer students who have been acquired from the second year of Computer Programming
Department in Ardahan in the academic year of 2017-2018 and who have sufficient equipment and crews
enough to use e-books. A semi-structured interview form prepared by the researcher as a data gathering
tool and with a scope of expertise was used. The semi-structured interview forum consists of four openended questions, with three sub-questions for each question. Each question is based on the main
headings of "personal information", "interest in technology", "opinions on e-books", "opinions on not
choosing e-books". The prepared questions were asked face to face and sound recordings were taken.
Subsequently, these records were analyzed by the researcher and obtained. Content analysis was used in
the analysis of the obtained data. The data were grouped by thematic coding, and each section was
analyzed within itself. Computer programming participating in the study The opinions and preference
reasons for the use of e-books by 2nd grade students were determined. As a result of the analysis, two
factors were determined as the advantages and limitations of the e-book while determining the
determinants of students' opinions on e-book use. Analysis of the advantages of the result; codes for easy
text search, portability, free of charge, suitable for time requirements, copy-paste feature and marking
and drawing feature. Views about the limits are concentrated on ergonomics and lack of attention, device
charging difficulties, eye fatigue, device cost. It is considered that students who agree on limitations have
disadvantages of e-book because of their traditional habits. However, it is well known that electronic
devices cause eye fatigue. Learners' views on e-book use were generally positive. Looking at the literature,
it is seen that student opinions on e-books are generally positive. Students often see the e-book as a great
advantage and often prefer it because of its ease of text search, portability, vocalization, low cost
availability and independence from time and space. It is thought that it can be used effectively in distance
training and next generation design asynchronous lesson processes. However, it is known that e-books
can be used effectively within the education and training process when the appropriate learning
environment is designed. When we look at the works in the field, it is found that using e-books instead of
textbooks makes the learning process more efficient. It is also in the opinion that it increases motivation.
For this reason, e-book designed curriculum is thought to be a positive contributor to many aspects of
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the student. However, of course, content design of e-books should be arranged in such a way that positive
results can be obtained, and the obstacles and problems in using e-books should be solved.
Keywords: e-book, computer programming
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(Metin min. 500 kelime)
Bilgisayar programcılığı “iş hayatının ve toplumsal yaşamın bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile
ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü
yetiştirme”yi amaçlayan programlardır. Bilgi veya enformasyon çağı olarak adlandırılan günümüzde bu
tanımda bahsedilen insan gücüne olan ihtiyacımız malumdur. Bu nedenle bu tür programlarda yetişen
öğrencilerin akademik başarıları oldukça önemsenmektedir. Akademik başarıyı etkileyen her bir
parametre ayrı ayrı ele alınarak günümüz teknolojisiyle bağdaşan yeni yöntem, teknik ve araçlar elde
edilmektedir. E-kitap ise bu araçlardan biridir. Bu çalışmada bilgisayar programcılığı öğrencilerinin e-kitap
ile tasarımlanmış ders programına ilişkin görüşleri ve e-kitap tercih sebepleri incelenmektedir. Çalışmanın
amacı bilgisayar programcılığı öğrencilerinin ders esnasında ve ders dışında, ders kitapları ile yaptıkları
çalışmaları e-kitap üzerinden yapmaya yönelik görüşleri ve klasik kitap yerine e-kitap tercih etmelerinin
sebeplerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmanın araştırma deseni, nitel araştırma yöntemlerinden tarama
türü ile oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemini 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Ardahan ilinde öğrenim
gören Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf öğrencilerinden seçkisiz elde edilmiş, e-kitap kullanmaya yeterli
gerekli donanım ve mürettabata sahip, gönüllü 18 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak
araştırmacı tarafından hazırlanan, uzman görüşü ile kapsam geçerliği yapılmış yarı yapılandırılmış mülakat
formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat forumu dört açık uçlu sorudan oluşmak ile beraber her
bir sorunun üç alt sorusu bulunmaktadır. Her bir soru “kişisel bilgiler”, “teknolojiye ilgi”, “e-kitap ile ilgili
görüşler”, “e-kitap tercih etme/etmeme üzerine görüşler” ana başlıkları esas alınarak hazırlanmıştır.
Hazırlanan sorular, yüz yüze sorularak ses kayıtları alınmıştır. Sonrasında bu kayıtlar araştırmacı tarafından
çözümlenerek veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır.
Veriler tematik kodlama ile gruplandırılarak, her bir bölüm kendi içerisinde analiz edilmiştir. Araştırmaya
katılan bilgisayar programcılığı 2. Sınıf öğrencilerin e-kitap kullanımına yönelik görüşleri ve tercih sebepleri
saptanmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin e-kitap kullanımına yönelik görüşlerinde belirleyici
faktörler incelenirken e-kitabın avantajları ve sınırlılıkları şeklinde iki boyut belirlenmiştir. Avantajlarına
ilişkin analizler sonucu; metin arama kolaylığı, taşınabilirlik, ücretsiz olması, zamanın şartlarına uygun
olması, kopyala-yapıştır özelliği ve işaretleme ve çizme özelliği olması şeklinde kodlar ortaya çıkmıştır.
Sınırlıkları ile ilgili görüşler ise ergonomi ve dikkat eksikliği, cihazı şarj etme sıkıntısı, gözlerin yorulması,
cihazın maliyeti konularında yoğunlaşmıştır. Sınırlılıklar konusunda hemfikir olan öğrencilerin geleneksel
alışkanlıkları nedeniyle e-kitabın dezavantajları olduğunu öne sürdükleri düşünülmektedir. Bununla
beraber elektronik gereçlerin göz yorgunluğuna sebep olduğu alanyazında bilinmektedir. Öğrenenlerin ekitap kullanımına yönelik görüşleri genellikle olumlu olmuştur. alanyazına bakıldığında da e-kitaplara
yönelik öğrenci görüşlerinin genellikle olumlu olduğu görülmektedir. Öğrenciler genellikle e-kitabın, kolay
metin arama, taşınabilirlik, seslendirme, düşük maliyette temin edebilme ve zaman ve mekândan
bağımsızlık özelliklerini büyük avantaj olarak görmekte ve genellikle bu nedenlerden ötürü tercih
etmektedirler. Uzaktan eğitim ve yeni nesil tasarımlı eşzamansız ders süreçlerinde oldukça etkin
kullanılabileceği düşünülmektedir. Bununla beraber e-kitapların, uygun öğrenme ortamı
tasarımlandığında, eğitim öğretim süreci içerisinde oldukça verimli kullanabileceği bilinmektedir.
Alanyazındaki çalışmalara bakıldığında ders kitabı yerine e-kitap kullanmanın öğrenme sürecini daha
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verimli hale getirdiği bulgularına rastlanmaktadır. Motivasyonu arttırdığı da alanyazındaki görüşler
içerisindedir. Bu nedenle e-kitap ile tasarımlanmış ders programlarının öğrenciye pek çok açıdan olumlu
katkıları olabileceği düşünülmektedir. Ancak tabi ki e-kitapların içerik tasarımı da olumlu sonuçlar
alınabilecek şekilde düzenlenmeli, e-kitap kullanmanın önündeki engeller ve sorunlar çözümlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: e-kitap, bilgisayar programcılığı

443

A Developmental Study Toward The Learning Of Inheritance
Ufuk Töman1, Mete Yusuf Ustabulut1
1
Bayburt Üniversitesi

Abstract No: 91 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Learning-centered practices are very important in studies conducted in science education. To this
end, learning environments are being developed which will develop the students' knowledge and skills. It
is aimed at learning, applying and applying effective, consistent and permanent information that
individuals will learn. Information becomes more permanent when it is used effectively to solve a
problem. The more sensory organs involved in the learning process, the more permanent the learning
becomes. The vast majority of the information taught to students in the learning environment consists of
concepts, principles and theories. The main point here is to ensure that students understand the concepts
correctly and use them to solve the problems they encounter. When individuals learn concepts, the
preliminary knowledge and experiences they create in their minds are of great importance. Today, most
research in educational sciences focuses on the level of understanding individuals and conceptual
development stages. Concept teaching and learning have an important place in terms of education. This
fact is better understood if conceptual teaching is planned effectively and qualitatively in learning
environments.
Effective science education is based on the correct learning of concepts. When teaching concepts,
the pre-knowledge, skills and experience of the students need to be determined in advance. These
learnings also influence their subsequent learning. From this point on, the topic of inheritance in Biology
courses is an important infrastructure for learning many subjects. The better the concepts of inheritance
are learned, the better the conceptual understanding in other words, the better the concepts in different
topics will be understood.
The purpose of this research; (9th, 10th, 11th, and 12th grade) students' level of comprehension
for the topic of Inheritance. In this study, a longitudinal research type of descriptive research methods
was used. Longitudinal studies allow the study to be carried out with equivalent groups to be followed by
the sample, if it is not possible to work with the same sample for a long time. It is more feasible than longterm investigations of long-term research. Therefore, in this study, the type of longitudinal research
included in the developmental research method was used.
The sample of the research was randomly selected from 1 high school in the center of Bayburt.
The sample of the study was selected among the students at different age and education levels. The
sample group was formed from 9th, 10th and 12th grade students. A total of 160 students participated
in the survey, 40 students at each grade level. Open-ended questionnaires were used as data collection
tools in the research. A total of 5 questions were included in the questionnaire. Simple methods have
been used in the analysis of questionnaires. The data were obtained qualitatively by open-ended
questions. Simple analytical methods were used in the analysis of the data.
According to this research, most of the students have shown that they have misconceptions about
"DNA, chromosome, gene", "mutation, modification" and "mitosis division and meiosis division". These
concepts of inheritance are not well understood at all three levels of learning. As the level of education
increases, the overall understanding rates of the concepts have increased in general. Inadequate or
incorrect learning of the concepts of the students' inheritance can be caused by the fact that the
experiences of the students are not structured appropriately during the learning process of these
concepts.
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This research is limited to a specific set of samples and certain variables. Middle school and
university students can participate in the research and can be applied and developed in larger samples,
different disciplines and different disciplines. Inheritance is a topic that students have difficulty
understanding in biology. Therefore, different teaching methods and materials specific to this topic can
be developed and applied. From early learning levels on inheritance, some projects should be developed
that have activities for implementation, and efforts should be made to overcome these misconceptions.
Keywords: Inheritance, Understanding Levels, Misconceptions
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Amaç
Fen eğitiminde yapılan çalışmalarda öğrenen merkezli uygulamalar oldukça önem taşımaktadır.
Bunun için de öğrencilerin kendilerini geliştirecek, bilgi ve becerilerini ortaya çıkaracak öğrenme ortamları
geliştirilmektedir. Bireylerin öğrenecekleri bilgileri etkili, tutarlı ve kalıcı olarak öğrenmeleri ve bunları
uygulamaları amaçlanmaktadır. Bilgiler bir problemin çözümünde etkili bir şekilde kullanıldığı zaman daha
kalıcı olmaktadır. Öğrenme sürecinde ne kadar çok duyu organı işin içine katılırsa öğrenme o kadar kalıcı
olmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencilere öğretilen bilgilerin büyük bir çoğunluğu kavram, ilke ve
teorilerden oluşmaktadır. Burada esas olan, öğrencilerin kavramları doğru olarak anlamalarını ve bu
kavramları karşılaştıkları problemlerin çözümünde kullanabilmelerini sağlamaktır. Bireylerin kavramları
öğrenmesinde, zihinlerinde oluşturdukları ön bilgi ve deneyimler büyük önem taşımaktadır. Günümüzde
eğitim bilimlerinde yapılan çoğu araştırma, bireylerin kavramları anlama düzeylerine ve kavramsal gelişim
aşamalarına yoğunlaşmaktadır. Kavram öğretimi ve öğrenimi, eğitim açısından önemli bir yere sahiptir.
Öğrenme ortamlarında kavram öğretimi etkili ve nitelikli bir şekilde planlanırsa bu gerçek daha iyi anlaşmış
olur.
Etkili fen eğitimi, kavramların doğru bir biçimde öğrenilmesiyle olmaktadır. Kavram öğretimi
yapılırken öğrencilerin önbilgilerinin, becerilerinin ve deneyimlerinin önceden belirlenmesi
gerekmektedir. Bu öğrenmeler sonraki öğrenmelerini de etkilemektedir. Bu noktadan hareketle Biyoloji
derslerinde kalıtım konusu, birçok konunun öğrenilmesinde için önemli bir altyapı oluşturmaktadır. Kalıtım
konusundaki kavramlar ne kadar iyi öğrenilirse, başka bir ifade ile kavramsal anlama ne kadar iyi olursa,
farklı konularda geçen kavramlar da o kadar iyi anlaşılacaktır.
Yöntem
Bu araştırmanın amacı; lise (9,10,11 ve 12. sınıf) seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin Kalıtım
Konusuna yönelik anlama düzeylerini incelemektir. Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden
gelişimsel araştırma yönteminin enlemesine araştırma türü kullanılmıştır. Enlemesine araştırmalar aynı
örneklemle uzun süre çalışmanın mümkün olmadığı durumlarda, örneklemin takip edeceği eşdeğer
gruplarla araştırmanın yürütülmesine imkan sağlamaktadır. Enlemesine araştırmaların boylamasına
yürütülen araştırmalara oranla daha uygulanabilirdir. Bu yüzden bu çalışmada gelişimsel araştırma
yöntemi içerisinde yer alan enlemesine araştırma türü kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini Bayburt ilinde merkeze bağlı 1 lise içerisinden rasgele seçilen öğrenciler
oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi farklı yaş ve öğrenim seviyesindeki öğrenciler arasından seçilmiştir.
Örneklem grubu 9. 10. 11. ve 12 sınıf seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşturulmuştur.
Her sınıf seviyesinde 40 öğrenci olmak üzere araştırmaya toplam 160 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak açık uçlu anket sorularından faydalanılmıştır. Ankette toplam 5 soruya yer verilmiştir.
Anket verilerinin analizinde basit metotlar kullanılmıştır. Veriler açık uçlu sorularla nitel olarak elde
edilmiştir. Verilerin analizinde basit analiz yöntemi kullanılmıştır.
Sonuç
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Bu araştırmaya göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunda "DNA, kromozom, gen", "mutasyon,
modifikasyon" ve "mitoz bölünme ve mayoz bölünme" hakkında kavram yanılgılarına sahip olduklarını
göstermiştir. Kalıtım konusu ile ilgili bu kavramlar her üç öğrenim seviyesinde de yeterince
anlaşılamamıştır. Öğrenim seviyesi arttıkça genel olarak kavramların tam anlaşılma oranları artmıştır.
Öğrencilerin kalıtım konusu ile ilgili kavramları eksik ya da yanlış öğrenmeleri bu kavramların öğrenilme
sürecinde öğrencilerin deneyimlerinin uygun bir şekilde yapılandırılmamasından kaynaklanabilir.
Öneriler
Bu araştırma belirli örneklem grubu ve belirli değişkenlerle sınırlıdır. Araştırmaya ortaokul ve
üniversite öğrencileri de katılarak daha büyük örneklemlerde, farklı disiplinlerde ve farklı disiplinlerde
uygulanabilir ve geliştirilebilir. Kalıtım konusu öğrencilerin biyoloji konuları içerisinde anlamakta güçlük
çektikleri konulardandır. Bu yüzden bu konuya özgü farklı öğretim metodları ve materyalleri geliştirilebilir
ve uygulanabilir. Kalıtım konusu ile ilgili erken öğrenim seviyelerinden itibaren uygulamaya yönelik
etkinliklerin olduğu bazı projeler geliştirilmeli ve bu kavram yanılgıları giderilmeye çalışılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kalıtım Konusu, Anlama Düzeyleri, Kavram Yanılgıları
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Aim of the Study: It is a well known fact that the attitudes towards language learning and,
accordingly, motivation affect the language learning of the students either positively or negatively. In this
context, in recent years, many studies have been carried out on both motivation and attitude. For
example, regarding attitude, Lambert (1963) suggests that an individual's degree of second language
acquisition may be dependent on the motivation of the individual, his attitudes towards the society whose
language he is learning, and his tendency towards language learning itself. Attitudes that students have
are considered as one of the most important factors affecting language learning (Fakeye, 2010). Attitudes
develop very early and can be influenced by many factors such as parents, peers, and interactions with
people with social and cultural differences (Elyıldırım and Ashton, 2006). As Brown (2000) points out,
attitudes have cognitive and affective qualities. Namely, they are concerned with feelings and emotions
as well as with thoughts. Students who start learning a second or foreign language may have a strong
belief in the structure of the language, language learning strategies, success and learning methods (Bernat
& Gvozdenko, 2008). The beliefs that learners bring to the learning environment when learning a language
are influential on the target language learning process and their ultimate success (Breen, 2001). Kara
(2009) emphasizes that attitudes towards learning, as well as opinions and beliefs, have a clear influence
on the behavior of students and therefore on their performance. Attitudes towards a particular language
can be positive, negative, or neutral. Some students may have negative attitudes towards a second
language and may want to learn the language to oppose the people in that language, but generally having
positive attitudes strengthens language learning motivation (Chalak & Kassaian, 2010). It is seen that
students who have positive beliefs about language learning show more positive attitudes towards
language learning. On the other hand, negative beliefs can lead to classroom anxiety, low cognitive
success and negative attitudes (Victoria & Lockhart, 1995). When students with positive attitudes are
successful, attitudes are strengthened. On the other hand, students with negative attitudes may fail to
make progress and this can cause a negative effect on the language learning attitudes of students
(Elyıldırım & Ashton, 2006). According to De Bot, Lowie and Verspoor (2005, p. 72), teachers, students
and researchers agree that developing positive attitudes towards a second language and towards the
society that speaks the language increases the learning motivation of the students. It can be said that the
experiences of the students direct their attitudes towards a language, and attitudes may change over time
(Chalak & Kassaian, 2010). It is known that studies conducted in different contexts to determine students'
attitudes towards learning English as a foreign language have yielded different results depending on the
characteristics of the local environment. Though much emphasis has been put on the teaching and
learning of a foreign in our country for years, it is a well known fact that intended results haven’t been
reached yet. The purpose of this study is to determine the attitudes of the students who are studying at
secondary level in Kars to learn English as a foreign language.
Methods: The sample includes 360 students from 6 different high schools in Kars, where English is
taught as a foreign language. In order to collect the data of the study, “an Attitude Scale on Affective
Domain in English Course” by Gömleksiz (2003) has been used. The scale includes 56 items and it is
composed of Likert type questions containing options such as "I completely agree", "I agree", "I Partially
agree", "I do not agree", and "I strongly disagree". Of the 56 items, 18 are negative attitude sentences
while 38 are positive attitude sentences. SPSS 24 package program will be used for data analysis.
Results :This is an ongoing study.
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Çalışmanın Amacı: Dil öğrenimine karşı olan tutumların ve buna bağlı olarak da motivasyonun
öğrencinin dil öğrenimini olumlu veya olumsuz şekilde etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, son
yıllarda gerek tutum, gerekse motivasyonla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin, tutumla ilgili olarak
Lambert (1963), bir bireyin ikinci bir dil edinme derecesinin, bireyin motivasyonuna, dilini öğrendiği
topluma karşı olan tutumlarına ve dil öğrenimine yönelik eğilimlerine bağlı olabileceğini öne sürmektedir.
Öğrencilerin sahip olduğu tutumlar, dil öğrenimini etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak kabul
edilmektedir (Fakeye, 2010). Tutumlar oldukça erken gelişme gösterir ve ebeveynler, akranlar, sosyal ve
kültürel farklılıkları olan kişilerle olan etkileşimler gibi birçok faktörden etkilenebilirler (Elyıldırım ve
Ashton, 2006). Brown'un (2000) da belirttiği gibi, tutumlar bilişsel ve duyuşsal niteliklere sahiptirler. Yani,
duygu ve duyguların yanı sıra düşüncelerle de ilgilidirler. İkinci ya da yabancı bir dili öğrenmeye başlayan
öğrenciler öğrenilen dilin yapısı, dil öğrenme stratejileri, başarı ve öğrenme yöntemleri ile ilgili birtakım
güçlü inanışlara sahip olabilirler (Bernat & Gvozdenko, 2008). Öğrencilerin bir dili öğrenirken
beraberlerinde öğrenme ortamına getirdiği inançlar, hedef dili öğrenme süreci ve nihai başarıları üzerinde
etkili olmaktadır (Breen, 2001). Kara (2009), görüş ve inançların yanı sıra öğrenmeye yönelik tutumların
öğrencilerin davranışları üzerinde ve dolayısıyla performansları üzerinde bariz bir etkiye sahip olduğunu
vurgulamaktadır. Belirli bir dile yönelik tutumlar, olumlu, olumsuz veya nötr olabilir. Bazı öğrenciler ikinci
bir dile karşı olumsuz bir tutum sergileyebilir ve o dili kullanan toplumdaki insanlara karşı çıkmak için dili
öğrenmek isteyebilirler, ancak genellikle olumlu bir tutum dil öğrenme motivasyonunu güçlendirir (Chalak
& Kassaian, 2010). Dil öğrenimi konusunda olumlu inançlara sahip olan öğrencilerin dil öğrenimine yönelik
daha olumlu tutumlar sergiledikleri görülmektedir. Tersine, olumsuz inançlar sınıf içi kaygıya, düşük bilişsel
başarıya ve olumsuz tutumlara yol açabilir (Victoria & Lockhart, 1995). Olumlu tutumları olan öğrenciler
başarıya ulaştığında, tutumlar daha da güçlenir. Diğer yandan, olumsuz tutumları olan öğrenciler, ilerleme
kaydetmekte başarısız olabilirler ve bu durum da öğrencilerin dil öğrenme tutumları üzerinde olumsuz
etkiler bırakabilir (Elyıldırım & Ashton, 2006). De Bot, Lowie ve Verspoor' a (2005, s. 72) göre öğretmenler,
öğrenciler ve araştırmacılar, ikinci bir dile ve o dilin konuşulduğu topluma yönelik geliştirilen olumlu
tutumların öğrencilerin öğrenme motivasyonunu arttırdığı konusunda görüş birliğindedirler. Dil
konusundaki tutumlara öğrencilerin deneyimlerinin yön verdiği söylenebilir ve zaman geçtikçe tutumlar
da değişkenlik gösterebilir (Chalak & Kassaian, 2010). Öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce öğrenmeye
yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla farklı bağlamlarda gerçekleştirilen çalışmalardan yerel ortamın
özelliklerine bağlı olarak farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Ülkemizde yıllardır yabancı dil öğretme
ve öğrenmeye oldukça fazla önem verilmesine karşın istenilen sonuçların elde edilmediği bilinen bir
gerçektir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, Kars ilinde ortaöğrenim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin
yabancı dil olarak İngilizce öğrenmeye yönelik tutumlarını belirlemektir.
Yöntem: Örneklem, Kars ilinde İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği 6 liseden 360 öğrenciyi
kapsamaktadır. Veri toplamak amacıyla öğrencilere Gömleksiz (2003) tarafından geliştirilen ve 56 madde
içeren ve Seçenekler “tamamen katılıyorum”, “katılıyorum”, “kısmen katılıyorum”, “katılmıyorum”,
“kesinlikle katılmıyorum” gibi seçenekler içeren Likert tipi sorulardan oluşan "İngilizce Duyuşsal Alana
İlişkin Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. 56 maddenin 18 tanesi olumsuz tutum cümleleri iken 38 tanesi olumlu
tutum cümlelerinden oluşmaktadır.Veri analizi için SPSS 24 paket programı kullanılacaktır.
Sonuçlar: Bu çalışma halen devam etmektedir.
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Abstract No: 100 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In this study, it was aimed to develop a scale to determine the level of life skills that support the
learning of university students. In the process of developing the scale, firstly the dimensions to be dealt
with in the Life Skills Supporting Learning Scale were tried to be determined and related items were
created. It was then decided to prepare a 5-point Likert type scale. By taking necessary permissions and
fulfilling ethical responsibilities, the scale applied 441 students for first application and 378 students for
second application, who were trained in different faculties and departments from Pamukkale and Muğla
Sıtkı Koçman Universities during spring semester of 2017-2018 academic year. Simple random sampling
method is used for both applications. For the preliminary test form of the scale, the field was scanned to
form a substance pool. It has benefited from research related to life skills that support learning in writing
articles. The scale items were arranged and put into practice accordingly. In the course of the
development of the measuring tool, the views of 6 experts in the field of educational sciences and teacher
education were reviewed and it was examined whether they had scope and appearance validity in the
first stage. At the beginning of this stage, 55 items were developed, but they were reduced to 42 items
according to expert opinions. Later, 441 students were piloted to determine if there was a lack or
inaccuracy in terms of language and meaning. Afterwards, the validity and reliability of the scale items
were determined by carrying out the main application. Scale items were rated according to Likert type of
5. Scoring was associated with "suitability" with regard to the situation in which the student who read the
item performed the action in that item. Compliance situations contained in the material are arranged as
"not at all suitable for me", "not suitable for me", "somewhat suitable for me", "suitable for me",
"completely suitable for me" These expressions are scored as "Not suitable for me = 1", "Not suitable for
me = 2", "Suitable for me = 3", "Suitable for me = 4" "Completely suitable for me = 5" Scale total score
was calculated as the sum of the answers given to all items according to these scores. The magnitude of
the total score gives information about the level of life skills that support students' learning. The obtained
data were subjected to factor analysis and item analysis using SPSS 22.0 package program, AMOS program
and MS Excel program. In order to determine construct validity of the scale, first, the descriptive factor
analysis (AFA); then confirmatory factor analysis (DFA) was performed. Pearson correlation coefficients
were calculated when determining the relationship between the factors of the scale. Material analysis
techniques based on item total correlation and difference between upper and lower group averages (t
test) were used in analyzing the items to be included in the scale. Internal consistency and test splitting
methods have been used to estimate the reliability of the scale. Cronbach Alpha internal consistency
coefficient was calculated without reliability estimation by internal consistency method. As a result of the
validity and reliability studies of the scale, a total of 35 measurement instruments emerged. There is no
reverse scoring material in the scale. Participants' high scores on the scale reflect a high level of life skills
supporting learning. As a result of the reliability and validity studies, it was determined that the factor
loadings of the scale items changed between .40 - .64 as a result of exploratory factor analysis. The
variance explained by the scale was 55.31%. The differences between the means of the 27% upper and
lower groups in the scale items were found to be significant. The Cronbach Alpha internal consistency
coefficient of the general scale was calculated as α = .92. The item-factor load values in the confirmatory
factor analysis ranged from .61 to .75. When descriptive statistics related to the final state of the scale
were examined, it was found that the arithmetic average value was 138.12; median value of 143.00; mod
value of 152.00; standard deviation of 20.85; variance value of 434.64; the standard error value is 1.14;
the lowest score is 45.00; it is seen that the highest score is calculated as 169.00 and the ranj value is
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calculated as 124.00. Confirmatory factor analysis was performed through the AMOS program to confirm
the construct validity of the scale after the exploratory factor analysis.When the compliance indices of
the Life Skills Scale supporting the Learning were examined, the AGFI was .91 (within the good fit range);
GFI: .97 (in good agreement); CFI: .96 (within the acceptable fit range); RMSEA: .065 (within the
acceptable fit range); SRMR: .049 (within the good fit range) values were calculated and these compliance
values were determined to be sufficient and significant. The chi-square value of the model is X2 =
1537.272; SD = 594; p <.001 and found significant. According to the confirmatory factor analysis results,
the factor load values of all the items in the scale were found to be statistically significant. In confirmatory
factor analysis, item-factor load values range from .40 to .58. When the t values of all the items in the
scale are examined, it is seen that the factor-load values are statistically significant. These findings indicate
that the scale provides construct validity and can be expressed as satisfactory evidence for the validity
and reliability of the scale.
Keywords: Life skills supporting learning, higher education students, scale, reliability, validity.
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Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin öğrenmelerini destekleyen yaşam beceri düzeylerini
belirlemek amacıyla bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde ilk olarak
Öğrenmeyi Destekleyen Yaşam Becerileri Ölçeğinde ele alınacak boyutlar belirlenmeye çalışılmış ve
bununla ilgili maddeler oluşturulmuştur. Daha sonra ölçeğin 5’li Likert tipinde hazırlanmasına karar
verilmiştir. Ölçek, gerekli izinler alınarak ve etik sorumluluklar yerine getirilerek 2017-2018 eğitim-öğretim
yılı bahar yarıyılında Pamukkale ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinden farklı fakülte ve bölümlerde
öğrenim gören, 1. uygulama için 441 ve 2. uygulama için 378 öğrenciye uygulanmıştır. Her iki uygulama
için basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin ön deneme formu için alan yazın taranarak
madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçek maddeleri buna göre düzenlenerek uygulamaya konulmuştur.
Ölçme aracının geliştirilmesi aşamasında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında ölçek geliştirme
çalışmaları bulunan 6 uzmanın görüşlerine başvurulmuş ve ilk aşamada ölçeğin kapsam ve görünüş
geçerliliğine sahip olup olmadığı incelenmiştir. Bu aşama öncesinde 55 madde hazırlanmış, ancak uzman
görüşleri doğrultusunda 42 maddeye indirilmiştir. Daha sonra dil ve anlam bakımından bir eksiklik veya
yanlışlık olup olmadığını belirlemek amacıyla 441 öğrenci ile pilot uygulama yapılmıştır. Daha sonrasında
ise ana uygulama yapılarak ölçek maddelerinin geçerliliği ve güvenilirliği belirlenmiştir. Ölçek maddeleri
5’li likert tipine göre puanlanmıştır. Puanlama, maddeyi okuyan öğrencinin o maddedeki eylemi
gerçekleştirme durumuyla ilgili olarak “uygunluk” ile ilişkilendirilmiştir. Maddelerin içerdiği uygunluk
durumları “Bana hiç uygun değil”, “Bana uygun değil”, “Bana biraz uygun”, “Bana uygun”, “Bana tamamen
uygun” şeklinde düzenlenmiştir. Bu ifadeler, “Bana hiç uygun değil=1”, “Bana uygun değil=2”, “Bana biraz
uygun=3”, “Bana uygun=4”, “Bana tamamen uygun=5” olarak puanlanmıştır. Ölçek toplam puanı, tüm
maddelere verilen cevapların bu puanlar cinsinden toplamı şeklinde oluşturulmuştur. Toplam puanın
büyüklük derecesi, öğrencilerin öğrenmelerini destekleyen yaşam beceri düzeylerinin de yüksek olduğu
ile ilgili bilgi vermektedir. Elde edilen veriler, SPSS 22.0 paket programı, AMOS programı ve MS Excel
programı kullanılarak faktör analizi ve madde analizine tabi tutulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini
belirlemek için önce, açımlayıcı faktör analizi (AFA); daha sonra, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.
Ölçeğin faktörleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.
Ölçekte yer alacak maddelerin analizinde, madde toplam korelasyonuna dayalı ve alt-üst grup ortalamaları
farkına (t testi) dayalı madde analizi teknikleri kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğini kestirmek için, iç
tutarlılık ve testi yarılama yöntemlerinden yararlanılmıştır. İç tutarlılık yöntemiyle güvenilirliği kestirmede
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları sonucunda
toplam 35 maddelik bir ölçme aracı ortaya çıkmıştır. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır.
Katılımcıların ölçekten aldığı yüksek puanlar, öğrenmeyi destekleyen yaşam beceri düzeyinin yüksek
olduğunu yansıtmaktadır. Güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları sonucunda, açımlayıcı faktör analizleri
sonucunda ölçek maddelerinin faktör yükleri .40 – .64 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin açıkladığı
varyans ise %55.31’dir. Ölçek maddelerinde %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki farkların
anlamlı olduğu bulunmuştur. Genel ölçeğe ait Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı, α=.92 olarak
hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizlerinde madde-faktör yük değerleri .61 ile .75 arasında
değişmektedir. Ölçeğin son haline ilişkin betimsel istatistikler incelendiğinde, aritmetik ortalama değerinin
138.12; ortanca değerinin 143.00; mod değerinin 152.00; standart sapma değerinin 20.85; varyans
değerinin 434.64; standart hata değerinin 1.14; en düşük puan değerinin 45.00; en yüksek puan değerinin
169.00 ve ranj değerinin 124.00 olarak hesaplandığı görülmektedir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi
sonrasında ölçeğin yapı geçerliliğinin doğrulanması amacıyla AMOS programı aracılığıyla doğrulayıcı faktör
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analizi yapılmıştır. Öğrenmeyi Destekleyen Yaşam Becerileri Ölçeğinin uyum indeksleri incelendiğinde ise
AGFI: .91 (iyi uyum aralığı içerisinde); GFI: .97 (iyi uyum aralığı içerisinde); CFI: .96 (kabul edilebilir uyum
aralığı içerisinde); RMSEA: .065 (kabul edilebilir uyum aralığı içerisinde); SRMR: .049 (iyi uyum aralığı
içerisinde) değerleri hesaplanmış ve bu uyum değerlerinin yeterli ve anlamlı olduğu saptanmıştır. Modelin
ki-kare değeri X2=1537.272; sd=594; p<.001 olarak hesaplanmış ve anlamlı bulunmuştur. Doğrulayıcı
faktör analizi sonuçlarına göre ölçekte yer alan tüm maddelere ait faktör yük değerlerinin istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizlerinde madde-faktör yük değerleri .40 ile .58
arasında değişmektedir. Ölçekte yer alan tüm maddelerin t değerleri incelendiğinde ise faktör-yük
değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu görülmektedir. Bu bulgular, ölçeğin yapı geçerliliğini
sağladığını göstermektedir ve ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği için tatmin edici kanıtlar olduğu ifade
edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenmeyi destekleyen yaşam becerileri, üniversite öğrencileri, ölçek, güvenilirlik,
geçerlilik.
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Aim
While the concept of education is defined as a process that starts with the birth of the individual
and continues throughout his / her life, many innate features provide opportunities for development, new
attitudes, skills and knowledge to emerge as a result of interaction with the environment of the individual.
The concept of teaching we usually use with education is defined as teaching activities to be carried out
in a certain system in order to reach the desired targets in the direction of pre-planned time and planned
purposes. Learning is defined as relatively permanent changes in behavior as a result of the interaction
and experience of the individual's environment. There are many factors that affect learning. One of these
is the learning style, which is defined as determining which teaching or working style is most effective in
the learning process of individuals. The learning style is an indication of emotional and psychological
behaviors that indicate how learning environments are perceived by learners, how they interact, and how
they react. It seems that there are many learning styles in the field writing. But Dunn and Dunn have been
extensively used in research on learning styles developed by Grasha and Riechmann, Kolb, Gregorc and
Felder-Silverman. In this research, the experiential learning model revealed by Kolb will be examined. Kolb
notes that a person's learning style depends on hereditary factors, life experience, and the environment
in which they are located. For this reason, it expresses that some learning styles are more dominant
depending on educational and non-educational experiences (culture), genetic factors (structure). Kolb's
primary interest is the process of making sense of our concrete experiences and the different learning
styles that play an active role in these processes. Kolb states that individuals can have four different
learning styles. According to Kolb, individuals can have four different learning styles, "diverging",
"converging", "accommodating" and "assimilating". Individuals with a converging learning style use
concrete life and reflective observation learning skills. They learn by feeling and watching. They take their
own feelings and thoughts into consideration while shaping their thoughts. Individuals with assimilating
learning style use reflective learning and abstract conceptualization learning skills. They learn by watching
and thinking through concepts. When they learn something they concentrate on abstract concepts and
ideas. Individuals with diverging learning style use abstract conceptualization and active life learning skills.
They learn by thinking and doing through concepts. Problem solving, decision making, logical analysis of
ideas and systematic planning are the basic features. Individuals with a accommodating learning style use
their ability to learn active life and concrete life. They learn by doing and feeling. Planning, making
decisions, and taking part in new experiences are key features. In the 21st century, students from many
cultures study in the same environment. Many educators think that the cultural differences between
students are a significant influence on the learning process. The aim of this research is to compare the
dominant learning styles of the Turkish, Iraqi and Ghanaian students with each other. In addition, the
distribution of dominant learning styles according to the sex, age and nationality of the students was
examined.
Method
This study was conducted according to the descriptive survey model.The descriptive survey model
is used to describe the current situation. The study used the English version of Learning Style InventoryIII developed by Kolb for Iraq and Ghanaian students. For the Turkish students, Kolb Learning Style
Inventory-III, adapted to Turkish by Evin Gencel, was used. 25 students from Turkey, 18 students from
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Ghana and 35 students from Iraq is is attended to research. Research is attended total 78 students in
which 25 from Turkey, 18 from Ghana and 35 from Iraq
Finds
It has been determined that the dominant learning styles of Turkish students are "assimilating", "
accommodating ", " diverging " and " converging " respectively. It is seen that the dominant learning styles
of Ghanaian and Iraqi students are " converging ", " accommodating ", " diverging " and "assimilating"
respectively.
Result
While learning styles of Ghanaian and Iraqi students were found to be similar, learning styles of
Turkish students differed. While the dominant learning styles of Ghanaian and Iraqi students were often
seen as " converging ", it was seen that Turkish students were " assimilating ".
Keywords: Learning, Learning Styles, Cross-Country Comparison
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Amaç
Eğitim kavramı, bireyin doğumuyla birlikte başlayan ve yaşamı boyunca devam eden bir süreç
olarak tanımlanır. Doğuştan gelen birçok özellik bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda gelişme imkânı
bulmakta, yeni tutumların, becerilerin ve bilgilerin kazanılmasını sağlamaktadır. Genellikle eğitimle birlikte
kullandığımız öğretim kavramı ise belirli bir sistem içerisinde, önceden gerçekleştirilecek zamanı ve planı
belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, istenilen hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla yapılacak öğretim
etkinlikleri olarak tanımlanır. Öğrenme ise, bireyin çevresiyle etkileşimi ve kazandığı deneyimler
sonucunda, davranışındaki nispeten kalıcı değişimler olarak tanımlanmaktadır. Öğrenmeyi etkileyen
birçok faktör vardır. Bunlardan biri de bireylerin öğrenme sürecinde hangi öğretim ya da çalışma biçiminin
en etkili olduğunun belirlenmesi olarak tanımlanan öğrenme stilidir. Öğrenme stili, öğrenme ortamlarının
öğrenen tarafından nasıl algılandığı, nasıl etkileşimde bulunulduğu ve nasıl tepki verildiğine yönelik
durumları belirten duygusal ve psikolojik davranışların göstergesidir. Alan yazında birçok öğrenme stilinin
var olduğu görülmektedir. Fakat Dunn ve Dunn, Grasha ve Riechmann, Kolb, Gregorc ve Felder-Silverman
tarafından geliştirilen öğrenme stilleri araştırmalarda yoğun olarak kullanılmıştır. Bu araştırmada ise Kolb
tarafından ortaya çıkarılan yaşantısal öğrenme modeli incelenecektir. Kolb, bir kişinin öğrenme stilinin
kalıtsal faktörlere, yaşam tecrübesine ve bulunduğu çevreye bağlı olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle,
eğitimsel ve eğitimsel olmayan deneyimlerine (kültür), genetik faktörlere (yapı), bağlı olarak bazı öğrenme
stilleri daha baskın olduğunu ifade etmektedir. Kolb'un temel ilgi alanı, somut deneyimlerimize ve bu
süreçlerde aktif rol oynayan farklı öğrenme stillerine anlam yükleme sürecidir. Kolb bireylerin dört farklı
öğrenme stillerinin olabileceğini belirtmiştir. Bunlar “özümseyen”, “ayrıştıran”, “yerleştiren” ve
“değiştirendir. Değiştiren öğrenme stiline sahip bireyler, somut yaşantı ve yansıtıcı gözlem öğrenme
yeteneklerini kullanırlar. Hissederek ve izleyerek öğrenirler. Düşünceleri biçimlendirirken kendi duygu ve
düşüncelerini göz önüne alırlar. Özümseyen öğrenme stiline sahip bireyler, yansıtıcı gözlem ve soyut
kavramsallaştırma öğrenme yeteneklerini kullanırlar. İzleyerek ve kavramlar yoluyla düşünerek öğrenirler.
Bir şeyler öğrenirken soyut kavramlar ve fikirler üzerinde yoğunlaşırlar. Ayrıştıran öğrenme stiline sahip
bireyler, soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantı öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Kavramlar yoluyla
düşünerek ve yaparak öğrenirler. Problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizi ve sistematik
planlama temel özellikleridir. Yerleştiren öğrenme stiline sahip bireyler, aktif yaşantı ve somut yaşantı
öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Yaparak ve hissederek öğrenirler. Planlama yapma, kararları yürütme
ve yeni deneyimler içinde yer alma temel özellikleridir. Yapılan araştırmalar, öğrenme stilinin akademik
başarı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 21. yüzyılda birçok kültürden gelen öğrenciler aynı
ortamda ders işlemektedirler. Birçok eğitimci, öğrenciler arasındaki kültürel farklılıkların öğrenme süreci
üzerinde önemli bir etkisi olduğunu düşünmektedir. Bu araştırmanın amacı Türk, Irak ve Ganalı
öğrencilerin baskın öğrenme stillerini belirleyerek birbirleriyle karşılaştırmaktır. Ayrıca öğrencilerin
cinsiyet, yaş ve uyruklarına göre baskın öğrenme stillerinin dağılımı incelenmiştir.
Yöntem
Bu araştırma tarama modeline göre yürütülmüştür. Tarama modeli var olan durumun olduğu
şekliyle betimlenmesi şeklinde açıklamaktadır. Araştırmada Irak ve Ganalı öğrenciler için Kolb tarafından
geliştirilen Öğrenme Stili Envanteri-III’ün İngilizce versiyonu kullanılmıştır. Türk öğrenciler için ise Evin
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Gencel tarafından Türkçeye uyarlanan Kolb Öğrenme Stili Envanteri-III kullanılmıştır. Araştırma
Türkiye'den 25, Gana'dan 18 ve Irak'tan 35 olmak üzere toplam 78 öğrenci üzerinde yürütülmüştür.
Bulgular
Türk öğrencilerin baskın öğrenme stilleri, sırasıyla “özümseyen”, “ yerleştiren”, “ayrıştıran” ve
“değiştiren” olduğu belirlenmiştir. Ganalı ve Iraklı öğrencilerin baskın öğrenme stillerinin sırasıyla
“değiştiren”, “yerleştiren”, “ayrıştıran” ve “özümseyen” olduğu görülmüştür.
Sonuç
Ganalı ve Iraklı öğrencilerin öğrenme stillerinin benzer olduğu görülürken, Türk öğrencilerin
öğrenme stillerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ganalı ve Iraklı öğrencilerin baskın öğrenme stillerinin
yoğun olarak “değiştiren olduğu görülürken, Türk öğrencilerin “özümseyen” olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme, Öğrenme Stilleri, Ülkelerarası karşılaştırma
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Investigation Of The Situations Of Teacher Candidates' Compliance With The Information
Ethics Rules In Performance Task Practices
Esen Turan Özpolat1, Gülden Gürsoy2
1
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Abstract No: 111 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Problem state: With the introduction of computer and internet life, the habits we have in daily life
and the functioning of these habits has changed direction no longer, in the scope of more generally the
name of the information we give as “the science of processing of information in a regular and reasonably
manner, in particular through electronic means”, computer and internet almost have begun to take place
in the centre of our lives. So that the computer and the internet provide a great deal of convenience in
terms of how people can quickly access information, organize the information they obtain and share it
with other people. Moreover, the internet informations that can be obtained by a small number of people
in the first years is now accessible to almost anyone at any time and place.
Unethical use of computers or unethical behavior; in general, it is the act of knowingly making
harm to others by a computer or internet. The information ethic has been used as a generic label to
discuss information and data privacy, reliability, quality, and use in the eighties, when the computer
entered our lives. In addition, this concept also examines the nature and social impact of computer
technology and the regulatory and confirmatory measures for the use of this technology. Computers are
the technologies that requires the application. For this reason, computer ethics is also a part of applied
ethics, one of ethics. Performance tasks can be defined as a kind of assignment/task used for evaluation
purposes. These tasks are a number of tasks of "students" and in the agenda of recent years “teachers”
that is necessary for the determination, evaluation and advancement of their performances in school and
occupational life processes.
In traditional classes, tests are used to determine how much of the content the students have
completed after teaching. A performance task, however, can facilitate both learning and measuring the
demonstrated ability at the same time. Thus, all the teaching, learning and evaluation take place when
the student fulfills the task. Essentially, a performance task aims to performing effectively and learn by
doing and living. For this reason, while performing many performance tasks, computer and internet
information is used and a performance product is revealed.
Importance: Whether during performance tasks or access to information, use and sharing of
information in daily life, it is extremely important for individuals to behave in accordance with ethical
rules. Indeed, education on ethics and information ethics is becoming an important concept for all
societies. Therefore, it is important for the teachers to get this training before and after the service and
to know the ethical rules as the mass that should be known before the students. In this research, it seems
important to determine the conditions of compliance with the information ethics rules while using
information technologies that teacher candidates have used in order to realize their performance tasks,
be able to comply with these rules by being aware of the ethical rules of the teachers and teacher
candidates and be able to shed light on possible informatics education.
Aim: The aim of this study is to reveal how the situations of teacher candidates’ compliance with
information ethic rules changes when they realize their performance tasks according to some variables
(sex, department, class level and time spent on the internet etc.).
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Method: The study was carried out in the spring semester of 2017-2018 academic year by
quantitative research method using relational screening method. In order to obtain the data, it was used
the “Information Ethic Student Behaviors Questionnaire on Performance Tasks Applications” developed
by Paksoy. The study’s universe constitutes the students of Adıyaman University Faculty of Education. The
sample of study constitutes a total of 327 teacher candidates who voluntarily participate in the study of
Science, Mathematics, Turkish, Social Studies, Arabic, Preschool, Classroom Teacher and Guidance and
Psychological Counseling departments of this faculty. In data analysis SPSS 16 statistical program was
used.
Findings: It was found that when the teacher candidates performed performance tasks, their
situation of compliance with the information ethic rules were significantly different according to sex (t
(327)= 2,907; p<.05). It can be said that female students have comply with ethical rules more than male
students. Teacher candidates' compliance with the information ethics rules was found to be significantly
different according to class level (F= 2,809; p<.05). It can be said that according to the second year
students of the third year students and according to the first year students of the second year students
are better able to comply with the information ethics rules. The result of the study that the department
difference, the time spent on the internet, the internet connection places and the environments they live
in can not affect the teacher candidates' compliance with the information ethics rules (p>.05).
Conclusions: As a result of the research, it was revealed that the level of compliance of teacher
candidates to the information ethics rules increased by class level. Moreover, it is concluded that female
students' compliance with information ethics rules is higher than male teacher candidates.
Keywords: Information ethic rules, performance task, teacher candidate.
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Öğretmen Adaylarının Performans Görevi Uygulamalarında Bilişim Etik Kurallarına Uyma
Durumlarının İncelenmesi
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Bildiri No: 111 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Problem durumu: Bilgisayar ve internetin hayatımıza girmesi itibariyle, günlük hayatta sahip
olduğumuz alışkanlıklarımız ve bu alışkanlıkların işleyişi yön değiştirmiş, artık daha genel anlamıyla bilişim
adını verdiğimiz “bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde
işlenmesi bilimi kapsamında bilgisayar ve internet adeta hayatımızın merkezinde yer almaya başlamıştır.
Öyle ki, insanların hızlı bir şekilde bilgiye ulaşma, elde ettikleri bilgiyi düzenleme ve diğer insanlarla
paylaşmaları bakımından bilgisayar ve internet, oldukça kolaylık sağlamaktadır. Üstelik ilk yıllarda az sayıda
insan tarafından elde edilebilen internet bilgileri, günümüzde ise neredeyse herkesin istediği zaman ve
mekanda ulaşabileceği bir hal almıştır.
Bilgisayarların etik dışı kullanımı veya etik dışı davranış; genel olarak, bilerek başkalarına bir
bilgisayar veya internet aracılığı ile zarar veren eylem(ler) yapılmasıdır. Bilişim etiği ise, bilgisayarın
hayatımıza girdiği seksenli yıllarda, bilgi veya veri gizliliği, güvenilirliği, kalitesi ve kullanıma ilişkin konuları
tartışmak için genel bir etiket olarak kullanılmıştır. Ayrıca bu kavram, bilgisayar teknolojisinin doğası ve
sosyal etkisi ile bu teknolojinin kullanımı için düzenleyici ve doğrulayıcı tedbirleri incelemektedir.
Bilgisayarlar, uygulama gerektiren teknolojilerdir. Bu nedenle, bilgisayar etiği konusu da etik çeşitlerinden
biri olan uygulamalı etiğin bir parçasıdır.
Performans görevleri değerlendirme amaçlı kullanılan bir çeşit ödev/görev olarak tanımlanabilir.
Bu görevler “öğrenci” ve son yıllarda gündemde olan haliyle de “öğretmenlerin”, okul ve meslek hayatı
süreçlerinde performanslarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve bu doğrultuda ilerleyebilmeleri için
gerekli görülen birtakım görevlerdir.
Geleneksel sınıflarda öğrencilerin içeriğin ne kadarını tamamladığını belirlemek için öğretim
sonrasında testler kullanılır. Ancak bir performans görevi, aynı anda hem öğrenmeyi kolaylaştırabilir hem
de gösterilen yeteneği ölçebilir. Böylece öğrenci görevi yerine getirirken öğretim, öğrenme ve
değerlendirmenin tümü birlikte yer alır. Esas olarak bir performans görevi, etkin bir şekilde performans
sergileyebilmeyi ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi amaçlar. Bu sebeple de birçok performans görevleri
yapılırken bilgisayar ve internetteki bilgilerden yararlanılır ve bir performans ürünü ortaya çıkarılır.
Önem: Gerek performans görevleri gerekse günlük hayatta bilgiye erişim, bilgiyi kullanma ve
paylaşma esnasında bireylerin etik kurallara uygun davranmaları son derece önemlidir. Nitekim etik ve
bilişim etiği eğitimi de, tüm toplumlar için önemli birer kavram haline gelmektedir. Dolayısıyla bu eğitimi
öğrencilerden önce bilmesi gereken kitle olarak öğretmenlerin, hizmet öncesi ve sonrası süreçte bu eğitimi
alması ve etik kuralları bilmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmada da bu düşünceden hareketle
öğretmen adaylarının performans görevlerini gerçekleştirmek amacıyla yararlandıkları bilgi teknolojilerini
kullanırken bilişim etik kurallarına uyma durumlarının belirlenmesi, öğretmen ve öğretmen adaylarının
bilişim etik kurallarının farkında olarak bu kurallara uyabilmesi ve muhtemel bilişim etiği eğitimlerine ışık
tutabilmesi bakımından önemli görülmektedir.
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Amaç: Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının performans görevlerini gerçekleştirirken
bilişim etik kurallarına uyma durumlarının bazı değişkenlere göre (cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi ve
internette geçirilen zaman vb.) nasıl değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktır.
Yöntem: Çalışma 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel
tarama yöntemi ile gerçekleşmiştir. Veri elde etmek amacıyla Paksoy (2015) tarafından geliştirilen
“Performans Görevleri Uygulamalarında Bilişim Etiği Öğrenci Davranışları Anketi”nden yararlanılmıştır.
Çalışmanın evrenini Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri, örneklemi ise bu fakültenin Fen
Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Arapça, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık bölümlerinden çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen toplam 327 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Verilerin analizi SPSS 16 programı ile gerçekleşmiştir.
Bulgular: Öğretmen adaylarının performans görevlerini gerçekleştirirken bilişim etik kurallara
uyma durumlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır (t (327)= 2,907; p<.05). Bayan
öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla bilişim etik kurallarına uyduğu söylenebilir. Öğretmen
adaylarının bilişim etik kurallarına uyma durumlarının sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği ortaya
çıkmıştır (F= 2,809; p<.05). Üçüncü sınıf öğrencilerinin ikinci sınıf öğrencilerine göre, ikinci sınıf
öğrencilerinin ise birinci sınıf öğrencilerine göre bilişim etik kurallarına uyma durumlarının daha iyi olduğu
söylenebilir. Bölüm farklılığının, internete geçirilen zamanın, internete bağlantı yerlerinin ve yaşadıkları
ortamların öğretmen adaylarının bilişim etik kurallarına uyma durumlarını etkilemediği çalışmanın
sonucunda ortaya çıkmıştır (p>.05).
Sonuç: Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının bilişim etik kurallarına uyma düzeylerinin
sınıf düzeyi artıkça arttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bayan öğrencilerin bilişim etik kurallarına uyma
düzeylerinin erkek öğretmen adaylarına göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilişim etik kuralları, performans görevi, öğretmen adayı.
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The Effects Of Active Learning Practices Supported With Cognitive And Metacognitive
Prompts On The Self-Regulated Learning Of The Preservice Teachers
Canan Koç
Cumhuriyet Üniversitesi

Abstract No: 369 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
How students can be more active in their own learning processes has been investigated for years.
The reason is the fact that the awareness and control over the learning processes increase academic
success. Being defined as the level of actively participation of learners in their own learning processes in
terms of metacognitive, motive and behavior; self-regulation has a key role in terms of academic success
and life-long learning. The results of studies on self-regulation reveal the positive effects of self-regulated
learning on academic success and learning motivation. Moreover, the studies show that one of the
fundamental differences between successful and unsuccessful students is the qualitative and quantitative
differences in using self-regulation skills and strategies.
Different approaches which include teaching self-regulation strategies directly and indirectly are
adopted for developing self-regulation skills. It is observed that reflection materials, and cognitive and
metacognitive prompts are efficient in developing self-regulation skills. It is pointed out that cognitive and
metacognitive prompts can be designed as “strategy activators” since they reveal the strategies which
are not used by students in spite of having the competence.
It is not enough to learn how to teach, the teachers of future have to learn how they will learn, as
well. Therefore, it is important for teachers and preservice teachers to acquire self-regulated learning
skills in terms of both increasing their own learnings and helping students acquire these skills.
In this study, it is aimed to examine the effects of active learning practices supported with
cognitive and metacognitive promps on self-regulated learning of the preservice teachers. In line with this
aim, the answer for the following question is sought:
1. Do active learning practices supported with cognitive and metacognitive prompts significantly affect the
self-regulated learning of the preservice teachers?

In this study, the pretest-posttest design with control group is used. The study group of this study
consists of 54 students taking the class of “Educational Psychology”, studying at the Cumhuriyet University
Faculty of Education Department of Early Childhood Education in 2017-2018 Spring term. The experiment
group consists of 31 (19 females, 12 males) while the control group consists of 23 students (15 females,
8 males). The study data is collected with the Motivated Strategies for Learning Questionnaire. The sevenpoint Likert-type scale ranging from "not true at all for me" (1) to "very true for me" (7) with 81 statements
consists of two parts: motivation and learning strategies.
In the study, data collection tool is applied to both groups as initial and final measurement. The
lessons are thought by using active learning technique (learning in company, station, integration) and
educational works (making posters, writing stories, writing questions, comparing, creating concept map,
making suggestions, writing slogans, summarizing, catching main points) in a parallel and same way during
the empiric processes of the study. The students in experiment group are given cognitive and
metacognitive prompts along with the activities performed during each class as distinct from the control
group, and they are asked to continue the class with these factors. The forms with the factors are collected
at the end of the lesson.
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While analyzing the data, the arithmetic average and standard deviation of the groups are
calculated. The covariance analysis (ANCOVA) in which initial measurements are checked as covariance is
performed in order to determine the significance of the difference between the posttest of the groups.
As a result of the study, the following findings are found out: In such dimensions as Internal Aim
Regulation, Reiteration, Regulation, Critical Thinking, Metacognitive Strategies, the averages of both
groups are close to each other while in the Self-Efficacy Related to Learning and Performance, Explication,
Help Seeking, Peer Collaboration sub dimensions, the averages of the experiment group are higher than
the control group. In the External Aim Regulation, Exam Anxiety, Labor Management, Time and
Environment Management sub dimensions, the averages of the control group are higher. A significant
difference which is in favor of the experiment group is found between the averages of the experiment
group and the control group in the Duty Value F(1,51)=12,004; p=,001; ƞ2Partial=,191 and Control Belief
Regarding Learning F(1,51)=5,986; p=,018; ƞ2Partial=,105 sub dimensions.
In the study, it is concluded that active learning practices supported with cognitive and
metacognitive prompts are effective in developing self-regulated learning.
Keywords: Self-Regulated Learning, Cognitive and Metacognitive Prompts
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Bilişsel ve Üstbilişsel Yönlendiricilerle Desteklenen Aktif Öğrenme Uygulamalarının
Öğretmen Adaylarının Özdüzenlemeli Öğrenmeleri Üzerindeki Etkileri
Canan Koç
Cumhuriyet Üniversitesi

Bildiri No: 369 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde nasıl daha etkin olabilecekleri konusu uzun yıllardır
araştırılmaktadır. Bunun nedeni öğrenme süreçleri hakkındaki farkındalığın ve kontrolün artmasının
akademik başarıyı da arttırmasıdır. Öğrenenlerin bilişüstü, güdü ve davranış açısından kendi öğrenme
süreçlerine etkin olarak katılma düzeyleri olarak tanımlanan özdüzenleme, akademik başarı ve yaşam boyu
öğrenme açısından anahtar role sahiptir. Özdüzenleme ile ilgili yapılan araştırma sonuçları özdüzenlemeli
öğrenmenin akademik başarı ve öğrenme motivasyonu üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır.
Ayrıca araştırmalar başarılı ve başarısız öğrenciler arasındaki temel farklardan birinin özdüzenleme
becerilerinde ve strateji kullanımlarındaki nicelik ve nitelik farklılıkları olduğunu göstermektedir.
Özdüzenleme becerilerinin geliştirilmesinde, özdüzenleme stratejilerinin doğrudan ve dolaylı
öğretimini içeren farklı yaklaşımlar benimsenmektedir. Yansıtma materyallerinin ve bilişsel ve üst bilişsel
yönlendiricilerin özdüzenleme becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu görülmektedir. Bilişsel ve
üstbilişsel yönlendiricilerin, öğrencilerin yeterliğe sahip olmalarına rağmen kendiliğinden kullanmadıkları
stratejileri ortaya çıkardıkları için “strateji aktivatörleri” olarak tasarlanabileceği belirtilmektedir.
Öğretmeyi öğrenmek yeterli değil, geleceğin öğretmenlerinin nasıl öğreneceklerini öğrenmeleri de
gerekmektedir. Bu nedenle öğretmen ve öğretmen adaylarına özdüzenlemeli öğrenme becerilerinin
kazandırılması, hem kendi öğrenmelerini artırmak hem de öğrencilere bu becerileri kazandırabilmelerini
sağlamak açısından önem taşımaktadır.
Bu araştırmada bilişsel ve üstbilişsel yönlendiricilerle desteklenen aktif öğrenme uygulamalarının
öğretmen adaylarının özdüzenlemeli öğrenmeleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda aşağıdaki soruya yanıt aranmaktadır:
1. Bilişsel ve üstbilişsel yönlendiricilerle desteklenen aktif öğrenme uygulamaları öğretmen adaylarının
özdüzenlemeli öğrenmelerini anlamlı düzeyde etkilemekte midir?

Bu çalışmada yarı deneysel desenlerden ön test-son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 bahar döneminde, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı birinci sınıfa devam eden “Eğitim Psikolojisi” dersini alan
54 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcılarının öğrenimlerine devam ettikleri şubelerden biri
deney, biri kontrol grubu olarak rastlantısal belirlenmiştir. Deney grubu (19 kadın, 12 erkek) 31, kontrol
grubu (15 kadın, 8 erkek) 23 öğrenciden oluşmaktadır.
Araştırmanın verileri Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği ile toplanmıştır. 81 maddelik,
“Benim için kesinlikle yanlış”(1) ile Benim için kesinlikle doğru” (7) arasında değişen yedili Likert tipindeki
ölçek, güdülenme ve öğrenme stratejileri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Güdülenme bölümü,
İçsel Hedef Düzenleme (.59), Dışsal Hedef Düzenleme (.63), Görev Değeri (.80), Öğrenmeye İlişkin Kontrol
İnancı (.52), Öğrenme ve Edim (performans) Özyeterlilik Algısı (.86) ve Sınav Kaygısı (.59) olmak üzere altı,
öğrenme stratejileri bölümü Yineleme (.62), İşleme (Açımlama) (.74), Örgütleme (Düzenleme) (.61),
Eleştirel Düşünme (.74), Bilişüstü Özdüzenleme (Metabilişsel) (.75), Zaman ve Çevre Yönetimi (.61), Çaba
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(Emek) Yönetimi (.41), Akran İşbirliği (.46) ve Yardım Alma (.49) olmak üzere dokuz alt boyuttan
oluşmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı ön ve son ölçüm şeklinde her iki gruba da uygulanmıştır.
Araştırmanın denel işlemleri sırasında her iki grupta da dersler paralel ve aynı olacak şekilde aktif öğrenme
teknik (birlikte öğrenme, istasyon, birleştirme) ve öğretimsel işleri (afiş hazırlama, öykü yazma, soru
yazma, karşılaştırma, kavram haritası oluşturma, öneride bulunma, slogan yazma, özetleme, önemli
noktaları çıkarma) kullanılarak işlenmiştir. Deney grubunda kontrol grubundan farklı olarak her ders
süresince yapılan etkinliklerle birlikte öğrencilere bilişsel ve üstbilişsel yönlendiriciler verilmiş, dersi bu
yönlendiricilere göre sürdürmeleri istenmiştir. Yönlendiricilerin yer aldığı formlar dersin sonunda
toplanmıştır.
Veriler çözümlenirken grupların aritmetik ortalamaları, standart sapmaları hesaplanmıştır.
Grupların son ölçümleri arasındaki farkın anlamlılığını belirlemek için, ön ölçümlerin ortak değişken olarak
kontrol edildiği kovaryans (ANCOVA) analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır:
İçsel Hedef Düzenleme, Yineleme, Düzenleme, Eleştirel Düşünme, Metabilişsel Stratejiler alt boyutlarında
iki grubun ortalamaları birbirine yakın; Öğrenme ve Performansla İlgili Özyeterlik, Açımlama, Yardım
Arama, Akran İşbirliği alt boyutlarında deney grubunun ortalamaları kontrol grubunun ortalamalarına göre
daha yüksektir. Dışsal Hedef Belirleme, Sınav Kaygısı, Emek Yönetimi, Zaman ve Çevre Yönetimi alt
boyutlarında kontrol grubunun ortalamaları daha yüksektir. Görev Değeri F(1,51)=12,004; p=,001;
ƞ2Kısmi=,191 ve Öğrenmeye İlişkin Kontrol İnancı F(1,51)=5,986; p=,018; ƞ2Kısmi=,105 alt boyutlarında
ise deney ve kontrol grubunun ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur.
Araştırmada bilişsel ve üstbilişsel yönlendiricilerle desteklenen aktif öğrenme uygulamalarının
özdüzenlemeyi geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özdüzenlemeli Öğrenme, Bilişsel Üstbilişsel Yönlendiriciler
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The effective use of a language involves four basic language skills: reading, listening, speaking and
writing. Foreign language teaching programs are structured around the objectives that enable students
to gain these skills. In Turkey, to provide an effective foreign language teaching, English language lessons
began to be taught from the second grade. However, increasing the number of teaching hours seems not
to be enough to improve the quality of foreign language teaching. There is no doubt that English teachers
have an important roles in helping students to acquire English language skills. Thus, structuring English
lessons according to effective learning and teaching approaches and methods initially depends on
teachers maintaining target language skills, professional teaching skills and pedagogical content
knowledge.
The aim of the teacher training programs, which consists of field education, professional teaching
courses and general culture courses, is to train the teacher candidates to gain skills related to their fields
and teaching competences. It is also clear that in order to help teacher candidates to acquire the
necessary skills and competencies, it is very important to carry out the courses with effective approaches
and methods within the teaching programs.
The Oral Presentation Skills course, which English teacher candidates take in third term in the
second year, includes the following sub-topics in its syllabus: effective skills for speaking in the
community; all stages and phases necessary for the preparation and presentation of the text of the
speech; preparation of presentation based on a wide range reading and research studying, evaluation of
successful presentations in terms of content, form and suitability of audiovisual items; interviewing,
socializing, telephone interviews, making speeches, managing meetings, writing applications and
resumes.
Numerous studies carried out within the country and abroad demonstrate the effectiveness of the
drama method in foreign language teaching. A drama is defined as a period of activities intended for
restructuring a word, a concept, an action, a sentence, an idea, a life or an event with the help of old
cognitive patterns; utilizing improvisation, role - play, developing a game or games within a group work.
Drama features various techniques such as role - play. Role- play is the dramatization of a thought,
situation, problem or event by all of a group or by people selected in front of the group. Using this
technique, students animate their roles of a person or an object in the script. Studies show that the use
of techniques, such as role- play in foreign language teaching, is effective in acquiring various language
skills, in creating a positive classroom atmosphere and reducing language anxiety. The role - play
technique is also believed to improve problem-solving and communication skills, and as well as, to support
students' development and self-confidence.
It can be said that experiencing the different methods and techniques in the lessons will be
beneficial for English teacher candidates in gaining both language skills and the skills of using different
methods and techniques. In the scope of this research, role- play technique was implemented in the Oral
Presentation Skills lecture. The teacher candidates' views on the use of role-play technique are expected
to reveal the information about effectiveness, strengths and weaknesses of this technique.
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The purpose of this study is to determine the English teacher candidates' opinions regarding to
effects of the role-play technique, which was experienced by the second year students of the English
Language Teaching department in the Oral Presentation Skills lecture, on their oral presentation skills; on
the problems occurred during the application process; and also, students' suggestions related to the
application of this technique. In accordance with this purpose, answers for the following research
questions were sought.
1. What are the English teacher candidates' views on how the role-play technique used in Oral Presentation
lecture affected their presentation skills?
2. What are the English teacher candidates' views on problems / difficulties experienced during the
application of this technique in Oral Presentation lecture?
3. What are the English teacher candidates' suggestions related to implementation of the role -play technique
in Oral Presentation lecture?

This is a case study of the qualitative research methods, in which English teacher candidates' views
on the implementation of the role-play technique in the oral presentation lecture are tried to be
determined. Working group was identified according to the typical case sampling, one of the purposive
sampling technique, which provides in-depth studies of the cases considered to have rich information.
The student participants in the working group were coded as S1 - S16 according to the number of
participants. Participants consist of 6 male and 10 female students.
The data of the study were collected through a semi-structured interview, developed by the
examining the literature and the studies on this subject, and aimed to reveal the students' views on the
process of the application of the role - play technique in helping them gain presentation skills in English;
the problems they experienced during the application process; and students' criticism and suggestions
regarding to the implementation of this technique.
A descriptive analysis approach will be used in analysis of the data. According to the descriptive
analysis approach, the data obtained are summarized and interpreted according to the previously
determined themes.
After the data are analyzed, findings, results and discussion sections will be included.
Keywords: The Role-Play Technique , Oral Presentation Lecture
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Bir dilin etkili bir şekilde kullanımı, dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma
becerilerini kapsamaktadır. Yabancı dil öğretim programları bu becerilerin öğrencilere kazandırılması
hedefleri etrafında yapılandırılmaktadır. Türkiye’de etkili yabancı dil öğretimini sağlamak amacıyla ilkokul
ikinci sınıftan itibaren İngilizce dersi okutulmaya başlanmıştır. Ancak yalnızca ders saatinin artırılmasının
yabancı dil öğretimindeki niteliği artırmada yeterli olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin İngilizce dil
becerilerini edinmelerinde hiç kuşkusuz İngilizce öğretmenlerinin rolü önemlidir. Çünkü İngilizce
derslerinin etkili öğrenme öğretme yaklaşımlarına ve yöntemlerine göre yapılandırılması, öğretmenlerin
öncelikle dil becerilerine, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisine sahip olmalarına bağlıdır.
Alan ve alan eğitimi, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür derslerinden oluşan
öğretmen eğitiminde, öğretmen adaylarına alanlarıyla ilgili becerilerin ve öğretmen yeterliklerinin
kazandırılması hedeflenmektedir. Öğretmen adaylarına gerekli beceri ve yeterliklerin kazandırılmasında
derslerin etkili yaklaşım ve yöntemlerle yürütülmesinin önemli olduğu bilinmektedir.
İngilizce öğretmen adaylarının ikinci sınıf üçüncü yarıyılda aldıkları anlatım becerileri dersi, topluluk
karşısında konuşma yapabilmek için gerekli etkin beceriler; konuşma metninin hazırlanması ve
sunumunda gerekli olan tüm aşamalar ve boyutlar; geniş kapsamlı okuma ve araştırmaya dayalı sunumlar
hazırlama ve sunma; başarılı sunumların içerik, biçim ve görselişitsel öğelerin uygunluğu yönünden
incelenmesi; mülakat, sosyalleşme, telefon görüşmeleri, sunum yapma, toplantı yönetme, özgeçmiş ve
başvuru yazma gibi iş ortamlarında kullanacakları sözlü ve yazılı iletişim becerilerinden oluşmaktadır. Bu
becerilerin kazandırılmasında öğrencilerin aktif katılımlarını gerektiren, etkileşimli yöntemlerin
kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.
Gerek yurt dışında gerekse yurt içinde yapılan pek çok araştırma yabancı dil öğretiminde drama
yönteminin etkililiğini ortaya koymaktadır. Drama bir sözcüğü, bir kavramı, davranışı, tümceyi, fikri,
yaşantıyı veya olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması
içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik
etkinlikler süreci olarak tanımlanmaktadır. Drama rol oynama gibi farklı teknikleri içermektedir. Rol
oynama, bir düşünce, durum, problem veya olayın bir grubun tümü tarafından ya da grup önünde seçilen
kişiler tarafından dramatize edilmesidir. Rol oynama tekniğinde öğrenciler, senaryoda geçen kişilerin,
nesnelerin rollerine girerek canlandırma yaparlar. Araştırmalar yabancı dil öğretiminde rol oynama gibi
drama tekniklerinin kullanılmasının çeşitli dil becerilerinin kazandırılmasında, olumlu sınıf atmosferinin
oluşturulmasında ve dil kaygısının azaltılmasında etkili olduğunu göstermektedir. Rol oynama tekniğinin,
problem çözme ve iletişim kurma yeteneğini geliştirdiği, öğrencilerin gelişimini ve kendilerine güven
duygusunu desteklediği gibi faydalarından söz edilmektedir.
İngilizce öğretmen adaylarının, derslerde farklı yöntem ve teknikleri deneyimlemelerinin, hem dil
becerilerini hem de farklı yöntem ve teknikleri kullanma becerilerini kazanmalarında etkili olacağı
söylenebilir. Araştırma kapsamında, anlatım becerileri dersinde rol oynama tekniği kullanılmıştır.
Öğretmen adaylarının rol oynama tekniğinin kullanımına ilişkin görüşlerinin alınmasının, tekniğin etkililiği,
güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sunacağı düşünülmektedir.
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Bu çalışmanın amacı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 2. sınıfta anlatım becerileri dersinde rol oynama
tekniğinin kullanımının, anlatım becerilerine etkilerine, uygulanması sürecinde yaşanan sorunlara ve
tekniğin kullanımına yönelik önerilere ilişkin İngilizce öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Bu
amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır:
1. İngilizce öğretmen adaylarının, Anlatım Becerileri dersinde rol- oynama tekniğinin anlatım becerilerini nasıl
etkilediğine ilişkin görüşleri nelerdir?
2. İngilizce öğretmen adaylarının, Anlatım Becerileri dersinde rol- oynama tekniğinin uygulanması sürecinde
yaşadıkları sorunlara/ güçlüklere ilişkin görüşleri nelerdir?
3. İngilizce öğretmen adaylarının, Anlatım becerileri dersinde rol- oynama tekniğinin kullanımı ile ilgili önerileri
nelerdir?

Yöntem
Anlatım becerileri dersinde rol oynama tekniğinin kullanımına ilişkin İngilizce öğretmen adaylarının
görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olan bir durum
çalışmasıdır. Çalışma grubu, zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına
olanak veren amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesine göre belirlenmiştir. Çalışma
grubunda yer alan öğrenciler katılımcı sayılarına göre Ö1 – Ö16 olarak kodlanmıştır. Katılımcılar 6 erkek,
10 kız öğrenciden oluşmaktadır.
Çalışmanın verileri, literatür taranarak ve konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelenerek öğrencilerin
İngilizce anlatım becerileri yeterliliği kazanmasında rol oynama tekniğinin uygulanması sürecine ilişkin
görüşlerini, yaşadıkları güçlükleri, bu tekniğin kullanımı ile ilgili eleştiri ve önerilerini ortaya çıkarmak üzere
soruları içeren yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır.
Verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılacaktır. Betimsel analiz yaklaşımına göre, elde
edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır.
Veriler analiz edildikten sonra bulgular, sonuç ve tartışma bölümlerine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Rol Oynama Tekniği, Anlatım Becerileri Dersi
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Teaching and learning are quite complex and difficult processes. Therefore, to be carried out in
the most successful way, a range of factors that are of particular importance and are key to success must
be implemented.
Among the many factors, the place occupy the techniques, the forms of work, the principles, the
teaching tools and the teaching methods, which are the way in ëhich learning outcomes are easier to
reach in the learning process.
By observing in practice many omissions in the internal organization of learning and the lack of
information on the teaching methods by teachers, I was instructed in this paper to investigate more in
detail these omissions.
Linking the theory with practice is also one of the unsustainable demands of our schools, with the
aim of preparing all-round children to better cope with the changes that are taking place in the science
of technology and technology.
Therefore, relying on all that was said, we emphasize that it is of special importance that our
society invests much more in creating the best conditions to increase the quality of education at all levels
ranging from institutions preschool until university education.
In this paper I will try to elaborate the teaching methods in general, and the importance of their
implementation in the teaching of contemporary literature of national and international authors.
Following the theoretical analysis that will be made of the problematic of teaching methods, the
following will also explore the degree of their applicability in lower secondary schools. Based on the results
of the research, about the degree of implementation of the teaching methods, recommendations will be
given to the relevant institutions.
Polymethodism is one of the demands placed on our school today, so the use of more methods
aimed at the involvement of teachers and students is a necessity.
This approach to the curriculum changes the role of students as well as of teachers compared to
the past, where the teacher was in the center of attention, while the students were always passive, so
polymethodism enables the teacher's cooperation and interaction with the students in order to easier
acquisition of knowledge, skills and habits ( Silih, 1967 ).
Teaching work, as a system of teacher and student co-operation, includes a variety of different
organizational didactic modalities, for a more successful implementation of the teaching process.
Based on the importance, the didactic and pedagogical function of the teaching methods, the
timely and appropriate implementation depends on the success in the teaching process, as they facilitate
the acquisition of knowledge and make it possible to link the theory with the practice of this enables the
independence of children, as well as their preparation for life and work ( Janjusevic, 1970 )
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In the follow-up of this study I will try to clarify the system of teaching methods, their historical
development, correlation, and in more detail I will focus on the advantages and disadvantages of each of
the teaching methods.
In order to succeed in their implementation in the lesson, methods must be combined with each
other so that the content of the program through certain methods fits into the children's learning styles,
their intelligences, and the other differences that children have in the process of learning ( Morina, 2013
)
Through theoretical analysis, the study will enlighten the necessity of applying teaching methods
in teaching, as well as the effect that their use in facilitating child learning.
METHODOLOGY
Research question
To what extent are teaching methods applied in lower secondary schools?
Methods
For the study of the problematic subject we have in the theoretical treatment of the problematics
we have applied these methods:
- Method of theoretical analysis;
- The historical method;
- Comparative method.
As for the collection of field data, in the empirical treatment of the problem, we have used it
- Quantitative method
FINDINGS
Through questionnaires, we will find the answer to the research question we raised at the
beginning of the study, if we will find out to what extent the teaching methods in lower secondary schools
are being implemented. After the collection, processing and analysis of the data, accurate findings of the
study will be described.
CONCLUSIONS
Based on data derived from empirical work, recommendations will be given to competent persons
as well as relevant institutions with a view to changing the situation.
Keywords: Learning preference, learning styles, multiple intelligences, learning differences, qualitative learning.
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Purpose
Burnout refers to the emotional exhaustion of people whose professions require a continuous
relationship with other people and might result in negative consequences including increase in the
psychosomatic illnesses, depression, aggression and addiction levels of people, alienating to the personal
identity, and finally quitting the job. As teaching requires a continuous interaction with many others,
teachers are under the risk of experiencing burnout syndrome. However, this syndrome might hold a
contagion effect that it is reflected upon other educational agents especially to students as well. There
are, indeed, several macro and micro-related factors such as classroom-related, school-related,
curriculum-related, governmental, administrative and personal reasons influential on the arousal of
burnout. However, the controversial nature of the studies necessitates conducting more research on this
era to understand its possible causes. In this regard, the purpose of this study was to elucidate the levels
of burnout that middle school teachers experience. More specifically, the research questions of the study
were:



What are the current burnout levels of middle school teachers?
How does middle school teachers’ burnout change by teaching experience and the subject area?

Method
Causal-comparative design was employed in the present study. Cluster sampling in which the
intact groups were randomly selected was utilized as the sampling strategy. Accordingly, a total of 140
middle school teachers were selected from thirteen public middle schools located in four central districts
of Istanbul. The sample constituted 97 female (69.3%) and 40 male (28.6%) teachers. Corresponding to
the literature, the teaching experience of the participants was classified into three categories.
Accordingly, 79 teachers had the teaching experience of ten years or below (56.4%), 40 teachers were
within the range of eleven and twenty years (28.6%) while 17 teachers had the teaching experience of
twenty-one years or above (12.1%). Having examined the participants in terms of their subject area, there
were 26 science and technology (18.6%), 41 mathematics (29.3%), 52 Turkish (37.1%) and 14 social
studies teachers (10%). For the current study, those disciplines were classified as the natural science
(n=67, 47.9%) and social science (n=66, 47.1%).
Data were collected through administering the Turkish version of Maslach Burnout InventoryEducators Survey to assess middle school teachers’ burnout levels. The instrument comprised 22 items
on a 7-point Likert scale including three dimensions: (1) Emotional Exhaustion (EE) (9 items), (2)
Depersonalization (D) (5 items), and (3) Personal Accomplishment (PA) (8 items). Evaluating each scale
separately, the lowest score is 0 (never) while the highest score is 6 (always) for each item. High scores
on EE and D and the low scores on the PA dimensions were the signs of burnout syndrome. Data were
analyzed through performing two-way MANOVA to understand teachers’ burnout by teaching experience
and the subject area.
Results
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Considering the cut-off points indicated in the literature for burnout dimensions, the descriptive
statistics results revealed that participants were experiencing the burnout at moderate level for emotional
exhaustion (EE) (M=23.24, SD= 12.68) and Personal Accomplishment (PA) (M=34.93, SD=8.05)
dimensions while the experienced burnout was at low level for Depersonalization (D) (M=6.77, SD= 6.06)
dimension. The 3X2 MANOVA with Wilk’s Lambda approximation yielded a non-significant multivariate
interaction between teaching experience and subject area F (6, 248) =.900, p>.05; a non-significant main
effect for subject area F (3,124) =.839, p>.05, but a significant main effect for teaching experience F (6,
248) =3.51, p<.05. Univariate ANOVAs by teaching experience indicated that there was no significant
difference among the years of teaching in Emotional Exhaustion and Personal Accomplishment
dimensions. However, there was a significant difference between the years of teaching experience for
Depersonalization dimension, F (2, 126) = 4.89, p<.013, h2=.072, moderate effect. Post- Hoc analyses
revealed that teachers with 10 years or below teaching experience had significantly higher scores on
depersonalization (M= 7.74, SD= 5.73) than the teachers with 21 years or above teaching experience (M=
3.31, SD= 4.16).
Conclusion & Discussion
For the current study, middle school teachers have been experiencing moderate level emotional
exhaustion and personal accomplishment and low-level depersonalization. Subject area did not make a
significant contribution to explain teachers’ burnout while novice teachers were deemed to experience
more depersonalization than their more experienced colleagues. Accordingly, in-service teachers might
be provided professional development activities such as seminars or trainings which include stress
management skills and emotion-regulation strategies to cope with burnout especially at the very
beginning stages of their careers. Pre-service teachers might also be trained to deal with the inconsistency
among the standards and the reality they experience when they start their careers. Besides, longitudinal
and qualitative designs including in-depth interviews and observations might be employed to
comprehensively understand the reasons of attrition and extended burnout and the impacts of this
syndrome on teachers working at different grade levels.
Keywords: Teacher burnout, middle school teachers, teaching experience, subject area
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Problem
The rapid changes and technological developments experienced by the societies emphasize the
importance of learning more than teaching by influencing the learning-teaching process as well as
revealing many innovations and trends in the educational world. While this perspective of the education
world has once again underlined the importance of student-centered approaches, it has also directed the
researchers to the studies increasing the capacity of the learning individual. In this context, question
marks regarding the unknowns of the brain and its functions in the learning process have been tried to
be clarified in the light of neuroscience researches having been made for the last century. Therefore, the
results of the research made by the scientists concerning the subject have begun to attract the attention
of the educators. In parallel with these developments, the progressive enrichment of neurological studies
together with developing medical technologies and other developments in biology, psychology and social
sciences which studies the individual from different aspects have influenced learning theories and
therefore teaching positively.
Brain-based learning is defined as "a new learning paradigm and approach," which regulates
certain principles and procedures on naturally how to learn the brain best. Brain-based learning is not
about memorizing knowledge, it deals with the meaning, it cares about the differences of individuals. It
brings the individual in skills such as critical thinking, problem solving and enables them to use these skills
in their daily lives.
Today, it is emphasized much on individual differences in education and this is thought to affect
learning styles of students too. Therefore, in parallel with the changing curriculum concept in our country,
the teachers of "Health Services" field are also required to make the change in the teaching methods and
techniques they used depending on the traditional understandings and teach lesson by using the most
appropriate teaching methods and techniques considering the individual differences in the students. In
fact, the results of the research aimed to examine the effects of some methods and techniques in the
teaching of anatomy and physiology also support this view. Upon evaluated the relevant studies generally,
all those are for the undergraduate level students and are mostly researches which being studied the
effects of teaching methods based on the computer assisted learning, problem-based learning and
technology-based learning on academic achievement of students.
The course of anatomy and physiology has always been an important part of the curriculum of
schools providing health education. When the contents of the curriculum are examined in not only
medical faculties but also various departments of secondary and higher education institutions (health
education, nursing, midwifery, anesthesia, radiology, etc.) which provide other health education, they are
taught as "common field courses" in the first grade of these departments. Other basic health sciences
courses (pharmacology, medical terminology, etc.) that will be taught to students throughout the course
process are also built on anatomy and physiology courses. Therefore, comprehension of the subjects at
the highest level of the students who study in the field of health, the permanence of the information, and
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the processing by being associated with other subjects and courses are also often an important problem
for the teachers.
It is thought that the present gap in the field will be filled because it is the first study to determine
the effect of the brain-based learning approach in teaching anatomy and physiology as well as being in
secondary education. It will also contribute to teachers using the methods and techniques based on a
brain-based learning approach to provide the desired success in the lessons and to give students an idea
of reducing the prejudices and concerns of the students.
Purpose
The purpose of this research; to examine whether the brain-based learning approach used in the
Anatomy and Physiology course of secondary school Health Services students is influencing the success
and attitudes of the students to the course.
Method
In this study, the real experimental model was used because it was aimed to be measured the
effect of the activities based on the brain-based learning on students' achievement, attitudes for the
course and to be compared the results obtained. The working group of the study is the 10th grade
students in the health services secretariat field, which is studying in two different trade schools in TRNC
(Turkish Republic of Northern Cyprus). The study was conducted with a total of 35 students, 18 in the
experimental group and 17 in the control group, and the groups were determined by random method.
The lessons of the students of the experimental group were conducted by the researcher for 6 weeks (24
hours) with a brain-based learning approach. The lessons of the control group were conducted by the
researcher in accordance with the existing curriculum and the modular system. "Anatomy and Physiology
Course Success Test" and "Anatomy and Physiology Course Attitude Scale" developed by the researcher
were used as data collection tools. The data obtained from these tools were analyzed using independent
(unrelated) groups t-test, dependent (related) groups t-test and frequency and percentage procedures.
Findings
According to the findings obtained from the research, it was found that there was the significant
difference in favor of the success posttest and attitude posttest scores of the experimental group in which
Anatomy and Physiology lesson teaching applied based on the brain-based learning approach. In addition,
there was also the significant difference in favor of the experimental group in the comparison of the
success posttest score and attitude posttest score of the experimental and control group.
Results
Activities of teaching anatomy and physiology prepared with brain-based learning approach; was
effective in increasing the course success of the experimental group students. Similarly, it also had a
significant impact on the experimental group students' attitudes towards anatomy and physiology
lessons.
*Gazi University, Gazi Education Faculty, Department of Educational Sciences, Department of Curriculum and
Instruction

** Gazi University, Gazi Education Faculty, Department of Educational Sciences, Department of
Curriculum and Instruction
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Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Anatomi ve Fizyoloji Dersindeki Başarı ve
Tutumlarına Etkisi
Zeynep Kılıç
T.C. Büyükelçiliği Lefkoşa Eğitim Müşavirliği/KKTC

Bildiri No: 375 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Zeynep Kılıç* Semra Güven**
Problem
Toplumların yaşadığı hızlı değişim ve teknolojik gelişmeler, eğitim dünyasında oluşan pek çok
yenilik ve yönelimleri ortaya çıkarmakla birlikte öğrenme-öğretme sürecini etkileyerek öğretmeden çok
öğrenmenin önemine vurgu yapmaktadır. Eğitim dünyasındaki bu bakış açısı, öğrenci merkezli
yaklaşımların öneminin altını bir kez daha çizerken araştırmacıları da öğrenen bireyin kapasitesini artırma
yönündeki çalışmalara yöneltmiştir. Bu bağlamda beyinle ilgili bilinmeyenler ve öğrenme sürecindeki
işlevlerine ilişkin soru işaretleri de özellikle geçtiğimiz yüzyıl boyunca yapılan nörobilim araştırmaları
ışığında aydınlatılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla bilim insanlarının konuya ilişkin yaptıkları araştırma
sonuçları eğitimcilerin oldukça ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak gelişen tıp
teknolojileriyle birlikte nörolojik çalışmaların giderek zenginleşmesi, bireyi farklı yönleri ile inceleyen
biyoloji, psikoloji ve sosyal bilim alanlarındaki diğer gelişmeler, öğrenme kuramlarını, dolayısıyla öğretimi
de olumlu yönde etkilemiştir.
Beyin temelli öğrenme “beynin doğal olarak en iyi nasıl öğrendiğini belli ilkelere ve düzene koyan
yeni bir öğrenme paradigması ve yaklaşımı” şeklinde tanımlamaktadır. Beyin temelli öğrenme bilginin
ezberlenmesi değil, anlamlandırılması ile ilgilenir, bireylerin farklılıklarını önemser. Bireye kritik düşünme,
problem çözme gibi becerileri kazandırarak bunları günlük yaşamlarında da kullanmalarını sağlar.
Günümüzde eğitimde bireysel farklılıklara çok fazla vurgu yapılmakta ve bu durumun öğrencilerde
öğrenme stillerini de etkilediği düşünülmektedir. Dolayısıyla ülkemizde değişen öğretim programı
anlayışına paralel olarak “Sağlık Hizmetleri” alanı öğretmenlerinden de geleneksel anlayışlara bağlı olarak
kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerde değişime gitmeleri ve öğrencilerdeki bireysel farklılıkları
dikkate alarak en uygun öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak ders işlemeleri istenmektedir. Nitekim
anatomi ve fizyoloji öğretiminde bazı yöntem ve tekniklerin etkisini incelemeye yönelik yapılan araştırma
sonuçları da bu görüşü destekler niteliktedir. Söz konusu çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde
tamamı lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik olup daha çok bilgisayar destekli öğrenme, probleme dayalı
öğrenme ve teknoloji temelli öğrenmeye dayalı öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına
etkisinin incelendiği araştırmalardır.
Anatomi ve fizyoloji dersi tüm zamanlarda sağlık eğitimi veren okulların öğretim programları
içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Gerek tıp fakülteleri gerekse diğer sağlık eğitimi veren
ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde (sağlık eğitimi, hemşirelik, ebelik,
anestezi, radyoloji vb.) program içerikleri incelendiğinde, bu bölümlerin birinci sınıflarında “ortak alan
dersi” olarak okutulmaktadır. Zira öğretim süreci boyunca öğrencilere okutulacak olan diğer temel sağlık
bilimleri dersleri de (farmakoloji, tıbbi terminoloji vb.) anatomi ve fizyoloji dersi üzerine inşa edilmektedir.
Dolayısıyla sağlık alanında okuyan öğrencilerin, konuları en üst düzeyde kavraması, bilgilerin kalıcı olması,
diğer konu ve derslerle ilişkilendirilerek işlenmesi öğretmenler için de çoğu zaman önemli bir sorun teşkil
etmektedir.
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Bu araştırmanın hem ortaöğretim düzeyinde olması hem de anatomi ve fizyoloji dersi öğretiminde
beyin temelli öğrenme yaklaşımının etkisini belirlemeye yönelik ilk çalışma olması nedeniyle alandaki
mevcut boşluğu doldurulacağı düşünülmektedir. Ayrıca beyin temelli öğrenme yaklaşımına dayalı yöntem
ve teknikleri kullanan öğretmenlerin derslerde istenen başarıyı sağlamalarına, öğrencilerin derse yönelik
ön yargı ve kaygılarını azaltmaya yönelik fikir vermesin açısından katkı sağlayacaktır.
Amaç
Bu araştırmanın amacı; ortaöğretim Sağlık Hizmetleri alanı öğrencilerinin Anatomi ve Fizyoloji
dersinde kullanılan beyin temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarılarına ve derse yönelik
tutumlarına etkisinin olup olmadığını incelemektir.
Yöntem
Bu araştırmada beyin temelli öğrenmeye dayalı etkinliklerin öğrencilerin ders başarısı, derse
yönelik tutumları üzerindeki etkisinin ölçülmesi ve elde edilen sonuçların karşılaştırılması amaçlandığından
gerçek deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu KKTC’de (Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti) iki ayrı ticaret lisesinde okuyan Sağlık Hizmetleri Sekreterliği alanı 10. sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırma deney grubunda 18, kontrol grubunda 17 olmak üzere toplam 35 öğrenci ile
yürütülmüş ve gruplar yansız atama yoluyla belirlenmiştir. Deney grubu öğrencilerinin dersleri beyin
temelli öğrenme yaklaşımı ile 6 hafta (24 ders saati) süreyle araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Kontrol
grubunun dersleri ise mevcut öğretim programıyla ve modüler sisteme uygun bir şekilde araştırmacı
tarafından yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Anatomi ve
Fizyoloji Dersi Başarı Testi” ve “Anatomi ve Fizyoloji Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araçlardan elde
edilen veriler; bağımsız (ilişkisiz) gruplar t-testi, bağımlı (ilişkili) gruplar t testi ve frekans ve yüzde işlemleri
kullanılarak çözümlenmiştir.
Bulgular
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre beyin temelli öğrenme yaklaşımına dayalı Anatomi ve
Fizyoloji dersi öğretiminin uygulandığı deney grubunun başarı sontest ve tutum sontest puanlarında
sontestler lehine anlamlı bir farklılık olduğu; deney ve kontrol grubunun başarı sontest puanı
karşılaştırmalarında deney grubu lehine, tutum sontest puanı karşılaştırmalarında da yine deney grubu
lehine anlamlı bir farklılık saptanmıştır.
Sonuçlar
Beyin temelli öğrenme yaklaşımı ile hazırlanan anatomi ve fizyoloji öğretimi etkinlikleri; deney
grubu öğrencilerinin ders başarısını artırmada etkili olmuştur. Benzer şekilde deney grubu öğrencilerin
anatomi ve fizyoloji dersine yönelik tutumları üzerinde de önemli ölçüde etki sağlamıştır.
*Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı.

**Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim
Dalı.
Anahtar Kelimeler: Beyin Temelli Öğrenme, Beyin Uyumlu Öğrenme, Anatomi ve Fizyoloji Dersi, Tutum
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Attitude Scale Development Study For Anatomy And Physiology Course Of Secondary
Health Services Field Students
Zeynep Kılıç1, Semra Güven2
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Abstract No: 376 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Problem
Attitude; is regarded as a positive or negative behavior towards an object, an event or a case being
considered by the individual. Attitude is often described as "a tendency that is attributed to an individual
and that regularly forms the thoughts, feelings and behavior in related to a psychological event". Attitudes
have often been the subject of social psychology because of their social and psychological content.
However, studies conducted in recent years on education reveal that attitudes of the individual towards
the material to be learned, teaching, and subject matter are influential on school success.
It is possible to observe the behaviors of individuals. However, this may not always explain exactly
what the individual's attitude is. Also, an existing attitude may have remained in the mind, but it may not
have turned into behavior. For this reason, different measures of attitude can be developed to measure
the attitudes of individuals.
Anatomy and physiology courses are taught four hours a week at the secondary education
institutions, in the Health Services Field 10th grade of Vocational and Technical Anatolian High Schools.
The course is taught in the "Modular System" which is the basis of vocational and technical education and
the course consists of 11 modules and total of 35 learning activities. Bringing the students in new features
of knowledge, skills and attitudes to some extend by teaching of this course has a great importance in
terms of the courses that the students will take in the following years and the studies they will undertake.
Because of the reasons such as the difficulties of understanding some of the lesson-specific
information in the teaching of anatomy and physiology, the difficulties of not being able to benefit from
real patients in practical education and the frequent use of Latin terms for the content of the lesson, this
course is one of the lessons that students often encounter with difficulties, frustrations or prejudices. It
is thought that this scale will serve to use the researchers for determining the student’s attitudes towards
the course.
Purpose
In this study, it was aimed to develop a valid and reliable Likert Type attitude scale in order to
determine the attitudes of secondary school institutions Health Services Field students to anatomy and
physiology course.
Method
Anatomy and physiology course attitude scale draft was planned as five different dimensions and
attitude statements were composed of 50 items, 24 of which were positive and 26 were negative.
The scale was prepared according to the five-point Likert type; scale items are rated "I fully agree
= 5", "I agree = 4", "I am undecided = 3", "Partly agree = 2" and "I do not agree = 1".
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For the prepared draft scale; opinions were obtained from three different teaching faculty
members in the field of educational sciences not only the features such as language and narration,
content, scope but also in order to assess whether or not they are likely to reveal the psychological
structure of the course. After the changes made in accordance with the recommendations of the related
field experts, the pre-application was made to 232 students who were studying in 10th, 11th, and 12th
grades already having been taught anatomy and physiology course in two different vocational schools in
Ankara city center. In order to obtain meaningful and reliable results from the scales, the group to which
the scale is applied must be at least five times higher than the number of items in the measure.
Considering the number of subjects proposed by researchers in the literature, it is possible to say that the
number of subjects (n = 232) in which the pre-application was performed was at a good level in this study.
The item-total correlations were calculated using the SPSS package program. Substance-total
correlation values below 0.40 were removed from the scale. Of the 50 items of attitude, 38 attitude items
were decided to be included in the final scale since they had item-total correlations at a level that would
reveal the psychological structure that is required to be measured.
At the final scale, the lowest attitude score of a student with a 38-point attitude scale is 38, and
the highest attitude score is 190. Alpha reliability coefficient of preliminary result scale was calculated as
0,87. The average response time of the scale is 15-20 minutes.
Findings
An exploratory factor analysis was performed to reveal the validity of the scale. For this purpose,
the Bartlett Test and KMO Kaiser Meyer Olkin (KMO) values, which demonstrate the applicability of factor
analysis procedures, were calculated. The KMO value of the scale was 0.858. The result of Bartlett Test
was found to be 3268.397 and it was significant at 0.001 level.
The first factor of the scale was defined as the "Necessity" sub-dimension and the reliability
coefficient was calculated as 0.862. The second factor of the scale was defined as "Love and Satisfaction"
and the reliability coefficient was calculated as 0.839. The third factor of the scale was defined as the
"Difficulty" sub-dimension and the reliability coefficient was calculated as 0.841. The fourth subdimension of the scale was determined as "Interest and Demand" and the reliability coefficient was
calculated as 0,784. The reliability factor for the fifth factor "Benefit" subs-dimension of the scale was
0.749. The total variance explained by the scale was calculated as 49,861 and it was made prepared to
use.
Results
In this study, an attitude scale was developed to determine the attitudes of secondary school
health service students toward the anatomy and physiology course. The scale consists of 38 items and 5
sub-dimensions. As a result of the analyzes performed, nine of the items in the measure were collected
in the first factor, eight in the second factor, six in the third factor, four in the fourth factor and five in the
fifth factor. The results of the validity and reliability of the scale indicate that the scale has the useful
quality to determine the student’s attitudes towards anatomy and physiology.
Keywords: Anatomy and Physiology, Health Services, Attitude, Scale Development
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Ortaöğretim Sağlık Hizmetleri Alanı Öğrencilerinin Anatomi ve Fizyoloji Dersine Yönelik
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Bildiri No: 376 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Problem
Tutum; bireyin ele alınan bir nesneye, bir duruma veya olaya karşı olan olumlu veya olumsuz tavrı
olarak kabul edilir. Tutum çoğunlukla “bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik olay ile ilgili düşünce,
duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir” şeklinde tanımlamaktadır. Tutumlar
sosyal ve psikolojik ögeleri içermesi nedeniyle genellikle sosyal psikolojinin inceleme konusu olmuştur.
Ancak, son yıllarda eğitimle ilgili yapılan araştırmalar, bireyin öğrenilecek materyale, öğretmene, öğrenim
gördüğü konu alanına yönelik tutumlarının okul başarısını önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır.
Bireylerin davranışlarını gözlemlemek mümkündür. Ancak bu her zaman bireyin tutumunu tam
olarak açıklamayabilir. Ayrıca var olan bir tutum düşünce boyutunda kalmış ama davranışa dönüşmemiş
de olabilir. Bu nedenledir ki bireylerin tutumlarını ölçmek için değişik tutum ölçerler geliştirilebilir.
Anatomi ve fizyoloji dersi ortaöğretim kurumlarında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Sağlık
Hizmetleri Alanı 10. sınıflarında haftada dört ders saati okutulmaktadır. Ders, mesleki ve teknik eğitimde
esas olan “Modüler Sistem” ile işlenmekte olup, dersin tamamı 11 ayrı modül ve toplam 35 öğrenme
faaliyetinden oluşmaktadır. Dersin öğretimi ile öğrencilere bilgi, beceri ve tutum alanlarında belirli
ölçülerde yeni özellikler kazandırılması, öğrencilerin sonraki yıllarda alacakları dersler ve yapacakları
çalışmalar açısından büyük bir öneme sahiptir.
Anatomi ve fizyoloji öğretiminde derse özgü bazı bilgilerin kavranmasının zor olması, uygulamalı
eğitimde gerçek hastalardan yararlanamamanın getirdiği güçlükler, dersin içeriği gereği Latince terimlerin
sıklıkla kullanılması gibi nedenlerden dolayı öğrencilerin genellikle zorlandıkları, korktukları veya
önyargıyla yaklaştıkları derslerden biri olmaktadır. Geliştirilen bu ölçeğin araştırmacılar tarafından
öğrencilerin derse yönelik tutumlarını belirlemek üzere kullanmalarına hizmet edeceği düşünülmektedir.
Amaç
Bu çalışmada ortaöğretim kurumları Sağlık Hizmetleri Alanı öğrencilerinin anatomi ve fizyoloji
dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla, geçerli ve güvenilir Likert Tipi bir tutum ölçeğinin
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Anatomi ve fizyoloji dersi tutum ölçeği taslağı beş farklı boyut olarak planlanmış ve 24’ü olumlu
26’sı olumsuz olmak üzere 50 maddeden oluşan tutum cümleleri oluşturulmuştur.
Ölçek beşli likert tipine uygun olarak hazırlanmış; ölçek maddeleri “tamamen katılıyorum=5”,
“katılıyorum=4”, “kararsızım=3”, “kısmen katılıyorum=2” ve “katılmıyorum=1” şeklinde
derecelendirilmiştir.

483

Hazırlanan taslak ölçek için gerek dil ve anlatım, içerik, kapsam gibi özellikler; gerekse derse yönelik
psikolojik yapıyı ortaya çıkaracak şekilde olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla eğitim bilimleri
alanından üç farklı öğretim üyesinden görüş alınmıştır. İlgili alan uzmanlarının önerileri doğrultusunda
yapılan değişikliklerden sonra Ankara il merkezinde bulunan, iki farklı meslek lisesinde anatomi ve fizyoloji
dersini almış 10., 11. ve 12. sınıflarda öğrenim görmekte olan 232 öğrenciye ön uygulama yapılmıştır.
Ölçeklerden anlamlı ve güvenilir sonuçlar elde etmek için ölçeğin uygulanacağı grubun ölçekteki
madde sayısından en az beş kat fazla olması gerekir. Literatürde araştırmacılar tarafından önerilen denek
sayısı dikkate alındığında bu araştırmada ön uygulamanın yapıldığı denek sayısının (n=232) iyi bir düzeyde
olduğunu söylemek mümkündür.
Ön uygulamadan elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak madde-toplam korelasyonları
hesaplanmıştır. Madde-toplam korelasyon değeri 0,40’ın altında olan maddeleri ölçekten çıkarılmıştır. 50
maddelik tutum maddesinden 38 tutum maddesi ölçülmek istenen psikolojik yapıyı ortaya çıkaracak
düzeyde madde-toplam korelasyonuna sahip olduğundan, nihai ölçekte yer almasına karar verilmiştir.
Nihai ölçekte bir öğrencinin 38 maddelik tutum ölçeğinden alacağı en düşük tutum puanı 38, en
yüksek tutum puanı ise 190’dır. Ön uygulama sonucu ölçeğin alfa güvenirlik katsayısı 0,87 olarak
hesaplanmıştır. Ölçeğin ortalama cevaplama süresi ise 15-20 dakikadır.
Bulgular
Ölçeğin yapı geçerliğinin ortaya konması amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu amaçla
faktör analizi işlemlerinin uygulanabilirliğini ortaya koyan Bartlett Testi ve KMO Kaiser Meyer Olkin (KMO)
değerleri hesaplanmıştır. Ölçeğinin KMO değeri 0,858 bulunmuştur. Bartlett Testi sonucu ise 3268.397
tespit edilmiştir ve 0,001 düzeyinde anlamlı çıkmıştır.
Ölçeğin birinci faktörü “Gereklilik” alt boyutu olarak belirlenmiş ve güvenirlik katsayısı 0,862 olarak
hesaplanmıştır. Ölçeğin ikinci faktörü “Sevgi ve Hoşnutluk” olarak belirlenmiş ve güvenirlik katsayısı 0,839
olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin üçüncü faktörü “Zorluk” alt boyutu olarak belirlenmiş ve güvenirlik katsayısı
0,841 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin dördüncü alt boyutu “İlgi ve İstek” olarak belirlenmiş ve güvenirlik
katsayısı 0,784 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin beşinci faktörü “Yararlılık” alt boyutuna ilişkin güvenirlik
katsayısı ise 0,749 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin açıklandığı toplam varyans yüzdesi 49,861 olarak
hesaplanmış olup kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Sonuçlar
Bu çalışmada ortaöğretim Sağlık Hizmetleri Alanı öğrencilerinin anatomi ve fizyoloji dersine yönelik
tutumlarını belirlemek üzere tutum ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek 38 maddeden ve 5 alt boyuttan
oluşmaktadır. Yapılan çözümlemeler sonucunda ölçekteki maddelerin dokuzu birinci faktörde, sekizi ikinci
faktörde, altısı üçüncü faktörde, onu dördüncü faktörde ve beşi besinci faktörde toplanmıştır. Ölçeğin
geçerlik ve güvenirliğine ait sonuçlar, öğrencilerin anatomi ve fizyoloji dersine ilişkin tutumlarını
belirlemek üzere kullanılabilir nitelikte olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Anatomi ve Fizyoloji, Sağlık Hizmetleri, Tutum, Ölçek Geliştirme
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Abstract No: 124 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Writing; is one of the effective ways of expressing feelings, thoughts and dreams. The most recent
learned skill in learning areas is difficult to write, develop and use effectively. Taking into consideration
the writing achievements in the Primary School Turkish Language Teaching Program, it is expected that a
student who has completed secondary school can express himself in an effective and correct manner in
written form. Written expression; is a way of expressing itself in writing in order to provide research or
preliminary information by organizing sentences and expressions related to a particular subject,
expanding from sentence to sentence, paragraph to paragraph and paragraph to paragraph. It is
necessary for the individual to benefit from the elements of written expression in order to be able to
express himself better in written form and to express his / her opinions or thoughts in a more sound basis.
One of these elements is ways of developing the idea. The fact that learners can identify ways to improve
the thought used in the texts they read, the ability to use them in their own writing work enriches the
narrative and allows the language to be used effectively. In other words, the student should be able to
use the information about ways of developing the thought both practically in both reading and writing
texts.
The aim of this research is to reveal how the junior high school students determine the techniques
of developing thought in the texts and how they use the ways of developing the ideas they use during
their written narration, whether they vary according to various variables. The research is a descriptive
study in the general screening model. Scanning models; is a research approach aimed at describing a past
or present situation as it exists. It is tried to be defined as an event, an individual or an object, which is
the subject of the research, as it is within its own conditions. No attempt is made to alter or influence
them in any way (Karasar, 2007).
In this study, it was tried to describe the level of the ability of 8th grade students to identify and
use the techniques of development of thought. The study group of the study constitutes 110 eighth grade
students studying in the Separated Regional Boarding District located in the province of Ayrancı, Karaman
province. The research is planned in two steps, namely the level of the students' determination of the
developmental techniques and their use in writing. Therefore, the process of collecting data has been
carried out in two steps. First, a multiple-choice test was conducted by the researchers to determine the
levels of students' developmental skills. The "Thinking Development Paths Test", in which a total of 42
multiple-choice questions, each of which is one in each of the thinking improvement techniques, was
evaluated by five different field experts and changes were made in the direction of the suggestions and
the number of questions was reduced to 30. At the end of the test, there were five questions about each
technique. In order to find out how to use the developmental steps of the research, which is the second
step of the research, in the texts, a search of the field literature was conducted and five topics were
identified as "value of information, reading habit, book love, Experts were asked to rate the points above
between 1-5 and the topic of "reading habit" which received the highest score was written by the students
to write them by way of developing ways of thinking.
According to the findings obtained from the research, the students found the most "use of
numerical data" (85.09%) and "sampling" (55.27%) at least in the "Thinking Improvement Tests". As the
level of students' ability to detect ways of thinking development showed a significant difference in favor
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of female students according to sex, the use of these ways in written expressions did not make a
meaningful difference according to sex. When students are able to identify ways of developing their
thoughts and use them in their written expressions, according to the achievement score of the Turkish
course, the students with Turkish course grade 5 are able to better identify and use them more in their
writing. The level of the ability to identify ways of thinking of thinking shows a significant difference in
favor of readers of 21 or more books per year in terms of book reading habits. On the other hand, there
was no significant difference between the students' reading habits and the ways of developing their
thoughts in their written expressions. While using "comparison" (30%), sampling and analogy (19,2%) in
the written expressions of the students, the way of developing the least thought was "using numerical
data" (4.4%) and "witnessing" (10.8%).
Keywords: Thinking development techniques, Turkish education, written expression
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Bildiri No: 124 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Duygu, düşünce ve hayalleri ifade etmenin etkili yollarından biri yazmadır. Öğrenme alanları
içerisinde en son öğrenilen beceri olan yazma, geliştirilmesi ve etkili kullanılması zor bir beceridir.
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki yazma kazanımları göz önünde bulundurulduğunda
ortaokulu bitiren bir öğrencinin kendini etkili ve doğru bir biçimde yazılı olarak ifade edebilmesi beklenir.
Yazılı anlatım; kelimeden cümleye, cümleden paragrafa ve paragraftan metne doğru genişleyen, belli bir
konu ile ilgili duygu ve düşünceleri organize ederek sunan, araştırma ya da ön bilgi gerektiren kendini yazılı
olarak ifade etme şeklidir. Bireyin kendini yazılı olarak daha iyi ifade edebilmesi ve ortaya koyduğu görüş
ya da düşünceleri daha sağlam temellere oturtarak anlatabilmesi için yazılı anlatımın unsurlarından
faydalanması gerekir. Bu unsurlardan biri de düşünceyi geliştirme yollarıdır. Öğrencilerin gerek okudukları
metinlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını tespit edebilmesi gerekse kendi yazma çalışmalarında
bu yolları kullanabilmesi anlatımı zenginleştirir ve dilin etkili kullanılmasını sağlar. Başka bir deyişle öğrenci
düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili bilgilerini hem okuduğu hem de yazdığı metinlerde uygulamalı olarak
kullanabilmelidir.
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin metinlerde geçen düşünceyi geliştirme tekniklerini
tespit etme düzeylerini ve yazılı anlatımları sırasında kullandıkları düşünceyi geliştirme yollarını kullanma
durumlarını, bunların çeşitli değişkenlere göre değişiklik gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.
Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri; geçmişte veya hâlen var
olan bir durumu, var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan
olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir
şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2010: 77). Bu çalışmada da 8. sınıf öğrencilerinin
düşünceyi geliştirme tekniklerini tespit ve kullanabilme düzeyleri betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Karaman ili Ayrancı ilçesinde bulunan Ayrancı Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrenim gören
110 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma öğrencilerin düşünceyi geliştirme tekniklerini tespit
etme düzeyleri ve bunları yazılarında kullanma durumları olmak üzere iki basamaklı olarak planlanmıştır.
Dolayısıyla verilerin toplanması süreci de iki basamak hâlinde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak araştırmacılar
tarafından öğrencilerin düşünceyi geliştirme tekniklerini tespit düzeylerini belirlemek üzere çoktan
seçmeli bir test hazırlanmıştır. Düşünceyi geliştirme tekniklerinin her birinden yedişer adet olmak üzere
toplam 42 adet çoktan seçmeli sorunun bulunduğu “Düşünceyi Geliştirme Yolları Testi” beş farklı alan
uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve öneriler doğrultusunda değişiklikler yapılmış ve soru sayısı 30’a
indirilmiştir. Testin son hâlinde her bir teknikle ilgili beşer soru yer almıştır. Araştırmanın ikinci basamağı
olan düşünceyi geliştirme yollarını yazılarında kullanma durumlarını tespit etmek için alan yazın taraması
yapılarak “bilginin değeri, okuma alışkanlığı, kitap sevgisi, ailenin önemi, başarı” olmak üzere beş konu
belirlenmiştir. Uzman kişilerden yukarıdaki konuları 1-5 arasında puanlamaları istenmiş ve en yüksek puanı
alan “okuma alışkanlığı” konusu öğrencilerin düşünceyi geliştirme yollarına yer vererek yazacakları yazının
konusu olarak belirlenmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrenciler “Düşünceyi Geliştirme Yolları Testi”nde en çok
“sayısal verilerden yararlanma”yı (% 85,09) en az ise “örnekleme”yi (% 55,27) doğru tespit etmişlerdir.
Öğrencilerin düşünceyi geliştirme yollarını tespit edebilme düzeyleri cinsiyete göre kız öğrenciler lehine
anlamlı bir farklılık gösterirken söz konusu yolları yazılı anlatımlarında kullanma durumları cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Öğrencilerin düşünceyi geliştirme yollarını hem tespit edebilme hem
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de yazılı anlatımlarında kullanma durumları Türkçe dersi başarı notuna göre değerlendirildiğinde Türkçe
ders notu 5 olan öğrencilerin diğerlerine göre daha iyi tespit edebildikleri ve yazılarında daha çok
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Düşünceyi geliştirme yollarını tespit edebilme düzeyleri kitap okuma
alışkanlıkları bakımından yılda 21 ve üstü kitap okuyanlar lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna
karşın öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları ile düşünceyi geliştirme yollarına yazılı anlatımlarında yer
verme durumları arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Öğrenciler yazılı anlatımlarında en çok
“karşılaştırma” (%30), örnekleme ve benzetmeyi (%19,2) kullanırken en az kullandıkları düşünceyi
geliştirme yolu “sayısal verilerden yararlanma” (%4,4) ve “tanık gösterme” (%10,8) olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Düşünceyi geliştirme yolları, Türkçe eğitimi, yazılı anlatım
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Abstract No: 380 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Today, creativity and creative practices stand out as the focus of our daily lives and education.
Creativity is to be able to present original and new products in the process. In our country, education is
usually provided in closed classrooms, ie classrooms. By arranging classroom settings as required for
teaching and learning, creative products can come into play if a suitable environment is provided for the
students. Developing creative thinking and producing skills to provide appropriate environment for
students and to organize training programs according to their needs. The mathematics curriculum should
be organized so that it is interwoven with the daily lives of the students and that they can improve their
problem-solving skills. Taking advantage of the techniques that will work in the creative thinking processes
in this process will increase their knowledge of this course. In this way, more functional mathematics can
provide more permanent information.
The Scamper technique, one of the creative techniques of creative thinking, is based on the idea
that everything that is new is a transformation of existing things. For scamper technique, we can say
displacement technique. In the process of monitoring the morphological synthesis technique, a
completely new product is obtained by transferring (or combining) items (objects, ideas or images) of
different objects (size, function, color, etc.).
By using Scamper and Morphological Synthesis techniques, which are examples of different
applications for Mathematics programs and developing creativity for students, this study aims to provide
learners with better understanding of the features of fractions and to create new products using
fragments of fragments with their own designs and to ensure the permanence of information. At the
same time, students will learn permanently how and where an entire piece can be used in everyday life.
The study was carried out on the 4th grade students in a primary school in Kucukcekmece district
of Istanbul in the second semester of 2017-2018 academic year. In this study, pre-test post-control
pattern was used from experimental designs. An experimental control group was used in the study. There
are 31 students in the experiment and control group. The "Achievement Test" was applied to the students
in quantitative aspect of the research. Learning has been enriched by using scamper and morphological
synthesis techniques in learning the "Fractions" of the students. Cronbach's Alpha score of 0.783 was used
as a measure of success. Pre-test, application process and post-test results applied to the classes
determined as experimental and control groups in the quantitative dimension of the study were analyzed
by SPSS 18 program. In the qualitative dimension, it is indicated by the students' opinions about the
application during the application phase and afterwards and by direct quotations from the researcher's
diary. Activities are planned to improve the creativity of the students for the study phases. Subject was
narrated before each step. Creativity techniques were applied simultaneously with the subject expression
or with the subject expression. As the scamper technique could change the order, the Scamper Technique
application studies were carried out based on the order of processing the gains that are appropriate for
the primary school program in the school.
Analyzes to determine whether the effect on academic achievement was meaningful in the result
of the application were found to be significantly different in favor of the experimental group among the
academic achievements of the students in the control group in which the academic achievement of the
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students in the experimental group in which the scamper and morphological synthesis techniques were
applied and the uninvolved methods in the creativity improvement techniques were applied. In addition
to the increase in success with this study, it has been observed that students are more interested in this
topic and their desire for similar studies is increasing. This research, which includes a detailed explanation
of how these techniques can be applied in mathematics with application steps, is thought to contribute
to the educators who want to work on this subject. In mathematics curriculum, it is beneficial to replicate
similar applications and explain them to the trainers with concrete examples. Suggestions for trainers
were given based on the results of the study that included the examination of how much the mathematics
course programs hosted creative thinking processes.
Keywords: Mathematics curriculum, creativity, fractions, Scamper technique, morphological synthesis,
mathematics
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Günümüzde yaratıcılık ve yaratıcı uygulamalar günlük hayatımızın ve eğitimimizin odak noktası
olarak öne çıkmaktadır. Yaratıcılık, süreç içerisinde özgün ve yeni ürünler ortaya koyabilmektir. Ülkemizde
eğitim genellikle kapalı dersliklerde yani sınıf ortamında verilmektedir. Sınıf ortamlarının eğitim öğretim
için gerektiği gibi düzenlenmesi ile öğrencilere uygun ortam sağlanırsa, yaratıcı ürünler meydana gelebilir.
Öğrencilere uygun ortamı sağlamak ve eğitim programlarını ihtiyaçlarına göre düzenlemek yaratıcı
düşünme ve üretme becerilerini geliştirir. Matematik ders programlarının öğrencilerin günlük hayatları ile
iç içe olduğu ve onların problem çözebilme becerilerini geliştirici bir şekilde düzenlenmelidir. Bu süreçte
yaratıcı düşünme süreçlerini işe koşacak tekniklerden yararlanmak onların bu derse olan ilgilerini
arttıracaktır. Böylelikle daha işlevsel bir matematikle daha kalıcı bilgiler edinmeleri sağlanabilir.
Yaratıcı düşünceyi geliştirici tekniklerden bir tanesi olan Scamper tekniği, yeni olan her şey var olan
şeylerin dönüşümleridir düşüncesine dayanmaktadır. Scamper tekniği için yer değiştirme, dönüştürme
tekniği diyebiliriz. Morfolojik sentez tekniğinin izlendiği süreçte ise farklı olan nesnelerin, düşüncelerin ya
da imgelerin öğeleri (boyut, işlev, renk vb.) arasında transfer yapılarak ya da bu öğeler birleştirilerek
(kombinasyon) bambaşka yeni bir ürün elde edilir.
Bu çalışmanın amacı Matematik programları için farklı uygulamalara örnek olan ve öğrencilerde
yaratıcılığı geliştiren Scamper ve Morfolojik Sentez tekniklerini matematik dersindeki kesirler konusunda
kullanarak, öğrencilere kesirlerin özelliklerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve kendi tasarımlarıyla kesir
parçalarını kullanarak yeni ürünler oluşturmaları ve bilgilerin kalıcılığını sağlamaktır. Öğrenciler bu
çalışmalarla aynı zamanda bir bütünün parçalarının günlük hayatta nerede ve nasıl kullanabileceklerini
kalıcı bir şekilde öğrenmiş olacaklardır.
Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı, ikinci döneminde İstanbul ilinin Küçükçekmece
bölgesinde bir ilkokulda 4. sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada deneysel
desenlerden öntest- sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmada bir deney bir kontrol grubu
kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunda 31 öğrenci yer almaktadır. Araştırmanın nicel boyutunda
öğrencilere “Başarı Testi” uygulanmıştır. Öğrencilerin “Kesirler”i öğrenmelerinde scamper ve morfolojik
sentez teknikleri kullanılarak öğrenmeleri zenginleştirilmiştir. Ölçme aracı olarak kullanılan başarı testinin
Cronbach’s Alpha değeri son haliyle 0.783 bulunmuştur. Araştırmanın nicel boyutunda deney ve kontrol
grubu olarak belirlenen sınıflara uygulanan ön test, uygulama süreci ve son test sonuçları SPSS 18
programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Nitel boyutta ise uygulama aşamasında ve sonrasında öğrencilerin
uygulamaya dair görüşleri ve araştırmacı günlüğünden doğrudan alıntılar yapılarak belirtilmiştir. Çalışma
aşamaları için öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirici etkinlikler planlanmıştır. Her aşamadan önce konu
anlatımı yapılmıştır. Konu anlatımı sonrasında ya da konu anlatımıyla eş zamanlı olarak yaratıcılık teknikleri
uygulanmıştır. Scamper tekniğinde sıralama değişiklik gösterebildiğinden okuldaki ilköğretim programına
uygun olan kazanımların işlenme sırası temel alınarak Scamper Tekniği uygulama çalışmaları
yürütülmüştür.
Uygulama sonucunda akademik başarı üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için
yapılan analizlerle, yaratıcılığı geliştirme tekniklerinden Scamper ve morfolojik sentez tekniklerinin
uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin akademik başarıları ile müdahale edilmeyen yöntemlerinin
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uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarıları arasında deney grubunun lehinde anlamlı
düzeyde farklılığın olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile başarılarının artmasının yanında öğrencilerin bu
konuyu daha ilgi ile öğrendikleri ve buna benzer çalışmalar konusunda isteklerinin arttığı gözlemlenmiştir.
Bu tekniklerin uygulama adımları ile matematik dersinde nasıl uygulanabileceğinin detaylı bir
açıklamasının yer aldığı bu araştırmanın, bu konuda çalışmak isteyen eğitimcilere katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Matematik ders programlarında buna benzer uygulamaların çoğaltılması ve somut
örneklerle eğitimcilere anlatılmasında fayda vardır. Matematik dersi programlarının yaratıcı düşünme
süreçlerini ne kadar barındırdığının incelenmesini de barındıran çalışmanın sonuçlarına göre eğitimcilere
yönelik önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematik ders programı, yaratıcılık, kesirler, Scamper tekniği, Morfolojik sentez,
matematik
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Due to the rapid changes in technology there are differences between the tools and materials
used today and those used in the past. The first of these differences is the physical change in classrooms
and schools which are kept up-to-date in line with the changes in the roles of teachers and students.
Today black boards are replaced by smart boards, projectors and mobile computers. By providing tools to
make learning easier, information and Communication Technologies create opportunities for teachers
and students to give feedback, edit and reinforce. Besides, these technologies enable to support and
enrich teaching environment. Since the new generation spend their time with digital devices such as
computers, mobile phones, Mp3 players and video games, studies reveal that equipping the learning
environment with technological devices and carrying out activities, projects suitable for students' literacy
levels in technology could contribute to students' motivations and success in school.
In contemporary teaching process digital games are used to increase students' motivation and
success. One of these games is Kahoot. Kahoot is a game-based approach particularly known in the field
of education. With Kahoot teachers may well aim to test what they teach in class by preparing their own
questions based on the curriculum. In Kahoot, time can be set, an unlimited number of students can join
the games and it is possible to create a social learning environment that is fun and game-friendly. By using
Kahoot, teachers can create multiple-choice questions, share them, and they can also use the quizzes
shared online or re-apply such quizzes by editing them. In Kahoot the questions which are previously
prepared by the teacher appear on the screen one by one, students choose the correct/best option on
their mobile devices or computers through internet connection without signing up. Students play the
game in the role of contestants with the guidance of the teacher. Once all questions have been answered
the names of the top three students appear on the screen. Students are given scores depending on
whether they answered the questions on time and correctly. The winner’s total correct answers are
monitored at the end of the application. Students are provided with feedback about this application. The
teacher can also evaluate and examine the results and identify the lacks. Feedback is highly important in
learning process. Therefore, a comfortable environment needs to be created in order for students to get
feedback. Studies show that Kahoot encourages students’ curiosity and participation, enables them to try
harder to find the correct answer eagerly when they give wrong answers to the questions. The only
condition for using Kahoot in classroom environment is that students need to use smart phones, tablets
or computers with internet connection.
Applications such as Kahoot are regarded as important in that they could offer teachers and
students an alternative way to enrich evaluation process in classes. Therefore, how students perceive and
evaluate the new information and communication technologies is one of the significant criteria that
should not be ignored in using a new application in the classroom. So, it is necessary to identify students’
views regarding how they perceive and evaluate the new information and communication technologies.
This study aims to identify high school students' views about using Kahoot in teaching process. The
study is a quantitative one in which descriptive survey model was used. In line with the aim of the study,
data were collected through triple likert scale that consists of 16 items to identify high school students’
views. Three experts in Educational Sciences were consulted in developing the scale and a pilot study was
carried out with 15 students. Taking the experts’ suggestions into consideration, necessary corrections
were made and the scale took its final form.
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The scale was applied by the researcher in an English teacher’s classes who used Kahoot in lessons.
It was a necessity that the teacher applied Kahoot in her classes of all grades for at least 8 to 9 weeks
within the teaching process. It was important that the numbers of students in all three grades were close
to each other. Sample of the study consists of 201 high school students from 9th, 10th and 11th grades
who attended English classes in 2017-2018 school year. The Cronbach Alpha reliability coefficient for the
whole scale was identified as .78. Data will be analyzed in percentage and frequency.
Keywords: Kahoot, high school students, student participation
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Özet
Günümüzde, teknolojideki hızlı değişimler sonucunda eskiden kullanılan ders araç ve gereçleri ile
şu anda kullanılanlar arasında farklılıklar gözlenmektedir. Söz konusu farklılıklardan ilki, öğretmen ve
öğrenci rollerindeki değişimleri takip eden sınıf ve okulların fiziksel değişimidir. Eskiden kullanılan kara
tahta; yerini akıllı tahtaya, yansıtım aletine ve taşınabilir bilgisayarlara bırakmıştır. Bilgi ve iletişim
teknolojileri; öğrenmeyi zenginleştirmek üzere araçlar sağlayarak; öğretmen ve öğrenenlere dönüt,
düzeltme ve pekiştireç verme imkânları yaratmakta, öğretim ortamlarının desteklemesini ve/veya
zenginleştirmesini sağlamaktadır. Yeni nesil, günlerini bilgisayar, cep telefonu, müzik çalar, video oyunları
gibi dijital araçlarla geçirdikleri için, öğrenme ortamlarının teknolojik araçlarla donatılmasının ve
öğrencilerin teknolojik okuryazarlık seviyelerine uygun aktiviteler, projeler yapılmasının öğrencilerin okul
başarılarına ve motivasyonlarına katkıda bulunacağı yapılan araştırmalarda ileri sürülmektedir.
Çağdaş öğretim sürecinde öğrencilerin başarı ve motivasyonlarını artırmak için artık dijital oyunlar
kullanılmaktadır. Bu oyunlardan birisi de Kahoot’tur. Kahoot; özellikle eğitim alanında tanınmış oyun
temelli bir yaklaşımdır. Kahoot ile öğretmenler öğretim konularını temel alarak kendi sorularını oluşturup
ders içinde öğrettikleri bilgileri ölçmeyi hedefleyebilirler. Kahoot uygulamasında zaman ayarlanabilir,
sınırsız sayıda öğrenci oyuna katılabilir, sosyal, eğlenceli ve oyun benzeri bir öğrenme ortamı
oluşturulabilir. Öğretmenler kahoot ile çoktan seçmeli soruları oluşturabilir, paylaşabilir, paylaşılan quizleri
kullanabilir veya düzenleyerek yeniden uygulayabilir. Kahoot ile öğretmenin önceden hazırladığı sorular
ekranda tek tek görüntülenir, öğrenciler hesap açmadan mobil cihazlarıyla veya bilgisayar kullanarak
internet aracılığıyla cevapları işaretler ve puan toplarlar. Öğretmen rehberliğinde öğrenciler birer
yarışmacı rolünde oyunu oynarlar. Sorular bitince dereceye giren ilk üç öğrencinin ismi ekranda gösterilir.
Öğrencilere, cevaplarını zamanında yanıtlamalarına ve soruları doğru bir şekilde cevaplamalarına göre
puan verilir. Kazananın toplam cevap sayısı uygulama sonunda görüntülenir. Öğrencilere uygulamayla ilgili
geri bildirim verilirken öğretmen de sonuç raporlarını inceleyip eksikliklerini ortaya çıkarabilir. Geri
bildirim, öğrenme sürecinde kritik öneme sahiptir. Bu nedenle öğrencilerin geri bildirim alabilmesi için
rahat bir ortamın yaratılması gerekir. Yapılan çalışmalar kahoot sayesinde öğrencilerin merakını ve
katılımını teşvik ettiğini, yanlış bir soruyu cevapladıklarında meraklarının artarak doğruyu bulmak için çaba
gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Kahoot uygulamasının sınıf ortamına taşınmasının tek koşulu
öğrencilerin internet bağlantısının olduğu akıllı telefon, tablet veya bilgisayarları kullanmalarıdır.
Bilişim teknolojisine dayalı uygulamaların derslerde özellikle değerlendirme sürecini
zenginleştirmede kullanımının öğretmene ve öğrencilere alternatif bir ortam sunabilmesi bakımından
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini nasıl
algıladıkları ve değerlendirdiklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu araştırmanın amacı öğretim sürecinde kahoot kullanımı ile ilgili lise öğrencilerinin görüşlerini
belirlemektir. Çalışma nicel bir araştırma olup, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın amacı
çerçevesinde lise öğrencilerinin görüşlerini belirlemek için 16 ifadeden oluşan üçlü likert tipi ölçek ile
veriler toplanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesinde üç eğitim bilimleri uzmanından görüş alınmış ve 15 öğrenci
ile pilot çalışma yapılmıştır. Uzmanlardan alınan öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak
ölçeğe son hali verilmiştir.
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Derslerinde kahoot’u kullanan bir İngilizce öğretmeninin sınıflarında araştırmacı tarafından ölçeğin
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Öğretmenin her kademedeki sınıfta öğretim süreci içerisinde en az 8-9
hafta kahoot’u kullanmış olmasına dikkat edilmiştir. Her üç kademedeki sınıfta öğrencilerin mümkün
olduğunca birbirine yakın sayılarda olmasına özen gösterilmiştir. 2017-2018 öğretim yılında lise 9., 10. ve
11. sınıflarında İngilizce dersine devam eden 201 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Ölçeğin bütününe yönelik Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .78 olarak tespit edilmiştir. Veriler yüzde ve
frekans kullanılarak analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kahoot, lise öğrencileri, öğrenci katılımı.
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Öğretim programlarının dört öğesinden biri olan değerlendirme basamağı birçok açıdan çok
önemli yere sahiptir. Öğretmen için öğretimin niteliğini belirleyip yol gösterirken öğrencinin de
öğrenmelerinin farkında olmasını sağlar. Öte yandan değerlendirme öğretim programının sistem olarak
tamamlanmasını sağlar ve öğretim programlarının hedef ile çıktılarının karşılaştırılmasını sağar. Öğretim
programında temel alınan eğitim felsefesi ya da eğitim yaklaşımları değişse de değerlendirme her zaman
önemli olmuştur. Hedef alınan yaklaşım ya da felsefe değerlendirmenin nasıl yapılacağını ve nasıl
anlamlandırılacağını belirtmiştir. 2004 yılından önce ülkemizde öğrenci değerlendirmeleri genellikle sonuç
odaklı yapılmaktaydı. Yapılandırmacılık anlayışının eğitim programlarına yansımasıyla birlikte süreç
değerlendirme de önem kazandı. Böylece değerlendirme öğrenciye değer biçme yerine öğrencinin kat
ettiği yol, hedefler doğrultusunda gösterdiği çaba olarak anlaşılmaya başlanmıştır. “Sınıf İçi Değerlendirme
Standartları” profesyonel organizasyonlar tarafından kabul görmüş, doğru sınıf değerlendirme
uygulamalarını içeren bir dizi kuraldan oluşur. Standartlar tüm öğrenciler için tüm öğrenciler için adil ve
hakkaniyetli, değer biçmeye ve biçimlendirici değerlendirmelerin yapılmasına ve bu değerlendirmelerle
ilgili yaşanan sorunların tanımlanmasına rehberlik eder. “Sınıf içi Değerlendirme Standartları” ana okuldan
liseye kadar tüm öğrencilerin öğrenmelerini etkili bir şekilde değerlendirmek için sınıf öğretmenlerine
araştırma dayalı prensipler ve rehberlik içerin bilgiler sağlamaktadır. Standartlara ve kurallara uygun sınıf
değerlendirmelerinin sonuçları öğrenci öğrenmelerini iyileştirmek için öğretmen, veli, öğrencilere güvenle
kullanmak için rehberlik eder. Bu standartlar sınıf öğretmeni kontrolü altındaki zorunlu testler için geçerli
değildir. Hedef kitlesi; hizmet öncesi ve hizmetteki sınıf öğretmenleri, denetçiler ve yöneticiler, personel
ve öğretmen yetiştiren programlardaki öğreticilerdir
Bu araştırmanın amacı sınıf içi değerlendirme standartlarının ortaya konulması ve ortaya konulan
standartlar ile halihazırda öğretmenlerin sınıf içi değerlendirme standartlarıyla ne kadar uygun hedefler
ve uygulamalar yaptıklarının ortaya konulmasıdır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “durum
çalışması” kullanılmıştır. Durum çalışması, bilimsel sorulara cevap aramada kullanılan ayırt edici bir
yaklaşım olarak görülmektedir (Büyüköztürk,2016). Durum çalışmasında amaç belirli bir duruma ilişkin
sonuçları ortaya koymak olduğundan sonuçların farklı durumlara genellemesi söz konusu değildir (
Yıldırım, Şimşek; 2011). Bu çalışmada uygun örnekleme yöntemiyle Gaziantep’te görev yapan toplam 30
tane okutman ve öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Uygun örnekleme; zaman, para ve işgücü açısından
var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir
(Büyüköztürk, 2016). Araştırma Gaziantep il sınırları içindeki bir ilkokul, bir ortaokul ve bir yüksekokulda
gerçekleştirilmiştir. 9 tanesi erkek 21 tanesi bayan olan 30 katılımcıya uygulanmıştır. Katılımcılardan 11
tanesi 1-5 yıllık, 13 tanesi 5-10 arası yıllık ve 6 tanesi de 10+ yıllık okutman veya öğretmendir. Katılımcıların
branş dağılımı ise şöyledir: 10 tanesi okutman, 8 tane sınıf öğretmeni, 2 tane Türkçe öğretmeni, 2 tane
matematik öğretmeni, 3 din kültürü ve ahlak Bilgisi öğretmeni, 1 tanesi Sosyal Bilgiler öğretmeni, 3 tanesi
İngilizce öğretmeni, 1 tanesi Müzik öğretmenidir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı
yapılandırılmış veri toplama formu kullanılmıştır. Görüşme formunda Joint Committee (Ortak Komite)
tarafından oluşturulan 26 açık uçlu sorunun çevirisi araştırmacılar tarafında yapılmıştır. Sorular
oluşturulurken ilgili literatürden ve uzman görüşlerin yararlanılmıştır. Yarı yapılandırılmış veri toplama
formu her bir katılımcıya ayrı ayrı uygulanmıştır. Veri toplama formu temeller, kalite ve uygulama alt
başlıklarından oluşmuştur.
Çalışma sonucunda öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmesine ve eksiklikleri belirlemeye yönelik
aktiviteler yaptıkları, ancak öğretim metotlarına, öğrenci bağıl başarısının incelenmesine yönelik bir
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düşüncelerinin olmadığı sonucuna ulaşılmış, buna göre ortak ve başarılı bir ölçme değerlendirme
uygulamasının yapılabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde bu tür standartlara uygun
eğitimlerin verilmesinin uygun olacağı kanaatine ulaşılmıştır.
Keywords: Sınıf içi değerlendirme standartları, ölçme değerlendirme, not verme, öğrenme
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Öğretim programlarının dört öğesinden biri olan değerlendirme basamağı birçok açıdan çok
önemli yere sahiptir. Öğretmen için öğretimin niteliğini belirleyip yol gösterirken öğrencinin de
öğrenmelerinin farkında olmasını sağlar. Öte yandan değerlendirme öğretim programının sistem olarak
tamamlanmasını sağlar ve öğretim programlarının hedef ile çıktılarının karşılaştırılmasını sağar. Öğretim
programında temel alınan eğitim felsefesi ya da eğitim yaklaşımları değişse de değerlendirme her zaman
önemli olmuştur. Hedef alınan yaklaşım ya da felsefe değerlendirmenin nasıl yapılacağını ve nasıl
anlamlandırılacağını belirtmiştir. 2004 yılından önce ülkemizde öğrenci değerlendirmeleri genellikle sonuç
odaklı yapılmaktaydı. Yapılandırmacılık anlayışının eğitim programlarına yansımasıyla birlikte süreç
değerlendirme de önem kazandı. Böylece değerlendirme öğrenciye değer biçme yerine öğrencinin kat
ettiği yol, hedefler doğrultusunda gösterdiği çaba olarak anlaşılmaya başlanmıştır. “Sınıf İçi Değerlendirme
Standartları” profesyonel organizasyonlar tarafından kabul görmüş, doğru sınıf değerlendirme
uygulamalarını içeren bir dizi kuraldan oluşur. Standartlar tüm öğrenciler için tüm öğrenciler için adil ve
hakkaniyetli, değer biçmeye ve biçimlendirici değerlendirmelerin yapılmasına ve bu değerlendirmelerle
ilgili yaşanan sorunların tanımlanmasına rehberlik eder. “Sınıf içi Değerlendirme Standartları” ana okuldan
liseye kadar tüm öğrencilerin öğrenmelerini etkili bir şekilde değerlendirmek için sınıf öğretmenlerine
araştırma dayalı prensipler ve rehberlik içerin bilgiler sağlamaktadır. Standartlara ve kurallara uygun sınıf
değerlendirmelerinin sonuçları öğrenci öğrenmelerini iyileştirmek için öğretmen, veli, öğrencilere güvenle
kullanmak için rehberlik eder. Bu standartlar sınıf öğretmeni kontrolü altındaki zorunlu testler için geçerli
değildir. Hedef kitlesi; hizmet öncesi ve hizmetteki sınıf öğretmenleri, denetçiler ve yöneticiler, personel
ve öğretmen yetiştiren programlardaki öğreticilerdir
Bu araştırmanın amacı sınıf içi değerlendirme standartlarının ortaya konulması ve ortaya konulan
standartlar ile halihazırda öğretmenlerin sınıf içi değerlendirme standartlarıyla ne kadar uygun hedefler
ve uygulamalar yaptıklarının ortaya konulmasıdır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “durum
çalışması” kullanılmıştır. Durum çalışması, bilimsel sorulara cevap aramada kullanılan ayırt edici bir
yaklaşım olarak görülmektedir (Büyüköztürk,2016). Durum çalışmasında amaç belirli bir duruma ilişkin
sonuçları ortaya koymak olduğundan sonuçların farklı durumlara genellemesi söz konusu değildir (
Yıldırım, Şimşek; 2011). Bu çalışmada uygun örnekleme yöntemiyle Gaziantep’te görev yapan toplam 30
tane okutman ve öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Uygun örnekleme; zaman, para ve işgücü açısından
var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir
(Büyüköztürk, 2016). Araştırma Gaziantep il sınırları içindeki bir ilkokul, bir ortaokul ve bir yüksekokulda
gerçekleştirilmiştir. 9 tanesi erkek 21 tanesi bayan olan 30 katılımcıya uygulanmıştır. Katılımcılardan 11
tanesi 1-5 yıllık, 13 tanesi 5-10 arası yıllık ve 6 tanesi de 10+ yıllık okutman veya öğretmendir. Katılımcıların
branş dağılımı ise şöyledir: 10 tanesi okutman, 8 tane sınıf öğretmeni, 2 tane Türkçe öğretmeni, 2 tane
matematik öğretmeni, 3 din kültürü ve ahlak Bilgisi öğretmeni, 1 tanesi Sosyal Bilgiler öğretmeni, 3 tanesi
İngilizce öğretmeni, 1 tanesi Müzik öğretmenidir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı
yapılandırılmış veri toplama formu kullanılmıştır. Görüşme formunda Joint Committee (Ortak Komite)
tarafından oluşturulan 26 açık uçlu sorunun çevirisi araştırmacılar tarafında yapılmıştır. Sorular
oluşturulurken ilgili literatürden ve uzman görüşlerin yararlanılmıştır. Yarı yapılandırılmış veri toplama
formu her bir katılımcıya ayrı ayrı uygulanmıştır. Veri toplama formu temeller, kalite ve uygulama alt
başlıklarından oluşmuştur.
Çalışma sonucunda öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmesine ve eksiklikleri belirlemeye yönelik
aktiviteler yaptıkları, ancak öğretim metotlarına, öğrenci bağıl başarısının incelenmesine yönelik bir
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uygulamasının yapılabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde bu tür standartlara uygun
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In the 21st century that we are in, there is a great change in the technological space, and it is also
in the field of education and training to develop. In the direction of these developments, people who can
solve problems, approach to the events critically, have improved self-regulation, can present creative
ideas and need communication skills that are needed. The problem based learning approach is thought
to be effective in bringing these traits expected from individuals.
Problem based learning (PBL) represents an experiential learning that is organized to solve the
complexity of real life problems. PBL is defined as a method that enables students to use skills, compare
knowledge, problem solving skills and develop their own competencies in line with the information gained
from different sources. At every step of this approach; objectives, content, educational situations and the
problem of assessment are carried out at the center.
The PBL approach is an approach that has the flexibility including a unit as it can be applied to a
single topic. This approach is proceeding in different sessions where problems are solved. The number of
these sessions also varies in proportion to the depth of the content. PBO modules are formed by bringing
together more than one session. These modules are organized in such a way to include the concepts,
possible scenarios and preliminary learning that may be related to the objectives. Scenarios that are used
can be presented in multiple sessions with at least two. For each session, different problems are asked to
solve so the students can associate their prior knowledge with the subject.
Creative drama is described as a process in which a situation, a behavior or an event is expressed
as an improvisation in a group work, a play in which the students play the role of theater or play,
reconstructed by recruiting their old learning. The use of creative drama in a probabilistic learning
approach requires students working on the scenario given in problem solving and to animate them.
Therefore, the sense of responsibility of the students is being developed and their communication is
strengthened thanks to the roles they undertake, and they are made aware of their own self-control and
abilities. All these factors play an effective role in self-efficacy skill development. Self-efficacy is expressed
by the individual as his own judgment on the capacity to organize and successfully perform the activities
necessary to perform a particular job. Individuals with high self-efficacy are more persistent, patient, and
determined to succeed in any job than others, but this effort is not seen in individuals with low selfefficacy. In the learning process of the teachers, students should take these characteristics into
consideration and choose methods to improve their self-sufficiency.
The aim of this study is trying to determine the effect of problem based learning based on creative
drama on students' self-efficacy ability towards geometry. Experimental design with pre-test post-test
control group was used in the study. The study's study group was selected from 59 students who attended
a secondary school located on the western Black Sea region in the academic year 2017-2018. As a result
of the clustering analysis, the study group was identified as 42 people. The study group was divided into
2 groups, 21 for experiment and 21 for control. The pre-test-posttest control group model of experimental
design was used for 6 weeks application period. Self-efficacy scale for geometry was used as data
collection tool. SPSS 20.0 program was used in analyzing the data. Dependent and independent groups
were tested. It was accepted as 0.05 significance level in the analysis of the data.
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According to the findings, it was concluded that the problem based learning approach based on
creative drama was effective in the way of the learning approaches in the current program, so that the
students had a significant difference in the self-efficacy skills in favor of the experimental group. Based on
the results of the research, it was suggested that a problem based learning approach based on creative
drama could be applied in other branches and in different subjects.
Keywords: Problem based learning, creative drama, geometry, self-efficacy
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İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, teknolojik alanda yaşanan büyük değişimle birlikte eğitim ve
öğretim alanında da gelişmeler meydana gelmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda problem çözebilen,
olaylara eleştirel yaklaşan, öz düzenlemeleri gelişmiş, yaratıcı fikirler sunabilen, iletişim becerisi güçlü
bireylere ihtiyaç duyulmuştur. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının, bireylerden beklenen bu
özelliklerin kazandırılması aşamasında etkili olduğu düşünülmektedir.
Probleme dayalı öğrenme (PDÖ), gerçek yaşam problemlerinin karmaşıklığını çözmek için organize
edilmiş tecrübelere dayanan bir öğrenmeyi temsil etmektedir. PDÖ, farklı kaynaklardan edinilen bilgiler
doğrultusunda öğrencilerin becerileri kullanma, bilgileri karşılaştırma, problem çözme becerilerini ve öz
yeterliklerini geliştirmelerini sağlayan yöntem olarak ifade edilmiştir. Bu yaklaşım öğretimin her
aşamasında; hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirmede problemi merkeze alarak
yürütülmektedir.
PDÖ yaklaşımı sadece tek bir konuda uygulanabildiği gibi bir üniteyi de kapsayabilme esnekliği olan
bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, problemlerin çözüldüğü farklı oturumlar şeklinde ilerlemektedir. Bu
oturumların sayısı da içeriğin derinliğiyle doğru orantılı olarak değişim göstermektedir. Birden fazla
oturumun bir araya gelmesiyle PDÖ modülleri oluşmaktadır. Bu modüller hedeflere, konuyla ilişki
olabilecek kavramlara, oluşturulan senaryoya ve ön öğrenmelere yer verecek şekilde düzenlenmektedir.
Kullanılan senaryolar da en az iki olmak üzere çoklu oturumlar şeklinde sunulabilmektedir. Her oturum
için farklı problemlere yer verilerek öğrencilerin ön bilgilerini konuyla ilişkilendirebilecek şekilde
çözümlemeleri istenmektedir.
Yaratıcı drama bir sözcüğü, bir durumun, bir davranışın veya bir olayın grup çalışması içinde
doğaçlama olarak sergilendiği, öğrencilerin rol aldıkları, eski öğrenmelerini de işe koyarak yeniden
yapılandırdıkları tiyatro ya da oyun şeklinde ifade ettikleri bir süreç olarak nitelendirilmektedir. Probleme
dayalı öğrenme yaklaşımında yaratıcı drama yönteminin kullanılması öğrencilerin problem çözümünde
verilen senaryo üzerinde çalışmalarını ve canlandırma yapmalarını gerektirmektedir. Dolayısıyla
öğrencilerin sorumluluk duygusu gelişmekte, üstlendikleri roller sayesinde iletişimleri kuvvetlenmekte,
kendi kendilerini denetleme ve yeteneklerinin farkına varmaları sağlanmaktadır. Tüm bu özellikler öz
yeterlik beceri gelişiminde etkili rol oynamaktadır. Öz yeterlik bireyin belli bir işi yapabilmek için gerekli
etkinlikleri organize edip başarılı olarak yapma kapasitesine ilişkin kendi yargısı olarak ifade edilmektedir.
Öz yeterliği yüksek olan bireyler her hangi bir işi başarabilme konusunda diğerlerine göre daha ısrarcı,
sabırlı ve azimli iken, özyeterliği düşük olan bireylerde bu çaba görülmemektedir. Öğretmenlerin öğrenme
sürecinde öğrencilerin bu özelliklerini dikkate almaları, öz yeterliğini geliştirecek yöntemleri seçmeleri
gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı yaratıcı drama destekli probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin
geometriye yönelik öz yeterlik becerisine etkisi belirlenmeye çalışmaktır. Araştırmada ön test son test
kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim
yılında Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki bir ilde yer alan bir ortaokulda öğrenim gören 59 öğrenci arasından
seçilerek oluşturulmuştur. Yapılan kümeleme analizi sonucunda çalışma grubu 42 kişi olarak belirlenmiştir.
Çalışma grubunun 21’i deney, 21’i kontrol olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. 6 hafta süren uygulama
sürecinde deneysel desenin öntest-sontest kontrol gruplu modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak
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geometriye yönelik öz yeterlik ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 programından
yararlanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 0.05 anlamlılık
düzeyi olarak kabul edilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre yaratıcı drama destekli probleme dayalı öğrenme yaklaşımının mevcut
programda yer alan öğrenme yaklaşımlarına göre öğrencilerin öz yeterlik becerilerinde deney grubu lehine
anlamlı fark oluşturacak şekilde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre diğer
branşlarda ve farklı konularda da yaratıcı drama destekli probleme dayalı öğrenme yaklaşımının
uygulanabileceği önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Probleme dayalı öğrenme, yaratıcı drama, geometri, öz yeterlik
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Introduction
The field of teaching Turkish as a foreign language is relatively a new area that still needs
frameworks and theories regarding its learning and teaching processes. In addition, recently there is a
growing interest to learn Turkish by foreigners for various purposes, business, tourism and educational
purposes. As Candaş Karababa (2009) stated the field has come across with a situation that can be
explained as “There aren’t curriculum that are suitable to the needs, level, and variety of the ones who
are learning Turkish as a foreign language and further stated” and also “The first and most important
problem in the teaching of Turkish to foreigners is the inadequacy of the curricula and the studies, which
may act as sources for the development of these curricula”. This study might be seen as a minimal point
to accomplish this need into the field and related literature on Teaching Turkish as a Foreign Language.
Furthermore, this study was conducted at an English-medium state university which offers “Beginning
Turkish I” course. “Beginning Turkish I” course has been offered by a department at that university only
for the exchange students who will be at that university for a semester or a year period. There are various
studies claiming that taking such a course during Erasmus exchange program is beneficial for the exchange
students.
First step in developing a curriculum is generally seen as determining goals and objectives, in order
to determine goals and objectives, needs assessment might be used while determining goals and
objectives of a curriculum. A curriculum needs assessment is a process for identifying programmatic
needs that must be addressed by curriculum planners (Oliva, 2001). Needs assessment should furnish
information on opinions, understandings and desires; enable developers and implementers to generate
a picture of the social context in which the new program will be brought to life (Ornstein & Hunkins, 1998;
p.312). The objectives of a needs assessment are twofold 1) to identify needs of the learners not being
met by the existing curriculum and 2) to form a basis for revising the curriculum in such a way as to fulfill
as many unmet needs as possible (Oliva, 2001, p.224)
The main aim of the course is to familiarize students with the general knowledge of the language
and to introduce basic tenses, grammatical rules, and vocabulary items. As seen, any similar study has not
been conducted before on that course since it has been started to be offered in that university. In that
respect, this study and its context is seen important and will bring contribution to the department and
the stakeholders regarding the course and the results will enable stakeholders (the director and the
instructor) to get insight from the learners’ needs and expectations and examine what points might be
improved accordingly.
Purpose and Research Questions
This study mainly aims to examine the needs, interests and expectations of students who are
taking “Beginning Turkish I” course. In order to that, firstly a need assessment was conducted. Based on
the results of needs assessment, a curriculum has been developed and a 2-hours course of this curriculum
(unit plans) was implemented as a field test. The following questions guided the needs assessment,
development of curriculum, instructional design and field testing process throughout the study:
1. What are the needs of the students who are taking the course “Beginning Turkish I”?
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2. What is the students’ general evaluation of the course?
3. What does the course instructor expect from the program?
4. What kind of improvements might be suggested for the course and the instructor?

Method
This study was designed as a case study which examines a current phenomenon in depth and
within its real-life context, when the boundaries between phenomenon and context are not clear (Yin,
2009). As for course design model, Morrison, Ross & Kemp’s model (2010) was used in instructional
design. There were 53 students who are registered to the course in 2 sections and the instructor and
student consisted the participants of this study. Needs Assessment Survey, Individual Interview Form for
the instructor, Field Testing Course Evaluation Survey, Field Testing Quiz which were developed by the
researchers have been utilized as data collection tools. Data from needs assessment survey, field testing
course evaluation survey and the answers for field testing question-quiz were analyzed with descriptive
statistics. In addition, students’ answers for open-ended questions and data from interview with
instructor have been analyzed descriptively based on determined themes, and students’ needs,
expectations, satisfaction, and instructor’s aim and suggestions are determined as emerging themes.
Results
As for the results of the study, as for needs assessment, it was found that students request more
emphasis to be put on speaking skill and there is a need to focus on developing speaking skills more
throughout the semester. In addition, students request that it might be beneficial for them if more audiovisual materials and technology integrated into the course. Moreover, they also expressed they would
like to cover more topics about cultural aspects of the language into the course. They generally expressed
that their expectations were satisfied mostly and the instructor had a good attitude and was
knowledgeable enough to offer this course. In terms of the students’ replies to course evaluation survey
administered showed that the course was seen so important by the students and the course was
successful enough to achieve most of its aims.
In terms of instructor perspective, such themes were emerged: Positive comment on field testing,
Motivation, Cultural activity and socializing, Students’ background, Culture, Students’ high demand, Skills
to aim, Methods and Techniques, Process-oriented evaluation, and Suggestions. There is also a need for
another instructor to offer such cultural courses and more advanced language courses in the department.
The instructor also expressed that because of offering only two sections, there are many students (class
size) in each sections that also restricts the methods and the techniques to be used in the course.
Keywords: Keywords: Beginning Turkish course, Erasmus exchange program, instructional design, curriculum
development, foreign language teaching
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Preschool education suggests many activities to support the developmental needs of children. One
of these activities is science activity. Thanks to science, children are encouraged to be curious about
nature in the early stages of life and children are beginning to acquire many scientific process skills. The
inquiry-based learning approach, which aims to provide scientific process skills, systematically leads
children to scientific research. In this respect, it is a natural necessity for science activities to be based on
inquiry in preschool education.
Ministry of National Education (2013) states in Preschool Education Program that teachers should
let the children to make their plans, practices, regulations, inquiries, researches, discussions and
productions in the learning process as much as possible. Among the basic principles of the pre-school
education program, the importance of child-centered and exploratory learning is in line with the basic
principles of science education and inquiry-based learning approaches. Considering the importance and
outcomes of inquiry-based learning practices in pre-school science education, In order for these practices
to be fully realized by teachers, it is thought that the current practices of teachers, the problems they are
experiencing, the solutions they offer to these problems, and the suggestions should be considered in a
comprehensive way.
This study was conducted as a collaborative action research in order to develop inquiry-based
science activities in early childhood education. The teachers who are involved in this study were
interviewed to determine their perceptions and practices regarding the current science activities and
inquiry based learning. Then, following the process in which a teacher designs such activities, the
challenges she encounters and what kind of solutions she comes up with to the issues were identified.
Finally, the teacher's evaluation of inquiry based learning practices and the research itself was added. The
participants were 13 teachers at an official and independent kindergarten in Adana, Turkey. After
determining the current situation and the problem, one of these teachers (T2) and 13 students in her
class took part in the study. The data was collected through qualitative methods such as interviews,
observations and documents. All the data collected went through content analysis in an inductive way.
According to the observations, it was found out that the teachers involved in the study spent less time on
science activities than other activities in the current situation. It was also observed that the science
activities were teacher centered and they lacked inquiry based learning, which was a problem. To develop
inquiry based learning in science education, six action cycles were created during the research. With the
observations and the interviews carried out, it was concluded that the teacher showed some important
progress in planning, implementing and evaluating inquiry based science learning for her five-age group
of learners. As a result, in the process of developing inquiry based learning practices in science education,
the teacher demonstrated some behavior which encouraged the inquiry, implemented the steps on
inquiry and also limited the inquiry. It was noted that the teacher had some difficulties due to both
internal and external factors in the implementation stage of inquiry based science learning. The teacher
experienced some problems because of the school culture, family involvement, and physical facilities of
the school. Most of these problems were overcome with the solutions the teacher came up with in the
action research. It was concluded that the teacher successfully implemented inquiry based learning
activities with the help of update meetings, her own practices, and her reflective evaluations during the
research. The results showed that the students were involved in the process more, gained experience in
inquiry, started asking questions, expressed their curiosity, and had more interaction with their teacher
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and peers. The teacher stated that science activities through inquiry based learning are applicable in early
childhood education. However, it was observed that the teacher needed more support and guidance in
methodological, practical, technical and emotional terms.
Keywords: Pre-school education, science education, inquiry-based learning, action research
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Okul öncesi eğitim, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla birçok etkinlik türünü bünyesinde
barındırmaktadır. Bu etkinliklerden biri de fen etkinliğidir. Fen etkinliği sayesinde çocukların erken dönemde
doğaya ve bilime olan merakları desteklenmekte ve çocuklar birçok bilimsel süreç becerisini edinmeye
başlamaktadırlar. Bilimsel süreç becerilerini kazandırmayı hedefleyen sorgulama temelli öğrenme yaklaşımı ise
çocukları sistematik olarak bilimsel araştırmaya yönlendirmektedir. Bu bakımdan okul öncesi eğitimde fen
etkinliklerinin sorgulama temelli olması doğal bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı (2013), Okul Öncesi Eğitim Programı’nda; öğretmenlerin, öğrenme
sürecinde çocukların plan yapmalarına, uygulamalarına, düzenlemelerine, sorgulamalarına,
araştırmalarına, tartışmalarına ve üretmelerine mümkün olduğu kadar çok olanak tanımaları
gerektiğini belirtmiştir. Okul öncesi eğitim programının temel ilkeleri arasında gösterilen çocuk
merkezlilik ve keşfederek öğrenmenin öncelikli olması fen eğitiminin ve sorgulama temelli öğrenme
yaklaşımlarının da temel ilkeleriyle örtüşmektedir.Okul öncesi fen eğitiminde sorgulama temelli
öğrenme uygulamalarının önemi ve kazandırdıkları dikkate alındığında bu uygulamaların öğretmenler
tarafından gerektiği gibi yapılabilmesi için öğretmenlerin mevcut uygulamalarının, yaşadıkları
sorunların, bu sorunlara buldukları çözümlerin ve önerilerin kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiği
düşünülmektedir.
Bu çalışma okul öncesi eğitimde sorgulama temelli fen etkinliklerini geliştirmek amacıyla
öğretmen ve araştırmacının karşılıklı-işbirliğine dayanan eylem araştırması deseninde
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda çalışma grubuna alınan okuldaki öğretmenlerin mevcut durumdaki
fen etkinliklerine ve sorgulama temelli öğrenmeye ilişkin görüş ve uygulamaları belirlenmiştir. Ardından
bir öğretmenin sorgulama temelli fen etkinliklerini planlama ve uygulama süreçlerini geliştirmesi,
süreçte karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara ne gibi çözümler bulduğu belirlenmiştir. Çalışma grubunu
Adana ilinde bulunan resmi bağımsız bir anaokulunun 13 öğretmeni oluşturmaktadır. Mevcut durum
ve problemin belirlenmesi sürecinden sonra bu öğretmenlerden biri (Ö2) ve sınıfında bulunan beş yaş
grubundaki 13 çocuk eylem araştırması sürecinde yer almıştır. Araştırma verileri nitel veri toplama
yöntemlerinden görüşmeler, gözlemler ve dokümanlar yoluyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin
tümevarımsal bir bakış açısıyla içerik analizi yapılmıştır. Yapılan nitel gözlemler sonucunda mevcut
durumda çalışma grubundaki öğretmenlerin fen etkinliklerine diğer etkinliklere göre daha az yer verdiği
bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda fen etkinliklerini geleneksel öğretmen merkezli işledikleri,
sorgulama temelinde gerçekleştirmedikleri bir problem olarak belirlenmiştir. Bu problemden yola çıkan
çalışma, sorgulama temelli fen etkinliklerini geliştirmeyi amaçlamış ve bu nedenle altı eylem döngüsü
içinde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda öğretmenin beş yaş
grubu çocuklara yönelik olarak sınıfında sorgulama temelli fen etkinliklerini planlama, uygulama ve
değerlendirme basamaklarında önemli gelişmeler kaydettiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre,
sorgulama temelli fen etkinliklerinin geliştirilmesi aşamasında öğretmenin eylem planlarını uygularken
sorgulamayı destekleyici, sorgulama basamaklarını işleten ve sorgulamayı kısıtlayan davranış ve
söylemleri ortaya çıkmıştır. Sorgulama temelli fen etkinliklerinin uygulama aşamasında öğretmenin
kendisinden ve dış etkenlerden kaynaklı bazı sorunlar yaşandığı belirlenmiştir. Öğretmenin, sorgulama
sürecinde okul kültüründen, aile katılımından ve okulun fiziksel imkanlarından kaynaklı sorunlar
yaşadığı belirlenmiştir. Bu sorunlardan bir çoğu yapılan eylem araştırmasında öğretmenin kendi ürettiği
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çözümlerle giderilmiştir. Öğretmenin yapılan eylem araştırması sürecinde bilgilenme toplantılarından,
kendi uygulamalarından ve kendi uygulamalarına ilişkin yansıtıcı değerlendirmelerinden elde ettiği
deneyimlerle sorgulama temelli fen etkinliklerini başarıyla uyguladığı sonucuna ulaşılmıştır. Gelişen
sorgulama temelli fen etkinlikleri boyunca çocukların daha çok süreçte kaldıkları, sorgulama
basamaklarında deneyim kazandıkları, sorular sormaya başladıkları, meraklarını ifade ettikleri,
öğretmenle ve diğer arkadaşlarıyla daha çok iletişim kurdukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmen
süreç sonunda sorgulama temelli fen etkinliklerinin okul öncesi dönemde uygulanabilir olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Ancak öğretmenin yöntemsel, uygulamaya yönelik, teknik ve duygusal olarak
desteğe ihtiyaç duyduğu görülmüştür.
*Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı doktora tezinden üretilmiştir
*"Bu çalışma Çukurova Üniversitesi BAP birimi tarafından SBA-2018-10862 nolu proje
kapsamında desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, fen etkinlikleri, sorgulama temelli öğrenme, eylem araştırması
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Purpose of the Study
According to the research conducted in the field of educational sciences; interacting with social
support sources in the learning process of individuals influences their academic performance positively.
The ability to achieve this level of efficacy at the desired level depends on the availability of appropriate
subset of social support types (emotional, informational, appraisal, instrumental) presented by
appropriate support sources (parents, teachers, classmates, close friends). In this context, the aim of this
research is to determine whether the frequency level scores of the types of social support that eighth
grade students perceive based on different sources are significant predictors of academic achievement.
Method
The study was carried out with the correlational survey model. The study group of the research
consisted of a total of 327 eighth-grade students attending a secondary school in Istanbul, 159 of whom
were females and 168 of whom were males. Frequency level scores of the types of social support that
students perceived from different sources were measured by Child and Adolescent Social Support Scale,
which was developed by Malecki, Demaray and Elliott (2004) and adapted into Turkish culture by Cırık,
Oktay and Fer (2011). Within the analysis performed to reveal evidences of construct validity, items of
the scale were found to have factor loadings between 0.48 and 0.83 through the exploratory factor
analysis and to have factor loadings between 0.50 and 0.86 through the confirmatory factor analysis.
Through reliability analysis, internal consistency and the index “alpha if item deleted” were estimated as
0.96. Corrected item-total correlation values of the scale were found to be between 0.35 and 0.67. In the
study, the Placement Test Basic Scores of participated secondary school students were used as a measure
of their academic achievement levels.
With a view to revealing the relationship between perceived social support types and students’
academic achievement, multiple linear regression analysis was used. Prior to the analysis, it was examined
whether some common assumptions underlying regression analysis were met. In this respect, the first
analysis related to normality was examined through P-P graphics, whereas the scatter plots obtained were
investigated according to the values of predictive (social support types) and predicted (academic
achievement) variables in order to get information about linearity between observations. It was found
that the variables had a normal distribution and there were no outliers that were likely to compromise
linearity of the relationship. Besides, correlation coefficients for all pairs of predictor variables were
examined to see if there is multicollinearity among the independent variables. It has been determined
that none of the predictors in the regression model were moderately or highly correlated. In the analyses,
.01 and. 05 levels of significance were adopted.
Findings
The findings based on the regression parameters indicated that there is a significant and moderate
correlation between the total of 16 different types (emotional, informational, appraisal, and instrumental)
of social support that eighth grade students perceive based on different sources (parents, teachers,
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classmates, close friends) and their academic achievement (R= 0.460, R2=0.211, p<.01). Approximately
21% of the total variance related to academic achievement scores is explained by all the predictor
variables (perceived social support types) together.
When the results of the t-test on the significance of the regression coefficients were examined, it
was found that only five social support types among the total of 16 types, whose sources are parents,
teachers and close friends, are significant predictors of secondary school students’ academic
achievement. According to the standardized beta coefficients (β), the relative importance of these types
of social support on the academic achievement of the students was determined to be instrumental
support from parents (t=4.609, p<.01, β=0.375), emotional support from close friends (t=-2.619, p<.01,
β=-0.239), emotional support from the teachers (t=2.662, p<.01, β=0.231), appraisal support from
parents (t=-2.467, p<.05, β=-0.204) and informational support from the teachers (t=2.228, p<.05,
β=0.201).
Again, according to the standardized regression coefficients (β), other variables that can be ranked
as appraisal support from the teachers, instrumental support from close friends, instrumental support
from classmates, emotional support from classmates, appraisal support from classmates, appraisal
support from close friends, informational support from parents, informational support from close friends,
emotional support from parents, instrumental support from the teachers and, informational support from
classmates in terms of their relative importance on the academic achievement of the students did not
seem to have a significant effect on the predicted variable.
Conclusion
The results of the study show that the types of social support (emotional, informational, appraisal,
instrumental) that secondary school students perceive based on different sources (parents, teachers,
classmates, close friends) are one of the predictors of their academic achievement. In other words, it
appears that perceived social support types have an effective role on academic achievement. Although
the findings of the study indicate that 16 types of social support together explains about one fifth of the
total variance in academic achievement and it has a moderate relationship with this predicted variable, it
is important that this correlation is statistically significant. It is also important to note that; consistent with
the findings of other researches identifying that interacting with social support sources in the learning
process of individuals influences their academic performance positively, the results of this research reveal
that parents-based instrumental and appraisal support, teachers-based emotional and informational
support, and close friends-based emotional support are significant predictors of academic achievement.
Based on this result, it can be said that it is important to provide the social support that the students need
in the learning process both by the most appropriate support resources and by the most appropriate type
of support.
Keywords: Social support, support types, academic achievement
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Amaç
Alan yazında yapılan araştırmalar, bireylerin, öğrenme sürecinde sosyal destek kaynakları ile
etkileşimde bulunmalarının akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu etkinin
istenen düzeyde verimli olabilmesi ise uygun destek kaynakları (aile, öğretmenler, sınıf arkadaşları, yakın
arkadaş) tarafından uygun destek türlerinin (duygusal, bilgisel, değerlendirici, araçsal) bireye sunulmasına
bağlıdır. Bu bağlamda, sekizinci sınıf öğrencilerinin farklı kaynaklara dayalı olarak algıladıkları sosyal destek
türlerine ilişkin sıklık düzeyi puanlarının akademik başarılarının anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığı, bu
araştırmanın amacını oluşturmuştur.
Yöntem
Bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu,
İstanbul’daki bir ortaokulda öğrenim gören sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma grubuna,
159’u kız, 168’i erkek olmak üzere toplam 327 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin farklı
kaynaklardan algıladıkları sosyal destek türlerine ilişkin sıklık düzeyi puanları, özgün formu, Malecki,
Demaray ve Elliott (2004) tarafından geliştirilen ve Cırık, Oktay ve Fer (2011) tarafından Türk kültürüne
uyarlanan Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Ölçeği ile ölçülmüştür. Yapı geçerliği kanıtları elde etmek
üzere yürütülen açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeği oluşturan maddelerin 0.48 ile 0.83 arasında;
doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise 0.50 ile 0.86 arasında değişen faktör yük değerleri aldığı
görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlık katsayısının ve madde bırakmalı alfa katsayısının 0.96 olduğu saptanmıştır.
Ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının 0.35 ile 0.67 arasında olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmada, öğrencilerin ortaöğretime yerleştirmeye esas puanları, akademik başarı düzeylerinin
göstergesi olarak değerlendirilmiştir.
Araştırma verileri, çoklu doğrusal regresyon analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Analiz
öncesinde yordayıcı (sosyal destek türleri) ve yordanan (akademik başarı) değişkenlerin normal dağılım
gösterip göstermediği P-P grafiklerine, aralarındaki ilişkinin doğrusal bir özellik gösterip göstermediği ise
saçılma diyagramlarına dayalı olarak incelenmiştir. Değişkenlerin normal dağılım gösterdiği ve doğrusal bir
ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bağımsız değişkenler arasında çoklu-bağlantı olup olmadığını anlamak
için ikili korelasyonlar incelenmiştir. Bağımsız değişkenler arasında çoklu-bağlantı olmadığı tespit
edilmiştir. Analizlerde .01 ve .05 anlamlılık düzeyleri benimsenmiştir.
Bulgular
Regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin dört farklı kaynağa (aile,
öğretmenler, sınıf arkadaşları ve yakın arkadaş) dayalı olarak algıladıkları toplam 16 destek türünün
(duygusal, bilgisel, değerlendirici, araçsal) birlikte, öğrencilerin akademik başarıları ile orta düzeyde ve
anlamlı bir ilişki gösterdiği (R= 0.460, R2=0.211, p<.01) gözlenmiştir. Sosyal destek türüne ilişkin
değişkenler birlikte, akademik başarıdaki toplam varyansın yaklaşık %21’ini açıklamaktadır.
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Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde, söz konusu 16 sosyal
destek türü içinden sadece kaynağı aile, öğretmenler ve yakın arkadaşlar olan 5 destek türünün akademik
başarı üzerinde anlamlı birer yordayıcı olduğu görülmüştür. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β)
göre, bu sosyal destek türlerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki göreli önem sırasının aileden
alınan araçsal destek (t=4.609, p<.01, β=0.375), yakın arkadaşlardan alınan duygusal destek (t=-2.619,
p<.01, β=-0.239), öğretmenlerden alınan duygusal destek (t=2.662, p<.01, β=0.231), aileden alınan
değerlendirici destek (t=-2.467, p<.05, β=-0.204) ve öğretmenlerden alınan bilgisel destek (t=2.228, p<.05,
β=0.201) olduğu belirlenmiştir.
Diğer taraftan, yine standardize edilmiş regresyon katsayılarına (β) göre, çalışma grubunda yer alan
öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki göreli önem sırası açısından; öğretmenden alınan
değerlendirici destek, yakın arkadaşlardan alınan araçsal destek, sınıf arkadaşlarından alınan araçsal
destek, sınıf arkadaşlarından alınan duygusal destek, sınıf arkadaşlarından alınan değerlendirici destek,
yakın arkadaşlardan alınan değerlendirici destek, aileden alınan bilgisel destek, yakın arkadaşlardan alınan
bilgisel destek, aileden alınan duygusal destek, öğretmenlerden alınan araçsal destek ve sınıf
arkadaşlarından alınan bilgisel destek olarak sıralanan diğer değişkenlerin ise yordanan değişken üzerinde
anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.
Sonuç
Araştırma sonuçları, farklı kaynaklara (aile, öğretmenler, sınıf arkadaşları, yakın arkadaş) dayalı
olarak algılanan sosyal destek türlerinin (duygusal, bilgisel, değerlendirici, araçsal) ortaokul öğrencilerinin
akademik başarılarının yordayıcılarından biri olduğunu, diğer bir deyişle algılanan sosyal destek türlerinin
akademik başarı üzerinde etkili bir rolü olduğunu göstermektedir. Araştırma kapsamında, ele alınan 16
sosyal destek türünün birlikte, akademik başarıdaki toplam varyansın yaklaşık beşte birini açıklıyor olduğu
ve akademik başarı ile orta düzeyde bir ilişki verdiği bulgusuna ulaşılmış olmasına rağmen, bu ilişkinin
istatistiksel olarak anlamlı olması önemlidir. Bununla birlikte bireylerin, öğrenme sürecinde sosyal destek
kaynakları ile etkileşimde bulunmalarının akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğine yönelik diğer
araştırmaların bulgular ile tutarlılık gösterir biçimde, bu araştırma sonucunda, aileden alınan araçsal ve
değerlendirici desteklerin, öğretmenlerden alınan duygusal ve bilgisel desteklerin ve yakın arkadaşlardan
alınan duygusal desteğin akademik başarı üzerinde anlamlı birer yordayıcı olduğunun belirlenmiş olması
da önemli görülmektedir. Bu sonuca dayalı olarak, öğrencilerin öğrenme sürecinde gereksinim duydukları
sosyal desteğin hem en uygun destek kaynakları tarafından hem de en uygun destek türünde sağlanması
gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal destek, destek türleri, akademik başarı
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Aim
Attitudes and behaviours of teachers in the classroom shape learning environment and affect
students academically, socially and emotionally. At this point, teachers’ classroom management skills
come to prominence. If the teacher has negative attitudes and behaviours in the classroom and is weak
in terms of classroom management, they are students who are affected negatively by this situation. The
aim of this research is to draw attention to negative behaviours that teachers have in the classroom.
Besides, in the research it is aimed to determine in which education stage these negative behaviours
occur most, and to give suggestions about what can be done to minimize these attitudes and behaviours.
Method
Qualitative research method was used for this study. To get deeper information from the
participants, an interview form was used as a data collection tool. The data collected with this form were
analyzed with content analysis method. In the analysis process, the research data were coded into
categories. Primary school, secondary school, high school, and university constitute the categories of the
research. Twenty-two codes were determined with the result of analysis of the data from the interview
forms. These are injustice, aggresiveness, excessive discipline, punishment, not coming to classes mostly,
dictating too much, not lecturing, coming late to classes, diction failure, causing low level of self-esteem,
high level of ego, physical violence, weak communication skills, scaring, professional inability, not listening
to students, pyschological violence, boring lecturing, smelling smoke, being sullen/ stern, being busy with
mobile phone, and disliking what is done. While constituting these codes, the statements including the
expressions of participants intensely were taken as a basis. A frequency table was composed of these
data’s responding frequency. A gradation was made from the most frequently answered code to the least
answered one. The results gathered in the research were presented with the repeating frequencies of
some participants through their direct answers.
The study group of research consists of 100 participants in total, 35 of them are teachers
connected to the Ministry of Education and 65 of them are 6th and 8th grade students in 2017-2018
education year in Gebze, Kocaeli. The main reason of the participants’ being chosen from both teachers
and students is to determine whether there is a change at the behaviours of teachers towards students
despite the passing years. Therefore, the teachers participating in the research were asked to evaluate
their teachers thinking of their own pupillage.
Findings
On the research, three questions were directed to 100 participants : ‘Draw a teacher who affected
you educationally, socially, and emotionally in a negative way in your whole education life so far.’ , ‘ Which
negative behaviours did that teacher act?’ and ‘ In which academic stage did he/she educate you?’. Some
of the participants drew their teachers as they were, and some wrote their memories for the first
question. It is encountered that while some of the papers have a fresh environment, some of the teachers
are gloomy and sullen. Even there are some drawings that a teacher is holding a gun and students are
afraid of that teacher in the class. At the results of answers given to the second question, 59 of the
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participants complain about psychological violence. The second finding complained most is injustice with
49 people. Physical violence follows injustice with 44 participants. Aggression and not-lecturing follow
these findings with 23 people for each. The range of people complaining about boring lecturing and
punishment is 12 for each. 11 people for each complain about being sullen/ stern and scaring. Disliking
what is done is 8; smelling smoke is 7; professional inability is 6; being busy with mobile phone and coming
late to class are 5; not listening to students and excessive discipline are 3; causing low level of self-esteem,
weakness of communicative skills and not coming to class mostly are 2 and diction failure, dictating too
much and high level of ego are 1. It is seen from the answers given to the third question that teachers
behaving negatively work mostly at secondary school.
Result
On the research, it is found at the data collected from the 100 interview forms that violence still
continues by transforming. It is reflected to the interview forms with participants’ own expressions that
the teachers attending to the research were exposed to violence in the classroom while they were
students. The students attending to the research are still faced with negative attitudes and behaviours of
their teachers. The main discrimination here is the transfiguration of violence. While in the previous years
negative attitudes and behaviours of teachers reflected to students as physical violence, nowadays this
violence has turned into physocological violence such as defamation, insulting, damaging self-esteem.
These ongoing negative attitudes and behaviours in the class affect students’ perspective towards
school, teacher and lesson negatively. The students disturbed by teachers’ behaviours lose both their
respect or love to their teacher and the feeling of belonging to the lesson. This reflects to students’
academic success in a negative way.
From past to present in the process of teaching, factors such as inabilities in the class, physical and
psychological violence, academic inadequacy, communication defect, injustice continue to be effective.
It is very important to lower these factors. Because as long as negative attitudes and behaviours of
teachers continue, academic success of students is affected negatively, either. For this reason, enriching
and increasing the content of in-service teacher training and monitoring the process, directing to
psychologist, applying profession development inventory, application of reflective measurement and
applying psychological test while choosing teachers can be recommmended as a solution.
Keywords: Teacher attitudes and behaviours, student-teacher relationship, classroom management, classroom
interaction.
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Amaç
Öğretmenlerin sınıf içerisindeki tutum ve davranışları öğretim ortamlarını şekillendirmekte ve
öğrencileri akademik, sosyal ve duygusal yönden etkilemektedir. Bu noktada öğretmenin sınıf yönetimi
becerisi ön plana çıkmaktadır. Öğretmen eğer sınıf içerisinde olumsuz tutum ve davranışlar sergiliyor ve
sınıf yönetimi bakımından zayıf kalıyorsa bu durumdan ilk olarak olumsuz şekilde etkilenen öğrenciler
olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin sınıfta sergiledikleri olumsuz davranışlara dikkat
çekmektir. Bunun yanında araştırmada, bu olumsuz davranışların daha çok hangi eğitim-öğretim
kademesinde gerçekleştiğini saptamak, öğrencilerin bu davranışlardan nasıl etkilendiğini tespit etmek ve
bu davranışları minimum seviyeye indirmek için nelerin yapılabileceğine dair öneriler vermek
hedeflenmiştir.
Yöntem
Bu çalışma nitel araştırma yönteminde yürütülmüştür. Katılımcılardan derinlemesine bilgi elde
etmek için veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu formla edinilen
veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sürecinde araştırma verileri kategorilere ayrılarak
kodlanmıştır. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite araştırmanın kategorilerini oluşturmuştur. Görüşme
formlarından elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda yirmi iki adet kodlama belirlenmiştir.
Adaletsizlik, agresiflik, aşırı disiplin, ceza verme, çoğunlukla derse gelmeme, çok yazı yazdırma, ders
anlatmama, derse geç girme, diksiyon bozukluğu, düşük benlik algısına sebep olma, ego yüksekliği, fiziksel
şiddet, iletişim becerisi zayıflığı, korkutma, mesleki yetersizlik, öğrenciyi dinlememe, psikolojik şiddet,
sıkıcı ders anlatma, sigara kokma, suratsız/ sert olma, telefonla meşgul olma ve yapılanı beğenmeme bu
araştırmanın kodlarını oluşturmaktadır. Bu kodlar oluşturulurken katılımcıların yoğun bir şekilde sorulara
verdikleri cevapları içeren ifadeler baz alınmıştır. Elde edilen bu verilerin cevaplanma sıklığı yazılarak
frekans tablosu yapılmıştır. En sık cevaplanan koddan en az cevaplanana doğru bir sıralamaya gidilmiştir.
Araştırma ile elde edilen sonuçlar tekrarlanma sıklıklarıyla beraber bazı katılımcıların doğrudan cevapları
aracılığıyla sunulmuştur.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kocaeli ili Gebze ilçesinde Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan 35 öğretmen ve 6. ve 8. sınıfta eğitim gören 65 öğrenci olmak üzere
toplamda 100 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların bir bölümünün öğretmen bir bölümünün öğrenci
olarak seçilmesinin temel nedeni yıllar geçmesine rağmen öğretmenlerin öğrencilere karşı olan
tavırlarında bir değişiklik olup olmadığını saptamaktır. Bundan dolayı, araştırmaya katılan öğretmenlerin
kendi öğrencilik dönemlerini düşünerek öğretmenlerini değerlendirmeleri istenmiştir.
Bulgular
Araştırmada 100 katılımcıya ‘Bu zamana kadarki eğitim-öğretim hayatınızda sizi akademik, sosyal
ve duygusal yönden olumsuz etkileyen bir öğretmeninizi çiziniz.’ , ‘Bu öğretmeniniz hangi olumsuz
davranışları sergilemiştir?’ ve ‘ Bu öğretmeninizden hangi eğitim-öğretim basamağında eğitim
aldınız?’ soruları yöneltilmiştir. İlk soruya verilen yanıtlarda katılımcıların bazıları öğretmenlerini olduğu
gibi çizmiş, bazıları öğretmenleriyle ilgili anılarını kâğıda dökmüştür. Kâğıdın tamamı açık bir havaya
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sahipken öğretmenin kasvetli ve asık suratlı olduğu çizimlere de rastlanmaktadır, hatta sınıf içinde silah
tutarak öğrencisine sinirle ateş eden öğretmenin olduğu ve öğrencinin korktuğu çizimler de
bulunmaktadır. İkinci soruya verilen cevaplar neticesinde katılımcıların 59’u psikolojik şiddetten şikâyetçi
olmuştur. En fazla şikâyet edilen ikinci bulgu 49 kişiyle adaletsizliktir. Adaletsizliği 44 kişilik katılımla fiziksel
şiddet izlemektedir. Bu bulguları 23’er kişiyle agresiflik ve ders anlatmama takip etmektedir. Sıkıcı ders
anlatma ve ceza vermeden şikâyetçi olanların oranı ise 12’dir. 11’er kişi de suratsız/sert olma ve
korkutmadan şikâyetçidir. Yapılanı beğenmeme 8, sigara kokma 7, mesleki yetersizlik 6, telefonla meşgul
olma ve derse geç girme 5, öğrenciyi dinlememe ve aşırı disiplin 3, düşük benlik algısına sebep olma,
iletişim becerisi zayıflığı ve çoğunlukla derse gelmeme 2 ve diksiyon bozukluğu, çok yazı yazdırma ve ego
yüksekliği 1’dir. Son soruya verilen cevaplardan olumsuz davranış sergileyen öğretmenlerin en fazla
ortaokul kademesinde görev yaptığı görülmüştür.
Sonuç
Çalışmada, 100 adet görüşme formundan elde edilen veriler ışığında şiddetin dönüşüm geçirerek
hala devam ettiği sonucuna varılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrencilik dönemlerinde
öğretmenlerinin sınıf içi şiddetlerine maruz kaldığı kendi ifadeleriyle görüşme formlarına yansımıştır.
Araştırmaya katılan öğrenciler ise halen eğitim gördükleri sınıflarda öğretmenlerin olumsuz tutum ve
davranışlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Buradaki temel ayrım şiddetin şekil değiştirmesidir. Önceki
yıllarda öğretmenlerin olumsuz tutum ve davranışları ağırlıklı olarak öğrencilere fiziksel şiddet olarak
yansırken günümüzde bu şiddet hakaret, aşağılama, benlik saygısını zedeleme gibi psikolojik şiddete
dönüşmüştür.
Sınıf içerisinde devam eden bu olumsuz tutum ve davranışlar öğrencilerin de okula, öğretmene ve
derse karşı bakış açılarını olumsuz etkilemektedir. Öğretmenlerin davranışlarından rahatsız olan öğrenciler
öğretmene karşı saygı ve sevgisini yitirmekle birlikte derse karşı aidiyet duygusunu da kaybetmektedir. Bu
da öğrencinin akademik başarısına negatif bir şekilde yansımaktadır.
Geçmişten günümüze eğitim süreçlerinde sınıf içi yetersizlikler, fiziksel ve psikolojik şiddet,
akademik yetersizlik, iletişim bozuklukları, adaletsizlik gibi faktörler etkili olmaya devam etmektedir. Bu
faktörlerin minimum seviyeye düşürülmesi büyük önem taşımaktadır. Zira öğretmenlerin olumsuz tutum
ve davranışları devam ettiği sürece öğrencilerin de akademik başarıları olumsuz yönde etkilenmektedir.
Bunun için de hizmet içi eğitimlerin içeriğinin zenginleştirilmesi, arttırılması ve sürecin takibi, psikoloğa
yönlendirme, mesleki gelişim envanterinin uygulanması, yansıtıcı ölçme uygulaması ve öğretmen
seçiminde psikolojik testlerin uygulanması çözüm olarak önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen tutum ve davranışları, öğretmen-öğrenci ilişkileri, sınıf yönetimi, sınıf içi
etkileşim.

518

Scrutinising High School Students’ Attentional Control And Interest Level In Terms Of
Various Variables
Ata Pesen1, Burak Bingöl2, Hasan Pesen2, Mesut Yılmaz2
1
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Abstract No: 161 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose
The aim of this reearc is to explore high school students’ attentional control and interest level in
terms of various variables. Sticking to this main goal, answers to the following questions will be
investigated.
1.Is there any significant difference in the attentional control and interest level of the high school
students in terms of gender variable?
2. Is there any significant difference in the attentional control and interest level of the high school
students in terms of grade variable?
3. Is there any significant difference in the attentional control and interest level of the high school
students in terms of success variable?
Methodology
The ‘general survey model’, one of the descriptive survey models, was used in the research.
General survey model is “survey arragements on the whole universe or a group, a sample taken from a
universe consisting of multiple elements to reach an idea about the universe.”
Study Group: The universe for this this study was composed of high school students in the city of
Siirt during 2016-2017 academic year. The sample of the study ,however, were the 793 high school
students in the center of Siirt and Kurtalan province.
Data Collection Tools: Personal information form with demographic characteristics of the students,
Atteentioanl Control Scale and Student Interest Scale were used as data collection tools in the study. A
unidimensional and 20-itemed scale was used in determining voluntary attentional control level of the
students. Increasing scores shows high level of attentional control level. The scale was applied with 4 point
Likert (1=Hardly ever, 2=Somemotimes, 3=Often, 4=Always). The Cronbach alpha internal consistency
reliability coefficient calculated for the scale was.63 in this study. The "Student Interest Scale" is a 5-point
Likert-type measurement instrument consisting of 16 items and two sub-dimensions (affective and
cognitive interest) (“1” Strongly Disagree, “2” Disagree, “3” Don’t know, “4” Agree, “5” Strongly Agree).
There weren’t any negative items in the scale. The highest and lowest scores to be obtained on the scale
were respectively as follows: 45 and 9 scores for the affective sub-dimension, and 35 and 7 scores for the
interest sub-dimension. Cronbach alpha internal consistency reliability coefficients of the scale were
calculated as .95 for the affective and .88 for the interest sub –dimensions by Mazer (2013) while it there
were calculated by Akin, Ugur and Akin (2015) as .90 for the affective and .89 for the intereset sub-
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dimensions; however, in this study, they were as follows .84 for the affective and .82 for the interest subdimensions.
Data Analysis: SPSS packet program was used in the data analysis. Independent group t-test was
applied to determine any differences in terms of gender variable. One-way analysis of variance (ANOVA)
was used for differences in terms of grade level.
Findings
It was determined that there was no significant difference in students’ attentional control and
their cognitive interest levels in terms of gender , however, there was a significant diffeence in their
cognitive interest level in favor of females. According to this result, it can be said that the cognitive interest
of the female students significantly higher compared to the male students. As to the ANOVA test applied
to determine any significant difference in the attentional control level of the students in terms of grade
level, it was found that no signifant diference was detected in their attentional control levels in terms of
grade level, the higher the grade level of the students, the higher their cognitive interest level, and a
significant difference in the congnitive interest level of the 9, 10, and 12 graders on behalf of 12 graders
was discovered and among 9, 11 and 12 graders in favor of 11 graders. As for the cognitive interest level,
a significant difference in favor of 11 graders was found between 9 and 11 graders, and between 9 and
12 graders in favor of 12 graders. No significant difference was found in the attentional control and
affective interest of the students’ in terms of the mean of the academic success variable, however, the
higher the mean of the academic success scores the higher their cognitive interest level. The significant
difference between those with higher academic success and those with the lowest academic success
turned out to be in favor of the students with higher academic success.
Results
As a consequence of the study, it was uncovered that the conginitive interest of the female
students was higher compared to the male students and the higher the grade level , the higher the
attentional control and affective and cognitive level of the students . The mean of the academic scores of
the students made no significant difference in their attentional and affective interest level, but it resulted
in a significant difference in their cognitive interest level.
Keywords: High School Students, Attentional Control, Interest
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Lise Öğrencilerinin Dikkat Kontrol ve Derse İlgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler İncelenmesi
Ata Pesen1, Burak Bingöl2, Hasan Pesen2, Mesut Yılmaz2
1
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bildiri No: 161 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı Lise öğrencilerinin dikkat kontrol ve derse ilgi düzeylerinin çeşitli
değişkenler açısından incelenmesidir. Bu temel amaca bağlı olarak aşağıda yer alan sorulara cevap
aranacaktır.
1. Lise öğrencilerinin dikkat kontrol ve derse ilgi düzeylerinde cinsiyet değişkeni açısından anlamlı
bir farklılık var mıdır?
2. Lise öğrencilerinin dikkat kontrol ve derse ilgi düzeylerinde sınıf değişkeni açısından anlamlı bir
farklılık var mıdır?
3. Lise öğrencilerinin dikkat kontrol ve derse ilgi düzeylerinde akademik başarı değişkeni açısından
anlamlı bir farklılık var mıdır?
Yöntem
Araştırmada, betimsel tarama modellerinden ‘genel tarama modeli’ kullanılmıştır. Genel tarama
modeli, “çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında bir yargıya varmak amacıyla, evrenin
tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir”
Çalışma Grubu: Bu araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Siirt ilinde okuyan Lise
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Siirt il merkezinde ve Kurtalan ilçesinde okuyan
793 Lise öğrencisi oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları: Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin demografik özelliklerinin
yer aldığı Kişisel Bilgi Formu, dikkat kontrol ölçeği ve derse ilgi ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin istemli
dikkat kontrol düzeylerini belirlemede tek boyutlu ve 20 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Yükselen
puanlar yüksek dikkat kontrolü düzeyini göstermektedir. Ölçek dörtlü derecelendirmeyle (1 = Hemen
hemen hiç, 2 = Bazen, 3 = Sık sık, 4 = Her zaman) uygulanmaktadır. Ölçek için hesaplanan Cronbach alfa iç
tutarlılık güvenirlik katsayısı bu çalışma da .63 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin derse olan ilgilerini
tespit etmek için kullanılan “Derse İlgi Ölçeği”, 16 maddeden ve iki alt boyuttan (duyuşsal ve bilişsel ilgi)
oluşan 5’li Likert tipi bir ölçme aracıdır. (“1” Hiç katılmıyorum, “2” Katılmıyorum, “3” Kararsızım, “4”
Katılıyorum, “5” Tamamen Katılıyorum). Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Ölçekten
alınabilecek en yüksek ve en düşük puanlar sırasıyla duyuşsal ilgi alt boyutu için 45 ve 9; bilişsel ilgi alt
boyutu için 35 ve 7’dir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları Mazer (2013) tarafından;
duyuşsal ilgi alt boyutu için .95, bilişsel ilgi alt boyutu için .88 şeklinde; Akın Uğur ve Akın tarafından
duyuşsal ilgi alt boyutu için .90, bilişsel ilgi alt boyutu için .89 şeklinde; bu çalışmada ise duyuşsal ilgi alt
boyutu için .84, bilişsel ilgi alt boyutu için .82 şeklinde bulunmuştur.
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Verilerin Analizi: Verilerin analizinde SPSS 25 paket program kullanılmıştır. Cinsiyet açısından
farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar için t testi yapılmıştır. Bölüm açısından
farklılaşmayı ortaya çıkarmak amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.
Bulgular
Öğrencilerin dikkat kontrol düzeyleri ile derse duyuşsal ilgi düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermediği, bilişsel ilgi düzeylerinde ise Bayanlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu
tespit edilmiştir. Bu sonuca göre Bayan öğrencilerin derse yönelik bilişsel ilgilerinin erkek öğrencilere göre
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu söylenebilir. Öğrencilerin dikkat kontrol düzeylerinde sınıf
değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan ANOVA testi sonuçlarına
göre, öğrencilerin dikkat kontrol düzeyleri arasında sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığı,
öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça duyuşsal ve bilişsel ilgi düzeylerinin arttığı, 9, 10 ve 12. Sınıf öğrencilerinin
duyuşsal ilgi düzeylerinde 12. Sınıf öğrencileri lehine, 9., 10. ve11. Sınıflarda ise 11. Sınıf öğrencileri lehine
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bilişsel ilgi düzeylerinde ise 9. ve 11. Sınıflarda 11. Sınıf
öğrencileri lehine, 9. ve 12. Sınıflarda ise 12. Sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
Öğrencilerin dikkat kontrol ve duyuşsal ilgi düzeylerinde akademik başarıları ortalaması değişkenine göre
anlamlı bir farklılık tespit edilmezken, akademik başarı ortalaması arttıkça öğrencilerin derse bilişsel ilgi
düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Ortaya çıkan anlamlı farkın akademik başarısı yüksek olan öğrenciler
ile akademik başarısı en düşük olan öğrenciler arasında akademik başarısı yüksek olan öğrenciler lehine
olduğu tespit edilmiştir.
Sonuçlar
Araştırma sonucunda, Bayan öğrencilerin erkelere göre derse yönelik bilişsel ilgilerinin daha yüksek
olduğu, sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin dikkat kontrol düzeyleri ile derse yönelik duyuşsal ve bilişsel ilgi
düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin akademik başarı ortalamasına göre dikkat düzeyleri ve
duyuşsal ilgi düzeylerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı ancak bilişsel ilgi düzeylerinde anlamlı bir fark
oluşturduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: lise, dikkat kontrol, derse ilgi, akademik başarı
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4.sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle Ilgili Kavram Yanılgıları
Cevdet Epçaçan1, Fatma Ay2
1
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
2
MEB

Abstract No: 162 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Amaç: Bu araştırmanın amacı; ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda yaptıkları hataları
ve kavram yanılgılarını Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA) tekniği ile tespit etmektir. Kavram yanılgısı bireyin
doğru olarak kabul edip birçok beceriyi sergilemede kaynak olarak kullandığı yanlış kavramlar ya da
kavramlamalardır. Yapılan araştırmalar, öğrencilerin kesirler konusunda kavram yanılgılarına sahip
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin kavram yanılgılarına düşmelerinin nedenleri arasında doğal
sayılara ait kuralları kesirlere genellemeleri, kesirlerin anlamlarını (parça-bütün, ölçme, alan, bölüm, oran,
işlemci) bilmemeleri sayılabilir. Kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi için yapılacak
çalışmalara kaynaklık edecektir.
Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Batman ilinde
bulunan bir ilkokulun dördüncü sınıfında öğrenim gören 8 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler başarı
durumlarına göre belirlenmiştir. Okulda 5 tane 4. sınıf şubesi bulunmaktadır. Her şubeden öğrenci
seçilmesine özen gösterilmiştir. Öğrenciler belirlenirken not ortalamaları dikkate alınmıştır. 3 öğrenci
takdir belgesi, 3 öğrenci teşekkür belgesi, 2 öğrenci de belge alamayan öğrenciler arasından seçilmiştir.
Farklı seviyelerde öğrenciler seçilerek çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır.
Yöntem: Bu araştırmada, veri toplama tekniği olarak hem nicel hem nitel boyutları içeren karma
yöntem kullanılmıştır. Karma yöntemin Yakınsayan Paralel Desen’i kullanılmıştır. Nicel ve nitel veriler aynı
anda elde edilmiştir. Öğrencilerle birebir görüşmeler yapılmış, görüşmelerde öğrencilere alternatif ölçme
araçlarından Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA ) tekniği ile hazırlanmış anket test sunulmuştur. Her öğrenciye
kesirler konusu ile ilgili kazanımları ölçmeye yönelik sorular içeren Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA ) testi
uygulanmıştır. TDA testi oluşturulmadan önce kazanımlar belirlenmiş ve bu kazanımları ölçecek sorular
hazırlanmıştır. Testte, belirlenen her kazanım için en az 2 soru yer almaktadır. TDA testi ilkokul dördüncü
sınıf ders kitabındaki sorularla paralel hazırlanmıştır. Oluşturulan her TDA testine denk aynı kazanımları
içeren farklı sorulardan oluşan bir TDA testi daha hazırlanmıştır. 1. TDA testi uygulandıktan sonra 2. TDA
testi uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuçlar analiz edilirken öğrenciler iki TDA testinde de aynı
soruyu yanlış cevapladıysa bu sorunun ölçmeye çalıştığı kazanımların öğrenci tarafından öğrenilemediği
kabul edilmiştir. Öğrenci, soruyu 1. TDA testinde doğru cevaplayıp 2. TDA testinde yanlış cevapladıysa
bunun nedenleri tespit edilmeye çalışılmış sonuçlara göre yorum yapılmıştır. Bu çalışmada şans başarısını
engellemek için öğrencilerden, her soruya cevap verdikten sonra nedenlerini açıklamaları ve çözüm
yolunu göstermeleri istenmiştir. Verdikleri cevaplar not edilerek kayıt altına alınmıştır.
Alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından biri olan Tanılayıcı Dallanmış Ağaç hakkında yeterli
bilgiye sahip olmayan öğretmenler tekniği kullanmaktan kaçınmaktadır. Teknikte sorular birbiriyle
bağlantılı olacak şekilde genelden özele doğru hazırlanır. Bu teknikte bir ağaç diyagramına yerleştirilen
önermenin doğru veya yanlış olduğuna cevap verilerek bir sonraki önermeye geçilir. Bu işlem her basamak
için tekrarlanır. Öğrenci, verdiği cevaplara göre bir çıkış kapısına ulaşarak diyagramı bitirir. Her çıkış
kapısının puanı farklıdır. Bütün soruları doğru cevapladıysa 100 tam puan alır. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
(TDA) hazırlanırken sırasıyla yönerge hazırlanır, TDA diyagramı çizilir, sorular hazırlanır ve son olarak cevap
anahtarı oluşturulur.
TDA tekniği öğrencilerin bir konuda neleri öğrenip öğrenmediğini veya sahip oldukları kavram
yanılgılarını tespit etmek için kullanılır. Bu teknik kullanılarak öğrencinin kafasındaki bilgi ağında yer etmiş
523

yanlış bağlantılar, yanlış stratejiler ve sonuçta yanlış olan bilgi ortaya çıkarılmaya çalışılır. Böylece
öğrencilerin zihinlerinde bilgiyi nasıl yapılandırdıkları ve kavram yanılgıları tespit edilmeye çalışılır.
Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmanın verileri analiz edilmektedir. Analizler sonucunda elde edilen
bulgular ışığında yorum ve önerilerde bulunulacaktır.
Keywords: Kesirler, Tanılayıcı Dallanmış Ağaç tekniği, Kavram yanılgıları.
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Bildiri No: 162 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç: Bu araştırmanın amacı; ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda yaptıkları hataları
ve kavram yanılgılarını Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA) tekniği ile tespit etmektir. Kavram yanılgısı bireyin
doğru olarak kabul edip birçok beceriyi sergilemede kaynak olarak kullandığı yanlış kavramlar ya da
kavramlamalardır. Yapılan araştırmalar, öğrencilerin kesirler konusunda kavram yanılgılarına sahip
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin kavram yanılgılarına düşmelerinin nedenleri arasında doğal
sayılara ait kuralları kesirlere genellemeleri, kesirlerin anlamlarını (parça-bütün, ölçme, alan, bölüm, oran,
işlemci) bilmemeleri sayılabilir. Kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi için yapılacak
çalışmalara kaynaklık edecektir.
Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Batman ilinde
bulunan bir ilkokulun dördüncü sınıfında öğrenim gören 8 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler başarı
durumlarına göre belirlenmiştir. Okulda 5 tane 4. sınıf şubesi bulunmaktadır. Her şubeden öğrenci
seçilmesine özen gösterilmiştir. Öğrenciler belirlenirken not ortalamaları dikkate alınmıştır. 3 öğrenci
takdir belgesi, 3 öğrenci teşekkür belgesi, 2 öğrenci de belge alamayan öğrenciler arasından seçilmiştir.
Farklı seviyelerde öğrenciler seçilerek çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır.
Yöntem: Bu araştırmada, veri toplama tekniği olarak hem nicel hem nitel boyutları içeren karma
yöntem kullanılmıştır. Karma yöntemin Yakınsayan Paralel Desen’i kullanılmıştır. Nicel ve nitel veriler aynı
anda elde edilmiştir. Öğrencilerle birebir görüşmeler yapılmış, görüşmelerde öğrencilere alternatif ölçme
araçlarından Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA ) tekniği ile hazırlanmış anket test sunulmuştur. Her öğrenciye
kesirler konusu ile ilgili kazanımları ölçmeye yönelik sorular içeren Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA ) testi
uygulanmıştır. TDA testi oluşturulmadan önce kazanımlar belirlenmiş ve bu kazanımları ölçecek sorular
hazırlanmıştır. Testte, belirlenen her kazanım için en az 2 soru yer almaktadır. TDA testi ilkokul dördüncü
sınıf ders kitabındaki sorularla paralel hazırlanmıştır. Oluşturulan her TDA testine denk aynı kazanımları
içeren farklı sorulardan oluşan bir TDA testi daha hazırlanmıştır. 1. TDA testi uygulandıktan sonra 2. TDA
testi uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuçlar analiz edilirken öğrenciler iki TDA testinde de aynı
soruyu yanlış cevapladıysa bu sorunun ölçmeye çalıştığı kazanımların öğrenci tarafından öğrenilemediği
kabul edilmiştir. Öğrenci, soruyu 1. TDA testinde doğru cevaplayıp 2. TDA testinde yanlış cevapladıysa
bunun nedenleri tespit edilmeye çalışılmış sonuçlara göre yorum yapılmıştır. Bu çalışmada şans başarısını
engellemek için öğrencilerden, her soruya cevap verdikten sonra nedenlerini açıklamaları ve çözüm
yolunu göstermeleri istenmiştir. Verdikleri cevaplar not edilerek kayıt altına alınmıştır.
Alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından biri olan Tanılayıcı Dallanmış Ağaç hakkında yeterli
bilgiye sahip olmayan öğretmenler tekniği kullanmaktan kaçınmaktadır. Teknikte sorular birbiriyle
bağlantılı olacak şekilde genelden özele doğru hazırlanır. Bu teknikte bir ağaç diyagramına yerleştirilen
önermenin doğru veya yanlış olduğuna cevap verilerek bir sonraki önermeye geçilir. Bu işlem her basamak
için tekrarlanır. Öğrenci, verdiği cevaplara göre bir çıkış kapısına ulaşarak diyagramı bitirir. Her çıkış
kapısının puanı farklıdır. Bütün soruları doğru cevapladıysa 100 tam puan alır. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
(TDA) hazırlanırken sırasıyla yönerge hazırlanır, TDA diyagramı çizilir, sorular hazırlanır ve son olarak cevap
anahtarı oluşturulur.
TDA tekniği öğrencilerin bir konuda neleri öğrenip öğrenmediğini veya sahip oldukları kavram
yanılgılarını tespit etmek için kullanılır. Bu teknik kullanılarak öğrencinin kafasındaki bilgi ağında yer etmiş
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yanlış bağlantılar, yanlış stratejiler ve sonuçta yanlış olan bilgi ortaya çıkarılmaya çalışılır. Böylece
öğrencilerin zihinlerinde bilgiyi nasıl yapılandırdıkları ve kavram yanılgıları tespit edilmeye çalışılır.
Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmanın verileri analiz edilmektedir. Analizler sonucunda elde edilen
bulgular ışığında yorum ve önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kesirler, Tanılayıcı Dallanmış Ağaç tekniği, Kavram yanılgıları.
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Abstract No: 168 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose
The study aims to analyze the previously conducted researches on motivational strategies in
English language teaching through meta-synthesis method and to reveal the recent tendencies and
perspectives in Turkey. The research questions of the study are as follows:







What are the aims of the studies
What are the subject fields included into the studies?
What are the research designs and techniques used in the studies?
What are the participants and sample groups the studies conducted with?
What are the instruments used in the studies?
What are the results obtained from the studies?

Method
Meta-synthesis technique was used in the study. The meta-synthesis studies aim to examine,
compare, contrast, and interpret the findings of the existing studies conducted on a selected topic of
interest and to push a theoretical frame forward for the teachers and the researchers. The data source of
the meta-synthesis studies are the existing studies on a selected topic of interest and the sample group
are selected according to their relevance to one another. The papers included into the study are analyzed
in accordance with pre-determined themes and sub-themes and the findings are interpreted and
reported.
Findings
The data obtained from the papers included into the study was analyzed according to the research
questions through content analysis technique and the findings were explained in accordance with the
research questions of the study. Also, the findings were presented in the form of the graphs and tables.
The frequency value was added to tables.
Results
The results of the study is significant to determine the motivational strategies which provides a
more effective foreign language learning process for the students by encouraging them to participate to
the process more actively. The findings might be benefitted to raise the awareness of the teachers about
the motivational strategies positively effecting the language teaching and learning process. Additionally,
the findings might be beneficial to inform the teachers about the effects of the motivational strategies on
the students of different grades and different types of schools. Also, the teachers working in different
types of schools and with different grades of students might benefit from the results via an in-service
training based on the findings. Lastly, the findings of the study is useful in terms of drawing a theoretical
frame for the teachers and the researchers, and presenting them potential research topics and fields of
interest.
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The suggestions for further researches are as follows:







The studies searching the effect of the motivational studies on language learning process should be raised
in number. Also, growth of the body of knowledge on the motivational strategies should be enhanced.
The purposes of the existing studies are not varied so the studies aiming to search the motivational
strategies from different perspectives should be carried out.
The number of the studies searching the relationship between the strategies the teachers use and
motivation level of the students should be raised in number. Besides, the effect of the motivational
strategies on academic achievement of the students should be inquired deeply. Additionally, the
motivation level of the students is not stable at the beginning or towards the end of the lesson or the
academic year. Therefore, the motivational strategies necessary to raise the motivational level of the
students at different times of the year or lesson should be searched.
The relationship between motivational strategies and different subject field might be another research
field of interest for the researchers as there has been a single study exploring this research question so far.
Regarding the design of the studies, the studies conducted so far was mixt-method studies. Thus, there is
a need for pure qualitative and quantitative in order to vary the designs of the studies to be conducted on
the selected topic of interest. Longitudinal studies might be designed to examine the impact of the
motivational strategies on the motivation level of the students. Also, case studies might be designed to
search the impact of the motivational strategies in the classes of students having low motivation levels.
Lastly, the effect of the strategies on the individual students having low motivation level might be analyzed
through case studies. The enhancement of the diversity in the designs of the studies on motivational
strategies will lead to the diversity of the instruments. Apart from the scales and questionnaires, different
types of instruments will be used in the future studies.

Keywords: foreign language teaching, motivational strategies, meta-synthesis
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İngilizce Öğretiminde Kullanılan Güdüleme Stratejilerinin Öğrenci Güdülenme Düzeyine
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Amaç
Bu araştırmada İngilizce öğretiminde güdüleme stratejilerini araştıran çalışmaların meta sentez
yöntemi kullanılarak analiz edilmesi ve Türkiye’de nasıl bir eğilim olduğunun ortaya konulması
amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
İngilizce öğretiminde güdüleme stratejilerini araştıran çalışmalar(da),







Hangi amaçlara yönelik gerçekleştirilmiştir?
Hangi konu alanları ele alınmıştır?
Hangi yöntemler kullanılmıştır ve süreç nasıl yürütülmüştür?
Hangi çalışma grubu ve örneklem grubu ile çalışılmıştır?
Hangi veri toplama araçları kullanılmıştır?
Ne tür sonuçlar elde edilmiştir?

Yöntem
Çalışma meta sentez yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Meta sentez çalışmalarında
çalışmaya dahil edilen araştırmaların benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarılarak öğretmenlere ve
araştırmacılara belirlenen konu alanına ilişkin genel bir çerçeve ve araştırma alanları sunulur. Meta sentez
yöntemi ile yapılan araştırmaların veri kaynağı daha önce yürütülmüş olan çalışmalardır ve örneklem de
konuların birbiriyle ilgili olması durumuna göre oluşturulur. Belirlenen konu alanında yapılmış çalışmalar
temalar ve alt temalar oluşturularak analiz edilir ve araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulmuş
sorular uygun nitel ve nicel verilere dayandırılarak yorumlanır.
Bulgular
Araştırmaya dahil edilen çalışmalardan elde edilen veriler araştırma sorularında belirlenen temalar
ve alt temalara göre içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir ve araştırmanın bulguları araştırma
soruları ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Bulgular tablo ya da grafiğe dönüştürülerek sunulmuştur.
Tablolarda istatistik değer olarak frekans değeri verilmiştir.
Sonuç
Araştırmanın sonuçları öncelikle dil öğrenme sürecine öğrenciyi dâhil ederek dil öğrenme sürecinin
daha verimli gerçekleşmesini sağlayacak etkili güdüleme stratejilerini belirlemek açısından önemlidir.
Bulgular yabancı dil öğrenme sürecinde öğrencinin güdülenme düzeyini olumlu etkileyen güdüleme
stratejilerine ilişkin öğretmenlerin farkındalığını arttırmak için kullanılabilir. Ayrıca, farklı kademelerde
görev yapan yabancı dil öğretmenlerine derslerde kullandıkları güdülenme stratejilerinin öğrencilerin
güdülenme düzeyini nasıl ve ne yönde etkilediğine ilişkin bir hizmet içi eğitim vermek ve derslerin bu
yönde düzenlenmesi için kullanılabilir. Son olarak, çalışmanın sonuçları yabancı dil öğretiminde
öğretmenler tarafından kullanılan güdüleme stratejilerinin öğrenci güdülenme düzeyi üzerindeki etkisine
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ilişkin kuramsal bir çerçeve oluşturmak ve araştırmacılara yeni araştırma alanları sunabilmek açısından
önemlidir.
Araştırmanın bulgularından yararlanılarak verilebilecek öneriler şunlardır:







İngilizce öğretiminde güdüleme stratejileri konusunu araştıran çalışmaların yürütülmesi üzerinde daha fazla
durulmalı ve konuya ilişkin çalışmaların ve bilgi birikimi arttırılmalıdır.
Konuyla ilgili araştırmaların amaçları sınırlıdır ve buna yönelik olarak amaçlar çeşitlendirilmelidir.
Güdüleme stratejilerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar ve öğretmenlerin kullandığı
stratejiler ile öğrencilerin güdülenme seviyesi arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar daha anlamlı ve doğru
sonuçlara ulaşılabilmesi için sayıca arttırılmalıdır. Öğrencilerin güdülenme düzeyi hem ders içinde hem de
yıl içinde değişiklik gösterdiğinden, öğrencilerin güdülenme düzeylerini yüksek seviyede tutabilme açısından
dersin ya da öğretim yılının farklı zamanlarında kullanılması gereken güdüleme stratejileri üzerine
araştırmalar yürütülebilir.
Farklı konu alanlarına ilişkin güdüleme stratejileri sadece bir çalışmada ele alınmış olduğundan; farklı konu
alanlarına göre İngilizce dersinde kullanılabilecek güdüleme stratejileri incelenmelidir.
Araştırma deseni olarak ele alındığında, çalışmaların çoğunluğu karma desende yürütülmüş olup
gelecekteki araştırmalar nitel yöntemde de yürütülmelidir. Ayrıca, öğretmenlerin kullandığı stratejiler ile
öğrencilerin güdülenme seviyesi arasındaki ilişkiyi incelemek için boylamsal çalışmalar tasarlanmalıdır.
Bunlara ek olarak, öğrencilerin güdülenme düzeyinin düşük olduğu yabancı dil sınıflarında, güdüleme
stratejilerinin bu sınıflarda kullanılmasının etkisi eylem araştırması kullanılarak incelenebilir. Bunun dışında,
bireysel olarak güdülenme sorunu yaşayan öğrenciler için güdüleme stratejilerinin kullanımı durumunda
güdülenme seviyelerindeki değişimi inceleyen durum çalışmaları yürütülebilir. Böylece, araştırmalarda
sıklıkla kullanılan anket veya ölçek dışındaki veri toplama araçları da kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: yabancı dil öğretimi, güdüleme stratejileri, metasentez
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Analyzing The Correlation Between Attitudes Towards Speaking Skills And Speaking
Anxietiesin Secondary School Students
Berna Ürün Karahan
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Abstract No: 171 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Abstract
One of the four principle skills of the language, speaking is a skill that also provides the
communication of individual, understanding and settling, and life-long socialization. According toKılınç
and Şahin (2013), speaking is essential for individuals to establish social relations and develop these skills.
If individuals have poor speaking skills, their other language skills arealso affected. The striking point about
speaking is its role in social relations and communication.These concepts are very significant for
individuals and society. Individualswho know themselves and express themselves accurately can
contribute to development through establishing healthy relations in the society in such a way that
individuals of a society having healthy thoughts and expressing easily what they consider make take
healthy prospective leaps. In this process, the value judgements and perspectives on life of individualsare
shaped and theseindividuals begin to develop anattitude related to the events that will arise. In addition,
this skill that will be encountered bythe individual in the education life begins in the family, is a skill to be
shaped, develop or regress during the social circle and school process.That is why the negative
circumstances, processes or factors that likely take place related to the teaching process and
development of this skill should be emphasized. Because the negative conditions experienced or likely
experienced by individuals through the acquisition of the skills may increase and transform into negative
experiences in the future. This may not only affect adversely this skill of the individual, but all their life.
These situations will create various problems after a while and these problems transforminto
anxiety.Anxietyconsists of the negative emotions and thoughts developed by individuals against a
condition or an event. “Anxiety is a mood,leading to sadness for an individual” (Katrancı and Kuşdemir,
2015: 417). Anxiety emerges as a reaction to a problem. The way anxiety emerges is considered asconcern
(cognitive reactions, looking down on oneself) or emotions (physical reactions, palpitation, blushing etc.)
(Leibert and Morris, 1967; Zeidner, 1998).
While the studies have agreed that anxiety is a negative emotion; whiletemporary anxiety level
has a positive effect on learning or success of the individual, trait anxiety has negative effects (Aşıloğlu
and Özkan, 2013; Jalongo and Hirsh, 2010; Kahan, 2008; Donelly, 2009).
The damage caused bytraitanxiety on individuals leads them to consider the condition causing
anxiety as completely negative and results this in becoming a behavior. “The behaviors of anxious people
deteriorate and they lose the effectiveness of what they learn” (Tekindal, 2009: 9).
Objective
The purpose of this study is to determine the speaking skills and speaking anxiety levels secondary
school students and to emphasize the correlations between them if any. This is because if solutions can
be generated in this process for problems likely to occur at early ages, the same problems may not be
experienced in the future.
Method
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The study was conducted in the correlational research model in order to determine the speaking
attitudes and speaking anxieties of secondary school students. “A correlational research is a research
conducted for the purpose of determining the correlations between two or more variables and obtaining
clues pertaining to the cause-effect” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz and Demirel, 2011:14). The
sample group of the study consisted of 119 students, who were studying in secondary schools located in
the city center of Kars in the education year of 2017-2018and were selected through randomized method.
Data Collection Tools
The data were collected using “Speaking Anxiety Scale for Secondary School Students” developed
by Demir and Melanlıoğlu (2014) and “Speaking Skills Attitude Scale for Middle School Students”
developed by Topçuoğlu Ünal and Özer (2017). The applications were made based on voluntariness.
Findings
According to the results obtained, it was found that the speaking anxieties and speaking attitudes
of students were at good level. However, when anxiety is the question, it can be asserted that having a
good average is a negative circumstance. In addition, positive and negative significant correlations were
found for speaking anxiety and speakingattitude. Lastly, it was determined that the variables predicted
each other based on the regression analysis carried out.
Keywords: Speaking, attitude, anxiety, secondary school.
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Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Becerisine Yönelik Tutumlarının Konuşma Kaygıları ile
İlişkisinin İncelenmesi
Berna Ürün Karahan
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bildiri No: 171 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Dilin dört temel becerisinden olan konuşma aynı zamanda bireyin iletişim kurmasını, anlamayıanlaşmayı ve hayat boyu sosyalleşmesini sağlayan bir beceridir. Kılınç ve Şahin’e (2013) göre konuşma,
bireylerin toplumsal ilişkiler kurmaları ve bu becerileri geliştirebilmeleri için gereklidir. Eğer bireyin
konuşma becerisi zayıfsa diğer dil becerileri de olumsuz yönde etkilenir. Konuşmada dikkat çeken nokta,
toplumsal ilişkiler ve iletişimdeki rolüdür. Bu kavramlar birey ve toplum için oldukça önemlidir. Kendini
tanıyan, doğru ifade eden bireyler toplumda sağlıklı ilişkiler kurarak gelişmeye katkıda bulunabilirler. Öyle
ki sağlıklı düşünen düşündüğünü rahatlıkla ifade eden bir toplum, ileriye yönelik sağlıklı adımlar atabilir.
Bu süreçte bireyin değer yargıları ve hayata bakış açısı şekillenir ve karşısına çıkan durumlarla ilgili bir
tutum geliştirmeye başlar. Bunlara ek olarak öğretim hayatı boyunca, bireyin karşısına çıkacak olan bu
beceri ailede başlayan ve sosyal çevre ve okul sürecinde şekillenecek, gelişecek ya da gerileyecek bir
beceridir. Bu nedenle bu becerinin öğretim süreci ve gelişimi ile ilgili yaşanabilecek olumsuz durumlar,
süreçler ya da etkenler üzerinde durulmalıdır. Zira bireyin beceri edinimi sürecinde yaşadığı ya da yaşaması
olası olumsuz durumlar ileride büyüyerek olumsuz tecrübelere dönüşebilir. Bu da bireyin sadece bu
becerisini değil tüm hayatını olumsuz yönde etkileyebilir.
Bir süre sonra bu durumlar çeşitli problemleri oluşturur ve bu problemler kaygıya dönüşebilir.
Kaygı, bireyin bir duruma ya da olaya karşı geliştirdiği olumsuz duygu ve düşüncelerdir. “Kaygı, insanı
üzüntüye sevk eden bir duygu durumudur” (Katrancı ve Kuşdemir, 2015: 417). Kaygı bir soruna tepki
olarak doğar. Kaygının ortaya çıkma biçimi endişe (bilişsel tepkiler, kendini küçümseme gibi) ya da
duygusal (fiziksel tepkiler, kalp atışlarının hızlanması, yüzün kızarması gibi) olarak görülür (Leibert ve
Morris, 1967; Zeidner, 1998). Yapılan çalışmalar kaygının olumsuz bir duygu olduğu üzerinde hem fikir
olduğu gibi aynı zamanda geçici kaygı düzeyinin bireyin öğrenme ya da başarılı olması üzerinde olumlu
etkiye, sürekli kaygının ise olumsuz etkilere sahip olduğu bilinmektedir (Aşıloğlu ve Özkan, 2013; Jalongo
ve Hirsh, 2010; Kahan, 2008; Donelly, 2009).
Sürekli kaygının bireyde yarattığı hasar, bir süre sonra kaygıya neden olan durumun tamamen
olumsuz görülmesi ve davranış haline gelmesine neden olur. “Kaygılı insanın davranışları bozulmakta ve
öğrendikleri etkililiğini kaybetmektedir” (Tekindal, 2009: 9).
Amaç
Çalışmada amaç; ortaokul öğrencilerinin konuşma becerileri ile konuşmaya yönelik kaygı
düzeylerini tespit etmek ve varsa aralarındaki ilişkiler üzerinde durmaktır. Zira erken yaşlarda oluşabilecek
problemler için bu süreçte çözümler üretilebilirse ileride aynı problemler yaşanmayacaktır.
Yöntem
Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisine yönelik tutumları ile konuşma
kaygılarının tespitine yönelik olarak korelasyonel araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir. “Korelasyonel
araştırma; iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde
etmek amacıyla yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011:14).
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Araştırmanın çalışma grubunu Kars ili merkezde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda öğrenim
gören ve rastgele yöntemle seçilmiş 119 öğrenci oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları
Veriler; Demir ve Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilen “Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma
Kaygısı Ölçeği” ile Topçuoğlu Ünal ve Özer (2017) tarafından geliştirilen “Ortaokul Öğrencileri İçin
Konuşma Becerisi Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Uygulamalar gönüllülük esas alınarak yapılmıştır.
Bulgular
Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin konuşma kaygıları ve konuşmaya yönelik tutumlarının iyi
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ancak söz konusu kaygı olunca iyi düzeyde ortalamaya sahip olmanın
olumsuz bir durum olduğu söylenebilir. Buna ek olarak konuşma kaygısı ve konuşmaya yönelik tutum
arasında pozitif ve negatif yönde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Son olarak yapılan regresyon analizine
göre değişkenlerin birbirini yordadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konuşma, tutum, kaygı, ortaokul.
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Determining The Competencies Of Preschool Teachers In Preparing For Reading And
Writing
Şenay Özen Altınkaynak1, Raziye Erkul1
1
Kafkas Üniversitesi

Abstract No: 173 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Preparatory studies for qualified reading and writing provided in the pre-school period, which is
the most basic step of the education, provide important contributions to the children becoming literate
by increasing their reading and writing skills. Children acquire knowledge, skills and attitudes related to
this process before they learn to read and write. These preparatory skills enable the literacy process to
be more efficient when the first year begins. However, children who do not have prior experience in
preparing for literacy face difficulties. In addition, quality literacy readiness plays an important role in
children's positive attitude towards reading and writing, as well as in reading habits. The area of interest
in the field is the ability to prepare to read and write in different ways, but all of these skills are influential
at different stages of the literacy process. Voice awareness, vocabulary, visual differentiation, writing
awareness, and vocabulary are the skills to prepare for reading and writing based on literacy. The quality
of education given at pre-primary education institutions is gaining importance when the opportunities
provided by children in the early years are taken into account in the acquisition of these skills. The
competence of teachers plays an important role in the successful execution of these studies in preprimary education institutions. Research on the role of the teacher in the acquisition of reading literacy
skills emphasizes that the teacher's knowledge, attitudes and behaviors, and the opportunities they have,
have positively influenced these skills of children. These skills can be improved by the attitudes, behaviors,
perspectives and opportunities that children have with regard to readiness to read and write. In this
context, it is important for teachers to create a rich classroom environment in terms of written materials
for their children in school, to interact with reading and writing materials, to engage in science-based
book reading methods, and to support parents on how children can support early literacy skills. There
are, however, considerable differences in the way teachers practice their reading literacy skills. In this
context, the aim of the research is to determine the qualifications of pre-school teachers for their
readiness to read and write. Qualitative research method was used in the process of collecting, analyzing
and interpreting the data obtained in the research. This research using qualitative research method was
conducted with 18 pre-school teachers working in schools affiliated to the Ministry of National Education
in Kars province center. The data of the research were obtained through the semi-structured interview
form prepared by the researchers and the observation chart. To this end, the views of interviewees and
observation schedules prepared by the researchers were taken into consideration. The semi-structured
interview form consists of two parts. In the first part, there are questions to determine the demographic
characteristics of preschool teachers. In the second part, there are questions about their views on reading
literacy skills, their practice and the problems they have experienced in the process. A semi-structured
observation chart was also used to determine what kind of opportunities pre-school teachers have in their
classroom to support children's readiness to read and write skills. Observations made by researchers at
different times in the class are recorded. In the analysis of the data, a descriptive analysis technique was
used. The findings are arranged according to predetermined themes and defined accordingly. Later,
interpretations were made out of these descriptions. The obtained data were individually coded and
analyzed by two different investigators. By comparing these analyzes, a common decision has been
reached. As a result of the research, there are frequent quotations which reveal the views of the
participants. The analysis process is continuing. Findings and conclusion part will be given later.
Keywords: Preschool period, Preparing for Reading and Writing
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarındaki Yeterliliklerinin
Belirlenmesi
Şenay Özen Altınkaynak1, Raziye Erkul1
1
Kafkas Üniversitesi
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Eğitimin en temel basamağı olan okul öncesi dönemde sağlanan nitelikli okunma yazmaya hazırlık
çalışmaları, çocukların okuma yazmaya olan ilgilerinin artırarak iyi bir okuryazar olmalarına önemli katkılar
sağlar. Çocuklar okuma yazmayı öğrenmeden önce bu sürece ilişkin bilgi, beceri ve tutumlar edinirler. Bu
hazırlık becerileri sayesinde birinci sınıfa başladıklarında okuma yazma sürecini daha verimli şekilde
geçirirler. Ancak okuma yazmaya hazırlık konusunda ön deneyimleri olmayan çocuklar zorluklarla
karşılaşırlar. Ayrıca nitelikli okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların okuma yazmaya karşı olumlu
tutum geliştirmelerinde ve okuma alışkanlığı kazanmalarında da önemli rol oynar. İlgili alan yazında okuma
yazmaya hazırlık becerileri farklı şekillerde sıralanmaktadır ancak bu becerilerin tamamı okuma yazma
sürecinin farklı aşamalarında etkisini göstermektedir. Ses farkındalığı, sözcük dağarcığı, görsel ayırt etme,
yazı farkındalığı ve sözcük bilgisi okuryazarlığa temel oluşturan okuma yazmaya hazırlık becerilerindendir.
Bu becerilerin edinilmesinde çocuklara erken yıllarda sağlanan fırsatların önemi göz önüne alındığında,
okul öncesi eğitim kurumlarında verilen nitelikli eğitim önem kazanmaktadır. Okul öncesi eğitim
kurumlarında bu çalışmaların başarılı şekilde yürütülmesinde öğretmenlerin yeterlilikleri önemli rol oynar.
Okuma yazmaya hazırlık becerilerinin kazanılmasında öğretmenin rolüne ilişkin araştırmalar, öğretmenin
bu konudaki bilgi, tutum ve davranışları ile sağladıkları fırsatların, çocukların bu becerilerini olumlu
etkilediğine vurgu yapar. Öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık konusuna ilişkin sahip oldukları tutum,
davranış, bakış açısı ve çocuklara sağladıkları fırsatlar sayesinde çocukların bu becerileri geliştirilebilir. Bu
bağlamda öğretmenlerin okulda çocukları için yazılı materyaller açısından zengin bir sınıf çevresi
yaratmaları, çocukların okuma yazma materyalleri ile etkileşimini sağlamaları, bilimsel temelli kitap okuma
yöntemlerini kuşanmaları ve çocukların erken okuryazarlık becerilerini nasıl destekleyebilecekleri
konusunda ailelere destek olmaları önemlidir. Ancak öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık becerilerinin
geliştirilmesine yönelik uygulamalarında büyük farklılıklar mevcuttur. Bu bağlamda araştırmanın amacı
okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik yeterliliklerini belirlemektir.
Araştırmada elde edilen verileri toplama, analiz etme ve yorumlama sürecinde nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma Kars il merkezinde Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 18 okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri
araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlem çizelgesi aracılığıyla
elde edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme soruları ve gözlem
çizelgesi ile ilgili konu alanı uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu
iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, okul öncesi öğretmenlerinin demografik özelliklerini
belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde, okuma yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili
görüşlerini, uygulamalarını ve süreçte yaşadıkları sorunları belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir.
Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin, çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerini desteklemek için
sınıflarında ne tür fırsatlar sunduğunu belirlemek için yarı yapılandırılmış bir gözlem çizelgesi kullanılmıştır.
Araştırmacılar tarafından sınıflarda farklı zamanlarda yapılan gözlemler kayıt altına alınmıştır. Verilerin
analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bulgular önceden belirlenen temalar doğrultusunda
düzenlenmiş ve buna göre tanımlanmıştır. Daha sonra bu betimlemelerden yola çıkılarak yorumlar
yapılmıştır. Elde edilen veriler iki farklı araştırmacı tarafından bireysel olarak kodlanmış ve analiz edilmiştir.
Bu analizler karşılaştırılarak ortak bir karara varılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların görüşlerini
ortaya çıkaran alıntılara sıklıkla yer verilmiştir. Analiz süreci devam etmektedir. Bulgular ve sonuç kısmına
daha sonra yer verilecektir.Analiz süreci devam etmektedir. Bulgular ve sonuç kısmına daha sonra yer
verilecektir.
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Teacher Opinions Regarding The Role Of Parents In Reading And Writing
Şenay Özen Altınkaynak
Kafkas Üniversitesi

Abstract No: 174 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The pre-school period is considered a critical period because of the effects on children's social,
emotional, psychomotor, self-care, language and cognitive development. One of the skills that is based
on this period and influences on the school success of children in the coming years is readiness to read.
The ability to prepare for reading and writing acquired at an early age provides significant contributions
to the development of positive attitudes and behaviors towards children, to good literacy, and to
promoting academic success in all areas of life. For this reason, it is important to provide opportunities
and opportunities to support these skills in the pre-school period. Certainly, this process is the most
productive person or institution at the beginning of the family. From the moment the child comes to the
world, he has many experiences of living and learning. The opportunities the family provides to the child
in the early years leave outstanding traces on all areas of development. In this context, the family's literacy
environment for early childhood, attitudes and behaviors towards reading and writing, and learning
opportunities for their children to talk about it, have a significant impact on children's readiness to read
and write. While the families offer these opportunities, they also play a role of literacy model for their
children. There are many factors that influence the beliefs, attitudes and behaviors that families have in
preparing to read and write. One of these factors is preschool teachers. Considering the scientific support
that parents need to prepare their children for reading and writing, the pre-school teachers have a great
responsibility. Teachers can do many activities to support readiness to read and write at pre-school
institutions. In addition to opportunities for improving reading literacy skills provided in schools, support
for families will also make this process more productive. Because sometimes parents do not know how
they can support readiness to read and write. Teachers' views, attitudes and practices regarding the role
of the family in the process of preparing for literacy may lead to positive or negative direction in this
process. The purpose of studying in this context is to determine the opinions of pre-school teachers about
the role of parents in the process of preparing for literacy. This research using qualitative research method
was conducted with 20 pre-school teachers working in schools affiliated to the Ministry of National
Education in Kars province center. The data of the study were obtained by semi-structured interview
form. For this purpose, interview questions prepared by the researchers were consulted on the opinions
of the subject field experts. In the direction of the experts' recommendations, the interview questions
were given the final form. The interview form consists of two parts. In the first part, there are questions
about determining the demographic characteristics of the teachers. In the second part, questions were
asked to determine teachers' views and practices on the role of parents in literacy preparation. The data
were obtained in an environment and time frame in which the participants previously identified by the
teachers could easily express themselves. Individual interviews were held with each participant. In the
analysis of the data, a descriptive analysis technique was used. Findings are arranged and defined in the
direction of predetermined themes. Later, interpretations were made out of these descriptions. The
obtained data were individually coded and analyzed by two different investigators. By comparing these
analyzes, a common decision has been reached. Quotes that reveal the views of the participants are
frequently given. The analysis process is continuing. Findings and conclusion part will be given later.
Keywords: Preschool period, Parents , Reading and Writing
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Okuma Yazmaya Hazırlık Sürecinde Ailelerin Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşleri
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Bildiri No: 174 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Okul öncesi dönem çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, öz bakım, dil ve bilişsel gelişimleri
üzerinde bıraktığı etkiler nedeniyle kritik dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde temelleri atılan ve
çocukların ilerleyen yıllardaki okul başarısı üzerinde etkili olan becerilerden biri okuma yazmaya hazırlık
becerileridir. Erken yaşlarda edinilen okuma yazmaya hazırlık becerileri, çocukların okuryazarlığa karşı
olumlu tutum ve davranışlar geliştirmesine, iyi bir okuryazar olmasına ve yaşamın her alanında akademik
başarısının desteklenmesine önemli katkılar sağlar. Bu nedenle okul öncesi dönemde çocukların bu
becerilerini destekleyecek ortamlar ve fırsatlar sunulması önemlidir. Kuşkusuz ki bu süreci en verimli
kılacak kişi ya da kurumların başında aile gelmektedir. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren yaşama ve
öğrenmeye ilişkin pek çok deneyimi ailede edinir. Ailenin erken yıllarda çocuğa sağladığı fırsatlar tüm
gelişim alanları üzerinde öneli izler bırakır. Bu bağlamda ailenin erken yaşlarda çocukları için oluşturduğu
okuryazarlık çevresi, okuma yazmaya karşı sergiledikleri tutum ve davranışlar ile çocuklarına bu konuda
sundukları öğrenme fırsatları çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerini önemli ölçüde etkiler. Aileler
bu fırsatları sunarken bir yandan da çocukları için okur yazar modeli rolünü de üstlenirler. Ailelerin
okumaya yazmaya hazırlık konusunda sahip oldukları inanç, tutum ve davranışları etkileyen pek çok faktör
bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri okul öncesi öğretmenleridir. Ailelerin çocuklarının okuma yazmaya
hazırlarken ihtiyaç duydukları bilimsel destek göz önüne alındığında okul öncesi öğretmenlerine büyük
görev düşmektedir. Öğretmenler okul öncesi eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık becerilerini
destekleyecek pek çok etkinlik yapabilirler. Okulda sağlanan okuma yazmaya hazırlık becerilerini geliştirici
fırsatların yanı sıra aileler için sağlanacak destek de bu süreci daha verimli kılacaktır. Çünkü aileler kimi
zaman okuma yazmaya hazırlık konusunda çocukların gelişimine uygun olmayan beklentilerle onları
örselemekte, kimi zaman okuma yazmaya hazırlık becerilerini nasıl destekleyebileceklerini bilmemektedir.
Öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık sürecinde ailenin rolüne ilişkin görüşleri, tutumları ve uygulamaları
bu süreçte olumlu ya da olumsuz yönlendirmelere neden olabilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı okul
öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık sürecinde ailelerin rolüne ilişkin görüşlerinin
belirlenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma Kars il merkezinde Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından
hazırlanan görüşme soruları ile ilgili konu alanı uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanların
önerileri doğrultusunda görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Görüşme formu iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde, öğretmenlerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer
almaktadır. İkinci bölümde, okuma yazmaya hazırlık sürecinde anne ve babaların rolü hakkında
öğretmenlerin görüşlerini ve uygulamalarını belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Veriler
öğretmenlerin önceden belirlediği katılımcıların kendilerini rahatça ifade edebileceği bir ortamda ve
zaman diliminde elde edilmiştir. Her bir katılımcı ile birebir görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde
betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bulgular önceden belirlenen temalar doğrultusunda düzenlenmiş ve
tanımlanmıştır. Daha sonra bu betimlemelerden yola çıkılarak yorumlar yapılmıştır. Elde edilen veriler iki
farklı araştırmacı tarafından bireysel olarak kodlanmış ve analiz edilmiştir. Bu analizler karşılaştırılarak
ortak bir karara varılmıştır. Katılımcıların görüşlerini ortaya çıkaran alıntılara sıklıkla yer verilmiştir.
Verilerin analizi süreci devam etmektedir. Bulgular ve sonuç kısmına daha sonra yer verilecektir. Bulgular
ve sonuç kısmına daha sonra yer verilecektir.
Okul öncesi dönem, okuma yazmaya hazırlık, aile, okul öncesi öğretmeni,
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Metaphors And Student Opinions On Project Based Learning Approach
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1
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Abstract No: 180 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Project based learning (PBL) is one of the learning methods spanning on a time period in which
students, as a group, prepare an action plan concerning a life sourced problem, make a research, arrive
at a conclusion and make a presentation. PBL can be claimed to be an approach which has the power to
transfer the variable, relativist and rapidly multiplying information to an individual by making the
individual capable of solving problems, thinking analytically and critically, making a research, taking
decisions and responsibility, and working cooperatively in a limited time period and in a technological
learning environment. The purpose of this research is to determine the metaphorical perceptions and
views of high school students regarding the PBL approach. In this sense, answers to the following
questions has been sought: 1. What are the metaphors developed by students on the project-based
learning approach? 2. How is the PBL method defined by students? 3. What are the expectations for
students with project-based learning approach before the application? What are student opinions on the
level of satisfaction of expectations? 4. What is the student opinion on the gains and benefits of the PBL
method? 5. What is the student opinion on the problems encountered during the application of the PBL
method and the solutions to these problems? 6. What are the opinions of the student about the imagined
and emerging products for the application? 7. What is the student opinion on the applicability of the PBL
method in other classes? 8. What is the student opinion on what can be done to apply the PBL method
more effectively and efficiently? The study group of the research consists of 30 high school students who
are at grade 10. the qualitative research method has been used in the research. The data collection tool
is a semi-structured interview form including eight open-ended questions. The data has been descriptively
analysed. Various metaphors were produced regarding project based learning approach. Exam, cooking,
entertainment, experiment, team play, candle, imagination, survivor, seminar, group work, experience,
invention, science, tutorial are some of metaphors produced by students. PBL is defined as a permanent
learning method carried on by students by coming up with ideas and by gaining experience. Students has
stated that the PBL method has benefits such as stimulating imagination, having a chance to use English,
improving vocabulary memorization, realising different perspectives, appreciating and respecting
different opinions, being impressed by different opinions, achieving thinking from multiple perspectives,
making new friends and taking responsibility. Students have asserted that PBL can be used in
Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Literature, History and Geography classes. The students, who
tend to be more effective and productive in the case of the re-application of the PBL, have emphasized
issues such as picking group members carefully, effective time management, using various sources, doing
more research, making more colloborations and studying more. At the end of the research, the students
have come to realize the importance of taking part in group work, doing research and taking responsibility
during the learning process thanks to the PBL method. It is considered that the application of the PBL
method in various classes and on various topics will produce creative results by providing an effective
learning environment
Keywords: project based learning, metaphor, student opinion, qualitative research
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Bildiri No: 180 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Proje tabanlı öğrenme (PTÖ) yaklaşımı, süreç içine yayılan, yaşama dair bir problem ile ilişkili olarak
öğrencilerin grup olarak eylem planı hazırladığı, araştırma yaptığı, ürün ortaya koyup, sunum
gerçekleştirdiği öğrenme yöntemlerinden biridir. Proje tabanlı öğrenme, değişken, göreli ve hızla artan
bilgiyi, son derece sınırlı zaman dilimlerinde, teknoloji tabanlı bir öğrenme ortamında bireyi, problem
çözebilen, analitik ve eleştirel düşünebilen, araştırma yapabilen, karar verebilen, sorumluluk alabilen ve iş
birliği içinde çalışabilen bir birey haline getirecek güçte bir anlayış olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın
amacı, lise öğrencilerinin proje tabanlı öğrenme yaklaşımına ilişkin metaforik algılarının ve görüşlerinin
belirlenmesidir. Bu bağlamda şu sorulara cevaplar aranmıştır: 1. PTÖ yaklaşımına ilişkin öğrencilerin
geliştirdikleri metaforlar nelerdir? 2. PTÖ yaklaşımı öğrenciler tarafından nasıl tanımlanmaktadır? 3.
Uygulama öncesinde öğrencilerin PTÖ ile ilgili beklentileri ve beklentilerin karşılanma düzeyine ilişkin
öğrenci görüşleri nelerdir? 4. PTÖ yaklaşımının kazandırdıkları ve faydalarına ilişkin öğrenci görüşleri
nelerdir? 5. PTÖ yaklaşımının uygulanma sürecinde güçlük çekilen durumlar ve güçlüklerin üstesinden
gelmek için üretilen çözümlere ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 6. Uygulamaya yönelik hayal edilen ve
ortaya çıkan ürünlere ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 7. PTÖ yaklaşımının diğer derslerde
uygulanabilirliğine ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 8. PTÖ yaklaşımının daha etkili ve verimli uygulanması
için yapılabileceklere ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? Araştırmanın çalışma grubunu, 10. sınıfa devam
eden 30 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı
olarak, sekiz açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Veriler,
betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrenciler tarafından sınav, yemek, eğlence,
deney, takım oyunu, mum, hayal gücü, survivor, seminer, grup çalışması, tecrübe, buluş, bilim, öğretici vb.
metaforlar üretilmiştir. PTÖ, öğrenciler tarafından fikir üreterek uygulamalı olarak yapılan, deneyim
kazanarak gerçekleşen kalıcı bir öğrenme biçimi olarak tanımlanmıştır. Öğrenciler, uygulamaya yönelik
beklentilerinin karşılandığına yönelik ifadeler kullanmışlardır. Tartışarak, fikir alarak, uygulamalı olarak
çalıştıklarında daha iyi öğreneceklerini düşünen bazı öğrenciler, bu beklentilerinin gerçekleştiğini
belirtmişlerdir. Proje tabanlı öğrenmenin zor olduğunu ve yapamayacağını düşünen bir öğrenci, araştırma
yaparak bilgi toplayarak ve grup halinde güzel fikirler ortaya koyarak projeyi eğlenceli bir hale getirebilmeyi
başardıklarını ifade etmiştir. Çok daha iyi ve verimli bir proje ortaya koymayı amaçlayan başka bir öğrenci
ise tam olarak yeterli bir proje ortaya çıkaramadıkları yönünde görüş belirtmiştir. Öğrenciler, proje tabanlı
öğrenme yaklaşımının hayal gücünü harekete geçirme, İngilizce bilgisini uygulamada deneme şansı elde
etme, kelime hafızasını geliştirme, farklı düşünceleri fark etme, farklı düşüncelere saygı gösterme, farklı
düşüncelerden etkilenme, çok yönlü düşünmeyi sağlama, yeni arkadaşlıklar kurma, sorumluluk kazanma
gibi faydaları olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin çoğunluğu hayal ettikleri ürünleri tasarladıklarını bir
kısmı ise hayal ettiklerinden bile daha güzel ürünler ortaya çıkardıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler,
matematik, fizik, kimya, Biyoloji, edebiyat, tarih ve coğrafya derslerinde Proje tabanlı öğrenme
yaklaşımının uygulanabileceğini ifade etmişlerdir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının yeniden
uygulanması durumunda daha etkili ve verimli olmasına yönelik olarak öğrenciler, grup arkadaşlarının
dikkatli seçimi, zamanı verimli planlama, çeşitli kaynaklardan yararlanma, daha fazla araştırma yapma,
daha fazla işbirliği yapma, daha çok çalışma gibi konulara dikkat çekmişlerdir. Araştırma sonucunda, proje
tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrenciler, grup çalışmasında yer almanın, araştırma yapmanın ve
öğrenmede sorumluluk almanın önemini fark etmişlerdir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının çeşitli ders
ve konularda uygulanmasının etkili bir öğrenme ortamı oluşturarak yaratıcı ürünler ortaya çıkaracağı
düşünülmektedir.
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Performances and Self-directed Learning Skills
The purpose of this study is to investigate perceptions of gifted and talented students about
project performances and self-directed learning skills in Science course.
The study utilized extension approach, which is one of the justifications of mixed method research.
The purpose of using more than one method in the study is to extend the scope or depth of the study.
This study, which is justified according to extension approach, utilized embedded design, which is also a
mixed method research design. Multiphase design is a mixed method design in which the researcher
collects and analyses qualitative and quantitative data. The study aimed to identify students’ mental
processes and experiences based on self-directed learning skills in the learning processes based on project
approach. Quantitative phase of the study explored students’ project performances while the qualitative
methods identified views of students regarding their perceptions about experiencing self-directed
learning skills in the project process. The participants were Support Group students who were enrolled in
Science and Arts Center located in one of the cities in the southern part of Turkey in the 2017-2018
education year. The participants were selected using purposeful sampling method. Data were collected
through observations, interviews, and document analysis methods. In this regard, data were obtained
using the “Science Project Performance Assessment Form”, “Semi-structured Interview Form”,
“Structured Interview Forms”, and “Self-directed Learning Skills Checklist”.
In the quantitative phase of the study, students’ performance mean scores about the three phases
of the Science Project Performance Assessment Form (SPPAF) were analyzed. In the Project preparation
part of the SPPAF, which is the first section, the students were found to preform in the “quite sufficient”
range in producing science-related ideas from life and forming hypothesis which is related to the problem
and which reflects the problem. On the other hand, the students were found to perform in the “sufficient”
range in relation to recognizing the problem-related relationships and unifying the parts in a meaningful
way.
The second part of SPPAF included project process and project content. The students were found
to perform in the “quite sufficient” range about sharing study findings with the teacher and class and
deciding on the sources and materials to be used on their own to test the hypothesis. They performed in
the “sufficient” range in inferring by looking from different perspectives based on the study findings and
adding their own ideas.
The third part of SPPAF, production and presentation, showed that the students performed in the
“insufficient” range in terms of forming a project report which includes project purpose, process, results
and references. They performed in the “sufficient” range in producing a product appropriate to the
problem identified. The students performed in the “quite sufficient” range in terms of using a fluent and
comprehensible language, presenting in a self-confident way, and presenting within the time given.
Qualitative phase of the study included interviews for identifying students’ perceptions about selfdirected learning in the project process. Content analysis methods were utilized for analyzing students’
views on their perceptions about self-directed learning in three phases of the project that included Project
544

Preparation Process, Project Process and Project Content, and Production and Presentation. Students’
views about the project preparation process were found to center around producing ideas, identifying
the problem, and forming hypothesis themes. Themes about the Project Process and Project Content
centered around learning needs and sources, identification of methods and techniques, and testing the
hypothesis and research. As for the Product and Presentation phase, students’ views centered around
product and presentation themes. Comparison of the qualitative and quantitative findings showed that
students’ project performances and self-directed learning skills were consistent with each other.
Keywords: Gifted and talented students, project learning approach, self-directed learning skills
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Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Proje Performansları ve Öz Yönetimli Öğrenme Becerilerine
İlişkin Algılarının İncelenmesi
Araştırmanın amacı üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin fen bilgisi dersinde proje performansları
ve öz yönetimli öğrenme becerilerine yönelik algılarının incelenmesidir.
Araştırma karma yöntem araştırmasının gerekçelerinden genişletme yaklaşımına dayalı olarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada birden fazla yöntemi işe koşmanın amacı bir çalışmanın kapsamı ya da
derinliğini geliştirmektir. Genişletme yaklaşımına göre gerekçelendirilen bu araştırmada karma yöntem
araştırma desenlerinden iç içe desen kullanılmıştır. Çok aşamalı desen, araştırmacının geleneksel nitel ve
nicel araştırma desenleri çerçevesinde, derlemeyi bir araya getirdiği, nitel ve nicel verileri analiz ettiği bir
karma yöntem desenidir. Öğrencilerin proje yaklaşımına dayalı öğrenme süreçlerinde öz yönetimli
öğrenme becerilerine dayalı zihinsel işlem ve deneyimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın nicel
aşamasında öğrencilerin proje performansları belirlenmiş, bunun yanı sıra nitel yöntemlerle proje
sürecinde öğrencilerin öz yönetimli öğrenme becerilerini deneyimlemeye ilişkin algılarına yönelik görüşleri
elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 yılında ülkemizin güney illerinden birinde
bulunan Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki destek programında yer alan öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma
grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada veri elde etmek
amacıyla gözlem, görüşme ve doküman incelemesi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda veriler,
“’Fen Bilimleri Proje Performans Değerlendirme Formu”, yarı yapılandırılmış görüşme formları,
yapılandırılmamış gözlem, öz yönetimli öğrenme becerisi kontrol listesi kullanılarak elde edilmiştir.
Araştırmanın nicel aşamasında, öğrencilerin Fen Bilimleri Proje Performans Değerlendirme
Formu’nun (FBPPDF) üç aşamasına ilişkin öğrenci performanslarının ortalamaları incelenmiştir.
FBPPDF’nun birinci bölümü olan projeye hazırlık bölümünde, öğrencilerin fen bilimleriyle ilgili yaşamdan
fikir üretmede ve problemle ilişkili, problemi yansıtan hipotez oluşturmada oldukça yeterli aralığında
performans sergiledikleri görülmektedir. Öğrenciler problemle ilgili ilişkileri görebilme ve parçaları anlamlı
bir şekilde bütünleştirmeye ilişkin olarak yeterli aralığında performans sergilemektedir.
FBPPDF’nun ikinci bölümü olan proje süreci ve projenin içeriği bölümünde, öğrencilerin araştırma
bulgularını öğretmenle ve sınıfla paylaşmada ve hipotezi sınamak için yararlanacağı kaynak ve
materyallere kendi kendine karar verebilmede oldukça yeterli aralığında performans sergiledikleri
görülmektedir. Araştırma bulgularından hareketle farklı perspektiflerden bakarak çıkarımda bulunma ve
ulaştığı bulguları detaylandırabilme, kendi düşüncelerini eklemede yeterli aralığında performans
sergilemektedir.
FBPPDF’nun üçüncü bölümü olan ürün ve sunum bölümünde, öğrencilerin, projenin amacının,
sürecin, sonuçların ve kaynakçanın yer aldığı proje raporu oluşturmada yetersiz aralığında performans
sergiledikleri görülmektedir. Öğrencilerin belirlemiş olduğu probleme uygun bir ürün ortaya koymada
yeterli aralığında performans sergiledikleri görülmektedir. Öğrenciler sunum dilinin akıcı ve anlaşılır
olması, özgüvenli bir anlatım gerçekleştirme, sunumun verilen sürede yapılması gibi performansları
oldukça yeterli düzeyinde gerçekleştirmektedir.
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Araştırmanın nitel aşamasında, üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin, proje sürecinde öz yönetimli
öğrenmeye yönelik algıları görüşme yoluyla belirlenmiştir. Öğrencilerin proje sürecinde; proje hazırlık
süreci, proje süreci ve projenin içeriği ve ürün ve sunum olmak üzere projenin üç aşamasında öz yönetimli
öğrenme becerilerine yönelik algılarına ilişkin görüşleri içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Proje hazırlık
sürecine ilişkin öğrenci görüşlerinin fikir üretme, problemi belirleme ve hipotez üretme temaları etrafında
toplandığı görülmektedir. Proje süreci ve projenin içeriğine ilişkin öğrenci görüşlerinin öğrenme ihtiyaçları
ve kaynaklar, yöntem ve teknikleri belirleme ve hipotezi sınama ve araştırma temaları etrafında toplandığı
görülmektedir. Ürün ve sunum aşamasına ilişkin öğrenci görüşlerinin ürün ve sunum temaları etrafında
toplandığı görülmektedir.
Nicel ve nitel bulgular karşılaştırıldığında, öğrencilerin sergiledikleri proje performansları ile
özyönetimli öğrenme becerilerinin birbiri ile tutarlı olduğu izlenimi oluşmuştur.
Anahtar Kelimeler: Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler, proje yaklaşımı, öz yönetimli öğrenme becerileri
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Self-regulation skills are essential to succeed in every aspect of life and this is a valid fact for every
moment of life starting from the very first years. Pintrich defines self-regulation as "an effective and
constructive process in which learners set their own learning goals, are trying to organize their cognition,
instincts and behaviors, and are directed and limited by their purpose and contextual features in their
environment". Self-regulation starts to develop in early childhood period. Until the age of two; children
gain the ability to control themselves, to delay gratification and to manage their behavior without
guidance. Self-regulation skills acquired in early childhood are consistent in other periods of life as well.
Self-regulation, involving social, affective, and cognitive development, develops over time. Self-regulated
learners have a broad repertoire of cognitive and metacognitive strategies. Students use these cognitive
and metacognitive strategies in connection with their academic tasks. They adopt an organized approach
towards academic tasks by using goal setting and planning, progress monitoring and change of strategies
when necessary. In addition to these, self-regulated learners are intrinsically motivated in academic tasks,
demand compelling tasks, are insistent when they encounter difficulties and view difficulties and failures
as opportunities to learn. Children who have acquired advanced self-regulation skills are more
academically successful and more committed, persistent, and more self-reliant in solving their problems.
Parents have an important role in the development of self-regulation skills in the first years of their
children’s lives. Parental involvement, defined as various behaviors and activities that include the aims,
desires, expectations, attitudes and beliefs of families concerning the education of children at home or in
the school, positively affects children's socialization, academic success, attitudes towards school,
behaviors, self-concept, motivation, self confidence and relations with friends. Parental involvement also
affects children's self-regulation skills and helps children to create and internalize work models by taking
their parents as role models. Evaluation of the effects of self-regulation skills acquired in early childhood
in general points to the significance of determining the relationship between parental involvement and
self-regulation skills, which is considered to be one of the important factors that influence the acquisition
of these skills.
Purpose of the study
This study aimed to identify the self-regulation skills of children attending state and private
preschool education institutions, to examine these skills in terms of gender, school type, parental
education status, parental involvement levels and to determine the impact of parental involvement levels
on children’s acquisition of self-regulation skills along with the relationship between parental involvement
levels and parental education status and professions of parents.
Method
Relational screening model, one of the general screening models, which investigates the presence
and /or degree of covariance between two or more variables. The study sample was composed of 250
children attending preschool education institutions in İzmir center and their mothers and fathers.
Research permits were taken from the participating institutions. Students’ self-regulation skills were
collected by their teachers by using "Self-Regulation Skills Observation Form" (Demirtaş, 2013) for each
student separately. Researchers provided information about how to fill the scales and the scales were
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collected in 20 days. "Parental Involvement Scale" (Sucuoğlu, Özkal, Demirtaş and Güzeller, 2015) was
used to identify parental involvement. These scales were delivered to the parents of the participating
children by their school teachers. After the scales were filled in by the parents, they were returned to the
teachers. Analysis of the research data included the use of t-test determine the significance of the
differences between the arithmetic means by taking into consideration the sub-problems of the research,
Pearson Correlation analysis to determine the relationship between variables and multiple regression
analysis to determine the power of prediction of parental involvement on children’s self-regulation skills.
Findings
Data analysis is still continuing. The findings will be presented and discussed in the light of these
analyses.
Keywords: Parental Involvement , Self-regulation skills
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Hayatımızdaki her konuda başarılı olabilmemiz için öz düzenleme becerileri bir gerekliliktir. Bu
durum ilk yıllarından başlayarak yaşamın her anı için geçerlidir. Pintrich özdüzenlemeyi öğrenenlerin
“kendi öğrenme amaçlarını belirledikleri, bilişlerini, güdülerini ve davranışlarını düzenlemeye çalıştıkları,
amaçları ve çevrelerindeki bağlamsal özellikler tarafından yönlendirilip, sınırlandırıldıkları, etkin ve yapıcı
bir süreç” olarak tanımlamaktadır. Özdüzenleme erken çocukluk döneminde gelişmeye başlar. Çocuklar
iki yaşına kadar kendilerini kontrol etmeyi, isteklerini ertelemeyi ve yönlendirme olmaksızın davranışlarını
düzenleme yeteneğini kazanırlar. Erken çocukluk döneminde kazanılan özdüzenleme becerileri yaşamın
diğer dönemlerinde de tutarlılık göstermektedir. Sosyal, duyuşsal ve bilişsel gelişimi içeren özdüzenleme
zamanla gelişir. Özdüzenleyici öğrenenler geniş bir bilişsel ve bilişüstü strateji repertuarına sahiptirler.
Öğrenciler sahip oldukları bu stratejileri akademik görevlere uygun olacak şekilde kullanırlar. Amaç
belirleme ve planlama yapma, edimi izleme, gerektiği zaman stratejilerini değiştirme gibi akademik göreve
yönelik organize bir yaklaşımı benimserler. Yanısıra özdüzenleyici öğrenenler akademik görevlere içsel
olarak güdülenir, zorlayıcı görevler arar, zorluklarla karşılaştıklarında ısrar eder ve zorlukları ve
başarısızlıkları öğrenme fırsatı olarak görürler. Gelişmiş özdüzenleme becerileri edinmiş olan çocuklar
akademik olarak daha başarılı, yaşadıkları problemleri çözme konusunda daha çabalı, sebatlı ve daha fazla
kendilerine güven duymaktadırlar. Yaşamın ilk yıllarında ailelerin çocuğun özdüzenleme becerilerinin
gelişiminde önemli bir rolü vardır. Evde veya okulda çocuğun eğitimine ilişkin ailelerin amaçlarını,
isteklerini, beklentilerini, tutumlarını ve inançlarını içeren farklı davranış ve etkinlikler olarak tanımlanan
anne ve baba ilgisi de çocuğun sosyalleşmesini, akademik başarısını, okula yönelik tutumlarını,
davranışlarını, benlik kavramını, güdü, öz-güvenini ve arkadaş ilişkilerini olumlu olarak etkilemektedir.
Anne-baba ilgisi çocuklarının özdüzenleme becerilerini de etkilemektedir. Anne ve baba ilgisi çocukların
anne-babalarından çalışma modelleri oluşturmalarına ve bunları içselleştirmelerine yardım etmektedir.
Erken çocukluk döneminde edinilen özdüzenleme becerilerinin etkileri genel olarak değerlendirildiğinde;
bu dönemde, bu becerileri kazanmalarını etkileyecek önemli faktörlerden birisi olarak düşünülen annebaba ilgisi ile ilişkilerinin belirlenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada resmi ve özel okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların özdüzenleme
becerileri, bu becerilerin cinsiyet, okul türü, anne-baba eğitim durumu ile ilişkileri, bu çocukların annebaba ilgi düzeyleri, bu düzeylerin anne-baba eğitim durumu ve mesleği ile ilişkileri ile çocukların
özdüzenleme becerileri edinmelerine olan etkilerini incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırmada iki ve daha çok sayıda değişken arasında birlikte değişimin varlığı ve/veya derecesini
araştıran genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya İzmir merkezinde
yer alan ve uygulama izni alınan okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 250 çocuk ve onların anne ve
babaları katılmıştır. Öğrencilerin özdüzenleme becerileri öğretmenleri tarafından her bir öğrenci için ayrı
ayrı doldurulan “Öz-düzenleme Becerileri Gözlem Formu” (Demirtaş, 2013) ile toplanmıştır. Ölçeklerin
nasıl doldurulacağı ile ilgili açıklamalar araştırmacılar tarafından öğretmenlere yapılmış ve yaklaşık 20 gün
sonra ölçekler öğretmenlerden geri alınmıştır. Anne ve babaların ilgilerini belirlemek için “anne ve baba
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ilgisi ölçeği” (Sucuoğlu, Özkal, Demirtaş ve Güzeller, 2015) kullanılmıştır. Bu ölçekler araştırmaya katılan
çocukların anne ve babalarına okul öğretmenleri tarafından ulaştırılmıştır. Ölçekler anne ve babalar
tarafından doldurulduktan sonra öğretmenlerce teslim alınmıştır. Araştırma verilerin analizinde
araştırmanın alt problemleri dikkate alınarak Aritmetik Ortalamaları arasındaki farklılıkların anlamlılığını
belirlemek amacıyla t-Testi, değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Korelasyon analizi ve
anne ve baba ilgisinin çocukların özdüzenleme becerilerini yordama gücüne belirlemek amacıyla çoklu
doğrusal regresyon analizi yapılacaktır.
Bulgular
Araştırma veriler çözümlenmesi devam etmektedir. Bulgular yapılan çözümlemeler ışığında
sunulacak ve tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anne ve Baba İlgisi, Özdüzenleme
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Introduction
Attention is a mental focus activity. When an individual consciously draws attention to a particular
stimulus, the objects that are noticed become more apparent, the details are noticed, and the attributes
that are noticed fall into the focus of consciousness. Therefore, the mind is not engaged with unnecessary
details, the selection and learning of information becomes easier. However, it is impossible for the
individual to pay attention to and perceive everything at the same time. Also in the educational
environment, all the stimuli do not have the same effect and importance in learning. As the age of the
students grows, attention controls increase. Their awareness develop what they need to focus on during
the activity or when performing a learning task. In addition to this, the researches that have been carried
out showed that at every stage of education students have problems about uncertainty, attention and
maintenance about what they should pay attention to. This situation indicates that the attention is also
related to the task and the timing within a lesson, as well as the age of the individual. For this reason, the
most important feature that should be emphasized in teaching is to help the students to focus attention
on behaviors to be gained and to remain awake. However, when the national literature is examined, it
has been seen that this is a problem of attention deficit, which is mostly focused on diagnosing the lack
of attention in studies mostly in the fields of medicine and psychology. The limited studies reached in the
field of education also aim to determine the attention getting behavior of the teachers at the start of the
course in the high school and higher education. The focal points in studies carried out abroad are; the
attention periods of the students during the course, the attention problems they have experienced, the
reasons, the teaching practices and relations between teacher behaviors and students' attention. There
may be many internal or external factors that make it difficult for students to focus on the course in the
teaching-learning environment. Understanding which stimulants deliver students attention and how they
behave in such a situation is important in helping them develop their ability to start and sustain their
attention-gathering process. Knowing how teachers identify / perceive distracted students in class and
how they relate to it is important in terms of producing effective solutions to the problems experienced
during teaching. For this reason, it is necessary to carry out a research which examines the causes of the
students’ attention problems during the lesson, the characteristics and behaviors of the students
experiencing this problem and expectations of the teachers and students.
Method
This research in the survey model was carried out with teachers and students in selected schools
(40 secondary schools) from the central districts of Adana (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam). The
reason for the study to be conducted in secondary schools is that take a new stage of education that they
meet with teachers in more than one and different branches and enter into a critical developmental
period (pre-adolescence) in terms of their ages. The schools in which the research was conducted were
determined by a proportional cluster sampling and 20% of the existing schools in each district were
randomly selected. 432 teachers and 1023 students participated in the research voluntarily. The data
were obtained by the researchers from open-ended questions (five questions) in 'Teachers' Attention
Getting Behaviors Questionnaire' prepared in parallel for teachers and students. Descriptive content
analysis technique was used for data analysis.
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Findings
According to the teachers, the attention problems of the students are due to the academic and
personality traits and the negative physical conditions of the schools. Students have agreed with their
teachers about the impact of failing to fulfill their academic responsibilities, but they have also stressed
the negative effects of the behavior of other students and teachers in the class. Participants have often
defined students who can't collect/lose the attention with their psychological characteristics (extreme
anxiety, irrelevant, nervous, etc.) and negative behavioral patterns (continuous speech, playing cell
phones during the lesson, playing games, sleeping in the class, etc.). The majority of students say that
when they are distracted they try to focus on the subject and focus on teaching and telling this situation
to their teachers instead of dealing with other things; while their teachers usually warn, yell, threatening
or do nothing at all.The students' expectation from the teacher is that their teachers should be more
interested in them, do not react negatively, and disembarrass the course from monotonous. Teachers
have stated that the changing of educational policies and practices (grading system, exam system,
discipline etc.), the guidance services should be more functional and the moral and parents should provide
training for moral and character education for their children to focus more on the lessons.
Result
As a result of this research; it has been determined that;




Teachers perceive the problem of attention in class as a situation related to the student, apart from
themselves and teaching practices,
Although there are concrete clues indicating that the students are distracted during the lesson, problem is
not approached the analytically,
The responsibility for focusing and paying attention during the lesson belongs to the students.

Keywords: Attention, Learning-teaching process, Factors affecting attention, Teacher, Student
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Giriş
Dikkat zihinsel bir odaklanma faaliyetidir. Birey bilinçli bir şekilde dikkatini belirli bir uyaran
üzerinde topladığı zaman dikkat edilen nesneler daha belirgin hale gelir, detaylar fark edilir ve dikkat edilen
özellikler bilinç odaklarına girer. Böylece zihin gereksiz ayrıntılarla meşgul edilmez, bilginin seçilmesi ve
öğrenilmesi kolaylaşır. Ancak bireyin her şeye aynı anda dikkat etmesi ve algılaması imkânsızdır. Ayrıca
eğitim ortamında da uyarıcıların tümü öğrenmede aynı etkiye ve öneme sahip değildir. Öğrencilerin yaşı
büyüdükçe dikkat kontrolleri artar. Etkinlik sırasında veya bir öğrenme görevini yerine getirirken
neye/nerelere odaklanmaları gerektiği hakkında farkındalıkları gelişir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar
her eğitim kademesinde öğrencilerin neye dikkat edip etmemeleri konusunda kararsızlık, dikkatlerini
toplama ve sürdürme konusunda da sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Bu durum dikkatin bireyin
yaşının yanı sıra görevle ve bir ders içindeki zamanlamayla da ilgili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle
öğretimde üzerinde durulması gereken en önemli özellik öğrencilerin dikkatlerini kazandırılmak istenen
davranışlar üzerinde toplamalarına ve uyanık kalmalarına yardım etmektir. Bununla birlikte ulusal literatür
incelendiğinde bu konunun bir dikkat eksikliği problemi olarak ele alındığı, çoğunlukla tıp ve psikoloji bilim
dallarında olan çalışmaların dikkat eksikliğini tanılamaya yoğunlaştığı görülmüştür. Eğitim alanında ulaşılan
sınırlı çalışmalar da lise ve yükseköğretim kademelerindeki öğretmenlerin dersin giriş aşamasındaki dikkat
çekme davranışlarını belirlemeye yöneliktir. Yurt dışında yapılan çalışmalarda ise odak noktalar;
öğrencilerin ders esnasındaki dikkat süreleri, yaşadıkları dikkat problemleri, nedenleri, öğretim
uygulamaları ve öğretmen davranışları ile öğrencilerin dikkatleri arasındaki ilişkilerdir. Eğitim-öğretim
ortamında öğrencilerin derse odaklanmalarını zorlaştıran birçok içsel veya dışsal faktör olabilir.
Öğrencilerin dikkatlerini hangi uyaranların dağıttığını ve böyle bir durumda nasıl davrandıklarını anlamak,
öğrencilere dikkat toplama sürecini kendilerinin başlatması ve devamlılığını sağlayabilme becerilerini
geliştirmelerine yardım etme açısından önemlidir. Öğretmenlerin sınıfta dikkati dağılan öğrencileri nasıl
tanımladığını/algıladığını, bu durumu neyle ilişkilendirdiğini bilmek ise öğretim sırasında yaşanan
problemlere etkili çözümler üretme bakımından önemlidir. Bu gerekçelerle öğrencilerin ders sırasında
yaşadıkları dikkat problemlerinin nedenleri, bu sorunu yaşayan öğrencilerin özellikleri, dikkatlerin azaldığı
durumlarda öğretmenlerin ve öğrencilerin davranış biçimlerini ve birbirlerinden beklentileri inceleyen bir
araştırma yapmaya gereksinim duyulmuştur.
Yöntem
Tarama modelinde olan bu araştırma Adana ili merkez ilçelerinden (Seyhan, Yüreğir, Çukurova,
Sarıçam) seçilen okullardaki (40 ortaokul) öğretmenler ve öğrencilerle gerçekleşmiştir. Araştırmanını
ortaokullarda yapılma nedeni öğrencilerin birden fazla ve farklı branşlarda öğretmenlerle karşılaştıkları
yeni bir eğitim kademesine geçmeleri ve yaşları itibariyle kritik bir gelişim dönemine (ön ergenlik)
girmeleridir. Araştırmanın gerçekleştiği okullar oranlı küme örneklemi ile belirlenmiş, her ilçedeki mevcut
okulların %20 si rasgele seçilmiştir. Araştırmaya 432 öğretmen ve 1023 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır.
Veriler araştırmacılar tarafından öğretmen ve öğrenciler için birbirine paralel hazırlanan Öğretmenlerin
Dikkat Çekme Davranışları Anketi’ nde yer alan açık uçlu sorulardan (beş soru) elde edilmiştir. Veri
analizinde betimsel içerik analizi tekniği kullanılmıştır.
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Bulgular
Öğretmenlere göre öğrencilerin derste yaşadıkları dikkat problemleri öğrencilerin akademik ve
kişilik özellikleri ile okulların olumsuz fiziksel koşullarından kaynaklanmaktadır. Öğrenciler akademik
sorumluluklarını yerine getirmemelerinin etkisi konusunda öğretmenleriyle hemfikir olmuş, ancak sınıftaki
diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin davranış biçimlerinin de olumsuz etkilerini vurgulamışlardır.
Katılımcılar ders sırasında dikkat problemi yaşayan öğrencileri çoğunlukla psikolojik özellikleri (aşırı kaygılı,
ilgisiz, sinirli, vb.) ve olumsuz davranış biçimleriyle (sürekli konuşma, derste telefonla ilgilenme, oyun
oynama, arka sıralarda oturma, sınıfta uyuma vb.) tanımlamışlardır. Öğrencilerin çoğunluğu dikkatleri
azaldığında başka şeylerle uğraşmak yerine öğretmeniyle göz teması kurmaya ve derse odaklanmaya
çalıştıklarını, bu durumu öğretmene söylediklerini; öğretmenlerinin ise genellikle uyarma, bağırma,
azarlama veya hiçbir şey yapmama yoluna gittiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin öğretmenden beklentileri
onlarla daha fazla ilgilenmeleri, olumsuz tepkiler vermemeleri ve dersi monotonluktan kurtarmalarıdır.
Öğretmenler ise öğrencilerin derslere daha çok odaklanmaları için eğitim politikaları ve uygulamalarının
(sınıf geçme, disiplin, sınav sistemi vb.) değiştirilmesi, rehberlik servislerinin daha işlevsel olması ve
ailelerin çocuklarına ahlak ve karakter eğitimi yapması gerektiğini belirtmişlerdir.
Sonuç
Bu araştırma sonucunda;




Öğretmenlerin öğrencilerin derste yaşadıkları dikkat sorunlarını kendileri ve öğretim uygulamaları dışında
öğrenciyle ilgili bir durum olarak algıladıkları,
Ders esnasında öğrencilerin dikkatlerin dağıldığını gösteren somut ipuçları olmasına rağmen soruna
çözümsel yaklaşılmadığı,
Öğretim faaliyetlerini olduğu gibi devam ettiren öğretmenlerin derste yapılanlara dikkat etme ve sürdürme
sorumluluğunu öğrencilere yükledikleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: : Dikkat, Öğrenme-öğretme süreci, Dikkati etkileyen faktörler, Öğretmen, Öğrenci
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Abstract
Writing is one of the four basic skills of language. This skill has continued from the existence of
human being until the present day. And it has become a basic need and tool that human being uses to
express himself, to express his feelings and thoughts, and to communicate. People have solely written
things, and sometimes they have written the things by putting deep meanings into what they are telling.
"The fact that writing is a permanent thing presents it significant advantages" (Öztürk Karakoç, 2012,
p.60). When writing has become a need, the learning and teaching processes related to this skill, the
individual's writing habits, feelings and thoughts related to writing have also gained importance. Writing
is different from other language skills. In acquiring this skill, the individual needs the training process. "The
common characteristic of listening and speaking skills is that they can be acquired in a natural
environment without education and they can be developed through education. However, reading and
writing skills are generally acquired through education and developed in this process” (Öztürk Karakoc,
2012, p.60). Writing skills occur after the acquisition of other basic language skills. Therefore, the teaching
process should be carried out carefully and precisely (Karakaya and Ülper, 2011).
In the studies, it was observed that writing strategies teaching is effective in increasing the writing
success and writing strategies teaching increases the writing success when compared to the traditional
method. In traditional written expression studies, the product is more important than the writing process,
and the writing process is continuous and linear. However, in order to bring out a successful writing
product, the writing action has to be carried with sometimes forward, sometimes backward steps, such
as planning, periodically editing, reviewing, correcting and rewriting it (Anılan and Gültekin, 2006, Karatay,
2011).
Purpose
The purpose of the study is to determine the level of awareness of 8th grade students on
metacognitive writing strategies and the opinions of students on the awareness skills of metacognitive
writing strategies.
Method
This study was conducted in a mixed research model using qualitative and quantitative data
collection techniques together. The hybrid method is a converging parallel hybrid method pattern. The
research was conducted in a correlational research model to determine the awareness and opinions of
8th-grade students on metacognitive writing strategies. "Correlational research is the effort to determine
the relationship between two or more variables and to obtain clues about the cause-and-effect"
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz and Demirel, 2011: 14). The study group of the study consisted
of 134 randomly selected secondary school students in the central district of Kars province in the 20172018 academic year. In the qualitative dimension of the study, case studies were used. The qualitative
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study group of the study was composed of 24 8th grade students randomly selected from among the
students, whom the scale was applied.
Data Collection Tools
The data were collected using the "Metacognitive Writing Strategies Awareness Scale" developed
by Aydin, İnnalı and Uyumaz (2017) and the "structured interview form" developed by Erdağı Toksun
(2018). The interview form was prepared considering the subscales of "Metacognitive Writing Strategies
Awareness Scale" according to the stages of planning, implementation and evaluation and finalized in the
direction of expert opinions. The obtained data was analysed using content analysis method.
Findings
According to the results obtained in the study, it was determined that the students' awareness of
metacognitive writing strategies is moderate. There was no significant difference in terms of gender and
age variables regarding the awareness of metacognitive writing strategies. According to the qualitative
dimension of the study, the planning theme's codes and frequencies are as follows: convenience (16),
deeming unnecessary (5), process identification (3). For the theme of the control of the foreknowledge,
the codes and frequencies are in the form of reviewing (19) and deeming unnecessary (6). Among the
factors that encourage the students to write are the Turkish teacher (4), the mother (2), the authors they
read (2), boredom (1), and the desire to be appreciated (1); and 9 students stated that there was no
motive that encouraged them to write. Among the situations making the students' writing skills hampered
are that they cannot focus on (5), the spelling rules (3), lack of knowledge (1), finding it difficult and not
liking to write (3), limitation of the subject (1) and teases of the friends (1). 8 students stated that there
was no obstacle for them in writing. Students stated that they mostly preferred to write on the topic of
crime and adventure (6), sports (4), topics (3), nature (1), love (1), food (1), technology (1), and fashion.
12 of the students stated that they were paying attention to the elegance of the text during the writing,
while the other half stated that they did not pay attention. 13 students stated that they had checked and
edited their texts after they were written. The opinions and frequencies of the students about the
evaluation of another person are as follows; important (18), not important (7). 4 of the students who
stated that they found it important emphasized that they considered their Turkish teachers' evaluations.
Keywords: Metacognition, awareness, writing, strategy.
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Özet
Yazma dilin dört temel becerisinden biridir. Bu beceri insanoğlunun varoluşundan günümüze
süregelmiş ve insanın kendini ifade etmesi, duygu ve düşüncelerini anlatması, dahası iletişim kurabilmesi
için kullandığı temel bir ihtiyaç ve araç haline gelmiştir. İnsanlar kimi zaman sadece yazmış, kimi zaman ise
anlattıklarına derin anlamlar yükleyerek yazmışlardır. “Yazının kalıcı olması ona önemli üstünlükler
sağlamaktadır” (Öztürk Karakoç, 2012, s.60).Yazmak bir ihtiyaç olunca bu beceri ile ilgili öğrenme ve
öğretme süreçleri, bireyin yazma alışkanlığı, yazma ile ilgili duygu ve düşünceleri de önem kazanmıştır.
Yazma diğer dil becerilerinden farklıdır. Bireyin bu becerinin ediniminde eğitim sürecine ihtiyacı vardır.
“Dinleme ve konuşma becerilerinin ortak özelliği doğal ortamda, eğitim almadan edinilmeleri ve eğitim
yoluyla geliştirilebilmeleri iken, okuma ve yazma becerilerinin genellikle eğitim yoluyla kazanılması ve bu
süreçte geliştirilmesidir” (Öztürk Karakoç, 2012, s.60). Yazma becerisi diğer temel dil becerilerinin
ediniminden sonra gerçekleşir. Bu nedenle öğretim süreci dikkatle ve titizlikle yürütülmelidir (Karakaya ve
Ülper, 2011).
Yapılan çalışmalarda yazma stratejileri öğretiminin yazma başarısını artırmada etkili olduğunu ve
yazma stratejileri öğretiminin geleneksel yönteme göre yazma başarısını artırdığı görülmüştür. Geleneksel
yazılı anlatım çalışmalarında, yazma sürecinden çok ortaya konan ürün önemlidir ve yazma çalışması
kesintisiz ve doğrusal olarak ilerler. Oysa başarılı bir yazma ürünü ortaya çıkarmak için yazma eyleminin;
planlama, belli aralıklarla bunu düzenleme, gözden geçirme, düzeltme ve tekrar yazma gibi, bazen ileriye
bazen geriye doğru atılan adımlarla ilerlemesi gerekir (Anılan ve Gültekin, 2006; Karatay, 2011).
Amaç
Çalışmada amaç; 8. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel yazma stratejileri farkındalıkları düzeylerini ve
öğrencilerin, üstbilişsel yazma stratejileri farkındalık becerilerine ilişkin görüşlerini tespit etmektir.
Yöntem
Bu çalışma nitel ve nicel veri toplama tekniklerin birlikte kullanıldığı karma araştırma modelinde
gerçekleştirilmiştir. Karma yöntem deseni ise yakınsayan paralel karma yöntem desenidir. Araştırma, 8.
sınıf öğrencilerinin üstbilişsel yazma stratejileri farkındalıkları ve görüşlerinin tespitine yönelik olarak
korelasyonel araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir. “Korelasyonel araştırma; iki ya da daha fazla
değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etmek amacıyla yapılan
araştırmalardır” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011:14). Araştırmanın çalışma
grubunu Kars ili merkezde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda öğrenim gören ve rastgele
yöntemle seçilmiş 134 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda durum çalışması deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın nitel çalışma grubunu, ölçeğin uygulandığı öğrenciler arasından rastgele
seçilen 24 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
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Veriler Aydın, İnnalı ve Uyumaz (2017) tarafından geliştirilen “Üstbilişsel Yazma Stratejileri
Farkındalık” ölçeği ile Erdağı Toksun (2018) tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanmıştır. Görüşme formu, Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeğinin alt boyutları dikkate
alınarak planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına göre hazırlanmış olup uzman görüşleri ile son
şeklini almıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir.
Bulgular
Çalışmadan elde edilen verilere göre öğrencilerin üstbilişsel yazma stratejilerine yönelik
farkındalıklarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ve yaş değişkenleri bakımından ise üst
bilişsel yazma stratejileri farkındalıkları adına herhangi anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Araştırmanın
nitel boyutundan elde edilen verilere göre, plan temasının kodları ve frekansları şu şekildedir; kolaylık
sağlama 16, gereksiz görme: 5. sürecin belirlemesi: 3. Önbilgi kontrolü temasında ise kodlar ve frekansları;
gözden geçirme: 19 ve gereksiz görme: 6 şeklindedir. Öğrencileri yazmaya teşvik eden unsurlar arasında;
Türkçe öğretmeni: 4, anne: 2, okudukları yazarlar: 2, can sıkıntısı:1, beğenilme isteği:1 olduğu, 9 öğrenci
ise onları yazmaya teşvik eden bir unsur bulunmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin yazma becerisini
güçleştiren durumlar arasında; odaklanamama: 5, yazım kuralları: 3, bilgi eksikliği:1, yazmayı zor bulmak
ve sevmemek:3, konunun sınırlandırılması:1, arkadaşlarının dalga geçmesi: 1 görülmüştür. 8 öğrenci ise
yazmada bir engellerinin olmadığını belirtmiştir. Öğrenciler, konu olarak en çok polisiye ve macera: 6, spor:
4, bildiği konular: 3, doğa: 1, aşk: 1, yemek: 1, teknoloji: 1, moda: 1 üzerine yazmayı tercih ettiklerini
belirtmişlerdir. Yazma esnasında öğrencilerin 12’si yazının güzelliğine dikkat ettiklerini belirtirken diğer
yarısı dikkat etmediklerini belirtmiştir. Öğrencilerin 13’ü yazdıktan sonra kontrol edip metin üzerinde
düzenleme yaptıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin başka birinin değerlendirme yapması hakkındaki
görüşleri ve frekansları da şu şekildedir; önemli: 18, önemli değil: 7. Önemli görenlerin 4’ü Türkçe
öğretmenlerinin değerlendirme yapmasını dikkate aldıklarını ifade etmişlerdir.
Sonuç
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin çoğunluğunun yazma stratejilerini plan
aşamasında uyguladığı fakat uygulama ve değerlendirme aşamasında stratejileri orta düzeyde uyguladığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Üstbiliş, farkındalık, yazma, strateji.
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Abstract No: 216 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Major differencies on equipments that have been used by the development of technology have
occured. Developed Technologies also have changed expectations from teachers and learning settings;
teacher based approach has evolved to the student based one. New generation comes into existance
from the ones who were born and has grown concentric with updated technologies, who knows and uses
Technologies.One of the most effective ways for teachers to comminucate with new generation and
understand them is carrying developing technology to schools. Committed studies have referred to an
increase of students’ lecture attendance and success by using appropriate technologies at learning
setting; and this situation makes enriched settings with technology inevitable. Consequently, smart
boards,projections,internet etc. have began to be used instead of blackboards,
It is emphasized at International Education Technologies Standarts which was determined by
Society for Technology Education (ISTE) which presents an important frame about the twentyfirst century
teacher features that it is a necessity for teachers to make a large number of various formative, level
determiner evaluation by using technology at especially evaluation activities (ISTE, 2015). Assessment and
evaluation which are the most dynamic components of education have played an important role in regard
to determining learning acquisitions’ level. This activity that provides important hints about learning and
teaching has been used by teachers by the help of various tools and techniques.
Kahoot and Socrative are online applications that play an important role on gamification of simple
evaluation(quiz) and that can contribute to students’ at different learning levels success. Lessons and
evaluation have been carried to entertaining and remarkable learning setting by the help of Kahoot and
Socrative game based regulations which are learning platforms on which students can connect to the
internet in the class via any devices (desktop, notebook, tablet,cell phone etc.) and try to find correct
answers to questions prepared before the class and being evaluated by gathering points. Giving a place
to Kahoot and Socrative; determining either these applications contribute or not can be provided only by
teachers’ knowing both of the these online applications, their adopting these applications and willing to
use these applications.
This working’s aim is to determine candidate teachers’s remarks about using Kahoot ve Socrative.
In accordance with this purpose, candidate teachers’ remarks about negative-positive ways of Kahoot and
Socrative; why and which they prefer or not, and either they will use these applications at their own
classes or not and why issues are questioned. The working has been carried out with the first class student
candidates that study at six different departments at which researchers give lecture. It has been figured
by qualitative research approach. At the working within the context of Education Psychology simple
evaluation (quiz) programmes’ applications intended to Kahoot and Socrative’s formative evaluation has
been made throughout seven weeks. At the end of applications candidate teachers’ opinions about
Kahoot and Socrative has been received. Gathered datas have been picked up by focus group meeting.
The reason why focus group meeting preferred is developing any students’ idea by any other; a wide
perspective with different point of views and reaching at deep and detailed information.
Although there are different ideas about group size at focus group meetings, it has been
mentioned as appropriate that focus group meetings should be made with 4 to 10 attandants. At the
research focus groups have consisted of six each candidate teachers from each department in which there
were 2 men,2 women who had successes over the class average, at class average and under class average
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according to education pscyclogy midterm exam results and agreed with joining to the meeting, By this
way meetings have been made with 36 candidate teachers in total. Content analysis method has been
used for analyzing datas and candidate teachers’ remarks that was put in writing for supplying the security
of research has been coded seperately by two researches. Opinions of candidate teachers about Kahoot
and Socrative applications will be evaluated in accordance with one to one statements received from
interviews after determining under which theme findings were gathered together
Keywords: Kahoot, socrative,learning teaching process.
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Teknolojinin gelişimi ile kullanılan araç-gereçlerde büyük farklılıklar oluşmuştur. Gelişen
teknolojiler, öğretmenden ve öğrenme ortamlarından beklentilerini de değiştirmiş öğretmen merkezli bir
yaklaşımdan, öğrenci merkezli bir yaklaşıma doğru geçilmiştir. Yeni nesil artık günümüz teknolojileri ile iç
içe doğmuş, büyümüş, teknolojileri bilen ve kullanan kişilerden oluşmaktadır. Öğretmenlerin yeni nesille
iletişim halinde olması, onları anlayabilmesinin en etkili yollarından biri gelişen teknolojiyi okullara
taşımaktır. Yapılan çalışmalar öğrenme ortamında uygun teknolojilerin kullanılmasıyla öğrenci
başarılarının ve derse katılımlarının arttığını işaret etmekte, bu durumda teknolojiyle zenginleştirilmiş
öğrenme ortamlarının kaçınılmaz kılmaktadır. Dolayısıyla günümüzde, kara tahta yerine akıllı tahtalar,
yansıtma cihazları, internet vb. teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır.
Yirmi birinci yüzyıl öğretmen özellikleri ile ilgili önemli bir çerçeve sunan International Society for
Technology Education (ISTE)’nin öğretmenler için belirlediği Uluslararası Eğitim Teknolojisi
Standartları’nda öğretmenlerin öğretim etkinliklerinde ve özellikle de değerlendirme etkinliklerinde
teknolojiyi kullanarak çok sayıda ve çeşitli biçimlendirici-düzey belirleyici değerlendirme yapması
gerekliliğini vurgulanmıştır (ISTE, 2015). Eğitimin önemli dinamik bileşeni olan ölçme değerlendirme,
öğrenme kazanımlarının ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek açısından önemli bir rol oynamaktadır.
Öğrenme ve öğretim ile ilgili önemli ipuçları sağlayan bu etkinlik, öğretmenler tarafından çeşitli araçlar ya
da tekniklerle kullanılmaktadır.
Kahoot ve Socrative basit değerlendirme (quiz) programlarının oyunlaştırılmasında önemli bir rol
oynayan ve farklı öğrenim seviyelerindeki öğrencilerin başarısına katkıda bulunabilecek çevrim içi
uygulamalardır. Ders öncesinde hazırlanan soruların sınıf ortamında öğrencilerin internete
bağlanabildikleri herhangi bir cihaz üzerinden (masaüstü bilgisayar, notebook, tablet, telefon, vs.) doğru
cevabı bulmaya çalıştıkları ve cevapları karşılığında puan toplayarak değerlendirildikleri öğrenme
platformları olan Kahoot ve Socrative oyun tabanlı düzenlenmeleri ile dersleri ve değerlendirmeyi
eğlenceli ve dikkat çekici öğrenme ortamına taşımaktadır. Kahoot ve Socrative eğitimde yer verilmesi,
öğretime katkı sağlayıp sağlamadığı ancak öğretmenlerin her iki çevrim içi uygulamayı bilmesi,
benimsemesi ve uygulama istekli olmasıyla sağlanabilir.
Bu çalışmanın amacı da öğretimde Kahoot ve Socrative kullanımına yönelik öğretmen adaylarının
görüşlerini belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde öğretmen adaylarının Kahoot ve Socrative uygulamasının
olumlu-olumsuz yönlerine ilişkin görüşleri, hangisini neden tercih etmedikleri ve öğretmen olduklarında
kendi derslerinde neden kullanıp kullanmayacakları sorgulanmıştır. Çalışma araştırmacıların derslerine
girdiği altı ayrı anabilim dalında öğrenim gören birincin sınıf öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Nitel
araştırma yaklaşımı ile desenlendirilmiştir. Çalışmada Eğitim Psikoloji dersi kapsamında yedi hafta
süresince Kahoot ve Socrative’nin biçimlendirici değerlendirmede kullanımına yönelik basit
değerlendirme (quiz) programlarının uygulamaları yapılmıştır. Uygulamaların sonunda öğretmen
adaylarının Kahoot ve Socrative ilişkin görüşleri alınmıştır.Elde edilen veriler odak grup görüşmesi ile
toplanmıştır. Odak grup görüşmesinin tercih edilmesinin sebebi bir öğrencinin dile getirdiği fikrin, bir
diğeri tarafından geliştirilmesi farklı bakış açıları ile geniş bir perspektif, derinlemesine ve detaylı bilgilere
ulaşmaktır. Odak grup görüşmelerinde grup büyüklüğüne ilişkin farklı görüşler olsa da odak grup
görüşmelerinin genellikle 4 ile 10 kişi arasında gerçekleştirilmesinin uygun olduğu belirtilmiştir.
Araştırmada odak grupları, eğitim psikoloji dersinde vize sınavı sonuçlarına göre sınıf ortalamasının
üstünde, sınıf ortalamasında ve sınıf ortalamasının altında başarı gösteren, görüşmeye katılmayı kabul
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eden, her anabilim dalından 2’si erkek, 2’si kadın olmak üzere 6’şar öğretmen adayından oluşmuştur.
Böylece toplamda 36 öğretmen adayı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi
yöntemi kullanılmakta ve araştırmanın güvenirliğini sağlamak için öğretmen adaylarının yazılı hale getirilen
görüşleri iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmaktadır. Çalışma da bulguların hangi temalar altında
toplandığı belirlendikten sonra Kahoot ve Socrative uygulamalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri
görüşmelerden alınan bire bir ifadeler doğrultusunda değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kahoot, socrative, öğrenme öğretme süreci
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It may be said that mathematics is a discipline effective in understanding life and environment,
developing different thinking skills and producing new ideas concerning the environment. Some problems
are experienced in the process of teaching and learning this discipline; teacher behaviors, teaching
methods, lack of studying, learning atmosphere, teaching programs, family structure and schools are
some of these factors. Although the problems related to teaching-learning mathematics differ in every
country, teaching and learning processes can be analyzed using some main characteristics as basis. TIMSS
(Trends in International Mathematics and Science Study) is an international examination ascertaining
science and math learning levels of countries and providing information about their general situation. It
may be stated that countries have the opportunity to seek solutions to their problems specifically by
means of this examination and also by cooperation via international projects. Some variables are taken
into account in the assessment and evaluation processes of international examinations. The aim of this
study is to analyze how effective Turkey and other countries taking this exam use education inputs in the
process of teaching mathematics concerning teaching and learning mathematics based on TIMSS (2015)
test data.
Scan model is used in this study. In order to identify which countries manage education inputs
adopted in this study more effectively, the average of mathematics achievements of students on the
country basis are taken into consideration. Within this framework, keeping the scores of TIMSS 2015 8.
grade students invariant, CRR (Charnes, Cooper, and Rhodes, 1978) model and data envelopment analysis
are conducted for efficient use of education inputs like school emphasis on academic success, safe and
orderly schools, school conditions and resources, teaching limited by student needs, home educational
resources, instruction affected by mathematics resources shortage and school discipline problems. The
reason for the use of this analysis is, because it’s a linear programming based technique aimed at
measuring relative performance of the decision making units, to provide analysis of information based on
multi data when multi input and output measured with various scales make comparison difficult.
The data of the study, which belongs to 41 countries including Turkey, was obtained from data set
of TIMSS 2015 which presents information to countries about mathematics and science programs of
secondary education. TIMSS test, which is conducted every four years, is taken by different countries
every year and every test is evaluated out of different data. Therefore, not all TIMSS tests data is included
in the study and only TIMSS 2015 data was included. The effectiveness of Turkey in the process of teaching
mathematics in secondary education was compared with that of other countries. The data of this study
was grouped as education input and education output. While Singapore, Japan and Malaysia were the
most effective countries according to TIMSS data stated above in the study; it was found that Jordan,
Oman and Saudi Arabia were the countries with the lowest effectiveness. Turkey ranks seventh in
effectiveness. According to these findings, in order to increase effectiveness of Turkey in secondary
education mathematics teaching, it is essential to make improvement in the data of school emphasis on
academic success, safe and orderly schools, school conditions and resources, teaching limited by student
needs, home educational resources, instruction affected by mathematics resources shortage and school
discipline problems. ıt can be suggested that in the amelioration process of the data stated above in
secondary education mathematics teaching process of Turkey, holistic solution should be sought
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benefiting from non-governmental organizations and data from relevant units of the Ministry of
Education.
Keywords: TIMSS, mathematics teaching, TIMSS data
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Matematik, yaşamın, çevrenin anlaşılmasında, farklı düşünme becerilerin gelişmesinde ve yaşadığı
çevreye ilişkin yeni fikirler üretebilmesinde etkin bir disiplindir denilebilir. Bu disiplinin öğretim ve
öğrenme sürecinde bazı problemler yaşanmaktadır; öğretmen davranışları, öğretim metotları, çalışma
eksikliği, öğrenme ortamı, öğretim programı, aile yapısı ve okulun etkililiği gibi birçok etken söylenebilir.
Her ülkenin matematik öğretim-öğrenme problemleri farklı olsa da temel bazı özellikleri sabit tutularak
öğretim ve öğrenmeye yönelik süreçleri incelenebilir. TIMMS (Trends International Mathematics and
Science Study: Uluslararası Matematik ve Fen Araştırmasında Eğilimler) ülkelerin fen ve matematik
öğrenme düzeyini ölçen ve genel durumlarına ilişkin bilgi sağlayan uluslararası bir sınavdır. Bu sınav
aracılığı ile ülkeler kendi problemlerini özelde ve aynı zamanda uluslararası projeler aracılığı ile işbirliği
yaparak çözüm aramalarına olanak sağladığı ifade edilebilir. Uluslararası sınavlar ölçme ve değerlendirme
yaparken bazı değişkenleri temele almaktadır. Bu çalışmanın amacı TIMMS (2015) sınavının verilerine
dayalı olarak, matematik öğretim ve öğrenimine ilişkin Türkiye’nin ve bu sınava giren ülkelerin matematik
öğretimi sürecinde eğitim girdilerini ne kadar etkin kullandıkları incelenmektir.
Çalışmanın yöntemi tarama modelinde tasarlanmıştır. Bu çalışmada kabul edilen eğitim girdilerinin
hangi ülkeler tarafından daha etkin yönetildiğinin belirlemesi için öğrencilerin Matematik başarılarının
ülke bazında ortalaması dikkate alınmıştır. Bu kapsamda TIMSS 2015 8. sınıf öğrencilerinin puanları sabit
tutularak; akademik başarıda okulun etkisi (school emph on acad success), okulun güvenli ve düzenli
olması (safe and orderly schools), okulun koşulları ve kaynakları (school conditions and resources), öğrenci
ihtiyacına uygun öğretim (teaching limited by student needs), evdeki eğitim kaynakları (home educational
resources), matematik öğretim kaynağı ile öğretim sıkıntısı (instr aff by mat res shortage) ve okul disiplin
problemleri (school discipline problems) eğitim girdilerinin etkin kullanımına yönelik CRR (Charnes,
Cooper, and Rhodes, 1978) modeli ile veri zarflama analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizin kullanılmasının
amacı, farklı ölçekle ölçülmüş birden fazla girdi ve çıktının karşılaştırma yapmayı zorlaştırdığı durumlarda,
karar verme birimlerinin göreli performanslarını ölçmeyi amaçlayan doğrusal programlama tabanlı bir
teknik olduğundan, birden çok veriye yönelik bilginin analizini sağlamasıdır.
Çalışmaya Türkiye’nin de dahil olduğu 41 ülkeye ait verileri ortaöğretim matematik ve fen öğretim
programları hakkında ülkelere bilgi sunan TIMSS 2015 veri setinden elde edilmiştir. Dört yılda bir yapılan
TIMMS sınavına her yıl farklı ülkeler katılmakta ve her sınav farklı veriler üzerinden değerlendirilmiştir. Bu
nedenle çalışmaya yapılan tüm TIMMS sınav verileri alınamamıştır ve sadece TIMMS 2015 yılının verileri
alınmıştır. Türkiye’nin ortaöğretimde matematik öğretimi sürecindeki etkililiği diğer ülkeler ile
kıyaslanmıştır. Bu çalışmanın verileri, eğitim girdileri ve eğitim çıktıları olarak gruplanmıştır. Çalışmada
TIMMS’de yukarıda belirtilen verilere göre en etkili ülkeler Singapur, Japonya ve Malezya iken; Ürdün,
Umman, Suudi Arabistan en düşük etkililiğe sahip ülkeler olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Türkiye’nin
etkililiğinin yedinci sırada olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara göre, Türkiye’nin ortaöğretim matematik
öğretiminin etkililiğinin artması için akademik başarıda okulun etkisi (school emph on acad success),
okulun güvenli ve düzenli olması (safe and orderly schools), okulun koşulları ve kaynakları (school
conditions and resources), öğrenci ihtiyacına uygun öğretim (teaching limited by student needs), evdeki
eğitim kaynakları (home educational resources), matematik öğretim kaynağı ile öğretim sıkıntısı (instr aff
by mat res shortage) ve okul disiplin problemleri (school discipline problems) verilerinde iyileştirme
yapması gerektiği söylenebilir. Türkiye’nin ortaöğretim matematik öğretim sürecinde yukarıda ifade
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edilen verilerde iyileştirme sürecinde üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve Milli Eğitim
Bakanlığı’nın ilgili birimlerindeki verilerinden yararlanarak bütünde çözüm araması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: TIMMS, matematik öğretimi, TIMMS verileri
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Purpose: Since the days of mankind, he has been trying to understand himself, his environment,
the world he lives and even the universe. For the sake of this purpose, he has organized many different
field researches and has made his studies systematic over time. In the realization of these investigations,
curiosity has been a triggering factor and people have approached the science and scientific processes
step by step. Despite the different definitions of science, it is expected that the information obtained in
the nature of science can be proved systematic and valid. For this reason, the way to get scientific
information and the methods used must be integrated. Scientific research based on a problem is divided
broadly into two categories: quantitative research and qualitative research. Qualitative research is very
influential in reflecting reality and explaining the feelings and thoughts of others and obtaining data from
different structures. With this study, it is aimed to determine the opinions of the graduate students who
take Qualitative Research Methods course and the faculty members who are responsible for this course.
Methodology: This study is organized according to the "case study" pattern, one of the qualitative
research designs. In the case studies, the data are usually obtained through observation, interviews and
documents. The graduate students who take Qualitative Research Methods course and the faculty
members who are responsible for this course were chosen as the study group. Accordingly, the research
was carried out with three faculty members qualified in qualitative research, and 18 graduate students
who are still continuing / completed postgraduate education in Adnan Menderes University Educational
Sciences Department, Department of Curriculum and Instruction and Department of Educational
Administration. The data in the study were collected with observation reports and document analysis,
and semi-structured interview forms prepared by the researchers. Besides, the data in the study were
analyzed and interpreted by the content analysis technique. For the reliability of the themes, categories
and codes resulted from the analysis of the data, the interrater agreement formula was used to reach the
consensus among the researchers.
Findings and Results: According to research findings, 'qualitative research methods' course is seen
vital in the field of social sciences and especially in educational sciences. It was also concluded that
qualitative research methods are useful in providing in-depth knowledge to the researchers. It was
determined that the vast majority of the instructors and students are negative about the physical
environment of the course. It was concluded that negative opinions was resulted from dark, stuffy, damp
and noisy class in which the course was instructed. Moreover, in 'qualitative research methods' course,
computers, a projector, theses and articles, books and documents were mostly used as equipments and
materials. Students found the majority of the equipments and materials sufficient; those who did not find
them enough suggested more sample studies to be used during the lessons. When the opinions of the
instructors and students about the learning-teaching process of qualitative research methods course
were examined, it was found that students mostly used reading texts during the course preparation. It
was also observed that there was a clear and an understandable course program which was shared with
the students, and was in accordance with the learning-teaching process. When the instructors' and
students' opinions for 'evaluation' dimension towards qualitative research methods course were
examined, it was determined that the evaluation was made mostly through presentations, product-based
studies, thesis and article examinations and formal exams. When the competencies of the students on
the research methods were examined, it was reached that the students see themselves competent or
partially competent, they are usually incompetent in observation, and they are competent enough in
interviews and document analysis. When metaphorical perceptions towards qualitative research methods
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course were examined, it was concluded that all instructors and students have metaphorical perceptions
in different objects an concepts.
Keywords: Qualitative Research, Qualitative Research Methods, Qualitative Study.
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Amaç: İnsanoğlu var olduğu günden beri kendini, çevresini, yaşadığı dünyayı ve hatta evreni
anlamaya çalışmaktadır. Benimsediği bu amaç uğruna pek çok farklı alanda araştırmalar düzenlemiş ve
çalışmalarını zamanla sistematik bir hale getirmiştir. Bu araştırmaların gerçekleştirilmesinde merak
tetikleyici bir unsur olmuş, insanlar bilime ve bilimsel süreçlere adım adım yaklaşmıştır. Bilime dair farklı
tanımlamalar bulunsa da, bilimin doğası gereği elde edilen bilgilerin sistematik ve geçerliğinin ispatının
sağlanabilir olması beklenilmektedir. Bu nedenle bilimsel bilgilere ulaşmada izlenilen yol ve kullanılan
yöntemler de bütüncül olmalıdır. Bir problem temelinde şekillenen bilimsel araştırmalar en geniş haliyle
iki kategoriye ayrılır: Nicel ve nitel araştırma. Nitel araştırmalar gerçekliği yansıtmada ve açıklamada,
başkalarına ait duygu ve düşünceleri öğrenmede, farklı yapılardan da veri elde etmede oldukça etkilidir.
Bu çalışma ile Nitel Araştırma Yöntemleri dersini alan lisansüstü öğrenciler ile bu dersten sorumlu öğretim
üyelerinin nitel araştırmaya ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması desenine göre
düzenlenmiştir. Durum çalışmalarında veriler genellikle gözlem, görüşme ve dokümanlar yoluyla elde
edilir. Araştırma kapsamında, içeriği nitel araştırma yöntemlerinden oluşan bir dersi daha önce almış ya
da halen almakta olan lisansüstü öğrencileri ile ilgili dersin sorumlusu olan öğretim üyeleri çalışma grubu
olarak belirlenmiştir. Buna uygun olarak, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim ve Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı lisansüstü eğitimini tamamlayan/mış 18
öğrenci ve nitel araştırma dersini veren üç öğretim üyesi ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
veriler araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formları, gözlem raporları ve
doküman analizi teknikleri ile toplanmıştır. Araştırmada veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş ve
yorumlanmıştır. Verilerin analizi ile ortaya çıkan tema, kategori ve kodların güvenirliği için araştırmacılar
arasında görüş birliğinin hesaplanması için görüş birliği formülü kullanılmıştır.
Bulgular ve Sonuçlar: Araştırma bulgularına göre, nitel araştırma yöntemleri dersi sosyal bilimler
alanında ve özellikle eğitim bilimlerinde çok gerekli görülmektedir. Ayrıca nitel araştırma yöntemlerinin
araştırmacılara derinlemesine bilgi vermesi konusunda yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim
elemanları ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun dersin yapıldığı fiziksel ortama ilişkin görüşlerinin olumsuz
olduğu belirlenmiştir. Olumsuz görüşlerin, dersin yapıldığı sınıfın karanlık, havasız, rutubetli ve gürültülü
olmasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Nitel araştırma yöntemleri dersinde araç-gereç ve
materyal olarak daha çok bilgisayar, projeksiyon, tez ve makaleler ve kitap ve dokümanların kullanıldığı
sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin kullanılan araç-gereç ve materyalleri büyük çoğunlukta yeterli
gördüğü; yeterli görmeyenlerin de öneri olarak bu derste daha çok uygulama örneklerinin kullanımının
sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretim elemanları ve öğrenciler nitel araştırma yöntemleri
dersinin işlenişine yönelik görüşleri incelendiğinde öğrencilerin derse hazırlık sürecinde en çok
okumalardan yararlandığı, ders izlencesinin var olduğu, öğrencilerle paylaşıldığı, açık ve anlaşılır olduğu,
genellikle dersin akışında paralellik gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretim elemanları ve öğrencilerin
nitel araştırma yöntemleri dersine yönelik değerlendirme boyutu görüşleri incelendiğinde
değerlendirmenin en çok sunumlar, ürün çalışmaları, tez ve makale incelemeleri ve sınavlar yoluyla
yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin araştırma yöntemleri konusunda yeterlikleri incelendiğinde
öğrencilerin kendilerini yeterli ve kısmen yeterli gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Gözlem konusunda
genellikle yetersiz oldukları, görüşme ve doküman analizinde yeterli oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Nitel
araştırma yöntemleri dersine ilişkin metaforik algılar incelendiğinde tüm öğretim görevlisi ve öğrencilerin
farklı nesne ve olgulara yönelik metaforik algıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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The Purpose of Study
Augmented Reality (AR) is an enhancement of real-world perception by positioning virtual objects
(such as video, animation, three-dimensional models) designed in the real-world environments via
computer technologies. In particular, with the advantages AR has become common in education as well
as in other fields. In the reports of institutions and organizations that guide education technologies in
international context, it is foreseen that AG is among between potential technologies K-12 and university
level and that it can be a remarkable contribution to learning with its emerging and immersive structure.
As a matter of fact, AR technology is used in the teaching of objects that can’t be reached or seen in
education environments, practice of hazard experiments, concretization of abstract concepts. However,
it is also known that there are some advantages cognitive and affective developments such as increasing
persistence in learning, making classes more enjoyable, increasing the interest of students. On the other
hand, in the field of science that is of great importance in the development of countries, there are some
problems like that lack of learning materials, applications of teacher-centered methods, lack of technology
integration in Turkey. The fact that the science achievements of the students in the national and
international context, especially at the secondary school level, are not at the desired level is also related
to these problems. The learning activities designed for the science field need to be prepared according to
certain standards and addressed to the user. Importantly, the current research is guiding instructional
designers in the development of AR applications and their use in educational environments. In this
context, the purpose of study is to design the AR applications about science education and examine the
opinions of the prospective teachers to these applications. In the research, the opinions of the experts
were consulted in the design process of the applications and necessary arrangements were made in the
direction of feedbacks.
Method
Design based research method was used in the research. Before the design phase of the AG
applications in the research, the contents were made scenarios. Storyboards were created for the screens
and applications to be displayed on the mobile device. In this direction, planned objects were first drawn
in charcoal and visualized via graphics programs (such as Adobe Photoshop, Illustrator). ADDIE (Analysis,
Design, Development, Implementation and Evaluation) model was used in the design phase of AG
applications. In addition, the general design elements and principles (such as color, accent, integrity,
balance) in the development of applications Mayer's (2001) Multimedia Learning Cognitive Theory
principles are based on. AR applications are designed using marker-based Unity 3D software and the
Vuforia SDK library. The markers required for the operation of the applications are designed with graphic
design programs. The interaction of the buttons is arranged in C # and Javascript code. In the research,
the opinions of the experts were consulted in the design process of the applications and necessary
arrangements were made according to their feedbacks. The study group consisted of 14 teacher
candidates who are studying in the Department of Science Education in the Faculty of Education of a
university located in the Black Sea Region. Teacher candidates reported opinions on AR applications. Semistructured interview form was used as data collection tool. The obtained data were analyzed by content
analysis.
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Results
As a result of the research, teacher candidates reported that AR applications are useful for science
education, used independently from time and space an effective tool in attracting attention to learners
and making lessons fun, contributes to high level thinking skills and provides realistic situations which
can’t be brought to real life classroom environment. Moreover, some prospective teachers have stated
that AR is more realistic because of three-dimensional and the examination of the application from
different angles. Finally, the results showed that multimedia objects and designs should be student-level,
cognitive load, interaction, reality of applications, and challenging of content. In the research, the
proposals were made for science education, instructional designers and studies in future.
Keywords: augmented reality, science education, instructional design, application
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Araştırmanın Amacı
Artırılmış Gerçeklik (AG), gerçek dünya ortamına bilgisayar teknolojileri aracılığıyla tasarlanan sanal
nesnelerin (video, animasyon, üç boyutlu model gibi) konumlandırılmasıyla gerçeklik algısının
artırılmasıdır. Özellikle son zamanlarda kullanıcılara sunduğu avantajlarla birlikte AG, diğer alanlarda
olduğu gibi eğitim alanında da yaygınlaşmaya başlamıştır. Uluslararası bağlamda eğitim teknolojilerine yön
veren kurum ve kuruluşların raporlarında AG’nin K-12 ve üniversite düzeyinde potansiyel teknolojiler
arasında olduğu ve ilerleyen süreçte geliştirilebilir ve sürükleyici yapısıyla öğrenme üzerinde dikkate değer
katkısının olabileceği öngörülmektedir. Nitekim AG teknolojisi eğitim ortamlarında ulaşılamayan veya
gözle görülemeyen nesnelerin öğretiminde, tehlike deneylerin uygulamasında, soyut kavramların
somutlaştırılmasında kullanılmaktadır. Bununla birlikte öğrenmede kalıcılığı artırma, dersleri daha
eğlenceli hale getirme, öğrencilerin ilgisinin artırma gibi bilişsel ve duyuşsal gelişime yönelik avantajlarının
olduğu da bilinmektedir. Diğer taraftan ülkelerin kalkınmasında büyük önem arz eden fen bilimleri alanına
yönelik, Türkiye’de öğrenme materyali eksikliğinin olması, öğretmen merkezli yöntemlerin devam etmesi,
teknoloji entegrasyonunda eksikliklerin olması gibi öğrenme-öğretme sürecine yönelik sorunlar
mevcuttur. Ulusal ve uluslararası bağlamda özellikle ortaokul düzeyinde öğrencilerin fen başarılarının da
istenen düzeyde olmaması da söz konusu bu sorunlarla ilişkili olabilir. Fen alanına yönelik tasarlanan
öğrenme etkinliklerinin belirli standartlara göre hazırlanması ve kullanıcıya hitap etmesi gerekmektedir.
Önemli olarak, mevcut araştırma AG uygulamalarının geliştirilmesi ve eğitim ortamlarında kullanılmasına
yönelik öğretim tasarımcılarına yol gösterici niteliktedir. Bu bağlamda mevcut araştırmada fen eğitimine
yönelik AG uygulamalarının tasarım süreci ele alınmış ve geliştirilen bu uygulamalara ilişkin öğretmen
adaylarının görüşleri incelenmiştir.
Yöntem
Araştırmada tasarım tabanlı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada AG uygulamalarının
tasarlama aşamasından önce, içerikler yazılı olarak senaryolaştırılmıştır. Mobil cihaz üzerinde
görüntülenecek ekrana ve uygulamalara yönelik hikâye tahtaları (storyboard) oluşturulmuştur. Bu
doğrultuda planlanan nesneler ilk olarak karakalemle çizilmiş, ardından grafik programları (Adobe
Photoshop, Illustrator gibi) aracılığıyla görselleştirilmiştir. AG uygulamalarının tasarımı aşamasında, ADDIE
(Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme) modeli kullanılmıştır. Ayrıca uygulamaların
geliştirilmesinde genel tasarım öge ve ilkelerinin yanında (renk, vurgu, bütünlük, denge gibi), Mayer
(2001)’in Çoklu Ortamla Öğrenmede Bilişsel Kuram ilkeleri esas alınmıştır. AG uygulamaları, işaretçi tabanlı
olarak Unity 3D yazılımı ve Vuforia SDK kütüphanesi kullanılarak tasarlanmıştır. Uygulamaların çalışması
için gerekli işaretçiler grafik tasarım programlarıyla tasarlanmıştır. Butonların etkileşimi C# ve Javascript
kodlarıyla düzenlenmiştir. Araştırmada uygulamaların tasarım sürecinde uzmanların görüşlerine
başvurulmuş ve geri dönütler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde Fen Bilgisi Öğretmenliği
bölümünde son sınıfta öğrenim gören 14 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmen adayları
tasarlanan söz konusu AG uygulamalarına yönelik görüş bildirmişlerdir. Veri toplama aracı olarak ise yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir.
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Bulgular ve Sonuçlar
Araştırma sonucunda öğretmen adayları AG uygulamalarının fen eğitiminde kullanışlı olduğuna,
zaman ve mekândan bağımsız kullanılabildiğine, derslerde öğrencilerin dikkatini çekmede ve dersi
eğlenceli hale getirmede etkili bir araç olduğuna, üst düzey düşünme becerilerine katkı sağladığına,
derslerde gerçek hayattan sınıf ortamına getirilemeyen durumların gerçekçi bir şekilde sunulmasına
yönelik görüş bildirmişlerdir. Ayrıca bazı öğretmen adayları AG uygulamalarının üç boyutlu olmasının daha
gerçekçi olduğunu, uygulamaya farklı açılardan ayrıntılı şekilde inceleme fırsatı sunduğunu ifade
etmişlerdir. Son olarak işaretçi tabanlı AG uygulamalarında çoklu ortam ögeleri ve tasarımlarına, öğrenci
seviyesine, bilişsel yüke, etkileşime, uygulamaların gerçekçiliğine, içeriğin düşündürücü olmasına dikkat
edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada fen eğitimine, öğretim tasarımcılarına ve bundan
sonra gerçekleştirilecek çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, öğretim tasarımı, fen bilimleri, uygulama
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Abstract No: 330 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
One of the main and most important issues of education in Turkey is the problem that occurs when
passing among levels. Handling a stable measurement and evaluation process will come along with the
taking more rational decisions about resolving the problems on this issue. The rise in the number of
people who enter the exam, the accumulation created by the people who cannot enter the programs and
structural changes in the pass system is an indicator that shows the examination system becomes harder
and harder. (Aytaç and Atar; Erdem, 2014). The increasing exam pressure in passing among levels in the
education system, cause pressure on teachers, students, parents, school administrators even the policymakers.
Having a good profession in the future depends on passing through a good university and going to
a good university depends on passing through a quality secondary education. The students found
themselves in the exam environment from the little age because of educational systems and its conditions
(Kayapınari 2006, 1). Because of the high school types and the different quality levels of these high schools
in Turkey, students request of getting better education increased demand on certain high schools and in
order to fix this problem, Ministry of Education prepared and implemented entrance exam like: LGS
(1998-2004), OKS( 2005-2008), SBS (2009-2013), TEOG (2013) and LGS(2018) (Dinç and Akşit, 2015).
Passing among levels’ problem is not only the problem of the Turkish Education System, it is also
a problem of world countries. Generally, there are evidence of supporting students with the special
lessons in East Asian countries like Hong Kong, South Korea, Japanese, Taiwan to solve students’ passing
among levels problems (Özdebir, 2012; Lee Park and Lee, 2009). Besides, it can be seen that there are a
different kind of methods like passing without exam, maturity exam, entrance exam (oral/written,
national/local) school notes (social events, pass grade), direction (teacher opinions) and mixed (using two
or more than two method) when the structure of different education systems of different countries are
observed (Erdem, 2014; Ergün, 2014; Turan, Çilek and Yavuz, 2014). As for Turkey, mixed model
implementations are used through passing among levels (Küçüker, 2017).
In this study, passing among levels’ systems of 5 most successful countries in PISA are examined
by scanning literature, categorizing the most important problems on this issue and analyzing the existed
practices. In this context, the passing systems of China, Japanese, United States, Singapore, Estonia, and
Finland are examined from primary education to secondary education and from secondary education to
high education. Suggestions have been given for the passing among levels’ system in Turkey. In this
context, answers will be sought to the questions below:
1. How do the passing system from primary education to secondary education and from secondary
education to high education work in Turkey? What are the main issues? 2. How do the passing system
from primary education to secondary education and from secondary education to high education work in
China, Japanese, Singapore, Estonia, Finland? What are the similar and different parts from Turkey? 3.
How can the passing among levels’ system of Turkey, compared to most successful PISA countries’ passing
among levels’ system, become more effective and efficient?
This research is carried out with document analysis, which is one of the qualitative methods
(Yıldırım and Simsek, 2008). Scott stated four criterion for the documents, which are used for document
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analysis. The document which content analysis is going to be implemented should be real, current,
believable and out of the trick. In this context, international documents from reliable, valid and official
websites have been reached to compare Turkey’s passing among levels system with Singapore, Japanese,
Estonia, Chinese and Finland’s passing among levels system. Received documents picked carefully from
real, current, believable and out of trick documents. Received data evaluated by content analysis
technique with the purpose of general scanning (Karasar, 2005). The research process continues.
Keywords: The passing among levels, Exam system, PISA
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Bildiri No: 330 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türkiye’de eğitimin en önemli ve temel sorunlarından birisi de kademelerarası geçişte yaşanan
sorunlardır. Kademelerarası geçişteki istikrarlı bir ölçme ve değerlendirme sürecinin işlemesi bu konuda
ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne dair daha rasyonel kararların alınmasını da beraberinde
getirecektir. Geçiş sınavlarına giren aday sayılarındaki artış, programlara yerleşemeyen kişilerin
oluşturduğu yığılıma ve geçiş sistemindeki yapısal değişikliklerin olması da sınav sisteminin giderek
zorlaştığının da bir göstergesi olmaktadır (Aykaç ve Atar; Erdem, 2014). Eğitim sisteminde kademeler arası
geçişte artan sınav baskısı, öğretmen, öğrenci, veli, okul yöneticileri hatta politika yapıcıları bile oldukça
fazla zorlamaktadır.
Gelecekte iyi bir meslek sahibi olmanın yolu iyi bir üniversiteden, iyi bir üniversitenin yolu ise
kaliteli bir ortaöğretim kurumundan geçmektedir. Türkiye’de küçük yaşlardan itibaren öğrenciler eğitim
sistemi ve koşullar gereği kendilerini sınav ortamlarında bulmaktadırlar (Kayapınar, 2006, 1). Türkiye’de
lise türleri ve liseler arasındaki kalite farkından dolayı öğrencilerin daha iyi bir eğitim alma isteği, belli
liselere olan talebi artırmış ve Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunu çözmek için LGS (1998-2004), OKS (20052008), SBS (2009-2013),TEOG (2013) ve LGS (2018) giriş sınavlarını hazırlamış ve uygulamıştır (Dinç ve
Akşit, 2015).
Kademelerarası geçiş problemi Türk eğitim sisteminin değil incelendiğinde Dünyadaki ülkelerinde
aslında ortak problemidir. Genel olarak eğitimde başarılı olan ülkelerin kademelerarası geçiş problemini
çözüne dönük olarak özel ders ile desteklendiğine dair Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Tayvan gibi Uzak
Doğu ülkelerinde de yaygınlaştığı yapılan çalışmalar göstermektedir (Özdebir, 2012; Lee, Park ve Lee,
2009). Ayrıca dünyada farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapısal durumlarına bakıldığında kademeler
arası geçişte genelde kullanılan sınavsız geçiş, olgunluk sınavı, giriş sınavı (sözlü/yazılı, merkezi/yerel), okul
notları (geçme notları, sosyal faaliyetleri vb.), yönlendirme (öğretmen görüşleri) ve karma (iki ya da daha
fazla yöntemin bir arada kullanılması) model gibi bazı yöntemlerin de olduğu söylenebilir (Erdem, 2014;
Ergün, 2014; Turan, Çilek ve Yavuz, 2014). Türkiye’de ise kademeler arası geçişte karma model
uygulamaları kullanılmaktadır (Küçüker, 2017).
Bu çalışmada PİSA 2015’te en başarılı beş ülkedeki kademeler arası geçiş sistemleri alanyazın
taranarak ve hali hazırdaki uygulamaları analiz edilerek bu konudaki en önemli problemleri
kategorilendirilerek incelenmiştir. Bu bağlamda Çin, Japonya, Amerika, Singapur, Estonya ve Finlandiya’da
temel eğitimden ortaöğretime ve ortaöğretimden yüksek öğretime geçiş sistemleri incelenmiş ve bu
sistemler değerlendirilerek Türkiye’deki kademeler arasındaki geçiş sistemleri için öneriler ortaya
konulmuştur. Bu bağlamda bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıtlar aranacaktır:
1. Türkiye’nin temel eğitimden orta öğretime ve orta öğretimden yüksek öğretime geçiş sistemi
nasıldır ve yaşanan temel sorunlar nelerdir? 2.Çin, Japonya Singapur, Estonya ve Finlandiya temel
eğitimden orta öğretime ve orta öğretimden yüksek öğretime geçiş sistemi nasıldır ve Türkiye’de ile
benzer ve farklı yönleri nelerdir? 3. Türkiye’deki kademeler arası geçiş sistemi PİSA sınavlarında en başarılı
ülkelerin sistemleri dikkate alınarak nasıl daha etkili ve verimli hale getirilebilir?
Bu araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemi desenlerinden biri olan doküman analizi yöntemi
uygulanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Scott (1990), doküman analizi tekniğinde kullanılan dökümanlar
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için dört ölçüt ileri sürmüştür. İçerik analizi uygulanacak olan doküman, güncel, gerçek, inanılır ve taklitten
uzak olması gerektiğidir. Bu bağlamda, Türkiye ile Singapur, Japonya, Estonya, Çin ve Finlandiya’da
kademeler arası geçiş sistemlerinin karşılaştırması amacıyla yapılan araştırmada, uluslararası kaynaklara
ulaşılarak geçerli ve güvenilir resmi internet sitelerinden uluslararası dokümanlara ulaşılmıştır. Elde edilen
dökümanlar, güncel, gerçek, inanılır ve taklitten uzak olmasına dikkat edilmiştir. Elde edilen dökümanlar
genel tarama amacıyla içerik analizi tekniği kullanılarak veriler yorumlanacaktır (Karasar, 2005). Araştırma
süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kademelerarası geçiş, PISA, Sınav Sistemi
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Abstract No: 331 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Secondary education is the second stage traditionally found in formal education, beginning about
age 11 to 13 and ending usually at age 15 to 18. The main difference between primary school and
secondary school is the curricula and the organization of the courses and teachers. In other words, there
is no class teacher any longer. It is the transition period and the expectations and readiness level of
learners are questions that needs to be looked into. It is a very important level of education since it plays
a key articulating role between primary schooling, tertiary education, and the labor market. The specific
dynamics of this articulation is crucial because it determines future educational and job opportunities for
young people. Secondary school is very important since today’s rapidly growing economies depend on
the creation, acquisition, distribution, and use of knowledge, and this requires an educated and skilled
population. In addition, there is growing evidence that perhaps half or even more of aggregate economic
growth is driven by increases in factor productivity. Secondary education plays a particularly important
role in this regard. In many countries there is an increased demand for workers with secondary schooling.
It is therefore important to make sure that students` are provided effective and efficient secondary
schooling via identifying their lacks, wants and expectations so that it would not become bottleneck for
them. Teachers especially and their training gains vital importance since throughout time, the teacher,
the status, the role and corresponding didactic activity have undergone permanent transformations and
reorganizations according with the dominant ideas about education in full swing at that time. The teacher
was initially looked from the cognitive perspective and in time changed to include the affective and
psychomotor ones as well, the teacher needs to be information provider, behavior model, and creator of
the learning environment, advisor, consultant, therapists, evaluator, organizer and leader.
The main aim of this study was to review the research carried out in Turkey at secondary school
and especially focus on studies that look into students` perceptions and expectations from the roles
performed by teachers in secondary schools and to identify the most important and unimportant
exercised/required roles.
Meta-analysis was carried out to in this study with the focus on thesis at graduation level and
articles published at journals that the researchers were able to reach. The reason for carrying out metaanalysis is that there are many research studies being carried out synthesizing those data could be helpful
in placing new studies in context.
Data were collected on line via reaching libraries of education faculties at Ankara University, Gazi
University, İstanbul University, Boğaziçi University and Middle East Technical University. National Thesis
Center and Ministry of National Education were also made use to collect data.
The analysis of data is in process. Each research is being categorized under main topics via
reviewing their titles and then further categorizing them via looking into the research questions. The data
analyzed will finally be provided via themes. NVIVO is also being made use while analyzing the qualitative
data.
Keywords: Meta-analysis, Transition, Student Expectations
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Problem
Education is a process, which aims to raise individuals, who will meet the needs of the country,
and who produce and have life skills. The individual uses throughout his/her life the knowledge, skills, and
behaviors that he/she learns via education. The objective of education is to teach the individual where
and how to use these knowledge and skills, and to provide feedback about the experiences. The feedbacks
are given perceptibly by means of measurement and evaluation transactions during the education.
In our day, as the most frequently used means of measurement and evaluation, exams determine
to what extent an individual reached his/her education objectives and help the students enter a higher
echelon of education based on the grades obtained from these exams. One of the most important ones
of these processes is the entrance to the high school. When the recent history of this process is examined,
it is observed that four different exam systems have been implemented between 1998-2017. These:
These are, High School Entrance Exam Secondary Education Institutions Selection and Placement
Exam, and Placement Test. Afterwards, the Placement Test was changed again in 2013-2014 education
year, being transformed to a new structure called as Transition from Primary to Secondary Education
(TPSE). As of the end of 2017, it was announced by the Ministry of National Education (MNE) that the
TPSE exam system was abolished and a new system (HSEE) would be implemented in transition to
secondary education in 2017-2018 education year.
It was also announced by the MNE that participation to the exam will not be compulsory in the
new system. It was informed that students will be placed to the nearest school, characterizing this system
as education regions and local placement system. It was observed that, based on "local placement system
without exams", the new system aimed to reduce the pressure on the students, and minimize the
effective and determinant role of the exam in the education and training processes. In this context, it was
supposed that if the students, in line with their preferences, attend the nearest school to their homes, it
will contribute to their sense of belonging and adopting the school. The research studies in the literature
demonstrate that gathering up the students in heterogeneous groups have positive effects. With this
system, it is planned that students with different academic success levels are being educated in the same
classrooms, thus, academic diversity in the schools will increase. As a result of a "quality school" exams
perspective, this situation means the school, in which students with higher scores from the nationwide
exams will attend. As is seen, there is no study in the literature focusing on the effect of qualified school
perceptions of individuals on exam success. Considering that it will initially contribute to the individuals
and secondarily contribute to teachers and further studies, the problems of this study is to determine the
perceptions of the 8th grade students about High School Entrance Exam (HSEE).
Purpose
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The main purpose of this study is to determine the perceptions of the 8th grade students about
High School Entrance Exam. In line with the main purpose of the study, answers are sought for following
questions:
1. How do you define HSEE?
2. Comparing HSEE with the other exams;
2.1. What are the similarities? Why?
2.2. What are the differences? Why?
3. Considering HSEE alone;
3.1. What are the positive aspects? Why?
3.2. What are the negative aspects? Why?
Method
As a qualitative study, this research study was conducted via phenomenology design. In
phenomenology research, it is generally aimed to manifest individual perceptions or perspectives
regarding a certain phenomenon.
The research group of the study is comprised of 412 secondary school students attending to eight
secondary schools in Siirt province in the second term of the 2017-2018 education year. A semi-structured
interview form, which was put into final form after expert opinions, was used in the study. In order to
determine the perceptions of the students about "HSEE" there are statements such as "(HSEE) is like ......,
because .....", and questions asking the similar/different and positive/negative aspects of HSEE comparing
to the other exams. The data obtained will be analyzed via content analysis.
Findings
Since the data analysis process is still continuing, under this heading, the findings of the study will
be demonstrated as tables respectively and according to the sub-problems, and they will be interpreted.
Conclusion and Suggestions
Under this heading, the conclusions obtained from the study will be manifested respectively and
according to the sub-problems, and they will be discussed in the light of relevant literature. Based on
these results and discussions, some suggestions will be made.
Keywords: High School Entrance Exams (HSEE), metaphor, exam perception
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Problem
Eğitim, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilen, üreten, yaşam becerilerine sahip olan bireyler
yetiştirmeyi hedef alan bir süreçtir. Birey yaşamı boyunca eğitim yoluyla öğrendiği bilgi ve becerilerini,
davranışlarını farklı alanlarda kullanmaktadır. Eğitimin amacı bireye bu bilgi ve becerileri nerede nasıl
kullanması gerektiğini öğretmek ve birikimleri konusunda dönüt vermektir. Eğitim sürecinde dönütler
somut olarak ölçme ve değerlendirme işlemleri ile verilmektedir.
Ölçme ve değerlendirme aracı olarak günümüzde en çok kullanılan sınavlar, eğitim sistemimizde
bireyin eğitim hedeflerine ne kadar ulaştığının belirlenmesi ve bu sınavlar sonucunda alınan puanlarla
öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna yerleştirilmesi sağlanmaktadır. Bu süreçlerin en önemlilerinden bir
tanesi ortaokuldanliseye geçiş aşamasıdır. Bu sürecin yakın tarihine bakıldığı zaman 1998-2017 yılları
arasında dört farklı sınav sisteminin uygulandığı görülmektedir. Bunlar;
Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı(OKS), Seviye
Belirleme Sınavı (SBS)’dır. Daha sonra 2013-2014 yılında SBS sistemi değiştirilerek Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş (TEOG) adı altında yeni bir yapıya dönüştürülmüştür. 2017 yılının sonu itibari ile MEB
tarafından TEOG sisteminin kaldırıldığı ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaöğretime geçişte yeni bir
sisteme (LGS) geçileceği açıklanmıştır.
Yeni sistemde sınava girme zorunluluğunun kaldırıldığı MEB tarafından açıklanmıştır. Öğrencilerin
adresine en yakın okula yerleştirilmelerinin esas alındığı paylaşılarak bu sistem eğitim bölgeleri ve mahalli
yerleştirme sistemi olarak nitelendirilmiştir. Yeni sistemin öğrenciler üzerindeki baskıyı ve sınavın eğitim
öğretim süreçlerindeki etkin ve belirleyici rolünü azaltmaya ilişkin “sınavsız mahalli yerleştirme sistemi”
üzerine kurgulandığı görülmüştür. Bu kapsamda, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda evlerine yakın
okullarda eğitim almalarının okula aidiyetlerine olumlu etki edeceği ve okulu sahiplenmelerine katkıda
bulunacağı düşünülmüştür. Alanyazındaki araştırmalar, öğrencilerin heterojen gruplarda bir araya
getirilmesinin olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bu sistemle, farklı akademik başarı düzeyindeki
öğrencilerin aynı sınıfta eğitim görmesi ve böylece okullarda akademik çeşitliliğin artırılması planlanmıştır.
Bu durum, “nitelikli okul” sınav odaklı bir anlayışın sonucu olarak, merkezi sınavlarda daha yüksek puan
alan öğrencilerin eğitim göreceği okul anlamını taşımaktadır Görüldüğü üzere, bireylerin nitelikli okul
anlayışının sınav başarısını etkisinin vurgulandığı bu anlayışa yönelik alan yazıda her hangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Başta bireylere sonra da öğretmenlere ve yapılacak farklı çalışmalara katkı sağlayacağı
düşüncesinden hareketle 8. sınıf öğrencilerinin LGS’ye ilişkin algılarını belirleme gereksinimi, bu çalışmanın
problemini oluşturmaktadır.
Amaç
Bu araştırmanın temel amacı, 8. sınıf öğrencilerinin LGS’ye ilişkin algılarını belirlemektir.
Araştırmanın temel amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. LGS’yi nasıl tanımlarsınız? Niçin?
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2. LGS’nin diğer sınavlarla;
1. Benzerlikleri nelerdir? Neden?
2. Farklılıkları nelerdir? Neden?
3. LGS’nin ;
1. Olumlu yönleri nelerdir? Neden?
2. Olumsuz yönleri nelerdir? Neden?

Yöntem
Bu çalışma, nitel araştırma kapsamında olgu bilim deseni kullanılarak yapılmıştır. Olgu bilim
çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya perspektiflerin ortaya çıkarılması ve
yorumlanması amaçlanır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılı 2.döneminde Siirt merkezindeki sekiz
ortaokulda öğrenim gören 412 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubuna uzman
kanısı alınarak son şekli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Formdaöğrencilerin
“LGS” kavramına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla“(LGS)…… gibidir; çünkü……….”ifadesi ile LGS’nın diğer
sınavlarla benzer/farklı ve olumlu/olumsuz yönlerinin sorulduğu sorular yer almaktadır. Elde edilen veriler
içerik analizi ile çözümlenecektir.
Bulgular
Araştırmanın veri analizi işlemleri devam ettiğinden, bu başlık altında, araştırmadan elde edilen
bulgular alt problemlere göre sırasıyla tablolar halinde verilecek ve yorumları yapılacaktır.
Sonuç ve Öneriler
Bu başlık altında çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar alt problemlere göre sırasıyla verilip ilgili
alanyazın ışığında tartışılacaktır. Bu sonuçlara ve tartışmalara dayalı olarak çeşitli önerilerde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Liseye Geçiş Sınavı (LGS), metafor, sınav algısı
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Abstract No: 259 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction: Education has many functions for the individual and the society. For education to be
able to function systematically, formal curricula are needed. However, student experiences do not only
take shape through these formal curricula, but also they are formed by informal and unwritten processes
which are not planned consciously. The informal and unwritten part of education is called hidden
curriculum. In other words, hidden curriculum is an informal curriculum formed by students experiences
in which learning takes place through unwritten planned or unplanned occasions and interactions that
were not explicitly stated in the formal curriculum. It is possible to say students get learning outcomes
through hidden curriculum in every process of education and instruction through the interaction of
student and teacher in school or outside of school. The fast development of technology has provided new
platforms for teachers and students to interact in different ways outside the school. Especially the
increasing popularity of internet has helped move the students learning outside the class independent of
place and time. Today one of the most common platforms where student teacher interaction takes place
outside the school is social media. Students learn through social media from the interactions with their
teachers. From this perspective it is possible to say that students learning which takes place on social
media is also a part of the hidden curriculum. Therefore, it can be said that as the student teacher
interaction has moved on to social media, the role and effects of hidden curriculum also maneuvered its
effects on social media, in addition to those in school.
Purpose: This study aims to examine the student-teacher interaction through social media in terms
of hidden curriculum. Accordingly, it was aimed to discover the reasons for the teachers and students to
contact and not to contact on social media, and the learning outcomes of the learner-teacher interaction
on social media.
Method: This study is part of the second researchers’ doctoral dissertation. A phenomenological
research design was used to discover the student-teacher interaction through social media in terms of
hidden curriculum. For this purpose, 29 middle school students from 6 different middle schools in
Kahramanmaraş who interacted with their teacher through Facebook and volunteered to join the
research were exposed to a focus group interview on a Facebook discussion group. Also 32 teachers (18
of them interact with their students through Facebook, while 14 do not interact) from different schools
were interviewed. Also Facebook accounts of three teachers, who often interacted with their students on
Facebook, were examined by three researchers from the field of education and instruction, and 31 of
their posts were chosen as sample posts. The messages on these posts were evaluated through written
opinions by 14 students who were interviewed beforehand.
Findings: Considering the teacher-student interaction on social media, it is seen that when
interacting with their students on social media the teachers aim to get to know the students better, to
teach them some manners and values, to establish a good rapport, to make announcements and to have
different learning outcomes through these interactions. Also, the reasons of other teachers not to interact
with their students on social media included concerns about their authority, losing reputation and
disturbance from their social surroundings, privacy of personal life and avoiding being an unfavorable
example. It was found out that students also contact their teachers to get informed about the
announcements, to establish closer relationship with the teacher, to achieve academic success, to be one
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of teachers’ favorite students and to know the teacher through these interactions. It was found out that
different learnings can take place within the scope of hidden curriculum. From these reasons stated by
the teachers and students some of them were found to play a role in learning under the boundaries of
hidden curriculum for the teachers; teaching the students manners and values, establishing good rapport,
avoiding harm to authority and avoiding being a negative example and for the students becoming familiar
with the teacher, trying to be in the favor of a teacher and getting to know the teacher better were shown
as reasons that helped this kind of learning. Additionally it was seen that the students who participated
in this study as a result of their interaction with their teachers on social media, had learning outcomes
within the scope of the hidden curriculum such as knowing their limitations, achieving confidence in
communication, learning manners and values, knowing the teacher and their way of teaching.
Result: This study shows that the students who participated in this study had learning outcomes
within the scope of the hidden curriculum through the interactions with their teachers independent of
place and time. It was found out that the teacher-student interactions in the boundaries of hidden
curriculum made an influence on the processes of education and instruction that take part in the
classroom. Examinations from this perspective have shown that regarding the reasons for interactions
and the outcomes of the interactions, social media as an interaction and learning platform outside of
school is an effective factor for the learning processes within the scope of the hidden curriculum.
* This study is part of the second researcher’s doctoral dissertation under the supervision of the
first researcher.
Keywords: Teacher-student interaction on social media, Social media, Hidden curriculum
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Bildiri No: 259 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş: Eğitimin hem bireye hem de topluma dönük birçok işlevi bulunmaktadır. Eğitimin sistematik
bir şekilde bu işlevleri yerine getirebilmesi için resmi eğitim ve öğretim programlarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Ancak öğrenci deneyimleri yalnızca bu resmi programlar kapsamında planlanmış
öğrenme-öğretmen faaliyetleriyle değil, bilinçli bir şekilde planlanmamış, resmi ve yazılı olmayan süreçler
kapsamında da şekillenmektedir. Eğitim programının, gayri resmi ve yazılı olmayan bu kısmına örtük
program adı verilmektedir. Başka bir ifadeyle örtük program; resmi programda açık bir şekilde
belirtilmemiş, yazılı olmayan, amaçlı ya da amaçsız etkinlikler ve etkileşimler yoluyla öğrencilerin
deneyimleri sonucunda öğrenmelerin gerçekleştiği informal programdır. Eğitim-öğretim sürecinin her
aşamasında, okul içi veya okul dışı öğretmen ve öğrenci etkileşimleri sonucunda, öğrencilerin örtük
program kapsamında öğrenmeler edindiğini söylemek mümkündür. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi,
öğretmen ve öğrencilerin okul dışında da farklı şekillerle etkileşim kurmalarına imkân sağlamıştır. Özellikle
de internetin yaygınlaşması, öğrenci öğrenmelerinin mekândan ve zamandan bağımsız bir şekilde sınıfın
dışına taşınmasını sağlamıştır. Günümüzde okul dışı bir çevre olarak, öğretmen ve öğrenci arasındaki
etkileşimin en fazla gerçekleştiği mecralardan birisi de sosyal medyadır. Öğrenciler, öğretmenleri ile sosyal
medyada yaşamış oldukları etkileşimler sonucunda da çeşitli öğrenmeler edinmektedir. Bu açıdan sosyal
medya üzerinden gerçekleşen öğrenmelerin, örtük programın bir parçası olduğu söylenebilir. Buradan
hareketle öğretmen-öğrenci etkileşiminin sosyal medyaya taşınmasıyla birlikte, örtük programın işlev ve
etkilerinin okul ortamının yanı sıra sosyal medya ortamlarına da taşındığını söylemek mümkündür.
Amaç: Bu araştırmada, sosyal medya üzerinden gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşimlerinin,
öğrenci öğrenmeleri üzerindeki etkilerinin örtük program açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda öğretmen ve öğrencilerin sosyal medyada etkileşim kurma ve kurmama amaçları ile sosyal
medyada gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşimleri sonucu öğrencilerde meydana gelen öğrenme
çıktıları keşfedilmeye çalışılmıştır.
Yöntem: İkinci araştırmacının doktora tezinin nitel bölümünü oluşturan bu araştırmada sosyal
medyadaki öğretmen-öğrenci etkileşimlerinin örtük program açısından etkilerini keşfetmek amacıyla nitel
araştırma desenlerinden olgubilim araştırma deseni kullanılmıştır. Bu doğrultuda Kahramanmaraş il
sınırları içerisinde yer alan; 6 farklı ortaokuldan, Facebook üzerinden öğretmenleri ile etkileşim kuran,
araştırmaya ve Facebook’ta kurulan tartışma grubuna katılmaya gönüllü olan 29 ortaokul öğrencisiyle
odak grup görüşmesi yapılmış ve farklı okullarda görevli ve Facebook üzerinden öğrencisiyle etkileşim
kuran 18 öğretmen ve Facebook üzerinden öğrencisiyle etkileşim kurmayan 14 öğretmen olmak üzere
toplam 32 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Ayrıca Facebook üzerinden öğrencileriyle sık etkileşim kuran
3 öğretmenin sosyal medya hesapları eğitim programları ve öğretim alanından üç araştırmacı tarafından
incelenmiş ve 31 örnek paylaşım seçilmiştir. Seçilen bu paylaşımlarda verilen mesajlar daha önce görüşme
yapılan 14 öğrencinin yazılı görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler
içerik analizi ile çözümlenmiştir.
Bulgular: Sosyal medyada gerçekleşen öğretmen-öğrenci etkileşimleri göz önünde
bulundurulduğunda öğretmenlerin; öğrenciyi tanıma, tutum ve değer kazandırma, rapport kurma ve
duyuru yapma amaçlarıyla öğrencileriyle sosyal medyada etkileşimlerde bulunduğu ve bu etkileşimlerle
öğrencinin okul dışında da çeşitli öğrenmeler edinmesini sağlamak istedikleri bulunmuştur. Sosyal
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medyada öğrencisiyle etkileşim kurmayan öğretmenlerin de otoritelerinin zarar göreceği endişesi,
etkileşim sonucunda sosyal çevrelerinde itibar kaybı ve huzursuzluk yaşayarak zarar görme endişesi, özel
hayatın mahremiyeti ve olumsuz örnek olmaktan kaçınma gerekçeleriyle öğrencileriyle etkileşime
girmedikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin ise duyurulardan haberdar olma, öğretmenle yakınlık kurma,
akademik başarı, öğretmenin gözüne girme ve öğretmeni tanıma amaçlarıyla etkileşim kurdukları ortaya
çıkmıştır. Bu gerekçelerden öğretmenlerin belirtmiş oldukları; öğrenciye tutum ve değer kazandırma,
rapport kurma, öğretmenin otoritesinin zarar görmesi ve olumsuz örnek olmaktan kaçınma
gerekçeleriyle öğrencilerin belirtmiş oldukları öğretmenle yakınlık kurma, öğretmenin gözüne girme ve
öğretmeni daha iyi tanıma gerekçeleriyle gerçekleştirilen etkileşimler sonucunda öğrencilerin örtük
program kapsamında yer alan çeşitli öğrenmeler edinebileceği bulunmuştur. Bu bağlamda araştırmaya
katılan
öğrencilerin
sosyal
medyada
öğretmenleriyle
gerçekleştirdikleri
etkileşimleri
sonucunda, kısıtlanma, iletişimde özgüven kazanma, kural ve değer öğrenme, öğretmeni tanıma ve işleyişi
öğrenmeye yönelik örtük program kapsamında öğrenmeler edindikleri ortaya çıkmıştır.
Sonuç: Bu araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin yer ve zaman ayırt edilmeksizin
sosyal medyada öğretmenleriyle gerçekleştirmiş oldukları etkileşimler yoluyla örtük program kapsamında
öğrenmeler edindikleri ortaya çıkmıştır. Sosyal medyadaki öğretmen-öğrenci etkileşimleri sonucunda
örtük program kapsamında öğrencilerin edindikleri öğrenmelerin sınıf içerisindeki eğitim öğretim sürecini
etkilediği görülmüştür. Bu bakımdan incelenen bağlamda öğretmen ve öğrencilerin etkileşim gerekçeleri
ile öğretmen ve öğrenciler arasında gerçekleşen etkileşimler sonucu öğrencilerin elde ettiği öğrenmeler
dikkate alındığında, sosyal medyanın, okul dışı bir etkileşim ve öğrenme çevresi olarak, öğrencilerin örtük
program kapsamında öğrenmeler edinmesi bakımından etkili bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır.
*Bu çalışma, ikinci araştırmacının birinci araştırmacı danışmanlığında yaptığı doktora tezinin bir
bölümünden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medyada Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi, Sosyal Medya, Örtük Program
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Abstract No: 277 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The modern world demands; educational institutions are important in the training of advanced
individuals with effective, productive and participatory skills. People who are questioning, thinking and
exploring, who can express their feelings and thoughts freely, who express themselves freely in respect
of respect, who are healthy with their surroundings, who are able to defend their rights while protecting
their rights and who can see their rights are considered happy and self-fulfilled people. The realization of
all this can be achieved through the educational life in a qualified environment. The problem of educating,
educating and protecting the rights of children who are concerned with the future of a society is the most
important problems of the world today. In a society, children are mistreated, and if they are neglected,
the culture of that community can be regarded as a backward culture. On the other hand, it is possible to
talk about a culture that cares about children and is advancing in society that provides them with healthy
growth, development and participation opportunities. Participation rights; the right of the child to freely
express his / her views which enable him / her to become valid in the family and society. It is also the right
to ask for your views to be taken into account during any matter or event involving itself. The United
Nations Committee on the Rights of the Child states that general policies should be supported, particularly
in the family environment, in the protection of the environment and in sustainable development, in the
media and school environments. Teachers and other school staff in the school setting will provide
information on the issue of participation rights, the training of happy and self-fulfilling children, and the
level of fulfillment of the right of participation of children recognized by the CRC (Children's Rights
Convention).
Objective: It is necessary to see children as a social category. Turkey is required to change the
value and quality of life of children (Cilga, 1999, 8). In order to have a realistic way to participate in
children's rights and to make sound decisions about the future, it is necessary to identify the changes and
developments in children's rights of participation in the civilized world on the spot. The aim of this study
is to determine the level of knowledge and practices of primary school fourth grade teachers, school
administrators and school personnel regarding child participation rights.
Method: The study was carried out within the context of the evolutionist design, one of the
qualitative research patterns. The studies aimed at revealing and interpreting individual perceptions or
perspectives related to a particular phenomenon are generally defined as phenomenology (Yıldırım and
Şimşek, 2011). Semi-structured interviews and data were collected to search for answers to the research
problem. For the validity of the scope of the questions on the interview form, two experts in the field
were consulted and necessary corrections were made in line with the suggestions received. The data
obtained from the classroom teachers were analyzed by descriptive analysis method.
Findings: Theoretical themes and codes were included in seminar interviews in order to convey
the thoughts of the teachers who gave education in the 4th grade on their child participation rights.
Afterwards, the views of the school assistant staff were conveyed. It can be stated that teachers,
administrators and assistant staff have no predictions about the right to participate. It has been
determined that the accession clause tends to explain the right to participate through associations.
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Conclusion: In educational institutions, the result of not thinking too much about the right of child
participation has been reached. It has been determined that teachers have not received any training on
this topic. It can be said that the teachers' information about the right of child participation is inadequate.
In the field of the applicability of child participation rights in school, it is also important to consider the
importance of extracurricular interviews, the reduction of the intensity of academic programs, the
understanding of the child's soul, listening to and appreciating their feelings, being sensitive to their
problems, the sensitivity of guidance services, the effectiveness of social clubs, opinions were
developed.It is believed that if sensitivity is developed to the issues that teachers report, child
participation and effectiveness can increase. Teachers' awareness of their children's rights to participate
in their child's participation will help to ensure that the children's personal and social development, the
importance of avoiding children's self-expression, the general orientation of schools for academic
development, the lack of real world views of children, the centralization of the goals of children, teachers
and parents, it is reported that there are deficiencies.
(Note: This research is part of the doctoral thesis.)
Keywords: child, right, participation, teacher, staff
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Bildiri No: 277 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Modern dünyanın talep ettiği; etkin, üretici ve katılım becerileri gelişmiş bireylerin
yetiştirilmesinde eğitim kurumları önemini korumaktadır. Sorgulayan, düşünen ve araştıran, duygu ve
düşüncelerini hür bir şekilde dile getirebilen, saygı çerçevesinde kendini bağımsızca ifade eden, çevresiyle
sağlıklı, sosyal ilişkiler kurarken, haklarını savunabilen ve başkalarının hakkını gözetebilen insanlar mutlu
ve kendini gerçekleştirmiş insan olarak düşünülür. Bütün bunların gerçekleşmesi ise nitelikli bir çevrede
geçirilen eğitim hayatıyla sağlanabilir. Bir toplumun geleceği ile ilgili olan çocukların uygun şartlarda
yetiştirilmesi, eğitilmesi ve haklarının korunması sorunu, tüm dünyada günümüzün en önemli
sorunlarındandır. Bir toplumda çocuklar kötü muamele görmekte, ihmal edilmekte ise, o toplumun
kültürü geri kalmış bir kültür olarak değerlendirilebilmektedir. Buna karşın çocuklara önem veren, onlara
sağlıklı büyüme, gelişme ve katılım olanakları sağlayan toplumda ilerlemekte olan bir kültürden söz etmek
mümkün olabilmektedir.
Katılma hakları; çocuğun ailede ve toplumda geçerlik kazanmasını sağlayan ve görüşlerini
serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da olay sırasında görüşlerinin dikkate
alınmasını isteme hakkıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, genel politikaların belirlenmesinde,
aile ortamında, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmada, medya ve okul ortamlarında çocuğun
katılım hakkının özellikle desteklenmesi gerektiğini belirtmektedir. Okul ortamında bulunan öğretmenlerin
ve diğer okul personelinin katılım hakları konusundaki görüşlerinin ortaya çıkarılması, mutlu ve kendini
gerçekleştiren çocuklar yetiştirilmesi ve ÇHS’nin (Çocuk Hakları Sözleşmesi) çocuklara tanıdığı katılım
hakkının gerçekleşme düzeyi açısından bilgi sağlayacaktır.
Amaç: Çocukları bir “sosyal kategori” olarak görmek gereklidir. Türkiye’de “çocuğun değeri ve
yaşam kalitesinin” değişmesi gerekmektedir (Cılga, 1999, 8). Çocukların katılım haklarında gerçekçi bir yol
izleyebilmek ve gelecekle ilgili sağlıklı kararlar alabilmek için uygar dünyada çocukların katılım hakları
konusundaki değişim ve gelişmeleri yerinde tespit etmek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı ilkokul 4.
sınıf öğretmenleri, okul yöneticileri ve okul personelinin çocuk katılım haklarına ilişkin bilgi düzeyleri ile
uygulamaları hakkındaki görüşlerini tespit etmektir.
Yöntem: Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kapsamında
yürütülmüştür. Belli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya perspektiflerin ortaya çıkarılmasının ve
yorumlanmasının amaçlandığı çalışmalar genellikle olgu bilim olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek,
2011). Araştırma problemine yanıt aramak üzere yarı yapılandırılmış görüşmeler ile veriler toplanmıştır.
Görüşme formundaki soruların kapsam geçerliği için alanla ilgili iki uzmanın görüşüne başvurulmuş ve
gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Sınıf öğretmenlerinden elde edilen veriler
betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir.
Bulgular: 4. Sınıflara dersleri bulunan öğretmenlerin çocuk katılım hakları ile ilgili düşüncelerini
aktarabilmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmelerden yola çıkarak kuramsal tema ve kodlara yer
verilmiştir. Daha sonra ise okul yardımcı personelinin görüşleri aktarılmıştır. Öğretmenlerin, yöneticilerin
ve yardımcı personelin katılım hakkı konusunda öngörülerinin bulunmadığını belirtilebilir. Katılım
kelimesinin çağrışımlarıyla katılım hakkını açıklama eğiliminde bulundukları belirlenmiştir.
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Sonuç: Eğitim kurumlarında, çocuk katılım hakkı konusu üzerine çok fazla düşünülmediği sonucuna
ulaşılmıştır. Öğretmenlerin bu konuyla ilgili bir eğitim almadıkları belirttikleri tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin çocuk katılım hakkı konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu söylenebilir. Çocuk katılım
haklarının okulda uygulanabilirliği konusunda da ders dışı görüşmelerin önemi, akademik programların
yoğunluğunun azaltılması, çocuk ruhunu anlamak, gerçekten dinlemek ve duygularını önemsemek,
sorunlarına duyarlı olmak, rehberlik servisinin duyarlılığı, sosyal kulüplerin etkinliği, okul geliştirme ve
yönetim ekibinde sorumluluk vb. görüşler geliştirilmiştir. Öğretmenlerin belirttikleri konulara duyarlılık
geliştirilirse, çocuk katılımının ve etkinliğinin artabileceği düşünülmektedir. Öğretmenlerin çocuk katılım
hakları farkındalığı kazandıktan sonra yaptıkları açıklamalarda çocukların kişisel ve sosyal gelişimi, çekingen
öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerinin önemi, okulların genellikle akademik gelişime yönelik olması,
çocukların gerçek dünyaya ilişkin fikirlerinin alınmaması, çocukların, öğretmenlerin ve velilerin
hedeflerinin merkezi olarak görülmesi, ailelerin de katılım hakkı konusunda eksikliklerinin bulunduğu
bildirilmektedir.
(Not: Bu araştırma doktora tezinin bir bölümüdür.)
Anahtar Kelimeler: çocuk, hak, katılım, öğretmen, personel
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Abstract No: 320 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Students spend most of their learning time in class. While a student completing primary education
spends approximately 7,000 hours in class (Jackson, 1968), this number rises to 15,000 hours (Rutter,
Maughan, Mortimore, & Ouston, 1979) when secondary education is completed, and up to 20,000 hours
when college education is completed (Fraser, 2001). Therefore, the environment in which academic and
social learning by students in school is determined by the classroom climate. In general, classroom climate
can be defined as the perceived quality of the classroom environment (Lee, 2005; Rowe, Kim, Baker,
Kamphaus, & Horne, 2010).
The classroom climate can help students perform more advanced learning, as well as function as
a barrier to their learning process (Lee, 2005). Pennick and Bonnstetter (1993) describe the classroom
climate as a conceptual image of the class shared by class members. Similarly, the social climate of the
class is a concept that points to the social relationships in the class (Mainhard, Brekelmans, & Wubbels,
2011). The concept of class climate, which can also be expressed as the social environment of the class,
can be defined as a socio-psychological environment that helps learners to learn better (Fraser, 1986,
Johnson & McClure, 2004; Rowe et al., 2010).
Among the basic components that make up the classroom climate are the relationships that
students have with each other and with the teachers of the students. At this point, the stakeholders, (ı.e.
the students, the teachers, the administrators, etc.) have transferred attributed meanings and
expectations to each other and these expectations can be considered as important factors affecting the
communication process.
Hidden Curriculum
Education is the process of changing behavior depending on the social and economic conditions
surrounding the individual, the cultural and value judgments in which they live, and the development of
pedagogical processes (Türkoğlu, 2005). According to another definition, the educational process is "the
process of changing behavior in an individual's behavior, through his or her own experience, and
deliberately in the desired direction" (Ertürk, 1982). When we consider the definition of education, there
are questions that arise from the hidden curriculum. For example, "who" has the power to determine
what is desired from an education? In terms of critical pedagogy, this use of power to define what
education can be results in "education" becoming a politically neutral activity. Education, however, is not
objective in terms of economic outcomes and choice of school information, but rather a highly political
initiative (Apple, 1990, pp. 1-10).
The question that needs to be addressed at this point is how and why are the collective cultures
conveyed as objective and actual knowledge in schools? To put it more concretely, how does the official
information in a society consist of how and what information is dominant? How does dominant
information present the ideologically structured state of selected information? How do schools make
legitimate truths without questioning these limited and partial standards-based knowledge: Especially,
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the question "How do basic rituals made every day contribute to the learning of these ideologies" implies
an hidden curriculum (Apple, 1990, pp. 11-14).
These questions should be asked in at least three parts of the school life: First, how do basic rituals
made every day contribute to learning by students? Secondly, how do certain forms of past and present
educational curriculum reflect these rituals? Finally, how are these ideologies reflected in the
development of beneficial gaps for educators to make sense, guide and organize their own activities?
(Apple, 1990, p.
The primary concern with these questions is the hidden curriculum practices in schools. The
hidden curriculum for schools is to deal with unchanging affairs and institutional expectations that schools
have been doing every day for years, and to teach non-verbal teachings of trends, values, and norms that
are simple to their lives (Apple, 1990, p.14)ç
The sub-problems of researching this information are as follows:
1 a. What are the approved/ unapproved student behaviors in the classroom according to;
i. Students
ii. Teachers
iii. School administrators?
b. How does this perception varies depending on SES’s of participants schools?
2 a. What are the approved/unapproved teacher behaviors in the classroom according to;
i. Students
ii. Teachers
b. How does this perception vary depending on SES’s of participants schools?
Method
It is planned to conduct the research according to qualitative research methods. Interviews will be
held by different school types, at different grade levels, and with different participants at the secondary
level to provide a maximum diversity sample.
At each school two students, a girl and a boy, will be interviews. These students will be going on
9th, 10th, 11th and 12th grades, and therefore 8 students will be interview per school. Further, four
teachers and a school administrator from each school will be interviewed. In the study, one private high
school, Science High School and Social Sciences High School, two Anatolian High School and 2 Vocational
High School will be included. A total of 56 student interviews, 28 teacher interviews and 7 school manager
interviews are planned. Interviews will be transcribed to a computer line-by-line, and content analysis and
descriptive analysis will be performed.
Keywords: classroom climate, hidden curriculum, high school, teacher and student behaviors
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Öğrenciler öğretim zamanlarının büyük bir bölümünü sınıfta geçirirler. İlköğretimi tamamlayan bir
öğrenci sınıfta yaklaşık olarak 7.000 saat geçirirken (Jackson, 1968), bu sayı ortaöğretim tamamlandığında
15.000 saate (Rutter, Maughan, Mortimore, & Ouston, 1979), üniversite öğrenimi tamamlandığında
20.000 saate kadar yükselir (Fraser, 2001). Dolayısıyla, temelde öğrencilerin okulda edindikleri akademik
ve sosyal öğrenmelerin gerçekleştiği çevre, sınıf iklimidir. Genel olarak sınıf iklimi, sınıf çevresinin algılanan
niteliği olarak tanımlanabilir (Lee, 2005; Rowe, Kim, Baker, Kamphaus, & Horne, 2010).
Sınıf iklimi, öğrencilerin daha ileri düzey öğrenmelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabileceği
gibi onların öğrenme süreçlerini engelleyici bir bariyer gibi de işlev görebilir (Lee, 2005). Pennick ve
Bonnstetter (1993) sınıf iklimini sınıf üyelerince paylaşılan sınıfın kavramsal imgesi olarak
tanımlamaktadırlar. Benzer şekilde, sınıfın sosyal iklimi sınıftaki sosyal ilişkileri işaret eden bir kavramdır
(Mainhard, Brekelmans, & Wubbels, 2011). Sınıfın sosyal ortamı olarak da ifade edilebilen sınıf iklimi
kavramı öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine yardımcı olacak sosyo-psikolojik ortam şeklinde de
tanımlanabilir (Fraser, 1986; Johnson & McClure, 2004; Rowe et al., 2010).
Sınıf iklimini oluşturan temel öğeler arasında, öğrencilerin birbirleri ile ilişkiler ve öğrencilerin
öğretmenleri ile kurdukları ilişkiler yer almaktadır. Bu noktada paydaşların birbirlerine yükledikleri
anlamlar ve beklentiler iletişim sürecini etkileyen önemli unsurlar arasında sayılabilir.
Örtük Program
Eğitim bireyi çevreleyen toplumsal ve ekonomik koşullara, içinde yaşanan kültüre ve değer
yargılarına, eğitbilimin gelişmişliğine bağlı olarak davranış değiştirme sürecidir (Türkoğlu, 2005). Diğer bir
tanıma göre ise eğitim; “bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik yönde
davranış değiştirme süreci” olarak ifade edilebilir (Ertürk, 1982). Eğitim kavramının tanımı ile birlikte, örtük
programa ilişkin sorular ve sorunlar gündeme gelmektedir. “İstendik” derken “kimin” ya da “neyin” istediği
kastedilmektedir? Eleştirel pedagoji açısından, bu sorunu eğitim felsefesi ile ilişkilendirmek bir bakıma
“eğitim”i tarafsız bir girişim olarak gösterme çabasının bir sonucudur. Ancak eğitim hem ekonomik çıktıları
açısından hem de okullarda yer alan bilgilerin seçimi açısından tarafsız değil, aksine son derece politik bir
girişimdir (Apple, 1990, pp. 1-10).
Bu noktada sorulması gereken soru, kolektif kültürün nasıl ve niçin belirli yönleri, okullarda nesnel
ve gerçek bilgi olarak aktarılır? Daha somut olarak açıklamak gerekirse, bir toplumda resmi bilgi, nasıl ve
hangi baskın bilgilerden oluşmaktadır? Baskın bilgiler seçilmiş bilgilerin ideolojik olarak yapılandırılmış
halini nasıl sunmaktadır? Okullar nasıl bu sınırlı ve kısmi standartlara dayalı bilgiyi sorgulamadan, gerçekler
olarak meşru kılar: Özellikle “her gün yapılan temel ritüeller, öğrencilerin bu ideolojileri öğrenmelerine
nasıl katkı sağlar?” sorusu örtük programa işaret etmektedir (Apple, 1990, pp. 11-14).
Bu sorular, okul yaşamının en azından üç bölümünde sorulmalıdır: İlk olarak, her gün yapılan temel
ritüeller, öğrencilerin bu ideolojileri öğrenmelerine nasıl katkı sağlar? İkinci olarak, geçmişte ve şimdi
eğitim programları bilgilerinin belirli biçimleri, bu düzenlemeleri nasıl yansıtır? Son olarak da, bu
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ideolojiler, eğitimcilerin kendi etkinliklerine anlam vermesi, rehberlik etmesi ve düzenlemesi için yararlı
bakış açıkları geliştirmelerine nasıl yansır? (Apple, 1990, p. 14).
Bu sorulardan ilki, okullarda örtük program uygulamaları ile ilgilidir. Okullarda örtük program, yıllar
boyunca okulların her gün gerçekleştirdiği, değişmeyen işler ve kurumsal beklentiler ile başa çıkmak ve
yaşamlarına basit bir şekilde giren eğilimler, değerler ve normların sözsüz bir şekilde öğretilmesidir (Apple,
1990, p. 14).
Bu bilgiler ışında araştırmanın alt problemleri aşağıda belirtilmiştir.
1.a. Öğrenci davranışları açısından sınıf içi istenen/istenmeyen (beklenen/beklenmeyen)
davranışlar nelerdir?
i.
ii.
iii.

Öğrencilere
Öğretmenlere
Okul yöneticilerine göre nasıldır?

b.Bu algı katılımcıların hangi SED’de bir okula devam ettiklerine bağlı olarak nasıl değişmektedir?
2.a. Öğretmen davranışları açısından sınıf içi istenen/istenmeyen (beklenen/beklenmeyen)
davranışlar nelerdir?
i.
ii.

Öğrencilere
Öğretmenlere

b. Bu algı katılımcıların hangi SED’de bir okula devam ettiklerine bağlı olarak nasıl değişmektedir?
Yöntem
Araştırmanın nitel araştırma yöntemlerine göre yapılması planlanmaktadır. Görüşmeler
maksimum çeşitlilik örneklemesini sağlayacak şekilde ortaöğretim düzeyinde farklı okul türlerinde, farklı
sınıf düzeylerinde ve farklı katılımcılar ile görüşmeleri kapsayacak şekilde planlanmıştır.
Her okuldan, 9., 10., 11., 12. sınıfa devam eden bir kız, bir erkek olmak üzere iki öğrenci ile,
dolayısısıyla okul bazında 8 öğrenci ile görüşülmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte her okuldan 4
öğretmen ve bir okul yönetici ile görülecektir. Çalışmada, 1 özel lise, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler lisesi, 2
Anadolu Lisesi ve 2 Meslek lisesi temel alınmıştır. Toplamda 56 öğrenci görüşmesi, 28 öğretmen görüşmesi
ve 7 okul yöneticisi görüşmesi yapılması planlanmaktadır.
Yapılacak olan görüşmeler, satır satır bilgisayar ortamına aktarılacak ve içerik analizi ile betimsel
analiz gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: sınıf iklimi, örtük program, ortaöğretim, öğretmen ve öğrenci davranışları
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Abstract No: 102 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Adolescents in the secondary education period, which is accepted as the most critical period in
terms of forming identity, have the tendency to object to and rebel against many things such as adults
and teachers in their life as well as many other issues that would mean “order and authority” including
education. Not all of these unwanted behaviours which harm the learning and teaching process and have
negative effects on student and teacher motivation are ordinary or momentary misbehaviours. Resistance
behaviours planned by students beforehand and applied in time with pleasure carry a number of
messages that the student wants to convey and usually is a way of expressing dissatisfaction about an
issue.
Resistance behaviours demonstrated by students during teaching processes might be caused by
numerous factors. One of these factors is students’ perceptions about the nature of life at school. Quality
of school life, which is defined as the level of satisfaction about being in the school environment, is a
positive perception which has effects on academic outputs as well as social, psychological and emotional
development. If students’ perceptions about school life are positive, it is quite natural to expect them to
have sense of belonging to school. Sense of school belonging is related to the student’s level of feeling an
irreplaceable member who is adopted, considered important, and respected at school. Especially in the
secondary education period when the need for sense of belonging to a social group is very intense, sense
of school belonging is important in terms of experiencing less psychological and academic problems. In
these processes, a student who is satisfied about quality of school life and who feels lucky for being in
that school will have more positive feelings about sense of belonging to school and as a result will develop
less resistance to the learning and teaching process. Despite its importance, no studies in literature seem
to have investigated these three variables together. The main purpose of this study, which aims to fill this
gap in literature, is to investigate resistance behaviours, quality of school life, and sense of school
belonging in high school students.
In line with this purpose, the study seeks answers to the following questions:
1. What are high school students’ resistance behaviours, quality of school life perceptions, and sense of school
belonging?
2. Are there any significant differences between high school students’ resistance behaviours, quality of school
life perceptions, and sense of school belonging according to gender, class level, socio-economic level,
academic success and parents’ education level?
3. Are there any significant relationships between high school students’ resistance behaviours, quality of
school life perceptions, and sense of school belonging?
4. Do high school students’ school quality of life perceptions and sense of belonging to school predict
students’ resistance behaviours significantly?

This study will utilize descriptive and relational screening models. Target population of the study
is 9th, 10th, 11th and 12th grade high school students who are enrolled in high schools in the center
towns of Adana. Sample will be selected using stratified clustered sampling technique in which two high
schools will be identified from low, medium and high socio-economic levels; the participants will be
randomly selected students who are enrolled in one class from each level. Data will be collected through
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the “Quality of Life Scale in High Schools”, “Sense of Belonging to School Scale”, “Resistance Scale for High
School Students”, and “Socio-demographic Form”. Data analysis process will involve descriptive statistical
techniques as well as parametric and nonparametric tests according to normality assumptions. On the
other hand, correlation will be used for the third research question, and standard multiple regression
analysis will be used for the fourth research question. Data analysis will involve presentation of the
findings, interpretation of the findings in line with the related literature, and recommendations for
practices and further studies.
Keywords: Quality of school life, sense of school belonging to student resistance behaviours, high school
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Bildiri No: 102 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bir birey olarak kendine ait kimlik oluşturma bakımından en kritik dönem olarak kabul edilen
ortaöğretim döneminde ergenler, çevrelerindeki yetişkinlere, öğretmenlere ve eğitim de dahil olmak
üzere “düzen ve otorite” anlamına gelebilecek birçok şeye, itiraz etme, başkaldırma eğilimi gösterirler.
Çoğu zaman öğrenme-öğretme sürecine zarar veren, öğrenci ve öğretmen motivasyonunu olumsuz
etkileyen bu tür istenmeyen davranışların hepsi, sıradan, anlık birer yaramazlık olmayabilir. Öğrencilerin
önceden planladıkları ve zamanı gelince keyifle uyguladıkları direnç davranışları, öğrencinin iletmek
istediği bir takım mesajlar taşır ve genellikle bir konuya ilişkin memnuniyetsizliğinin ifade biçimlerinden
biridir.
Öğrencilerin öğrenme öğretme süreçlerinde sergiledikleri direnç davranışları, birçok faktörden
kaynaklanabilmektedir. Bu faktörlerden biri, öğrencilerin okullarındaki yaşamın niteliğine ilişkin algılarıdır.
Okuldaki bütün bireylerin, okul ortamında bulunuyor olmaktan duydukları memnuniyet düzeyi olarak ele
alınan okul yaşamının kalitesi, akademik çıktılar kadar sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim üzerinde de
önemli etkileri olan pozitif bir algıdır. Öğrencilerin okul yaşamına ilişkin algıları olumlu ise okula aidiyet
hissetmeleri de son derece doğal bir beklentidir. Okula aidiyet duygusu, öğrencinin okul toplumunun,
benimsenen, önemsenen, saygı duyulan, vazgeçilmez bir üyesi olarak hissetme düzeyi ile ilgilidir. Özellikle,
kendini sosyal bir gruba ait hissetme gereksiniminin yoğun şekilde hissedildiği ortaöğretim çağında, okula
aidiyet duygusu, bu dönemin psikolojik ve akademik açılardan daha sancısız yaşanması bakımından önemli
görülmektedir. Bu süreçlerde oklunun yaşam kalitesinden memnuniyet duyan, bu okulda bulunmaktan
dolayı kendini şanslı hisseden bir öğrenci, okula aidiyet bakımından da olumlu duygular yaşayacak ve
bütün bunlar sonucunda, öğrenmeye ve öğretim sürecine yönelik daha az direnç geliştirecektir. Taşıdığı
öneme rağmen yapılan alan yazın taramalarında bu üç değişkenin bir arada incelendiği herhangi bir
çalışmaya ulaşılamamıştır. Alan yazındaki bu boşluğun giderilmesine katkıda bulunma düşüncesiyle
planlanan araştırmanın temel amacı ortaöğretim öğrencilerinde direnç davranışları ile okul yaşam kalitesi
algısı ve okula aidiyet duygusunun incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda şu araştırma sorularına yanıt
aranacaktır.
Lise öğrencilerinin;
1. Direnç davranışları, okul yaşam kalitesi algıları ve okula aidiyet duyguları nasıldır?
2. Direnç davranışları, okul yaşam kalitesi algıları ve okula aidiyet duyguları arasında cinsiyet, sınıf,
sosyoekonomik düzey, akademik başarı ve anne-baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
3. Direnç davranışları, okul yaşam kalitesi algıları ve okula aidiyet duyguları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
4. Okul yaşam kalitesi algıları ve okula aidiyet duyguları öğrencilerin direnç davranışlarını anlamlı bir şekilde
yordamakta mıdır?

Araştırmada, betimsel ve ilişkisel tarama modelleri kullanılacaktır. Araştırmanın çalışma evrenini
Adana ili merkez ilçelerinde yer alan liselerde öğrenim gören 9.,10., 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören
ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde tabakalı küme örnekleme tekniğinden
yararlanılarak, alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyde yer alan ikişer lise belirlenecek; bu liselerde her
sınıf düzeyinde seçkisiz olarak belirlenen birer şubede öğrenim gören öğrenciler örneklemi oluşturacaktır.
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Verilerin toplanmasında “Liselerde Yaşam Kalitesi Ölçeği”, “Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği”, “Lise
Öğrencileri Direnç Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılacaktır. Veri analizi sürecinde betimsel istatistik
tekniklerinin yanı sıra normallik sayıltılarının karşılanıp karşılanmama durumuna göre parametrik ya da
parametrik olmayan testlerden yararlanılacaktır. Bununla birlikte çalışmanın üçüncü araştırma sorusu için
korelasyon, dördüncü araştırma sorusu için standart çoklu regresyon analizi kullanılacaktır. Veri analizi
aşamasının sonucunda elde edilen bulgular sunulacak, alan yazın desteği ile tartışılıp yorumlanacak ve bu
doğrultuda uygulamaya ve gelecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul yaşam kalitesi, okula aidiyet duygusu, öğrenci direnç davranışları, ortaöğretim
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Aim
The purpose of this study is to compare female and male physical education teachers’ moral
disengagement tendencies in and out of their sport lives and to investigate the relationship between
moral disengagement tendencies in and out of their sport lives and the teachers’ age and teaching
experience.
Method
This study was conducted with 162 physical education teachers (65 females and 97 males).
Average age of the teachers was 37.51±6.72 (Mfemale= 35.51±6.68, Mmale= 38.86±6.43), and average
years of experience was 12.36±7.72 (Mfemale= 11.28±8.52, Mmale= 13.08±7.09).Data were collected
using a scale which was developed by Boardley and Kavussanu (2008) in order to measure moral
disengagement attitudes in sport. The scale, which was adapted to Turkish by Gürpınar (2015), has 8 items
and one factor and is rated on a 7-point likert scale. Cronbach’s Alpha coefficient of the scale was found
.79 in the present study. Minimum and maximum scores to be obtained from the scale are 8 and 56
respectively, with higher scores indicating participants’ higher moral disengagement in sport. Another
scale that was utilized for data collection was developed by Bandura in order to identify individuals’ moral
disengagement tendencies. The scale was adapted to Turkish by Gezici-Yalçın, Şenyurt, Gültepe and
Coşkun (2016). The 26-item scale has one factor and is rated on a 5-point Likert scale. Scores to be
obtained from the scale range between 26 and 130, with higher scores indicating higher moral
disengagement tendencies. Cronbach’s alpha coefficient of the scale was found .96 in the present study.
Data were collected using convenience sampling method and analyzed using Mann-Whitney U and
Spearman Rank Order coefficient.
Findings
Resultsof the Mann-Whitney U analysis, which was performed because data were distributed
normally, indicated that there were no statistically significant differences between females (Mdn.= 14.00)
and males(Mdn.= 17.20) in terms of the scores they obtained from the Moral disengagement in sport ( U=
2806.50, z= -1.19, p= .24; female (Mdn.= 42.74) and male (Mdn.= 49.03); however, there were differences
between females (Mdn.= 14.00) and males (Mdn.= 17.20) in terms of their moral disengagement scores
for out of sport lives (U= 2138.50, z= -3.47, p= .001).Findings showed that female teachers’ moral
disengagement scores out of their sport lives were significantly lower in comparison to those of male
teachers. In addition, Spearman’s Rank Order correlation coefficient was performed in order to find out
whether there was a statistically significant relationship between moral disengagement tendencies in and
out of sport lives and the teachers’ age and experiences; no statistically significant relationship was found
between female teachers’ age and teaching experience and their moral disengagement scores in and out
of their sportlives (p> .05). However, a statistically positive, highly significant relationship was found
between female teachers’ moral disengagement scores in sport livesand moral disengagement scores out
of sport lives (rs(65)= .57, p= .01). In a similar vein, male teachers’ moral disengagement tendencies scores
in and out of sport lives indicated no significant relationships with age and experience (p> .05); however,
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a positive, medium level and significant relationship was found between moral disengagement tendencies
in and out of sport scores (rs(97)= .38, p= .01).
Conclusion
Findings showed that both female and male physical education teachers had low moral
disengagement tendencies both in and out of sport environments. Gender was found to cause no
differences between the teachers in terms of moral disengagement in sport environment. As for the out
of sport environments, male teachers were found to have higher moral disengagement tendencies in
comparison to female teachers. No significant relationships were found between age and teaching
experience and moral disengagement in and out of sport environments. However, moral disengagement
scores out of sport environments increased with the increase in the moral disengagement scores in sport.
It is recommended that qualitative data collection methods should be utilized for the identification of
teachers’ moral disengagement tendencies in and out of their sport lives and despite the below-average
scores, possible reasons for not obtaining the scores at lowest levels should be investigated.
Keywords: Physical education, sport, moral, moral disengagement
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Amaç: Bu çalışmanın amacı kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin spor ve spor dışı
yaşamlarındaki ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin karşılaştırılarak, spor ve spor dışı yaşamlarındaki ahlaki
uzaklaşma eğilimleri ile yaşları ve öğretmenlik deneyimleri arasında ilişkiyi incelemektir.
Yöntem: Araştırmaya 65 kadın 97 erkek olmak üzere 162 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır.
Öğretmenlerin yaş ortalamaları 37.51±6.72 (Ort.kadın= 35.51±6.68, Ort.erkek= 38.86±6.43), deneyim yılı
ortalamarı 12.36±7.72’dir (Ort.kadın= 11.28±8.52, Ort.erkek= 13.08±7.09). Araştırmada veri toplamak
amacı ile Boardley ve Kavussanu (2008) tarafından, sporcuların sporda ahlaktan uzaklaşmaya yönelik
tutumlarını ölçmek üzere geliştirilmiş ve Türkçeye Gürpınar (2015) tarafından uyarlanmış, 8 maddeli, tek
faktörlü ve 7’li Likert tipinde hazırlanmış bir ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin bu çalışma kapsamında elde edilen
Cronbach alfa katsayısı .79 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınabilecek minimum ve maksimum puanlar
8-56 olup, yüksek puanlar katılımcıların spor ortamında ahlaktan uzaklaştıkları anlamını taşımaktadır.
Araştırmada kullanılan bir diğer ölçek Bandura (1996) tarafından bireylerin ahlaki uzaklaşma eğilimlerini
ortaya koymak amacı ile geliştirilmiş, Gezici-Yalçın, Şenyurt, Gültepe ve Coşkun (2016) tarafından Türkçeye
uyarlanmıştır. Toplam 26 maddeden oluşan ölçek tek faktörlüdür ve 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır.
Ölçekten alınacak minimum ve maksimum puanlar 26-130 arasında değişmekte, yüksek puanlar ahlaki
uzaklaşma eğiliminin fazla olduğunu göstermektedir. Ölçeğin bu çalışma kapsamında elde edilen Cronbach
alfa katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır. Veriler kolayda örnekleme yolu ile toplanmış, verilerin analizinde
Mann-Whitney U ve Spearman Rank Order katsayısı kullanılmıştır.
Bulgular: Verilerin normal dağılmaması üzerine uygulanan Mann-Whitney U analiz sonuçları, kadın
(Mdn.= 14.00) ve erkek (Mdn.= 17.20) beden eğitimi öğretmenlerinin sporda ahlaktan uzaklaşma
ölçeğinden almış oldukları puan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koyarken, U=
2806.50, z= -1.19, p= .24; kadın (Mdn.= 42.74) ve erkeklerin (Mdn.= 49.03) spor dışı yaşamlarında ahlaktan
uzaklaşmaya yönelik almış oldukları puan açısından fark olduğunu göstermiştir, U= 2138.50, z= -3.47, p=
.001. Elde edilen bulgular, kadın beden eğitimi öğretmenlerinin spor dışı yaşamlarında ahlaktan uzaklaşma
eğilimi puanları, erkeklerle kıyaslandığında anlamlı derecede düşük çıkmıştır. Buna ek olarak kadın ve
erkek beden eğitimi öğretmenlerinin sporda ve spor dışındaki ahlaki uzaklaşma eğilimleri ile yaş ve
deneyimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı Spearman’s Rank Order korelasyon
katsayısı ile hesaplanmış ve kadın öğretmenlerin yaşları ve deneyimleri ile sporda ve spor dışındaki ahlaki
uzaklaşma puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur, p> .05. Ancak kadın
öğretmenlerin sporda ahlaki uzaklaşma puanları ve spor dışındaki ahlaki uzaklaşma puanları arasında
istatistiksel olarak pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir, (rs(65)= .57, p= .01).
Benzer biçimde erkek öğretmenlerin de sporda ve spor dışında ahlaki uzaklaşma eğilimi puanları ile yaş ve
deneyimin istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi tespit edilmemiş (p> .05), ancak sporda ve spor dışında
ahlaki uzaklaşma eğilimi puanları arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur,
(rs(97)= .38, p= .01).
Sonuç: Araştırma bulguları kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin hem spor ortamında hem
de spor ortamı dışında ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin düşük olduğunu göstermiştir. Cinsiyetin, spor
ortamında ahlaki uzaklaşma açısından öğretmenler arasında fark yaratmadığı, spor dışındaki yaşamda
erkek öğretmenlerin kadınlardan daha fazla ahlaki uzaklaşma eğilimleri olduğu görülmüştür. Spor
ortamında ve dışında ahlaki uzaklaşma ile öğretmenlerin yaş ve öğretmenlik deneyimleri ilişkili
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bulunmamıştır, ancak spor ortamında ahlaki uzaklaşma eğilimi arttıkça, spor ortamı dışında da
artmaktadır. Spor ortamında ve spor ortamı dışında beden eğitimi öğretmenlerinin ahlaki uzaklaşma
eğilimlerinin ortaya konulmasında nitel araştırma yöntemi kullanılması; araştırmada ahlaki uzaklaşma
puanları ortalamanın altında bulunmuş olsa da, öğretmenlerin ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin en düşük
düzeyde çıkmamasının olası nedenlerinin araştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, spor, ahlak, ahlaki uzaklaşma
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Hidden curriculum, has lately become one o the concepts growing in importance in the education
literature. Even though researches on this subject have been increasing recently, it can be seen that
different definitions of the newly developing hidden curriculum concept have been made in different
studies. Although the hidden curriculum is generally defined as a curriculum formed by informal teaching
activities, it appears that it is defined by various authors from different perspectives (Yüksel, 2002). In
addition to the different definitions, it seems that there are different opinions about the scope of the
hidden curriculum. Another important issue about the hidden curriculum is that the concept is usually
handled in relation to certain other concepts. In studies, it is often seen that the hidden curriculum is
being associated with the effects on the learning outcome in different subjects (valuing, acquiring skills,
emotional development, etc.), or relating to some other subjects. When thesis and articles made
regarding hidden curriculum are examined it can be realized that considering its structure those issues
can vary quite visible in both throughout the world and Turkey. Thus, to reveal the other concepts and
issues associated with the hidden curriculum in the literature is thought to be significant for revealing the
intensity and shortcomings in this regard to shed light on the work to be done in the future. Due to some
differences of opinion on the definition and concept of the hidden curriculum, as stated formerly, putting
forward these opinions is seen as important. Therefore, after the main framework of the hidden
curriculum concept is explained from different aspects, the areas and subjects associated with the
concept of hidden curriculum will be revealed and a framework will be tried to lay down.
In this context the purpose of this study is to determine the topics / fields embraced in the articles
and thesis related to hidden curriculum in both Turkey and the world's literature. For this purpose,
answers to the following questions will be sought;
- How is the concept of hidden curriculum described in the literature?
- What are the differences between the definitions of the hidden curriculum?
- What are the concepts / topics / areas that are covered or associated with the hidden curriculum
in studies?
- What are the similarities and differences between the concepts / topics / areas that are covered
or associated with the hidden curriculum in Turkey and the other countries?
This study is a descriptive research in the direction of the purpose of the study and the data will
be collected through the examination of the documents. For the data collection, it is planned to examine
the master and doctoral thesis both in Turkey and global beside the articles accessed from the Web of
Science and ULAKBİM databases. Related works will be reached by searching with the "hidden curriculum"
key phrase.The data obtained in this way will be solved by content analysis method from the data analysis
methods and the results will be presented. There is a total of 27 theses,13 of which are master's and 14
of which are doctorate, in the name of which "hidden curriculum" has been identified. A total of 64 theses
with the concept of "hidden curriculum" in the name of the thesis and reachable in full text were found
among the thesis made in the ProQuest Dissertations & Thesis Global database. As seen at the search
results made with the same criteria in ULAKBİM and Web of Science databases a total of 55 open access
articles in ULAKBİM database has been identified, while 62 in the Web of Science database. As a result of
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these preliminary studies, it is planned to carry out studies with the aim of using the databases mentioned
above in the direction of the research.
Keywords: hidden curriculum
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Örtük program, eğitim alanyazınında son dönemlerde önemi giderek artan kavramlardan biri
haline gelmiştir. Son zamanlarda bu konuda yapılan araştırmalar giderek artmakta olsa da henüz yeni
gelişmekte olan örtük program kavramının farklı çalışmalarda farklı tanımlarının yapıldığı
görülebilmektedir. Örtük program genel anlamıyla resmi olmayan öğretim etkinliklerinin oluşturduğu
program olarak tanımlanmakta olsa da çeşitli yazarlar tarafından farklı görüş açılarından bakılarak
tanımlanmakta olduğu görülmektedir (Yüksel, 2002). Farklı tanımların yanı sıra örtük programın kapsamı
konusunda da alanyazında farklı görüşlerin yer aldığı görülmektedir. Örtük program hakkında bir diğer
önemli konu ise yapılan çalışmalarda örtük programın genellikle belirli bazı başka kavramlarla
ilişkilendirilerek ele alınmasıdır. Çalışmalarda çoğunlukla örtük programın farklı konulardaki kazanımlara
etkisinin (değer kazandırılması, beceri kazandırılması, duyuşsal gelişim vb.) veya bazı konularla ilişkisinin
ortaya konulmaya çalışıldığı görülmektedir. Örtük program konusunda yapılan tez ve makaleler
incelendiğinde yapısı gereği bu konuların hem dünyada hem de Türkiye’de oldukça farklılaşabildiği
görülebilir. Dolayısıyla örtük program ile ilişkilendirilen diğer kavram ve konuların neler olduğunun ortaya
konulmasının alanyazında bu konudaki yoğunluk ve eksikliklerin ortaya konulması ve gelecekte yapılacak
olan çalışmalara ışık tutması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Başta da belirtildiği üzere örtük
program kavramı konusundaki bazı tanım ve görüş farklılıklarının var olması nedeniyle öncelikle bu
görüşlerin ortaya koyulması da önemli görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı bu çalışmada örtük program
kavramı ana çerçevesiyle ve farklı açılardan açıklanmaya çalışıldıktan sonra örtük program kavramı ile ilgili
ilişkilendirilen alanlar belirlenerek bu konuda bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır.
Bu kapsamda bu araştırmanın amacı örtük program konusunda hem Türkiye hem de dünya
alanyazınında tez ve makale düzeyinde yer alan çalışmalarda örtük program ile birlikte ele alınan/
ilişkilendirilen konuların ve alanların belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt
aranacaktır;
- Örtük program kavramı alanyazında nasıl tanımlanmaktadır?
- Örtük programın alanyazındaki tanımları arasındaki farklılıklar nelerdir?
- Çalışmalarda örtük program ile birlikte ele alınan ya da ilişkilendirilen kavramlar/ konular/ alanlar
nelerdir?
-Dünya ve Türkiye alanyazınındaki çalışmalarda örtük program ile birlikte ele alınan ya da
ilişkilendirilen kavramlar/ konular/ alanlar arasında benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
Çalışmanın amacı doğrultusunda bu araştırma betimsel bir araştırma olup veriler doküman
incelemesi yoluyla toplanacaktır. Verilerin elde edilmesinde Türkiye ve dünyada yazılmış olan yüksek lisans
ve doktora tezleri ile Web of Science ve Ulakbim veri tabanlarından ulaşılan makalelerin incelenmesi
planlanmaktadır. İlgili çalışmalar “örtük program” anahtar kelimesiyle arama yapılarak ulaşılacaktır. Bu
yolla elde edilen veriler veri çözümleme yöntemlerinden içerik analizi yöntemi ile çözümlenerek sonuçlar
ortaya konulacaktır. Yökün tez tarama sayfasından yapılan aramada tez adında “örtük program” kavramı
geçen 13 tanesi yüksek lisans 14 tanesi ise doktora olmak üzere toplam 27 tezin olduğu belirlenmiştir.
ProQuest Dissertations & Thesis Global veri tabanından dünyada yapılmış tezler arasında yapılan arama
sonucunda tez adında “hidden curriculum” kavramı geçen ve tam metin erişilebilen toplam 64 tez
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bulunmuştur. Makalelere ulaşım içinse ULAKBİM ve Web of Science veri tabanlarından yararlanılmış, bu
veri tabanlarında aynı ölçütlerle yapılan arama sonucunda ULAKBİM veri tabanında toplam 55, Web of
Science veri tabanında ise 62 açık erişimi bulunan makaleye ulaşılmıştır. Yapılan bu ön incelemeler
sonucunda araştırmanın amacı doğrultusunda alanyazının bahsedilen veri tabanlarından yararlanılarak
ulaşılan çalışmalar ile gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Sonuç olarak örtük program kavramı konusunda alanyazında yer alan farklılıkların ve bu konuda
gerçekleştirilen çalışmaların incelenmesi, örtük program konusunda yapılacak çalışmaların
yararlanabileceği bir kaynak olması açısından önemli görülmektedir ve alanyazına bu konuda katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: örtük program
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Aim
After 1950, the starting of mass media’s effectiveness to increase brought media to an important
place for societies. Especially, the politics’ and the capital’s turning to media by noticing the media’s
influence on the mass transformed the media to a big power. After 1980, developments in information
and communication technology increased the number of media environments rapidly, with the internet’s
becoming widespread the media became an important piece of people’s lives. This situation turned the
media into the fourth power. The media’s becoming fourth power caused to direct the commercial,
political, and fictional messages to the masses unilaterally. In this context, the study of media literacy was
started to protect the people from the harmful effects of media. These studies going down to 1970s
around the world started in Turkey in 2003. In these studies, the framework of the media literacy
education was formed, so these studies were tried to be applied actively. By the year of 2018, these
studies haven’t reached the required level. Here, this assertion was prepared in order to contribute the
forward studies by handling the media literacy studies in Turkey and by revealing the education based
deficiencies. Also, in the context of education, the process of transformation in the passing from media
literacy to new media literacy.
Method
Document analysis and descriptive survey method were used in the study. From 2003 to 2018,
academic studies such as symposium, panel, workshop, book, article about the media literacy and the
new media literacy with regards to contributions to education were examined in the context of content.
Findings
It is possible to evaluate the studies in the media literacy in Turkey in three different historical
stage.
2003 – 2006 Media Literacy:
In this period when the studies in America and Europe were examined, the substructure of the
studies were started. The first important study is the Communication Council in Ankara in 20-21 February,
2003. After the council, Radio and Television Supreme Council (RTSC) put the subject on the agenda, in
2004 Violence Prevention Platform was held. Both in the Communication Council and in this platform, it
was suggested that media literacy courses should be taught in primary schools.
In 2005, 27 papers were presented at Marmara University at the International Media Literacy
Conference, held for the first time in Turkey and in these papers, it has been generally emphasized that
media literacy courses should be put into school curriculum, that the course should be given by experts
in the field and that the education should be acted promptly.
“ Public Opinion Research of Television Watching Habits of Students at the Primary School”
conducted by RTSC in 2006 revealed important findings about media usage of students and it is clearly
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seen how much the media literacy courses are important. After these studies, RTSC and MoNE have
signed the "Cooperation Protocol on the Teaching of Media Literacy Course at Secondary Education
Institutions".
2006 – 2013 Media Literacy Course:
After all the studies "Elective Media Literacy Course Curriculum at Primary Schools " was accepted
on August 31, 2006. In this direction, the media literacy course, started to be taught in five pilot schools
determined by the Ministry of National Education in 2006-2007 academic year, has been taught as an
elective course in 35 thousand elementary schools since 2007-2008 school year.
In this period, the media literacy course aims to protect children and young people against the
negative effects of television.
New Media Literacy Course from 2014 to Present:
The increase of Information and Communication Technologies requires to update the media
literacy course because of children’s request to get information from the internet through smart phones
instead of books, print media and television. For this purpose, RTSC and MoNE signed “The Protocol on
the Development of the Media Literacy Consciousness at the Primary School Students and the
Cooperation towards the Media Literacy Course” on 23 May, 2013. This new teaching material has been
started to be taught in 2014-2015 academic year.
As a result, 72 articles, 32 masters dissertations and 9 doctorate dissertations about 'media literacy
education' were examined between 2005 and 2018. Within this period, 1st International Conference on
Media Literacy consisting of 27 assertion and 1st Turkey Children and Media Congress consisting of 39
reports were made. Books were written by both RTSC, MoNE and academicians.
Result
The rapid transformation of the media made it possible for new media environments in which
social events are particularly active to direct individuals’ 24 hour. This caused the effect of the media on
individuals to maximize. It can be easily expressed that as the influence of the media on individuals
increases, the media literacy education cannot be systematically and formally formulated. The media
literacy course, launched as pilot schools at five primary schools in Ankara, İstanbul, İzmir, Adana and
Erzurum in 2006-2007 academic year, was begun to be taught as an elective course throughout Turkey in
35 thousand primary schools in the 2007-2008 academic year. The course with the renewed curriculum
continues to be taught as “ Media Literacy Course Teaching Material” from 2014 -2015 academic year as
an elective course at 7th and 8th grades. However, in view of the constant ideological bombardment of
the media, it should not be selective but should be taught compulsorily in schools. Another deficiency in
the media literacy course is that enough time is not spent for the course and it is given to other teachers
who are not interested in the field, especially social sciences, instead of people who are specialized faculty
of communication graduates in the field. Especially in the age of communication where new media circles
are rapidly increasing, it is a vital necessity for media literacy education to be given in all educational
stages in a systematic framework.
Keywords: Media literacy, media literacy course, media literacy education, new media literacy.
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Amaç
1950’den sonra kitle iletişim araçlarının etkinliğinin artmaya başlaması medyayı toplumlar için
önemli bir konuma getirmiştir. Özellikle siyasetin ve sermayenin medyanın kitleler üzerindeki etkisini fark
etmesiyle medyaya yönelmesi medyayı büyük bir güç haline dönüştürmüştür. 1980’den sonra bilgi ve
iletişim teknolojilerindeki gelişmeler medya ortamlarının sayısını hızla artırmış, internetin yaygınlaşması
ile birlikte medya insanların yaşamının önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu durum medyayı dördüncü
kuvvet haline getirmiştir. Medyanın dördüncü kuvvet olması ticari, siyasi ve kurgusal mesajları tek taraflı
olarak kitlelere yönlendirmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda bireyleri medyanın zararlı etkilerinden
korumak için medya okuryazarlığı çalışmaları başlatılmıştır. Dünyada 1970’lere kadar giden bu çalışmalar
Türkiye’de 2003 yılında başlamıştır. Çalışmalarda medya okuryazarlığı eğitiminin çerçevesi çizilerek bu
çalışmaların aktif bir şekilde uygulanmasına çalışılmıştır. 2018 yılı itibariyle bu çalışmalar henüz istenen
seviyeye gelmemiştir. İşte bu bildiri Türkiye’de medya okuryazarlığı çalışmalarının serüvenini ele alarak
eğitim bazlı eksiklikleri ortaya koyup ileriye dönük yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacı ile
hazırlanmıştır. Ayrıca eğitim bağlamında medya okuryazarlığından yeni medya okuryazarlığına geçişteki
dönüşüm sürecine de odaklanılacaktır.
Yöntem
Çalışmada doküman analizi ve betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. 2003 yılından 2018 yılına
kadar medya okuryazarlığı ve yeni medya okuryazarlığı ile ilgili sempozyum, panel, çalıştay, kitap, makale
gibi akademik çalışmalar eğitime katkısı açısından içerik bağlamında incelenmiştir.
Bulgular
Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitimi çalışmalarını üç ayrı tarih diliminde değerlendirmek
mümkündür.
2003-2006 Medya Okuryazarlığı:
Amerika ve Avrupa’daki çalışmaların incelendiği bu dönemde dersin alt yapı çalışmaları başlamıştır.
İlk önemli çalışma 20-21 Şubat 2003 tarihlerinde Ankara'da yapılan İletişim Şûrası’dır. Şûra sonrası Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) konuyu gündemine almış, 2004 yılında Şiddeti Önleme Platformu
düzenlenmiştir. Gerek İletişim Şûrası’nda gerekse bu platformda ilköğretim okullarında medya
okuryazarlığı derslerinin okutulması önerilmiştir.
2005 yılında Marmara Üniversitesi’nde Türkiye’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Medya
Okuryazarlığı Konferansında 27 bildiri sunulmuş ve bu bildirilerde genel olarak medya okuryazarlığı
dersinin mutlaka okul müfredatlarına koyulması, dersin alanında uzman kişiler tarafından verilmesi ve
eğitimler konusunda ivedilikle harekete geçilmesi konularına dikkat çekilmiştir.
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2006 yılında RTÜK tarafından gerçekleştirilen “İlköğretim Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme
Alışkanlıkları Kamuoyu Araştırması”, öğrencilerin medya kullanımları ile ilgili önemli bulgular ortaya
koymuş ve medya okuryazarlığı dersinin ne kadar gerekli olduğu açıkça görülmüştür. Bu çalışmalar sonrası
RTÜK ile MEB “Orta Öğretim Kurumlarına Medya Okuryazarlığı Dersi Konulmasına Dair İşbirliği
Protokolü”nü imzalamışlardır.
2006-2013 Medya Okuryazarlığı Dersi:
Tüm çalışmalar sonrası 31 Ağustos 2006’da “İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim
Programı” kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, 2006-2007 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
belirlenen beş pilot ilde okutulmaya başlayan medya okuryazarlığı dersi 2007–2008 öğretim yılından
itibaren 35 bin ilköğretim okulunda seçmeli ders olarak okutulmuştur.
Bu dönemde medya okuryazarlığı dersi, çocukların ve gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine
karşı korunmaları amacını taşımaktadır.
2014 Yılından Günümüze Yeni Medya Okuryazarlığı Dersi:
Bilgi İletişim Teknolojilerinin artması, çocukların kitap, yazılı basın ve televizyon yerine akıllı
telefonlar aracılığıyla internetten bilgiye ulaşmak istemeleri medya okuryazarlığı dersinin güncellenmesini
gerektirmiştir. Bu amaçla RTÜK ve MEB arasında 23 Mayıs 2013 tarihinde “İlköğretim Öğrencilerinde
Medya Okuryazarlığı Bilincinin Geliştirilmesi ve Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik İşbirliği Protokolü”
imzalanmıştır. Hazırlanan bu yeni Öğretim Materyali, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında okutulmaya
başlanmıştır.
Sonuç olarak 2005 – 2018 yılları arasında ‘medya okuryazarlığı eğitimi’ ile ilgili yayınlanan 72
Makale, 32 yüksek lisans tezi, 9 doktora tezi incelenmiştir. Bu süre içerisinde 27 bildiriden oluşan
1.Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı, 39 bildiriden oluşan 1.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
yapılmıştır. Gerek RTÜK, MEB ve gerekse akademisyenler tarafından kitaplar yazılmıştır.
Sonuç
Medyanın hızla dönüşmesi, özellikle sosyal mecraların etkin olduğu yeni medya ortamlarının
bireylerin neredeyse 24 saatine yön verir hale gelmesini sağlamıştır. Bu da medyanın bireyler üzerindeki
etkisinin maksimum seviyeye çıkmasına neden olmuştur. Medyanın bireyler üzerindeki etkisi artarken,
medya okuryazarlığı eğitiminin formel olarak bir sistematiğe oturtulamadığı rahatlıkla ifade edilebilir.
2006–2007 öğretim yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Erzurum’daki beş ilköğretim okulunda pilot
olarak başlatılan medya okuryazarlığı dersi 2007–2008 öğretim yılından itibaren Türkiye genelindeki 35
bin ilköğretim okulunda seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. 2014-2015 tarihinden itibaren
“Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Materyali” olarak yenilenen öğretim programıyla ders 7.ve
8.sınıflarda seçmeli olarak verilmeye devam etmektedir. Oysaki medyanın sürekli olarak ideolojik
bombardımanının göz önüne alınarak bunun seçici değil zorunlu olarak okullarda okutulması
gerekmektedir. Medya okuryazarlığı dersi ile ilgili bir diğer eksiklik de derse yeterli sürenin ayrılmayıp dersi
alanında uzman iletişim fakültesi mezunlarının vermeyip sosyal bilgiler başta olmak üzere alanla ilgisi
olmayan diğer öğretmenlere bu dersin verdirilmesidir. Özellikle yeni medya mecralarının hızla arttığı
iletişim çağında medya okuryazarlığı eğitiminin zorunlu olarak bir sistematik çerçevede tüm eğitim
kademelerinde verilmesi hayati bir zorunluluktur.
Anahtar Kelimeler: Medya okuryazarlığı, medya okuryazarlığı dersi, medya okuryazarlığı eğitimi, yeni medya okuryazarlığı.
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Students' Opinions About Using Social Media In Teaching Activities
Serkan Dinçer
Çukurova Üniversitesi

Abstract No: 313 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
It is not wrong to say that social media has been a part of life for the last 10 years. Research shows
that an individual uses social media from eight to eleven hours a day on average. Especially, based on this
usage period, companies continue to use commercial activities notably such as advertising, online
shopping through social media accounts. Similarly, some private educational institutions also publish
supportive materials and announcements for courses they teach on e-learning platforms through these
social media accounts. It is clear that the use of social media in teaching activities would give benefits
today where social media is part of such a lifestyle. This study, which is based on this information, was
carried out with pilot study data of a research conducted to investigate the usability of social media in
teaching activities. In the study, the research question “how the students evaluated the teaching
material” was tried to be answered. The study was designed as experimental model and carried out in
three different groups. A seventh grade math course was chosen and the study was limited to five weeks;
three weeks for application and two weeks for a review of other platforms. Each group consists of 32
middle school students. The first group was selected as control group and participants were asked to
perform tasks they received after each course (worksheets being given with the course and practice
books). These tasks were presented to the second group in an e-learning platform (WizIQ). The same tasks
were given to the third group, the Edmodo e-learning platform , which has a similar interface with
Facebook. Over the last two weeks, participants were allowed to review other platforms (e.g. the control
group was asked to perform tasks with WizIQ in the fourth week, and with Edmodo in the fifth week). The
data of the study were collected using the Instructional Materials Assessment Scale and a interview form
consisting of open ended questions (including tasks in the first three weeks). As a result of the analysis of
the obtained data, no significant difference was found between the first two groups in terms of material
evaluation while the third group was significantly different from the first two groups. When the reasons
for this difference were examined, it was found out that students were particularly pleased with the use
of Edmodo as a social media account and, as a result, they rated the material with high scores. In addition,
it was also understood that, although restricted by their families to use social media, many participants
were allowed to use this platform, which is thought to increase participants' interest in the material. As
related platform formed collaborative social learning environments such as instant correspondence,
group creation, etc., participants were able to exchange information with each other, which is
consequently thought to be effective for participants’ use of the material. Although different platform,
the reasons why the use of WizIQ, which has similar features, did not create any significant difference
with the control group and why the use of Edmodo did, were examined. It was understood that almost all
of the participants have already used different e-learning environments, and because the WizIQ platform
is similar to them, it did not create a novelty effect for the participants. Although the platform include
modules that provide communication among participants, it has been understood that providing these
modules with bulk messaging instead of interpersonal communication causes the participants to evaluate
the platform with low scores. It was also understood that Edmodo was seen as a full social media account
and the WizIQ platform as a standard website, which is also thought to be effective in participants'
evaluation. In the traditional method, it is understood that the leading limitations are that participants
cannot communicate with each other. Participants stated that they wanted to communicate and
exchange information with other participants while performing their tasks, but they could not do it in the
traditional method. Results indicated that social media can be used successfully in teaching activities; this
benefit is especially achieved because it provides collaborative social learning environments. However,
since this is a pilot study, it is considered that it would be useful to include other stakeholders (teachers,
parents) in the research and to examine the results together with these data in future studies.
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Sosyal Medyanın Öğretim Faaliyetlerinde Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Serkan Dinçer
Çukurova Üniversitesi

Bildiri No: 313 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Son 10 yıldır sosyal medyanın bir araç değil yaşamın bir parçası olduğunu söylemek yanlış bir ifade
değildir. Yapılan araştırmalar bir bireyin günde ortalama sekiz ile on bir saat arası sosyal medyayı
kullandığını söylemektedir. Özellikle firmalar bu kullanım süresinden yola çıkarak reklam, çevrimiçi
alışveriş başta olmak üzere birçok alanda ticari aktiviteyi sosyal medya hesapları üzerinden
sürdürmektedir. Bazı özel eğitim kurumları benzer şekilde e-öğrenme platformlarında hizmete sunduğu
dersleri destekleyici materyalleri ve duyuruları bu sosyal medya hesapları üzerinden yayımlamaktadır.
Sosyal medyanın bu denli yaşamın bir parçası olduğu günümüzde öğretim faaliyetleri içinde
kullanılmasının birçok yarar sağlayacağı açıktır. Bu bilgilerden yola çıkarak bu çalışma sosyal medya
kullanımının öğretim faaliyetlerinde kullanılabilirliğini inceleme amacıyla sürdürülen bir araştırmanın pilot
çalışma verileri ile yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerin öğretim materyalini nasıl değerlendirdikleri
araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma deneysel modele göre tasarlanmış ve üç farklı grup ile
yürütülmüştür. İlgili çalışma için yedinci sınıf matematik dersi seçilmiş ve araştırma üç hafta uygulama iki
hafta diğer platformların incelenmesi amacıyla beş hafta ile sınırlı tutulmuştur. Her biri 32 ortaokul
öğrencisinden oluşan gruplardan birincisi kontrol grubu olarak seçilmiş ve katılımcılara her ders sonrası
kendilerine verilen görevleri (ders ve uygulama kitabı ile birlikte çalışma kağıtları) yapmaları istenmiştir.
İkinci gruba bu görevler elektronik ortamda bir e-öğrenme platformuyla (WizIQ) sunulmuştur. Üçüncü
gruba Facebook ile benzer arayüze sahip Edmodo e-öğrenme platformuyla aynı görevler verilmiştir. Son
iki haftada katılımcıların diğer platformları da incelemeleri için imkan sağlanmıştır (örneğin kontrol
grubuna dördüncü haftada WizIQ, beşinci haftada Edmodo ile ilgili görevleri yapmaları istenmiştir).
Öğretim Materyali Değerlendirme Ölçeği ve açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu yardımıyla
araştırmanın verileri toplanmıştır (ilk üç haftadaki görevleri kapsayacak şekilde). Elde edilen verilerin
analizleri sonucunda materyal değerlendirme açısından ilk iki grup arasında anlamlı bir farklılık elde
edilemezken üçüncü grubun ilk iki gruptan anlamlı şekilde bir farklılığının olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Bu farklılığın nedenleri incelendiğinde öğrencilerin özellikle Edmodo’yu sosyal medya hesabı olarak
kullanmalarından duydukları memnuniyet ile materyali yüksek puanla değerlendirdikleri sonucuna
erişilmiştir. Ayrıca birçok katılımcının aileleri tarafından sosyal medyayı kullanmalarına kısıtlama
getirilmesine rağmen bu platformu kullanmalarına izin vermeleri katılımcıların materyale olan ilgilerini
artırdığı yorumu yapılmıştır. İlgili platform anlık yazışma, grup oluşturma vb. işbirliğine dayalı sosyal
öğrenme ortamlarını oluşturması nedeniyle katılımcıların birbirleri arasında bilgi alışverişinde bulunmaları
da katılımcıların materyali kullanmalarında etkili olduğu anlaşılmıştır. Farklı bir platform olsa da benzer
özellikler gösteren WizIQ platformu kullanımının kontrol grubu ile anlamlı bir farklılık yaratmayarak
Edmodo kullanımı ile anlamlı bir farklığının olma nedenleri incelenmiştir. Katılımcıların hemen hepsinin
farklı e-öğrenme ortamlarını daha önceden kullanmış olması ve WizIQ platformunun bunlara benzemesi
nedeniyle katılımcılarda bir yenilik etkisi yaratmadığı anlaşılmıştır. Platform katılımcılar arasında iletişimi
sağlayan modüller içermesine rağmen bireyler arası iletişim yerine bu modüllerin toplu mesajlaşmaya
imkan sağlamasının katılımcıların platformu düşük puanla değerlendirmelerine neden olduğu anlaşılmıştır.
Ayrıca Edmodo’nun tam bir sosyal medya hesabı görülmesine rağmen WizIQ platformunun standart bir
webi sitesi olarak görülmesinin katılımcıların değerlendirmesine etki ettiği anlaşılmıştır. Geleneksel
yöntemde ise öne çıkan sınırlılığın katılımcıların birbirleri arasında iletişim kuramamaları olduğu
anlaşılmıştır. Katılımcılar görevleri yaparken diğer katılımcılarla iletişime geçmek ve bilgi alışverişinde
bulunmak istediklerini ancak geleneksek yöntemde bunu yapamadıklarını belirtmişlerdir. Araştırma
sonucunda sosyal medyanın öğretim faaliyetlerinde başarılı şekilde kullanılabileceği; en fazla işbirliğine
dayalı sosyal öğrenme ortamlarına olanak sağlaması nedeniyle, bu yararın elde edildiği sonucuna
ulaşılmıştır. Ancak bu çalışmanın pilot çalışma olması nedeniyle ileriki çalışmalarda diğer paydaşların da
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(öğretmen, veli) araştırmaya dahil edilerek sonuçların bu veriler ile birlikte incelenmesinin yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Sosyal öğrenme, E-öğrenme
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Curriculum Evaluation And Models
Program Değerlendirme ve
Modeller

A Program Evaluation Of Teacher Training That Supporting Critical Thinking
Şahika Ünlü
Milli Eğitim Bakanlığı

Abstract No: 1 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In the globalizing world, it is necessary for individuals to be able to follow the changes and
developments that arise, to think critically so that they become effective, participatory, inquisitive and
responsible citizens. Teachers have a crucial role in educating individuals who can think critically. In this
sense, teachers who can only think critically and reflect it into their behavior in the classroom can
contribute to the structuring of their students' critical thinking processes. The evaluation of the Teacher
Training Program for Supporting Critical Thinking (TTPSCT), which is used to provide teachers with
information and awareness about their behaviors that support critical thinking, will be important in
determining the strengths and weaknesses of the program and not affecting teachers' behaviors that
support classroom critical thinking. In this study, it was aimed to evaluate the TTPSCT applied to
elementary school teachers using the process evaluation stage of the Objective Based Program Evaluation
Model and the CIPP Program Evaluation Model. For this purpose, answers to the following questions were
sought.
1. What are the process evaluation results of the program?
2. Is there a meaningful difference between the in-class observation scores obtained before and after TTPSCT
training of the research group?

In this study, a mixed design method was used. "Critical Thinking Supporting Teacher Behavior
Observation Form", "Working Paper on Teacher Training Program Supporting Critical Thinking" and
"Participatory Diaries" developed within the scope of the research were used to evaluate the
effectiveness of the TTPSCT. EDDÖDGF was applied to the research group as pretest and posttest. In the
research group, there are 20 teachers who work in a private elementary school in Ankara. The quantitative
data for the effectiveness of TTPSCT was analyzed by means of "related samples t-test" and qualitative
data were analyzed by using "content analysis approach". Descriptive analysis was used in the analysis of
working papers. In addition, the total scores of the theme final evaluations are taken. As a result of the
research; It was determined that there was a significant difference between the pretest and posttest
scores of the study group in favor of posttest as a result of TTPSCT implementation. Teacher Training
Program Supporting Critical Thinking; it is found that teachers are more effective in increasing the level
of attitudes that support the critical thinking they show in the classroom. In the process evaluation
dimension of TTPSCT; at the end of each theme, it was tried to determine from the evaluations made
through the worksheets that the teachers had reached the achievements in the themes and the opinions
about the education about the diaries they wrote. As a result of the research, in the evaluations of working
papers, it was found that most of the achievements in the themes were realized. In another expression;
except for the high-level question-taking topic in the program, the teachers found that the program had
reached open-mindedness, openness, questioning the reliability of the truth of information, and attaining
the gains in evidence search themes. As a result of all these findings, it was determined that the program,
other than the high-level question-answering dimension of the Teacher Training Program supporting
Critical Thinking, was influenced by other open-mindedness, clarity, questioning the reliability of the
accuracy of information. From the diaries written by the teachers, it can be said that the EDDÖEP is an
educational tool that supports professional development, reminders of information, new and different
information for teaching, interest, empathy, daily life, adaptation to the class level in the classroom,
awareness about teacher behaviors that support critical thinking, it has been found to be a guide about
how role models can be. Also; These results show that the data obtained from the qualitative part of the
study support the data obtained from the quantitative part. In line with the results of the research, it may
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be suggested to implement a training program prepared in order to increase the level of knowledge and
awareness about the behaviors of primary teachers working towards critical thinking, to carry out
program development projects and to train specialist teams to support the continuity of teachers'
development. It is also suggested that teachers 'behaviors, which support critical thinking in educational
faculties, are placed in educational programs of departments of teacher candidate's attitudes.
Keywords: critical thinking,critical thinking supportive teacher behaviors , teacher education, program
evaluation.
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Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Eğitimi Programının Değerlendirilmesi
Şahika Ünlü
Milli Eğitim Bakanlığı

Bildiri No: 1 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Küreselleşen dünyada bireylerin ortaya çıkan değişme ve gelişmeleri takip edebilmesi, etkin,
katılımcı, sorgulayan ve sorumlu vatandaşlar olabilmeleri için eleştirel düşünebilmeleri gereklidir.
Öğretmenler eleştirel düşünebilen bireylerin yetiştirilmesinde çok önemli bir etkiye sahip olduklarından
en önemli rol modeldirler. Bu anlamda, ancak eleştirel düşünebilen ve bunu sınıf içerisindeki
davranışlarına yansıtabilen öğretmenler öğrencilerinin eleştirel düşünme süreçlerinin yapılandırılmasına
katkıda bulunabilirler. Öğretmenlere eleştirel düşünmeyi destekleyen davranışları hakkında bilgi ve
farkındalık kazandırmak amacıyla uygulanan Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Eğitimi
Programı’nın (EDDÖEP) değerlendirilmesi, programın güçlü ve eksik yönlerinin belirlenmesinde ve
öğretmenlerin sınıf içi eleştirel düşünmeyi destekleyen davranışları üzerindeki etkisini görmede önemli
olacaktır. Bu araştırmada ilköğretim öğretmenlerine uygulanan Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen
Öğretmen Davranışları Eğitim Programını CIPP Program Değerlendirme Modelinin süreç değerlendirme
aşaması ve Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeli kullanılarak değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır.
1. Programın süreç değerlendirme sonuçları nelerdir?
2. Araştırma grubunun EDDÖEP eğitimi öncesinde ve eğitim sonrasında elde edilen sınıf içi gözlem puanları
arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. EDDÖEP’nin etkililiğini değerlendirmek amacıyla
araştırma kapsamında geliştirilen “Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Davranışları Gözlem
Formu” (EDÖDGF), “Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Eğitim Programı Çalışma Kağıtları” ve
“Katılımcı Günlükleri” kullanılmıştır. EDDÖDGF öntest ve sontest şeklinde araştırma grubuna
uygulanmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunda Ankara’da özel
bir ilköğretim okulunda görev yapan 20 öğretmen yer almaktadır. EDDÖEP’nin etkililiğine yönelik elde
edilen nicel veriler “ilişkili örneklemler t-testi” aracılığıyla, nitel veriler ise “içerik analizi yaklaşımı”
kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma kağıtlarının analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Ayrıca tema sonu
değerlendirmelere ait toplam puanları alınmıştır.
Araştırma sonucunda; EDDÖEP uygulaması sonucunda araştırma grubunun öntest ve sontest
puanları arasında sontest lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen
Öğretmen Eğitim Programının; öğretmenlerin sınıf içinde gösterdikleri eleştirel düşünmeyi destekleyen
davranışları gösterme düzeyinin artmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. EDDÖEP’nin süreç
değerlendirme boyutunda; her tema sonunda çalışma kâğıtları aracılığıyla yapılan değerlendirmelerden
öğretmenlerin temalarda yer alan kazanımlara ulaşıp ulaşmadıkları ve yazdıkları günlüklerden ise eğitim
hakkındaki görüşlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda çalışma kâğıtlarına
yönelik değerlendirmelerde, temalarda yer alan kazanımların çoğunun gerçekleştiği bulgularına
ulaşılmıştır. Bir başka anlatımla; öğretmenlerin programda yer alan üst düzey soru sorma teması hariç
programın açık fikirlilik, açıklık, bilginin doğruluğunun güvenirliliğinin sorgulanması, neden kanıt arama
temalarında yer alan kazanımlara ulaştıkları bulgulanmıştır. Tüm bu bulgular sonucunda Eleştirel
Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Eğitimi Programının üst düzey soru sorma teması boyutu hariç
programın diğer açık fikirlilik, açıklık, bilginin doğruluğunun güvenirliğinin sorgulanması, neden kanıt
arama boyutlarında etkili olduğu tespit edilmiştir.
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Öğretmenlerin yazdıkları günlüklerden ise EDDÖEP’nin mesleki gelişimlerini destekleyici, bilgilerini
hatırlatıcı, yeni ve farklı bilgiler öğretici, ilgi çekici, empati duygusunu geliştirici, günlük hayatla bağlantılı,
sınıf düzeyine uyarlanarak derslerde uygulayabilir, eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışları
konusunda farkındalık yaratıcı, öğrencilerin eleştirel düşünmelerinin gelişiminde nasıl rol model
olabilecekleri hakkında yönlendirici olduğu bulunmuştur. Ayrıca; Bu sonuçlar, araştırmanın nitel kısmından
elde edilen verilerin, nicel kısmından elde edilen verileri desteklediğini göstermektedir.
Araştırma sonuçları doğrultusunda, ilköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin eleştirel
düşünmeyi destekleyen davranışlarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerini arttırmak için bu konuda
hazırlanmış bir eğitim programının uygulanması, öğretmenlerin gelişimlerinin sürekliliğinin desteklenmesi
için program geliştirme projelerinin yapılması ve uzman ekiplerin yetiştirilmesi önerilebilir. Ayrıca eğitim
fakültelerde eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışları konusunun bölümlerin eğitimöğretim programları içerisine yerleştirilerek öğretmen adaylarının bu konuda farkındalıklarının sağlanması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: eleştirel düşünme, eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışları, öğretmen
eğitimi, program değerlendirme.
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The curriculum for physics is the document that forms the basis of the rules prepared in the form
of appropriate instructions for the implementation of the preparation of textbooks and teaching aids,
guidelines, planning of teaching materials, the definition of teaching methods and teacher training, and
taking into account national and universal values. In it, for the basic qualities, is taken orientation to
achieve learning outcomes, personal orientation and a course for development.
The subject curriculum in physics plays an important role in shaping the driving force of society young people in accordance with the requirements of the era, in developing their thinking and skills, and
the development of polytechnic education provides them with knowledge and abilities, prepares them
for making independent decisions in overcoming the upcoming in the life of problems.
In the curriculum in physics, a special place is given to the connection of the substantive standards
of the subject with the corresponding content standards of other subjects and is summarized in the form
of a table. With the introduction of interdisciplinary integration into the curriculum we achieve the main
thing - to obtain a document that fosters the formation of an integral personality.
Curriculum in physics covers the activities of teachers and students, as well as evaluation, and
therefore has a complex character. It differs as it regulates the process of studying physics in its entirety
and has great possibilities for introducing to life, acquired knowledge. In the process of studying physics,
an open system is created that meets the needs of the authors of textbooks, school management,
teachers, students and their parents, as well as all interested persons. This system progressively develops.
The content standards for the XI class
At the end of XI class pupil:





Explains the laws and patterns of electromagnetic, nuclear and nuclear phenomena, makes related tasks;
clarifies the relationship between the quantities characterizing the motion of particles;
clarifies the interconversion of particles of matter and field, makes and solves related problems;
explains the mutual transformation of substances, makes and solves related problems;

<>· · · Explains the role of technical settings in modern life, prepares an abstract about their
contribution to the development of physical science.
Training materials for each topic are grouped according to the nature of the activity:
-Intrasubject communication. Let's recollect the passed. Reminding pupils of the topics covered in
6,7,8,9 and 10 classes, an intrasubject connection is created.
- Interest (motivation). For interest on the topic, different situations and phenomena are
presented, and they end with questions.
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- Research. It is proposed to conduct experiments, laboratory works and various practical tasks
aimed at investigating the phenomena that have become interested, and the clarification of the causeeffect relationships of the phenomena under study.
- Exchange and discussion of information. Are given the explanations, connected with the facts
revealed during the activity.
- In-depth study. Displays, according to the topic, advanced material (extended mathematical
apparatus).
- Creative use.
1. Theoretical or practical experience. Tasks, data to consolidate the studied material.
2. Application in everyday life. Explain the scientific basis for the phenomena encountered in
everyday life on the topic under study, and in order to express an attitude towards them, solve these
theoretical and practical tasks.
3. Conduct a self-assessment: here the student on the worksheet records the answers to the
questions in the table. If a task is given in the table, it is solved and the answer is recorded. Then this task
is evaluated in one of three categories.
- "What have you learned?" It serves to generalize the knowledge gained by studying new
information on a topic. At this stage, a compelling essay is written, or a "concept map" is constructed, or
definitions of concepts given in the studied topic are given, and their explanations are recorded.
- The project. It is offered for the execution of the house. These projects are of an experimental
nature and various sources are used for their implementation. During the preparation of topics,
intrasubject and interdisciplinary integration was taken into account. The presented material was
compiled taking into account the age characteristics of the students. The text, basic concepts and results
were given in a simple, clear and precise form.
Keywords: curriculum, content standards, interdisciplinary integration.
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Fizik dersi öğretim programı (müfredat), ders kitapları ve öğretim araçlarının, metodik kılavuzların,
öğretim materyallerinin planlanması, öğretim yöntemlerinin ve öğretmen eğitiminin belirlenmesi, ulusal
ve evrensel değerlerin dikkate alınması için uygun talimatlar şeklinde hazırlanmış kuralların temelini
oluşturan bir belgedir. Müferadatta, öğrenme hedeflerine ulaşma, kişisel yönelim ve gelişim için bir yol
elde etmeye odaklanma, temel nitelikler olarak algılanmaktadır.
Fizik dersi öğretim programı (müfredat), toplumun muharrik güçleri olan gençlerin dönemin
gereksinimlerine uyumlu şekilde yetiştirilmesinde, onların düşünce ve becerilerinin geliştirilmesinde
önemli rol oynarken, politeknik eğitimin geliştirilmesi, bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamakta, gelecek
yaşamlarındaki sorunların aşılması yolunda bağımsız karar almalarına yardımcı olur.
Fizik öğretim programında (müfredatta) dersin içerik standartları ile diğer derslerin içerik
standartları arasındaki ilişkiye özel bir önem verilmekte ve bunlar, tablo şeklinde özetlenmektedir.
Öğretim programına (müfredata) disiplinlerarası entegrasyonun kazandırılması sayesinde tam bir kişilik
oluşturulmasına katkıda bulunacak bir belge elde etmiş oluruz.
Fizik öğretim programı (müfredat), öğretmen ve öğrencilerin faaliyetlerinin yanı sıra
değerlendirmeyi de kapsar, bu nedenle karmaşık bir özelliğe sahiptir. Fizik öğrenme sürecini bütünüyle
düzenlemesi ve kazanılan bilgilerin pratik olarak uygulanması için büyük imkanlar sağlaması açısından
farklılık gösterir. Fizik öğrenimi sürecinde, ders kitapları yazarlarının, okul yönetiminin, öğretmenlerin,
öğrencilerin ve velilerin yanı sıra tüm ilgili kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan açık bir sistem oluşuyor. Bu
sistem giderek gelişir.
XI. sınıf için içerik standartları
Öğrenci, XI. sınıf sonunda:
•Elektromanyetik, atomik ve nükleer olguların kanun ve düzenini açıklar, bunlarla ilgili görevleri
oluşturur;
• Parçacıkların hareketini karakterize eden boyutlar arasındaki ilişkiyi açıklar;
• Madde ve alan parçacıklarının karşılıklı dönüşümüne açıklık getirir, bunlarla ilgili sorunları
düzenler ve çözer;
• Maddelerin karşılıklı dönüşümünü açıklar, bunlarla ilgili sorunları düzenler ve çözer;
• İlgili sistemdeki etkileşimin özelliklerini açıklar ve bunlarla ilgili görevleri çözer;
• Elektromanyetik, atomik ve nükleer olguların kanun ve düzenini pratik olarak test eder, fiziksel
boyutlar arasındaki ilişkiyi belirler;
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• Modern yaşamda teknik ortamların rolünü açıklar, fizik bilimlerinin gelişimine katkıları hakkında
bir özet hazırlar.
Her konu için eğitim materyalleri, çalışmaların niteliğine göre gruplandırılmıştır:
- Disiplin içi iletişim. Öğrendiklerimizi hatırlayalım. 6., 7., 8., 9. ve 10. sınıflarda öğrenilen konuların
hatırlatılmasıyla disiplin içi bir bağlantı oluşturulur.
- İlgi (motivasyon). Konuya ilgi duyulması için farklı durumlar ve olgular sunulur ve son olarak soru
soruluyor.
- Araştırma. İlgi duyulan olguları araştırmayı amaçlayan deneyler, laboratuvar çalışmaları ve çeşitli
pratik görevlerin yürütülmesi ve araştırılan olguların neden-sonuç ilişkilerinin açıklanması önerilmektedir.
- Bilgi değişim ve tartışması. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan olgularla ilgili açıklamalar verilir.
- Derinlemesine öğrenme. Konuya göre, derinlemesine malzeme (matematiksel aparatla
genişletilmiş) sunulur.
- Yaratıcı kullanım.
1. Teorik veya pratik deneyim. Öğrenilen materyalin takviye edilmesi için görevler.
2. Günlük yaşamda uygulama. Günlük yaşamda öğrenilen konuyla ilgili karşılaşılan olguların bilimsel
nedenlerini açıklama ve bunlara yaklaşımın ifade edilmesi amacıyla verilen teorik ve pratik görevleri
çözme.
3. Bir öz değerlendirme yapma: Öğrenci, bu bölümde tablodaki soruların cevaplarını çalışma
sayfasına kaydeder. Tabloda bir görev verilirse, çözülür ve cevap kaydedilir. Daha sonra bu görev, üç
kategoriden birinde değerlendirilir.
- Ne öğrendiniz? Bu bölüm, konu hakkında yeni bilgiler öğrenirken kazanılan bilgiyi genelleştirmeye
hizmet eder. Bu aşamada, genelleştirme nitelikli bir deneme yazılır, ya da bir "kavram haritası" oluşturulur,
ya da çalışılan konuda verilen kavramların tanımları sunulur ve açıklamaları kaydedilir.
- Proje. Evde yapılması teklif edilir. Bu projeler, deneysel nitelikte olup yapılması için çeşitli
kaynaklardan yararlanılır.
Konuların hazırlanması sırasında disiplin içi ve disiplinlerarası entegrasyon dikkate alınmıştır.
Sunulan materyal, öğrencilerin yaş özellikleri dikkate alınarak derlenmiştir. Metin, temel kavramlar ve
sonuçlar basit, açık ve kesin bir biçimde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: müfredat, içerik standartları, disiplinlerarası entegrasyon, öğretim programı.
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Purpose of the study
The purpose of the study was to evaluate the implementation of 3rd grade life studies curriculum
at an alternative school that constructs its educational model on four axes which are; alternative
education, democratic management, ecological stance and authentic financing. In line with this purpose,
it was aimed to answer two major research questions:
1. What are the perspectives of the stakeholders on the 3rd grade life studies curriculum?
2. What are the experiences of the stakeholders in relation to the 3rd grade life studies curriculum?

Method
In order to evaluate the implementation of 3rd grade life studies curriculum at the school where
the study was conducted, Stake’s responsive evaluation model was used and the steps he proposed was
followed. Besides, qualitative research methods were preferred as a method to seek answer to the
problem. More specifically, the study was designed as a case study. The school, in which the study was
carried out, is an alternative school that constructs its educational model on four axes mentioned above,
and it was selected through purposive sampling. The participants of the study were eleven 3rd grade
students, the classroom teacher, the guidance teacher, the school principal, and four parents. The data
of this study was collected through semi-structured interviews with the classroom teacher, the guidance
teacher, the school principal, and four parents; observations, a class discussion with the students, and
students’ drawings. Moreover, the official 3rd grade life studies curriculum was another source used in
the study. The data was analyzed through content analysis, and the results were presented through codes
and themes produced at the end of the data analysis procedure.
Findings
The study aspired to evaluate the implementation of the 3rd grade life studies curriculum at an
alternative school. Stakeholders’ perspectives and experiences regarding the implementation of the
curriculum were investigated. The results of the study indicated that students were mainly expected to
acquire universal values and the skills to survive and, express their needs and feelings, explore their selfpotential, and to be aware of ecological issues by the help of the curriculum. However, official curriculum
was stated to include too many objectives, and to have some problems in that it does not include real life
experiences, it is not suitable for every context, and not flexible. Thus, the 3rd grade life studies curriculum
was implemented at the school with some modifications on it. Circles, school councils and workshops,
which are the activities used at the school, contributed to enriching the implementation of the life studies
curriculum. While implementing the curriculum, there was not an in-class lecturing and there was less
academic intensity, but real-life experiences were found to be crucial.
Accordingly, the stakeholders reflected that the implementation of the curriculum at the school
contributed to students mainly in terms permanent learning, learning by experiences, collaboration,
questioning their rights, and awareness for ecological issues. The observations also indicated that
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students were encouraged to fulfill their responsibilities, respect for others and to gain an ecological
perspective.
The results of the study indicated that the perspectives of the stakeholders showed similarities
which covered the issues like; characteristics of the school, expected learnings, implementation of the
curriculum, observed learnings and challenges. To investigate the experiences of the stakeholders, six
separate observations were done. The results from analysis of observation data supported those findings.
Overall, despite some challenges encountered, the stakeholders responded positively to
implementation of the 3rd grade life studies curriculum at the school. The analysis of the interview and
observation data, and students’ drawings indicated that the students gained the target objectives of the
official curriculum.
Conclusion
It was found out that the implementation of the 3rd grade life studies course at the school was at
satisfactory level for parents, teachers, school principal and students in general. But, there were some
challenges and threats that could possibly reduce students’ learning; such as missing practice-oriented
in-service trainings for teachers, or insufficient communication among stakeholders.
There seems a need to increase the number of the studies that focus on alternative educational
settings. Due to the centralized education system in Turkey, there might be difficulties in reaching and
meeting the needs that might be raised in different contexts. By this way, a more comprehensive
understanding can be developed to enhance the achievement of the outcomes of educational activities.
It is also inferred from the results that there is a need for curriculum development studies that
aim to develop holistic curriculums to be used in alternative educational settings. It might be attributed
to that there are not many alternative educational schools in Turkey. But as in our case, it seems there
are attempts to establish such schools. So, such attempts should be supported by curriculum specialists
to enrich educational practices in Turkey. Otherwise, they will be cases destined to fail. It is a problem to
be pondered on by the professionals working in the area of curriculum and instruction.
As the findings of the study show, transfer of the objectives of life studies course through life at
school is something that can be achieved. However, it requires the inclusion of activities that support and
encourage children to attain them. In this aspect; circle, school council and workshops are good examples
to be considered. The findings show that circle plays an effective role in supporting students’ well-being,
school council encourages them to be active citizens and workshops create productive environments in
which students have chance to experience practice-based permanent learning. So, the inclusion of such
activities can be a good strategy to be used in other settings as well.
Keywords: Life studies curriculum, alternative school, responsive evaluation model
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Abstract
While education was planned and organized about definite/specific subjects and given to only just
an elite group, its content and scope were developed and all people including all social status accepted
to be necessarily educated. Education given under the frame of school is called formal education and
education given without the scool is called informal education. The subjects thought to be more
successful and have more benefits firstly had devided into branches and developed teaching programmes.
These teaching programmes, either newly prepared because of the needs or updated in the process and
according to the changing world conditions because of the needs. Course boks are the basing resources
either in education or with the aim of teaching. Course boks are published education and teaching
materials including rich texts derived from cognitive and sesitive skills, prepared through some pricipals
that the education programmes put into account, they (boks) transfer their information/knowledge to
the students with the help of teachers. It is necessary to prepare the contents, texts, activities, images,
the used language level and meajuring and evaluating methods according to the gains of the teaching
programme and students’ levels. On the other hand it is also necessary to prepare the course boks with
paying attention to the size, font style and punto, colouring and so on. The text books have been
developed with the feedbacks derived from the teachers and the contents have been arranged.
Aım
In this study it was aimed to find out the teachers’ point of views about the Turkish 5th class course
book that put into practice in 2017-2018 prepared appropriately to the Turkish teaching programme, thus
to understan the teachers’ ideas and experiences positive and negative features of the course book.
Method
In this descriptive analiysis was used which is one of the qualitative searching method. The working
group of this study includes 25 Turkish teachers working in 18 different secondary schools of MEB in
Şahinbey District of Gaziantep in the Spring semester of 2017-2018 education and teaching year. 13
teachers of the participants were women/female and 12 of them were man/male and their age diversity
was like this; 6 teachers were at the ages of 20-30, 6 teachers were at the ages of 36-40, 4 teachers were
at the ages of 41-45, 4 teachers were at the ages of 46-50, 3 teachers were at the ages of 50 and 2 teachers
were at the ages of over 50 and their seniority were like this; 6 teachers’ seniority were between 1-5
years, 4 teachers’ seniority were between 6-10 years, 5 teachers’ seniority were between 11-15 years, 5
teachers’ seniority were between 16-20 years, 2 teachers’ seniority were between 21-25 years and 3
teachers’ seniority were over 20 years; according to the graduation of the teachers: In this study
semistructured interview form including 8 questions was used. The choosen teachers were asked to
answer if the Turkish course book were appropriate to the gains taking part in the Turkish Programme, if
the contents of the coursebook were appropriate toy he students’ levels, evaluating the book according
to the language patterns, words in the book, images and so on; the appropriation of the activities in the
book to the students’ levels; the qualification of meajuring and evaluation; the questions/problems while
applying it; in other words their general ideas about these variables were asked. The answers given by the
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teachers were analyzed by doing/applying content analyzing method and each question was catecorized
appropriately/properly.
Fındıngs
While the majority of the teachers agreed that the contents of the Turkish course book were
appropriate to the Turkish Teaching Programme; nearly the half of the teachers thought that The Turkish
course book were prepared appropriately to the students’ levels and remarkable, the majority of the
teachers having negative point of views thought that the course book were not appropriate to the
students’ levels. It was understood from the result of the study, the eachers were agreed that the Turkish
course book were appropriate to the students’ levels according to the language patterns,
wocabularies/words in the book, images and so on; the activities of the book were appropriate to the
gains of book and the students’ levels and so the understanding of the book was also easy. On the other
hand ıt was understood from the participant teachers’ point of views that they didn’t face any problems
during the process of meajuring and evaluating generally but the teachers facing any problems about
meajuring and evaluating poited out that the Turkish Course Book were not sufficient. The more of the
half of the participant teachers poited out thet they didn’t face any problems about the coursebook, the
more of the participant teachers pointed out that they face some problems in the coursebook about time
constraint/limitations, material shortage/lack, absence of quidebooks. According to the data of this study,
it was pointed out by the participant teachers that they wanted the problems of the absence and lack of
material to be solved, the difficulties of reaching guidebooks to be easy and while the the Turkish Course
Book being prepared the related teachers poin of views are put into account more.
Results
It was defined from the data of the participant teachers’ point of views that their ideas were
positive about the appropriation of the coursebook’s contents, activities, gains, to the students’ levels
were positive; they thought that the course book was appropriate according to the language patterns,
words in the book, images and so on; they didn’t face any problems during the measuring and evaluating.
The participant teachers pointed out that they face some problems in the coursebook about time
constraint/limitations, material shortage/lack, absence of quidebooks. According to the data of this study,
it was pointed out by the participant teachers that they wanted the problems of the absence and lack of
material to be solved, the difficulties of reaching guidebooks to be easy and while the the Turkish Course
Book being prepared the related teachers poin of views are put into account more.
Keywords: Turkish course book, Turkish lesson programme, Turkish teacher, Education, Teaching.
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Özet
Eğitim, ilk çağdan itibaren insanoğlunun hayatında var olan ve onun gelişimini sağlayan en önemli
unsur olarak kabul edilmektedir. Geçmişte eğitim belli konularda verilen ve sadece elit bir kesime dönük
olarak uygulanırken, süreç içerisinde eğitimin içeriği ve kapsamı gelişmiş ve her düzeyden insanın
eğitilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Eğitimin okullarda verilen formal eğitim, okul dışı alınan her türlü
eğitime ise informal eğitim denilmektedir. Okullarda daha planlı ve kasıtlı olarak verilen formal eğitim,
öğretim olarak adlandırılmaktadır. Öğretimden istenilen verimin elde edilmesi için öğretilen konular
öncelikle branşlara ayrılmış ve her branşa uygun öğretim programı geliştirilmiştir. Bu öğretim programları,
süreç içerisinde değişen dünya şartlarına uygun olarak ihtiyaç duyuldukça ya tamamen değiştirilerek
yeniden hazırlanmış ya da programın içeriğinde güncellemeler yapılmıştır. Ders kitapları, hem eğitim hem
de öğretim amacıyla kullanılan temel kaynaklardır. Öğrencinin yaş ve bilgi seviyesine uygun bilişsel ve
duyuşsal becerilerle donatılmış zengin metinlerden oluşan, öğretim programlarının esas aldığı ilkeler
doğrultusunda hazırlanan, ihtiva ettiği bilgileri öğretmen aracılığıyla öğrenciye aktaran basılı eğitim ve
öğretim materyalleridir. Ders kitaplarındaki metin, içerik, etkinlik, görsel, kullanılan dil düzeyi ve ölçme
değerlendirme unsurlarının öğretim programının kazanımlarına ve öğrenci düzeyine uygun olması
gerekmektedir. Bunun yanı sıra ders kitabının boyutu, yazı stili ve puntosu, renklendirmesi vb. diğer
şekilsel özelliklerinin de dikkatle hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan ders kitaplarının tüm bu unsurlar
açısından istenilen düzeyde olup olmadığını süreç içerisinde bu kitapların uygulayıcıları olan öğretmenler
daha iyi değerlendirmektedir. Öğretmenlerden alınan geri bildirimlerle ders kitapları geliştirilmekte ve
içeriği düzenlenmektedir.
Amaç
Yapılan bu çalışmada da 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan 5. sınıf Türkçe
öğretim programına uygun olarak hazırlanan Türkçe ders kitabına ilişkin olarak Türkçe öğretmenlerinin
görüşlerinin alınması, bu sayede programın öğretmenlerce olumlu-olumsuz yanlarının ortaya konulması
amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu çalışmada nitel araştırma desenleri arasında yer alan betimsel analiz deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 yılı eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Gaziantep’in Şahinbey
ilçesinde MEB’e bağlı 18 farklı ortaokulda görev yapmakta olan 25 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır.
Öğretmenlerin seçiminde 5. sınıf düzeyindeki sınıflarda derse giriyor olmalarına ve araştırmaya gönüllülük
esasına uygun olarak katılmış olmalarına dikkat edilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen öğretmenlerin 13’ü
kadın, 12’si erkek olup yaş gruplarına bakıldığında; 20-30 yaş aralığında 6, 31-35 yaş aralığında 6, 36-40
yaşa aralığında 4, 41-45 yaş aralığında 4, 46-50 yaş aralığında 3 ve 50 yaş üzerinde ise 2 öğretmenin
bulunduğu; kıdem durumu açısından 1-5 yıl arasında 6, 6-10 yıl arasında 4, 11-15 yıl arasında 5, 16-20 yıl
arasında 5, 21-25 yıl arasında 2 ve 26 yıl ve üzerinde 3 öğretmenin görev yaptığı; mezun olunan okula göre
ise 18 öğretmenin Türkçe Öğretmenliği, 7 öğretmenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldukları
görülmektedir. Çalışmaya ilişkin verileri toplamak için sekiz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Öğretmenlere, 5. Sınıf Türkçe ders kitabının Türkçe dersi programında yer alan
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kazanımlara uygunluğu; kitaptaki metinlerin öğrenci seviyesine uygunluğu, kitabın dil bilgisi yapıları,
içerdiği kelimeler, görseller vb. unsurlar yönünden değerlendirilmesinin yapılması; kitaptaki etkinliklerin
dersin kazanımlarına ve öğrenci düzeyine uygunluğu; ölçme-değerlendirme açısından yeterliliği; ders
kitabını uygularken karşılaştıkları sorunlar; genel düşüncelerinin neler olduğu sorulmuştur. Öğretmenlerin
verdikleri cevaplar içerik analizi yapılarak analiz edilmiş, her soru uygun şekilde kategorileştirilmiştir.
Bulgular
Öğretmenlerin çoğunluğunun Türkçe ders kitabındaki metinlerin Türkçe dersi kazanımlarına uygun
olduğunu; yaklaşık yarısının öğrenci düzeyine uygun hazırlandığını ve dikkat çekici nitelikte olduğunu
belirtirken olumsuz görüş belirten öğretmenlerin ağırlıklı olarak öğrenci düzeyine uygun olmadığı yönünde
düşüncelerini ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin kitabın dil bilgisi yapıları, içerdiği kelimeler,
görseller vb. unsurlar açısından öğrenci düzeyine uygun olduğu; kitaptaki etkinliklerin tarafından
kazanımlara ve öğrenci düzeyine uygun olduğu ve anlaşılmasının kolay olduğunu düşündükleri tespit
edilmiştir. Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme açısından genel olarak bir sorunla karşılaşmadıkları ancak
karşılaşan öğretmenlerin ölçme-değerlendirmeyi yetersiz bulduğunu ifade ettikleri görülmüştür.
Öğretmenlerin 5. Sınıf Türkçe ders kitabını kullanırken karşılaştıkları başlıca sorunlara ilişkin olarak
yarısından çoğunun bir sorunla karşılaşmadığını ifade ettiği, sorunla karşılaşan öğretmenlerin ise ağırlıklı
olarak zaman sıkıntısı, materyal eksikliği ve kılavuz kitabının olmaması yönünde görüş belirttikleri
belirlenmiştir. Öğretmenlerin materyal eksikliğinin bir an önce giderilmesi, kılavuz kitabının olması ve ders
programı ve kitabı hazırlanırken öğretmen görüşlerine daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşündükleri
belirlenmiştir.
Sonuç
Öğretmenlerin genel olarak 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki metinleri ve etkinlikleri kazanımlara,
öğrenci düzeyine uygunluk açısından olumlu değerlendirdikleri; kitabın dil bilgisi yapıları, içerdiği
kelimeler, görseller vb. unsurlar açısından da uygun olduğunu düşündükleri; ölçme-değerlendirme
yaparken bir sorunla karşılaşmadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin Türkçe ders kitabını uygularken
karşılaştıkları başlıca sorunların, zaman sıkıntısı, zaman sıkıntısı, materyal eksikliği ve kılavuz kitabının
olmaması olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler ayrıca Türkçe dersine ilişkin materyallerin bir an önce
giderilmesi, kılavuz kitaplarının yeniden verilmesi, program ve ders kitabı hazırlarken öğretmen
görüşlerine daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitabı, Türkçe ders programı, Türkçe öğretmeni, Eğitim, Öğretim
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AIM
The aim of this research is to determine student opinions on the competences of Turkish Folklore
undergraduate programs. In the study, Turkish Folklore degree program of evaluation criteria emerged
as the Bologna Process and Higher Education Board (YOK) created "Turkey Higher Education Qualifications
Framework (TYYÇ)" was used.
The general objective of the Bologna Process, which started in 1999 with the signing of the
Bologna Declaration by 29 European countries for the purpose of establishing a common European higher
education field, can be defined as the achievement of the international standard in education by creating
a European Higher Education Area and making this field attractive for students and lecturers.
In 2005, according to the Bologna process Higher Education Board (YÖK) "Turkey Higher Education
Qualifications Framework (TYYÇ)" was formed. Learning achievements, depending on the TYYÇ, are
defined as the knowledge, skills and competencies that the student will obtain as a program result.
According to TYYÇ there are 6 different proficiency levels as Vocational School, College, Conservatory,
Bachelor, Master and Doctorate. One of the departments in the level of undergraduate qualification is
Turkish Folklore degree program.
Turkish Folklore Department undergraduate programs were established in Hacettepe University
and Ankara University for the first time in 1982 to train cultural scientists depending on Turkish Language
and Literature Department. Today, only 4 universities (Hacettepe University, Gazi University, Cumhuriyet
University and Nevsehir Haci Bektas-ı Veli University) are undergraduate programs in Turkish Folklore.
The evaluation of the Turkish Folklore Program according to student opinions is important both in
determining whether the program reaches its objectives and in giving information about how much the
Turkish folklore program has realized the knowledge, skills and competencies that it has shaped according
to the TYYÇ.
While determining students' opinions about the Turkish Folklore degree programs, the Higher
Education Council (YOK) created "Turkey Higher Education Qualifications Framework (TYYÇ)" which was
formed according to the Bologna process in 2005 was taken into account. It is aimed to show how Turkish
Folklore undergraduate programs have developed in the Bologna Process within the framework of
competencies by determining student opinions about Turkish Folklore undergraduate programs.
METHOD
The type of the research is general survey model.
The undergraduate program students of the Turkish Folklore Department who are studying at
universities affiliated to the Higher Education Institution formed the population of the study. The related
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departed in Turkey are at ; Hacettepe University, Gazi University, Cumhuriyet University and Nevsehir
Hacı Bektaş Veli University.
The sample of the research is composed of students who are at their 3rd and 4th year and studying
in the department of Turkish Folklore Department at Hacettepe University, Gazi University and
Cumhuriyet University in spring semester of 2017-2018. They are totally 151 students. Nevşehir Haci
Bektaş Veli University Turkish Folklore degree program has not been included in the research since the
education-training started in 2016-2017 at this university.
"Turkish Folklore Program Qualifications Evaluation Questionnaire (THPYD)" was used as data
collection tool in the research. THYPD consists of 65 items. Learning achievements, depending on the
TYYÇ, are defined as the knowledge, skills and competencies that the student will obtain as a program
result. Parallel to this, 65 items are classified under three headings as knowledge, skills and competence.
The level of competence is classified as self-sufficiency, self-efficacy, learning competence, field-specific
occupational competence, personal competence, communication and social competence. These 65 items
were prepared in a 5-point Likert scale (1 = Poor, 5 = Very Sufficient).
The data collection instrument was prepared on the basis of the competencies of Bologna process
of the three universities which were mentioned above in this researched. The questionnaire consisting of
common competences was presented to 3 academicians who are experts in the field of Education
Programs and Teaching and 2 academicians who are experts in the field of Turkish Folklore.
In the direction of the suggestions coming from the experts, "Turkish Folklore Program
Qualifications Assessment Questionnaire (THPYD)" has been given the final form and the data collection
process for evaluation of program competencies has been passed.
Frequency, percentage and t test will be used in the analysis of the data. Analyzes are ongoing.
Keywords: Turkish Folklore department, Turkish Folklore degree program, program competencies, proficiency.
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AMAÇ
Bu araştırmanın amacı, Türk Halkbilimi lisans programları yeterlikleri hakkında öğrenci görüşlerini
belirlemektir. Araştırmada, Türk Halkbilimi lisans programlarının değerlendirilmesinde ölçüt olarak
Bologna Süreci’yle ortaya çıkan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından oluşturulan “Türkiye
Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ)” kullanılmıştır.
1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin ortak bir Avrupa yükseköğretim alanı oluşturma amacıyla Bologna
bildirgesini imzalaması ile başlayan Bologna Süreci’nin genel amacı, Avrupa Yüksek Öğretim Alanı
yaratarak bu alanı öğrenciler için cazip kılma ve öğrenci-öğretim elemanı hareketliliğini sağlayarak
eğitimde uluslararası standarda ulaşma olarak tanımlanabilmektedir. 2005 yılında Bologna sürecine uygun
olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ)”
oluşturulmuştur. TYYÇ’ye bağlı olarak öğrenme kazanımları, öğrencinin program sonucu elde edeceği bilgi,
beceri ve yetkinlikler olarak tanımlanmıştır. TYYÇ’ye göre Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Konservatuar,
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere 6 farklı yeterlilik düzeyi bulunmaktadır. Lisans yeterlik
düzeyinde bulunan bölümlerden biri de Türk Halkbilimi lisans programıdır.
Türk Halkbilimi bölümü lisans programları,1982 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne bağlı
olarak kültür bilimciler yetiştirme amacıyla ilk defa Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde
kurulmuştur. Günümüzde sadece 4 üniversitede (Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet
Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi) Türk Halkbilimi bölümü lisans programı olarak
bulunmaktadır.
Türk Halkbilimi programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi hem programın
hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi hem de Türk halkbilimi programının TYYÇ’ye göre
şekillendirdiği bilgi, beceri ve yeterlikleri ne kadar gerçekleştirdiği ile ilgili bilgi vermesi açısından önem
kazanmaktadır.
Türk Halkbilimi lisans programları hakkında öğrenci görüşleri belirlenirken 2005 yılında Bologna
sürecine uygun olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından oluşturulan “Türkiye Yükseköğretim
Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ)” dikkate alınmıştır. Türk Halkbilimi lisans programları hakkında öğrenci
görüşleri belirlenerek Türk Halkbilimi lisans programlarının Bologna Süreci’nde yeterlikler çerçevesinde
nasıl bir gelişim gösterdiği ortaya konmak istenmektedir.
YÖNTEM
Araştırmanın türü genel tarama modelidir.
Araştırmanın evrenini, Yükseköğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerde eğitim görmekte olan Türk
Halkbilimi Bölümü lisans programı öğrencileri oluşturmaktadır. Türkiye’de ilgili bölümün bulunduğu
üniversiteler; Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi’dir.
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Araştırmanın örneklemini ise 2017-2018 bahar yarıyılında Türk Halkbilimi Bölümü lisans
programında öğrenim görmekte olan Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi
3.-4. sınıf öğrencileridir. Örneklem, toplam 151 öğrenciden oluşmaktadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Türk Halkbilimi lisans programı 2016-2017 yılında eğitim-öğretime başladığından araştırmaya
dâhil edilmemiştir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Türk Halkbilimi Program Yeterlikleri Değerlendirme Anketi
(THPYD)” kullanılmıştır. THYPD 65 maddeden oluşmaktadır. TYYÇ’ye bağlı olarak öğrenme kazanımları,
öğrencinin program sonucu elde edeceği bilgi, beceri ve yetkinlikler olarak tanımlanmıştır. Buna paralel
olarak 65 madde bilgi, beceri ve yeterlik olmak üzere üç ayrı başlık altında toplanmış olup yeterlik düzeyi
kendi içinde bağımsız çalışabilme yeterliği, öğrenme yeterliği, alana özgü mesleki yeterlik, kişisel yeterlik
ile iletişim ve sosyal yeterlik olarak sınıflandırılmıştır. Bu 65 madde 5’li likert ölçeğinde (1=Yetersiz; 5=Çok
Yeterli) olacak biçimde hazırlanmıştır.
Ölçme aracı, araştırmacı tarafında yukarıda belirtilen araştırmanın evreninde yer alan 3
üniversitenin Bologna sürecindeki yeterlikleri temel alınarak hazırlanmıştır.
Ortak yeterliklerden oluşan anket, Eğitim Programları ve Öğretim alanında uzman olan 3
akademisyenin ve Türk Halkbilimi alanında uzman olan 2 akademisyenin görüşüne sunulmuştur.
Uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda “Türk Halkbilimi Program Yeterlikleri Değerlendirme
Anketi (THPYD)” ne son şekli verilerek, program yeterliklerinin değerlendirmeye yönelik veri toplama
sürecine geçilmiştir.
Verilerin analizinde frekans, yüzde ve t testi kullanılacaktır. Analizler devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Halkbilimi Bölümü, Türk Halkbilimi Lisans Programı, Program Yeterlikleri,
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Aim
In the global world, international studies have been carried out to identify the deficiencies and the
regulations in countries’ educational systems. One of the studies is “International Students Assessment
Program”, known as PISA, which is having been implemented by The Organization of Economic CoOperation and Development (OECD) since 2000. In this program, a test is implemented to students in
order to assess their abilities of integration their learnings at school into real-life. There are also questions
related with mathematical reading strategies in this test. In PISA, Singapore, which attended it in 2009 for
the first time, had a remarkable achievement with the lead of mathematical success by having 562, 573
and 564 points, while Turkey has been below the average of OECD with the points of 445, 448 and 420.
In this study, which aims to contribute Turkey’s Mathematics achievement in PISA, it is intended to review
Secondary Mathematics Curriculum Designs which are being implemented in Singapore and Turkey.
Because of Singapore’s success in PISA, it has been thought that it has features to take as an example.
Therefore, this study basically has addressed to the question of “How have Secondary Mathematics
Curriculum designs being implemented in Singapore and in Turkey achieved the principles of designing a
curriculum (scope, sequence, continuity, integration, articulation and balance)?”
Method
This study adopted the program evaluation approach by taking consideration into the curriculum
design. The data was gathered through document analysis method. As documents, the publications by
each country’s Ministry of Education were used and they were retrieved from the internet. Because of
the limitation in the documents, those two countries’ mathematics curricula designs were analyzed by
using key words related with the principles of sequence, continuity, integration, articulation and balance.
After that, a comparison between them was made according to these findings.
Results
In terms of the principle, scope, it was recognized that the objectives, contents, educational
environment and evaluation elements were held as in titles and they were presented in a detailed and
clear way in the mathematic curriculum design of Singapore. The mathematics framework was presented
in the curriculum design and this framework is in a holistic structure having a role of guidance in learningteaching and assessment. The curriculum design presents choices about learning mathematics for the
students, and there is also no limitation for teaching hours of the contents. In terms of sequence of a
curriculum, it has been found that Secondary Mathematics Curriculum of Singapore includes learning and
teaching activities that will provide pre-requisite learning, and it has been built on what came before in a
spiral structure. With regard to articulation, it has been identified that the components of the
mathematics framework presented in the curriculum are interrelated as well as holistic. For the balance
in the curriculum, it was seen that the curriculum was designed by considering the students’ intellectual
and developmental goals. The principle of user-friendly has been achieved in the curriculum as the
language of the curriculum is clear and understandable and it is easy to reach on the official website of
the Singapore Ministry of Education. Apart from that, it provides flexibility for both students and teachers
by presenting different learning and teaching activities and options.
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For the scope of Secondary Mathematics Curriculum of Turkey, the contents for each grade were
supplied after presenting the parts of a curriculum in titles. It was inferred that the principles of sequence
and continuity have been achieved in the curriculum design as the curriculum depends on the previous
objectives and it is in a manner of preparing to the next objectives. For the articulation in a curriculum,
Secondary Mathematics Curriculum of Turkey presents teaching activities according to the objectives, and
also it states that assessment tools can be chosen on the basis of objectives. With regard to the principle
of balance, it was identified that the teaching hours, the students’ developmental and intellectual goals
were taken into consideration in the choice of the contents of the curriculum. The language used in the
curriculum is understandable and also it is easy to reach the curriculum in the official website of Turkish
Ministry of Education, which makes it user-friendly. Finally, in terms of flexibility, it has been found that
the curriculum doesn’t provide many choices for the students; however, it presents a flexibility to the
teachers to choose the method and techniques in teaching.
Conclusion
According to the findings, it can be inferred that Secondary Mathematics Curriculum of Singapore
is broader, more integrated, flexible and balancing than Secondary Mathematics Curriculum of Turkey.
The features of Secondary Mathematics Curriculum of Singapore, particularly the principle of flexibility,
to be taken as an example: a) The objectives have been prepared by considering the 21st century skills.
b) It is student-centered as it allows the students to choose the activity for the objectives. c) It gives
importance to real-life mathematic problem adaptations, mathematical models and the use of
technology. d) The curriculum puts the skill of problem solving into the center in the mathematical
framework and this framework consists of concepts, competences, process, behaviors and meta-cognitive
skills. These components have been presented in an interrelated way and they have the role of guidance
in learning, teaching and assessment. By considering the principles in a curriculum design, to evaluate the
curricula of successful or unsuccessful countries at international tests can contribute to the development
and design of the curricula in Turkey. It can be suggested that Secondary Mathematic Curriculum being
implemented in Turkey should be evaluated in different ways by using different kinds of evaluation
models and approaches.
Keywords: Curriculum, secondary Mathematic curricula, principles of designing a curriculum, Mathematics
education, Turkey, Singapore
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Amaç
Küreselleşen dünyada, ülkelerin eğitim sistemlerinde bulunan eksikliklerin ve yapılması gereken
düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla uluslararası çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 2000 yılından bu yana uygulanan, kısa adı PISA olan
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’dır. Bu program kapsamında, öğrencilerin okulda
öğrendiklerini gerçek yaşama uygulayabilme becerisini ölçmek amacıyla sınav yapılmaktadır. Bu sınavda
matematik okuryazarlık alanında da sorular yer almaktadır. Singapur ilk kez 2009 yılında katıldığı PISA’da
önemli başarılar elde etmiş ve matematik okuryazarlığı alanında yıllara göre sırasıyla 562, 573, 564
puanları ile ilk sıralarda yer alırken Türkiye ise; 445, 448, 420 puanları ile OECD ortalamasının altında
kalmıştır. Türkiye’nin PISA matematik başarısının yükselmesine katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışmada,
Singapur’da ve Türkiye’de uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik Öğretim Program Tasarılarının
incelenmesi amaçlanmıştır. PISA’da sergilemiş olduğu performans nedeniyle Singapur’un Matematik
öğretim programından örnek alınabilecek yönler olabileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla, çalışmada temel
olarak “Singapur ve Türkiye’de uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının
tasarım ilkelerine (kapsam, aşamalılık, süreklilik, kaynaşıklık, denge, kullanışlılık ve esneklik) uygunluğu
nasıldır?” sorusuna yanıt aranmıştır.
Yöntem
Bu çalışmada tasarıya bakarak program değerlendirme yaklaşımı izlenmiştir. Çalışmanın verileri
doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Doküman olarak, Singapur’un ve Türkiye’nin Ortaöğretim
Matematik Öğretim Programlarına ilişkin eğitim bakanlıkları tarafından yayınlanan ve internet ortamından
elde edilen kaynaklara ulaşılmıştır. Bu dokümanların sınırlılığında, iki ülkenin matematik öğretim
programları kapsam, aşamalılık, süreklilik, kaynaşıklık, denge, kullanışlılık ve esneklik ilkelerinin içinde yer
alan anahtar sözcüklere göre analiz edilmiştir. Sonra bu iki ülkenin bulguları bu ilkeler doğrultusunda
karşılaştırılmıştır.
Bulgular
Çalışmada Singapur’un Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı Tasarısında kapsam ilkesi
açısından; hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğelerine farklı başlıklar halinde, ayrıntılı ve
net olarak yer verildiği belirlenmiştir. Öğretim programında matematiksel çerçeve verilmiş olup; bu
çerçeve öğrenme-öğretme, değerlendirme gibi alanlarda rehber rolü üstelenen bütünleşik bir yapıdadır.
Programda içerikler için ders saati sınırlaması bulunmamakla birlikte, öğrencilerin istedikleri şekilde
matematik öğrenebilecekleri konusunda onlara seçenekler sunulmuştur. Aşamalılık ilkesi açısından,
programın ön koşul öğrenmeleri sağlayacak öğrenme-öğretme etkinliklerini içerdiği; sarmal yapıda olduğu
ve sürekli olarak eski bilgilerin yeniden yapılandırılmasını sağladığı görülmüştür. Kaynaşıklık ilkesi
açısından, programda belirtilmiş olan matematiksel çerçevedeki bileşenlerin bir bütün ve birbiri ile ilişkili
olduğu saptanmıştır. Denge ilkesi kapsamında programın, öğrencilerin gelişim özelliklerine göre uygun
tasarlanmış olduğu görülmüştür. Öğretim programı; dilinin açık, anlaşılır olması ve Singapur Eğitim
Bakanlığının resmi web sitesinden ulaşılabilir olması nedeniyle kullanışlılık ilkesine de uygun bulunmuştur.
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Ayrıca, program, öğrencilere ve öğretmenlere öğrenme-öğretme etkinlikleri konusunda seçenekler
sunarak esneklik ilkesine uymaktadır.
Türkiye’nin Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı Tasarısında ise, kapsam ilkesi açısından
programın öğeleri farklı başlıklar altında verildikten sonra her bir sınıf düzeyine yönelik ders içeriklerine
yer verilmiştir. İçerikte yer alan konuların kendinden önceki konulara dayalı, sonraki konuya hazırlayıcı
nitelikte olduğu ve önceden kazandırılan davranışın sonraki konuları öğrenirken kullanılmasına önem
verildiği için programın aşamalılık ve süreklilik ilkelerine uyduğu sonucuna varılmıştır. Kaynaşıklık ilkesi
altında, hedefe yönelik etkinliklere yer verilmiş ve değerlendirme türünün beceriye göre seçilebileceği
belirtilmiştir. Denge ilkesi açısından, içeriklerin ders saatine ve öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişim
özelliklerine uygunluğunun dikkate alındığı görülmüştür. Programın dilinin anlaşılır olması ve Milli Eğitim
Bakanlığının internet sayfasından ulaşılabilir olması programın kullanışlılığını arttırmaktadır. Son olarak,
programın esneklik açısından öğrenciye çok fazla seçenek sunmadığı; ancak öğretmenlere uygun öğretim
yöntem ve tekniğinin seçme konusunda esneklik sağladığı tespit edilmiştir.
Sonuç
Çalışmanın bulgularından Singapur’un Ortaöğretim Matematik Programının, Türkiye’nin
Ortaöğretim Matematik Program Tasarısına göre daha kapsamlı, kaynaşık, esnek, dengeli olduğu
sonucuna varılabilir. Singapur’un Ortaöğretim Matematik Öğretim Programının esneklik ilkesi başta olmak
üzere örnek alınabilecek yönleri şunlardır: a) Hedefler 21. yüzyıl becerilerine yönelik yazılmıştır. b)
Hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilebilecek etkinlikler öğrencilerin tercihine bırakılarak her bir öğrenci
merkeze alınmıştır. c) Yaşamda kullanılan matematiksel problem uyarlamalarına, matematiksel
modellemelere ve bilgi iletişim teknolojilerine önem verilmiştir. d) Singapur’un Matematik Öğretim
Programlarındaki matematiksel çerçeve, matematiksel problem çözmeyi merkeze almış; bu çerçeveyi ise
kavramlar, yeterlilikler, işlemler, davranışlar ve üst bilişsel bileşenler oluşturmuştur. Bu bileşenler birbirleri
ile ilişkilendirilmiş; öğrenmede, öğretmede ve değerlendirmede rehberlik yapmıştır. Tasarım ilkeleri
açısından uluslararası sınavlarda başarılı olan veya olamayan diğer ülkelerin programlarının da
incelenmesi, Türkiye’deki program tasarılarının geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca, Türkiye’de
uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik Programlarının diğer değerlendirme yaklaşımları ve modelleri
kullanılarak farklı yönlerden de değerlendirilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim programları, ortaöğretim Matematik öğretim programı, tasarım ilkeleri, Matematik
öğretimi, Türkiye, Singapur
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A. Purpose
The purpose of this study is to emphasize the importance given to the education programs for the
rural schools among the educational practices of the Turkish Republic, which were aimed at providing
equal opportunity.
B. Methodology
The data provided in this study is gathered based on the review of primary education programs
that were introduced during the republican period, using the document analysis method.
C. Findings and Comments
1.1927 Curriculum/Program of Rural Schools: The 3-year curriculum was prepared based on the
Primary Education Program launched in 1926. This curriculum included arrangements specific to rural
schools in Literature, Life Sciences, and Calculation and Geometry lessons. Lessons like Drawing and Arts
&Crafts were also modified according to the conditions of the rural life and a new lesson called
‘Housework’ for girls was included in the curriculum.
2.1936 Draft Primary Education Curriculum/Program: Considering its objectives, principles and
educational methods/techniques, this is also a 3-year rural schools curriculum based on the 1936 primary
education program. The fact that it was stated as ‘draft’ gives the impression that it was prepared as a
pilot program. This program is a predecessor of the Program for Rural Schools with an Instructor
mentioned below.
3. 1937 Program for Rural Schools with an Instructor: This is also a 3-year rural schools program
prepared with a different approach. The program is independent of the general primary education
programs with its specific objectives, content, methods and techniques. The program was enriched with
detailed instructor guidelines tutoring the implementation of each stage during the three years
scope.Program for Rural Schools with an Instructor was the longest lasting program in force among all the
arrangements for rural schools.
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4.1939 Rural Schools Program Project: This program, was prepared with a 5-year scope contrary
to previous 3-year programs. Since it was labelled as a ‘project’ on its cover, it is perceived that this
program was prepared for testing as a pilot. This program was prepared independent of the general
primary education programs. Although it has general objectives, the program lacks specific objectives for
lessons. It includes guidelines that explain how to implement the lessons in rural schools. Furthermore,
there are explanations for how to implement the program in rural schools with joined classes.
5. 1948 Primary Education Program Implementation in Rural Schools: Rural schools were not
addressed with a separate program in 1948 arrangements. Rather, some instructions and explanations
were included to show how 1948 program could be implemented in rural schools. ‘Physical Education’
and ‘Music’ lessons were excluded in rural schools curriculum, stating that teachers could make physical
education and music activities in the first 20 minutes of the school day. The program included an extra
‘Farming’ lesson for rural schools and decreased lesson hours for lessons like Literature, Mathematics,
Family and Nature.
6. Recommendations of Ms. WOFFORD for Rural Schools: As criticism against 1948 program
intensified, Florida University’s Primary Education Department Head Kate V. Wofford was invited to
Turkey. In her report, Wofford gave recommendations like “making the rural school the school of the
public, updating the education programs to address the needs of the schools with only one room (mainly
rural schools), building the rural schools with required water, plumbing and sanitary installations, giving
special importance to providing rural schools with necessary tools and equipment, implementing project
method in joined classes of the rural schools, making arrangements in the education programs according
to the conditions in rural schools, etc.”
7. 1962 Draft Primary Education Program and 1968 Primary Education Program Implementation
in Joined Classes: Wofford’s recommendations were materialized first in pilot program implementations
in 1956-1957 and then in 1962 primary education program draft. Implementation in joined classes was
included as a separate section in the 1968 primary education program that was launched after a five year
testing period of 1962 draft education program. 1968 program covered arrangements for rural schools
and joined classes in the content of the Life Sciences lesson for Stage I of the primary school
(corresponding to classes of 1.,2.,3.) and Life Sciences and Social Sciences lessons for Stage II of the
primary school (corresponding to classes of 4.,5.) . Meanwhile, general and lesson-specific objectives as
well as general principles and processes of teaching were maintained as they were in the general program.
8. Joined Classes Implementation in Primary Education Programs in 2005 and beyond: The program
in 2005 did not include any arrangements for joined classes. However, a directive on how to implement
the general primary education programs in joined classes was provided.
D. Conclusion
The first arrangement for rural schools was made with 1927 Rural Schools program in the
republican period. This was followed by 1936 Draft Rural Schools Program, 1937 Program for Rural
Schools with Instructors and 1939 Rural Schools Program Project. In 1948 Primary Education Program,
some content arrangements were included. Joined classes were targeted as an issue of the rural schools
in 1962 Draft Program and 1948 Primary Education Program, which aimed to resolve that problem
permanently. On the other hand, the problem of joined classes were referred in the scope of the general
program implementation in the programs of 2005 and beyond.
Keywords: rural school program, curriculum development primary education program
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A. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmada, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti eğitim
uygulamalarında, köy okulları eğitim programlarına verilen önemin vurgulanması amaçlanmıştır.
B. Çalışmanın yöntemi
Bu çalışmada veriler doküman analizi yönteminden yararlanarak, cumhuriyet döneminde çıkarılan
ilköğretim programlarının incelenmesiyle elde edilmiştir.
C. Araştırmanın Bulgu ve Yorumları
1.1927 Köy Mektepleri Müfredat Programları: 1926 yılında uygulamaya giren İlkokul Programı
doğrultusunda hazırlanan üç yıllık köy okulları programıdır. Bu köy okulları programında, Türkçe, Hayat
Bilgisi, Hesap ve Hendese (Geometri) derslerinde köy okullarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
“Resim” ve “Elişleri” derslerinde, köy okullarının koşullarına uygun düzenlemeler yapılarak, köy kızları
için “Ev İşleri” adıyla yeni bir ders konulmuştur.
2.1936 İlkokul Müfredat Programı Taslağı: Bu program da, hedefler, ilkeler ve öğretim yöntem ve
teknikleri yönüyle, 1936 ilkokul programına dayalı bir üç yıllık köy ilkokul programıdır. Programın üzerinde
taslak ibaresinin bulunmuş olması, denenmek üzere hazırlandığı izlenimini vermektedir. Bu program,
aşağıdaki satırlarda verilecek olan, Eğitmenli Köy okulları programının öncüsü niteliğindedir.
3.1937 Eğitmenli Köy Okulları Programı: Bu program da farklı bir anlayışla düzenlenen üç yıllık köy
okulları programıdır. Bu program, kendine özgü genel ve özel amaçları olan, yine kendine özgü içeriği,
yöntem-tekniği ve de uygulama şekli olan genel ilkokul programlarından bağımsız bir programdır.
Program, üç yıl boyunca devam edecek olan eğitim sürecinin her aşamasının nasıl uygulanacağını gösteren
eğitmen kılavuzlarıyla desteklenmiştir. Eğitimenli köy okulları program düzenlemesi, köye yönelik program
düzenlemelerini en kalıcı, en uzun süre yürürlükte kalan bir program düzenlemesidir.
4.!939 Köy Okulları Program Projesi: Bu program, bundan önce hazırlanan üç yıllık köy okulları
programlarının aksine beş yıl süreli köy ilkokulları için hazırlanmış bir programdır. Programın kapağında
yazılmış olan “proje” sözcüğünden, programın bir deneme uygulaması için hazırlanmış olduğu izlenimini
vermektedir. Bu program genel ilkokul programlarından bağımsız hazırlanmıştır. Programın genel
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hedefleri var ancak derslere göre hazırlanmış özel hedefleri yoktur. Programda derslerin köy okullarında
nasıl uygulanacağına ilişkin açıklayıcı uygulama yönergeleri mevcuttur. Ayrıca programın birleştirilmiş
sınıflı köy okullarında nasıl uygulanabileceğine ilişkin açıklamalar da yer almıştır.
5. 1948 ilkokul Programında, Köy Okulları Uygulaması: Bu uygulamada köy okulları ayrı bir program
olarak ele alınmamıştır. 1948 ilkokul programının köy okullarında nasıl uygulanabileceğine ilişkin bazı
düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir. Bu programla, “Beden Eğitimi” ve “Müzik” dersleri köy
okullarından kaldırılmış, programda yapılan ek bir açıklama ile günün ilk yirmi dakikasında öğretmenlerin
müzik ve beden eğitimi uygulamalarına yer verebilecekleri belirtilmiştir. Programa köy okulları için “Tarımiş” dersi konulmuş, Bazı derslerin, ders saatlerinde (Türkçe, Matematik, Aile Bilgisi, Tabiat Bilgisi
derslerinin de ders saatleri köy okullarında azaltılmıştır.
6. Bayan Wofford’dun, köy okullarına yönelik Önerileri: Literatürde 1948 programına yönelik
eleştirilerin yoğunlaşması üzerin Florida Üniversitesi İlköğretim Bölümü başkanı Kate V. Wofford
Türkiye’ye davet edilmiştir. Wofford verdiği raporda; “İyi bir köy okulunun halkın okulu olması, okul
programlarının tek derslikli okulların (köy okullarını kasdediyor) öğrencileri gözetilerek düzenlenmesi, köy
okullarında gerekli su, tesisat ve tuvalet durumlarının dikkate alınarak inşa edilmesi, köy okullarında ders
araç ve gereçlerinin teminine özel bir önem verilmesi, birleştirilmiş sınıflı köy okullarında proje yönteminin
uygulanmasına özel bir önem verilmesi, eğitim programlarında köy okulları koşullarına göre düzenlemeler
yapılması vb. görüşleri dile getirmiştir.
7. 1962 İlkokul Program Taslağı ve 1968 İlkokul Programında Birleştirilmiş Sınıflar
Uygulaması:Woffor’dun bu önerileri, 1956-1957 yılında uygulamaya giren köy deneme uygulamalarında,
daha sonra da 1962 ilkokul program taslağında vücut bulmuştur. 5 yıl süren 1962 program taslağı
denemelerinin sonucunda uygulamaya konulan 1968 ilkokul programı içinde birleştirilmiş sınıflı köy
okulları için uygulaması ayrı bir bölümde ele alınmıştır. 1968 Programında, birleştirilmiş sınıflı köy okulları
için yapılan düzenlemede, ilkokulun l. Devresinde (1.,2.,3. Sınıflarda) okutulan, Hayat Bilgisi dersi ile ll.
Devresinde (4.,5. Sınıflarda) okutulan Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinin içeriğinde köy okulları ve
birleştirilmiş sınış uygulamaları göz önüne alınarak düzenlemelere gidilmiştir. İlkokulun genel ve derslerin
özel amaçlar, öğretimin genel ilkeleri ve öğrenme-öğretme süreç ve uygulamaları, birleştirilmiş sınıf
uygulamalarında da genel programdaki yerini korumuştur.
8. 2005 Yılı ve Sonrası İlkokul Programlarında, Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulları Uygulaması: 2005
ilköğretim programlarında birleştirilmiş sınıflar için farklı bir düzenlemeye gidilmemiştir. Ancak
programda, genel ilköğretim programlarının birleştirilmiş sınıflarda nasıl uygulanabileceğine ilişkin bir
yönergeye yer verilmiştir.
D. Sonuç
Cumhuriyet döneminin, köy okullarına yönelik ilk program düzenlemesi, 1927 Köy Okulları
programı ile olmuştur. Bu düzenlemeyi; 1936 Köy Okulları Program Tasarısı, 1937 Eğitmenli Köy Okulları
Programı ve 1939 Köy İlkokulları Program Projesi olmuştur. 1948 İlkokul Programında Köy okulların yönelik
bazı içerik düzenlemelerine yer verilmiştir. 1962 Program Taslağı ve 1968 ilkokul programlarında durum
birleştirilmiş sınıflı köy okullarının bir sorunu olarak ele alınmış ve bu soruna köklü bir çözüm arama
çabasına bürünmüştür. 2005 yılı ve sonrası programlarında ise, birleştirilmiş sınıflı köy okulu sorunu genel
program uygulamaları içinde çözülmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ilkokul programı, köy okulları programı, program geliştirme
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Abstract No: 336 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Due to rapid change in science and technology, changing needs of individual and society,
innovation and developments in learning-teaching theories and approaches and changes in roles
expected from individuals the Ministry of National Education makes changes in mathematics curricula.
The most general definition of a curriculum is the basic knowledge and skills to be acquired by the
students in the guidance of teachers. In the revised curriculum published on July 18, 2017 by the Ministry
of National Education titled "On Curriculum Renewal and Change Studies", the qualifications and skills
described as 21st Century Skills and their explanations were taken into consideration. The qualifications
and competencies targeted for the students with curricula are; communication in native languages,
communication in foreign languages, mathematics competence, science and technology competence,
digital competence, learning to learn, taking initiative and entrepreneurship, social and public
competences, cultural awareness and expression. From this point of view, the basic qualifications and
competencies targeted for recruiting students in the renewed programs are given jointly for all
disciplinary fields.
Purpose of the research
When considered in the context of mathematics teaching, it appears that the comparison studies
on curricula are concentrated at the primary education level. The aim of this study is to determine the
changes and common and different aspects of the Mathematics Teaching Program in the Secondary
Education (9th, 10th, 11th and 12th Grades) published in 2013 and 2018.
Method
In this study, a document review which is one of the qualitative research methods is used.. A
document review is a systematic process in which various documents (printed or electronic) are examined
or evaluated for different purposes.
Data Collection and Analysis
Within the scope of this study, comparisons were made in terms of achievements, content and
approaches of the Mathematics Teaching Programs of the Secondary Education (9th, 10th, 11th and 12th
Grades) prepared in 2013 and 2018. In order to take expert opinions of the results obtained from the
research, 3 faculty members of the department of mathematics were investigated and the corrections
were completed according to their results. However, the content analysis method was used for the
analysis of the data. In addition, frequency and percentage distributions included in the descriptive
statistics method have also been utilized to quantify the data during the comparison.
Findings and results
In this research, 2013 and 2018 secondary education mathematics curricula were evaluated in
terms of achievements, content and approaches and evaluated comparatively. The general conclusions
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are briefly given below and details will be discussed in the context of the tables and in the congress with
the support of the literature.






While the mathematics curriculum in 2013 details the basic mathematical skills and competencies that the
mathematics curriculum aims to improve, it is seen that skill-specific explanations are limited in the 2018
program. In addition, it has been determined that there are 10 values under the title of values (justice,
friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, benevolence) with a
different approach in the 2018 curriculum.
Content-based examinations, problem-solving steps are emphasized in the 2013 mathematics curriculum
while explaining problem-solving skills that have an important place in mathematics teaching. In addition,
problem-solving skills are expressed only 5 times in the 2018 program while 51 times in the 2013 program.
Achievements in both curricula have been collected under three different learning domains. A general
outcome in terms of number of achievements in the 2013 program, a total of 167 gains for all class levels,
and 130 gains for the 2018 program.

Mathematics is a field that is expected to provide diverse perspectives and problem solving
approaches to everyday life problems in every field of human life. Preparing the curriculum to provide
this perspective will make a difference in students' attitudes towards mathematics.
Keywords: Mathematics Curricula, Curriculum Evaluation, Secondary Mathematics Lesson
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Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme
öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rollerinin değişimine bağlı
olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matematik öğretim programlarında değişikliklerin yapıldığı
gözlenmektedir. Öğretim programı en genel tanımıyla öğretmen rehberliğinde öğrencilerin edinmesi
hedeflenen temel bilgi ve beceriler çerçevesidir. Millî Eğitim Bakanlığının 18 Temmuz 2017 tarihinde
yayınladığı “Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine” yazısında yenilenen öğretim
programlarında
21. Yüzyıl Becerileri olarak anılan yeterlilik ve beceriler ile bunlara ilişkin açıklamalar da dikkate
alınmıştır. Müfredatlarla öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler şunlardır: anadilde
iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematik yeterliği, bilim ve teknoloji yeterliği, dijital yeterlik, öğrenmeyi
öğrenme, inisiyatif alma ve girişimcilik algısı, sosyal ve kamusal yeterlikler, kültürel farkındalık ve ifade
şeklinde belirtilmiştir. Bu bakış açısı ile yenilenen programlarda öğrencilere kazandırılması hedeflenen
temel yeterlilik ve beceriler tüm disiplin alanları için ortak olarak verilmiştir.
Araştırmanın amacı
Matematik öğretimi bağlamında ele alındığında öğretim programları ile ilgili karşılaştırma
çalışmalarının ilköğretim düzeyinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2013 ile 2018
yıllarında yayınlanan Ortaöğretim ( 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Matematik Dersi Öğretim Programında yapılan
değişiklikleri, ortak ve farklı yönleri belirlemektir.
YÖNTEM
Araştırma Deseni
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesinden yararlanılmıştır.
Doküman incelemesi, çeşitli dokümanların (basılı ya da elektronik) farklı amaçlar ile inceleme ya da
değerlendirmelerin yapılmasında sistematik olarak faydalanılan bir süreçtir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu çalışma kapsamında, 2013 ile 2018 yıllarında hazırlanan Ortaöğretim ( 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar)
Matematik Dersi Öğretim Programlarının kazanımlar, içerik ve yaklaşımlar açısından karşılaştırmaları
yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçların uzman görüşlerinin alınması amacıyla matematik
anabilim dalında 3 öğretim üyesi incelemiş olup onların inceleme sonuçlarına uygun olarak düzeltmeler
tamamlanmıştır. Bununla birlikte, verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca
karşılaştırmaların yapılması sırasında sayısal olarak ifade edilmesi için betimsel istatistik yöntemi içerisinde
yer alan frekans ve yüzde dağılımlarından da faydalanılmıştır.
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Bulgular ve Sonuç
Bu araştırmada, 2013 ve 2018 ortaöğretim matematik dersi öğretim programları kazanımlar, içerik
ve yaklaşımlar açısından ele alınarak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Genel sonuçlar kısaca
aşağıda belirtilmiş olup detaylar tablolar eşliğinde ve literatür desteği ile kongrede tartışılacaktır.






2013 yılı programında matematik öğretim programının geliştirmeyi hedeflediği temel matematiksel beceri
ve yeterliliklere detaylı olarak yer verilirken 2018 yılı programında becerilere ait açıklamaların
sınırlandırıldığı görülmektedir. Ayrıca 2018 öğretim programında farklı bir yaklaşım ile değerler başlığı
altında (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik,
yardımseverlik olmak üzere 10 adet değere yer verildiği tespit edilmiştir.
İçerik açısından yapılan incelemeler 2013 yılı matematik dersi öğretim programında matematik öğretiminde
önemli bir yere sahip olan problem çözme becerileri açıklanırken problem çözme basamaklarına vurgu
yapılmıştır. Ayrıca problem çözme becerisi ifade olarak 2013 programında 51 kez yer alırken 2018
programında 5 kez yer almaktadır.
Her iki öğretim programında da yer alan kazanımlar üç farklı öğrenme alanı altında toplanmıştır. Kazanım
sayıları açısından genel bir sonuç 2013 programında tüm sınıf düzeyleri için toplam 167 olan kazanım
sayısının 2018 programında 130 kazanıma indirilmiş olduğudur.

Matematik insan hayatının her alanında yer alan günlük yaşam problemlerine farklı bakış açıları ve
problem çözme yaklaşımları sağlaması beklenen bir alandır. Öğretim programlarının bu bakış açısını
sağlayacak şekilde hazırlanması öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarında fark yaratacaktır.
Anahtar Kelimeler: Matematik Dersi Öğretim Programı, Program Değerlendirme, Ortaöğretim Matematik Dersi

650

Investigation Of ‘Meb (National Ministry Of Education) 2013 Preschool Education Program’
In Terms Of Executive Functions
Ali İbrahim Can Gözüm1, Muhammet Coşkun2
1
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
2
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Kars

Abstract No: 337 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction and Purpose: Executive functions are assigned various and different meanings
throughout the history, and these meanings have been still evolving and continuing to develop. Although
emergence of the term dates back to neuropsychological studies and it still continues to develop, scholars
still do not have a common definition for it, and making an operational definition is a hard issue as well.
When the related definitions are reviewed, there are some common points which are flexibility, emotional
control, working memory, self-control abilities, attention control, planning and so on. However, it can be
said that one of the strongest operational definitions is the 12 Function Model of Executive Functions
created by Dawson and Guare. Since human being holds high level of executive functions, this model
suggests that people have capacity to deal with obstacles and to achieve their intended goals, and this
happens thanks to 12 different and interrelated cognitive abilities. These cognitive abilities or executive
functions are; planning, organizing, time management, working memory, impulse control, metacognition,
emotional control, sustainable attention, flexibility, task initiation, goal-directed continuity and stress
tolerance.
Importance of executive functions are so obvious because these functions allow people to do
some basic activities in their daily lives like self-control, decision making and taking action for a new
behavior. Any kinds of distortions or problems in executive functioning system due to any reasons might
lead to lots of problems such as being unable to focus, manage time and other things, and even these
distortions may make a child not to be able to tell a history. Because of that, especially from the early
ages, providing opportunities to individuals to strength and develop these executive functions especially
in educational setting has a critical importance. This situation forms the main reason behind conducting
this study.
Learning outcomes, learning process and evaluation dimensions of ‘MEB (National Ministry of
Education) 2013 Preschool Education Program’ constitute a basis and document for executive functions.
Developmental aspects and learning outcomes indicators of Turkish National Ministry of Education
Program is examined by considering learning process, evaluative dimensions, and steps of program
development related to executive functions.
Method: In this study, descriptive research method was used. By using method of document
analysis on ‘MEB (National Ministry of Education) 2013 Preschool Education Program’, development
areas, teaching process and evaluation items were separated into dimensions, and discussed under
related literature. Moreover, teacher views and observations of the researcher were obtained about
supporting the development of executive functions and evaluation of it in this program, and findings were
identified about the implementation of the program. In this connection, multiple data gathering
technique was used in congruent with descriptive study method by using observation, interview and
document analysis, and an already existing situation is tried to be identified.
‘MEB (National Ministry of Education) 2013 Preschool Education Program’ which was analyzed by
document analysis and it was received from Ministry of education’s website. It represents the current
document in practice. In this context, this document used in the document analysis meet with the criteria
of current, reliable, real and out of the trick. The data was received from ‘MEB (National Ministry of
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Education) 2013 Preschool Education Program’, and they were interpreted by using content analysis with
the purpose of general scanning. The teacher views about the implementation of ‘MEB (National Ministry
of Education) 2013 Preschool Education Program’ were evaluated according to executive functioning in
practice.
Using observation technique has a facilitative role for detailing, sense-making and interpretation
of data which was obtained through other data collection tools.
Findings: At the end of study; it is found out that although ‘MEB (National Ministry of Education)
2013 Preschool Education Program’ has supportive learning outcomes and indicators for executive
functions, it is lack of dimensions of evaluation and teaching process.
Keywords: Executive Functions, Preschool Education Program
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Bildiri No: 337 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş ve amaç: Yürütücü işlevler kavramı ortaya atıldığından beri tarih boyunca çok farklı anlamlar
yüklenmiş, değişikliklere uğramış ve gelişmeye de devam etmektedir. Çıkışı nöropsikolojik çalışmalara
dayanan bu kavram uzun yıllara ve gelişmelere rağmen günümüzde de herkesin üzerinde hem fikir olduğu
belli bir tanıma sahip olmakla birlikte operasyonel tanımının yapılması da oldukça güçtür. Yapılan çoğu
tanımlamaların değindikleri ortak unsurlar esneklik, duygu kontrolü, işleyen bellek, öz-kontrol becerileri,
dikkat kontrolü ve planlama vb. olsa da bu kavrama ışık tutan en geniş operasyonel kavramlardan biri
Dawson ve Guare tarafından yapılan ‘Yürütücü İşlevlerin 12 İşlev Modeli ( 12 Function Model of Executive
Functions)’ olduğu söylenebilir. İnsanoğlunun yüksek seviye yürütücü işlevlere sahip olmasıyla beraber,
karşılaşılan engelleri aşma ve istenilen hedeflere ulaşma kapasitesinin olduğunu savunan bu modelin
kurucuları, bu kapasitenin 12 farklı ve birbirleriyle de ilişkili olan bilişsel becerilerle gerçekleştiğini
vurgulamaktadırlar. Bu beceriler şu şekilde sıralanabilir; planlama, organize etme, zaman yönetimi, işleyen
bellek, dürtü/impuls kontrolü, üstbiliş, duygu kontrolü, sürdürülebilir dikkat, esneklik, görev/iş başlatma,
amaca yönelik devamlılık ve stres toleransıdır.
Kişinin günlük hayatındaki öz-kontrol, karar verme, yeni bir davranış için harekete geçme gibi bir
çok ana aktiviteleri yapmasına olanak sağlayan yürütücü işlevlerin insan hayatında ne kadar önemli olduğu
aşikârdır. Çeşitli sebeplerden dolayı bu işlevlerde oluşabilecek herhangi bir bozukluk, bireyin
odaklanamamasına, işlerini ve zamanını yönetememesine, hatta bir çocuğun hikaye bile anlatamamasına
gibi çok çeşitli problemlere neden olabilir. Bundan dolayı, çok erken yaşlardan başlayarak kişiye bu
becerilerini güçlendirecek ve geliştirecek olanakların sağlanması ve eğitimde yer verilmesi kritik öneme
sahiptir. Bu durum da bu çalışmanın yapılmasında ki temel sebebi oluşturmaktadır.
“Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı” nın kazanımları, öğrenme süreci
ve değerlendirme boyutları yürütücü işlevler ile kazandırılacak olan becerilere yönelik bir doküman teşkil
etmektedir. “Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı” nda yer alan gelişim
özellikleri ve kazanım göstergelere göre, yürütücü işlevlerin desteklenmesine yönelik öğrenme süreci ve
değerlendirme boyutları program geliştirme basamakları göz önünde bulundurularak incelenmiştir. İlgili
alan yazın incelendiğinde, yürütücü işlevlerin bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim ve motor
gelişim alanları boyutlandırılmıştır.
Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. “Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] 2013 Okul
Öncesi Eğitim Programı” üzerinde doküman analizi yöntemi uygulanarak gelişim alanları, öğretim süreci
ve değerlendirme öğeleri, yürütücü işlevlere göre boyutlandırılarak alan yazın altında tartışılmıştır. “Milli
Eğitim Bakanlığı [MEB] 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”’nın yürütücü işlevlerin gelişiminin
desteklenmesine yönelik öğretim süreci ve değerlendirilmesi hakkında öğretmen görüşleri ve
araştırmacıların gözlemleri alınarak, programın uygulama süreci hakkında bulgular tespit edilmiştir. Bu
bağlamda araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun gözlem görüşme ve doküman analizi tekniği
uygulanarak çoklu veri toplama tekniği kullanılarak, var olan durum tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmada doküman analizi yapılan doküman, “Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] 2013 Okul Öncesi Eğitim
Programı” MEB resmi internet sitesinden elde edilmiştir, güncel uygulamada olan bir doküman teşkil
etmektedir. Bu bağlamda, doküman analizi tekniğinde kullanılan, doküman, güncel, gerçek, inanılır ve
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taklitten uzak olması gerektiği ölçütlerini karşılamaktadır. “Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] 2013 Okul Öncesi
Eğitim Programı” genel tarama amacıyla içerik analizi tekniği kullanılarak veriler yorumlanmıştır. “Milli
Eğitim Bakanlığı [MEB] 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı” nın uygulamasına yönelik öğretmen görüşleri
alınarak uygulamada yürütücü işlevlerin değerlendirilmesi tespit edilmiştir. Araştırmada gözlem tekniğin
uygulanması diğer veri toplama araçları ile elde edilen verilerin detaylandırılması, anlamlandırılması ve
yorumlanmasını kolaylaştırmaktadır.
Bulgular: Araştırmanın sonucunda; “Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] 2013 Okul Öncesi Eğitim
Programı” yürütücü işlevleri destekleyici kazanım ve göstergeleri olmasına rağmen, öğretim süreci ve
değerlendirme boyutlarının uygulamaya yönelik eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yürütücü işlevler, Okul öncesi eğitim programı
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Abstract No: 115 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Problem
People often use metaphors both to to express themselves and to express complex, abstract
concepts to others better. Thus, metaphors facilitates communication between individuals and makes the
message communicated between the individuals more understandable. The metaphor, which is described
as a concept belonging only to literatüre at the begining, has been used frequently in interdisciplinary
applications and studies in recent years. Metaphor is the process in which one tries to tell the concept or
a phenomenon with another known concepts. In other words, the metaphor is an explanation of abstract
concepts which are difficult to understand with other concepts or concepts that have a similarity to it.
The thing that makes metaphors important is they play an important role in bringing out the ways in which
individuals perceive the world, their thoughts about a phenomenon or event, their opinions. In this
context, the teachers' metaphors of the curriculum has a key role in establishing their beliefs, thoughts
and opinions about the program.
Curricula developed in line with the needs of the individual, the society, the subject area and the
nature are one of the elements that countries use to educate their dependent human type. The
curriculum with this feature is an important tool in the implementation of national education policies.
Through the curricula, attempts are being made to acquire knowledge, skills, attitudes and values for
individuals. The implementation of curricula as well as their effectiveness is at least as important as the
program itself. In this sense, teachers, who are practitioners of curriculum, have great duties. Teachers
are actively involved in program decision-making and coordination and program working groups because
they are practitioners of the program during the curriculum development process. Even system approach
(Wulf and Schave) from curriculum development approaches is based on the idea that 'teachers can also
develop programs'. For this reason, both in curriculum development and curriculum evaluation process,
teachers’ opininons about curriculum and the metaphors they have given to curriculum play a role.
Metaphors that reveal the thoughts of all teachers about the concept of curriculum are important
but the need to identify metaphors that reveal secondary school teachers' views and ideas about the
concept of curriculum constitutes the problem of this study.
Purpose
The main purpose of this study is to reveal the thoughts and views of secondary school teachers
about the concept of curriculum through metaphors. In accordance with this main purpose, the following
questions have been studied:
1. What are the secondary school teachers' metaphors about the concept of " curriculum"?
2. What conceptual categories can the secondary school teachers have in terms of their common
characteristics?
Method
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This study, which aims to reveal the metaphor of secondary school teachers about the concept of
curriculum, has been made by using phenomenology design within qualitative research. In
phenomenology studies, it is generally aimed to reveal and interpret individual perceptions or
perspectives related to a certain phenomenon. Study group of the research consists of 210 teachers who
are working in different secondary schools of Onikişubat and Dulkadiroğlu districts of Kahramanmaraş
province in the second term of 2017-2018 academic year. In order to reveal the metaphors teachers have
about the concept of curriculum, each teacher is asked to complete the sentence “Educational curriculum
is like ………….. Because, …………”. In this framework, the teachers were given a form that the above
sentence was written and teachers were asked to express their views using this phrase and concentrating
only on a single metaphor. The data obtained from the research was analyzed by following the steps of
coding, finding of themes, organization of data according to codes and themes, and identification and
interpretation of findings. It was used content analysis in the research.
Findings
Since the data analysis of the research is ongoing, under this heading findings obtained from the
research will be given in tables and interpreted according to the sub-problems respectively
Results and Suggestions
Under this heading, the revealed results from the research will be given in order of sub problems
and will be discussed in the light of relevant literature. Various suggestions will be made based on these
results and discussions.
Keywords: Curriculum, secondary school teachers, metaphor.
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Problem
İnsanlar, hem kendini ifade edebilmek hem de karmaşık, soyut kavramları karşıdakine daha iyi
anlatabilmek için metaforları sıklıkla kullanmaktadırlar. Bu sayede metaforlar bireyler arasındaki iletişimi
kolaylaştırmakta ve bireyler arsında iletilen mesajın daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Önceleri sadece
edebiyata ait bir kavram olarak nitelendirilen metafor, son yıllarda disiplinler arası uygulamalarda ve
çalışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Metafor, genel olarak bir olgunun veya kavramın bilinen başka
kavramlarla anlatılmaya çalışılmasıdır. Başka bir deyişle metafor, anlaşılması zor olan soyut kavramların,
ona bir yönden benzerliği olan başka kavram veya kavramlarla açıklanmasıdır. Metaforları önemli kılan,
bireylerin dünyayı algılayış biçimlerini, bir olgu veya olay hakkındaki düşüncelerini, görüşlerini açığa
çıkarmada önemli bir role sahip olmasıdır. Bu bağlamda öğretmenlerin eğitim programına ilişkin
metaforları, onların program hakkındaki inançlarını, düşüncelerini ve görüşlerini ortaya koymada kilit bir
role sahiptir.
Bireyin, toplumun, konu alanının ve doğanın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen eğitim
programları, ülkelerin istendik insan tipini yetiştirmede kullandıkları unsurlardan biridir. Bu özelliğiyle
eğitim programı milli eğitim politikalarının uygulamaya geçirilmesinde önemli bir araçtır. Eğitim
programları vasıtasıyla bireylere bilgi, beceri, tutum ve değerler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Eğitim
programlarının niteliği kadar, etkili bir şekilde uygulanması da en az programın kendisi kadar önem arz
etmektedir. Bu anlamda eğitim programlarının uygulayıcıları olan öğretmenlere büyük görevler
düşmektedir. Öğretmenler, program geliştirme sürecinde, programın uygulayıcıları olduklarından dolayı
program karar ve koordinasyon ve program çalışma gruplarında aktif olarak görev almaktadırlar. Hatta
program geliştirme yaklaşımlarından Sistem yaklaşımı (Wulf ve Schave), ‘öğretmenler de program
geliştirebilir’ anlayışını temele almaktadır. Bu nedenle gerek program geliştirme gerekse program
değerlendirme sürecinde öğretmenlerin programa ilişkin görüşleri ve programa yükledikleri metaforların
da payı vardır.
Tüm öğretmenlerin eğitim programı kavramına ilişkin düşüncelerini ortaya koyan metaforlar
önemli olmakla birlikte, ortaokul öğretmenlerinin eğitim programı kavramına ilişkin görüşlerini ve
düşüncelerini açığa çıkaran metaforları belirleme ihtiyacı, bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır.
Amaç
Bu çalışmanın temel amacı, ortaokul öğretmenlerinin eğitim programı kavramına ilişkin sahip
oldukları düşünceleri, görüşleri metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Ortaokul öğretmenlerinin “eğitim programı” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?
2. Ortaokul öğretmenlerinin sahip oldukları metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal
kategoriler altında toplanabilir?

Yöntem
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Ortaokul öğretmenlerinin eğitim programı kavramına ilişkin metaforlarını ortaya çıkarmayı
amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma kapsamında “olgu bilim” deseni kullanılarak yapılmıştır. Olgu bilim
çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya perspektiflerin ortaya çıkarılması ve
yorumlanması amaçlanır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminde
Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin farklı ortaokullarında görev yapmakta olan
210 öğretmenden oluşmaktadır.
Öğretmenlerin eğitim programı kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak
amacıyla her bir öğretmenden ‘Eğitim programı… gibidir. Çünkü …’ cümlesini tamamlamaları istenmiştir.
Bu çerçevede öğretmenlere yukarıdaki cümlenin yazılı olduğu bir form verilmiş ve öğretmenlerden bu
ibareyi kullanarak ve sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak görüşlerini ifade etmeleri istenmiştir.
Araştırmadan elde edilen veriler; kodlama, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre
düzenlenmesi ve tanımlanması ve bulguların yorumlanması adımları takip edilerek analiz edilmiştir.
Araştırmada içerik analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın veri analizi işlemleri devam ettiğinden, bu başlık altında, araştırmadan elde edilen
bulgular alt problemlere göre sırasıyla tablolar halinde verilecek ve yorumları yapılacaktır.
Sonuç ve Öneriler
Bu başlık altında çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar alt problemlere göre sırasıyla verilip ilgili
alanyazın ışığında tartışılacaktır. Bu sonuçlara ve tartışmalara dayalı olarak çeşitli önerilerde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim programı, ortaokul öğretmenleri, metafor
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In an era where the development of science and technology is based on the greatest indication of
the development of countries, the process of producing science in universities has gained importance.
The training of individuals who will produce science is equally important. The most significant factor in
the success of the education process is considered to be the level of readiness of the individual, and the
effect of the adequacy of having science in secondary education in the training of the individuals who will
produce science in higher education can be accepted as indisputable fact. From this point, it can be
concluded that the effectiveness of science education in secondary education is important to the
development of countries. The more successful the science education is carried out in the secondary
education process, the higher the level of higher education is sent to higher education, the level of the
countries' production of science and technology show an increase in the same way. For this reason, it is
considered important to determine the effect of educational inputs on success, which will determine the
effectiveness of science teaching in secondary education programs. The aim of this study is to determine
how effectively different countries use educational inputs in the process of science education. The study
is in the descriptive model and the data is derived from the PISA 2015 data set, which provides information
to countries on secondary education programs. Data from 70 countries, including Turkey, were used in
the study. The effectiveness of Turkey in the process of science teaching in secondary education has been
compared with other countries and suggestions have been made to increase the effectiveness of
secondary education science Teaching. The data for this study are grouped into training inputs and
training outputs. “Student behaviour hindering learning”, “teacher behaviour hindering learning”,
“shortage of educational material”, “shortage of educational staff”, “professional development”,
“teachers participation”, “curricular development”, “total number of science teachers at school”, “index
science-specific resources (sum)” were defined as the educational inputs. The science achievements of
students have been taken into account in determining which countries have more effective management
of educational inputs accepted in this study. The science achievement of students which are considered
to be training outcomes is the science scores in the PISA 2015 report of countries. In this context, data
envelopment analysis was performed with the CRR (Charnes, Cooper, and Rhodes, 1978) model for
effective use of the educational inputs mentioned above, keeping PISA 2015 science scores constant. The
following findings were obtained in this Study:
1. At the secondary school level Bulgaria (big), Switzerland (big), Georgia (big), Hong Kong (China) (big),
Hungary (big), Indonesia (big), Iceland (big), Japan (big), Lithuania (big) (108.15%), Austria (108.19%) and
Albania (105.16%) have reached the conclusion that they effectively use the educational inputs accepted
in the study in science teaching relatively.
2. Secondary school level education inputs while nearby countries respectively to use effectively Slovakia
(97.30%), Slovenia (91.16%), Brazil (90.50%), Turkey (89.75%), Finland (84.65%), Greece (83.31%),
Denmark (83.25%), and Czech Republic (80.61%). education outcomes in Turkey are ranked as 20th in
science teaching secrets to using it effectively.
3. Turkey needs to refer to Hungary at a rate of 1%, Iceland at a rate of 31% and Japan at a rate of 51% in
order to become an effective country, which effectively uses education inputs in the process of science
teaching at secondary school level.

Turkey which is the 20th in the list of effective countries in science education at secondary school
level needs to go down in the two educational inputs “student behavior hindering learning” at a rate of
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0.7% and “shortage of educational material” at a rate of 0.38% for higher rankings. In other words, it is
necessary to reduce negative student behaviors and complete material requirements. In addition, It is
recommended that “professional development” educational input should be reduced at a rate of 0.81%
and In this context, developing more efficient in-service training programs, Turkey should try to find ways
to achieve more conscious teacher participation by reducing “teachers participation” educational input
at a rate of 1.05%, to be in a more efficient program development effort by reducing “curricular
development” educational input at a rate of 0.92%, and finally balanced distribution of employment by
reducing “total number of science teachers at school” educational input at a rate of 1.62%.
Keywords: Ortaöğretim Programları, Etkin Fen Öğretimi, PISA 2015
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Ülkelerin gelişmişliğinin en büyük göstergesi olarak bilim ve teknolojideki gelişmişliğinin temel
alındığı bir çağda, üniversitelerde bilimin üretilme süreci de önem kazanmıştır. Bilimi üretecek olan
bireylerin yetiştirilmesi de aynı oranda önem arz etmektedir. Eğitim sürecinin başarısında en belirleyici
faktör bireyin hazırbulunuşluk düzeyi olduğu düşünüldüğü zaman yükseköğretimde bilimi üretecek olan
bireylerin yetiştirilmesinde, ortaöğretim sürecinde fen konusunda sahip olduğu yeterliğinin etkisi
tartışılmaz bir gerçek olarak kabul edilebilir. Bu noktadan hareketle ortaöğretim sürecinde gerçekleştirilen
fen eğitiminin etkililiğinin ülkelerin gelişmişliği üzerinde ne denli önemli olduğu sonucu çıkarılabilir.
Ortaöğretim sürecinde ne kadar başarılı bir fen eğitimi gerçekleştirilir, yükseköğretime ne kadar
hazırbulunuşluk düzeyi yüksek öğrenci gönderilirse, ülkelerin bilimi üretme, teknolojide gelişme gösterme
düzeyleri de aynı oranda artış gösterir. Bu nedenle ortaöğretim programlarında fen öğretiminin etkililiğini
belirleyecek olan eğitim girdilerinin, başarı üzerindeki etkisinin belirlenmesinin önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı farklı ülkelerin fen öğretimi sürecinde eğitim girdilerini ne kadar
etkin kullandıklarını belirlemektir. Çalışma tarama modelinde olup, verileri ortaöğretim programları
hakkında ülkelere bilgi sunan PISA 2015 veri setinden elde edilmiştir. Çalışmada Türkiye’nin de dahil
olduğu 70 ülkeye ait veriler kullanılmıştır. Türkiye’nin ortaöğretimde fen öğretimi sürecindeki etkililiği
diğer ülkeler ile kıyaslanmış ve ortaöğretim fen öğretiminin etkililiğinin artmasına yönelik önerilerde
bulunulmuştur. Bu çalışmanın verileri, eğitim girdileri ve eğitim çıktıları olarak gruplanmıştır. Eğitim
girdileri olarak, “öğrenmeyi engelleyen öğrenci davranışları”, “öğrenmeyi engelleyen öğretmen
davranışları”, “eğitim materyallerinin yetersizliği”, “eğitim kadrosunun eksikliği”, “profesyonel gelişim”,
“öğretmen katılımı”, “eğitim programı geliştirme”, “okuldaki toplam fen öğretmeni sayısı”, “fene özgü
kaynak indeski (toplam)” tanımlanmıştır. Bu çalışmada kabul edilen eğitim girdilerinin hangi ülkeler
tarafından daha etkin yönetildiğinin belirlemesi için öğrencilerin fen başarıları dikkate alınmıştır.
Çalışmanın eğitim çıktısı olarak kabul edilen öğrencilerin fen başarıları ülkelerin PISA 2015 raporundaki fen
puanlarıdır. Bu kapsamda PISA 2015 fen puanları sabit tutularak yukarıda ifade edilen eğitim girdilerinin
etkin kullanımına yönelik CRR (Charnes, Cooper, and Rhodes, 1978) modeli ile veri zarflama analizi
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada aşağıda sunulan bulgulara ulaşılmıştır:
1. Ortaöğretim düzeyinde Bulgaristan (büyük), İsviçre (büyük), Gürcistan (büyük), Hong Kong (Çin) (büyük),
Macaristan (büyük), Endonezya (büyük), İzlanda (büyük), Japonya (büyük), Litvanya (büyük), Makedonya
(büyük), Hollanda (büyük), Polonya (büyük), Karadağ (%113.70), Estonya (%112.65), Avusturya (%108.09),
Arnavutluk (%105.16) göreceli olarak, çalışmada kabul edilen eğitim girdilerini fen öğretiminde etkin şekilde
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
2. Orta öğretim düzeyinde eğitim girdilerini etkili şekilde kullanmaya sırasıyla yakın ülkelerin ise Slovakya
(%97.30), Slovenya (%91.16), Brezilya (%90.50), Türkiye (%89.75), Finlandiya (%84.65), Yunanistan
(%83.31), Danimarka (%83.25), Çekya(%80.61) şeklinde sıralandığı tespit edilmiştir. Türkiye fen öğretiminde
eğitim çıktılarını etkin kullanma sırlamasında 20. sıradadır.
3. Türkiye’nin orta öğretim düzeyinde fen öğretimi sürecinde eğitim girdilerini etkin kullanan yani etkin ülke
olabilmesi için %1 oranında Macaristan’ı, %31 oranında İzlanda’yı ve %51 oranında Japonya’yı referans
alması gerekmektedir.

Ortaöğretim düzeyinde fen öğretiminde etkin ülke sıralamasında 20. olan Türkiye’nin daha üst
sıralara yerleşebilmesi için iki eğitim girdisi olan “Öğrenmeyi Engelleyen Öğrenci Davranışı”’nda %0.7
ve Eğitim Materyallerinin Yetersizliği”’de %0.38 oranında azalmaya gitmesine ihtiyacı vardır. Başka bir
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deyişle olumsuz öğrenci davranışlarını azaltması ve materyal gereksinimlerini tamamlaması
gerekmektedir. Bununla birlikte Profesyonel Gelişim” eğitim girdisinde %0.81 oranında azaltma yapması
bu kapsamda daha verimli hizmet içi eğitim programları geliştirmesi, “Öğretmen Katılımı” eğitim girdisinde
%1.05 oranında azalma yaparak daha bilinçli öğretmen katılımını sağlayacak yollar aramaya
çalışması, Eğitim Programı Geliştirme” eğitim girdisinde %0.92 oranında azaltma yaparak daha verimli
program geliştirme çabası içinde olması ve son olarak “Okuldaki Toplam Fen Öğretmeni Sayısı” eğitim
girdisinde %1.62 oranında azalışa giderek istihdamı dengeli dağıtması önerilmektedir
Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim Programları, Etkin Fen Öğretimi, PISA 2015
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Aim
The aim of this study is to investigate the science and mathematics curriculum evaluation graduate
theses conducted in Turkey during the 2005-2017 period. The study focuses on the demographic and
methodological characteristics as well as the decision/practices related curriculum evaluation processes
of the graduate theses.
Method
As a descriptive content analysis study, the present research was focused on the graduate theses
on the science and mathematics curriculum evaluation completed between the years of 2005 and 2017.
The theses were selected by the following criteria as “The master or doctoral thesis on science or
mathematics curriculum evaluation completed in the 2005-2017 period related program evaluation of
Program in primary and secondary education and stored in the National Theses Center (Council of Higher
Education) database. A total of 60 graduate theses met the criteria were analyzed by making use of Theses
Analysis Form developed by the researches. The results were presented in terms of descriptive analysis
methods (e.g. frequencies and percentages).
Findings
According to the findings, 47 master thesis and 13 dissertations were conducted on curriculum
evaluation of the science and mathematics courses, between the years of 2005-2017. It was found that
there was an increase in number of master theses in 2007 and dissertations in 2013. These studies were
carried out in 31 different universities and most of the master thesis (f=5) were carried out at Afyon
Kocatepe University; dissertations were conducted at Hacettepe University (f=3). In the findings related
to department in which theses were carried out, while most of the curriculum evaluation master theses
were conducted at primary education department (f=12); dissertations were conducted at the
Educational Sciences departments (f=4) and Curriculum and Instructions departments (f=4). Findings of
the educational stages of the studies examined showed that both master (f=41) and the doctoral (f=9)
curriculum evaluation theses were aimed at evaluating science and mathematics programs at primary
and secondary levels.
It was found that quantitative methods (f=33) at master level and mixed research methods (f=8)
at doctoral level were used more frequently in the findings about the research methods. In relation to
sampling methods, random sampling (f=19) is preferred mostly in master theses; purposeful sampling
(f=5) and mixed (both random and purposeful sampling) methods (f=5) in dissertations were used more
frequently than others. It was also found that the data were obtained from only one data collection tool
(f=30) at master's level in curriculum evaluation theses; in the dissertations (f=10), it was determined that
data were obtained with more than one data collection tool. In 7 of the curriculum evaluation thesis
studies, information on validity / reliability studies was not mentioned. In the findings of the theoretical
and practical implications of the curriculum evaluation in the graduate theses, theoretical foundations of
the curriculum evaluation were adequately placed in only 20 master theses and 10 dissertations; and the
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program evaluation standards were taken into consideration in only 2 master theses. Implementation of
the curriculum evaluation in a model were taken into consideration in 10 master theses and 5
dissertations. It has also been observed that the general tendency in both master (f=41) and dissertations
(f=11) was to include all aspects of the curriculum in the evaluation process. In addition to these findings,
while the curriculum evaluation was carried out with only teachers in master theses (f=29); the
dissertations (f=8) were conducted with both the teacher and the student mostly.
Conclusion
In this study, totally 60 curriculum evaluation studies on science and mathematics courses in the
2005-2017 period were investigated. In the light of findings, it can be concluded that the majority of
curriculum evaluation studies are master theses (f=47) and conducted in the Primary Education
department (f=12); dissertations (f=13) are conducted in the Educational Sciences department (f=4) and
Curriculum and Instruction department (f=4). Qualitative methods are least preferred research method
in the studies. Random sampling is the most used sampling strategy in both master theses and
dissertations. While one data collection tool is preferred in master theses (f=30), more than one data
collection tools are preferred in dissertations (f=10). It is found that theoretical bases of curriculum
evaluation and implementation processes are slightly approached and focused on limited scope in both
master theses and dissertations. Taking all these results into account, for the theoretical foundations of
the curriculum evaluation and the implementation process in the graduate theses; it is very important to
use methods and techniques that will enable systematic, scientific, valid and reliable data to be obtained
within the framework of program evaluation approach / models to be determined in the light of research
problems. At this point, the results of the graduate theses can contribute to both the new science and
mathematics course curricula to be developed as well as to the decisions to be taken regarding the
effectiveness of the curricula in practice and to make suggestions based on the empirically-driven data.
Keywords: curriculum evaluation, graduate theses, science, mathematics, curriculum
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Amaç
Bu çalışmada Türkiye’de 2005-2017 yılları arasında temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde fen
bilimleri ve matematik alanlarında yürütülen program değerlendirme lisansüstü tez çalışmalarının
demografik özellikleri (türü, yıl, üniversite, öğretim programları ve sınıf düzeyleri) yönteme ilişkin
özellikleri (yöntem, örneklem seçimi, veri toplama araçları, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları), program
değerlendirme süreç ve uygulamaları (program değerlendirme modeli, standartlar, paydaşlar, program
öğeleri) açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu çalışma, lisansüstü program değerlendirme tez çalışmalarının demografik ve yönteme ilişkin
özellikleriyle birlikte, program değerlendirme yaklaşım ve uygulamaları açısından incelenmesine
odaklanan bir betimsel içerik analizi çalışmasıdır. Veri seti, güncellik ve program-odaklı yapılan değişiklikler
dikkate alınarak, 2005-2017 yılları arasında temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde fen bilimleri ve
matematik alanlarında yürütülen program değerlendirme lisansüstü tez çalışmaları kapsamında
oluşturulmuştur. Veri setinin seçimi “Temel eğitim (ilköğretim) veya ortaöğretim düzeyinde Fen Bilimleri
veya Matematik dersi öğretim programlarının değerlendirilmesine yönelik olarak 2005-2017 yılları
arasında tamamlanan ve ulusal tez merkezi (YÖK) veri tabanında kayıtlı olan yüksek lisans veya doktora
tezleri” ölçütüne göre yapılmıştır. Elde edilen toplam 60 tez, araştırma soruları doğrultusunda geliştirilen
"Tez İnceleme Formu" aracılığıyla analiz edilerek; bulgular, SPSS.22 program ile frekans ve yüzdelik
değerleri hesaplanarak tablolaştırılmıştır.
Bulgular
Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de 2005-2017 yılları arasında temel eğitim ve ortaöğretim
düzeyinde fen ve matematik alanlarında yürütülen program değerlendirme lisansüstü tez çalışmalarının,
47’si yüksek lisans ve 13’ü doktora tezidir. Yüksek lisans tezlerinde 2007 yılında, doktora tezlerinde ise
2013 yılında sayıca bir artış yaşandığı belirlenmiştir. Bu çalışmaların 31 farklı üniversitede gerçekleştirildiği
ve yüksek lisans tezlerinin en fazla (f=5) Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde; doktora tezlerinin ise Hacettepe
Üniversitesi’nde (f=3) yürütüldüğü görülmüştür. Tezlerin yürütüldüğü ana/bilim dallarına ilişkin
bulgularda, en fazla program değerlendirme yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Enstitülerinin İlköğretim
anabilim dalların (f=12); doktora düzeyinde ise Sosyal Bilimler Enstitülerinin Eğitim bilimleri (f=4) ve Eğitim
Bilimleri Enstitülerinin Eğitim Programları ve Öğretim Bilim dallarında (f=4) tamamlanmıştır. İncelenen
çalışmaların eğitim kademelerine ilişkin bulgularda, hem yüksek lisans (f=41) hem de doktora (f=9)
program değerlendirme çalışmalarının ilkokul ve ortaokul kademesindeki fen ve matematik dersi öğretim
programların değerlendirilmesine yönelik olduğu görülmüştür. Program değerlendirme tezlerinde
kullanılan araştırma yöntemlerine ilişkin bulgularda, yüksek lisans düzeyinde nicel yöntemlerin (f=33),
doktora düzeyinde ise karma araştırma yöntemlerinin (f=8) diğerlerine göre daha sık kullanıldığı tespit
edilmiştir. Örnekleme yöntemlerinde ise yüksek lisans tezlerinde en fazla olasılığa dayalı örnekleme (f=19)
tercih edilirken; doktora tezlerinde amaçlı örnekleme (f=5) ve olasılığa dayalı ve amaçlı örnekleme
yöntemlerinin bir arada kullandığı örneklemeler (f=5) diğerlerine göre daha sık kullanılmıştır. Program
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değerlendirme tezlerinde yüksek lisans düzeyinde sadece tek bir veri toplama aracı (f=30); doktora
tezlerinde ise (f=10) birden fazla veri toplama aracı ile verilerin elde edildiği tespit edilmiştir. Program
değerlendirme tez çalışmalarının 7’sinde ise geçerlik/güvenirlik çalışmalarına ilişkin bilgi verilmemiştir.
Lisansüstü tez çalışmalarında program değerlendirmenin kuramsal ve uygulamaya dönük
yansımalarına ilişkin elde edilen bulgularda, program değerlendirmenin kuramsal temellerine ilişkin
açıklamalara yüksek lisans tezlerinin sadece 20’sinde ve doktora tezlerinin 10’unda yeterli düzeyde yer
verildiği; program değerlendirme standartlarının ise sadece 2 yüksek lisans tezinde kuramsal yer verildiği
dikkate alındığı tespit edilmiştir. Program değerlendirmenin bir model kapsamında yürütülmesi 10 yüksek
lisans; 5 doktora tezinde dikkate alınmıştır. Ayrıca hem yüksek lisans (f=41) hem de doktora tezlerinde
(f=11) genel eğilimin programın tüm öğelerinin değerlendirme sürecine dâhil edilmesine yönelik olduğu
görülmüştür. Ek olarak, hem yüksek lisans tez çalışmalarında program değerlendirmenin sadece öğretmen
katılımıyla yürütülmesi (f=29) yapılırken; doktora tezlerinde (f=8) ise hem öğretmen hem de öğrenci
katılımıyla yürütülmüştür.
Sonuç
Ülkemizde 2005-2017 yıllarında temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde fen ve matematik
alanlarında yürütülen toplam 60 program değerlendirme lisansüstü tez çalışmasının incelendiği bu
çalışmada, program değerlendirme çalışmalarının çoğunlukla (f=47) yüksek lisans düzeyinde ve ilköğretim
anabilim dalında (f=12) yürütüldüğü; doktora tezlerinin (f=13) ise Eğitim bilimleri (f=4) ve Eğitim
Programları ve Öğretim bilim dallarında (f=4) tamamlandığı sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen çalışmalarda,
nitel yöntemler en az tercih edilen araştırma yöntemidir. Tezlerde kullanılan örnekleme yöntemlerinde ise
her iki düzeyde de olasılığa dayalı yöntemler diğerlerine göre daha sık kullanılırken, veri toplama
araçlarında ise yüksek lisans düzeyinde sadece tek bir veri toplama aracı (f=30); doktora tezlerinde ise
(f=10) birden fazla veri toplama aracı kullanılmıştır. Program değerlendirmenin gerek kuramsal temelleri
gerekse uygulamaya dönük süreçlerinde her iki düzeydeki tez çalışmalarında da oldukça yüzeysel ve dar
bir kapsamda ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle, program değerlendirme
lisansüstü tez çalışmalarında, program değerlendirmenin kuramsal temelleri ve uygulama süreçleri
dikkate alınarak; araştırma problemleri doğrultusunda belirlenecek program değerlendirme
yaklaşım/modelleri çerçevesinde sistematik, bilimsel, geçerli ve güvenilir veriler elde edilmesine olanak
sağlayacak yöntem ve tekniklerin kullanılması oldukça önemlidir. Bu sayede, lisansüstü tez çalışmalarından
elde edilecek sonuçlar, hem yeni geliştirilecek fen ve matematik dersi öğretim programlarına hem de
uygulamada olan programların etkililiğine ilişkin alınacak kararlara yön verme ve veriye dayalı çözüm
önerileri geliştirme süreçlerine nitelikli katkılar sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: program değerlendirme, lisansüstü tezler, fen bilimleri, matematik, öğretim programları
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Aim
The distance education is one of the most important new services of global informatics
technology. The new paradigm of globalism is defined as “ Information Society”. Developing technology
enables intercommunal cultural interaction which is the basic necessity of the globalizing world,
communication, information sharing and information access to be done without a time limit by removing
the distance between the far and the near.
Technology and digitalism; from, especially, the dimension of education and its shareholders’
information access,sharing to the dimension of application, development and research; are the catalyst
in many ways.
In this study, towards the data obtained from literature review, document review and survey, an
answer to the question of “ whether the curriculum of the distance education meets the expectations of
students” is searched and this was carried out at a higher education institute. It is aimed to observe and
evaluate the relationship between the current situation and the standard one about the distance
education curriculum or lessons applied to students by taking students’ views, and to provide to make
improvement or development as a result of the negative situations. Answers to the question of “whether
the curriculum of the distance education meets the expectations of students” are searched with the
questions below:
1. Are the students informed about the aim and structure of the lesson ?
2. Do the learning objectives come true ?
3. Are the learning objectives designed in accordance with the level of the lesson ?
4. Can the assessment and evaluation method measure the determined learning objectives and
are they consistent with the lesson activities and resources ?
5. Do the learning materials, the stated lesson and parts/modules contribute to reach the learning
objectives ?
6. Accessing the learning materials is at a sufficient level.
7. Is the student able to access the needed technology in the lesson easily ?
8. The lesson tools and environment support student usage and guide students to become active
learners.
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9. Is it clearly indicated how to acceess to the needed instructions and offered technical support
service to instruct a lesson ?
10. Does the lesson contain the equivalent choices of the visual and the aural contents ?
2. Method
Quantitative method was used on this research. In order to analyze the data, survey method was
applied. The study group consists of the all first grade students taking the distance education lessons and
are educated in a foundation university in 2017-2018 academic year. As a data collection tool, the
standard data collection tool developed by Kaban (2013) was used. After the data was collected, the
findings and results were obtained by being evaluated with SPSS program.
3. Findings
When the usage situations of the standard materials are examined, the findings below are
obtained:
Usable – Instructor Oriented (1,2,3,4,5), Curriculum and Instruction (1,2,3,4,5,6,8), Assessment
and Evaluation (1,2), Library(digital) and Learning Resources (1,2,4,5), Student Support Service (2,3,5,6),
Improving Lesson (1,2,3,5,6,7), Learning Teaching Process (1).
Neutral – Instructor Oriented (6,7,8,9,10), Curriculum and Instruction (7), Library(digital) and
Learning Recources (3), Student Support Service (1,4,7,8,9), Improving Lesson (4), Learning Teaching
Process (2).
4.Result
The data collection tool consists of 43 items which is gathered under 7 dimensions from the item
tools constituted by standards. Based on the data obtained, it was found that from these dimensions
Instructor Oriented (1,2,3,4,5), Curriculum and Instruction (1,2,3,4,5,6,8), Assessment and Evaluation
(1,2), Library(digital) and Learning Resources (1,2,4,5), Student Support Service (2,3,5,6), Improving
Lesson (1,2,3,5,6,7), Learning Teaching Process (1) are high at usability; Instructor Oriented (6,7,8,9,10),
Curriculum and Instruction (7), Library(digital) and Learning Recources (3), Student Support Service
(1,4,7,8,9), Improving Lesson (4), Learning Teaching Process (2) are neutral and there isn’t any unusable
dimension.
It was observed that Instructor Oriented (6,7,8,9,10), Curriculum and Instruction (7),
Library(digital) and Learning Recources (3), Student Support Service (1,4,7,8,9), Improving Lesson (4),
Learning Teaching Process (2) are needed to be improved.
The abolishment of the concept of distance at the education and teaching activities which is the
most important factor of information access and sharing provided the concept of the “Distance
Education-Teaching” to arise. It is seen that distance teaching can be evaluated with different dimensions
according to the structure of time and society. Besides, in Turkey distance education’s certain standards
not being determined causes distance education activities to be made with different qualifications at the
point of applying in the institutes. To abolish this problem, it is seen that distance education standards
are needed to be taken into consideration.
Keywords: Key words: distance education, distance education standard, e-learning, teaching.
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1. Amaç

Küresel bilişim teknolojilerinin yeni hizmetlerinin en önemlilerinden birisi de uzaktan eğitimdir.
Küreselleşmenin yeni paradigması “Bilgi Toplumu” olarak tanımlanmaktadır. Gelişen teknoloji,
küreselleşen dünyanın temel gereksinimi olan toplumlararası kültürel etkileşim, iletişim, bilgi paylaşımı ve
bilgi erişimini; uzak ile yakın arasındaki mesafeyi kaldırarak, zaman sınırı gözetmeksizin yapılmasına olanak
sağlamaktadır.
Özellikle eğitim ve paydaşlarının bilgi erişimi, paylaşımı boyutundan uygulama, geliştirme ve
araştırma boyutuna kadar teknoloji ve dijitalleşme birçok noktada katalizör durumundadır.
Bu çalışmada, alan yazın taraması, belge incelemesi ve anket çalışmasından elde edilen veriler
doğrultusunda bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilen “Uzaktan eğitim programlarının öğrenci
beklentilerini karşılayıp karşılamadığı” sorusuna yanıt aranmaktadır. Öğrenci görüşlerinin alınarak
uygulanan uzaktan eğitim programı ya da dersleri hakkında mevcut durum ile standart durum arasındaki
ilişkiyi gözlemlemek, değerlendirmek, olumsuz durumlar sonucunda iyileştirme ya da geliştirme
yapılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. “Uzaktan eğitim programlarının öğrenci beklentilerini karşılayıp
karşılamadığı” sorusuna aşağıdaki sorular ile yanıt aranmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Öğrenciler dersin amacı ve yapısı hakkında bilgilendiriliyor mu?
Öğrenme hedefleri gerçekleşiyor mu?
Öğrenme hedefleri dersin seviyesine uygun olarak tasarlanıyor mu?
Ölçme ve değerlendirme yöntemi belirtilen öğrenme hedeflerini ölçebilir mi ve ders etkinlik ve kaynakları
ile tutarlı mı?
Öğretim materyalleri, belirtilen ders ve parça / birim öğrenme hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunuyor
mu?
Öğretim Materyallerine erişim yeterli düzeydedir.
Öğrenci ders içerisinde gereken teknolojilere kolayca erişebiliyor mu?
Ders araçları ve ortam öğrenci katılımını destekler ve öğrencilere etkin öğrenen olmaları konusunda
rehberlik eder.
Her bir dersin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan talimatlara ve sunulan teknik destek hizmetine nasıl
erişileceği açıkça belirtiliyor mu?
Ders, görsel ve işitsel içeriklerin eşdeğer seçeneklerini içeriyor mu?

1. Yöntem
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Bu araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Verileri analiz etmek amacı ile tarama modeli
uygulanmıştır. Çalışma grubu 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören ve
uzaktan eğitim ile ders alan bütün birinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracı olarak
Kaban’ın (2013) geliştirmiş olduğu standart ölçme aracı kullanılmıştır. Veriler toplandıktan sonra SPSS
programı ile değerlendirilerek bulgular ve sonuçlara ulaşılmıştır.
1. Bulgular

Standart maddelerin kullanılabilirlik durumları incelediğinde aşağıdaki bulgular elde edilmektedir:
Kullanılabilir- Öğretim Elemanı Odaklı (1,2,3,4,5), Eğitim Programları ve Öğretim (1,2,3,4,5,6,8),
Ölçme ve Değerlendirme (1,2), Kütüphane(dijital) ve Öğrenme Kaynakları (1,2,4,5), Öğrenci Destek
Hizmetleri (2,3,5,6), Ders Geliştirme (1,2,3,5,6,7), Öğrenme Öğretme Süreci (1).
Kararsızım - Öğretim Elemanı Odaklı (6,7,8,9,10), Eğitim Programları ve Öğretim (7),
Kütüphane(dijital) ve Öğrenme Kaynakları (3), Öğrenci Destek Hizmetleri (1,4,7,8,9), Ders Geliştirme (4),
Öğrenme Öğretme Süreci (2).
1. Sonuç

Veri toplama aracı standartlarla oluşturulan madde havuzundan 7 boyut altında toplanan 43
maddeden oluşmaktadır. Elde edilen bulgulara dayanarak, bu boyutlardan Öğretim Elemanı Odaklı
(1,2,3,4,5), Eğitim Programları ve Öğretim (1,2,3,4,5,6,8), Ölçme ve Değerlendirme (1,2),
Kütüphane(dijital) ve Öğrenme Kaynakları (1,2,4,5), Öğrenci Destek Hizmetleri (2,3,5,6), Ders Geliştirme
(1,2,3,5,6,7), Öğrenme Öğretme Süreci (1) boyutlarının kullanılabilirliğinin yüksek olduğu, Öğretim
Elemanı Odaklı (6,7,8,9,10), Eğitim Programları ve Öğretim (7), Kütüphane(dijital) ve Öğrenme Kaynakları
(3), Öğrenci Destek Hizmetleri (1,4,7,8,9), Ders Geliştirme (4), Öğrenme Öğretme Süreci (2) boyutlarının
kararsız olduğu, kullanılmayan boyutunun olmadığı bulgularına rastlanmıştır.
Öğretim Elemanı Odaklı (6,7,8,9,10), Eğitim Programları ve Öğretim (7), Kütüphane(dijital) ve
Öğrenme Kaynakları (3), Öğrenci Destek Hizmetleri (1,4,7,8,9), Ders Geliştirme (4), Öğrenme Öğretme
Süreci (2) boyutlarının geliştirilmesi gerektiği gözlenmektedir.
Bilgi erişim ve paylaşımının en önemli unsuru olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinde mesafe
kavramının ortadan kaldırılması ile “Uzaktan Eğitim-Öğretim” kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Uzaktan öğretim zaman ve toplum yapısına göre farklı boyutları ile değerlendirilebildiği görülmektedir.
Ayrıca, uzaktan eğitimin Türkiye’de belli standartlarının belirlenmiş olmaması uzaktan öğretim
faaliyetlerinin kurumlarda uygulanma noktasında farklı yeterlilikler ile yapılmasına sebep olmaktadır. Bu
sorunu ortadan kaldırmak amacı ile uzaktan eğitim standartlarının dikkate alınması gerektiği
görünmektedir.
[1] İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, İstanbul.
[2] Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul.

[3]İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim
Dalı, İstanbul.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, uzaktan eğitim standardı, e-öğrenme, öğretim.
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In developing countries, the solution of economic and social problems arising from globalization
is possible with the knowledge, innovation and employment. Vocational and technical education is one of
the most important factors for the development of an individual country and sustainable economic policy.
Effective learning methods and effective curriculum are needed to achieve this. Today vocational and
technical education is carried out especially by higher vocational schools in higher education. In an
economic structure where vocational education is so important, the beauty services sector has also taken
its place.
The purpose of this research is to offer an assessment of “The Hair Care and Beauty services
associate degree program’s educational goals. It is a qualitative study designed in the context of case
study. In the case study “one case pattern “and in this pattern “embedded single case design” has been
used.
To be able to carry out the program evaluation, the Metfessel-Michael Program Evaluation Model
has been used. Research includes in the graduation stage students in Adnan Menderes University
Sultanhisar Vocational School Hair Care and Beauty Services Program, program graduates, academic staff,
institution managers and business managers of institutions where graduates are employed.
In order to detain the data to be used in the research, the following way has been followed. It has
been made focus group interview with seven (7) in graduation stage students in associates degree, focus
group interview with 7 program graduates, semi-constructed individual interview with 3 academic staff,
semi-constructed individual interview with 1 institution manager and semi-constructed individual
interview with 5 business managers. Regular course observations have been carried out in the program
and data from 12 hour observations has been filled in the course observation forms.
The courses in the curriculum of the seven public universities where the program exists, have been
examined in terms of the content and the name of the course. The curriculum of the seven public
universities have been compared to Sultanhisar Vocational School’s curriculum and the data have been
filled in survey chart. The obtained data have been analyzed using descriptive and content analysis
method. Professional competence questionnaire has been applied to 108 second grade students in the
program. As a result of the questionnaire, the item scores corresponding to the lectures were multiplied
by the number of students taking the courses, and arithmetic average scores were calculated separately
for each course.
The findings firstly have been examined separately according to their categories and then they
have been evaluated as a whole. There is close overlap in the programs conducted in the public
universities in this area. It has been determined that the program courses have been arranged to respond
to the needs of the sector.
It has been determined that in some courses change is needed in the semester, there are some
basic lessons that can be added to the curriculum, theoretical learning has been accomplished
successfully but there are difficulties in reaching practical learning targets. Furthermore; the number of
the students and lack of facilities are some obstacles to reaching the target. Moreover, academic staff
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hasn’t got enough competence to respond the needs of the students. There is a lack of additional learning
experiences in the program.
Suggestions have been put forward to eliminate the identified needs of the program, and thus
making it much affective program.
Keywords: Hair Care and Beauty Services, Metfessel – Michael Evaluation Model, Curriculum Evaluation.
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Kalkınmakta olan toplumlarda küreselleşme ile ortaya çıkan ekonomik ve sosyal sorunların çözümü
bilgiye erişim, inovasyon, istihdama dayalı üretim olarak görülmektedir. Mesleki ve teknik eğitim bir
ülkenin kalkınabilmesi ve sürdürülebilir ekonomik politikalara sahip olabilmesi için en önemli
etkenlerdendir. Bunun sağlanması için etkin öğrenme yolları ve etkin öğretim programlarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bugün mesleki ve teknik eğitim, yükseköğretimde de özellikle meslek yüksekokulları eliyle
yürütülmektedir. İçerisinde bulunduğumuz ve mesleki ve teknik eğitimin bu denli önem taşıdığı bir
ekonomik yapılanma içerisinde güzellik hizmetleri sektörü de önemli bir iş kolu olarak kendi yerini almıştır.
Bu araştırmanın amacı; Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ön lisans programının eğitimsel hedefleri
doğrultusunda bir değerlendirmesini sunabilmektir. Araştırma durum çalışması kapsamında desenlenmiş
nitel bir çalışmadır. Durum çalışması içerisinde de “tek durum deseni” ve bu desen içerisinde de “iç içe
geçmiş tek durum deseni” kullanılmıştır. Program değerlendirme işleminin yapılabilmesi için ise, elde
edilen verilerle “Metfessel – Michael Program değerlendirme modeli çerçevesinde çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Araştırma; Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik
Hizmetleri Programında mezuniyet aşamasına gelmiş ikinci sınıf öğrencileri, program mezunları, öğretim
elemanları, kurum yöneticisi, mezunların istihdam edildikleri işletme yöneticilerini kapsar şekilde
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada kullanılacak verilerin elde edilmesi için şu şekilde yol izlenmiştir. Yedi (7) mezuniyet
aşamasına gelmiş öğrenci ile odak grup görüşmesi, yedi (7) program mezunu ile odak grup görüşmesi, üç
(3) öğretim elemanı ile yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler, bir (1) kurum yöneticisi ile yarı
yapılandırılmış bireysel görüşme, beş (5) yönetici ile yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Programda düzenli ders gözlemleri gerçekleştirilmiş, 12 saatlik gözlemlerden elde
edilen izlenimler, geliştirilen ders gözlem formları ile kayıt altına alınmıştır. Programın var olduğu yedi
kamu üniversitesindeki mevcut öğretim programlarında yer alan dersleri tek tek içerik ve isim olarak
incelenmiş, karşılaştırılmış ve geliştirilen karşılaştırma tablosu üzerinde araştırmaya dahil edilen
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğretim programı ile kıyaslanarak kayıt altına alınmıştır. Bu iş ve işlemler
ışığında elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak çözümlenmiştir. Programda
yer alan 108 ikinci sınıf öğrencisine geliştirilen mesleki yeterlik algısı anketi uygulanmıştır. Anket
sonucunda derslere karşılık gelen madde puanları, dersleri alan öğrenci sayısı ile çarpanı göz önüne
alınmış, her ders için ayrı olmak üzere aritmetik ortalama puanları hesaplanmıştır.
Elde edilen bulgular elde edilme kategorilerine göre öncelikle ayrı ayrı incelenmiş elde edilen
bulgular daha sonra bir bütün halinde değerlendirilmiştir.
Bu alanda kamu üniversitelerinde yürütülen programların, program derslerinde tamamına yakın
bir örtüşme görülmektedir. Program derslerinin, sektörel anlamda ihtiyaçlara cevap verecek şekilde
yapılandırıldığı belirlenmiştir. Bazı derslerle ilgili olarak programda yarıyıl değişikliğine ihtiyaç duyulduğu,
programa eklenebilecek bazı temel dersler bulunduğu, teorik öğrenmelerin sağlıklı gerçekleştiği ve bu
yönde program öğrenme çıktılarındaki hedeflerin karşılandığı ancak pratik öğrenmelerle ilgili hedefe
ulaşmada güçlükler yaşandığı belirlenmiştir. Sınıf mevcutları ve fiziksel koşulların hedefe ulaşılması önünde
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bir takım engeller oluşturduğu, öğretim elemanları yeterliliklerinin mevcuda karşılık ihtiyaca cevap verme
hususunda zayıf kaldığı belirlenen bulgular arasındadır. Programda ilave öğrenme yaşantılarının
oluşturulması konusunda sürekli ve sürdürülebilir girişimlerde bulunulmadığı, bu durumun bir eksiklik
olarak kaydedildiği belirlenmiştir.
Elde edilen bulgular rehberliğinde programın değerlendirilmesi için sonuçlar ortaya konmuştur.
Programın hedefe yönelik tespit edilen ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu sayede programın daha etkin bir
yapıya kavuşması için öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, Metfessel – Michael Modeli, Program Değerlendirme.
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Abstract No: 225 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Rapid developments in science and technology in the 21st century and roles of the individual
within the social structure have caused changes to the roles of teachers and students within the
educational system. In light of rapid developments in science and technology, curriculum, lesson
materials, learning processes, and teacher definitions have transformed into a variegated and
complicated structure. As a result, due to the need to raise individuals who can produce knowledge, are
innovative, have problem-solving skills, are creative and are critical thinkers within this process, changes,
updates and innovations have been made to the curriculum by the Ministry of National Education Board
of Education. In terms of adaptation of individuals to conditions in this new age, curriculum have been
developed and applied based on a constructivist approach since 2005. These curriculum were updated at
the basic education stage in 2015 and 2018 considering both changes to the educational system and
changes in science and technology. This research aims to investigate the opinions of primary school
teachers about the 2015 and 2018 primary school mathematics curriculum considering the vision of the
curriculum, special aims of lessons, basic skills, outcomes, learning-teaching approaches and
measurement and assessment approaches.
The research had a sequential explanatory design (Creswell, 2003) from the mixed methods
design. In line with this, the research first collected quantitative data and then collected qualitative data
with the aim of increasing the data. The results obtained from quantitative and qualitative data were used
together for interpretation and discussion. The quantitative dimension of the research was a screening
model while the qualitatitve dimension was based on a case study.
The quantitative dimension of the research was based on a simple unselected sampling method,
with 80 primary school teachers from Ordu province central county chosen. The qualitative dimension of
the research used a maximum variety sampling method with 8 primary school teachers chosen
representing 2 primary school teachers from each class level.
The data collection tool in the quantitative dimension of the research was the “Primary school
Mathematics Curriculum Assessment Scale (PMCAS)” developed by Öksüz (2015). Comprising a total of
78 items, with 12 negative and 66 positive, the PMCAS has a single-factor structure. The Cronbach alpha
internal consistency coefficient of the scale was determined as .98.
The qualitative dimension of the research comprised a semi-structured interview form prepared
by the researchers. Primary school teachers were asked questions about the reflections of the vision,
special aims of the lessons, basic skills, outcomes, learning-teaching approaches, measurement and
assessment approached and curriculum changes in the learning-teaching process in relation to the 2015
and 2018 primary school mathematics curriculum. The data obtained from these interviews were
analyzed with content analysis. For each dimension, themes and subthemes were created. The results are
presented as themes, subthemes and sample statements.
When the findings of the research are investigated in general, teachers appear to have positive
opinions related to the 2015 and 2018 primary school mathematics curriculum. In line with interviews of
teachers, the visions of both curriculum were similar, however they stated that technology was slightly
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emphasized in the 2018 curriculum. They considered this difference to be due to the STEM, robotics, and
coding training on the agenda in recent times. Teachers stated that special targets for mathematic lessons
were similar in both curriculum. Teachers stated that the basic skills in mathematic lessons increased in
the scope of the 2018 curriculum; however, they experienced difficulties in teaching these skills especially
problem-solving, mathematical modeling, and reasoning skills. They stated that these difficulties may be
due to the insufficient duration given and the use of the same types of activities in the learning-teaching
process. Primary school teachers stated the number of outcomes increased in the 2018 currciulum; as a
result, they thought that this situation may cause trouble in applying the constructivist approach.
Teachers stated that alternative measurement tools that came to the agenda after the basic philosophy
of the curriculum of the constructivist approach were not used in the learning process and that instead
of assessment of the process multiple choice questions were still included. In addition to this finding,
teachers stated that the changes in the curriculum limited learning-teaching processes, that teachers felt
limited by these changes, that it is necessary not to ignore basic skills in mathematic lessons while
students gain digital sufficiency and that technology integration with mathematics teaching was not
completed efficiently.
Keywords: Mathematics lesson, primary school teachers, curriculum
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21. yüzyılda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte toplumsal yapıda yer alan bireylerin
rollerinde dolayısıyla eğitim sistemi içerisinde öğretmen ve öğrenci rollerinde değişimlere neden
olmuştur. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ışığında öğretim programları, ders materyalleri, öğrenme
süreçleri, öğretmen tanımı çoklu ve karmaşık bir yapıya dönüşmüştür. Dolayısıyla bu süreçte bilgi üreten,
girişimci, problem çözme becerisine sahip, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi
gerekliliğinden hareketle Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından öğretim
programlarında değişiklikler, güncellemeler ve hatta yenilikler yapılmıştır. Bireylerin yeni çağın koşullarını
kolaylıkla uyum sağlaması açısından 2005 yılından itibaren yapılandırmacı yaklaşımın temele alındığı
programlar geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu öğretim programları gerek eğitim sistemindeki değişiklikler
gerekse bilim ve teknolojideki değişiklikler göz önüne alınarak temel eğitim kademesinde 2015 ve 2018
yıllarında güncellenmiştir. Bu araştırmada 2015 ve 2018 yıllarında ilkokul Matematik dersi öğretim
programının program vizyonu, dersin özel amaçları, temel beceriler, kazanımlar, öğrenme-öğretme
yaklaşımları, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları göz önüne alınarak sınıf öğretmenlerinin görüşleri
doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırma karma yöntem tasarımlarından sıralı açıklayıcı tasarımla (Creswell, 2003) desenlenmiştir.
Bu doğrultuda araştırmada önce nicel veriler toplanmış ve verileri artırmak amacıyla sonrasında nitel veri
toplanmış; iki araştırmadan elde edilen bulgular verilerin yorumlanması ve tartışılmasında birlikte
kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda tarama modeli, nitel boyutunda ise durum çalışması temele
alınmıştır.
Araştırmanın nicel boyutunda basit seçkisiz örnekleme yöntemi temele alınarak Ordu ili merkez
ilçede yer alan 80 sınıf öğretmeni seçilmiştir. Araştırmanın nitel botunda ise maksimum çeşitleme
örnekleme yöntemi kullanarak ve her sınıf düzeyinde 2 sınıf öğretmeni olmak üzere 8 sınıf öğretmeni
seçilmiştir.
Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak Öksüz (2015) tarafından geliştirilen “İlkokul
Matematik Programını Değerlendirme Ölçeği (İMPDÖ)” kullanılmıştır. 12’si olumsuz 66’sı olumlu olmak
üzere toplam 78 maddeden oluşan İMPDÖ’nün tek faktörlü bir yapıdadır. Ölçeğe ait Cronbach alpha iç
tutarlılık katsayısı .98 olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın nitel boyutunda araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme
formu oluşturulmuştur. Sınıf öğretmenlerine 2015 ve 2018 yıllarındaki ilkokul matematik programının
vizyonu, dersin özel amaçları, temel beceriler, kazanımlar, öğrenme-öğretme yaklaşımları, ölçme ve
değerlendirme yaklaşımları ve program değişikliğinin öğrenme-öğretme süreçlerine yansımalarına yönelik
sorular yöneltilmiştir. Bu görüşmelerden elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Her bir boyut
için temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular temalar ve alt temalar ve örnek ifadeler
şeklinde sunulmuştur.
Araştırma bulguları genel olarak incelendiğinde öğretmenlerin 2015 ve 2018 ilkokul matematik
dersi öğretim programına ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu görülmektedir. Öğretmenlerle yapılan
görüşmeler doğrultusunda ise; her iki programın vizyonlarının benzer olduğu fakat 2018 programının
teknolojiyi biraz daha ön plana çıkardığını ifade etmişlerdir. Bu farkın son dönemde gündemde olan
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STEM/FETEMM, robotik, kodlama eğitimlerinden kaynaklandığı düşünmektedirler. Öğretmenlerin her iki
programda matematik dersine yönelik özel hedeflerin benzer olduğunu ifade ettikleri görülmektedir.
Öğretmenler matematik dersi temel becerilerinin 2018 yılında kapsamının arttığını belirtmişler, fakat bu
becerilerden özellikle problem çözme, matematiksel modelleme, akıl yürütme becerilerinin kazandırılması
konusunda güçlük çektikleri, bu güçlüğün verilen sürenin yeterli olmaması ve aynı tip etkinliklerin
öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmasından kaynaklı olabileceğini ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenleri
2018 programında kazanım sayısının arttırıldığını ifade etmişler, dolayısıyla bu durumun yapılandırmacı
yaklaşımın uygulanmasında aksaklıklara neden olabileceğini düşündüklerini dile getirmişlerdir.
Öğretmenler yapılandırmacı yaklaşımın programların temel felsefesi olmasından sonra gündeme gelen
alternatif ölçme araçlarının öğrenme süreçlerinde kullanılmadığı, sürece yönelik değerlendirme yerine
hala çoktan seçmeli sorulara yer verdiklerini belirmişlerdir. Bu bulguların yanı sıra öğretmenlerin
programlardaki değişimin öğrenme-öğretme süreçlerini kısıtladığı, öğretmenlerin bu değişimler nedeniyle
kendilerini sınırlandırılmış hissettiği, öğrencilere dijital yeterlilik kazandırırken matematik dersine ait teme
becerilerin göz ardı edilmemesi gerektiği, matematik öğretiminde teknoloji entegrasyonun etkili bir
şekilde yapılmadığını belirttikleri görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematik dersi, sınıf öğretmeni, öğretim programı.
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Purpose
The basic purpose of this paper is to display the opinions of classroom teachers and Turkish
language teachers on the Turkish language course curriculum and coursebooks prepared according to this
curriculum which was developed for 1-8th grades and put into practice at 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th, and 7th
grades in 2017-2018 academic years within the Project for Improving Elementary Education (TEPGEP) in
TRNC.
Method
According to this basic purpose, a questionnaire form was prepared with the purpose of obtaining
the opinions of teachers as regards learning outcomes and content of the curriculum, learning-teaching
processes and evaluation dimensions and coursebooks. The questionnaire consists of 53 items, 5 of which
are related to personal information, and two open-ended questions. The items have three options,
namely “adequate, partially adequate and inadequate”. Questionnaire forms were sent to all classroom
teachers and Turkish language teachers working at official elementary and secondary schools by the
Board of Education and Discipline of Ministry of National Education and Culture of TRNC. The 181
questionnaire returned by teachers were examined and 154 questionnaires were included in the
evaluation. As a result, 123 classroom teachers (20 males, 103 females) and 31 Turkish language teachers
(6 male, 25 females) were included in the sample. Almost half of the teachers have 15 years and more
experience. Number, percentage, mean, standard deviation, independent groups t test and Man-Whitney
U test were used in the analysis of data.
Findings
The findings obtained in the end of the study are given below in the form of items:
1. A majority of the teachers (96.3%) stated that they easily accessed Turkish language coursebooks prepared
by TEPGEP and examined the course curricula.
2. Teachers stated that they found the learning outcomes of Turkish language curricula adequate in terms
of accessibility, openness, understandability, measurableness, convenience with the level, consistency,
relatedness with content, constructability with education, generality and limitedness, permanence and
durableness and usefulness. Significant difference was found in between Turkish language teachers and
classroom teachers in favour of Turkish language teachers in terms of adequacy of content-relatedness and
constructability with education criteria.
3. Teachers found the learning content of Turkish language curricula adequate in terms of convenience with
the level, consistency, significance, validity, relatedness, usefulness, feasibility, presentation of content,
attractiveness and meaningfulness criteria. Significant difference was found in between Turkish language
teachers and classroom teachers in favour of Turkish language teachers in terms of significance, validity,
meaningfulness criteria.
4. In general teachers found the learning-teaching processes of Turkish language curricula partially adequate
in terms of consistency with learning outcomes, guidance for teacher, guidance for student, diversity in
methods and techniques, diversity in activities, ensuring student participation, considering individual
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differences, gaining curriculum skills, gaining high-level thinking abilities, and providing extra-class learning
opportunities. Significant difference was found in favour of Turkish language teachers in all criteria other
than consistency with learning outcomes, guidance to the teacher, and guidance to the student.
5. Classroom teachers find the measurement-evaluation processes of Turkish language teaching course
partially adequate in terms of holistic evaluation and gaining high-level thinking abilities whereas they find
it adequate in terms of consistency with learning outcomes, convenience with level, understandability,
diversity, determination of student development, guidance for teachers, guidance for student, process
evaluation, and results evaluation. Turkish teachers think that the measuring and evaluation processes are
adequate in terms of all these criteria. Significant difference was found in favour of Turkish language
teachers in terms of diversity, gaining high-level thinking abilities and determination of student
improvement criteria.
6. The general evaluation of the programme by teachers showed that Turkish language teachers found the
curricula more adequate in terms of its philosophy, justification, vision, objectives and learning-teaching
approaches than classroom teachers.
7. Turkish language teachers more than classroom teachers think that the coursebooks prepared within
TEPGEP for 1th, 2nd, 4th, 5th, 6th and 7th grades is adequate in terms of learning outcomes and basic
skills identified in the curricula and contribution to classroom activities. Coursebooks are found more
adequate by Turkish language teachers than classroom teachers in terms of language and expression,
usefulness and measurement-evaluation activities. In terms of the general evaluation concerning
coursebooks, significant difference was found in favour of Turkish language teachers.

Results
A general examination of the findings shows that Turkish language teachers have more favourable
evaluations compared to classroom teachers as regards the Turkish language course curricula and the
coursebooks prepared according to this curriculum. The findings of this research allowed for making an
evaluation, albeit limited, on the curricula and coursebooks of Turkish language teaching course according
to teacher opinions. However, there is considerable need for experimental and qualitative studies on the
feasibility of the learning outcomes of the curriculum.
Keywords: Elemantary Education Curriculum, Turkish Language Curriculum, Coursebook
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Amaç
Bu bildirinin temel amacı, sınıf öğretmenleri ve Türkçe öğretmenlerinin, KKTC’de “Temel Eğitim
Programı Geliştirme Projesi” (TEPGEP) çerçevesinde 1 - 8’inci sınıflar için geliştirilen ve 2017-2018 Eğitim
yılında 1, 2 ,4, 5, 6 ve 7’inci sınıflarda uygulamaya konulan Türkçe ders öğretim programı ile program
doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır.
Yöntem
Temel amaç doğrultusunda, programın öğrenme çıktıları, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve
değerlendirme boyutları ile ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerini almak amacıyla bir anket formu
hazırlanmıştır. Anket formu 5’i kişisel bilgilerle ilgili olmak üzere 53 madde ve iki açık uçlu sorudan
oluşmaktadır. Maddelerin karşısında, “yeterli, kısmen yeterli ve yetersiz” olmak üzere üç seçenek
bulunmaktadır. Anket formları KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
tarafından, resmi ilk ve ortaokullarda görevli tüm sınıf öğretmenleri ve Türkçe öğretmenlerine
gönderilmiştir. Öğretmenlerden geri gelen 181 anket formu gözden geçirilmiş ve 154 anket
değerlendirmeye alınmıştır. Sonuçta, örnekleme 20’si erkek, 103’ü kadın 123 sınıf öğretmeni ile 6’sı erkek,
25’i kadın 31 Türkçe öğretmeni girmiştir. Öğretmenlerin yaklaşık yarısı 15 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir.
Verilerin analizinde, sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi ile Man-Whitney U
testinden yararlanılmıştır.
Bulgular
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:
1. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu (% 96,3) TEPGEP kapsamında hazırlanan Türkçe ders öğretim
programına kolayca ulaştıklarını ve ders öğretim programını incelediklerini belirtmiştir.
2. Öğretmenler, Türkçe dersi öğretim programındaki öğrenme çıktılarını; ulaşılabilirlik, açıklık,
anlaşılırlık, ölçülebilirlik, düzeye uygunluk, tutarlılık, içerikle ilişkililik, eğitimle oluşturulabilirlik,
genellik ve sınırlılık, kalıcılık ve dayanıklılık ile işe yararlılık açısından genellikle yeterli bulduklarını
dile getirmişlerdir. İçerikle ilişkililik, eğitimle oluşturulabilirlik ölçütlerinin yeterliği açısından Türkçe
ve sınıf öğretmenleri arasında Türkçe öğretmenleri lehine anlamlı farklar bulunmuştur.
3. Öğretmenler, Türkçe dersi öğretim programının içeriğini; öğrenme çıktıları ile tutarlılık, düzeye
uygunluk, önemlilik, geçerlilik, ilgililik, kullanışlılık, gerçekleştirilebilirlik, içeriğin sunuluşu, ilgi
çekicilik ve anlamlılık ölçütleri açısından yeterli bulmuşlardır. Önemlilik, geçerlilik,
anlamlılıkölçütleri açısından Türkçe ve sınıf öğretmenleri arasında Türkçe öğretmenleri lehine
anlamlı farklar bulunmuştur.
4. Genel olarak öğretmenler, Türkçe dersi öğretim programının öğrenme-öğretme
süreçlerini; öğrenme çıktıları ile tutarlılık, öğretmene rehberlik, öğrenciye yol göstericilik, yöntem
ve tekniklerde çeşitlilik, etkinliklerde çeşitlilik, öğrenci katılımını sağlama, bireysel farklılıkları
dikkate alma, program becerilerini kazandırma, üst düzey düşünme becerilerini kazandırma, sınıf
dışı öğrenme olanağı sağlama bağlamında yeterli bulmuşlardır. Ancak sınıf öğretmenleri, bireysel
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farklılıkları dikkate alma, üst düzey düşünme becerilerini kazandırma ve sınıf dışı öğrenme olanağı
sağlama öğrenme öğretme süreçlerini kısmen yeterli bulmuşlardır. Öğrenme çıktıları ile tutarlılık,
öğretmene rehberlik, öğrenciye yol göstericilik dışında diğer ölçütler açısından Türkçe öğretmenleri
lehine anlamlı farklar bulunmuştur.
5. Sınıf öğretmenleri, Türkçe dersi öğretim programının ölçme-değerlendirme süreçlerini, bütüncül
değerlendirme ve üst düzey düşünme becerilerini kazandırma açısından kısmen yeterli
bulurken, öğrenme çıktıları ile tutarlılık, düzeye uygunluk, anlaşılırlık, çeşitlilik, öğrenci gelişimini
belirleme, öğretmene rehberlik, öğrenciye yol göstericilik, süreci değerlendirme, sonucu
değerlendirme ölçütleri açısından yeterli bulmuşlardır. Türkçe öğretmenleri tüm bu ölçütlere göre
ölçme değerlendirme süreçlerini yeterli görmektedirler. Çeşitlilik üst düzey, düşünme becerilerini
kazandırma öğrenci gelişimini belirleme ölçütleri açısından Türkçe öğretmenleri lehine anlamlı
farklar bulunmuştur.
6. Öğretmenler programı genel olarak değerlendirdiklerinde ise; programın felsefesini, gerekçesini,
vizyonunu, amaçlarını ve öğrenme-öğretme yaklaşımlarını Türkçe öğretmenleri sınıf
öğretmenlerine göre daha yeterli bulmuşlardır.
7. Türkçe öğretmenleri, sınıf öğretmenlerine göre TEPGEP kapsamında hazırlanan ve 1, 2, 4, 5, 6 ve
7’inci sınıflarda okutulan ders kitaplarının öğretim programında belirlenen öğrenme çıktılarını ve
temel becerileri öğrencilere kazandırmaya, sınıf içi uygulamalara katkıları açısından daha yeterli
olarak değerlendirilmektedir. Ders kitapları dil ve anlatım, kullanılabilirlik ve ölçme-değerledirme
etkinlikleri bağlamında, yine Türkçe öğretmenleri tarafından sınıf öğretmenlerine göre daha yeterli
bulunmuştur. Ders kitapları ile ilgili genel değerlendirme anlamında ise, Türkçe öğretmenleri
lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.
Sonuç
Bulgulara genel olarak bakıldığında, Türkçe öğretmenlerinin gerek Türkçe ders öğretim
programlarını, gerekse program doğrultusunda hazırlanan kitapları sınıf öğretmenlerine göre daha yeterli
olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Bu araştırmanın bulguları, Türkçe ders öğretim programları ve
ders kitapları ile ilgili olarak öğretmenlerin görüşleri bağlamında sınırlı düzeyde de olsa bir değerlendirme
yapılmasına olanak sağlamıştır. Ancak, programın öğrenme çıktılarının gerçekleştirilebilirliği ile ilgili olarak
yapılacak deneysel ve nitel çalışmalara büyük gereksinim duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Temel Eğitim, Türkçe Ders Öğretim Programı, Ders Kitabı
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Introduction
Emotional intelligence is used to monitor the emotions and feelings of the individuals, to make a
distinction between them, and to use this information to guide one's thoughts and behavior (Brackett,
Rivers, & Salovey, 2011). According to Bar-On and Parker (2000) and Bar-On (2006), emotional-social
intelligence is a typical pattern of intelligence emerging from the interaction of social and emotional
talents, skills and facilitators. People, who have higher emotional-social intelligence, supply daily living
needs, communicate with others, and understand ourselves and others, effectively.
Addiction is to be addicted to a behavior or substance in a persistent and compulsive manner.
There are two types of addiction disorder: 1-substance use disorder (Griffin et al., 2015; Moodley, Matjila,
& Moosa, 2012; Wagner, Myers, & McIninch, 1999), 2-Process or behavioral dependency (Grant et al.,
2012; Wilson & amp; Johnson, 2013). Social media addiction, in other words social media disorder, can
be called process/behavior disorder (Sarıçam & Adam Karduz, 2018). Social media addiction is another
evolved type of internet addiction, as well as some similar symptoms that appears in substance addiction
(Griffiths, 2013). Kuss and Griffiths (2011) point out that these common symptoms mental changes,
emotional conflicts, behavioral, cognitive and emotional engagement of the mind constantly with the
internet, negative physical and emotional symptoms when social media use is restricted or stopped,
personal and interpersonal conflict in the form of augmented use.
After getting into the university, emerging adults who want to show that they have gained their
emotional independence share their new friends, enjoyments, trips, homes and even the meals on the
social media. However, sometimes they exceed the dose of these posts on the social media. Emerging
adults, who always in contact with the smart phones in class, bed, bus, toilette etc., become addicted to
the social media while always checking their social media to see others’ posts, who have seen their posts
and who liked those. Have these emerging adults, who have become addicted to social media or at risk
to become one, really get their emotional independence? The aim of this study is to examine the possible
relationship between emotional intelligence and social media addiction in emerging adults.
Method
Participants
The participants of the study consist of 570 emerging adults among university students and
formation training students in Ağrı province. 253 of the participants are male, 317 are female. The ages
of the participants range from 19 to 30.
Data Collection Tools
Personal Information Form, Rotterdam Emotional Intelligence Scale and Social Media Disorder
Scale were used to collect data in the study.
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Rotterdam Emotional Intelligence Scale (REIS): Developed by Pekaar, Bakker, van der Linden and
Born (2018), REIS consists of 28 items and 4 sub-dimensions. Scale has 5 Likert type scoring. The
adaptation of REIS to Turkish was carried out by Sarıçam ve Çelik (2018). The coefficient of reliability of
the internal consistency of Cronbach alpha was found to be .91 for the whole scale and .87, .79, .83, .85
for the sub factors.
Social Media Disorder Scale (SMDS): Developed by Van den Eijnden, Lemmens and Valkenburg
(2016), the SMDS is answered with nine items and eighth points. The Turkish version of the scale was
carried out by Sarıçam and Adam Karduz (2018). The Cronbach alpha internal consistency coefficient was
.75, and Guttman's two half-test reliability coefficients was .64.
Process
After the written forms and the collected data were transferred to the computer data, statistical
analysis process was started. First of all, it is seen that the data show normal distribution. Differences
between gender were examined via independent samples t test, age differences via ANOVA, relationships
between variables via Pearson moment product correlation analysis and linear regression analysis. The
confidence interval is taken as 95%.
Findings
- Emotional intelligence and social media addiction scores vary according to sex.
- There are differences in emotional intelligence and social media addiction scores according to
age.
- Social media addiction increases as emotional intelligence score decreases.
Conclusion and Recommendation
Emotional intelligence in emerging adults has an important influence on social media addiction. In
other words, individuals with poor emotional skills have more social media use disorder. Based on this
result, it can be said that if self-regulation and social emotional regulation skills are given to individuals in
adolescence years, social media addiction will be less likely to be experienced in the future.
Keywords: Emotional Intelligence, Social Media, Addiction
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Giriş
Duygusal zekâ, kendinin ve diğerler bireylerin duygularını ve hissettiklerini izleyebilmek, aralarında
ayrım yapmak ve bu bilgileri kişinin düşünce ve davranışlarını yönlendirmek için kullanabilmektir (Brackett,
Rivers, & Salovey, 2011). Bar-On ve Parker (2000) ve Bar-On’a (2006) göre duygusal-sosyal zekâyı,
etkin/etkili bir şekilde günlük yaşam gereksinimlerini karşılamak, başkalarıyla iletişime geçmek, kendimizi
ve başkalarını anlamak, kendimizi ifade etmek için kullandığımız sosyal ve duygusal yetenekler, beceriler
ve kolaylaştırıcıların karşılıklı etkileşiminden ortaya çıkmış tipik bir zekâ örneği olarak ifade etmiştir.
Bağımlılık, bir davranış veya maddeye süreğen ve kompulsif bir şekilde bağımlı olmaktır. Bağımlılık
bozukluğun iki türü vardır: 1-Madde kullanım bozukluğu (Griffin vd., 2015; Moodley, Matjila, & Moosa,
2012; Wagner, Myers, & McIninch, 1999), 2-Süreç/davranış bağımlılığı (Grant vd., 2010; Karim & Chaudhri,
2012; Wilson & Johnson, 2013). Sosyal medya bağımlılığı bir diğer ifadeyle sosyal medya kullanım
bozukluğu süreç/davranış bozukluğu olarak adlandırılabilir (Sarıçam & Adam Karduz, 2018). Sosyal medya
bağımlılığı, internet bağımlılığının evrilmiş bir başka tipi olmasının yanı sıra madde bağımlılığında gözüken
benzer belirtilere sahiptir (Griffiths, 2013). Kuss ve Griffiths (2011) bu ortak belirtileri ruh halinde
değişimler, duygu durumu çatışmaları, davranışsal, bilişsel ve duygusal olarak zihnin sürekli internet ile
meşgul olması, sosyal medya kullanımı kısıtlandığında ya da durdurulduğunda olumsuz fiziksel ve duygusal
belirtilerin görülmesi, kişisel ve kişiler arası çatışma yaşanması halinde kullanımın artması şeklinde
aktarmıştır.
Üniversiteyi kazandıktan sonra duygusal bağımsızlığını kazandığını göstermek isteyen genç
yetişkinler, yeni arkadaş gruplarını, gezdiği, eğlendiği, barındığı mekânları hatta yediği yemekleri dahi
sosyal medyada paylaşmakta, fakat bazen bu paylaşımların dozunu kaçırmaktadır. Derste, otobüste,
yatakta, tuvalette kısacası her yerde akıllı telefonlarını elinden düşürmeyen genç yetişkinler kim ne
paylaşmış, kendi paylaştıklarına kim bakmış, kim beğenmiş derken sosyal medyanın bağımlısını haline
gelmektedir. Sosyal medya bağımlısı haline gelen ya da riskine sahip bu genç yetişkinler, gerçekten de
duygusal bağımsızlığını elde etmişler mi? Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde duygusal zekâ ve
sosyal medya bağımlılığı arasındaki olası ilişkiyi incelemektir.
Yöntem
Çalışma grubu
Araştırmanın katılımcılarını Ağrı ilinde üniversite ve formasyon eğitimi alan 570 genç yetişkin
oluşturmaktadır. Katılımcıların 253’ü erkek, 317’si kadındır. Katılımcıların yaşları 19-30 arasında
değişmektedir.
Veri toplama araçları
Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği ve Sosyal
Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeği kullanılmıştır.
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Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği (RDZÖ): Pekaar, Bakker, van der Linden ve Born (2018) tarafından
geliştirilen RDZÖ, 28 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipi puanlamaya sahiptir.
RDZÖ’nün Türkçe’ye adaptasyonu Sarıçam ve Çelik (2018) tarafından yapılmıştır. Cronbach alfa iç tutarlık
güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .91 ve alt faktörler için sırasıyla .87, .79, .83, .85 olarak
bulunmuştur.
Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeği (SMKBÖ): Van den Eijnden, Lemmens ve Valkenburg
(2016) tarafından geliştirilen SMKBÖ, dokuz madde ve sekizli derecelendirmeyle cevaplandırılmaktadır.
Ölçeğin Türkçe uyarlaması Sarıçam ve Adam Karduz (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Cronbach alfa
iç tutarlık katsayısı .75, Guttman iki yarı test güvenirlik katsayısı .64 olarak bulunmuştur.
İşlem
Yazılı formlar ile toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra istatistiksel çözümleme
işlemine geçilmiştir. Öncelikle verilerin normal dağılım sergileyip sergilemediğine bakılmıştır. Veriler
normal dağılım sergilediğinden cinsiyet arasındaki farklılaşmalar bağımsız örneklemler t testi, yaş
arasındaki farklılaşmalar ANOVA, değişkenler arasın ilişkiler Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi
ve doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. Güven aralığı olarak %95 baz alınmıştır.
Bulgular




Duygusal zekâ ve sosyal medya bağımlılık puanları cinsiyete göre farklılaşmaktadır.
Yaşa göre duygusal zekâ ve sosyal medya bağımlılık puanlarında farklılaşmalar vardır.
Duygusal zekâ puanı azaldıkça sosyal medya bağımlılığı artmaktadır.

Sonuç ve Öneriler
Genç yetişkinlerde duygusal zekâ, sosyal medya bağımlılığı için önemli bir etkendir. Bir başka
ifadeyle duygu düzenleme becerileri zayıf olan bireyler daha fazla sosyal medya kullanım bozukluğu
sergilemektedir. Bu sonuca dayalı olarak, özellikle ergenlik yıllarında bireylere öz-düzenleme, sosyal
duygusal düzenleme becerileri kazandırılırsa ilerde sosyal medya bağımlılığı gibi sorunları daha az
yaşayacağı söylenebilir.
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Abstract No: 371 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
AIM: The aim of this study is to reveal research dispositions on critical thinking skills. In accordance
with this aim, in general critical thinking skills research dispositions have been analyzed by studying
national and international literature.
METHOD: This research is a descriptive study. Research dispositions on critical thinking skills have
been analyzed using descriptive analysis.
Data sources: By analyzing national and international articles and dissertations on critical thinking,
research dispositions on critical thinking skills have been tried to define. First of all, national articles
reachable as full texts and dissertations found by searching the key words “Critical Thinking” or “Critical
Thinking Skills” on CHE (Council of Higher Education) Data Base have been used. Besides, international
articles reachable as full texts and dissertations reached by searching the key words “Critical Thinking” or
“Critical Thinking Skills” from international data bases constitute the related research.
Content analysis have been made for the data by using “Article Classification Document”
developed by Sözbilir and Kutu (2008) and “Dissertation Classification Document” adaptation of that
document for dissertations. Documents generally consist of research type, year, classification group,
research method, data collection techniques/tools, data analysis methods/patterns and subject fields.
Content analysis have been used to analysis acquired data. Results of the analysis have been
showed by frequency and percentages.
FINDINGS: Findings acquired as a result of the analysis have been separated into three categories.
These are; 1. Researches studying on the critical thinking skills-dispositions-levels-conceptions or
attitudes, 2. The ones studying the influence of a critical thinking based education on the skills-attitudes
of critical thinking or on variables determined according to the research problem after such an education
period, and 3. Institutional studies for critical thinking. Thereafter, a general research disposition has been
reached by evaluating the studies in the first and second categories with the national and international
publications with regard to research type, year, classification group, research method, data collection
techniques/tools, data analysis methods/patterns and subject fields. Theoretical investigations about
critical thinking are not included into evaluation.
1. The first research on critical thinking skills-dispositions-levels-conceptions or attitudes is found in 1980.
After analyzing the research dispositions of 175 studies between 1980-2017, it is seen that article is the
most common type, 2013 is the year that reached most article number, as the most classification method
teacher candidates/university students are used, non-empirical quantitative studies have the most
number, data are collected most through surveys/scales, t-test and ANOVA are used as data analysis
method and most research is made on the topic of instructional programs and education.
2. After a critical thinking based education period, the first research studying on the influence of a critical
thinking based education on the skills-attitudes of critical thinking or on variables determined according to
the research problem after such an education period, is traced in 1981. After analyzing the research
dispositions of 84 studies between 1981-2017, it is seen that article is the most common type, 2011 is the
year that reached most article number, as the most classification method teacher candidates/university
students are used, experimental quantitative studies have the most number, data are collected most
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through surveys/scales, mean/standard deviation, t-test and ANOVA are used as data analysis method and
most research is made on the topic of instructional programs, education, computer and education
technologies.

CONCLUSION: This study aims to reveal general research dispositions of critical thinking on
national and international literature. When the results are analyzed, the study provides three categories.
When the first category studying on the critical thinking skills-dispositions-levels-conceptions or attitudes
and the second one studying on the influence of a critical thinking based education on the skills-attitudes
of critical thinking or on variables determined according to the research problem after such an education
period have been investigated in detail; non-empirical quantitative research is preferred in the first
category as it is aimed to state an existing situation; experimental qualitative research is preferred in the
second category as it is aimed to find out the influence of the critical thinking education period. However,
in both categories instead of using mixed methods which includes quantitative and qualitative methods
at the same time and lessens the limitations of them, many studies have used either experimental or nonempirical quantitative types. Moreover, it is easy to speculate that using surveys or scales is an expected
result since many studies are experimental and non-empirical quantitative research in both categories. It
is observed that in both categories teacher candidates/university students are the most common
classification group and instructional programs and education are the most preferred subject fields.
Keywords: Critical thinking, research dispositions, content analysis
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Bildiri No: 371 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
AMAÇ: Bu araştırmanın amacı eleştirel düşünme becerileri ile ilgili araştırma eğilimlerini ortaya
koymaktır. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanyazın incelenerek genel olarak eleştirel
düşünme becerileri araştırma eğilimleri incelenmiştir.
YÖNTEM: Bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Betimsel yaklaşım çerçevesinde doküman
incelemesi yapılarak eleştirel düşünme becerileriyle ilgili araştırma eğilimleri betimlenmeye çalışılmıştır.
Veri kaynakları: Eleştirel düşünme ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılan makale ve tezler
incelenerek eleştirel düşünmeyle ilgili araştırma eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. İlk olarak YÖK Ulusal
Tez Veri Tabanında “Eleştirel Düşünme” veya “Eleştirel Düşünme Becerileri” anahtar kelimesiyle taranarak
ulaşılabilen tezlere ve veri tabanlarından tam metin olarak ulaşılabilen ulusal makalelere erişilmiştir. Buna
ilaveten uluslararası veri tabanlarından “Critical Thinking” veya “Critical Thinking Skills” anahtar
kelimesiyle taranarak ulaşılabilen tezler ve tam metin olarak ulaşılabilen uluslararası makaleler ilgili
araştırmaları oluşturmaktadır.
Veriler, Sözbilir ve Kutu (2008) tarafından geliştirilen “Makale Sınıflama Formu” ve bu formun
Küçükoğlu ve Ozan (2013) tarafından tezler için uyarlaması yapılan “Tez Sınıflama Formu” kullanılarak
içerik analizine tabi tutulmuştur. Formlar genel olarak: Araştırmanın türü, yılı, örneklem grubu, araştırma
yöntemi, veri toplama teknikleri/araçları, veri analiz yöntemleri/desenleri ve konu alanları bölümlerinden
oluşmaktadır.
Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları frekans ve yüzde
değerleri ile ifade edilmiştir.
BULGULAR: Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular ilk olarak üç genel kategoriye
ayrılmıştır. Bu kategoriler; 1. Eleştirel düşünme becerilerinin-eğilimlerinin-düzeylerinin-anlayışlarının veya
tutumlarının incelendiği araştırmalar, 2. Eleştirel düşünme temelli bir eğitim/öğretim sürecinden sonra bu
eğitim/öğretimin eleştirel düşünme becerilerine-tutumlarına veya araştırma problemine göre belirlenen
değişkenlere etkisinin incelendiği çalışmalar ve 3. Eleştirel düşünmeye yönelik kuramsal çalışmalar. Daha
sonra ilk iki kategori içerisindeki araştırmalar; araştırmanın türü, yılı, örneklem grubu, araştırma yöntemi,
veri toplama teknikleri/araçları, veri analiz yöntemleri/desenleri ve konu alanları açısından ulusal ve
uluslararası yayınlar birlikte değerlendirilerek genel bir araştırma eğilimine ulaşılmıştır. Eleştirel
düşünmeye yönelik kuramsal araştırmalar değerlendirme kapsamına alınmamıştır.
1. Eleştirel düşünme becerilerinin-eğilimlerinin-düzeylerinin-anlayışlarının veya tutumlarının
incelendiği ilk araştırmaya 1980 yılında rastlanmıştır. 1980-2017 yılları arasında toplam 175
çalışmanın araştırma eğilimleri genel olarak incelendiğinde en fazla makale türünde araştırma
olduğu; en fazla araştırmanın 2013 yılında yapıldığı; örneklem grubu olarak en fazla öğretmen
adayları/üniversite öğrencileriyle çalışıldığı; en fazla çalışmanın deneysel olmayan nicel
araştırmaların olduğu; verilerin en fazla anket/ölçekle toplandığı; veri analiz yöntemi olarak en
fazla t-testi ve ANOVA analizi kullanıldığı ve en fazla araştırmaların eğitim programları ve öğretim
konu alanında yapıldığı görülmektedir.
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2. Eleştirel düşünme temelli bir eğitim/öğretim sürecinden sonra bu eğitim/öğretimin eleştirel

düşünme becerilerine-tutumlarına ve ya araştırma problemine göre belirlenen değişkenlere
etkisinin incelendiği ilk araştırmaya 1981 yılında rastlanmıştır. 1981-2017 yılları arasında toplam
84 çalışmanın araştırma eğilimleri genel olarak incelendiğinde en fazla makale çalışmasının olduğu;
en fazla araştırmanın 2011 yıllarında yapıldığı; örneklem grubu olarak en fazla öğretmen
adayları/üniversite öğrencileriyle çalışıldığı; en fazla çalışmanın deneysel nicel araştırmalar olduğu;
verilerin en fazla anket/ölçekle toplandığı; veri analiz yöntemi olarak en fazla ortalama/standart
sapma, t-testi ve ANOVA analizi kullanıldığı ve en fazla araştırmaların eğitim programları ve öğretim
konu alanında ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi yapıldığı görülmektedir.
SONUÇ: Bu araştırma da eleştirel düşünme becerileriyle ilgili ulusal ve uluslararası alanyazında
yapılan araştırmaların genel bir araştırma eğilimlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın
sonuçları incelendiğinde araştırmaların genel olarak 3 kategoriye ayrıldığı görülmektedir. Eleştirel
düşünme becerilerinin-eğilimlerinin-düzeylerinin-anlayışlarının veya tutumlarının incelendiği ve Eleştirel
düşünme temelli bir eğitim/öğretim sürecinden sonra bu eğitim/öğretimin eleştirel düşünme becerilerinetutumlarına veya araştırma problemine göre belirlenen değişkenlere etkisinin incelendiği ilk iki
kategorideki araştırmalar ayrıntılarıyla incelendiğinde; birinci kategoride var olan bir durumu ortaya
koymak amaçlandığı için en fazla deneysel olmayan nicel araştırmalar tercih edilirken; ikinci kategoride
eleştirel düşünme eğitim/öğretim sürecinin etkisinin incelendiği araştırmalar olduğu için deneysel nicel
araştırmalar tercih edilmiştir. Fakat her iki kategoride de olayları derinlemesine inceleme olanağı veren
nitel araştırmaların ve hem nicel hem de nitel yöntemlerin bir arada kullanılarak her iki yöntemin
sınırlılıklarını azaltan karma yöntemler yerine birçok araştırmada sadece deneysel ya da deneysel
olamayan nicel türler tercih edilmiştir. Ayrıca her iki kategorideki araştırmaların birçoğunun deneysel ve
deneysel olmayan nicel araştırmalar olması nedeniyle anket veya ölçeklerin en çok kullanılan araçlar
olması beklenilen bir sonuç olarak yorumlanabilir. Her iki kategori de de örneklem grubu olarak en fazla
öğretmen adayları/üniversite öğrencilerinin tercih edilirken, konu alanları açısından her iki kategoride de
en fazla eğitim programları ve öğretim alanında çalışmalar olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, araştırma eğilimleri, içerik analizi
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Abstract No: 118 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Ceren Karakoç Başusta Özden Demir
The developments experienced in the education and training processes, technological advances
and the rapid increase of the knowledge have brought about the diversity and innovations related to the
thinking processes. In order for teachers to be able to provide guidance and learning support to their
students, it is important to know the level of teachers' need for thinking and to conduct necessary studies
on this field. Acquisition of the right ways of thinking will contribute to students in problem solving and
use of the knowledge gained via education also it will contribute to their success both in daily life and in
the lessons. In order for these skills to be acquired by the students, it is firstly necessary for the teachers
to have the thinking skills and to be able to continuously develop and use these skills. Intellectual language
becomes more of an issue in the acquisition of these thinking processes and skills. At the same time, the
individual acquires and develops the skills of understanding and expressing with the mother tongue
education. At this point Turkish teachers who are the practitioners of Turkish lessons teaching mother
tongue education have an important function. Consequently, it cannot be denied that the Turkish
teachers play a role in the teaching of the skills which are part of the Turkish teaching program and in the
use of language which serves as a tool. Seeing the procedural relationship between Turkish teachers'
reflective thinking and problem-solving abilities will provide a source for more effective guidance in
teaching. In addition, the skills that teachers with reflective thinking and problem-solving skills can give to
their students as role models will also contribute to their education. For these reasons, the aim of the
research is to examine the procedural relations between "reflective thinking" and "problem-solving skills"
of Turkish teachers. Accordingly, the answers for the following questions were also sought; 1. Is there a
relationship between the total and sub-dimensions of reflective thinking skills of Turkish teachers and the
total and sub-dimensions of their problem-solving skills? 2. Do the total and sub-dimensions of reflective
thinking skills of Turkish teachers meaningfully predict total and sub-dimensions of problem solving skills?
The research, which was designed procedurally in the relational screening model, was carried out in 20172018 in Kars. 257 Turkish teachers working in the central and central districts of Kars constitute the
universe of research and 106 people identified by cluster sampling method that is not based on probability
constitute its sample. In the research results; there are no significant differences in any of the subdimensions of reflective thinking and problem-solving in terms of gender, seniority,
books/magazines/newspapers read in a per month, the type of school teachers work, and the
participation in social activities. However, all the predictor variables together significantly explain 35% of
the variance in the total score of the problem-solving inventory. When the results of the t test on the
significance of the regression coefficients are examined, continuous and purposeful thinking, openmindedness, interrogator and effective teaching, instructional responsibility and scientificness, being
inquisitive, prescient and sincere, occupational perspective sub-dimensions of Reflective Thinking Scale
significantly predict total scores of problem-solving. All of the predictive variables together significantly
explain 143% of the variance in the Problem-Solving Inventory Fast Forward Approach score. When the
results of the t test on the significance of the regression coefficients are examined, the Reflective Thinking
Scale's Continuous and Purposeful Thinking, Instructional Responsibility, scientificness and Occupational
Perspectives sub-dimensions significantly predict the Urgent Approach scores of Problem Solving. All the
predictor variables together significantly explain 331% of the variance in the Thinking Approach score of
the Problem-Solving Inventory. When the t test results on the significance of the regression coefficients
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are examined, the Reflective Thinking Scale's Occupational Perspective sub-dimension significantly
predicts Thinking Approach scores of Problem Solving. However, all of the predictive variables together
explain the variance of the Problem-Solving Inventory Avoidance Approach score significantly. All the
predictive variables together explain 262% of the variance of the Problem-Solving Inventory Evaluator
Approach score significantly. All the predictive variables together significantly explain 278% of the
variance in the Problem-Solving Scale Self-Confident Approach score. When the t test results on the
significance of the regression coefficients are examined, the reflective thinking and Occupational
Perspective dimension significantly predict the Self-Confident Approach scores of the Problem Solving. In
addition, all of the predictive variables significantly explain 289% of the variance in the Problem-Solving
Scale Planned Approach score.
Keywords: Reflective Thinking, Problem-Solving, Turkish Teaching Program
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Ceren Karakoç Başusta Özden Demir
Eğitim öğretim süreçlerinde yaşanan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve bilginin hızla artması,
düşünme süreçleriyle ilgili çeşitlilik ve yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerine
gerekli rehberliği öğrenme desteğini yapabilmesi için öğretmenlerin düşünme ihtiyacı düzeyinin bilinip bu
alanda gerekli çalışmalar yapılması önemlidir. Doğru düşünme yollarının kazanılması, öğrencilere edindiği
bilgileri kullanmada, problem çözmede, gerek günlük yaşamlarında gerekse derslerde başarılı olmalarında
katkı sağlayacaktır. Bu becerilerin öğrencilere kazandırılabilmesi için, öncelikli olarak öğretmenlerin
düşünme becerilerine sahip olmaları ve bu becerileri sürekli geliştirip kullanabiliyor olmaları
gerekmektedir. İşte bu düşünme süreç ve becerilerinin kazanımında düşünsel dil önem arz etmektedir.
Aynı zamanda birey anlama ve anlatma becerilerini ana dili eğitimi ile kazanır ve geliştirir ki ana dili
eğitimini veren Türkçe derslerinin uygulayıcıları Türkçe öğretmenleri önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu
nedenle Türkçe Öğretim programında yer alan düşünme becerilerinin öğretiminde, araç olan dilin
kullanılmasında Türkçe öğretmenlerinin rolü olduğu yadsınamaz. Türkçe öğretmenlerinin yansıtıcı
düşünme ve problem çözme becerileri arasındaki yordamsal ilişkiyi görmek öğretmelere yapılacak
rehberlikte daha etkili olma adına kaynaklık sağlayacaktır. Ayrıca yansıtıcı düşünme ve problem çözme
becerilerine sahip öğretmenlerin öğrencilerine rol model olarak verebilecekleri beceri eğitimine de katkı
sağlayacaktır. Bu nedenlerle araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin ‘‘yansıtıcı düşünme’’ ile “problem
çözme becerileri” arasındaki yordamsal ilişkilerin incelenmesidir. Bu doğrultuda; 1. Türkçe
öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme becerileri toplam ve alt boyutları ile problem çözme becerileri toplam
ve alt boyutları arasında ilişki var mıdır? 2. Türkçe öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme becerileri toplam ve
alt boyutları, problem çözme becerileri toplam ve alt boyutlarını anlamlı olarak yordamakta mıdır?
sorularına da cevap aranmıştır. İlişkisel tarama modelinde yordamsal şekilde dizayn edilen araştırma
Kars’ta 2017-2018 yılları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kars merkez ve merkez ilçelerinde görev yapan,
257 Türkçe öğretmeni araştırmanın evrenini oluşturup olasılığa dayalı olmayan küme örnekleme
yöntemiyle belirlenen 106 kişi örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarında; cinsiyet, kıdem, aylık
okunan kitap, dergi, gazete …vb.’ne, çalışılan okul türüne, sosyal etkinliklere katılma durumuna göre
yansıtıcı düşünme ve problem çözme hiçbir alt boyutlarında anlamlı farklılık görülmemektedir. Bununla
birlikte tüm yordayıcı değişkenler hep birlikte problem çözme envanterinin toplam puanındaki varyansın
%35’ini anlamlı bir şekilde açıklamaktadır Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları
incelendiğinde, yansıtıcı düşünme ölçeğinin sürekli ve amaçlı düşünme, açık fikirlilik, sorgulayıcı ve etkili
öğretim, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, araştırmacı, öngörülü ve içten olma ve mesleğe bakış alt
boyutları problem çözme toplam puanlarını anlamlı olarak yordamaktadır. Tüm yordayıcı değişkenler hep
birlikte Problem Çözme Envanteri Aceleci Yaklaşım puanındaki varyansın %143’ini anlamlı bir şekilde
açıklamaktadır Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde, Yansıtıcı
Düşünme Ölçeği’nin Sürekli ve Amaçlı Düşünme, Öğretim Sorumluluğu, Bilimsellik ve Mesleğe Bakış alt
boyutları Problem Çözmenin Aceleci Yaklaşım puanlarını anlamlı olarak yordamaktadır. Tüm yordayıcı
değişkenler hep birlikte Problem Çözme Envanterinin Düşünen Yaklaşım puanındaki varyansın % 331’ini
anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları
incelendiğinde, Yansıtıcı Düşünme Ölçeği’nin Mesleğe Bakış alt boyutu Problem Çözmenin Düşünen
Yaklaşım puanlarını anlamlı olarak yordamaktadır. Bununla birlikte tüm yordayıcı değişkenler hep birlikte
Problem Çözme Envanteri Kaçıngan Yaklaşım puanındaki varyansı anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Tüm
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yordayıcı değişkenler hep birlikte Problem Çözme Envanteri Değerlendirici Yaklaşım puanındaki varyansın
%262’sini anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Tüm yordayıcı değişkenler hep birlikte Problem Çözme Ölçeği
Kendine Güvenli Yaklaşım puanındaki varyansın %278’ini anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Regresyon
katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde, yansıtıcı düşünme Mesleğe Bakış boyutu
Problem Çözmenin Kendine Güvenli Yaklaşım puanlarını anlamlı olarak yordamaktadır. Bun aek olarak tüm
yordayıcı değişkenler hep birlikte Problem Çözme Ölçeği Planlı Yaklaşım puanındaki varyansın %289’sini
anlamlı bir şekilde açıklamaktadır.
[1] Yüksek Lisans Tezinden bir bölümdür. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretimi
Anabilim Dalı, Merkez/Kars

Anahtar Kelimeler: Yansıtıcı Düşünme, Problem Çözme, Türkçe Öğretim Programı
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Abstract No: 176 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose
Critical thinking, one of the higher-order thinking skills; is an active and organized mental process
aiming at understanding himself and the events around by being conscious of the individual's own thinking
process, taking into consideration the thinking processes of others, questioning what one learns.
Reflective thinking, yet another higher-order thinking skill is the thinking process aimed at finding out the
positive and negative situations regarding the individual's teaching or learning method and level and
solving the problems. To be gained the thinking skills such as critical thinking and reflective thinking to the
students in our country; takes part in all education levels from primary education to higher education and
is overemphasized. Considering the expectations of our age, the goals of our education system and the
factors that play a role in being gained the thinking skills; it is observed that the teachers fall the greatest
share in being gained the critical thinking and reflective thinking skills to the students within the scope of
increasing the quality of education and training services. Teachers who will have the students gain these
thinking skills must have these skills at first. In this case, the curriculum applied to the teacher candidates
at the university should include the activities that help them to teach to use critical and reflective thinking
skills in their teaching practice and that have the quality contributing to the development of their thinking
skills. This research was carried to examine the levels of critical thinking and reflective thinking of teacher
candidates in terms of various variables, to determine the relationship between these levels and to
determine the inclusion level of such skills’ gaining activities of teacher practices.
Method
In this study, quantitative and qualitative descriptive research and relational research model has
used. The target population of the study constituted of 310 4th grade students who are study in
departments excluding Department of Special Education, Guidance and Psychological Counseling, English
Language and Education and all of department of second instruction, in fall and spring semesters of
academic year 2017-2018 at Gazi University, Gazi Education Faculty. In order to determine the critical
thinking levels of teacher candidates, Critical Thinking Test used. The Critical Thinking Test consists of 10
scenarios. After each scenario, there is an open-ended question and it is expected that these questions
will be answered with 4-5 sentences. In order to determine the reflective thinking levels of the teacher
candidates, Reflective Thinking Level Scale used. Scale has four sub-dimensions that are Habit,
Understanding, Reflection and Critical Reflection. The scale is consist of 16 items and five-point Likert
scale. The items are scaled from negative to positive (1- strongly disagree, 2- disagree, 3- unstable, 4agree, 5- completely agree). The interview form used by pre-service teacher to determine critical and
reflective thinking activities during the teaching practice developed by the researcher. The interview form
applied to 15 volunteer teacher candidates from departments in the study universe. Because of the nonnormal distribution of the scores obtained from the two measurement tools, in the analysis of the data,
Mann-Whitney U test and Kruskall Wallis H test, nonparametric tests, were used. In the analysis of Critical
Thinking Test data, the answers given to scale questions are evaluated two times different from
researcher’s evaluation; the arithmetic mean of the three evaluations was taken. In the analysis of the
data, descriptive statistical measures such as arithmetic mean standard deviation, frequency and
percentage used. The Sperman Correlation Analysis test used to determine the relationship between the
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levels of critical thinking and reflective thinking of teacher candidates. Descriptive and content analysis
were applied in the analysis of qualitative data.
Findings
According to the average of the scores of the teacher candidates from the critical thinking test, it
was determined that critical thinking was "intermediate level". In terms of gender variable, there is a
meaningful difference in the level of critical thinking in favor of female teacher candidates. Candidates'
critical thinking levels did not show a statistically significant difference according to the education level,
the type of school they graduated, the mother education level and the father education level. Reflective
thinking levels of teacher candidates are above the intermediate level. Teacher candidates’ scores on
reflective thinking scale sub-dimensions; it is at the highest level in the "reflection" sub-dimension, while
it is the lowest mean score in the "habit" sub-dimension. There is no significant difference between the
reflective thinking levels of teacher candidates according to gender, department of education, type of
school they graduated and mother education level. Reflective thinking levels of teacher candidates show
a statistically meaningful difference in favor of high school graduate teacher candidates according to
father education level. It has been determined that there is a weak relationship between the level of
critical thinking and the level of reflective thinking of the teacher candidates on the negative side.
Result
In this research, it has been reached the result that the critical and reflective thinking levels are
not above the level expected with respect to the teacher training curriculum and the occupational
qualifications required by the age. In this research, the critical and reflective thinking levels of the teacher
candidates are analyzed; teacher training programs and the occupational competencies required by the
age. Teacher candidates expressed their opinion at the interviews conducted that during teaching
practices and undergraduate education, they found the practices carried out in terms of gaining these
skills were insufficient and critical thinking and reflective thinking activities in teacher education
curriculum should be included more comprehensively and effectively. In the light of findings obtained
from this research, it was given suggestions.
Keywords: Teacher candidates, critical thinking, reflective thinking.
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Bildiri No: 176 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç
Üst düzey düşünme becerilerinden eleştirel düşünme; bireyin kendi düşünme sürecinin bilincinde
olarak, başkalarının düşünce süreçlerini göz önünde tutarak, öğrendiklerini sorgulayarak, kendisini ve
çevresindeki olayları anlayabilmeyi amaç edinen aktif ve organize zihinsel bir süreçtir. Bir diğer üst düzey
düşünme becerisi olan yansıtıcı düşünme; bireyin öğretme ya da öğrenme yöntemi ve düzeyine ilişkin
olumlu ve olumsuz durumları ortaya çıkarma ve sorunları çözmeye yönelik düşünme sürecidir. Ülkemizde
eleştirel düşünme ve yansıtıcı düşünme gibi düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılması;
ilköğretimden yükseköğretime kadar bütün eğitim kademelerinde yer almakta ve önemle üzerinde
durulmaktadır. Çağımızın beklentileri, eğitim sistemimizin hedefleri ve düşünme becerilerinin
kazandırılmasında rol alan etkenler göz önüne alındığında; eğitim ve öğretim hizmetlerinin niteliğinin
artırılması kapsamında öğrencilere eleştirel düşünme ve yansıtıcı düşünme becerilerinin
kazandırılmasında en büyük payın öğretmenlere düştüğü gözlenmektedir. Öğrencilere bu düşünme
becerilerini kazandıracak olan öğretmenlerin öncelikle kendilerinin bu becerilere sahip olması
gerekmektedir. Bu durumda öğretmen adaylarına üniversitede uygulanan eğitim programları; öğretmen
adaylarının düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak nitelikte, öğretmenlik uygulamalarında
eleştirel ve yansıtıcı düşünme becerilerini kullanabilecek düzeyde yetiştirilmelerine yardımcı etkinlikler
içermelidir. Bu araştırma; öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyi ile yansıtıcı düşünme
düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, bu düzeyler arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve
öğretmenlik uygulamalarının bu becerileri kazandırma etkinliklerini kapsama düzeyinin tespit edilmesi
amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Bu çalışmada nicel ve nitel betimsel araştırma ve ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma evrenini, 2017-2018 öğretim yılı Güz ve Bahar döneminde Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi; Özel Eğitim Bölümü Anabilim Dalında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında,
İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalında ve tüm bölümlerin ikinci öğretiminde okuyan öğretmen adaylarının
dışında yer alan bölümlerde öğrenim görmekte olan 310, 4. sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla; Eleştirel Düşünme Testi
kullanılmıştır. Eleştirel Düşünme Testi, 10 senaryodan oluşmaktadır. Her senaryodan sonra bir açık uçlu
soru bulunmakta ve bu soruların 4-5 cümle ile yanıtlanması beklenmektedir. Araştırmada, öğretmen
adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla; Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme
Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin; Alışkanlık, Anlama, Yansıtma ve Kritik Yansıtma olmak üzere dört alt boyutu
bulunmaktadır. Ölçek 16 maddeden oluşmakta olup, maddeler olumsuzdan olumluya doğru ( 1 Kesinlikle
Katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Kararsızım, 4 Katılıyorum, 5 Tamamen Katılıyorum ) şeklinde beşli likert
tipi dereceleme ile ölçeklendirilmiştir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları sürecinde eleştirel
ve yansıtıcı düşünme etkinliklerini belirleme amacıyla kullanılan görüşme formu; araştırmacı tarafından
geliştirilmiştir. Görüşme formu çalışma evreninde yer alan bölümlerin anabilim dalından gönüllü 15
öğretmen adayına uygulanmıştır. İki ölçme aracından da alınan puanların normal dağılım göstermemesi
nedeniyle verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden; Mann-Whitney U testi ve Kruskall Wallis H
testi kullanılmıştır. Eleştirel Düşünme Testi verilerinin analizinde ölçek sorularına verilen yanıtlar
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araştırmacı değerlendirmesi dışında iki farklı değerlendirmeden geçerek; üç değerlendirmenin aritmetik
ortalaması alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, betimsel istatistik ölçüleri olan aritmetik ortalama,
standart sapma, frekans ve yüzde değerlerinden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme
düzeyleri ve yansıtıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Sperman korelasyon
analizi testi uygulanmıştır. Nitel verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi uygulanmıştır.
Bulgular
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme testinden aldıkları puanların ortalamasına göre eleştirel
düşünmelerinin “orta” düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri
arasında cinsiyet değişkeni açısından kadın öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
Adayların eleştirel düşünme düzeyleri; öğrenim gördükleri bölüm, mezun oldukları okul türü, anne eğitim
düzeyi ve baba eğitim düzeyine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri orta düzeyin üzerindedir. Öğretmen adaylarının
yansıtıcı düşünme ölçeği alt boyutlarına ilişkin puanları; “Yansıtma” alt boyutunda en yüksek düzeyde iken,
“Alışkanlık” alt boyutunda ise en düşük ortalama puana sahiptir. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme
düzeyleri arasında cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm, mezun oldukları okul türü ve anne eğitim düzeyine
göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri, baba eğitim
düzeyine göre babası lise mezunu öğretmen adayları lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık
göstermektedir. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyi ile yansıtıcı düşünme düzeyi arasında
negatif yönde zayıf düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç
Bu araştırma ile öğretmen adaylarının eleştirel ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin; öğretmen eğitim
programlarından ve çağın gerektirdiği mesleki yeterlilikler bakımından beklenen düzeyde olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adayları, yapılan görüşmelerde öğretmenlik uygulamasında ve lisans
öğrenimi boyunca bu becerileri kazanmaları açısından yapılan etkinlikleri yetersiz buldukları ve öğretmen
eğitimi programlarında eleştirel düşünme ve yansıtıcı düşünme etkinliklerine daha kapsamlı ve etkili bir
şekilde yer verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Elde edilen bulgular ışığında çalışma sonunda
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme.
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Abstract No: 195 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose
The purpose of this study is to share model practices of some methods that can be used in teaching
critical thinking skills, evaluate these methods and make recommendations. For this purpose, firstly, we
tried to answer the question “How can people gain critical thinking skills?” By reviewing the relevant
literature, three methods have been developed. These are questioning information, organizing activities
according to Ivie's Model for Teaching Critical Thinking, and philosophizing with children. Activities were
organized and implemented according to these three methods. This study includes presentation of how
to prepare activities for each method and the models that have been practised.
The summary information of these three methods is given below:
Questioning information: Children, teenagers and adults are asked to question the source of
information they obtain on a subject that attracts them, provide information about the credibility and
quality of the source, and provide evidence if it contains a claim.
Ivie's Model for Teaching Critical Thinking: According to Critical Thinking Model, the first level is a
Central Question. The Central Question should deal with a genuine problem that a student may encounter
in life. The second level is the position. The second level affords the thinker with different positions. The
students are required to form positions related to the Central Question. When the names for the positions
have been decided, a proposition which expresses each position must be written, which is the third level.
A proposition may be any statement or assertion which is offered as being true. The fourth level calls for
Reasoning and Evidence. Students are asked to find real-life evidence for their statements they have
written on the proposition level. The fifth level calls for an examination of Assumptions. They are the
presuppositions which underlie the reasoning and evidence. Metaphor is the sixth and final level on the
Critical Thinking Model. There is a basic root metaphor underlying every complex system of thought. Root
metaphors are useful tools for analyzing our abstract thought system. According to this model, critical
thinking means being cognizant of the logical interrelationships that exist between Propositions,
Reasoning and Evidence, Assumptions and underlying Metaphors.
Philosophizing with children: The stories were read for children. These stories should be
appropriate to create questions about existence, knowledge and value. After reading the stories, the
children were asked questions.
Method
The methods developed for teaching critical thinking skills were implemented when appropriate
positions/ circumstances were established. Participants varied from a single person and a class to a group
of people that gathered for a seminar. One of three methods was applied according to the feature of the
problem/ position.
Findings and Conclusion
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In questioning information activities; it was observed that there was a research effort, but
participants were mostly influenced by emotions, prejudices, tendencies, authority, traditions, habits. In
activities designed according to Ivie's Model for Teaching Critical Thinking, it was observed that conscious
research, active thinking, search for evidence were used and participants got away from the influence of
authority. However, it could be argued that participants had difficulty in some levels in the Ivie’s model.
The participants could easily provide evidence whereas they had difficulty in writing propositions and
assumptions and establishing metaphors. In the activities of philosophizing with the children, there was a
high level of interest and participation in the questions about the story. The reason why the participants
had difficulty in writing proposition and assumptions, and establishing metaphor in Ivie's Model for
Teaching Critical Thinking might be due the fact that the participants did not know exactly what the
concepts of proposition, assumption and metaphor were. Before each application, these concepts were
explained and examples were given. However, we concluded it was not enough. For this reason, we could
suggest that these concepts should be practiced before the model is applied. It should not be confined to
the explanations of the concepts alone, enough examples of propositions and assumptions should be
requested for different positions. It is thought that the ineffective processes of these three methods will
be effective when they are practiced more. In general, we could conclude that these three methods could
be used in teaching critical thinking.
Keywords: Critical Thinking, Teaching Critical Thinking, Philosophizing with children
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Bildiri No: 195 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç
Bu çalışmanın amacı, eleştirel düşünme becerisinin öğretiminde kullanılabilecek bazı yöntemlerin
uygulama örneklerini paylaşmak, bu yöntemleri değerlendirmek ve önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla, ilk
olarak “Eleştirel düşünme becerisinin nasıl kazandırılabilir?” sorusuna cevap aranmıştır. İlgili literatür
incelenerek üç yöntem geliştirilmiştir. Bunlar; bilgileri sorgulamak, Ivie’in eleştirel düşünme öğretim
modeline göre etkinlikler düzenlemek, çocuklarla felsefe yapmaktır. Bu üç yönteme göre etkinlikler
düzenlenmiş ve uygulanmıştır. Bu çalışmada, her bir yönteme ilişkin etkinliklerin nasıl hazırlanabileceği ve
yapılmış olan uygulamalardan örnekler sunulacaktır.
Bu üç yönteme ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir:
Bilgileri sorgulamak: Çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin ilgilerini çeken bir konuda elde
ettikleri bilgilerin kaynağını, kaynağın güvenirliğini ve niteliğini sorgulamaları, bilgi bir iddia içeriyorsa
kanıtlar sunmaları istenmiştir.
İvie’nin eleştirel düşünme öğretim modeli: Bu modele göre, eleştirel düşünme öğretim modelinin
ilk basamağı temel (merkezi) bir sorudur. Bu soru öğrencinin hayatta karşılaşabileceği gerçek bir
problemle ilgili olmalıdır. İkinci basamak durumlardır. Modelinin ikinci basamağı düşünüre farklı durumlar
sunar. Bu basamakta temel soruyla ilgili öğrencinin seçenekler oluşturması beklenmektedir. Modelin
üçüncü basamağında, her bir durum için öğrenciler tarafından önermeler yazılmalıdır. Önerme doğru
olarak sunulan herhangi bir ifade veya iddiadan oluşur. Modelin dördüncü basamağı mantık ve kanıtları
içerir. Öğrencilerden öneriler basamağında yazdıkları ifadeleri gerçek hayattan kanıtlar bulmaları istenir.
Beşinci basamakta varsayımların belirlenmesi gerekir. Varsayımlar kanıtlarımızın temelinde yatan ön
düşüncelerimizdir. Metafor, eleştirel düşünme modelinin son ve altıncı basamağıdır. Her karmaşık
düşünce sisteminin merkezinde yer alan basit kök bir metafor vardır. Kök metaforlar soyut düşünce
sistemimizi analiz etmek için faydalı araçlardır. Bu modele göre eleştirel düşünme; metafor, varsayımlar,
kanıtlar ve önermeler arasındaki mantıklı ve tutarlı ilişkilerin farkında olabilmektir.
Çocuklarla felsefe yapmak: Çocuklara hikayeler okunmuştur. Bu hikayeler varlık, bilgi ve değerle
ilgili sorular oluşturabilmeye uygun olmalıdır. Hikayeler okunduktan sonra çocuklara sorular sorulmuştur.
Yöntem
Eleştirel düşünme becerisinin öğretimi için geliştirilen yöntemler uygun durum / ortam
oluştuğunda uygulanmıştır. Katılımcılar bazen bir tek kişi olmuştur, bazen bir sınıf olmuştur bazen de bir
seminer için bir araya gelmiş bir grup olmuştur. Ortaya çıkan problemin / sorunun / durumun özelliğine
göre üç yöntemden biri uygulanmıştır. Bu şekilde 25 uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar,
uygulama yönteminin taşıması gereken nitelikler açısından betimsel analize tabi tutulmuştur.
Bulgular ve Sonuç
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Bilgileri sorgulamak etkinliklerinde; bir araştırma çabasına girildiği, ancak çoğunlukla duyguların,
ön yargıların, eğilimlerin, otoritenin gücünün, geleneklerin, alışkanlıkların etkisinde kalındığı gözlenmiştir.
Ivie’in eleştirel düşünme öğretim modeline göre düzenlenen etkinliklerde; bilinçli araştırma, aktif
düşünme, kanıtlar arama süreçlerinin işe koşulduğu aynı zamanda otoritenin etkisinden de uzaklaşıldığı
gözlenmiştir. Ancak Ivie’nin modelinde yer alan bazı basamaklarda katılımcıların zorlandığı söylenebilir.
Katılımcılar kolaylıkla kanıtlar sunabilirken önerme ve varsayımlar yazmada, metafor oluşturmada
zorlanmışlardır. Çocuklarla felsefe yapma etkinliklerinde ise hikayelerle ilgili sorulara çocukların ilgisi ve
yüksek düzeyde katılımları dikkat çekmiştir. Ivie’in eleştirel düşünme öğretim modelinde yer alan önerme
ve varsayım yazma, metafor oluşturma basamaklarında katılımcıların zorlanmasının nedeni önerme,
varsayım ve matafor kavramlarının ne olduğunun tam olarak bilinmemesi olabilir. Her uygulamadan önce
bu kavramlar açıklanmış ve örnekler verilmiştir. Ancak yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle
model uygulanmadan önce bu kavramlarla ilgili çok sayıda pratik yapılması önerilir. Sadece kavramların
açıklanması ile yetinilmemelidir, farklı durumlar için yeter sayıda önerme ve varsayım örnekleri
istenmelidir. Bu üç yöntemin işlemeyen süreçlerinin daha çok pratik yaptıkça işleyeceği düşünülmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde bu üç yöntemin eleştirel düşünmenin öğretiminde kullanılabileceği
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, eleştirel düşünmenin öğretimi, çocuklarla felsefe yapmak
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PURPOSE
Science is the process of asking questions and finding answers. While little children ask thousands
of questions because of their instincts to discover, education systems provide scientific thinking through
appropriate questionning technique including scientific questionning (Vale, 2013). Questioning is a fast
way to understand whether the students have grasped the concepts and to determine misconceptions.
Also, it is a valuable tool in improving critical thinking skills, and academic discourse (Reed and
Jackson2017). Questions, while being both cognitive and metacognitive tools, are also inseparable parts
of self-questioning and self-evaluation (Chin and Osborne, 2018).
Effective learning requires students have willing to know and understand. Thus, students and
teachers have to participate actively in the process of questioning. Children and adults should keep asking
inventive questions, and learn their own and each others’ questions (Commeyras, 1995). Students build
the new scientific concepts up on their experiences and their knowledge by asking questions. By asking
questions, students collaborate with other students and teachers. In this way, the questioning of these
students goes beyond one student formulating a question. A students who asks questions, somehow,
invites other students to evaluate the problem, to offer a different perspective, and even to tell a wellknown answer. Also, they share their assumptions, discuss, and find new solutions together (Augiar,
Mortimer and Scott, 2010).
Effective questions asked by students in a psychologically safe learning environment, support the
learning process by understanding, increasing creativeness, guiding critical thinking, and improving selfconfidence (Tofade, Elsner and Haines, 2013). According to cognitive psychology, questions are identified
as critical elements in supporting the cognitive processes of learning (Commeyras, 1995). While questions
provide informations to students about topics that they have problem in learning, they also provide a
beneficial feedback to teachers in order for them to plan their teaching (Chin,2001).
In light of this information, the purpose of this research is to develop a scale measuring 4th grade
students’ attitudes toward asking questions.
METHOD
The study group consists of 203 4th graders from a public school in the Beyoglu district which was
chosen by convenience sampling method. The Scale of Attitude Towards Asking Questions initial form
consists of 39 items. The Scale uses 5 likert scale (1:Never, 2:Rarely, 3: Sometimes, 4: Usually, 5: Always).
In order to improve the scale that is used on students, interviews were held with 7 teachers and 9
students that were similar to sampled population. These interviews were examined with content analysis
method, expressions that were relevant to the process of students’ asking questions are organised in
attitude items. After getting five experts’ opinions and pilot testing, explatory (AFA) and confirmatory
factor analysis (CFA) were conducted in order to determine the factorial structure of the scale. Then, item
and reliability analyses were held.
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FINDINGS
Exploratory factor analysis with Principal Component Analysis and Varimax rotation method was
used and as a result of analyses, item-factor structure and items’ theoretical construct, two factor model
was accepted. Two factor model explained 33,5% variance. When factorial structure was investigated, 15
items those were not loaded any factor and those loaded on two factor but the difference of these factors’
loadings is less that .10 were extracted from the scale. Other items’ factor loading changed between .40
and .70. These factors were named as “having anxiety for asking question” and “openning to asking
question”.
Goodness of fit indices obtained as a result of confirmatory factor analysis are as follows:
X2/sd=1,65 (p<3, excellent fit) RMSEA=0.05 (≤0.05, excellent fit), GFI=0.85 (≥0.85, moderate fit) AGFI=
0.83( ≥0.80, good fit) CFI=0.92 (≥0.90, good fit) NNFI=0.91(≥0.90, good fit). These indices confirmed the
two factor model.
After students were ordered according to scale total score, low %27 and high %27 groups were
determined. Then, these students’ item scores were compared with t-test; independent sample t-test
results were significant for each item. This meant that all items differentiate lower and higher groups.
Item-total correlations were between .33 and .60. Reliability of subscales were .78 and .80. Overall
reliability of the scale was .84.
CONCLUSION
In this study, an attitude scale toward asking question was developed for 4th grade students. As a
result of validity and reliability analyses, two factor scale was accepted. These factors were named as
“having anxiety for asking question” and “openning to asking question”. In further studies, this scale was
can be used for examining its relation with various variables and such scales can be developed or adapted
for higher school grades.
Keywords: student questions, ask a question, attitude scale, primary school
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Amaç
Bilim soru sorma ve bu soruların cevaplarını arama sürecidir. Küçük çocuklar bunu sezgisel olarak
keşfetme içgüdüsü ile binlerce soru sorarak yaparken eğitim sistemleri ise bilimsel sorgulama süreçlerini
kapsayan doğru soru sorma tekniği ile bilimsel düşünmeyi sağlar (Vale, 2013). Sorgulama, öğrencilerin
öğretilen kavramları kavrayıp kavramadıklarına dair kanıt toplamak ve yanlış kavramaları belirlemek için
hızlı bir yoldur. Ayrıca, soru sorma eleştirel düşünme becerileri ve akademik söylem geliştirmede değerli
bir araçtır (Reed ve Jackson, 2017). Sorular hem bilişsel hem de üst-bilişsel bir araç olduğu gibi öz
sorgulayıcılığın ve öz değerlendirmenin ayrılmaz bir parçasıdır (Chin ve Osborne,2008).
Etkili öğrenme öğrencilerin bilme ve anlamada istekli olmalarını gerektirir. Bu sebeple öğrencilerin
ve öğretmenlerin sorgulama sürecine aktif katılmaları gerekir. Çocuklar ve yetişkinler sürekli olarak orijinal
sorular sormalı, kendi sorularını ve birbirlerinin sorularını öğrenmelidirler (Commeyras,1995). Öğrenciler
soru sorarak yeni bilimsel kavramları kendi deneyimleri ve kendi bilgileri üzerine inşa eder. Öğrenciler
sorularını sorarak diğer öğrencilerle (öğretmen dâhil olmak üzere) ortak çalışma yapar. Bu anlamda
öğrencilerin sorgulaması, soruyu formüle eden tek öğrencinin ötesine geçer. Soru soran bir öğrenci
diğerlerini bir sorunu değerlendirmek için, alternatif bir bakış açısı sunmak ve hatta bilinen bir cevabı
söylemek için dolaylı yoldan davet eder. Ayrıca varsayımlarını ve tartışmalarını paylaşır, tartışır, yeni
çözümler üretir (Aguiar, Mortimer ve Scott ,2010).
Psikolojik olarak güvenli bir öğrenme ortamında öğrenci tarafından yapılandırılan etkili sorular,
anlama, yaratıcılığı arttırma, eleştirel düşünmeye yönlendirme ve özgüvenleri arttırma ile öğrenmeyi
destekler ( Tofade , Elsner ve Haines ,2013).Bilişsel psikolojiye göre sorular bilişsel süreçlerde öğrenmenin
belirli yönlerine katkıda bulunan kilit unsurlardan biri olarak tanımlanır (Commeyras,1995). Sorular
öğrencilerin öğrenmede zorlandıkları konular hakkında bilgi verirken gelecekteki öğretimi planlamak için
öğretmenlere yararlı bir geribildirim sağlar (Chin,2001).
Bu bilgiler ışığında, araştırmanın amacı, İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin derslerde soru sormaya
yönelik tutumlarını ölçmeyi hedefleyen bir ölçek geliştirmektir.
Yöntem
Bu araştırmanın çalışma grubunu, uygun örnekleme yöntemiyle seçilen Beyoğlu ilçesinde bir devlet
okulunda 4. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 203 öğrenci oluşturmuştur. Soru Sormaya Yönelik Tutum
Ölçeğinin Taslak formu 39 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelere katılım düzeyini
belirlemede “Hiçbir zaman”(1) “Nadiren”(2) “Bazen”(3) “Genellikle”(4) “Her zaman”(5) arasında değişen
likert tipi beşli derecelendirme kullanılmıştır.
Öğrenciler üzerinde uygulanan ölçeği geliştirmek için araştırma evrenine benzer özelliklere sahip
7 öğretmen ve 9 öğrenciden nitel yöntem kullanarak görüşmeler yapılmış. Bu görüşmeler içerik analizi
yöntemiyle incelenmiş, öğrencilerin soru sorma süreci ile ilgili olduğu kabul edilen ifadeler tutum cümlesi
olacak şekilde düzenlenmiştir. Uzman görüşü ve pilot uygulamanın ardından uygulanan ölçeğin faktör

708

yapısının incelenmesi amacı ile açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) çalışmaları arkasından
madde analizi ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Bulgular
39 madde üzerinde temel bileşenler analizi ve varimaks dik döndürme yöntemi ile gerçekleştirilen
faktör analizi sonucunda, madde faktör yükleri yapısı ile ifadelerin kuramsal yapıları ve ilişkileri
incelendiğinde iki faktörlü yapının uygun olduğuna karar verilmiştir. İki faktörlü yapının açıkladığı ortak
varyans %33,5’tir. Faktör yükleri incelendiğinde hiçbir faktörde yüklenmeyen veya iki faktörde birden
faktör yükleri arasındaki farkın 0.10’dan düşük olduğu (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk,2010) on beş
madde analizlerden çıkarılmıştır. Diğer maddelerin faktör yükleri ise .40-.70 arasında değişmektedir. Bu
maddelerin ortaya koyduğu faktörlerin ise kaygı duyma ve soru sormaya açık olma olarak ifade edilmesi
uygun bulunmuştur.
Ölçeğin iki faktörlü yapısının uygunluğuna ilişkin DFA’nın ortaya koyduğu uyum indeksleri şöyledir:
X2/sd=1,65 (p<3, mükemmel uyum) RMSEA=0.05 (≤0.05, mükemmel uyum), GFI=0.85 (≥0.85, orta uyum)
AGFI=0.83( ≥0.80, iyi uyum) CFI=0.92 (≥0.90, iyi uyum) NNFI=0.91(≥0.90, iyi uyum).
Öğrencilerin ölçek toplam puanlarına göre sıralandıktan sonra alt %27 ve üst%27’lik grubun madde
puanları bağımsız örneklem t-testi ile karşılaştırılmıştır. Her bir madde için, iki grup arasında anlamlı
farklılık elde edilmiştir. Bu durum, maddelerin alt ve üst tutuma sahip bireyleri birbirinden ayırt
edilebildiğini göstermiştir. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .60 ile .33 arasında değiştiği
görülmüştür. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlilik katsayıları 0,78 ve 0,80 arasında değişmektedir. Ölçeğin
tamamının güvenirlilik katsayısı ise 0,84’dır.
Sonuç
Bu çalışmada, 4. Sınıf öğrencileri için soru sormaya yönelik bir tutum ölçeği geliştirilmiştir. Geçerlik
ve güvenirlik analizi sonucu iki faktörlü yapı kabul edilmiştir. Bu faktörler kaygı duyma ve soru sormaya
açık olma olarak isimlendirilmiştir. Sonraki çalışmalarda bu ölçekle belirlenen öğrencilerin tutumlarının
farklı değişkenlerle ilişkisi incelenebilir ve buna benzer ölçekler daha farklık kademedeki öğrenciler için
geliştirilebilir veya adapte edilebilir.
Anahtar Kelimeler: öğrenci soruları, soru sorma, tutum ölçeği, ilkokul
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Introduction
The process of education is based on the active participation of children. This participation enables
them to learn topics related with human rights and to acquire the necessary skills to defend human rights
as a result of which they develop positive attitudes towards equality and human dignity. The United
Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)is important to introduce the human rights to
children. UNCRCdefines what children rights are. Therefore, learning and practising of human rights let
children understand they have rights and make use of these rights in their real life, which is the main aim
of teaching human rights to children. Teaching of democratic citizenship and human rights need to be
handled together. Teaching of democratic citizenship is centralized around the concept of ‘child citizen’
and it aims to raise children as responsible members of the society they live in. In addition, teaching of
human rights emphasises equality, human dignity, participation and strength. The subject of teaching of
human rights includes citizenship and teaching of democratic citizenship which is based on the values of
human rights. No matter what the differences between two are, both services to strengthen democracy,
human rights and peace. During primary school education, teachers’ teaching of children rights and
students’ acquiring basic citizenship competence are important because primary school years are the
time when individual attitudes and values are flourished. Ersoy (2012) in his study indicates that teachers
who have children rights content in their educational programs have higher awareness of children rights.
Kepenekçi (2006) claim that university students who studied human rights as a part of their education
have positive attitude towards children rights compared to those who didn’t. Kop and Tuncel (2010) had
a case study on children rights and found out that the progress to achieve the objectives stated in UNCRC
was not adequate. They emphasise the important role of the teachers and the media to teach children
their own rights and make them aware of these rights. In our country, educational instutitons are the
primary places to promote the practise of children rights. It is important how far the teachers in these
instutition know and practise children rights. In this context, pre-service teachers’ learning and adopting
children rights become necessary. Especially in higher educational institiutions pre-service teachers learn
about human rights, citizenship and democracy in must and/or elective course.However, they are usually
at knowledge level and it is necessary to let them learn how to teach these concepts to their future
students. The aim of this study is to needs analysis and design the Human Rights, Citizenship and
Democracy elective course offered to the third grade primary school teacher candidates of Department
of Basic Education during the sixth term. In the study, it is aimed to improve pre-service teachers’
awareness and equip them with the necessary skills to be able to implement this course. Depending on
the results of the evaluation of the program suggestions will be given to improve the qualities of the preservice teachers and teacher education programs at higher institutions.
Method
It is a mixed method study in which both qualitative and quantitative data were collected. During
the design of the course qualitative and quantitative methods will be employed for the needs analysis. 8
teachers teaching 4 grades of the primary school, 3 instructors of Department of Class Teaching at the
Education Faculty and 6 primary school teacher candidates of Department of Basic Education will be
interviewed for the needs analysis of Human Rights, Citizenship and Democracy course. All the outputs of
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the implementation stage course will be evaluated and cognitive, emotional and behavioural
development of the pre-service teachers will be determined.
Result and Discussion
According to the results of needs analysis, the researcher will design a program for the course of
human rights, citizenship and democracy. In the analysis of the qualitative data obtained from the data
collection tools to be used in the research, content analysis was performed by using the NVivo11 analysis
program, so that the codes and the themes for the course needs were reached. For the quantitative
analysis, a descriptive analysis was carried out using the SPPS.20. As a result of qualitative and quantitative
analysis, the necessity of giving the lessons of Human Rights, Citizenship and Democracy lesson as a
compulsory lesson in higher education, the fact that the teacher candidates are partly informed about
the rights of the children, the class teachers need to be absolutely educated for this lesson, as well as
these results are among the results that they find themselves very inadequate at the application level
when they are teachers. Based on these results, the course schedule will be designed and expert opinions
will be obtained.
Keywords: Children's Rights, Human Rights, Citizenship, Democracy, Curriculum Development, Curriculum,
Primary School Teacher Candidates
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Amaç
Eğitim süreci, çocukların aktif katılımını esas alır. Bu aktif katılımla çocuklar insan haklarını öğrenir,
insan hakları ile ilgili konuları kavrar, insan haklarını savunmak için gerekli beceri ve yetileri edinirler.
Eşitliğe ve insanlık onuruna saygılı tutumlar geliştirirler. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS),
çocukların insan hakları kavramı ile tanışmaları açısından önemlidir. ÇHS, çocuklara yönelik insan haklarını
tanımlar. Dolayısıyla, çocuk haklarının öğrenilmesi ve uygulanması, çocukların, insan haklarının ne
olduğunu anlamalarına, kendilerinin de hak sahipleri olduklarını kavramalarına ve bu hakları kendi özel
koşullarına uyarlayarak yaşama geçirmelerine yardımcı olur. Çocuklar için insan hakları eğitiminin temel
amacı budur. Demokratik yurttaşlık eğitimi ile insan hakları eğitimi, demokrasi eğitimi açısından birlikte
temel alınması gereken unsurlardır. Demokratik yurttaşlık eğitimi ‘çocuk yurttaş’ kavramını merkeze alan
ve çocukların yaşadıkları toplumun sorumlu üyeleri olarak eğitilmelerini hedefler. Buna karşılık insan
hakları eğitimi, eşitliği, insanlık onurunu, katılımı ve güçlenmeyi vurgular. İnsan hakları eğitimi, başlıca
konularından biri olarak yurttaşlığı kapsar; demokratik yurttaşlık eğitimi, insan hakları değerlerini temel
alır. Aralarındaki farklılıklar ne olursa olsun her iki yaklaşımda demokrasinin, insan haklarının ve barışın
gelişmesine hizmet eder. İlköğretim döneminde çocuk hakları eğitimi, temel vatandaşlık yeterliklerinin
kazanılması, bireysel tutumların ve değerlerin geliştiği bir dönem olması sebebi ile önemlidir. Ersoy (2012)
araştırmasında, öğretim programlarının içerisinde çocuk hakları içeriği yer alan öğretmenlerin diğer
öğretmenlere göre çocuk hakları konusunda daha yüksek farkındalığa sahip olduklarını belirtmiştir.
Kepenekçi (2006) üniversite eğitiminde insan hakları eğitimi almış öğrencilerin çocuk haklarına yönelik
tutumlarının, insan hakları dersi almayanlara göre daha olumlu olduğunu savunmaktadır. Kop ve Tuncel
(2010), Türkiye’de çocuk hakları üzerine bir durum çalışması yapmış ve ÇHS ile belirlenen hedeflerin
Türkiye’de yapılan uygulamalar açısından ilerleme kaydetmediği ve geliştirilmesi gerektiğini ifade
etmişlerdir. Çocuklara, kendi haklarının öğretilmesinin ve farkındalıklarının kazandırılması için
öğretmenlere ve kitle iletişim araçlarına düşen büyük rollerden bahsetmişlerdir. Ülkemizde çocuk
haklarının bilinmesi ve en iyi biçimde uygulanması gereken yerlerden birisi eğitim kurumlarımızdır. Eğitim
kurumlarında öğretmenlerin çocuk haklarını ne kadar bildikleri, nasıl değerlendirdikleri ve ne düzeyde
uyguladıkları çok önemlidir. Bu bağlamda yeni yetişen öğretmen adaylarının çocuk haklarını ne kadar
biliyor ve benimsiyor oldukları da önemli hale gelmektedir. Özellikle yükseköğretim kurumlarında
öğretmen adaylarının insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi kavramlarını zorunlu ve/veya seçmeli
derslerde öğrendikleri görülmektedir. Oysa ki bu kavramların bilgi düzeyinde öğretilmesinden çok
uygulamalı olarak temel eğitimde öğrencilere nasıl öğretileceği, öğretmen adaylarına yükseköğretimde
kavratılmalıdır. Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarına yönelik İnsan Hakları, Yurttaşlık ve
Demokrasi Dersine yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve dersin program taslağının hazırlanmasıdır. İhtiyaç
analizi sonucunda öğretim programın tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarına göre
öğretmen adaylarının niteliklerinin geliştirilmesi ve öğretmen eğitimi programlarının yüksek öğretimde
geliştirilmesine yönelik önerilerin sunulması beklenmektedir.
Yöntem
Araştırmada nicel ve nitel araştırma desenlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem
araştırmalarından paralel desen kullanılmıştır. İhtiyaç analizi yapılırken araştırmanın nicel boyutunda
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araştırmacı tarafından geliştirilen “İhtiyaç Analizi Anketi” Yıldız Teknik Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise
ilkokul 4. sınıf öğretmenlerinden İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinin öğretimini yapmış ve/veya
yapmakta olan sekiz kişi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında görevli dersin öğretimini
yapan üç öğretim elemanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 4. sınıfta
kayıtlı altı öğretmen adayı ile derinlemesine görüşmeler yapılarak İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi
Dersine yönelik ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç analizi sonuçlarına göre araştırmacı tarafından
insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersine yönelik program tasarımı yapılacaktır. Araştırmada
kullanılacak olan veri toplama araçlarından elde edilen nitel verilerin analizlerinde NVivo11 analiz
programı kullanılarak içerik analizi yapılmış böylece dersin ihtiyacına yönelik kodlar ve temalara
ulaşılmıştır. Nicel analizlerin yapılmasında ise SPPS.20 paket programının kullanılarak betimselanaliz
yapılmıştır.
Bulgular ve Sonuç
Nicel ve nitel analizler sonucunda yüksek öğretimde İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinin
zorunlu bir ders olarak sınıf öğretmeni adaylarına verilmesi gerekliliği, öğretmen adaylarının çocuk
haklarından kısmen haberdar oldukları, sınıf öğretmenlerinin bu dersin öğretimi için mutlaka eğitim
almaları gerektiği, ders tasarımı için belirlenen hedeflerin öğretmen adayları tarafından çok önemli
bulunmasının yanı sıra bu kazanımları öğretmen oldukları zaman uygulama düzeyinde kendilerini oldukça
yetersiz buldukları çıkan sonuçlar arasında yer almaktadır. Bu sonuçlara dayalı olarak dersin programı
tasarlanacak ve uzman görüşleri alınacaktır.
*Bu çalışma yürütülen doktora tezinden türetilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları, İnsan Hakları, Yurttaşlık, Demokrasi, Program Geliştirme, Öğretim Programı,
Öğretmen Adayları
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Disrupting Formal Secondary Music Education Curricula: New Practices For The 21St
Century Music Classroom
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Abstract No: 329 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Intent of Study:
The goal of this study is threefold: 1) to provide a detailed analysis of problems inherent in the
curricula design of traditional formal secondary music education programs, particularly relating to
underserved and historically marginalized student populations, in the State of Wisconsin, and by
extension in many States throughout the United States; 2) to describe the research results of a pilot
project to test a curricular reform employing underused library technology for the development of a
Digital Audio Workstation (DAWS) laboratory in a high school in South Eastern Wisconsin, United States;
3) to describe how the research derived from the pilot program directly influenced the design of the new
curriculum for the pre-service music education program at the University of Wisconsin-Madison in the
United States.
Methodology and Findings:
This is a descriptive analysis. It begins by defining keywords and concepts such as formal and
traditional music education, what such a curriculum historically represented, and what current research
indicates about the general health of these types of secondary music programs. Here the analysis presents
a series of critical assessments of traditional “large ensemble” programs and addresses the legal failure
of the Wisconsin State Department of Public Instruction (DPI) to satisfy its legislative mandate to provide
general secondary music education as part of a comprehensive music program. The second element of
the analysis presents the initial results from a 2011 pilot project that took place at Whitnall High School,
in Whitnall Wisconsin. Here attention is paid in describing the curricular goals and pedagogical process’
that leverage available, and mainly unused, technology owned by the school district’s library system in
developing a laboratory for digital audio workstations (DAWS). This description concludes by
demonstrating how the findings from the pilot project at Whitnall high school were successfully
integrated into the new curriculum design for the pre-service music education program at the University
of Wisconsin-Madison. The 2014 rollout of this curriculum occurred after seven years of research and
institutional struggle to recognize and accept the disruptive nature of implementing a DAWS laboratory
for pre-service educators. The disruptions included new innovative ways of employing technology in the
music classroom, the elevation of popular music studies and performance to being equal to in time, space,
and funding resources to those of western music performance in the high school classroom, and
subsequent disruption to career paths and requirements for pre-service music teachers and their
professors.
Conclusions:
Traditional music education’s reliance on mid-20th century learning and assessment models and
teaching practices, coupled with a belief or perception that the 18th, 19th and early 20th century
repertorial canon of Western European composers is superior and of the highest quality, cannot
effectively meet the multicultural needs and interests of students who are now rapidly populating
classrooms. This demographic transformation is even now evident in American states such as Wisconsin,
a cultural and racial space historically and demographically defined by the overwhelming presence of
descendants belonging to white protestant Europeans, with a scattering of very politically marginalized
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groups including Native, African, Latino/a, and Asian Americans. Current research clearly indicates that
students belonging to historically marginalized groups respond more directly and have higher rates of
participation and academic success if the curriculum is demanding, culturally relevant and responsive to
the student needs, questions, problems, and issues. Courses such as Popular Music Production and
Performance, that leverage currently owned but lightly used library computers to create Digital Audio
Workstations (DAWS) provide structured and progressively more challenging course content that is based
on student interests. Course content for these classes is driven by project-based assignments that support
greater ownership and authority over the subject matter for students, while also reinforcing specific
learning goals that extend beyond the classroom.
These learning goals include: Life skills, i.e. organizing, outlining, developing and writing, editing,
and publishing a project from proposal to finished product; learning and learning how to become
comfortable learning new and different engineering interfaces—the course uses a series of music
engineering interfaces, (e.g. Fruity Loops, GarageBand, Ableton Live, etc.)—that have been designed
around the philosophy of learning transference between similar but different interfaces. An example of
this would be learning how to set-up a new project in Ableton Live versus the same mechanics to set-up
a new user account and file folder using Epic healthcare management system.
Indeed, the age of disruption is truly upon us, for parents, students, administrators, and teachers.
Traditional formal music education cannot escape the disruptive effects of demography, technological
transformation, and globalization. This analysis, then, describes some of the underlying issues with
traditional formal secondary music education curricular design, and in doing so offers a counter-narrative
using the results of a pilot project, based at Whitnall High School, (Whitnall, Wisconsin), and how these
findings were implemented directly into the pre-service music education curricula at the University of
Wisconsin-Madison.
Keywords: Music Education, Curriculum Design, Culturally Responsive, Classroom Technology
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Abstract No: 341 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
ABSTRACT
Teachers need to apply alternative learning and teaching approaches to their students in the
classroom. The Scenario Based Learning Approach is an alternative learning approach that supports
students' cognitive development with examples from real life in a collaborative and critical discussion
environment. The Individualized Education Program is for students to be cognitively supported. These
students are disadvantaged compared to other students due to various mental and physical competences.
Teaching through play is effective in the learning of Individualized Education Program (IEP) students.
Electronic sports games are an application that improves the cognitive abilities of the students in a
collaborative environment, either as a team that develops timing and tactical skills, or as an individual.
The Scenario Based Learning Approach (SBLA) will be effective in the process of applying
alternative learning approaches to teachers who will provide cognitive support to IEP students. According
to SBLA, the planned courses are thought to be effective in the cognitive, emotional and social
development of IEP students experiencing the sense of isolation by giving responsibility to the students.
The most important task in this developmental process for teachers who are guided by IEP students is to
evaluate their progress at the end of each lesson, paying attention to the individual differences of their
students. Being a responsible teacher for IEP students is a task that requires both hard and high level
responsibility. All school staff need to cooperate with the teacher on the educational environment and
program content that will be created for IEP students.
According to the results of a research on the IEP development process, the prospective teachers
indicated that the existing IEP schemes are not clear and understandable due to the abstract concepts,
and that they find themselves insufficient in writing short and long-term goals and planning activities.
It is expected that this study will support the cognitive, emotional and social development of
students because of the difficulty of the IEP students to learn both vocational terms and vocational
difficulties in vocational high schools. In the vocational high school, IEP students are studying in computing
classes due to work safety measures. The placement of IEP students in the vocational school into the
vocational section starts with the 10th grade in which the field selection is made and is difficult to perceive
lessons in which vocabulary terms such as programming skills are more important than the individual
differences of the students in terms of their inadequacy.
Lesson modules are needed that include alternative learning approaches developed for the IEP
students in the vocational high school. The aim of the course is to develop the programming skills of the
students by preparing the module contents according to the SBLA and supporting them with electronic
game applications. As the programming tool, the most up-to-date and easy to understand block
programming application, "MIT app inventor" will be preferred. App inventor application helps to increase
cognitive ability when combined with SBLA applications.

716

The main purpose of the study is to prepare a goal based Programming Basics Class Schedule for
IEP students in vocational schools. To this end, the relevant course module will be developed which
includes various electronic sports applications according to individual differences of IEP students.
The prospect of research; it is the fact that the content of the module introduced by the electronic
sports application in the context of the program design to be prepared according to the SBLA considering
the individual differences of the IEP students in the vocational high school is not implemented in Ministry
of Education institutions. In this framework, it is aimed to improve the programming skills of the related
students as well as to collect students as a requirement of SBLA.
The aim of the research is to conduct a retrospective literature review within the context of the
research and to carry out the research on solid foundations. Therefore, research is a survey model. In the
literature review, attention will be given to obtaining domestic and foreign primary resources. In the
literature review, the main topics were "individualized training program development studies", "scenariobased learning approach is applicable to the relevant students", "electronic sports application is suitable
for the relevant students" and "whether there is a module development necessity for the relevant
students". After the literature review, proposals for draft program based on SBLA will be made.
A scenario-based learning approach based on a goal will be adopted throughout the development
stages of the program draft. Because of the lack of the programming basics module content, the
application of the simple level electronic sports applications supported by the visual scenario in the
general purpose "use programming tools" and "use simple codes in programming tools" approved by the
IEP development unit affiliated to the Guidance Research Center course module content will be created
that includes the stages of making with the tool.
Prospective information technology and other branch teacher candidates can also propose to the
IEP students in the technology-supported environment the experimental setup of the draft program
developed in this study. In an experimental study, the anxiety, socialization levels and academic
achievement development of IEP students in learning programming can be followed. Alternative
performance appraisal tools and technological environment designs may be developed for vocational high
school students at the professional level. It is expected that this study will be a guide to decision makers
and practitioners in the case of informative education or course seminars given by university or Ministry
of Education institutions to teacher candidates and teachers.
Keywords: Individualized education program, programming skills, program development, scenario based
learning approach, electronic sports applications.
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ÖZ
Öğretmenlerin öğrencilerine alternatif öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını sınıf içinde uygulaması
gerekmektedir. Senaryo Temelli Öğrenme Yaklaşımı, işbirlikli ve eleştirel tartışma ortamında öğrencilerin
gerçek yaşamdan örneklerle bilişsel gelişimlerine destek olan alternatif öğrenme yaklaşımıdır.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı öğrencileri bilişsel olarak desteklenmesi gereken öğrencilerdir. Bu
öğrenciler çeşitli zihinsel ve bedensel yeterlikler yönünden diğer öğrencilere göre dezavantajlı durumda
olan öğrencilerdir. Oyun yoluyla öğretim tekniği, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) öğrencilerinin
öğrenmesinde etkili olmaktadır. Elektronik spor oyunları, zamanlama ve taktik becerisini geliştiren takım
halinde ya da bireysel olarak öğrencilerin işbirlikli bir ortamda bilişsel yetilerini geliştiren bir uygulamadır.
BEP öğrencilerine bilişsel desteği sağlayacak öğretmenlerin alternatif öğrenme yaklaşımlarını
uygulaması sürecinde Senaryo Temelli Öğrenme Yaklaşımı (STÖY) etkili olacaktır. STÖY’ e göre planlanan
derslerin, öğrencilere sorumluluk verilerek soyutlanmışlık hissi yaşayan BEP öğrencilerinin bilişsel,
duyuşsal ve sosyal gelişiminde etkili olacağı düşünülmektedir. BEP öğrencilerinin rehberliğini yapan
öğretmenlerin, bu gelişim sürecinde en önemli görevi öğrencilerinin bireysel farklılıklarına dikkat ederek
gelişimlerini her ders sonunda değerlendirmeleridir. BEP öğrencilerinin sorumlu öğretmeni olmak, hem
zor hem de üst düzey sorumluluk gerektiren bir görevdir. Tüm okul personelinin, BEP öğrencilerine
oluşturulacak eğitim öğretim ortamı ve program içeriği konusunda öğretmenle işbirliği yapması
gerekmektedir.
BEP geliştirme sürecine ilişkin yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları, mevcut
BEP planlarının soyut kavramlardan dolayı açık ve anlaşılır olmadığını, kısa ve uzun dönemli amaçları yazma
ile etkinlik planlamada kendilerini yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir.
Meslek liselerinde BEP öğrencilerinin hem mesleki terimleri öğrenme zorluğu hem de işbaşında
öğretim sırasında yaşanan güçlükler nedeniyle bu çalışmanın öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal
gelişimlerine destek olması beklenmektedir. Meslek liselerinde BEP öğrencileri iş güvenliği önlemleri
nedeniyle bilişim sınıflarında öğrenim görmektedirler. Meslek liselerine BEP öğrencilerinin bilişim sınıfına
yerleştirilmesi, alan seçiminin yapıldığı 10. sınıftan başlamaktadır ve yetersizlikleri açısından öğrencilerin
bireysel farklılıklarına bakılmadığı için programlama becerisi gibi mesleki terimlerin fazla olduğu dersleri
algılamakta sıkıntı yaşamaktadırlar.
Meslek liselerindeki BEP öğrencileri için geliştirilmiş alternatif öğrenme yaklaşımlarını içeren ders
modüllerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada geliştirilecek ders modül içeriğinin STÖY’e göre hazırlanıp
elektronik oyun uygulamalarıyla desteklenerek öğrencilerin programlama becerisinin geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Programlama aracı olarak en güncel ve kavranması kolay olan blok programlama
uygulaması “MIT app inventor” tercih edilecektir. App inventor uygulaması, STÖY uygulamalarıyla
birleştirildiğinde bilişsel yetilerin artmasına yardımcı olmaktadır.
Araştırmanın temel amacı, meslek lisesinde öğrenim gören BEP öğrencileri için STÖY’e
temellendirilmiş Programlama Temelleri Dersi Program Taslağı hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, BEP
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öğrencilerinin bireysel farklılıklarına göre çeşitli elektronik spor uygulamalarını içeren ilgili dersin modülü
geliştirilecektir.
Araştırmanın önemi; meslek lisesi BEP öğrencilerinin, bireysel farklılıkları da dikkate alınarak
STÖY’e göre hazırlanacak program tasarısının içeriğinde elektronik spor uygulamasının tanıtıldığı modül
içeriğinin MEB kurumlarında uygulamasının olmamasıdır. Bu çerçevede ilgili öğrencilerin programlama
becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra STÖY’ün gereği olarak öğrencilerin topluma kazandırılması
hedeflenmektedir.
Araştırmanın amacı bağlamında geçmişe dönük literatür incelemesi yapılarak araştırmanın sağlam
temeller üzerinde yürütülmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla araştırma tarama modeli niteliği
taşımaktadır. Literatür incelemesinde yurtiçi ve yurtdışı birincil kaynakların elde edilmesine özen
gösterilecektir. Literatür incelemesinde, “bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme çalışmaları”,
“senaryo temelli öğrenme yaklaşımının ilgili öğrencilere uygulanabilirliği”, “elektronik spor uygulamasının
ilgili öğrenciler için uygun olup olmadığı” ve “ilgili öğrenciler için modül geliştirme gerekliliğinin olup
olmadığı” ana başlıklar olarak tespit edilmiştir. Literatür taramasından sonra STÖY’e göre temellendirilmiş
program taslağı önerisinde bulunulacaktır.
Program taslağının geliştirme aşamalarının tamamında hedefe dayalı senaryo temelli öğrenme
yaklaşımı benimsenecektir. Programlama Temelleri dersi modül içeriğinin olmaması nedeniyle, Rehberlik
Araştırma Merkezi’ne bağlı BEP geliştirme birimi tarafından onaylanmış genel amaçlar olan “programlama
araçlarını kullanır” ve “programlama araçlarında basit kodları kullanır” doğrultusunda görsel senaryo ile
desteklenmiş basit düzeyde elektronik spor uygulamalarının app inventor blok programlama öğretim aracı
ile yapılma aşamalarını içeren ders modülü içeriği oluşturulacaktır.
İleriye yönelik olarak bilişim teknolojileri ve diğer branş öğretmen adaylarının da teknoloji destekli
ortamlarda BEP öğrencilerine bu çalışmada geliştirilen taslak programın deneysel düzeneğinin
oluşturulması önerilebilir. Deneysel çalışmada BEP öğrencilerinin programlama öğrenirken yaşadıkları
kaygı, sosyalleşme düzeyleri ve akademik başarılarının gelişimi takip edilebilir. Meslek lisesi BEP öğrencileri
için alternatif performans değerlendirme araçları ve teknolojik ortam tasarımları geliştirilebilir. Üniversite
ya da MEB kurumları tarafından öğretmen adayı ve öğretmenlere hizmet içi eğitim ya da kurs şeklinde
seminerler verilerek, bilgi toplumuna adapte olmada bu çalışmanın karar vericilere ve uygulayıcılara yol
gösterici olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bireyselleştirilmiş eğitim programı, programlama becerisi, program geliştirme, senaryo
temelli öğrenme yaklaşımı, elektronik spor uygulamaları.
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There will be knowledge as long as the world exists. The question what knowledge is has been the
subject of many research since the beginning of humanity. Despite being a matter of debate for centuries,
science has constantly followed a changing and an evolving path. There are different kinds of beliefs
proposed by different theories. Epistemological belief considerably affects the behaviour and thinking of
educators. The resulting outcomes of such impact are still being studied by researchers. It is notable that
the beliefs adopted by teachers are closely related to the strategies used by them to deal with the issues
encountered in the teaching-learning process. In this sense, curricula serve as a road map. The elements
of curriculum form the parts of the map. It is essential to consider all the elements of a curriculum and to
ensure the integrity of the program while preparing it. Thus, teachers have an important role in
implementing the program. The curriculum design approaches adopted by teachers are one of the
determining factors of the teaching-learning process. The professional competence of teachers, their
beliefs regarding education, their educational philosophy and curriculum design approaches have all an
impact on educational practices. These variables have such effect not only on the programs, but also on
their decision-making processes related to education as well as their perceptions towards new situations.
In this respect, an analysis of epistemological beliefs together with curriculum design approaches, would
potentially yield significant data on whether educators have adopted practices consistent with the
national basic education policy or not. This study aims to analyze the epistemological beliefs of
prospective teachers together with the curriculum design approaches adopted by them. In this study
relational survey method is used.
The study examines the relationship between the epistemological beliefs of the prospective
teachers and their curriculum design approaches, and also explores whether their curriculum design
approaches predict scientific epistemological beliefs or not.
The participants of the study are undergraduates studying in the faculties of education of two
state universities in the Marmara Region in the 2017-2018 academic year. A total of 248 graduates, who
voluntarily participated in the study and pursue their education in two different universities, are selected
due to their convenient accessibility to the researchers in terms of both time and effort, and through
simple random sampling.
In this study, data has been collected using curriculum design approaches preferences scale and
scientific epistemological beliefs scale. The data of the study are analysed through SPSS 21.00. Pearson’s
correlation coefficients are calculated and multiple regression analysis is applied.
It has been concluded that problem-centered and student-centered curriculum designs are more
preferred than subject-oriented curriculum designs by the prospective teachers and that there is a strong,
negative correlation between student-centered curriculum design approach and subject-oriented
curriculum approach as well as a strong, positive correlation between subject-oriented curriculum
approach and problem-centered approach. The study further reveals that scientific epistemological
beliefs of the participants are generally “moderately strong”, that a positive correlation exists between
the level of scientific epistemological beliefs and curriculum design approaches and that the low
correlation in the study is detected in the scores regarding subject-oriented curriculum design. The
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multiple regression analysis shows that there is a significant relation between curriculum design
approaches and scientific epistemological belief. The scores of subject-oriented, student and problemcentered curriculum design approaches explain 25% of the variation in scientific epistemological beliefs.
The study offers some suggestions related to curriculum and instruction as well as teacher training.
Keywords: Scientific epistemological belief, curriculum design approach, regression analysis, prospective
teachers.
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Dünya var oldukça bilgi de var olacaktır. Bilginin ne olduğu insanlığın varoluşundan beri araştırma
konusu olmuştur. Bilim, sürekli değişen ve gelişen bir yol izlemiştir. Farklı kuramların ortaya çıkardığı farklı
türdeki inançlar bulunmaktadır. Bilimsel epistemolojik inanç, eğitimcilerin davranışlarını ve yargılarını
önemli ölçüde etkilemektedir. Bu etkinin ne gibi sonuçlar doğurduğu araştırmacılar tarafından
incelenmeye devam edilmektedir. Öğretmenlerin sahip olduğu inançların, öğretme-öğrenme sürecinde
karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma stratejileriyle yakından bağlantılı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda
eğitim programları önemli bir yol haritası olmaktadır. Eğitim programlarının öğeleri bu haritanın
parçalarını oluşturmaktadır. Bir eğitim programının bütün öğelerinin dikkate alınması ve bütünlük
içerisinde hazırlanmış olması gerekmektedir. Programın uygulanma sürecinde ise öğretmenler önemli bir
role sahiptir. Öğretmenlerin mesleki yeterliği, eğitime yönelik inançları, benimsemiş oldukları eğitim
felsefesi ve program tasarım yaklaşımları, eğitim uygulamalarını etkilemektedir. Öğretmenlerin
benimsedikleri program tasarım yaklaşımları, öğretme-öğrenme sürecinin belirleyici faktörlerinden
birisidir. Söz konusu faktörler, sadece programları değil aynı zamanda eğitime yönelik karar verme
süreçlerini ve yeni durumlara karşı algıları da etkilemektedir. Bu bakımdan bilimsel epistemolojik inançlar
ve eğitim program tasarım yaklaşımlarının birlikte incelenmesi önemlidir. Bu tür incelemeler,
öğretmenlerin benimsediği eğitim anlayış ve uygulamaları ile ülkenin eğitim politikasının uyumu hakkında
veriler sağlayacaktır. Bu araştırmada da, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarıyla benimsedikleri
eğitim program tasarımı yaklaşımlarının birlikte incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının
epistemolojik inançları ile benimsedikleri eğitim program tasarımı yaklaşımları arasındaki ilişkilerin yanı
sıra eğitim program tasarım yaklaşımlarının bilimsel epistemolojik inancın anlamlı bir yordayıcısı olup
olmadığı incelenmiştir.
Çalışmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Marmara Bölgesinde bulunan iki
devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencileri oluşturmuştur. Aaraştırmanın
katılımcıları, son sınıfa devam eden öğretmen adayları olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar için zaman ve
iş gücü bakımından kolay ulaşılabilir olması sebebiyle seçilen iki üniversitede son sınıfa devam eden ve
gönüllü olan 248 öğrenci, basit rastlantısal örnekleme yoluyla seçilmiştir.
Çalışmanın verileri, Eğitim Programı Tasarım Yaklaşım Tercihleri Ölçeği ve Bilimsel Epistemolojik
İnançlar Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi, SPSS programı ile yapılmıştır. Öncelikle
verilerin normalliği test edilmiştir. Araştırmanın soruları doğrultusunda betimsel istatistikler, pearson
korelasyon katsayıları hesaplanmış, çoklu regresyon analizi yapılmıştır.
Analizler sonucunda, öğretmen adaylarının sorun merkezli ve öğrenci merkezli program
tasarımlarını, konu merkezli program tasarımından daha fazla tercih ettikleri saptanmıştır. Öğrenci
merkezli program tasarım yaklaşımıyla konu merkezli yaklaşım arasında negatif yönde güçlü ilişki
bulunurken öğrenci merkezli yaklaşım ile sorun merkezli yaklaşım arasında pozitif yönde güçlü ilişki olduğu
belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inanç düzeylerinin genel olarak “orta düzeyde
güçlü” aralığında olduğu belirlenmiştir. Bilimsel epistemolojik inanç düzeyinin eğitim program tasarım
yaklaşımlarıyla pozitif yönde ilişkili olduğu da araştırma bulguları arasındadır. Bilimsel epistemolojik inanç
düzeyi ile konu merkezli program tasarım yaklaşımı arasında düşük ilişki bulunmuştur. Öğrenci merkezli
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yaklaşım ve sorun merkezli yaklaşım ile bilimsel epistemolojik inanç arasında pozitif yönde güçlü ilişkiler
olduğu belirlenmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizine göre, program tasarım yaklaşımlarının bilimsel
epistemolojik inançla anlamlı bir ilişki sergilediği saptanmıştır. Konu, öğrenci ve sorun merkezli program
tasarım yaklaşımları puanlarının, bilimsel epistemolojik inanç puanlarındaki değişimin %25’ini açıkladığı
belirlenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, bilimsel epistemolojik inanç düzeyini yordayan
regresyon denklemi oluşturulmuştur. Çalışma bulgularına dayalı olarak eğitim programları ve öğretim
alanına, öğretmen eğitimine yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilimsel epistemolojik inanç, eğitim programı tasarım yaklaşımı,regresyon analizi, öğretmen
adayları.
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The countries to lead and dominate the world in the 21st century will be most certainly those that
have most invested in education. Gifted people are important individuals whom the countries seeking to
reach the level of contemporary civilization should invest in. The validity of such statement may be
perhaps justified by the fact that a company established by a single individual can be equivalent to one
hundred states in the world. Thus, the countries investing in gifted individuals in the 21st century will
continue to be ahead of the game.
A gifted student is an individual who learns faster than their peers, is more capable in terms of
creativity, art, leadership, demonstrates special academic ability, understands abstract ideas, enjoys
acting independently in their areas of interest and exhibits high levels of performance. The individuals
identified as gifted by experts and internationally-recognized tests pursue their education in different
institutions. Foremost among these institutions providing education for gifted individuals in Turkey is
Science and Art Centers (SAC).
As part of an initiative launched by Turkish Ministry of Education regarding the education of gifted
students in 1993, SACs were established to serve as science and art centers which these students can
attend within a specified period of time, apart from their formal education. The number of students
attending SACs, of which there are 134 by 2018, has increased to about 25,000. There is a SAC in all
provincial centers and in some districts in Turkey. The curricula implemented by SACs for gifted individuals
are designed under the leadership of the relevant branch teachers, with a student-centered approach,
and in such a way to ensure that the students use high mental skills to the extent that they can produce
solutions to the problems encountered in everyday life, and can communicate with others. In this regard,
all activities designed in SACs are based on project development and improvement. To that end, SACs are
in cooperation not only with universities but also with other public institutions. In addition to the basic
courses, the students are also asked to participate in social activities to improve themselves. Different
professionals specialized in extracurricular areas visit SACs to give science-related interviews. Parent
support is certainly essential in the acquirement of any educational activity. Raising awareness among the
parents of gifted individuals should be viewed as an investment both in their own children and in all
children nationwide.
The purpose of this study is to investigate opinions of gifted students’ parents about issues in
education of gifted students. There are some studies on the identification of gifted students in Turkey.
However, studies analyzing the process after the identification of gifted students are particularly few. The
institution providing education to gifted students is of importance for the development of the students.
Parents have certain expectations for those institutions as well. Following the identification of gifted
children, the physical structure of the institution, the quality of the time that they spend in the institution,
the practices they are doing, social activities, curriculum have all significance. This study was conducted
based on the opinions of the parents regarding such considerations. Thus, participants consisted of the
parents of a total of 36 individuals, identified as gifted and receiving education in three different Science
and Art Centers located in the South Marmara Region in the 2017-2018 academic year. The study was
carried out in phenomenological research design. The data of the study were collected through a semistructured and non-leading interview. The analysis of the data was conducted by two raters. Cohen’s
kappa is used to find the agreement between raters. NVivo qualitative data analysis program is used for
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the modelling of the research data. The study concluded that the parents of the gifted students expect
their children to work towards achieving their dreams after their identification as gifted; that the teachers
in the institution where their children receive education have inadequate qualifications; the physical
condition of SAC is insufficient; that the parents believe that the period of time they spend in the SAC is
short and inadequate; that the parents find the activities their children participate in the institution fine
and useful as well as the curriculum implemented successful. The study offers some suggestions for the
education of gifted individuals, curriculum and instruction as well.
Keywords: Science and Art Centers, gifted individuals, parents of gifted individuals
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21. yüzyılda dünyayı yönetecek ve yönlendirecek olan devletler şüphesiz ki eğitime en çok yatırım
yapan ülkeler olacaktır. Ülkelerin çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmaya çalışan ülkelerin yatırım
yapması gereken en önemli bireyler özel yetenekli bireylerdir. Bir bireyin kurmuş olduğu bir şirketin
dünyadaki yüz devlete eş değer olduğu gerçeği bunun en büyük ispatı niteliğindedir. Bu çerçevede 21.
Yüzyılda özel yetenekli bireylere yatırım yapan devletler çağın önünde yol almaya devam edecektir.
Özel yetenekli birey; yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin
kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız
hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans sergileyen bireydir. Uzman kişiler tarafından ve
uluslararası alanda kabul görülen testler yardımıyla özel yetenekli birey tanısı konulan bireyler farklı
kurumlarda eğitim almaktadır. Türkiye’de özel yetenekli bireylerin eğitim gördüğü kurumların başında
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) gelmektedir.
Türkiye’de 1993 yılında Milli Eğitim Bakanlığının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimiyle ilgili
başlattığı çalışmayla, bu öğrencilerin örgün eğitimlerinin yanısıra belirlenen zaman dilimlerinde devam
edecekleri, bilim ve sanat alanlarındaki eğitim merkezleri olan BİLSEM’ler açılmıştır. 2018 yılında sayıları
134’ü bulan BİLSEM’lerde eğitim gören öğrenci sayısı 25 bine ulaşmıştır. Türkiye’de bulunan tüm il
merkezlerinde ve bazı ilçelerde BİLSEM’ler bulunmaktadır. BİLSEM’lerin özel yetenekli bireyler için
uyguladıkları eğitim programları, ilgili branş öğretmenlerin öncülüğünde öğrenci merkezli yapıda,
öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşacakları problemlere çözüm üretebilecek düzeyde üst zihinsel
becerilerini kullanacakları ve çevresi ile iletişim kurabilecekleri yapıda tasarlanmıştır. Bu anlamda
BİLSEM’lerde planlanan bütün etkinlikler proje üretme ve geliştirme temeline dayanmaktadır. Bu plan
doğrultusunda gerek üniversiteler gerek diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmektedir. Öğrencilerin
temel anlamda aldıkları derslerin dışında sosyal faaliyetlere katılımını sağlayarak kendilerini geliştirmeleri
sağlanmaktadır. Ders dışı faaliyetlerde alanlarında uzman kişilerin BİLSEM’lere gelerek bilimsel söyleşiler
düzenlemeleri sağlanmaktadır. Tüm eğitim faaliyetlerinin aktarılmasında şüphesiz ki veli desteği
sağlanmalıdır. Özel yetenekli bireylerin ailelerinin bilinçli olması sadece kendi çocuklarına yapılmış olan bir
yatırım değil aynı zamanda ülkenin bütün çocuklarına yapılmış bir yatırımdır.
Bu araştırmanın amacı, özel yetenekli tanısı konulan bireylerin tanılanma sonrası aldıkları eğitime
ilişkin veli görüşlerini belirlemektir. Türkiye’de özel yetenekli öğrencilerin tanılanmasıyla ilgili çalışmalara
rastlanmaktadır. Ancak, tanılama süreci sonrasını inceleyen çalışma sayısının yetersiz olduğu dikkat
çekmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldıkları kurum, öğrencinin gelişimi açısından önemlidir.
Bu kurumlardan ailelerin de beklentileri bulunmaktadır. Özel yetenekli çocuklarının tanılanması sonrası
kurumun fiziki yapısı, kurumda geçirdiği zamanının kalitesi, yaptıkları etkinlikler, sosyal faaliyetler,
uygulanan programlar önem arz etmektedir. Bu çalışmada velilerin bu yöndeki görüşleri dikkate alınarak
bu çalışma yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında
Güney Marmara Bölgesinde bulunan üç farklı Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören özel
yetenekli tanısı konulan 36 bireyin aileleri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden
olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme
tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizi iki veri kodlayıcısı tarafından gerçekleştirilmiştir.
Cohen Kappa uyum değerleri kullanılmıştır. Uyuşum yüzdesinin belirlenmesi ile tutarlılık, katılımcı
teyidinin alınması ve araştırma sürecinin ayrıntılı anlatımıyla inandırıcılık, teyit edilebilirlik ve aktarılabilirlik
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sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma verilerinin modelleştirilmesinde ise NVivo nitel veri analiz programı
kullanılmıştır. Özel yetenekli bireylerin aileleri, çocukları özel yetenekli olarak tanılandıktan sonra
çocuklarının kendini geliştirmelerini beklediğini ancak çocuklarının eğitim aldığı kurumdaki öğretmenlerin
niteliklerini yetersiz bulduklarını ifade etmiştir. Çocuklarının eğitim aldığı kurumda az zaman geçirdiğini ve
kurumun fiziki yapısının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Güzel ve faydalı etkinliklerin gerçekleştirildiği,
ancak sosyal aktivitelerin yetersiz olduğu öne çıkan düşünceler olarak dikkat çekmiştir. Türkiye’de özel
yetenekli öğrencilerle ilgili çalışmalar ve akademik araştırmalar incelendiğinde ağırlığın teşhis süreci
olduğu dikkat çekmektedir. Bu nedenle bu araştırmada tanılanma sürecinden sonrasına odaklanılmış ve
veli görüşlerinden hareketle öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilim ve Sanat Merkezi, özel yetenekli bireyler, özel yetenekli bireylerin aileleri.
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Republic of Turkey was established on 29 October 2018 in place of dissolved Ottoman Empire. The
staff establishing Republic of Turkey thought of building up a new society, so they gave a great importance
to the fields of health, law, social and especially education and they revolutionised a series of revolutions
in these fields. The young staff under the leadership of Mustafa Kemal made a great effort for making into
Turkey more civil and modern society. Thus The Law on Unification of Education, Alphabet Reform,
National Schools, Opening of Community Centers on 19th February 1932, Establishment of Turkish
Language Association were some of the efforts for creating a modern Turkey.
Revolution History lesson was put into effect for expressing and spreading the newly established
state’s ideology to society. This lesson could not be thought as a standart history lesson. Ataturk’s
Principles and History of Turkish Revolution lesson’s history dated in 1925. First lesson in Revolution
History Institute, affiliate to Istanbul University, opened on 4th March 1934 established as a result of
University Reform was given by Yusuf Hikmet Bayur who was an Education Deputy. This lesson was given
regularly after 1934-1935 school year. This lesson’s responsibility was given to Turkish Revolution History
Institute affiliate to Ankara University, Faculty of Language History and Geography with the law no. 4204
in 1942.
Democratic Party on the power between 14 May 1950 and 27 May 1960, was overthrowed from
the power on 27th May 1960 with a strike. After 27 May 1960, the content of the lesson was changed.
The lesson was named as “Turkish Revolution History and Turkish Republic Regime”. In 1968, the lesson
was named as “Turkish Reform History” with the effects of that period’s conditions, after the military coup
of 12 September 1980, the lesson’s name was changed once again and took the name of “ Turkish
Revolution History”, in 1981 the lesson was named as “ Ataturk’s Principles and Reform History”.
“Ataturk’s Principles and Reform History” course has been given as a compulsory course at all the
associate and licence programs in higher education institutions of Turkey. Nowadays, this course has been
given as face to face style in class environment in some universities and in some of them the course has
been given in a virtual environment.
In this study, “Ataturk’s Principles and Reform History” course’s, being carried out through the
distance education programmes, teaching period’s evaluation has been aimed basing on the
academicians’ and the students’ opinions. Mentioned university is a public university that was founded in
Aegean Region, 1992. It has been carring out a distance education programme since the academic year
of 2017-2018.
The data in this qualitative research designed in descriptive texture have been collected with semistructured interview technique. Study group has been consisted of 49 students and 6 academicians with
total of 55 participants being determined with purposive maximum variation method. Data collected from
face to face interviews have been processed with descriptive and content analysis.
Some of the findings obtained from this research can be summarized as; Approximately half of the
students (N: 19) have been keeping up the subject summaries, videos and materials. One third of the
students (N:14) have been finding the summaries, materials and videos sufficient. Approximately the
whole students (N:45), have stated that they have not asked any question to the academician giving the
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lecture during the whole term. The students have been divided into two categories in terms of the
opinions aimed for giving a lecture face to face and distance education method. More than half of the
students (N:31) have approved of being given “Ataturk’s Principles and Reform History” course’s face to
face method. They have explained the reason why they prefer face to face method that their knowledge
with this method has been long lasting. However, 18 students have prefered the distance education
method due to its’ being more economical in the means of time and monetary issues. More than half of
the students (N:32) have stated that the course has not reached its’ purpose. 35 of the 49 students
participated in interview stated that the course has been inefficient.
When we look at the opinions of 6 academicians participated in interview, we can summarise the
findings as; 2 academicians have stated that “Ataturk’s Principles and Reform History” course should be
given as a distance education method and it can be more ease for students, academicians and university
in the era of technology. 1 academician stated not to give a course by the means of political sense and 1
academician stated the difficulty of preparing student plan and programme.1 academician stated that the
procedure has been carried out by reason of the senatus consultum, 1 academician stated his/her opinion
for political and financial concern. Therefore, “Ataturk’s Principles and Reform History” course’s being
given as distance education method has not been seen as efficient and effective application on
Keywords: Ataturk’s Principles and Reform History Course, Higher Education, distance Education, Qualitative
Research.
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Parçalanan ve dağılan Osmanlı İmparatorluğunun yerine 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti
kurulmuştur. Cumhuriyeti kuran kadro, Türkiye’de yeni bir toplum inşa etmeyi düşünmüşler ve bunun için
başta eğitim olmak üzere, sağlık, hukuk ve sosyal alanlara büyük önem vermiş ve bu alanlarda bir dizi
devrimler yapmışlardır. Mustafa Kemal önderliğinde genç kadro Türkiye’yi Milli ve çağdaş bir toplum
haline getirmeye çalışmışlardır. Bunun için, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Millet Mektepleri, 19
Şubat 1932’de Halkevlerinin açılması, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumunun kurulması sağlanmıştır.
Nitekim yeni kurulan devletin ideolojisini halka anlatmak ve yaymak amacıyla İnkılap Tarihi dersleri
devreye sokulmuştur. Bu ders sadece bir tarih dersi olarak düşünülmemiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi dersinin tarihi 1925’e dayanır. Üniversite Reformu sonucunda oluşturulan İstanbul Üniversitesine
bağlı olarak 4 Mart 1934’te açılan İnkılap Tarihi Enstitüsünde ilk ders Maarif Vekili Yusuf Hikmet Bayur
tarafından verilmiştir. Dersin düzenli olarak verilmesi 1934-1935 öğretim yılından itibaren olmuştur.
Dersin sorumluluğu, 1942’de 4204 sayılı yasa ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ne
bağlı olarak kurulan “Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ”ne verilmiştir.
27 Mayıs 1960’da yapılan darbe ile 14 Mayıs 1950’den 27 Mayıs 1960’a kadar iktidarda olan DP,
iktidardan indirilmiştir. Nitekim 27 Mayıs 1960’dan sonra dersin içeriğinde değişiklik yapılmıştır. Dersin adı
“Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi” adını almıştır. 1968’de dönemin koşullarının da etkisiyle
dersin adı “Türk Devrim Tarihi”, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası dersin ismi bir kez daha değişikliğe
uğrayarak “Türk İnkılap Tarihi”, 1981’de “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” olmuştur. Türkiye’deki tüm
yükseköğretim kurumlarındaki ön lisans ve lisans programlarında “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” ismi
altında zorunlu olarak verilmektedir. Günümüzde bazı üniversitelerde sınıf ortamında yüz yüze, bazılarında
sanal ortamda ve uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, bir kamu üniversitesinde uzaktan eğitim programları yoluyla yürütülen AİİT
derslerinin öğretim sürecinin, öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri temelinde değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Söz konusu Üniversite, Ege Bölgesinde 1992 tarihinde kurulmuş bir kamu üniversitesidir.
2017-2018 Akademik Yılından itibaren ise uzaktan eğitim yoluyla yapılmaktadır. Betimsel desende
tasarlanan bu nitel araştırmada veriler yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışma grubu
amaçlı örneklem türlerinden maksimum çeşitlilik tekniği ile belirlenen 49 öğrenci ve 6 öğretim elemanı
olmak üzere 55 katılımcıdan oluşmaktadır. Yüz yüze görüşmelerden elde edilen veriler, betimsel analiz ve
içerik analizi ile işlenmiştir.
Araştırma sonucu elde edilen bulgulardan bazıları şu şekilde özetlenebilir; Öğrencilerin neredeyse
yarısı (N: 19) konu özetleri, videolar ve materyalleri takip etmemektedir. Öğrencilerin üçte biri (N:14) özet,
materyal ve videoları yeterli bulmaktadır. Öğrencilerin neredeyse tamamı (N:45), dersi yürüten öğretim
elemanına dönem boyunca hiç soru sormadığını ifade etmiştir. Öğrenciler, derslerin yüz yüze ve uzaktan
eğitim yoluyla işlenmesine yönelik görüşler açısından ikiye ayrılmaktadır. Yarıdan fazlası (N:31) AİİT
dersinin yüz yüze işlenmesini uygun bulmaktadır. Nedenini de öğrendiklerinin yüz yüze eğitimle kalıcı
olmasına bağlamaktadırlar. 18 öğrenci ise, zaman ve maddi anlamda tasarruf nedeniyle derslerin uzaktan
eğitim yoluyla işlenmesini daha uygun bulmaktadır. Öğrencilerin yarıdan fazlası dersin hedeflerine
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ulaşmadığını (N: 32) belirtmiştir. Görüşmeye katılan 49 öğrenciden 35’i derslerin verimsiz geçtiğini
belirtmiştir.
Görüşmeye katılan toplam 6 öğretim elemanının görüşlerine bakıldığında bulgular özetle şu
şekildedir; 2 öğretim elemanı, AİİT derslerinin uzaktan eğitimle yürütülmesinin teknoloji çağında
öğretmen, öğrenci ve üniversite için kolaylık olduğunu, 1öğretim elemanı politik anlamda dersin verilmek
istenmemesi niyetinin bulunduğunu, 1 öğretim elemanı öğrenci plan ve programının yapılma güçlüğünü,
1öğretim elemanı, Senato kararı nedeniyle bu şekilde yürütüldüğünü, 1’i ise maliyet ve siyasi kaygı olduğu
yönünde görüşünü belirtmiştir. Sonuç olarak AİİT Dersi uzaktan eğitim yoluyla verilmemesi katılımcı
görüşleri temelinde, yeterince etkili ve verimli bir uygulama olarak görülmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi, Yükseköğretim, Uzaktan Eğitim, Nitel Araştırma.
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Abstract No: 191 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose: Today, it is accepted and applied by all educational institutions that the knowledge
should be structured in a student-centered manner in order to make the education qualified and to
provide effective learning. For this, practices based on contemporary learning approaches are
implemented at all levels of education. One of the widely used approaches is the project-based learning
approach. Project-based learning is a learning approach that aims to enable the student to reach the
knowledge by actively investigating throughout the learning process and to solve problems by using the
knowledge obtained after making it meaningful. The aim of this research is to reveal the effect of the
project-based learning approach on teaching concepts to pre-school students.
Method: This study investigates the effect of project-based learning approach on teaching
concepts to pre-school children and it is a weak experimental study which was designed acording to
pretest posttest model. The study group consisted of 17 pre-school students who are studying at a
kindergarten in Aydın. The students in the study group are in the 4 age group. In the study, the data were
collected by the "Achievement Test" which consisted of ten questions developed by the researchers after
receiving expert views. The achievement test was applied to 17 students as pretest-posttest before and
after the leaning program. The activities were carried out two hours a day for 1 week according to the
project based learning approach, and at the end of the program students were expected to organize an
hat exhibition as the project product. The program was designed to support the development of children
in the areas of cognitive, affective, social and psychomotor skills and was lowered to the level appropriate
for their developmental level. SPSS package program was used in analyzing the data. The Wilcoxon
Marked Rank test was used in the analysis of the data because participants did not have a normal
distribution of pre and post test scores on achievement test.
Findings: According to the results of the normality test which was done to determine whether the
pretest and posttest scores were normally distributed, it was revealed that the posttest data was not
normally distributed. Because normal distribution was not provided, the Wilcoxon Signed Ranks Test was
used to determine whether there was a significant difference between the pretest and posttest scores.
When the pretest and posttest scores of the students were examined, the positive sequence determined
a significant difference in favor of the posttest scores. Based on this result, it was found that the projectbased learning approach positively affected teaching concepts to pre-school students.
Conclusion: According to findings from the study, the Project Based Learning Approach has had a
significant effect on pre-school students' learning concepts covered in the topic “hat”. When the pretest
and posttest scores of the students are examined, it is seen that there is a significant increase in the scores
of the students at the end of the program. Project Based Learning is an approach that is frequently applied
in our country and in the world especially in the field of science and the positive effects of it on students’
learning have been revealed through numerous studies. The qualities of this approach such as providing
the students with an opprtunity to learn by living and discovering, well suiting with the student-centered
approach in today’s education and contributing to the students’ metacognitive skills has enabled it to be
an approach applied in other fields of study as well over time. Based on the results that project-based
learning contributes to students’ learning concepts, this approach can be widely used in pre-school
education programs. The Project Based Learning Approach is an effective way of teaching and it requires
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the teachers' expertise and knowledge of the field. For this reason, theoretical and practical training on
this approach can be given to the prospective teachers in the institutions that educate preschool teachers
and in-service training programs can be provided to teachers who have started to work.
Keywords: Project based learning, pre-school education, teaching concepts
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Bildiri No: 191 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç: Günümüzde eğitimin nitelikli bir şekilde yapılması ve etkin öğrenmenin sağlanması için
bilginin öğrenci merkezli bir şekilde yapılandırılması gerektiği tüm eğitim kurumlarınca kabul görmüş ve
uygulanmaya çalışılmaktadır. Bunun için çağdaş öğrenme yaklaşımlarına dayalı uygulamalar eğitimin her
kademesinde ve alanında işe koşulmaktadır. Yaygın bir şekilde kullanılan yaklaşımlardan biri de proje
tabanlı öğrenme yaklaşımıdır. Proje tabanlı öğrenme, öğrencinin, öğrenme sürecinde aktif bir şekilde
araştırarak bilgiye ulaşmasını ve elde ettiği bilgiyi kullanarak anlamlı bütünler haline getirip bunlar
aracılığıyla problem çözmesini sağlamayı hedefleyen bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu araştırmanın amacı
proje tabanlı öğrenme yaklaşımının okul öncesi öğrencilerinin kavram öğrenimi üzerindeki etkisini ortaya
çıkarmaktır.
Yöntem: Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının okul öncesi öğrencilerinde kavram öğretimine etkisini
araştıran bu çalışma öntest-sontest modeline göre desenlenmiş zayıf deneysel türde bir çalışmadır.
Araştırmanın çalışma grubunu seçkisiz olarak belirlenen ve Aydın ilinde bulunan bir okulda öğrenim
görmekte olan 17 okul öncesi öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğrenciler 4 yaş grubundadır.
Araştırmaya ait veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 10 sorudan oluşan “Şapka Konulu Başarı
Testi” ile elde edilmiştir. Oluşturulan veri toplama aracı uygulama öncesinde ve sonrasında öntest-sontest
olarak 17 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Çalışma grubunda 1 hafta boyunca günde iki saat olmak üzere
proje tabanlı öğrenme yaklaşımına uygun eğitim etkinlikleri düzenlenmiş ve uygulama sonunda
öğrencilerin proje ürünü olarak şapka konulu sergi oluşturmaları beklenmiştir. Uygulama çocukların
bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor beceri alanlardaki gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanmış
olup gelişim düzeylerine uygun seviyeye indirgenmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programından
yararlanılmıştır. Katılımcıların “Şapka Konulu Başarı Testi” öntest ve sontest puanlarının normal dağılım
göstermemesi nedeniyle verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır.
Bulgular: “Şapka Konulu Başarı Testi” öntest ve sontest puanlarının normal dağılıp dağılmadığının
belirlenmesi amacıyla yapılan normallik testi sonuçlarına göre sontest verilerinin normal dağılım
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Normal dağılım sağlanmadığı için öntest ve sontest puanları arasındaki
anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi yapılmıştır. Öğrencilerin
öntest ve sontest puanları incelendiğinde pozitif sıra, sontest puanları lehine anlamlı fark belirlemiştir. Bu
sonuca göre proje tabanlı öğrenme yaklaşımının okul öncesi öğrencilerinde kavram öğretimine olumlu
derecede etki ettiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı okul öncesi
öğrencilerinin “şapka” konusuna ilişkin kavramları öğrenmesine anlamlı düzeyde etki etmiştir.
Öğrencilerin konuya ilişkin hazırlanan başarı testinden aldıkları ön test ve son test puanlarına bakıldığında
uygulama sonunda öğrencilerin aldıkları puanlarda önemli bir artış olduğu görülmektedir. Proje Tabanlı
Öğrenme ülkemizde ve dünyada özellikle fen bilimleri alanında sıkça başvurulan ve öğrenciler üzerindeki
olumlu etkileri sayısız çalışmayla ortaya konmuş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın öğrenciye yaşayarak ve
keşfederek öğrenme imkânı sunması, günümüzdeki öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla birebir örtüşüyor
olması, öğrencinin üst bilişsel becerilerine katkı sağlaması gibi özellikleri zamanla diğer alanlarda da
başvurulan bir yaklaşım olmasını sağlamıştır. Çalışma kapsamında proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin
kavram öğrenimi üzerinde katkı sağladığı sonucuna dayanarak okul öncesi dönemindeki çocuklara
uygulanan eğitim programlarında bu yaklaşıma yaygın olarak yer verilebilir. Proje Tabanlı Öğrenme
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Yaklaşımı eğitim-öğretimde etkili bir yol olmakla birlikte uygulayıcıların uzmanlığını ve alanda bilgi sahibi
olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerini yetiştiren kurumlarında öğretmen
adaylarına bu yaklaşıma ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim verilebilir; mesleğe başlamış olan öğretmenlere
ise bu alanda hizmet içi eğitimler sunulabilir.
Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme, okul öncesi eğitim, kavram öğretimi

735

Teaching Training
Öğretmen Yetiştirme

Preservice Teachers’ Views On Interactive Whiteboards: A Phenomenological Study
Niyazi Özer1, Süleyman Nihat Şad1, Zeynep Asya Çağlayan2
1
İnönü Üniversitesi
2
MEB
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It is inevitable in today's world that the educational technology should be used effectively by the
educators and students. Every teacher and student who feel the need to keep up with the contemporary
world should develop positive attitudes towards educational technologies. In particular, teachers have to
integrate computer and communication technologies into their teaching practices to increase
productivity in the classroom. However, in order to keep pace with technological changes and to use
educational technologies effectively, it is necessary for teachers to have positive attitudes towards these
technologies and to live anxious about using these technologies. A teacher who cannot adapt to the
changing technology will not be able to use the technological tools in education-training effectively, as
the adaptation skills of this subject will not be able to keep up with the young generation at high level.
This will cause the teacher to feel inadequate and lose their confidence. It is known that there are different
opinions about the use of technology in education has positive and negative effects on educational
activities.
Interactive boards, computers and tablets are at the forefront of instructional technologies that
are frequently used in learning and teaching processes. Despite the increasing demand for the use of such
technological tools in classrooms, many teachers still do not feel prepared enough to integrate them into
the curriculum. Despite its pedagogical benefits, there are teachers who are afraid of computers in the
age of digital information we live in and are worried about using technological tools. However, teachers
and candidate teachers are the most important actors in using these technological tools in educational
settings. In this context, it is aimed to investigate the opinions of the prospective teachers about the
interactive whiteboards based on their experiences from the school.
In this qualitative research, a phenomenological design was used. Phenomenological research
focus on a phenomenon that we are aware of but do not have any in-depth or detailed understanding
(Yıldırım and Şimşek, 2013). Participants of the study were selected from senior students who study in the
programs of the Faculty of Education in Malatya İnönü University during the spring semester of 20162017 academic year. The main reason why the participants were selected from senior students was that
they attended teaching practicum in the schools affiliated to the MoNE and thus had experience in using
the interactive board for about two semesters. The data were collected using an open-ended
questionnaire. Through data collection, a total of six questions were asked regarding the preservice
teachers’ experiences, opinions, sense of efficacy, and concerns about the interactive whiteboards and
effects of this technology on students and classroom environment: "1 - Some teachers / teacher
candidates like to use interactive white boards and use them in lessons, while others do not use them
because they have negative attitudes and thoughts about interactive white boards. What are your
thoughts about using your interactive white boards?" "2-How do you evaluate your competence in using
interactive white boards? Can you explain your experiences in this regard, if any.”, "3-What makes you
anxious the most about using interactive white boards as a teacher candidate?", "4- There are different
views and research results on the effects of interactive white boards on student learning, achievement
and motivation. What do you think about this based on your observations at schools?", "5- Some previous
research results show that teachers do not use interactive white boards effectively within the context of
Fatih project in Turkey. You had the opportunity to observe in this sense the teachers at the practicum
schools. What do you think about the reasons for the teachers not to use interactive white boards in their
classes? ", "6 - What kind of measures should be taken during undergraduate education - what kind of
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arrangements should be made so that prospective teachers can use interactive white boards effectively?"
The questionnaires were transcribed into Microsoft word program and then analyzed by the researchers
using content analysis. Since the data are in the analysis process, findings will be presented later.
Keywords: interactive white boards, teacher training, preservice teachers
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Eğitimde kullanılan teknolojilerin gerek eğitim çalışanları gerekse öğrenciler tarafından etkili bir
şekilde kullanılması günümüz dünyasında kaçınılmaz bir gerçektir. Yaşadığı çağa ayak uydurabilme
ihtiyacını hisseden her bir öğretmen ve öğrenci, eğitim teknolojilerine yönelik olumlu bir tutum
geliştirmeye çalışmalıdır. Özellikle öğretmenler sınıflarda etkililiği sağlamak için bilgisayar ve iletişim
teknolojilerini eğitim-öğretim süreçlerine doğru bir şekilde entegre etmek durumundadır. Ancak
teknolojik değişimlere ayak uydurmak ve eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilmek için öncelikli
olarak öğretmenlerin bu teknolojilere ilişkin tutumlarının olumlu olması ve bu teknolojileri kullanma
konusunda kaygı yaşamamaları gerekmektedir. Değişen teknolojiye uyum sağlayamayan bir öğretmen, bu
konudaki uyum becerileri üst düzeyde olan genç nesile ayak uyduramayacağı gibi, eğitim-öğretimdeki
teknolojik araç-gereçleri ya kullanmaktan kaçınacak ya da etkili kullanamayacaktır. Bu da öğretmenin
kendini yetersiz hissetmesine ve kendilerine olan güvenlerini kaybetmelerine sebep olacaktır. Eğitimde
teknolojinin kullanımının eğitim-öğretim etkinlikleri üzerinden olumlu ve olumsuz etkileri olduğu
noktasında farklı görüşler olduğu bilinmektedir.
Eğitim-öğretim süreçlerinde sıklıkla kullanılan öğretim teknolojilerinin başında interaktif tahtalar,
bilgisayar ve tabletler gelmektedir. Sınıflarda bu türden teknolojik araç-gereçlerin kullanımına talep her
geçen gün artmasına rağmen birçok öğretmen hala bu araçları müfredata entegre etmekte kendilerini
yeterince hazır hissetmemektedir. Pedagojik faydasına rağmen, yaşadığımız dijital bilgi çağında
bilgisayarlardan korkan, teknolojik araçları kullanırken kaygı yaşayan öğretmenler bulunmaktadır. Ancak
bu teknolojik araçların eğitim-öğretim süreçlerinde başarılı bir şekilde kullanılmasında başlıca aktörler
öğretmenler ve öğretmen adaylarıdır. Bu bağlamda bu araştırma ile öğretmen adaylarının okullardaki
deneyimlerinden hareketle etkileşimli tahtalara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Nitel araştırma paradigmasının benimsendiği bu araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır.
Olgubilim desenleri farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız
olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 eğitim-öğretim
yılı, bahar yarıyılında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki programlarda öğrenim gören ve
öğretmenlik uygulaması dersine devam eden son sınıf öğrencileri arasından seçilmiştir. Katılımcıların son
sınıf öğrencileri arasından belirlenmesindeki temel neden bu öğrencilerin Öğretmenlik Uygulaması dersini
almaları nedeniyle MEB’e bağlı okullarda uygulama yapmaları ve yaklaşık iki dönem boyunca etkileşimli
tahta kullanımı konusunda deneyim edinmiş olmalarıdır. Veriler açık uçlu bir anket formu kullanılarak yazılı
olarak toplanmıştır. Veri toplama aracında öğretmen adaylarının etkileşimli tahtalara ilişkin yaşantıları,
görüşleri, yeterlik algıları, kaygıları, öğrenci ve sınıf ortamı üzerindeki etkisi ile ilgili gözlemleri sorgulayan
toplam altı soruya yer verilmiştir: "1-Bazı öğretmenler/öğretmen adayları akıllı tahtaları beğenip derslerde
kullanırken bazıları ise akıllı tahtalara ilişkin olumsuz tutum ve düşüncelere sahip olduklarından hiç
kullanmamaktadır. Sizin akıllı tahta kullanımı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?", "2-Bir öğretmen adayı
olarak akıllı tahta kullanımı konusundaki yeterliklerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Varsa bu konudaki
deneyimlerinizden bahseder misiniz?", "3-Bir öğretmen adayı olarak akıllı tahtalara ilişkin sizi en çok
kaygılandıran şeyler nelerdir?", "4-Akıllı tahtaların öğrenci öğrenmesi, başarısı ve motivasyonu üzerindeki
etkileri konusunda farklı görüşler ve araştırma sonuçları bulunmakta. Okullardaki gözlemlerinizden
hareketle bu konuda ne düşünüyorsunuz?", "5-Yapılan bazı araştırma sonuçları Türkiye’de FATİH projesi
kapsamında sınıflara yerleştirilen akıllı tahtaların öğretmenler tarafından çok etkili bir şekilde
kullanılmadığını göstermektedir. Uygulama okullarındaki öğretmenlere ilişkin bu anlamda gözlem yapma
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fırsatınız oldu. Sizce öğretmenlerin okullarda akıllı tahta kullanmamasebepleri nelerdir?", "6-Sizce
öğretmen adaylarının akıllı tahtaları etkili bir şekilde kullanabilmesi için lisans eğitimi süresinde ne tür
önlemler alınmalı-ne tür düzenlemeler yapılmalı?"
Toplanan anket formları öncelikli olarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve araştırmacılar tarafından
içerik analizine tabi tutulmuştur. Veriler analiz sürecinde olduğundan bulgular daha sonra sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: etkileşimli tahta, öğretmen yetiştirme, öğretmen adayı
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Within the context of teacher education, pre-service education is of great significance for
prospective teachers to acquire practical and theoretical knowledge before undergoing their career
(Özoğlu, Gür & Altunoğlu, 2013). Thanks to the pre-service training they receive, prospective teachers are
expected to possess the required competencies to become effective teachers and facilitate their learning
(Rajić, Hoşgörür & Drvodelić, 2015). This is closely related to the professional readiness of the prospective
teachers. Prospective teachers’ professional qualifications and knowledge of the teaching profession may
be said to be influential on their preparedness to teach. Stajkovic and Luthans (2002) define self-efficacy
as the individual’s confidence in his or her ability to execute a specific a task within a given context. Selfefficacy belief has a significant effect on individuals' motivation. Unless individuals believe that they get
the desired results, they will not be motivated enough even if there are other factors to perform certain
tasks (Bandura, 1986) since self-efficacy affects the preferences and goals of individuals as well as their
level of effort when overcoming the difficult tasks (Lunenburg, 2011). Prospective teachers’ readiness to
teach or their level of preparedness is paramount in determining how well they cope with the problems
they encounter in their profession and how successful they will be in their teaching career (Brown, Lee &
Collins, 2015). Likewise, prospective teachers with high self-efficacy beliefs are likely to have higher level
of achievement and to overcome the problems they have encountered (Bandura, 1993). In this regard, it
may be wise to mention the existence of the relationship between prospective teachers’ preparedness to
teach and their self-efficacy beliefs. Upon examining the relevant literature in Turkey, there has been no
study conducted to examine the relation between prospective teachers’ preparedness to teach and their
self-efficacy beliefs. This has been considered as a shortcoming by the researchers and such a study has
been carried out. The present study is expected to provide feedback for teacher training institutions along
with contributing to the related literature. Thus, this research aims to explore the relation between
prospective teachers’ preparedness to teach and their self-efficacy beliefs. In service of this goal, answers
to the following questions have been sought:
1. What are the levels of prospective teachers’ preparedness to teach and their self-efficacy
beliefs?
2. Is there a significant relationship between prospective teachers’ preparedness to teach and
their self-efficacy beliefs?
3. Is there a predictive relationship between prospective teachers’ preparedness to teach and their
self-efficacy beliefs?
The research has used relational survey models. The relational survey model is a model that aims
to determine whether multiple variables are interchanged and to identify the degree of such interchanges
(Karasar, 2012). The research has been conducted with prospective teachers who study at a state
university during the 2017-2018 academic year. The research sample consists of 407 prospective teachers
who are in the fourth grade. The research has deployed three data collection tools: personal information
form, preparedness to teach scale and self-efficacy belief scale. The research data have been analyzed
through descriptive statistics, correlation analysis and multiple linear regression analysis. Research results
have revealed that prospective teachers' preparedness to teach and their self-efficacy beliefs are at "high"
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level. A medium and significant relationship has been identified between prospective teachers'
preparedness to teach and their self-efficacy beliefs. Besides, a significant relation has been determined
between the intellectual self-efficacy, academic self-efficacy, social self-efficacy and professional selfefficacy dimensions of the self-efficacy scale and their preparedness to teach. The dimensions account
for about 54% of the preparedness to teach. The significance order of the predictor variables on the
preparedness to teach has been determined as professional self-efficacy, academic self-efficacy,
intellectual self-efficacy and social self-efficacy. Furthermore, the academic, occupational and intellectual
self-efficacy of the prospective teachers have been noted to significantly predict their preparedness to
teach.
Keywords: self-efficacy belief, teaching, preparedness to teach
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Öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce aldıkları eğitimde, öğretmen adaylarına hem
pratik hem de teorik bilgeler kazandırılmaya çalışılması bakımından bu eğitim basamağı son derece önem
arz etmektedir (Özoğlu, Gür & Altunoğlu, 2013). Dünyanın her neresinde olursa olsun, aldıkları hizmet
öncesi eğitim sonucunda öğretmen adaylarının etkili bir öğretmen olmak ve öğrencilerin öğrenmelerini
kolaylaştırmak için gereken yeterliklere sahip olması beklenmektedir (Rajić, Hoşgörür & Drvodelić, 2015).
Bu da, öğretmen adaylarının mesleki olarak hazırbulunuşluklarıyla yakından ilgilidir. Öğretmen adayları,
öğretmenlik mesleğine ait mesleki yeterliklere ve alan bilgisine sahip olması onun öğretmenlik mesleğine
hazır olma durumunu etkilediği söylenebilir. Stajkovic ve Luthans (2002) özyeterlik inancını, insanların
belirli bir durumda bir işi geçekleştirebilmelerine ilişkin kendilerine olan güveni olarak tanımlamaktadır.
Özyeterlik inancı, bireylerin harekete geçmelerinde önemli bir etkiye sahiptir. Eğer insanlar istedikleri
sonuçları elde edeceklerine inanmazlarsa, harekete geçmek için başka etkenler olsa da yeterli derecede
güdülenmeyeceklerdir (Bandura, 1986). Çünkü özyeterlik inancı, bireylerin seçimlerini, amaçlarını ve zor
durumlarda gösterecekleri çabayı etkilemektedir (Lunenburg, 2011). Öğretmen adaylarının, öğretmenliğe
ilişkin hazırbulunuşlukları veya kendilerini hazır hissetme düzeyleri onların mesleklerinde karşılaşacakları
sorunlarla ne kadar iyi baş edecekleri ve öğretmenlik kariyerinde ne düzeyde başarılı olacakları konusunda
son derece önemlidir (Brown, Lee & Collins, 2015). Aynı şekilde öğretmen adaylarının öz-yeterlik
inançlarının yüksek olması durumunda da göreve başladıklarında başarılarının yüksek olacağı ve
karşılaştıkları sorunlarla baş edebilecekleri söylenebilir (Bandura, 1993). Bu bakımdan öğretmen
adaylarının mesleğe hazır olma durumları ile öz-yeterlikleri arasında bir ilişki olduğundan bahsedilebilinir.
Türkiye'de alanyazın incelendiğinde öğretmen adaylarının mesleğe hazır olma durumları ile öz-yeterlikleri
arasında ilişkiyi inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu durumda, araştırmacılar tarafından
bir eksiklik olarak görülmüş ve bu araştırmanın yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan bu araştırmanın
öğretmen yetiştirme kurumlarına bir dönüt taşıyacağı umulmaktadır. Ayrıca yapılan bu çalışmanın
alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenliğe
hazır oluşları ile öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma kapsamında aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır:
1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazır olma ile öz-yeterlik inanç düzeyleri nedir?
2. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazır oluşları ile öz-yeterlik inançları arasında anlamlı bir ilişki
var mıdır?
3. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazır oluşları ile öz-yeterlik inançları arasında yordayıcı bir
ilişki var mıdır?

Araştırmada ilişkisel tarama modelleri kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli birden çok değişkenin
birlikte değişiminin olup olmadığını ve bu değişimin derecesini belirlemeyi amaçlayan modeldir (Karasar,
2012). Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesinde öğrenim gören
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise dördüncü sınıfta öğrenim gören 407
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgiler formu,
öğretmenliğe hazır olma ölçeği ve öz-yeterlik inancı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel
istatistik, korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda
öğretmen adaylarının; öğretmenliğe hazır olma durumları ile öz yeterlik inançlarının "yüksek" düzeyde
olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının öğretmenliğe hazır olma durumları ile öz yeterlik inançları
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arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda öz yeterlik ölçeğinin
entelektüel öz yeterlik, akademik öz yeterlik, sosyal öz yeterlik ve mesleki öz yeterlik boyutlarının birlikte
öğretmenliğe hazır olma durumu ile anlamlı bir ilişki sergiledikleri tespit edilmiştir. Söz konusu üç boyut
birlikte, öğretmenliğe hazır olma durumunun yaklaşık %54'ünü açıklamaktadır. Araştırma sonucunda
yordayıcı değişkenlerin, öğretmenliğe hazır olma durumları üzerindeki önem sırası mesleki öz yeterlik,
akademik öz yeterlik, entelektüel öz yeterlik ve sosyal öz yeterliktir. Ayrıca araştırma sonucunda,
akademik, mesleki ve entelektüel öz yeterliklerin öğretmen adaylarının öğretmenliğe hazır olma durumu
üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu görülmüştür.
*Bu bildiri, Çukurova Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen "Öğretmen Adaylarının
Öğretmenliğe Hazır Olma Durumları ile Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" adlı (SBA2018-10575) projeden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: öz yeterlik inancı, öğretmenlik, öğretmenliğe hazır olma
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The Examination Of Teachers’ Perceptions Of Their Schools’ Climate
İsa Korkmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Abstract No: 18 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Student achievement is affected by three main factors (effectiveness of school, teacher, and home
atmosphere). School factor consists of a function of school policy, school wide decisions, and initiatives.
Marzano (2003) listed into five school-level factors. They are; (a) guaranteed and viable curriculum, (b)
challenging goals and effective feedback, (c) parent and community involvement, (d) safe and orderly
environment, and (e) collegiality and professionalism. School factor is labeled differently such as school
culture, school climate, or school atmosphere. The terms school culture and school climate describe the
environment that affects the behavior of teachers and students. School culture reflects the shared ideas
(assumptions, values, and beliefs) that give an organization its identity and standard for expected
behaviors. A school’s culture is a complex pattern of norms, attitudes, beliefs, behaviors, values,
ceremonies, traditions, and myths that are deeply ingrained in the very core of the organization (Barth,
2002). In other words, school culture is the shared beliefs and attitudes that characterize the organization
and establish boundaries for its constituent units. On the other hand, school climate characterizes the
organization at the school building and classroom level. It refers to the “feel” of a school and can vary
from school to school within the same district (Best Practice Briefs, 2004).
School culture is responsible for the way members of a school regard themselves, their
relationships with one another, and the institution and its goals (Diaz-Maggioli, 2004). When school has a
positive culture, teachers, staffs, and administrators are willing to learn to facilitate faculty dialogue, listen
well to colleagues, and reflect aloud with colleagues. School culture has a crucial effect on novice
teachers’ decision about whether they remain teaching in the school or they move to another one. Initial
evidence from Kardos and Johnson (2002) longitudinal study suggests that new teachers working in
settings with integrated professional cultures remained in their schools and in public school teaching in
higher proportions than did their counterparts.
A relationship between school climate and student achievement was studied in several research
and concluded that a positive school climate can enhance staff performance, promote higher morale, and
improve student achievement (Kelley, Thornton, and Daugherty, 2006). Schools are cultural institutions:
they have norms and values in place that affect how people are treated and how they treat one another
(Danielson, 2002). The main concern in school systems is that who is responsible to create positive school
climate. Administrators are given the power, authority, and position to impact the climate of the school.
In literature, there is a large amount of information and research about the features of effective
school climate but little research can be found on teachers’ assessment of a quality climate of their school.
Teachers’ positive feeling about their school climate is vital to maximize their skills which, in turn,
maximize the learning experience of all students.
Although the qualities of school, curriculum, and teacher have crucial effect on students’
achievement, teachers are the ones who are most directly involved in education students. On the other
hand, effectiveness of schools is related to effectiveness of teachers. Effective school and effective
teacher go hand in hand. School climate is considered as an important component of the effective schools.
School climate effects teacher perception of the school and than teacher perception of the school culture
affects their relationship with their job satisfaction, performance and contribution to student’s
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achievement. School climate could be defined as those qualities that affect the attitudes, behaviors, and
achievement of the people involved in its operation.
The aim of this study was to examine teachers’ perception of their schools climate. In order to
figure out research problem, five sub-problems were employed. They were; 1) what do teachers think of
their school climate generally? 2) What do teachers think of their relationship with colleague in their
schools? 3) What do teachers think of participation of decision making in their schools? 4) What do
teachers think of a having opportunity of their professional development in their schools? What do
teachers think of common learning culture in their schools?
In order to collect data, teacher perception of school climate survey which was developed by
researcher was used. The survey was consisted of 21 items and each item had five options from strongly
agree to strongly disagree. Sample size of this study was 250 state school teachers.
Results: Since collected data analyze has not been completed findings would not be shared.
Keywords: School climate, school atmosphere,
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Öğretmenlerin Çalıştıkları Okul Atmosferine İlişkin Algı ve Düşüncelerinin İncelenmesi
İsa Korkmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bildiri No: 18 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Eğitim faaliyetlerinin ve etkinliklerinin değerlendirilmesinde ve yeniden düzenlenmesinde çoğu
zaman temel düşünce öğrencilerin istenilen amaçlara ne kadar ulaşıp ulaşmadığıdır. Öğrencilerin
okullarda istenilen akademik başarılarının oluşmasına ve eğitim sonrası yetişkinlik yaşamlarına etki eden
faktörlerin başında eğitim yaşantılarını gerçekleştirdiği öğretme-öğrenme ortamı gelmektedir. Öğrencinin
geleceği üzerinde, özellikle örgün eğitim hayatının geçtiği kurumların atmosferi veya ikliminin etkisi daha
büyük olmaktadır. Öğrencini akademik başarısı okul, öğretmen ve ev ortamı olarak üç temele
dayanmaktadır. Okul faktörü genel olarak okuldaki yöneticiler tarafından gerçekleştirilen uygulamalar ve
okuldaki karar alma sürecine öğretmenlerin katılım düzeyi olarak görülmektedir. Marzano (2003) okul
faktörünün kapsamını beş alt başlıkta göstermektedir. Bunlar; öğretim programları, okulun amacı ve
vizyonun uygulamalar sonucunda geri bildirimlerle desteklenmesi, okulun güvenilir ve düzenli olması,
okulun aile işbirliğini sağlama durumu ve okuldaki öğretmenlerin meslek dayanışması ve mesleki
gelişimlerine katkı sağlama durumu. Okul atmosferi veya iklimi öğretmen ve öğrencilerin öğretmeöğrenme ortamında nasıl davrandıklarıyla açıklanmaktadır. Okul kültürü öğretilecek kazanımlara ilişkin
varsayımlar, değerler ve inançlar olarak ifade edilmektedir. Genel anlamda okul kültürü okuldaki
paydaşların tutumları, davranışları, değerleri, gelenekleri, törenleri gibi kurumdaki tüm faaliyetler olarak
karmaşık bir yapı olarak da ifade edilmektedir (Barth, 2002).Okul kültürü öğretme-öğrenme ortamına
katılanların ortak inançları ve tutumların paylaşıldığı ortamdır. Dolayısıyla okul kültürü okulun geneli ve
sınıfın içi olarak ayrıştırılabilir. Okul ortamında özellikle bir öğrencinin okula adımını attığından itibaren ne
hissettiği ile sınıfa girdiğinde ne hissettiğini ifade etmektedir (Best Practice Briefs, 2004).
Okul kültürünün pozitif olduğu kurumlarda okulda çalışan öğretmenlerin, iş görenlerin ve
yöneticilerin birbirleriyle iletişimlerinde öğrenmeye, işbirliğine açık olarak görev alma sorumluluğu ve
istekliliğinin gösterildiği ortamlar olarak ifade edilmektedir (Diaz-Maggioli, 2004). Özellikle öğretmenler
açısından bakıldığında okul kültürü öğretmenlerin mesleki gelişim sürecinde olumlu katkı sağlama ortamı
olarak oluşturulmalıdır. Çünkü aynı okulda farklı deneyimlere sahip öğretmenler bir arada
çalışmaktadırlar. Araştırmalarda pozitif okul ortamının sadece öğrencilerin akademik başarılarıyla
doğrudan ilişkilerinin olmadığı aynı zamanda okulda çalışan öğretmenlerinde mesleki gelişimlerine olumlu
katkı yaparak onların iş motivasyonlarını, morallerini ve işbirliğine katılma isteklerini artırdığı gözlenmiştir
(Kelley, Thornton, and Daugherty, 2006) . Okul kültürü paydaşların birbirleriyle iletişim ve etkileşimde nasıl
davrandıklarıyla ilgili normlar ve değerlerdir.
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerinin çalıştıkları okulun ortamına ilişkin görüşlerinin
incelenmesidir. Öğretmenlerin çalıştıkları okul ortamına ilişkin olumlu düşüncelere sahip olmaları onların
mesleki başarı ve istekliliklerini etkilemede önemlidir.
Problem Cümlesi: Öğretmenlerin çalıştıkları okul ortamına ilişkin algıları ve düşünceleri nasıldır?
Bu problemin araştırılmasında aşağıdaki alt problemler kullanılmıştır.
a) Öğretmenlerin çalıştıkları okulun genel ortamına ilişkin neler düşünmektedirler?
b) Öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki diğer öğretmenlerle iletişimleri hakkındaki düşünceleri
nelerdir?
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c) Öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki karar alma sürecine ve yönetim anlayışına ilişkin yaşantıları
ve düşünceleri nelerdir?
d) Öğretmenlerin çalıştıkları okulun kendilerinin mesleki gelişimine katkılarına ilişkin düşünceleri
nelerdir?
e) Öğretmenlerin çalıştıkları okulun ortak kültür oluşturma durumuna ilişkin düşünceleri nelerdir?
Yöntem:
Bu araştırmanın çalışma grubu 250 öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcıların seçilmesinde
amaçsal uygunluk örneklem seçme yaklaşımı kullanılmıştır.
Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi: Çalışma 2017-2018 öğretim yılında devlet okullarında
görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı
tarafından geliştirilen ve güvenirliği test edilen 21 ifadeden oluşan öğretmenlerin okul atmosferini
değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek likert tipi olarak hazırlanmış ve her bir ifade için 5 seçenek (Her
Zaman, Çoğu Zaman, Arada Sırada, Nadiren, Hiçbir Zaman) sunulmuştur.
Verilerin analiz edilme süreci devam ettiği için çalışmaya ilişkin bulgular paylaşılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul atmosferi, okul iklimi, okul kültürü
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The Role Of Community Service In Preparing Prospective Teachers As Active Citizens
Sibel Akın
TED University

Abstract No: 19 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Aim
This study aims to investigate the role of community service in developing teacher candidates’
active citizenship characteristics, as perceived by prospective teachers and teacher educators. In line with
this aim, the study addresses the following research questions:
1. What are prospective teachers’ beliefs about the role of community service in developing active
citizenship characteristics of teacher candidates?
2. What are teacher educators’ beliefs about the role of community service in developing active
citizenship characteristics of teacher candidates?
Method
The study employed case study design, which is an in-depth empirical investigation of the “case”
along with its contextual characteristics. Accordingly, this study takes place within the context of a private
university, whose mission is to prepare creative, critical-minded, self-confident, and lifelong learners. To
achieve these goals, the university is strongly dedicated to promote student-centered learning
environments and encourage innovative teaching methods and curricula that foster problem-based
learning, motivate students to be active in the learning process, encourage them to construct knowledge
based on personal experiences, and advance the integration of information and communication
technologies into the university/classroom settings. Particularly, the education faculty of the university
that is the focus of this study also relies on such core principles as promoting practice-based and studentcentered learning, innovative teaching/learning methods informed by research, interdisciplinary studies,
respect for individual differences and cultural diversity, social responsibility, and collaboration with
community-based organizations. Moreover, it implements curricula that aim to engage teacher
candidates in coursework and educational activities that are closely connected to and informed by
classroom practice. Comprising a synergistic blend of practice and theoretical coursework, the faculty of
education is further dedicated to provide teacher candidates with ample opportunities for practice so as
to help them be integrally involved in the teaching/learning processes throughout their education, and
master the skills that are required to become highly qualified teachers. In this regard, teacher candidates
are expected to engage in several classroom observations, action research projects, student teaching and
practicum experiences, and extracurricular activities throughout their pre-service teacher education.
Employing critical sampling, the participants of this study will include 3 teacher educators and 39
prospective teachers. The teacher educators are selected among those who have been offering
Community Service course to prospective teachers, and the prospective teachers are selected among the
pre-service teachers who had completed the Community Service course by the time of the data collection
process.
While the data have been collected through focus group interviews with prospective teachers, the
data collection with teacher educators has currently been carried out through semi-structured, in-depth,
and face-to-face interviews as qualitative research depends to a large extent on in-depth interviewing to
obtain descriptive data in participants’ own words and to uncover the perspectives of participants by
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entering into their world. Consisting of demographical and open-ended questions, two parallel interview
schedules were developed by the researcher to conduct interviews with teacher educators and
prospective teachers. Having taken the opinions of experts, the interview schedules were revised, and
then piloted. The interviews with the prospective teachers took nearly 45 minutes and were audiorecorded with the permission of the participants. Having the interviews transcribed verbatim, the data
have currently been analyzed by content analysis method with the help of Nvivo 10 qualitative data
analysis software. Accordingly, the data have, first, been coded as manageable units, which, later have
been grouped under broader categories addressing the first research question of the study. In addressing
the second research question of the study, the interviews with the teacher educators are expected to
take around 45 minutes and will be audio-recorded. Then, a similar procedure will be followed for the
data analysis further. Lastly, as for the trustworthiness of the study, several strategies have been
employed to establish the credibility (e.g., expert opinions, pilot study, in-depth interviewing, intercoder
reliability), transferability (e.g., purposive sampling, thick description), dependability and confirmability
(e.g., audit trail) of the study, which will be explained further.
Findings
Preliminary findings revealed that prospective teachers found the community service projects, in
which they were engaged, as conducive to develop the characteristics that are essential for active
citizenship. Majority of the prospective teachers articulated that community service projects provided
them with the opportunities to develop effective communication skills with children, adults, and
authorities, as well as to improve their social skills. In addition, most prospective teachers addressed the
role of community service projects in developing their awareness towards social issues (e.g., gender
discrimination, violence against women, problems of refugees), cultivating empathy for others, building
a sense of community, volunteerism, social responsibility, and social solidarity, as well as increasing the
level of personal responsibility. Moreover, a large number of teacher candidates pointed out that the
projects they carried out helped their self-esteem and self-confidence raise significantly. In relation to
this, teacher candidates particularly underscored the importance of building team spirit and being able
to develop collaboration skills as a result of working in small groups to implement their projects. Besides,
they mentioned that they were able to build effective planning, management, and organizational skills
along with their improved problem-solving, creativity, and entrepreneurial skills in a context where they
were involved in the division of labor. Except these, a considerable number of prospective teachers
expressed that the activities they conducted through their community service projects fostered their
critical thinking and research skills.
Conclusion
This study contributes to the calls for empowering the civic education of youth in higher education
settings, particularly by illustrating the role of community service in developing active citizenship
characteristics of prospective teachers. Accordingly, the study provides teacher educators with invaluable
feedback about the effectiveness of community service course for preparing teacher candidates as active
citizens and thereby, provides them with essential insights on how to facilitate the implementation of
community service activities more effectively in the faculties of education. Besides, to help inform the
higher education agendas of the universities, the study also provides administrative units of the
universities with critical insights about the significance of community service and the ways to implement
community service activities better in university settings.
Keywords: Pre-service teacher education, active citizenship, community service, case study, pre-service
teachers, teacher educators, Turkey.
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Investigation Of Prospective Teachers’ Cultural Capital Levels
Özlem Kaf1, Hatice Beyza Canbazoğlu1, Merve Ülker1
1
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Abstract No: 22 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Culture can be expressed as the whole of material and spiritual values created in the process of
historical and social development and as a whole of means which show the measure of the sovereignty
of the natural and social environment of man, used to transmit them to the next generation. The
individual recognizes the society he is involved in during the socialization process and understands his
cultural characteristics and adopts what is appropriate for himself. In this process all of the accumulations
that are shaped by the individual characteristics of the individual are influenced by the environment of
the individual and constitute the cultural capital of the individual. The concept of cultural capital, which
is often spoken by French sociologist Pierre Bourdieu and whose work is based on, is a collection of all of
the high cultural knowledge and skills acquired through education. In other words, cultural capital can be
defined as a concept that explains the sum of the cultural accumulation of the individual in the process of
socialization, or as the ability to learn or acquire the cultural orientation, attitude, belief, tradition, value,
work style and expression that a particular group shares. Cultural capital not only refers to family and
acquired acquisitions but also to latent powers, talents and achievement that are acquired through
education by one's own efforts or inherited in the body. On the other hand, it can be seen as a priority
need for teachers to have cultural capital competencies in the name of transferring and culturally
interpreting the cultural values that are among the primary tasks of the teachers. From the point of view
of the student; the reason why cultural capital is decisive in the education system may be the intensive
relationship between academic achievement and cultural capital socio-economic status. According to
Bourdieu, school success must be sought not in the intelligence or ability of children, but in the cultural
capital of the child, communicated to the child through the social roots and the family environment. In
addition, cultural accumulation and cultural codes, which have a dominant culture, are also referred to as
"Cultural Capital" and emphasize that student success in school education is rooted in the past. Students
from families in high socio-economic level have many advantages because these families have a say in
sovereign culture. Due to the unequal cultural capital share, children who can not choose the family they
are born with in the social context can meet the lack of cultural capital with sophisticated education
provided by high teachers with cultural capital accumulation if they come from a socio-economically
subclass family. As a matter of fact, researches conducted in this issue have revealed that children of
families with low socio-economic level can have faster cultural capital competencies than family children
with high socio-economic level through education. It is important to determine and elevate the level of
cultural capital adequacy of teachers from these perspectives. In this context the aim of this research is
to determine the level of cultural capital of prospective teachers. This study is survey model. The
maximum diversity sampling technique was used in the study. In this direction, the population of this
study constitute the faculty of education students who were studying in a state university located in the
south of Turkey. The sample of the research consists of 646 first and fourth grade prospective teachers
who are attending in primary school education, science education, social studies education, fine arts
education, English language education, psychological counseling and guidance education. The 'Cultural
Capital Scale' developed by Avcı (2014) was used as a data collection tool in the research. The Cultural
Capital Scale, which is used to measure teachers' cultural capital levels, is composed of 5-point Likert-type
30 items. The scale consists of four sub-dimensions, intellectual accumulation, participation, cultural
consciousness and cultural potential. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was
calculated as .94. In addition, Personal Information Form prepared by researchers was applied to
determine personal information such as gender, department, class level, mother education level, father
education level, number of siblings and number of people educated at the level of higher education in
the family. Data analysis process is ongoing .
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Bildiri No: 22 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Kültür, tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerler ile
bunları oluşturmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak ifade edilebilir. Birey sosyalleşme sürecinde
içinde yer aldığı toplumu tanır ve kültürel özelliklerini anlayarak kendine uygun olanı benimser. Bu süreçte
bireyin çevresinden etkilenmesi ile bireysel özellikleriyle şekillenen birikimlerin tamamı bireyin kültürel
sermayesini oluşturur. Fransız sosyolog Pierre Bourdieu tarafından sıkça dile getirilen ve onun
çalışmalarıyla alanyazına giren kültürel sermaye kavramı yüksek kültüre ait bilgilerin tamamının ve eğitim
yoluyla elde edilen hünerlerin bir bütünüdür. Bir başka deyişle kültürel sermaye, bireyin sosyalleşme
sürecinde elde ettiği kültürel birikimin toplamını anlatan bir kavram veya belirli bir grubun paylaştığı
kültürel yönelim, tutum, inanç, gelenek, değer, iş yapma biçimi ve ifade neticesinde öğrendiği ya da
edindiği beceriler olarak tanımlanabilir. Kültürel sermaye sadece aileden ve çevreden edinilen birikimleri
değil aynı zamanda kişinin kendi gayretleriyle eğitim yoluyla elde ettiği veya kalıtımsal olarak bedeninde
yer alan gizil güçlere, yeteneklere ve başarılara da işaret eder. Öte yandan öğretmenlerin temel görevleri
arasında yer alan kültürel değerlerin özümsenmesi ve aktarımı adına kültürel sermaye yeterliklerine sahip
olmak öğretmenler için öncelikli bir ihtiyaç olarak görülebilir. Öğrenci açısından bakıldığında; kültürel
sermayenin eğitim sisteminde belirleyici olmasının nedeni, akademik başarı ile kültürel sermaye arasındaki
sosyo-ekonomik statü kaynaklı yoğun ilişki olabilir. Bourdieu’a göre okul başarısının nedeni çocukların
zekâsı veya yeteneğinde değil, çocuğun toplumsal kökeni ve aile ortamından çocuğa aktarılan kültürel
sermayesinde aranmalıdır. Ayrıca egemen kültürün sahip olduğu kültürel birikim ve kültürel kodları da
"Kültürel Sermaye" olarak niteler ve okul eğitiminde öğrenci başarısının geçmiş kaynaklı olduğunu
vurgulamaktadır. Üst düzey sosyo-ekonomik sınıflardaki ailelerden gelen öğrenciler, birçok konuda
avantaja sahiptirler, çünkü bu aileler egemen kültürde söz sahibidirler. Eşitsiz kültürel sermaye
paylaşımına bağlı olarak, sosyal bağlamda doğduğu aileyi seçemeyen çocuk, sosyo-ekonomik olarak alt
sınıf bir aileden gelmişse kültürel sermaye eksiklerini kültürel sermaye birikimi yüksek öğretmenler
tarafından verilecek kaliteli eğitimle karşılayabilirler. Nitekim bu konuda yapılan araştırmalar da sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarının, eğitim aracılığıyla sosyo-ekonomik düzeyi yüksek aile
çocuklarından daha hızlı kültürel sermaye yeterliklerine sahip olabileceklerini ortaya koymuştur. Bu
açılardan öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin belirlenmesi ve yükseltilmesi önem arz
etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının kültürel sermaye düzeylerini
belirlemektedir. Araştırmanın modeli, nicel araştırma desenlerinden tarama çalışması olarak
belirlenmiştir. Araştırmada maksimum çeşitlilik örneklemesi tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda
araştırmanın evrenini, Türkiye’nin güneyinde yer alan bir devlet üniversitesinde, öğrenim görmekte olan
eğitim fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise sınıf eğitimi, fen eğitimi, sosyal
bilgiler eğitimi, resim-iş eğitimi, İngiliz dili eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi bölümünde
okumakta olan toplam 646 birinci ve dördüncü sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak Avcı (2014) tarafından geliştirilen ‘Kültürel Sermaye Ölçeği’ kullanılmıştır.
Öğretmenlerin kültürel sermaye düzeylerini ölçmek amacıyla uygulanan Kültürel Sermaye Ölçeği beşli
likert tipinde 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçek entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve kültürel
potansiyel olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .94
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba
eğitim düzeyi, kardeş sayısı, ailede yükseköğretim düzeyinde eğitim alan kişi sayısı vb. kişisel bilgilerini
belirlemeye yönelik araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgiler Formu uygulanmıştır. Verilerin
analiz süreci devam etmektedir.
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With the increasing importance of interdisciplinary studies in recent years, innovative teaching
approaches have begun to be adopted in curricula. STEM education is one of the innovative educational
approaches. STEM education is a new educational approach which aims to give the students the ability to
collaborate inter disciplinarily, to think systematically, to be open to communication, to have ethical
values, to research, to produce, to creativity and to solve the problems in the most appropriate way. STEM
education provides students to look at situations and problems from an interdisciplinary point of view
and gain the necessary knowledge and skills through a holistic education approach. In this context, it is
necessary to create learning environments in which children can express their thinking skills, express their
opinion and face problems at their own level, without limiting the imaginary worlds. For this reason,
primary school teachers have important tasks. This is because primary school, the first place of education
for students, is the process that children begin to think and learn their first basic skills. In this process, it
is important to the primary school teachers to have sufficient skills and equipment about science lesson
and STEM education of the pre-service primary school teacher when it is thought that the students will
first meet through science lesson and primary school teachers. Since STEM education is entering into the
teaching programs, it is necessary to reveal the need for pre-service teachers to examine the teaching
orientations of STEM and to make necessary arrangements. The purpose of this study is to determine the
awareness of pre-service primary school teacher towards STEM education. The researcher utilized a
phenomenological study from qualitative research designs for this study. Phenomenology is the type of
qualitative work we have encountered in our lives, but which we do not have in-depth knowledge or
deeply examine phenomena that we do not think too much about (eg event, experience or situation).
Participants are put to the task in phenomenological studies where they perceive, perceive, and think
about the experience they experience, and how they construct and form a consciousness in themselves.
The aim of this research is to deeply question the prospective teachers' awareness of STEM education.
The data of the study were obtained by using the interview technique. A semi-structured interview form
consisting of 7 questions was prepared by researcher in order to determine the awareness of pre-service
primary school teacher about STEM education. While the semi-structured interview form was being
developed, literature review was conducted and expert opinions were obtained. Interviews were
conducted at a state university located in south of Turkey, in the academic year 2017-2018 training class
when the Department of studying in the third grade was carried out by 10 teachers. The reason for
selecting third grades is that the pre-service teachers in this class must have taken the Basic Science
Course and the Science Teaching course. In this case, the reason why the fourth classes are not chosen
can be stated as the difficulty of these students not being volunteers with the reasons for exam concerns
and easy access. During the interview, audio recordings were made with the permission of pre-service
primary school teachers. The interview took an average of 20-25 minutes for each pre-service primary
school teacher. Content analysis method was used in the analysis of the data process of the research. In
content analysis, the collected information is firstly codified by conceptual aspects and then the themes
are created. For this purpose, the answers given by pre-service primary school teachers have been turned
into written texts. Then, specific themes were developed in accordance with the understanding emerging
within the framework of the objectives of the research by reading the written texts one by one. The
obtained data are arranged in chart form and are quoted directly from the descriptions of the pre-service
teachers. In transferring the opinions of the pre-service teachers participating in the research, the
teachers were given numbers from 1 to 10 and the letters indicating their gender were written beside the
numbers. According to the findings, it was determined that there is no knowledge and awareness of preservice primary school teacher about STEM education.
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Son yıllarda disiplinler arası çalışmaların önem kazanmasıyla birlikte, öğretim programlarında bu
yönde yenilikçi eğitim yaklaşımları benimsenmeye başlanmıştır. Yenilikçi eğitim yaklaşımlarından biri de
STEM eğitimidir. STEM eğitimi; öğrencilere disiplinler arası işbirliği, sistematik düşünebilme, iletişime açık
olma, etik değerlere sahip olma, araştırma, üretme, yaratıcılık ve problemleri en uygun şekilde çözebilme
becerileri kazandırmayı hedefleyen yeni bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi, öğrencilerin durumlara ve
problemlere disiplinler arası bir bakış açısı ile bakmasını ve bütüncül bir eğitim anlayışıyla gerekli bilgi ve
becerileri kazanmasını hedefler. Bu bağlamda çocukların hayal dünyaları sınırlandırılmadan, düşünme
becerilerini ortaya koyabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, kendi düzeylerine uygun problemlerle
karşı karşıya kalabilecekleri öğrenme ortamlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle sınıf
öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Çünkü öğrencilerin ilk eğitim-öğretim yeri olan ilkokul,
çocukların ilk temel becerileri düşünmeye ve öğrenmeye başladığı süreçtir. Bu süreçte, öğrencilerin ilk
defa fen bilimleri dersi ile sınıf öğretmenleri aracılığıyla tanışacağı düşünüldüğünde, sınıf öğretmenlerinin
dolayısıyla sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimleri ve STEM eğitimi konusunda yeterli beceri ve donanıma
sahip olmaları önemlidir. STEM eğitiminin öğretim programlarına girmesiyle, öğretmen adaylarının STEM
öğretim yönelimlerinin incelenmesinin ve gerekli düzenlemelerinin yapılmasına olan ihtiyacı ortaya
koymak gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine
yönelik farkındalıklarını belirlemektir. Araştırmanın modeli, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji
çalışması olarak belirlenmiştir. Fenomenoloji hayatımızda karşılaştığımız ancak detaylı olarak bilgi sahibi
olmadığımız ya da üzerinde çok düşünmediğimiz olguları (örneğin; olay, deneyim ya da durum gibi)
derinlemesine inceleyen nitel çalışma türüdür. Katılımcıların yaşamış oldukları deneyim ile ilgili
hissettikleri, algıları, düşünceleri ve bunları nasıl yapılandırıp kendilerinde nasıl bir bilinçlilik durumu
oluşturduğu fenomenoloji çalışmalarında masaya yatırılır. Bu araştırmanın da amacı öğretmen adaylarının
STEM eğitimine yönelik farkındalıklarını derinlemesine sorgulamaktır. Araştırmanın verileri görüşme
tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının, STEM eğitimine yönelik farkındalıklarını
belirlemek amacıyla 7 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme formu geliştirilirken literatür taraması yapılmış ve uzman görüşleri alınmıştır.
Görüşmeler Türkiye’nin güneyinde yer alan bir devlet üniversitesinde, 2017-2018 akademik yılında sınıf
eğitimi anabilim dalının üçüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 10 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir.
Üçüncü sınıfların seçilme nedeni, bu sınıftaki öğretmen adaylarının, Temel Fen Bilimleri dersini ve Fen
Öğretimi dersini almış olmalarıdır. Bu durumda dördüncü sınıfların seçilmeme nedeni ise bu öğrencilerin
sınav kaygıları nedeni ile gönüllü olmama ve kolay ulaşılma konusunda sıkıntı yaşanması olarak
belirtilebilir. Görüşme esnasında öğretmen adaylarının da izni alınarak ses kaydı yapılmıştır. Görüşme her
bir öğretmen adayı için ortalama 20-25 dakika sürmüştür. Araştırmanın verilerinin analizinde içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde toplanan verilerle, ilk önce kavramsal yönleriyle kodlar daha sonra
temalar oluşturulmuştur. Bu amaçla, öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar yazılı metinler haline
getirilmiştir. Daha sonra yazılı metinler tek tek okunarak araştırmanın amaçları çerçevesinde ortaya çıkan
anlama göre belirli temalar oluşturulmuştur. Elde edilen veriler tablolar halinde düzenlenerek
betimlenmiş, öğretmen adaylarının açıklamalarından doğrudan alıntılara tırnak içinde yer verilmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının görüşlerinin aktarılmasında öğretmenlere 1’den 10’a kadar
sayılar verilmiş ve sayıların yanlarına cinsiyetlerini gösteren harfler yazılmıştır [1E (Görüşünden alıntı
yapılan birinci öğretmen adayının erkek olduğunu; 5K (Görüşünden alıntı yapılan beşinci öğretmen
adayının kadın olduğunu göstermektedir]. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının STEM
konusunda herhangi bir bilgi ve farkındalıklarının olmadığı belirlenmiştir.
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Teacher competency has always been one of the most emphasized topics. Within Professional
Teaching General Competencies Report, competency is knowledge, skills and values needed to practice a
profession effectively and productively while field of competency is the structure where all these could
be seen as a whole within one field. In line with this, three competency fields teachers should possess are
professional knowledge, professional skills and attitudes and values. Looking at subfields of competency
regarding professional skills teachers should have, these are found to be about planning, applying and
evaluating education and teaching processes. Teachers’ meeting these expectations and applying the
curricula primarily depends on their being literate of those curricula. If teachers don’t possess this
competency, it wouldn’t be realistic to expect them to display the behaviors and practices indicators of
these competencies. In this case, it is inevitable to encounter problems during applying the curriculum.
Therefore, primary topic to emphasize is teachers’ gaining curriculum literacy competency. This
attainment could only be gained through focusing on this topic within teacher education. However,
despite its significance curriculum development courses are almost completely excluded from teacher
education. When current teacher education programs that are carrying out at the education faculties in
Turkey were looked through, it was seen that curriculum development course (2 credits) is only in social
sciences teaching curriculum. Besides, there are some courses could contribute to pre-service teachers’
curriculum literacy skills such as Science-Technology Curriculum and Planning (3 credits) within science
teaching; Individualized Education Programs (3 credits) within teaching for visually impaired, hearing
impaired and mentally disabled programs; Differentiation of Curricula for Gifted and Talented (2 credits)
in education for gifted children; Primary Education Preparation and Primary Education Curricula (2 credits)
in early childhood education and Curriculum Development in Guiding (3 credits) within psychological
counseling and guidance department. Yet, there are not any courses regarding educating teachers as
curriculum literate who are able to read, understand, criticize and develop the used curriculum within the
other departments.
On the other hand, only a few studies regarding teachers’ curriculum literacy competency have
been found. This created a vital necessity for the study. Accordingly, the aim of study was analyzing
teachers’ self-efficacy perceptions concerning curriculum literacy. The data was gathered via Curriculum
Literacy Questionnaire developed by the researchers from teachers at primary, middle and high schools.
The first part of this questionnaire consisted of three parts was about personal information of
participants. The second part included eight open-ended questions. These questions are about how
teachers define curriculum literacy, curriculum’s basic components, their explanations for each
component; the type of relationship should be among these components, the processes they follow while
designing teaching, their self-evaluations and suggestions regarding curriculum literacy skills. Within the
third part of the questionnaire, competency expressions related to aim, content, learning experiences
and measurement and evaluation components of curriculum (I could determine which dimension the
given attainment belongs to, I could check if the suitability of content to students’ level, etc.) were given
and they were asked for choosing the appropriate option (I don’t agree at all- Strongly agree) evaluating
their own efficacy levels regarding these statements. The quantitative data collected by the questionnaire
was analyzed using statistics program and descriptives were obtained. For the qualitative data content
analysis is still going on. Findings will be presented through tables at the end of analysis process.
Keywords: Teacher competencies, curriculum literacy, teacher education
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Öğretmen yeterliliği, her zaman üzerinde durulan önemli konulardan biri olagelmiştir. Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlikleri raporuna göre yeterlik bir işi etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için
sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve değerler iken, yeterlik alanı ise bunların belirli bir alanda
bir bütün olarak görülebildiği yapılardır. Buna göre her öğretmenin sahip olması gereken üç yeterlik alanı,
mesleki bilgiler, mesleki beceriler ve mesleki tutum ve değerlerdir. Öğretmenlerin sahip olması gereken
mesleki becerilerle ilgili alt yeterlik alanlarına bakıldığında, bunların alanın öğretim programı çerçevesinde,
eğitim-öğretim süreçlerini planlama, uygulama ve değerlendirmeyle ilgili oldukları görülmektedir.
Öğretmenlerin bütün bu beklentileri yerine getirebilmesi ve kendilerine gönderilen öğretim programlarını
hayata geçirebilmesi her şeyden önce o programın okuryazarı olmalarına bağlıdır. Öğretmenler bu
okuryazarlık becerisine sahip değillerse, kendilerinden beklenen ve bu yeterliliklerin birer göstergesi olan
davranış ve uygulamaların beklenmesi gerçekçi olmayacaktır. Bu durumda programın yaşama
geçirilmesinde sorunlarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Dolayısıyla, üzerinde durulması öncelikli olan konu
öğretmenlerin program okuryazarlığı becerisine kavuşturulmasıdır. Bu kazanım, ancak öğretmen
eğitiminde konuya daha çok odaklanılması ile gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte taşıdığı öneme rağmen
program geliştirme dersinin öğretmen yetiştirme programlarından neredeyse tamamen çıkarıldığı
gözlenmektedir. Türkiye’de eğitim fakültelerinde halen uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme
programları incelendiğinde sadece sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde (2 kredi) program geliştirme
dersinin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca, fen bilgisi öğretmenliği bölümünde Fen-Teknoloji Programı ve
Planlama (3 kredi); görme engelliler öğretmenliği bölümünde, işitme engelliler öğretmenliği bölümünde
ve zihin engelliler öğretmenliği bölümünde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (3’er kredi), Üstün
zekalılar öğretmenliği bölümünde Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler için Eğitim Programlarının
Farklılaştırılması (2 kredi), okul öncesi öğretmenliği bölümünde İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim
Programları (2 kredi) ve psikolojik danışma ve rehberlik bölümünde ise Rehberlikte Program Geliştirme (3
kredi) adlarıyla öğretmen adaylarının program okur-yazarlığı becerisi kazanmalarına katkı sağlayabilecek
dersler yer almaktadır. Ancak diğer bölümlerin hiç birinde uygulayacağı programın okur-yazarı olan,
programı anlayarak, sorgulayarak, geliştirerek uygulayabilecek öğretmen yetiştirmeye yönelik herhangi
bir ders bulunmamaktadır.
Öte yandan öğretmenlerin program okuryazarlığı becerileri üzerine odaklanan çok az sayıda
çalışmaya ulaşılabilmiştir. Alanyazındaki boşluk, bu araştırmanın yapılmasına ciddi gereksinim
oluşturmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı, öğretmenlerin program okuryazarlığı konusundaki özyeterliklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için araştırmanın verileri, ilk,
orta ve lise düzeyindeki öğretmenlerden, araştırmacılar tarafından geliştirilen Eğitim Programı
Okuryazarlığı Anketi aracılığıyla toplanmıştır. Üç bölümden oluşan bu anketin ilk bölümü katılımcıların
kişisel bilgilerini toplamaya yöneliktir. İkinci bölüm ise sekiz açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu sorular,
öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı kavramını nasıl tanımladıklarına, programın hangi temel
öğelerden oluştuğuna, bu öğelerin her birine yönelik açıklamalarına, programın öğeleri arasında
bulunması gereken ilişkilere, öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlarken izledikleri süreçlere, program okuryazarlığı bağlamında öz-değerlendirmelerine ve önerilerine yöneliktir. Anketin üçüncü bölümünde ise
programın amaç, içerik, eğitim durumu ve ölçme–değerlendirme öğelerine yönelik yeterlik ifadeleri
(Verilen kazanımın hangi hedef boyutuna ilişkin olduğunu ayırt edebilirim, İçeriğin öğrenci seviyesine
uygunluğunu denetleyebilirim, vb.) verilmiş ve her öğretmenin bu ifadeler bakımından kendi yeterlilik
düzeyini değerlendirerek uygun seçeneği (Hiç katılmıyorum – Tamamen katılıyorum) işaretlemeleri
istenmiştir. Anketle toplanan nicel veriler istatistik programıyla analiz edilip betimsel değerleri elde
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edilmiştir. Nitel veriler ise içerik analizi çözümlenmektedir. Bunun için öncelikle tüm veriler bilgisayar
ortamına aktarılmıştır. Ardından kodlama ve temalaştırma sürecine geçilmiştir. Analiz sürecinin bitiminde
elde edilen bulgular, tablolaştırılarak sunulacaktır.
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PROBLEM
Curriculum development in education (CDE) is a process in which the deficiencies of structural
components of curriculum are remedied and the curriculum is redeveloped. Students’ partnership for
CDE is considered by experts as a student right. For this purpose, some works based on individual and
group interviews can be organized. Also the knowledge and skills which are gained by pre-service teachers
via applications about development process of curriculum they are to use in education may support them
to be competent users. In addition to this, our experiences indicate that undergraduate students consider
CDE course as theoretical and abstract, therefore the students’ interests and motivations towards the
course decrease. In this context, teaching CDE lessons via concrete applications may change students’
these senses into positive by real life experiences.
PURPOSE OF STUDY
The main purpose of this study is to introduce applied CDE course and to investigate students’
views toward this application and the situations observed. In accordance with this purpose, following
questions are answered:
1.What are the specifications of applied CDE course?
2.What are the specifications of the sample curriculum developed at the end of applied CDE
course?
3.In the context of applied CDE course, what are the students’ views towards;
3.1.The works they complete easily during the course?
3.2.The works which they have difficulty in?
3.3.The contributions of the application?
3.4.The limitations of the application?
3.5.The in-group interactions?
3.6.The intergroup interactions?
3.7.The knowledge they have learned from the members of their own groups?
3.8.The knowledge they have learned from the members of other groups?
3.9.The changes of theoretical knowledge and point of view about course after the applied CDE
course?
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3.10. Their proficiencies in attending to a professional work for CDE?
3.11. Their proposals for CDE applications which will be done in future?
METHODOLOGY
The present study is an action research which represents an applied CDE course and evaluates this
application in terms of students’ views and in-class observations. Students’ views toward the application
and in-class observations comprise the qualitative dimension of the research. The application of CDE was
realized within the CDE course which is taught theoretically 3 hours a week. The application was lasted
for 12 hours in six weeks. At the end of this application, students developed a sample curriculum for the
“Communication” unit of “Curriculum for Primary School Computer Course (1th-8th grades)”.
The application was performed with a study group of 48 students attending to Department of
Computer Education and Instructional Technologies in University of Kahramanmaras. The study group
was composed of the students via convenience sampling model, who were attended to CDE course taught
by one of the researcher at university. 31 of students (64.6%) are female and 17 of them (35.4%) are male.
After the CDE application, interviews were done with volunteer 15 students. The sampling for interviews
was done by selecting five students from each group of CDE application (Decision and Coordination
Group-DCGroup, Working Group-WGroup, Counselling Group-CGroup) because of gathering reach data
for the study. The interviewees of DCGroup served as minister of instruction and education board, parentteacher association representative, student representative, parent representative, member of
supervisory board. The interviewees of WGroup served as curriculum development specialist (two
students) and practitioner branch teacher (two students). The interviewees of CGroup served as public
relations specialist, educational psychologist, educational sociologist, educational technologist, and
educational administrator. The sample of observations includes all of 48 students of class.
During the CDE application, researchers made observations and obtained knowledge about
students’ studies and anecdotal data about the planning, beginning, continuation and conclusion of CDE
application were collected by this way. After the conclusion of CDE application, interviewees were done
with chosen 15 students. The semi-structured interview form was developed by the researchers. The
content analysis was done on the interview and observation data. Direct quotations were used to clarify
the findings of interviews.
RESULTS
The results of the study are as follows:









The students considered the cooperative applications in the study as facilitator.
The students indicated that they had difficulties in writing the objectives of curriculum.
The students declared that the CDE application contributed to their learning about the steps of curriculum
development.
The six-week application was considered as inefficient by the students and they proposed at least eightweek duration.
The students asserted some problems about communication and sharing the responsibilities both in the
group and inter-groups.
The students declared that they had learnt knowledge from their groupmates and the members of the
other groups.
The students indicated that they got knowledge and changed their point of views via CDE application.
The students asserted that they would carry on a professional work same as they did during CDE
application.
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It was observed during the CDE applications that the students were generally willing to participate and
interested in activities.

Keywords: Curriculum development in education, applied education, pre-service teachers, action research.
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PROBLEM
Eğitimde program geliştirme (EPG) süreci, ihtiyaç analizi sonuçlarına göre programın yapısal
özelliklerine ait eksikliklerin giderilmesi ve programın yeniden oluşturulması çalışmalarını içerir. Program
geliştirme uzmanları, öğrencilerin EPG çalışmalarına katılmalarını bir öğrenci hakkı olarak kabul
edilmektedirler. Bu amaçla öğrencilerin programlara yönelik görüşlerini belirlemek için bireysel ve grup
görüşmelerine dayalı çalışmalar yapılabilmektedir. Ayrıca, programı doğrudan uygulayacak olan öğretmen
adaylarının, eğitimde kullanacakları programın nasıl geliştirildiğine yönelik uygulamalı olarak edinecekleri
bilgi ve beceriler, uygulamada daha donanımlı olmalarını sağlayabilir. Bunun yanı sıra, eğitsel
tecrübelerimiz göstermektedir ki, lisans düzeyindeki EPG dersi öğrenciler tarafından kuramsal ve soyut bir
ders olarak görülmekte, bu nedenle öğrencilerin derse yönelik ilgi ve güdülerinin azaldığı
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, EPG dersinin uygulamalı ve somut olarak işlenmesinin öğrencilerin
dersin gerçek yaşam uygulamalarını tecrübe ederek bu algılarının olumlu yönde değişmesini sağlayacağı
düşünülmektedir.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmanın genel amacı, uygulamalı EPG dersinin tanıtılıp, uygulamaya yönelik öğrenci
görüşlerinin ve uygulama sırasında gözlemlenen durumların incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1.EPG uygulama sürecinin özellikleri nelerdir?
2.EPG uygulaması sonunda geliştirilen örnek programın özellikleri nelerdir?
3.Öğrencilerin;
3.1.EPG uygulamasında kolaylıkla yapabildikleri çalışmalara,
3.2.EPG uygulamasında zorlandıkları durumlara,
3.3.EPG uygulamasının sağladığı katkılara,
3.4.EPG uygulamasının sınırlılıklarına,
3.5.EPG uygulamasındaki grup içi etkileşim sürecine,
3.6.EPG uygulamasında gruplararası etkileşim sürecine,
3.7.EPG uygulamasında kendi grup üyelerinden öğrendiklerine,
3.8.EPG uygulamasında diğer grupların üyelerinden öğrendiklerine,
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3.9.EPG uygulamasından sonra dersle ilgili kuramsal bilgi ve bakış açılarındaki değişikliğe,
3.10.Profesyonel bir EPG çalışmasına katılma konusundaki yeterliklerine,
3.11.İleride yapılacak EPG uygulamalarına ilişkin önerilerine yönelik görüşleri nelerdir?
4. EPG uygulamaları sırasında gözlemlenen öğrenci davranışları nelerdir?
YÖNTEM
Çalışma, teorik olan EPG dersinin uygulamalı olarak işlenmesine, bu uygulamanın öğrenci
görüşlerine ve sınıf içi gözlemlere dayalı olarak değerlendirilmesine yönelik bir eylem araştırmasıdır.
Öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşleri ve sınıf içi gözlemler çalışmanın nitel boyutunu
oluşturmaktadır. EPG uygulaması, haftada 3 saat teorik olarak işlenen EPG dersinde gerçekleştirilmiştir.
Uygulamalar altı haftada 12 saat sürmüştür. Bu süre sonunda öğrenciler, İlköğretim Bilgisayar Dersi (1-8.
Sınıflar) Öğretim Programı’nın İletişim ünitesine yönelik bir program geliştirmişlerdir.
Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi bölümünün ikinci sınıfında öğrenim gören 48 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu,
araştırmacılardan birinin üniversitede yürüttüğü EPG dersini alan öğrencilerden oluştuğundan dolayı kolay
ulaşılabilir örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Uygulamaya katılan öğrencilerin 31’i (%64.6) kız, 17’si
(%35.4) erkektir. Uygulamadan sonra bu öğrenciler arasından gönüllü olan 15 öğrenci ile görüşmeler
yapılmıştır. Bu öğrencilerin belirlenmesinde, EPG uygulamasında yer alan üç grubun (karar-koordinasyon,
çalışma, danışma) her birinden beş öğrencinin olmasına dikkat edilmiştir. Bunun gerekçesi, her grubun
çalışmasından bilgi alabilmek ve böylece uygulamayla ilgili elde edilecek verilerin zenginleşmesini
sağlamaktır. Görüşme yapılan öğrencilerden karar-koordinasyon grubunda yer alanlar talim-terbiye
kurulu başkanı, okul-aile birliği temsilcisi, teftiş kurulu üyesi, öğrenci temsilcisi, veli temsilcisi görevlerini
üstlenen öğrencilerdir. Çalışma grubundaki öğrenciler konu alanı uzmanı, program geliştirme uzmanı (iki
öğrenci) ve uygulayıcı branş öğretmen (iki öğrenci) görevlerini üstlenen öğrencilerdir. Danışma grubundaki
öğrenciler ise halkla ilişkiler uzmanı, eğitim psikoloğu, eğitim sosyoloğu, eğitim teknoloğu ve eğitim
yöneticisi görevlerini üstlenen öğrencilerdir. EPG uygulaması sırasında yapılan gözlemlerde ise sınıftaki 48
öğrencinin tamamı gözlem örneklemini oluşturmaktadır.
EPG uygulama çalışmaları sırasında araştırmacılar tarafından yapılandırılmamış gözlemler yapılarak
uygulama sürecinin planlanması, başlaması, devam etmesi ve tamamlanmasına yönelik anekdotlar gözlem
formlarına kaydedilmiştir. EPG uygulamaları bittikten sonra, seçilen 15 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır.
Görüşme formu yarı yapılandırılmış olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Görüşme ve gözlem
verileri üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Bulgulara açıklık getirmesi amacıyla öğrenci görüşlerinden bire
bir alıntılara yer verilmiştir.
SONUÇLAR
Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:






Öğrenciler, çalışmanın iş birliği şeklinde olmasını kolaylaştırıcı olarak gördüklerini belirtmişler.
Öğrenciler, geliştirdikleri programın kazanımlarını yazarken zorlandıklarını belirtmişlerdir.
Öğrenciler EPG uygulamasının program geliştirme basamaklarını öğrenmeyi sağladığını ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin EPG uygulaması için altı haftalık sürenin yetersiz olduğunu ve en az sekiz hafta olması
gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
Öğrenciler grup içi ve gruplararası çalışmalarda iletişim ve sorumlulukları paylaşmak bakımından sorunlar
yaşadıklarını belirtmişlerdir.
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Öğrenciler hem kendi grup üyelerinden hem de diğer grupların üyelerinden bir şeyler öğrendiklerini ifade
etmişlerdir.
Öğrenciler EPG uygulamasının kuramsal dersle ilgili bilgi ve bakış açılarında olumlu değişiklikler
oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir.
Öğrenciler uygulama sırasında üstlendikleri görevin aynısını profesyonel bir çalışmada da
yürütebileceklerini belirtmişlerdir.
EPG uygulamaları sırasında öğrencilerin etkinliklere katılmada genel anlamda istekli ve ilgili oldukları
gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde program geliştirme dersi, uygulamalı eğitim, öğretmen adayları, eylem araştırması.
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Abstract No: 31 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Teachers’ perceptions of responsibility for student achievement is a concept that was introduced
by Guskey. Teachers may attribute the achievements and failures of students to factors related to their
own efforts, as well as to factors outside the limits of their own supervision. Studies carried out to date
have revealed a weak relationship between accepting responsibility for achievement and accepting
responsibility for failure, in that a teacher who takes responsibility for achievement may not take
responsibility for failure; and teachers in general take responsibility for achievement but attribute failure
to other factors. An analysis of previous studies indicates that the perception of taking responsibility for
achievement and failure among teachers is discussed as a concept that is associated with their perception
of efficacy. According to previous researches, teachers with a positive perception of efficacy take
responsibility both for their students’ achievements and failures, while those with a negative perception
of efficacy attribute their students’ achievements or failures to the factors outside their control.
There have been many studies revealing a relationship between the perception of efficacy and the
way classes are managed among teachers, with the way teachers manage their classes being shaped in
accordance with their perceptions of development and learning. Some teachers attribute learning and
development to environmental arrangements, while others perceive learning and development as an
internal process of learner. These beliefs and perceptions cause teachers to adopt different styles of
classroom management, ranging from interventionist to non-interventionist approaches. At the center of
this range is the interactionalist classroom management style that attributes learning and development
to the interaction between the students and the environment. Interventionist teachers believe that
classroom rules, routines and student behaviors should be controlled and directed by themselves, and
such teachers tend to display traditional teacher behaviors in classroom management. Researches have
also shown that teachers may adopt different styles of classroom management in different dimensions.
Aim: The aim of this study is to examine the classroom management styles of secondary school
teachers and their perceptions of responsibility for students achievement according to variables such as
gender and occupational seniority and to determine the relationship between classroom management
styles and student achievement responsibility perceptions.
Method: The research was conducted on 228 secondary school teachers. The data in this study,
which was carried according to the survey model, were collected by the Attitude and Belief Questionnaire
Towards Classroom Management, and the Academic Achievement Perception Scale. Arithmetic mean,
frequency, percent, standard deviation, one way analysis of variance (ANOVA), t-test and correlation
analysis were used in the analysis of the data.
Findings: According to the findings of the present research, 66.7 percent of secondary school
teachers use an interventionist style in the instructional management dimension of classroom
management, 57.5 percent adopt a non-interventionist style in the people management dimension and
41.2 percent of them prefer an interactionalist style. When the classroom management styles of
secondary school teachers are examined on the basis of gender, no significant difference was found either
in the instructional management dimension (t=.59; p>,05) or the people management dimension (t=.85;
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p>,05). Similarly, the classroom management styles of teachers are not affected by the level of
professional seniority of the teacher, in either the instructional management dimension (F=.97; p>,05) or
in the people management dimension(F=.59; p>,05). It has been found that secondary school teachers
take more responsibility for academic achievement (M=664,68) than they do for failure(M=524,74), and
their perceptions of responsibility are at a medium level in both cases. Female teachers have been shown
to percieve more responsibility for both achievemen( M=676,8) and failure (M=543,92) than male
teachers (t=2,26; p<,05), and the perceptions of secondary school teachers regarding responsibility for
academic achievement are not affected by their level of seniority (F=.91; p>,05). When the relationship
between secondary school teachers’ classroom management styles and their perceptions of the
responsibility for academic achievement is examined, those who feel responsible for their students’
academic achievements tend to take a more interventionist approach to classroom management (r=,234;
p<,05).
Results: According to the results of the present study, teachers tend to adopt an interventionist
style in the course management dimension, and to display more traditional teacher behaviors, and this
situation still prevails on the basis of professional seniority. Since there is no difference between teachers
with more than 20 years of teaching experience and those who have just entered the profession in terms
of both classroom management style and their perception of taking responsibility for academic
achievement, it is thought that the effectiveness and content of our teacher training programs should be
reviewed.
Keywords: Classroom management style, responsibility for achievement, secondary school teachers.
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Öğrenci başarısından sorumluluk alma Guskey tarafından ortaya atılmış bir kavramdır.
Öğretmenler öğrencilerin başarı ve başarısızlıklarını kendi çabalarıyla ilgili etmenlerle açıklayabildikleri gibi
kendi denetimleri dışındaki etmenlerle de açıklayabilmektedir. Yapılan araştırmalar başarıdan sorumluluk
alma ile başarısızlıktan sorumluluk alma arasındaki ilişkinin düşük olduğunu, başarıdan sorumluluk alan
öğretmenin başarısızlıktan sorumluluk almayabileceğini, genel olarak bakıldığında öğretmenlerin
başarıdan sorumluluk alırken başarısızlığı başka etmenlere yüklediğini saptamıştır. Alanyazın
incelendiğinde öğretmen başarı- başarısızlık sorumluluk algısının öğretmen yeterlik algısıyla ilgili bir
kavram olarak ele alındığı görülmektedir. Araştırmalara göre yeterlilik algısı olumlu öğretmenler,
öğrencinin hem başarı hem de başarısızlığından kendisini sorumlu tutarken, yeterlilik algısı düşük
öğretmenler öğrencinin başarı durumlarını kendisi dışındaki etmenlerle açıklarlar.
Öğretmenlerin yeterlik algısı ile onların sınıf yönetim biçemleri arasında ilişki olduğunu ortaya
koyan birçok araştırma mevcuttur. Öğretmenlerin sınıf yönetim biçemleri onların gelişim ve öğrenmeyle
ilgili algılarına göre şekillenmektedir. Kimi öğretmenler öğrenme ve gelişimi çevresel düzenlemelerle
açıklarken kimileri öğrenmeyi ve gelişimi içsel bir süreç olarak algılarlar. Bu inanış ve algılar öğretmenlerin
sınıf yönetiminde müdahaleciden müdahaleci olmayana bir düzlemde farklı yönetim biçemleri
benimsemesine neden olurlar. Bu düzlemin ortasında öğrenme ve gelişmeyi çevre ve öğrencinin
etkileşimiyle açıklayan etkileşimci sınıf yönetim biçemi yer almaktadır. Müdahaleci öğretmenler sınıf
kurallarının, rutinlerin ve öğrenci davranışlarının kendileri tarafından kontrol edilmesi yönlendirilmesi
gerektiğine inanırlar. Sınıf yönetiminde geleneksel öğretmen davranışlarını sergileme eğilimi gösterirler.
Araştırmalar öğretmenlerin sınıf yönetiminin farklı boyutlarında farklı biçemleri benimseyebileceğini
göstermektedir.
Amaç: Bu araştırmada ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri ile akademik başarı
sorumluluk algılarının cinsiyet ve mesleki kıdem gibi değişkenlere göre incelenmesi ve sınıf yönetim
biçemleri ile akademik başarı sorumluluk algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını 228 lise öğretmeni oluşturmaktadır. Tarama modelinde
gerçekleşen bu araştırmadaki veriler Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum ve İnanç Anketi ve Akademik Başarı
Sorumluluk Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, aritmetik ortalama, frekans,
yüzde, standart sapma, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), t-testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular:Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ortaöğretim öğretmenlerinin %66.7’sinin sınıf
yönetiminin ders yönetimi boyutunda müdahaleci biçemi, insan yönetimi boyutunda ise %57.5’ nin
müdahaleci olmayan, %41,2’sinin etkileşimci biçemi sergiledikleri belirlenmiştir. Ortaöğretim
öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri cinsiyetlerine göre incelendiğinde ne ders yönetimi (t=.59; p>,05)
nede insan yönetimi boyutunda (t=.85; p>,05) fark anlamlı saptanamamıştır. Benzer şekilde öğretmenlerin
sınıf yönetim biçemleri ders yönetimi boyutunda (F=.97; p>,05) ve insan yönetimi boyutlarında (F=.59;
p>,05) mesleki kıdemlerine göre değişmemektedir. Ortaöğretim öğretmenlerinin akademik başarıdan
(X=664,68) başarısızlığa (X=524,74) göre daha fazla sorumluluk aldığı, her iki durumda da sorumluluk
algılarının orta düzey olduğu belirlenmiştir. Kadın öğretmenlerin başarıdan (X=676,8) hem de
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başarısızlıktan (X=543,92) erkek öğretmenlere göre daha fazla sorumluluk aldıkları (t=2,26; p<,05) ve
ortaöğretim öğretmenlerinin akademik başarı sorumluluk algılarının kıdemlerine göre değişmediği (F=.91;
p>,05) görülmüştür. Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri ile akademik başarı sorumluluk
algıları arasındaki ilişki incelendiğinde, öğrencinin akademik başarısından kendisini sorumlu hisseden
ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetiminde müdahaleci biçemi sergiledikleri belirlenmiştir (r=,234;
p<,05).
Sonuç:Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler ders yönetimi boyutunda müdahaleci biçemi
benimsemektedir. Bir başka ifade ile geleneksel öğretmen davranışlarına yönelmektedir. Üstelik mesleki
kıdeme göre bu durum değişmemektedir. 20 yıldan fazla kıdemi olan öğretmenler ile mesleğe yeni
başlayan öğretmenlerin arasında gerek sınıf yönetim biçemi gerekse akademik başarı sorumluluk algıları
arasında fark olmaması öğretmen eğitim programlarımızın etkililiği ve içeriğinin gözden geçirilmesi
gerektiğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetim biçemi, akademik başarı sorumluluk algısı, ortaöğretim öğretmenleri.
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The concept of learning, which is identical with human beings, is a process that is recognized as
beginning with the birth of man. The learning process that begins to happen naturally within the family
and social circle where birth and human beings are and continues with the school life is one of the most
important tools in the shaping and survival of the human being. The learning process that has started
under the supervision of parents continues in kindergartens and kindergartens for children starting to
pre-school institutions and in primary school for children who start primary school directly. Teachers are
leading the "learning" process in anticipated schools, which is an intensive learning environment. The
ability of a person with intellect to develop mind and to live with reason depends on his ability to sustain
the learning process properly. It is the primary general purpose of schools to carry out learning in a school
environment that is quite different from the family environment and to different dimensions without
learning from the social family environment. The beliefs, perceptions, learning processes and products of
the learners are important for the teachers who will create the bases of learning in their long school life
and gain the skills of life-long learning. The primary purpose of the teachers' professions is to ensure their
learning at the highest level. In order to achieve this goal, the teachers identify different approaches,
values, paradigms, and make efforts to achieve learning by various methods and techniques appropriate
for them. The approach teachers take is related to the paradigms and the methods and techniques they
use in learning environments, and the perceptions of teachers about learning. The teacher's perception
of the learning context is considered important in terms of raising the learning levels of the students.
Aim of The Study: The aim of the study is to develop a measurement instrument with a high level
of validity and reliability that teachers can identify with their "learning" perceptions.
Method: Data collection in the study was conducted in private schools in Istanbul and Adana
provinces. It consists of teachers who participate in seminars and trainings given by the researcher.
Teachers working at the pre-school, primary school, junior high school and high school levels participated
in the study. The professional experience of participating teachers varies from one year to forty years.
Three hundred three teachers participated in the study. The method of research is the survey model
because it aims to identify the current situation. In the study, a measuring instrument consisting of 28
Likert type and five open ended questions was used. The following steps were taken in the research:
I. Occurrence of a Scale Development Idea (Problem emerged in real life): In a school where the
researcher is working on institutional development, the school management has begun to search for the
answer to the question about the characteristics of the teacher's different approaches.
II. The aim of the scale development is to develop a scale that determines teachers' beliefs and
perceptions about learning.
III. The conceptual-theoretical framework has been drawn up about the "Teacher's Learning
Perception" to be measured. Literary work has been done. The scale consists of two sub-dimensions.
IV. Problem pool was created by evaluating the problem situation.
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V. The opinions of three experts on the matter were taken. Initially, two items were removed from
the scale consisting of thirty items. It has been reduced to 28 items in its latest state.
VI. The language of the materials was examined by a Turkish expert and the necessary corrections
were made.
VII. Five experts have been working on the scope validity and experts have been asked to score as
appropriate (4), appropriate (3), improved (2) and not appropriate (1) in the range of Not Applicable and
Not Applicable for each item, have been accepted.
VIII. 303 teachers who participated in the test have participated in the volunteer teachers'
practice.
IX. Analyzes were made according to preliminary application result.
X. According to the results of the analysis, the final state of the test was established.
Results
An exploratory factor analysis by using basic components analysis of the Teacher's Perceptions of
Learning Scale was conducted with SPSS 25.0. Before carrying out this analysis, the Kaiser-Meyer-Olkin
value of 0.718, which is examined in order to evaluate the level of compliance of the data to factor
analysis, is higher than the recommended value of 0.6. The Bartlett test was significant at a Chi-Square
score of 2023.852 and a degree of freedom of 378 (p = 0.00, p <0.05). This condition supports the
correlation matrix.
Analysis of key components revealed the presence of ten components with a value above the
value of one. Each of these components describes 13.4%, 11.6%, 7.9%, 6.2%, 4.9%, 4.4%, 4.3%, 3.9%,
3.7% and 3.6% of the variance respectively. The slope and sediment chart reveals a clear break after the
fifth component. Using the Catell slope test, it was decided to retain five components in further analyzes.
It is seen that this decision is also supported by the parallel analysis results. These five components are
the Perception of Intelligence and Achievement Relationship (3rd, 4th, 5th and 6th items), Perception of
Modifiability of achievement (1st, 2nd, 12th and 20th items), Perception of Relationship between
Achievement and Pre-Learning 13, and 14th), Perception of Ability and Learning (16th, 23rd, and 24th
items), and Perception of Relationship between Achievement and Affective Characteristics (17th, 18th,
26th and 27th items).
Confirmatory Factor Analysis data are collected.
Result
Once the Confirmatory Factor Analysis is complete, the result section will be written.
Keywords: Learning Perception, Teachers’ Learning Perception, Learning Perception Scale
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Aim
Research revealed that qualified practices could be executed with a good theory of teaching. For
this reason, teachers should be sufficient from a theoretical perspective. Inquiring the viability of the
theory is also a critical teacher characteristic. These competencies can be achieved through teacher
education programs that encompasses theory and practice simultaneously and in an integrated manner.
Many countries search ways to improve theory and practice connection in pre-service teacher
education programs and professional development activities. First reason of the countries study on theory
and practice connection is that research indicates that the teachers in the first year, forced to connect
theory and practice. Second reason is that the increase of the rate of leaving the profession in the early
years. Third, to raise the students' achievements, schools need teachers who can solve the teaching
problems. The final reason is that paradigms on teacher education focus on traditional-craft, inquiry and
reflection.
In Turkey, in recent years, theory and practice connection is adopted in a certain extent to teacher
education paradigms. For instance, in the re-structure of faculties of education in 1997, the size of the
practice of teacher education programs was expanded. One of the action plan of the National Teacher
Strategy Document was published by The Ministry of National Education in 2017 is “restructuring teacher
education programs, mainly the practical activities”. One of the reasons to update the teacher education
programs released by Higher Education Council on May 16, 2018 is “spread out over time a wider variety
of teaching practices”. These statements illustrate that theory and practice connection has an effect on
teacher education policies. However, those policies have been not reflected adequately in pre-service
teacher education programs.
In Turkey, secondary teacher education is given either undergraduate programs or in pedagogical
formation certification programs. The lack of practice is a significant limitation of the pedagogical
formation certification programs in terms of theory and practice connection. The late onset and a short
duration of the practice period for undergraduate programs are identified as major issues. This study aims
to improve pre-service secondary teacher education programs in terms of theory and practice
connection. The main research question is “Are the theoretical and practical hours of the courses in
undergraduate secondary teacher education programs adequate in terms of theory and practice
connection?”
Method
In this study, 18 undergraduate secondary teacher education programs released in 2018 were
examined by administering document analysis. The theoretical and practical hours of the general culture,
field education, and teaching courses in these programs were identified. Theoretical/practical hour’s
ratios to total time of the programs were calculated.
Findings
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In the study, in the general culture group, Community Service course contains two hours practice
are determined in all programs. There are two teaching practice courses with six hours in the programs
outside of Guidance and Counseling, and Special Education. In the field education group, there are
practical hours (36 hours) in only Japanese among the foreign language teaching, and in only Geography
among the teacher education programs in social fields. Physics (18 hours) Chemistry (14 hours) and
Biology (18 hours) teacher education programs include practical hours but Math program don’t include
any practical hours, in that group.
The ratio of the theoretical hours to the total hours of the programs ranged between 67% and
91%. The three programs with the highest ratio of practical hours to the total hours are Painting (33%),
Japanese (27%), and Music (26%) teacher education programs, respectively. With the ratio of 9%, English,
Math and History teacher education programs are three of seven lowest programs.
Conclusion
This study concludes that the practical hours in undergraduate secondary teacher education
programs are not sufficient in comparison with the example teacher education programs. Therefore,
these programs need to be improved in terms of theory and practice connection. Practical times should
be increased and practices should be in each period of the pre-service teacher education programs. In
addition, to improve the programs in terms of the theory and practice connection, faculties of education
can benefit from practice schools in university campus and make some projects with The Ministry of
National Education, without waiting for the official decisions. Teacher candidates can also practice by peer
teaching, and by teaching voluntarily in summer schools, state institutions, and civil society organizations.
Keywords: Pre-service teacher education, theory and practice connection, teacher education program
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Amaç
Araştırmalar nitelikli öğretim uygulamalarının iyi kuramlarla gerçekleşebileceğini ortaya
koymuştur. Bu nedenle öğretmenlerin kuramsal açıdan yeterli olmaları gerekmektedir. Yanı sıra, bu
kuramların uygulanabilirliklerini sorgulamaları da önemli bir öğretmen özelliğidir. Bu yeterlikler, ancak
kuram ve uygulamayı eş zamanlı ve bütünleştirilmiş bir şekilde kapsayan öğretmen eğitimi programlarıyla
kazanılabilir.
Birçok ülke mesleki gelişim etkinliklerinde ve hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarında
kuram ve uygulama bağlantısını iyileştirme yollarını araştırmaktadır. Ülkeleri buna yönelten nedenlerden
ilki, öğretmenlerin mesleğe başladıkları ilk yıllarda kuramla uygulama arasında bağlantı kurmakta
zorlandıklarını gösteren araştırma bulgularıdır. İkincisi, mesleğin ilk yıllarında meslekten ayrılma
oranlarının artmasıdır. Üçüncüsü, öğrencilerin başarılarını yükseltmek için öğretim problemlerini
çözebilen öğretmene ihtiyaç duyulmasıdır. Son neden ise, öğretmen eğitimi paradigmalarının iş başında
öğrenme, araştırma ve yansıtmaya odaklanmalarıdır.
Türkiye’nin son yıllardaki öğretmen eğitimi paradigmalarında da kuram ve uygulama bağlantısının
belirli ölçüde benimsendiği görülmektedir. Örneğin, Eğitim Fakültelerinin 1997’deki yapılanmasında
hizmet öncesi eğitim programlarının uygulama boyutu genişletilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının 2017’de
yayımladığı Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nde “Öğretmen yetiştirmeye yönelik programların uygulama
ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılması” eylemi planlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu tarafından 16 Mayıs
2018 tarihinde yayımlanan öğretmen eğitimi lisans programlarını güncelleme gerekçelerinden biri
“öğretmenlik uygulamalarının daha geniş bir zamana yayılması” olarak belirtilmiştir. Bu gelişmeler, kuram
ve uygulama bağlantısının öğretmen eğitimi politikalarını da etkilediğini göstermektedir. Ancak bu
politikalar, hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarına henüz yeterince yansıtılamamıştır.
Türkiye’de ortaöğretim basamağı için öğretmen eğitimi, lisans programları ve pedagojik formasyon
eğitimiyle gerçekleştirilmektedir. Pedagojik formasyon eğitiminde kuram ve uygulama bağlantısı açısından
özellikle uygulama süresinin azlığı önemli bir sınırlılıktır. Lisans programlarında ise uygulamaların geç
dönemde başlaması ve kısa sürmesi önemli sorunlar olarak belirtilmektedir. Bu çalışmada ortaöğretimde
görev alabilecek öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim programlarının kuram ve uygulama bağlantısı
yönünden geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla “2018 ortaöğretim öğretmenliği
lisans programlarındaki derslerin kuramsal ve uygulama saatleri kuram ve uygulama bağlantısı açısından
yeterli midir?” sorusuna yanıt aranmıştır.
Yöntem
Bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılarak 2018 yılında yayımlanan ortaöğretime yönelik
18 öğretmen eğitimi lisans programı incelenmiştir. Bu programların genel kültür, alan eğitimi ve meslek
bilgisi gruplarında yer alan kuramsal ve uygulamalı ders saatleri belirlenmiştir. Kuramsal ve uygulamalı
ders saatlerinin toplam ders saatine oranları hesaplanmıştır.

776

Bulgular
Çalışmada; genel kültür grubunda, bütün lisans programlarında iki saat uygulama içeren Topluma
Hizmet Uygulamaları dersinin yer aldığı belirlenmiştir. Özel Eğitim ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
lisans programları dışındaki programlarda meslek bilgisi grubunda son sınıfta altı uygulama saati olan iki
Öğretmenlik Uygulaması dersi yer almaktadır. Alan eğitimi grubunda ise yabancı dil öğretmenliği
programlarından sadece Japonca öğretmenliği programında uygulama (36 saat) vardır. Sosyal alanlarda
ise alan eğitimi grubunda yalnızca Coğrafya öğretmenliği lisans programında uygulama (4 saat)
bulunmaktadır. Fizik (18 saat), Kimya (14 saat) ve Biyoloji (18 saat) öğretmenlikleri programlarında alan
eğitimi grubunda uygulama saatlerine yer verilirken Matematik öğretmenliği programında yer
verilmemiştir.
Kuramsal ders saatlerinin programdaki toplam ders saatine oranları %67 ile %91 arasında
değişmektedir. Uygulama saatlerinin programdaki toplam ders saatine oranı en yüksek olan üç program
sırasıyla Resim-İş (%33), Japonca (%27) ve Müzik (%26) öğretmenliği lisans programlarıdır. Bu oranın %9
ile en düşük olduğu yedi programın üçü İngilizce, Matematik ve Tarih öğretmenliği lisans programlarıdır.
Sonuç
Bu çalışmada ortaöğretim öğretmenliği lisans programlarındaki uygulama saatlerinin,
alanyazındaki örnek öğretmen eğitimi programlarıyla karşılaştırıldığında, yeterli olmadığı sonucuna
varılmıştır. Dolayısıyla bu programların kuram ve uygulama bağlantısı açısından geliştirilmeye ihtiyaçları
vardır. Lisans programlarında uygulama saatlerinin artırılması ve programların her döneminde uygulama
saatlerinin olması önerilebilir. Bunun yanında eğitim fakülteleri, resmi kararları beklemeksizin, programları
kuram ve uygulama bağlantısı açısından geliştirmek için üniversite uygulama okullarından yararlanma;
Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte projeler yapma; öğretmen adaylarının yaz okulu, akran öğretimi, sosyal
hizmetler verilen devlet kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde gönüllü öğreticilik yapmaları gibi
çalışmalar gerçekleştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, kuram ve uygulama bağlantısı, öğretmen eğitimi programı
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Introduction
In today's knowledge society, individuals should be able to use information not only to make a
career in any science but to make conscious decisions in everyday life or business life, and solve problems
they encounter. In short, they should be scientific literacy. Individuals who are scientific literacy; have
high-level thinking skills, are able to make decisions on scientific sources or research topics, solve
problems scientifically, and have knowledge of basic scientific facts and theories. The aim of scientific
literacy is to ensure that individuals have practical knowledge to solve problems, make conscious choices,
and take an active role in scientific issues that they may encounter in everyday life(Maurer, 2003).
Individuals are often faced with scientific issues of biology in their daily lives. Biology offers a
variety of information to people about the latest developments and solutions to the problems in many
fields such as productivity in agriculture and animal husbandry, soil structure, diseases, nutrition,
environmental problems, marriage and so on. Biology is a scientific discipline that is rapidly developing
and at the same time it integrates these developments into life. In parallel with the developments
experienced in biology, the need to gain mastery in biological literacy is also increasing.
Biological literacy is the ability to use scientific inquiry to understand and recognize biological
issues in society and integrate these ideas into decision making and communicate results to others
(McBride et al., 2013). In other words, biological literacy focuses on the use of key concepts in biology to
solve problems through scientific research. In this respect, an individual who is biological literacy should
firstly be aware of the importance of science, know scientific research methods, and have the ability to
conduct a scientific research. Biological literacy is therefore an advanced form of scientific literacy in the
biological context.
Uno and Bybee (1994) argue that biological literacy is important because it helps people to think
logically and critically about issues they encounter in their lives that involve biological problems.
Researchers are exploring biologic literacy as a process through which one's understanding of biological
concepts is developed throughout life and they indicate that biological literacy is at four levels. These
levels are; nominal, functional, structural and multidimensional biological literacy levels. At the level of
the nominal literacy, individuals can identify terms and questions as biological in nature, possesses in
various aspects of biology . At the level of the fonctional literacy, individuals uses biological vocabulary,
defines terms correctly, memorizes responses. Individuals at the level of structural literacy understand
conceptual schemes of biology, possesses procedural knowledge and skills, and can explain biological
concepts with their own cues. Individuals with multidimensional literacy understand the place of biology
among other disciplines, know the history and nature of biology, understand the interaction between
biology and society.
It can be difficult for each individual to attain multidimensional biological literacy. Because
individuals can be at a different level of biological literacy in every aspect of biology. However, at least, it
is necessary to be biological literacy at the basic level in order to be able to recognize current world
problems. It is important that prospective teachers who will raise individuals with the characteristics the
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community needs are biological literacy. Because teacher candidates will contribute to social
development by educating individuals who are aware of the basic biological problems in the country and
the world, who approach these problems with a critical perspective and research using scientific methods,
make decisions, produce solutions to problems, share biological solutions for human benefit, briefly be
biological literacy. In this research, it was aimed to determine the biological literacy levels of the
prospective teachers and to reveal whether these levels differ according to various variables. Findings
from this survey will determine the biological literacy levels of the teacher candidates participating in the
survey and suggestions will be made on what to do to reach the multidimensional biological literacy.
Purpose
The aim of this research is to determine the biological literacy levels of prospective teachers and
to examine whether these levels show a meaningful difference according to the gender and the sections.
Method
The research will be a descriptive study and will be conducted using a screening model. The study
group of the research will be prospective teachers who study in the last grades of Kafkas University Faculty
of Education. The data of the research will be collected using "Biological Literacy Scale" developed by
Soğuksu (2013). The data will be analyzed using mean, standard deviation, t-test and variance analysis
techniques. Since the research is not completed yet, the information about the "result" part of the
research can not be given
Keywords: science literacy, biological literacy, prospective teachers
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Giriş
Günümüz bilgi toplumunda bireyler, bilimi sadece herhangi bir bilim dalında kariyer yapmak için
değil, gündelik yaşantılarında veya iş yaşantılarında bilinçli kararlar alırken ve karşılaştıkları problemleri
çözerken de kullanabilmeli, bilimsel okuryazar olabilmelidirler. Bilimsel okuryazar olan bireyler; üst düzey
düşünme becerilerine sahip, bilimsel kaynak veya araştırma konularında kararlar alabilen, sorunları
bilimsel olarak çözebilen, temel bilimsel gerçekler ve teoriler konusunda bilgi sahibi olan bireylerdir.
Bilimsel okuryazarlıkta amaç, bireylerin problemleri çözebilmek için kullanabilecekleri pratik bilgi
birikimine sahip olmalarını, bilinçli seçimler yapmalarını ve gündelik yaşamada karşılaşabilecekleri bilimsel
meselelerde aktif rol almalarını sağlamaktır (Maurer, 2003).
Bireyler gündelik yaşamlarında farkında olarak veya olmayarak sıklıkla biyoloji bilimine yönelik
bilimsel meselelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin; tarım ve hayvancılıkta verimlilik, toprağın yapısı,
hastalıklar, beslenme, çevresel sorunlar, evlilik vb. pek çok konuda biyoloji bilimi bireylere son gelişmeler
ve sorunlara çözüm yolları hakkında bilgiler sunmaktadır. Biyoloji hızla gelişim kaydeden bir bilim dalı
olduğu gibi aynı zamanda bu gelişmeleri de yaşantıyla bütünleştirmektedir. Çünkü biyoloji “yaşam
bilimi”dir. Biyolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak biyoloji okuryazarlığı konusunda ustalık kazanma
gereksinimi de artmaktadır.
Biyoloji okuryazarlığı; toplumdaki biyolojik sorunları anlamak ve tanımak için bilimsel araştırmalar
yapabilme, bu araştırmaları karar verme sürecine entegre edebilme ve elde edilen sonuçları başkalarına
aktarabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır (McBride vd, 2013). Başka bir ifade ile biyoloji okuryazarlığı
bilimsel araştırma yoluyla sorunları çözmek için biyolojideki anahtar kavramların kullanımına
odaklanmaktadır. Bu açıdan biyoloji okuryazarı olan bir birey öncelikle bilimin önemini kavramalı, bilimsel
araştırma yöntemlerini bilmeli ve bir bilimsel araştırma yürütebilme becerisine sahip olmalıdır. Dolayısıyla
biyoloji okuryazarlığı, biyolojik bağlamda bilimsel okuryazarlığın gelişmiş şeklidir.
Uno ve Bybee (1994), biyoloji okuryazarlığının önemli olduğunu çünkü bu okuryazarlığın insanların
yaşamlarında karşılaştıkları biyolojik problemleri içeren meseleleri mantıklı ve eleştirel bir şekilde
düşünmelerine yardımcı olduğunu savunmaktadırlar. Araştırmacılar biyoloji okuryazarlığını bir kişinin
biyolojik kavramlar hakkında sahip olduğu anlayışların yaşam boyunca geliştiği bir süreç olarak ele almakta
ve dört seviyeden oluştuğunu belirtmektedirler. Bu seviyeler; nominal, fonsiyonel, yapısal ve çok boyutlu
okuryazarlık seviyeleridir. Nominal okuryazarlık seviyesinde bireyler; doğadaki kavramları ve sorunları
biyolojik olarak belirleyebilirler, biyolojinin çeşitli konularında kavram yanılgıları vardır, biyolojik
kavramların basit tanımlarını yapabilirler. Fonksiyonel biyoloji okuryazarlığı seviyesinde olan bireyler;
biyolojik kelimeler kullanırlar, kavramları doğru tanımlarlar, kavramların karşılıklarını ezbere bilirler.
Yapısal biyoloji okuryazarlığı düzeyinde bireyler; biyolojinin kavramsal şemalarını anlarlar, yöntemsel bilgi
ve becerilere sahiptirler, biyolojik kavramları kendi cümleleri ile açıklayabilirler. Çok boyutlu biyoloji
okuryazarlığına sahip bireyler ise biyolojinin diğer disiplinler arasındaki yerini anlarlar, biyolojinin tarihini
ve doğasını bilirler, biyoloji ile toplum arasındaki etkileşimi anlarlar.
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Her bireyin çok boyutlu biyoloji okuryazarlık seviyesine ulaşması zor olabilmektedir. Çünkü bireyler
biyolojinin her konusunda farklı bir okuryazarlık seviyesinde olabilmektedirler. Ancak en azından çevre
kirliliği, salgın hastalıklar, obezite, genetiği değiştirilmiş ürünler ve bu ürünlerin insan sağlığına etkileri,
türlerin devamlılığı, vb. güncel dünya sorunlarının farkına varabilmek için temel düzeyde de olsa biyoloji
okuryazarı olmak gereklidir. Özellikle toplumun ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirecek olan öğretmen
adaylarının biyoloji okuryazarı olmaları oldukça önemlidir. Çünkü öğretmen adayları; ülke ve dünya
yaşanan temel biyolojik sorunları tanıyan, eleştirel bir bakış açısıyla bu sorunlara yaklaşıp bilimsel yöntemi
kullanarak araştırmalar yapan, kararlar alabilen, sorunlara çözümler üretebilen, üretilen bu çözümleri
paylaşarak insanlık yararına kullanabilen kısaca biyoloji okuryazarı olan bireyler yetiştirerek toplumsal
gelişime katkı sağlayacaklardır. Bu doğrultuda bu araştırmada öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık
düzeylerini belirlemek ve bu düzeylerin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmama durumunu
ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu araştırmadan elde edilecek olan bulgular ile araştırmaya katılan
öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık düzeyleri tespit edilebilinecek ve bu düzeyin en üst seviye olan
çok boyutlu biyolojik okuryazarlık seviyesine ulaşması için yapılabilinecekler konusunda öneriler
sunulacaktır. Yurt içi liratürde öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık seviyelerini çeşitli değişkenlere
göre inceleyen çalışmaların görece az olması araştırmacılar açısından bu araştırmanın hem alandaki
boşluğu doldurmaya katkı sağlayacağı hem de gelecekte bu doğrultuda yürütülen araştırmalar için bir
zemin oluşturacağı doğrultusunda bir beklenti oluşturmaktadır.
Araştırmanın amacı
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının biyoloji okuryazarlık seviyelerini belirlemek ve bu
seviyelerin adayların cinsiyetlerine ve bölümlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
incelemektir.
Yöntem
Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modeli kullanılarak yürütülecektir. Araştırmanın
çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıflarında okuyan öğretmen adayları
oluşturacaktır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgiler formu ve Soğuksu
(2013) tarafından geliştirilen “Biyolojik Okuryazarlık Ölçeği” kullanılarak toplanacaktır. Veriler; ortalama,
standart sapma, t-testi ve varyans analizi teknikleri kullanılarak analiz edilecektir. Araştırma henüz
tamamlanmadığından araştırmanın “sonuç” kısmına ait bilgiler sunulamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: bilimsel okuryazarlık, biyoloji okuryazarlığı, öğretmen adayları
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Turkish Language Institution 'competence' is defined as the power to fulfill its duty. Qualification
for the teaching profession is meaningful to the extent that the knowledge required by the teacher can
have skill attitudes and behaviors. Teachers who act as practicing planners and assessors in education and
training need to have general and specific field competencies. The Ministry of National Education
restructured its teaching proficiency in 2017 based on teachers' professional and personal value
development, student recognition skills, learning development monitoring and evaluation skills, learning
and teaching processes, school family and community relations, , 31 sub-competencies and 233
performance indicators and special field qualifications. The Ministry of National Education stated that the
contents of the academic courses before the service areas of the teacher competencies are used as
teaching practice. Again, teacher recruitment, candidate teacher training process, continuing professional
development, career development and evaluation, performance evaluation and self-evaluation processes
are classified as areas that will enable teachers to
The training of teachers in our country and the establishment of teacher standards are based on
the unification education law and the village institutes. With the Law No. 6234 published in 1954, the
name of the institutions that raise teachers is the First Teacher School and the requirement of having 4
years of higher education to the teachers with the National Education Basic Law numbered 1739 issued
in 1973 is defined as a "profession of profession" , the need to have specific knowledge and pedagogical
formation is an indication of the fact that studies have been undertaken to establish a standard in the
teaching profession from the first years of education. A number of reports have been published in
different years with a view to establishing a basic reference to teachers, enabling all teachers to take
advantage of a single holistic resource, and the Ministry of National Education's requirements for the
period and the need for education in order to reach a fair judgment on teacher performance evaluation.
The last of these reports is the report published in the Official Gazette on June 9, 2017, with the report of
the general proficiency of teaching profession published in 2006 by the Ministry of National Education
General Directorate of Teacher Training and Revision.
In this study, which is planned by taking into consideration the reports, education activities and
the legal basis of the teaching profession published by the Ministry of National Education, it is aimed to
determine the perceptions of the teacher candidates about the teaching profession and the meaning they
place on the profession. Again within the scope of the study, prospective teachers evaluated themselves
in terms of curriculum, teaching methods and techniques, lesson plan development, classroom
management. At the end of the four-year training period, it will be attempted to understand how selfevaluations of teacher candidates in particular are within the scope of "teaching profession knowledge"
Objective evaluation of teacher candidates will help them identify where they are at the
professional level to recognize entry behaviors, knowing the problems, obstacles, positive and negative
aspects they may encounter when they are in the profession. The study's study group consisted of 50
randomly selected students from the classroom teacher education department of the 2017-2018
academic year. The formation of the working group was based on the disqualification principle. Candidate
candidates who will be evaluated with a multiple choice examination within the scope of the public
personnel selection examination are required to write general qualifications related to the teaching
profession and texts that they can freely identify themselves in order to determine their qualifications
782

within these competencies. Texts are organized as open-ended, including curriculum, use of teaching
methods and techniques, lesson plan development, classroom management competence and guidance.
Texts written by teacher candidates will be analyzed by content analysis method. Through the themes
reached as a result of the codes to be obtained, the 'situation' to be investigated will be tried to be
described. The analysis process of the data obtained from the research continues.
Keywords: teacher qualifications, self-assessment,teacher training
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Türk Dil Kurumu ‘yeterliliği’, görevini yerine getirme gücü olarak tanımlanmaktır. Öğretmenlik
mesleği için yeterlilik, öğretmenliğin gerektirdiği bilgi beceri tutum ve davranışlara sahip olabilme
ölçüsünde anlamlıdır. Eğitim ve öğretimde uygulayıcı planlayıcı ve değerlendirici olarak görev yapan
öğretmenlerin genel ve özel alan yeterliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı,
öğretmenlerin mesleki ve kişisel değer gelişimlerini, öğrenciyi tanıma yeteneklerini, öğrenmeyi gelişimi
izleme ve değerlendirme becerilerini, öğrenme ve öğretme süreçlerini, okul aile ve toplum ilişkilerini,
program ve içerik bilgilerini baz alarak 2017 yılında öğretmenlik genel yeterliliklerini yeniden
yapılandırarak altı ana yeterlilik alanı, 31 alt yeterlilik ve 233 performans göstergesi ve özel alan yeterliliği
belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yeterliklerinin kullanım alanlarını hizmet öncesinde akademik
derslerin içeriği ve öğretmenlik uygulaması olarak belirlemiştir. Yine öğretmen istihdamı, aday öğretmen
yetiştirme süreci, sürekli mesleki gelişim, kariyer gelişimi ve değerlendirme, performans değerlendirme ve
öz değerlendirme süreçleri öğretmenlerin yeterliliklerini ortaya koymalarını sağlayacak alanlar olarak
sınıflanmıştır.
Ülkemizde öğretmen yetiştirme ve öğretmen standardı oluşturma çalışmaları tevhidi tedrisat
kanunu ve köy enstitülerine dayanmaktadır. 1954 yılında yayınlanan 6234 sayılı kanunla öğretmen
yetiştiren kurumların adının İlk öğretmen Okulu olması, 1973’te çıkarılan 1739 sayılı Milli eğitim Temel
Kanunu’yla öğretmenlere 4 yıllık yükseköğrenim görme zorunluluğunun getirilmesi, yine bu kanunla
öğretmenliğin bir “ihtisas mesleği” olarak tanımlanarak öğretmen adaylarının genel kültür, özel alan bilgisi
ve pedagojik formasyona sahip olma zorunluluğunun getirilmesi, eğitimin ilk yıllarından bu güne
öğretmenlik mesleğinde bir standart oluşturma çalışmalarının yapıldığının göstergesidir. Öğretmenlere
temel bir referans oluşturmak, tüm öğretmenlerin bütünsel tek bir kaynaktan yararlanmalarına olanak
tanımak, öğretmen performans değerlendirmesinde adaletli bir yargıya varabilmek amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığınca dönemin şartları ve eğitim ihtiyacı göz önünde bulundurularak farklı yıllarda pek çok rapor
yayınlanmıştır. Bu raporların sonuncusu Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü tarafından 2006 yılında yayınlanan öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri raporunun
güncellenip revize edilmesiyle 9 Haziran 2017 yılı Resmi Gazetede yayımlanan rapordur.
Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan raporlar, eğitim faaliyetleri ve öğretmenlik mesleğinin yasal
dayanakları göz önünde bulundurularak planlanan bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine ilişkin algıları ve mesleğe yükledikleri anlam belirlenmek istenmiştir. Yine çalışma kapsamında,
öğretmen adayları kendilerini öğretim programı, öğretim yöntem ve teknikleri, ders planı geliştirme, sınıf
yönetimi ve rehberlik açısından değerlendirmişlerdir. Dört yıllık eğitim süreci sonunda, özellikle
“öğretmenlik meslek bilgisi” kapsamında öğretmen adaylarının kendilerine ilişkin öz değerlendirmelerinin
nasıl olduğu anlaşılmaya çalışılacaktır.
Öğretmen adaylarının kendilerini objektif olarak değerlendirmesi mesleğe dâhil olduklarında
karşılaşabilecekleri sorunları, engelleri, olumlu ve olumsuz yönlerini bilerek, giriş davranışlarını fark
etmelerini sağlayacak mesleki açıdan nerede olduklarını tanımlamalarına yardımcı olacaktır. Araştırmanın
çalışma grubu, 2017- 2018 öğretim yılı sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri arasından olarak tesadüfi
olarak seçilen 50 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında seçkisizlik ilkesi temel
alınmıştır. Kamu personeli seçme sınavı kapsamında çoktan seçmeli bir sınavla değerlendirilecek olan
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin genel yeterlikler ve bu yeterlikler içerisinde kendi
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niteliklerini belirleyebilmeleri amacıyla kendilerini özgürce tanımlayabilecekleri metinler yazmaları
istenmiştir. Metinler eğitim programı, öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme, ders planı geliştirebilme,
sınıf yönetimi yeterliği ve rehberlik alanını kapsayacak şekilde açık uçlu olarak düzenlenmiştir. Öğretmen
adaylarının yazdığı metinler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenecektir. Elde edilecek olan kodlar
sonucunda ulaşılan temalar aracılığıyla, araştırmaya konu olan ‘durum’ betimlenmeye çalışılacaktır.
Araştırmadan elde edilen verilerin analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: öğretmen yetiştirme, özdeğerlendirme, öğretmen yeterlilikleri
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Introduction
Grit implies an over-willingness and determination to succeed against all kinds of obstacles for
long-term goals (Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007). Being able to continue with this strong
desire and determination will lead to the individual's goal Çelik, & Sarıçam, 2015). Grit is not merely an
academic achievement but a necessity in marriage, at work, in health, in all aspects of life.
Another variable for success and efficient learning is motivation. Motivation is a requirement for
social development and well-being (Deci & Ryan, 2000). Motivation is a cognitive energy that wants
people to get a certain need (Sarıçam, 2015). According to Moore (2007), motivation is individual’s
willingness in self-sustaining. Especially for long-term goals, this willingness must continue. This concept,
which is called as motivational stability by Constantin, Holman and Hojbot (2011), is a constant feature of
the conative system.
Other than assessment and evaluation or success rating, exams have functions such as acquiring
a profession and carrier planning. For instance, in Turkey, teacher candidates take KPSS examination to
become teachers since 2002. Until 2013, they were obliged to answer general culture, general ability and
educational sciences tests. However, since 2013, for many branches, there are field education test and
since 2016, they take an interview before the job.
For a country with young and dynamic population such as Turkey, the examination is necessary
(or is it necessary?) to make an election because the employment rate and graduation rate do not
coincide. While graduate candidates have this thrillful experience every two years, teacher candidates
have it every year. Teacher candidates also have an extra thrillful experience for the interviews which can
be described better with stress. It is important to remember that each test has a separate stressor on the
student (Steel & Yellow Crane, 2016). There are many internal and external factors that influence the
preparation process of candidates. Grit and motivation are two of these internal factors (Reraki et al.,
2015). The purpose of this study is to compare pre-interview and motivational levels of determination
and persuasiveness of teacher candidates entering KPSS with a hope to resume their lives after an average
of 16-17 years of education.
Method
Participants
The participants of the study consist of 471 (233+238) teacher candidates in 2014-2015 and 20172018 academic year who will take the KPSS exam.
Instruments
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Personal information form, Short-Resilience Scale, Motivational Stability Scale were used for
collecting data in the research.
Short-Resilience Scale: The 8-point Resilience Scale is developed by Duckworth and Quinn (2009),
adapted to Turkish by Sarıçam, Çelik and Oğuz (2016), is a 5-point Likert-type measurement tool.
Motivational Persistence Scale: Motivational Persistence Scale is developed by Constantin et al.
(2011) and adapted to Turkish by Sarıçam et al. (2013). It is 5-points Likert type measuring instrument
with 13 items and three sub-dimensions.
Data Analysis
The data gathered from the participants were first transferred to the computer data and examined
whether they provided parametric conditions. Independent samples t test was used in gender and year
comparisons, ANOVA and MANOVA tests were used in comparing sections as the data showed normal
distribution. The level of significance was taken as p <.01.
Findings
- The students' grit and motivational commitment scores for the 2017-2018 academic year are
statistically significantly lower than the students' motivation and stability scores for the 2014-2015
academic year.
- There is no statistically significant difference in grit and motivational stability scores of female
and male teacher candidates in both academic years.
- In both academic years, the grit and motivational stability scores of elementary school teacher
candidates are higher than other candidates.
Conclusion and Recommendation
Teacher interview test significantly affects the grit and motivational persistence levels in teacher
candidates. The reason for this can be the candidates’ thoughts on which they think that interviews give
the ability of the jury to determine the future of the candidates. So the validity and reliability of the
interview test should be increased or this exam should be abolished.
Keywords: Grit, motivation, teacher interview exam
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Giriş
Azim, uzun süreli hedefler için her türlü engele karşı başarılı olabilmek adına gösterilen aşırı istek
ve kararlılık anlamına gelmektedir (Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007). Bu güçlü istek ve
kararlılık sayesinde sabırla yola devam etmek bireyi hedefine ulaştıracaktır (Reraki, Çelik, & Sarıçam,
2015). Azimli olmak sadece akademik başarı için değil evlilikte, işte, sağlıkta kısaca hayatın her alanında
lazım olan bir gerekliliktir.
Başarı ve etkili öğrenme için gerekli bir diğer değişken motivasyondur. Motivasyon sosyal gelişim
ve iyi olma için bir gerekliliktir (Deci & Ryan, 2000). Motivasyon, kişilerin belirli bir ihtiyacını elde etmeyi
isteme arzusu olup, bilişsel bir enerjidir (Sarıçam, 2015). Moore’a (2007) göre motivasyon, bireyin isteklilik
konusunda kendini sürekli idame etmesidir. Özellikle uzun süreli hedefler için bu isteklilik halinin devam
etmesi gerekmektedir. Constantin, Holman ve Hojbotă (2011) tarafından motivasyonel kararlılık olarak
adlandırılan bu kavram konatif (conative) sistemin değişmez bir özelliğidir.
Sınavların ölçme değerlendirme ya da başarı sıralama fonksiyonun yanı sıra iş ve meslek edinimi,
kariyer belirleme gibi başka fonksiyonları da vardır. Örneğin Türkiye’de öğretmen adayları öğretmen
olabilmek için 2002 yılından bu yana Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmekteler. 2013 yılına kadar
genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri test sorularını cevaplarken, 2013 yılından itibaren birçok
branş için alan eğitimi testi getirilmiştir. 2016 yılından itibaren ise öğretmenlik mülakat sınavına
girmekteler.
Türkiye gibi genç dinamik bir nüfus kitlesine sahip bir ülkede üniversite mezun sayısı ile istihdam
oranları birbirileriyle örtüşmediği için mecburen adaylar arasında eleme yapabilmek için sınav yapmak
gerekmektedir (gerekmekte midir?). Lisans KPSS adayları iki yılda bir bu heyecanı yaşarken, öğretmen
adayları her yıl yaşamaktadır. Öğretmen adayları KPSS’ye ek olarak yeni bir uygulama ile mülakat sınavı
heyecanı yaşamaktadır. Buna heyecan yerine stres demek daha doğru olacaktır. Çünkü her sınavın öğrenci
üzerinde ayrı bir stresör (Çelik & Sarıçam, 2016) olduğu unutulmamalıdır. Adayların sınava hazırlık sürecini
etkileyen birçok içsel ve dışsal faktörler vardır. Azim ve motivasyon bu içsel faktörlerden ikisidir (Reraki et
al., 2015). Ortalama 16-17 yıllık bir eğitim-öğretim sürecinden sonra hayatlarını idame ettirmek için bir
umutla KPSS’ye giren öğretmen adaylarının mülakat sınavı öncesi ve sorası azim ve motivasyonel kararlılık
düzeylerini karşılaştırmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Yöntem
Çalışma grubu
Araştırmanın katılımcılarını 2014-2015 ve 2017-2018 eğitim sezonunda farklı bölümlerde 4.sınıfta
KPSS’ye girecek 471 (233+238) öğretmen adayı oluşturmaktadır.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi formu, Kısa-Azim Ölçeği, Motivasyonel Kararlılık
Ölçeği kullanılmıştır.
Kısa-Azim Ölçeği: Duckworth ve Quinn (2009) tarafından geliştirilen Sarıçam, Çelik ve Oğuz (2016)
tarafından Türkçe’ye adapte edilen 8 maddelik Azim Ölçeği, 5’li Likert tipi bir ölçme aracıdır.
Motivasyonel Kararlılık Ölçeği: Constantin vd. (2011) tarafından geliştirilen Sarıçam vd. (2013)
tarafından Türkçe’ye adapte edilen 13 madde ve 3 alt boyutlu Motivasyonel Kararlılık Ölçeği, 5’li Likert tipi
bir ölçme aracıdır.
Verilerin analizi
Katılımcılardan toplanan veriler öncelikle bilgisayar ortamına aktarılmış ve parametrik koşulları
sağlayıp sağlamadıkları incelenmiş. Veriler normal dağılım sergiledikleri için cinsiyet ve yıl
karşılaştırmasında bağımsız örneklemler t testi, bölümlerin karşılaştırılmasında ANOVA ve MANOVA
testlerinde yararlanılmıştır. Önem düzeyi olarak p<.01 alınmıştır.
Bulgular





2017-2018 eğitim sezonundaki öğrencilerin azim ve motivasyonel kararlılık puanları 2014-2015 eğitim
sezonundaki öğrencilerin azim ve motivasyonel kararlılık puanlarından istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
düşüktür.
Her iki eğitim sezonunda kız ve erkek öğretmen adaylarının azim ve motivasyonel kararlılık puanlarında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.
Her iki eğitim sezonunda sınıf öğretmeni adaylarının azim ve motivasyonel kararlılık puanları daha yüksektir.

Sonuç ve Öneriler
Öğretmenlik mülakat sınavı, öğretmen adaylarında azim ve motivasyonel kararlılık düzeylerini
önemli ölçüde olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bunun nedenleri arasında ne kadar çalışırsam çalışayım
geleceğim 2-3 kişinin dudakları arasında düşüncesi olabilir. Dolayısıyla ya mülakat sınavının geçerli ve
güvenirliği arttırılmalı ya da bu sınav kaldırılmalıdır.
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Abstract
In the 21st century, the societies undergo a great deal of changes and improvements in the world
of globalization. These changes and developments affect not only some of the subsystems of the societies
but also the education systems. Additionally, education systems constantly renovate themselves to
educate individuals who can survive in the 21st century and take responsibility of their learning, who have
knowledge, media and information technologies literacy and high level of thinking abilities and who are
responsible, problem solver, creative, adaptive, entrepreneur and productive.
Education programs consisting specific elements (aims, content, learning process, evaluation) with
dynamic relations is one of the main actor that aim to reach the aforementioned knowledge and skills
that an individual need and they are changed according to the needs of the century and shaped by the
policy of the countries and reach to the schools. In Turkey, the education programs are developed
centrally as a framework and sent to schools by the Ministry of National Education and implemented in
all schools of Turkey. Teachers plan and implement the learning and teaching process according to the
official programs sent to them. Besides, they have some amount of autonomy over curriculum during
their school practices. However, it is necessary by law and pedagogically for the teachers who are the
practitioners of the official programs to stick to the official program to a great extent.
Aim of the Study
In this respect the aim of this study is to determine education faculty Senior Preservice Teachers’
and Pedagogical Formation Certificate Program students’ curriculum fidelity levels to education programs
which is developed centrally. In line with this aim, the following questions were answered in the study: 1.
What are the curriculum fidelity levels of Education Faculty senior preservice teachers? 2. What are the
curriculum fidelity levels of Pedagogical Formation Certificate Program students? 3. Do curriculum fidelity
levels of Education Faculty senior preservice teachers significantly differ as to their gender? 4. Do
curriculum fidelity levels of Pedagogical Formation Certificate Program students significantly differ as to
their gender? and 5. Is there any statistically significant difference between the levels of curriculum
fidelity of Education Faculty senior preservice teachers and Pedagogical Formation Certificate Program
students?
Method
Senior preservice teachers (n=547) of Bolu Abant İzzet Baysal University Education Faculty and
Pedagogical Formation Certificate Program students (n=482) of Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty
of Education in the spring semester of 2017-2018 academic year formed the study group of the present
study. This study was a descriptive study in its nature as the study aims to determine the curriculum
fidelity levels of Education Faculty senior preservice teachers and Pedagogical Formation Certificate
Program students. To answer these questions, Curriculum Fidelity Scale developed by Yaşaroğlu and
Manav (2015) was used. The scale is a single factorial scale and consists of 20 items, 16 of them are
positive and 4 of them are negative statements. The scale is a five-point Likert type scale ranging from
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“Completely Agree (5)”, “Agree (4)”, “Undecided (3)”, “Disagree (2)”, “Completely Disagree (1)”. The
negatively worded items were coded reverse. The data were analysed through SPSS for Windows Statistics
21 program. The percentage and frequency values, the mean, the standard deviation scores of each item
in the scales were calculated and t-test was used to analyse the data.
Findings and Results
As a result of the study, it was found that the curriculum fidelity levels of the Education Faculty
senior preservice teachers is very high and the curriculum fidelity levels of the Pedagogical Formation
Certificate Program students is high. The curriculum fidelity level of the Education Faculty senior
preservice teachers is higher than those of the students who are continuing Pedagogical Formation
Certificate Program and the result is significantly meaningful. Also, curriculum fidelity of the Education
Faculty senior preservice teachers differs significantly according to the gender variable and curriculum
fidelity of the female students is higher than the male students. The findings of the study indicated that
the curriculum fidelity level of the Education Faculty senior preservice teachers is higher than those of
the students who are continuing Pedagogical Formation Certificate Program.
Keywords: Curriculum, fidelity, curriculum fidelity, Pedagogical Formation Certificate Program students,
Education Faculty senior preservice teachers
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Özet
21. yüzyıl toplumları küreselleşen dünyada birçok değişim ve gelişmelere maruz kalmaktadır. Bu
değişim ve gelişmeler toplumu oluşturan birçok alt sistemi etkilediği gibi eğitim sistemlerini de
etkilemektedir. Bununla birlikte, eğitim sistemleri de, 21. yüzyılın dünyasında ayakta kalabilecek,
sorumluluk sahibi, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu yüklenebilen, problem çözme gücü yüksek,
yaratıcı, bilgi, medya ve bilgi ve iletişim teknolojileri okur-yazarı, üst düzey düşünme becerilerine sahip,
değişik durumlara uyum sağlayabilen, girişimci ve üretken bireyleri yetiştirebilmek için kendini sürekli
yenilemektedir. Bireyin yaşamında ihtiyaç duyabileceği yukarıda da ifade edilen bilgi ve becerileri belli bir
zaman zarfında öğrencilere kazandırmayı amaçlayan belirli ögeler (hedef, içerik, eğitim durumu,
değerlendirme) ve bu ögeler arasındaki dinamik ilişkiler ağını içinde barındıran ve çağın ihtiyaç ve
gelişmeleri doğrultusunda değişiklere uğrayan öğretim programları, ülkenin eğitim politikasının can
bulduğu ve okullara kadar uzandığı, eğitimin sisteminin temel aktörlerinden biridir. Türkiye’de öğretim
programları merkezde Milli eğitim Bakanlığı tarafından çerçeve olarak hazırlanarak okullara gönderilmekte
ve ülkenin bütününde uygulanmaktadır. Okullardaki uygulamalar esnasında da öğretmenlerin öğretim
programlarını belli bir çerçevede esnetme özerklikleri bulunmaktadır. Öğretmenler, kendilerine ulaşan
resmi ya da prosedürsel programı temel alarak öğrenme-öğretme süreçlerini planlamakta ve
uygulamaktadırlar. Elbette ki resmi programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin öğretim programlarını bir
nebze esnetseler de aslına sadık kalarak uygulamaları kanunen zorunlu pedagojik olarak da gereklidir.
Amaç
Bu bağlamda araştırmanın amacı ülkemizde merkezde oluşturulan öğretim programlarına, Eğitim
Fakültesi son sınıf öğretmen adayları ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencilerinin
bağlılık düzeylerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada şu sorulara yanıt aranmıştır:
1.Eğitim Fakültesi son sınıf öğretmen adaylarının öğretim programına bağlılık düzeyleri nedir? ;
2.Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencilerinin öğretim programına bağlılık düzeyleri
nedir?; 3. Eğitim Fakültesi son sınıf öğretmen adaylarının öğretim programına bağlılık düzeyi cinsiyet
değişkenine göre değişmekte midir?; 4.Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencilerinin
öğretim programına bağlılık düzeyleri cinsiyet değişkenine göre değişmekte midir? ; 5.Eğitim Fakültesi son
sınıf öğretmen adayları ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencilerinin öğretim
programına bağlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var mıdır?
Yöntem
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğretmen adayları (n=547) ile aynı üniversitenin
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrenciler (n=482) oluşturmuştur. Bu
araştırmada, Eğitim Fakültesi son sınıf öğretmen adayları ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programı öğrencilerinin öğretim programına bağlılık düzeyleri betimlendiği için betimsel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın sorularına yanıt bulmak amacı ile Yaşaroğlu ve Manav (2015) tarafından
geliştirilen “Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Tek boyutlu ve 20 maddelik olan ölçek
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ölçekte yer alan maddelerden 16’sı olumlu, 4’ü ise olumsuzdur. Ölçeğin değerlendirilmesi, verilen
cevaplardan en olumlu ifadeye 5, en olumsuz ifadeye ise 1 puan verilerek yapılmıştır. Ölçek maddeleri
“Kesinlikle Katılıyorum (5)”, “Katılıyorum (4)”, “Kararsızım (3)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kesinlikle
Katılmıyorum (1)”, şeklinde beşli Likert türündedir. Olumsuz madde köküne sahip ifadeler için ise kodlama
tersten yapılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS for Windows Statistics 21 programından
yararlanılmış ve ölçekteki her bir maddenin aritmetik ortalama, yüzde, frekans ve standart sapma
değerleri hesaplanmış ve t- testi kullanılmıştır.
Bulgular ve Sonuç
Araştırma sonucunda, Eğitim Fakültesi son sınıf öğretmen adaylarının öğretim programına bağlılık
algılarının çok yüksek düzeyde olduğu, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden
öğrencilerin öğretim programına bağlılık algılarının yüksek düzeyde olduğu, Eğitim Fakültesi son sınıf
öğretmen adaylarının öğretim programına bağlılığa ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı
olarak farklılaştığı, kadın öğrencilerin öğretim programına bağlılık algılarının erkek öğrencilerin öğretim
programına bağlılık algılarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Eğitim Fakültesi son sınıf
öğretmen adaylarının öğretim programına bağlılık algılarının Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programına devam eden öğrencilerin öğretim programına bağlılık algılarının daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, bağlılık, öğretim programına bağlılık, Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programı öğrencileri, Eğitim Fakültesi son sınıf öğretmen adayları
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Exhibiting positive attitudes towards teaching profession and serving willingly by teachers are
important in educating children. Pre-school teachers, as the first teachers of children, are among the
people who affect their future lives. Pre-school is a period in which children experience rapid physical,
mental and social developments and a basis for human life is established.
The higher education pre-school teaching program is based on qualifications required for trained
individuals, competences aimed at multifaceted development of prospective preschool teachers, and
cultural social values. The program encompasses common skills (problem solving, reasoning, creativity,
etc.) which are aimed to be acquired in pre-school education institutions, and also aims to develop
teaching skills in pre-service teachers.
Aim of the study
This study aims to demonstrate the main strengths, weaknesses, opportunities and threats of preschool teaching undergraduate programs in practice.
Answers to the following questions are sought to achieve this goal:
1. What are the strengths of pre-school teaching undergraduate programs?
2. What are the weaknesses of pre-school teaching undergraduate programs?
3. What are the opportunities of pre-school teaching undergraduate programs?
4. What are the threats/obstacles of pre-school teaching undergraduate programs?
5. What are the suggestions towards pre-school teaching undergraduate programs?
METHOD
This qualitative study was conducted using case study from qualitative research methods. The case
study method was used to obtain in-depth and multifaceted information about the strengths,
weaknesses, opportunities and threats of pre-school teaching undergraduate programs. The research
data were collected and evaluated using SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)
analysis.
Study Group
The study group was determined using criterion sampling from purposeful sampling methods.
Criterion sampling is a technique with preliminary criteria allowing the sample to be determined according
to these criteria. Accordingly, being 4th grade student studying at pre-school teaching undergraduate
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program was set as the criterion. The 4th grade students were selected because they almost completed
their education at the current program and had already taken all relevant courses offered during the fouryear program. The study sample consisted of 32 students including 29 females and 3 males.
Data Collection Tools and Process
The data were collected using focus group interview technique. Focus group interview is a method
of collecting data about people’s thoughts and perceptions of a subject, a product or a service, and aims
to reveal the views and perspectives of participants in line with their knowledge and experience, rather
than making generalizations. Focus group interview technique was used in this study, because the study
aimed to make situational analysis in line with the knowledge and experiences of participants from preschool teaching undergraduate program. The focus group interviews were conducted using the SWOT
analysis technique.
Participant students were divided into groups of 5-6 persons. One student in each group served
as a moderator, and one student served as a rapporteur recording the discussions. After the participants’
permits were obtained, their conversations were recorded using a voice recorder. Participant students
were informed by the researchers regarding the research questions, discussion time etc. before starting
the discussion.
The study was conducted in two sessions. In the first session, students were asked to answer the
questions of “What are the strengths of pre-school teaching undergraduate programs?” and “What are
the weaknesses of pre-school teaching undergraduate programs?”. In the second session, they were
asked to answer the questions of “What are the opportunities of pre-school teaching undergraduate
programs?”, “What
are
the threats/obstacles of
pre-school
teaching
undergraduate
programs?” and “What are your suggestions towards pre-school teaching undergraduate programs?”.
Each session lasted about two and a half hours.
Data Analysis
The data were analyzed using content analysis method which mainly aims to reach the concepts
and correlations that can explain the data collected. Steps of content analysis are as follows; coding and
categorizing data, creating themes, scheming and defining data by codes and themes, and interpreting
results.
Conclusion and Discussion
The conclusion, discussion and recommendations will be presented in the paper in details.
Keywords: Pre-school teachers, Pre-school Teaching Undergraduate Programs , SWOT analysis.
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Öğretmenin mesleğine karşı olumlu bir tutum sergilemesi ve mesleğini gönülden yapması,
çocuğun eğitiminde önemlidir. Okul öncesi öğretmeni çocuğun ilk öğretmeni olarak çocuğun gelecek
yaşamını etkileyen insanlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Okul öncesi, çocukların bedensel, zihinsel
ve sosyal gelişimlerinin en hızlı olduğu ve insan yaşamının temelinin oluşturulduğu bir dönemdir.
Yükseköğretim Okul Öncesi Eğitim Programında, okul öncesi öğretmen adaylarının çok yönlü
gelişimini amaçlayan, kültürel toplumsal değerler, eğitimli bireylerde olması gereken nitelikler gibi
özellikler temel alınmıştır. Okulöncesi eğitim kurumlarında kazandırılması hedeflenen ortak becerileri
(problem çözme, akıl yürütme, yaratıcılık vb.) kapsayan bir programdır. Öğretmen adaylarında
öğretmenlik becerilerini geliştirmeyi amaçlamıştır.
Araştırmanın amacı
Bu araştırmanın amacı uygulamada olan okul öncesi öğretmenliği programlarının başlıca güçlü ve
zayıf yönleri ile fırsatları ile tehditlerini ortaya koymaktır.
Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1.Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının güçlü yönleri nelerdir?
2. Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının zayıf yönleri nelerdir?
3. Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programları size ne gibi fırsatlar sağladı?
4. Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının ne gibi tehditleri/ engelleri oldu?
5. Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına yönelik öneriler nelerdir?
YÖNTEM
Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu
araştırmada, eğitim fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği lisans programlarının güçlü ve zayıf yönleri,
fırsatlar ve tehditleri hakkında derinliğine ve çok yönlü bilgi elde etmek amacıyla durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Nitel araştırma kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada veri toplama tekniği olarak da
SWOT (Güçlü ve Zayıf yanlar, Fırsatlar ve Tehditler) analizi kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılarak
belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme, ön ölçütleri olan ve bu ölçütlere göre örneklemin belirlenmesini sağlayan
bir tekniktir. Buna göre okul öncesi öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri olmak ölçüt olarak belirlenmiştir. 4.
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Sınıf öğrencilerinin seçilmesinin nedeni ise, mevcut programla eğitimlerini tamamlamış ve 4 yıl boyunca
programdaki tüm dersleri almış olmalarından dolayı seçilmiştir. Araştırmaya 29 kız, 3 erkek olmak üzere
toplam 32 öğrenci katılmıştır.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Çalışmada, odak grup görüşmesi tekniği ile veriler toplanmıştır. Odak grup görüşmesi, bir konu, bir
ürün ya da bir hizmet hakkında bilgisi olan insanların düşüncelerini, algılarını elde etmek amacıyla
gerçekleşen veri toplama yöntemidir ve amaç genellemelere gitmek yerine katılımcıların sahip oldukları
bilgi ve deneyimleri doğrultusunda görüş ve bakış açılarının ortaya çıkarılmasıdır. Bu çalışmada Okul öncesi
öğretmenliği lisans programlarının katılımcıların bilgi ve deneyimleri doğrultusunda durumun
betimlenmesi amaçlandığından odak grup görüşmesi tekniğinden yararlanılmıştır. Odak grup görüşmeleri,
SWOT analiz tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada öğrenciler 5-6 kişilik gruplara ayrılmıştır. Her grupta bir öğrenci moderatör, bir öğrenci
de tartışmaları kayda geçiren raportör olarak görev almıştır. Aynı zamanda katılımcıların izinleri
doğrultusunda ses kayıt cihazı ile konuşmaları kaydedilmiştir. Tartışma öncesi öğrencilere araştırma
soruları, süre vb. konularda araştırmacılar tarafından bilgi verilmiştir.
Araştırma iki oturum halinde yapılmıştır. İlk oturumda öğrencilerin “4 yıl boyunca okumuş
olduğunuz Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının güçlü yönleri nelerdir? 4 yıl boyunca okumuş
olduğunuz Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının zayıf yönleri nelerdir?” sorularını, ikinci
oturumda ise “4 yıl boyunca okumuş olduğunuz Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programları size ne
gibi fırsatlar sağladı? 4 yıl boyunca okumuş olduğunuz Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının ne
gibi tehditleri/ engelleri oldu? Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına yönelik önerileriniz nelerdir?”
sorularını cevaplamaları istenmiştir. Her bir oturum yaklaşık iki buçuk saat sürmüştür.
Verilerin Çözümlenmesi
Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmektedir. İçerik analizinde toplanan verileri
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak temel amaçtır. İçerik analizinde verilerin kodlanarak
kategorileştirilmesi, temaların oluşturulması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve
tanımlanması, bulguların yorumlanması aşamaları birbirini izlemektedir.
Sonuç ve Tartışma
Sonuç, tartışma ve öneriler bildiride ayrıntılı olarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği lisans programları, SWOT analizi
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Abstract
Due to the rapid changes and developments taken place in the world in all areas today individulas
are required to renew and update themselves in terms of their knowledge, skills, competencies, and
attitudes in order to fulfill the responsibilities, duties and roles they take over in their daily and
professional lives. This fact birngs into the lilfelong learning concept. The aforementioned changes and
developments require people to educate themselves during their lives in order to keep pace with not only
the societies in which they live but also these rapid changes and developments taken place in the world.
In other words, , it can be said that people should be lifelong learners and they should consider lifelong
learning as a life - style in order to get on well with others in their societies, to keep up with changes in
their professions and to renew themselves.
In this regard, it is important for presevice teachers to develop themselves in terms of the
knowledge, skills, and competencies as the requirement of the era they live in, to be willing to renew
themselves and to motivate themselves in line with these as the teachers of future to be lifelong learners.
The preservice training period of preservice teachers at Education Faculties have significance in that
during this period preservice teachers are equipped with necessary knowledge, skills and competencies
that teaching profession required. In this respect, it is important for them to understand the importance
of lifelong learning, in terms of developing themselves, becoming a better role model for their students
and for the environment they will work. It can be said that this fact is closely related to their lifelong
learning tendecies and their lifelong learning attitudes and this will affect their lifelong learning tendecies
and lifelong learning attitudes positively.
Aim of the Study
Within this framework, the aim of the present study is to examine the preservice teachers’ lifelong
learning tendencies and lifelong learning attitudes and in line with the aim of the study the following
questions below were answered in the study:
1.What are the lifelong learning tendency levels of preservice teachers?
2.What are the lifelong learning attitude levels of preservice teachers?
3.Do preservice teachers’ lifelong learning tendencies significantly differ as to their gender?
4.Do preservice teachers’ lifelong learning attitudes significantly differ as to their gender?
5.Do preservice teachers’ lifelong learning tendencies significantly differ as to their subject - areas?
6.Do preservice teachers’ lifelong learning attitudes significantly differ as to their subject- areas?
Method

799

Senior preservice teachers (n=497) of Abant İzzet Baysal University Faculty of Education in the
spring semester of 2016 – 2017 academic year formed the study group of the study. When the preservice
teachers that formed the study group are examined in terms of their gender, it is seen that while 71,6 %
(n=356) of them were female preservice teachers, 28,4% (n=141) of them were male preservice teachers.
In the present study, descriptive survey method was used. In the study, the quantitaive data were
collected through Lifelong Learning Tendencies Scale (LLTS) developed by Diker - Coşkun (2009) and
Lifelong Learning Attitude Scale (LLLAS) developed by Hursen (2016). The quantitative data collected were
analyzed through SPSS for Windows 21 program. For the analysis of the data, the percentage and
frequency values, the mean, the standard deviation scores of each items in the scales were calculated
and independent samples t-test, One-Way (ANOVA) were used.
Findings and Results
The findings of the study indicated that even though preservice teachers had low levels of lifelong
learning tendencies, they had moderate levels of lifelong learning attitudes. The findings of the study
revealed significant gender differences in favour of male preservice teachers’ lifelong learning tendencies
whereas they indicated significant gender differences in favour of female preservice teachers’ lifelong
learning attitudes. The findings of the study also showed that preservice teachers’ lifelong learning
tendencies and their lifelong learning attitudes significantly differed depending on their subject-areas. At
the end of the study, it was found that preservice teachers had low levels of lifelong learning tendencies,
they had moderate levels of lifelong learning attitudes.
Keywords: Preservice teachers, lifelong learning, lifelong learning tendency, lifelong learning attitude
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Özet
Günümüzde dünyada her alanda meydana gelen hızlı değişim ve gelişim sonucunda bireyler günlük
ve iş yaşamlarında üstlendikleri sorumlulukları, görevleri, rolleri yerine getirebilmeleri için kendilerini sahip
oldukları bilgi, beceri, yetenek ve tutumlar bakımlarından yenilemelerini ve güncellemeleri gerekmektedir.
Bu durum yaşam boyu öğrenme kavramın gündeme getirmektedir. Söz konusu bu değişimler bireylerin
hayatları boyunca eğitim almalarını gerekli kılmakta, içinde bulundukları topluma ve dünyada meydana
gelen bu hızlı değişimlere ayak uydurmalarını gerektirmektedir. Diğer bir ifade ile bireylerin günlük
hayatlarını topluma uyumlu bir şekilde sürdürebilmeleri, iş hayatları ile ilgili gelişmeleri yakından takip
etmeleri ve kendilerini yenilemeleri için yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları ve yaşam boyu öğrenmeyi
bir yaşam biçimi olarak kabul etmelerini gerekli kıldığını söylemek mümkündür.
Bu bağlamda, toplumdaki tüm insanlar gibi geleceğin öğretmenleri olarak öğretmen adaylarının
kendilerini içinde yaşadıkları çağın gerektirdiği bilgiler, beceriler ve yetenekler açılarından kendilerini
geliştirmeleri, yenilemeye istekli olmaları, kendilerini bu yönde motive etmeleri onların yaşam boyu
öğrenen bireyler olmalarında önemlidir. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarında
eğitim fakültelerinde hizmet öncesi eğitim süreci öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği
bilgi, beceri ve yeterlikleri ve alanları ile ilgili yenilikleri kazandırması bakımından önemli bir yere sahiptir.
Bu bağlamda öğretmen adaylarının bu süreçte yaşam boyu öğrenmenin önemini anlamaları, onların
kendilerini geliştirmeleri, öğrencileri ve görev yaptıkları çevre için iyi rol model olmalarını sağlaması
bakımından önemlidir. Bu durum onların yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve yaşam boyu öğrenmeye olan
tutumları ile yakından ilişkili olduğunu ve onların hem yaşam boyu öğrenme eğilimlerini ve hem de yaşam
boyu öğrenmeye olan tutumlarını olumlu yönde etkileyeceğini söylemek mümkündür.
Amaç
Bu çerçeve içerisinde bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri
ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesidir ve araştırmanın amacı doğrultusunda
araştırma sırasında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1.Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri hangi seviyededir?
2.Öğretmen adaylarının yaşam boyu yaklaşımına ilişkin tutumları hangi seviyededir?
3.Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri cinsiyetlerine göre değişmekte midir?
4.Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin tutumları cinsiyetlerine göre değişmekte midir?
5.Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri öğrenim gördükleri alanlara göre değişmekte
midir?
6.Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin tutumları öğrenim gördükleri alanlara göre
değişmekte midir?
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Yöntem
Araştırmanın çalışma grubunu 2016 - 2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri (n= 497) oluşturmaktadır. Çalışma
grubunu oluşturan öğretmen adayları cinsiyetleri bakımından incelendiğinde % 71,6 (n=356)’sının kız,
%28,4(n=141)’ünün erkek olduğu görülmektedir. Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırma ile ilgili nicel veriler Diker - Coşkun (2009) tarafından geliştirilen Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
Ölçeği - (YBÖ) ve Hürsen (2016) tarafından geliştirilen Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Tutum
Ölçeği - (YBÖTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Araştırma ile ilgili nicel veriler SSPS for Windows 21
programından yararlanılmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizi için ölçeklerdeki her bir maddenin yüzde,
frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış ve bağımsız gruplar t-testi, Tek Yönlü
Varyans Analizi yapılmıştır.
Bulgular ve Sonuç
Araştırma sonunda öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri “düşük” düzeyde
olmasına karşılık, yaşam boyu öğrenme yaklaşımlarına ilişkin tutumları “orta” düzeyde olduğu
bulunmuştur. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre yaşam boyu öğrenme eğilimleri erkek öğretmen
adayları lehine anlamlı bir farklılık gösterirken, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yaklaşımına
ilişkin tutumlarının kız öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca
öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile yaşam boyu öğrenme yaklaşımlarına ilişkin
tutumlarının öğrenim görülen konu alanına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Araştırma
sonucunda öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin düşük düzeyde olduğu, yaşam boyu
öğrenme yaklaşımlarına ilişkin tutumlarının ise orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu öğrenme eğilimi, yaşam boyu
öğrenmeye ilişkin tutum
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Abstract No: 328 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Curriculum is the document of the wide goals of competencies and personal development. In
other words, it is more than the list of subjects to be taught and the textbooks to be used. It sets the
subjects within this wider context, and shows how learning experiences within the subjects need to
contribute to the attainment of the wider goals. It has been changing frequently in this century so as to
meet the current needs, demands and expectations of the society that constantly and rapidly changes.
Revising and updating the curriculum is just a means itself since success of any new curriculum depends
upon an appropriate level of qualified input by the teachers because no curriculum can succeed if teachers
do not support it. In other words the potential of the curriculum lies in the hands of the teachers who can
also be referred to as the “curriculum workers”. If teachers` understanding of the curriculum is not
enhanced then their commitment to the innovation would be impaired. Misunderstandings of the
components of the curriculum and of the 'spirit of the curriculum' often have negative results in terms of
the developers' intentions regarding their innovations. There needs to be a more fruitful reciprocal
relations between curricular theory and curricular practice. Teachers, therefore, need to be up to date
and informed about the recent knowledge and research about the subject matters as well as pedagogy.
Being well equipped with knowledge and skills at a specific subject matter does not necessarily mean
effective and efficient transmission of knowledge to the learners. They also need to have the necessary
pedagogical knowledge. Only then they could make use of the cognitive knowledge to make informed
decisions for creating effective teaching and learning environments. Curriculum is the layout of subject
matter aligned with pedagogy. They need to be able to read the curriculum, analyze it, draw conclusions
and make informed decisions. In other words, be able to reflect upon what they have understood.
Otherwise, their understanding and thus interpretation of the new curriculum would be limited to their
own prior beliefs and practices. This can only be assured when and only there is a major curriculum course
at teacher education and teachers are provided in-service training via workshops as part of their
professional development.
Despite its importance curriculum is not a major or core course at the teacher education programs
at many of the education faculties in our country. This means that teachers cannot be effective and
efficient curriculum workers since they do not have proper training in even the basics of curriculum. The
aim of this focused study was to assess the potential of teachers who are doctorate students at curriculum
and instruction program at evaluation of their received knowledge pertaining to curricula issues via handson experience. The following research questions were posed: (a) what problems do these teachers
encounter during their hands-on experience in curriculum design? (b)what kinds of impact would
designing a curriculum have on the teachers? It was hypothesized that identification of the essential
curriculum tasks and reflecting the problems encountered while putting those tasks into practice would
enhance the teachers ability to synthesize and evaluate the educational input received and enable them
to construct their own understanding.
The data were collected via reflective essays written by the 8 teachers taking the curriculum design
and practice course offered at the curriculum and instruction doctorate program. Each teacher had to
write reflective journals on a weekly basis to be kept at their portfolio for six weeks. Content analysis was
employed for the reflective essays. One of the common finding was that curriculum making is a complex
process.
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Abstract No: 73 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Problem statement
In today's society, it has become an important requirement that individuals have the ability to
research, inquire, and reach the conclusion they are curious to produce knowledge. It is expected that
the vast majority of individuals, especially university graduates and university graduates, have the
knowledge and skills to conduct research, to develop and to conduct research. This information and in
many departments in many universities in Turkey to develop skills in all departments of education
faculties and vocational schools in the many programs "Research Methods" course is taught. Students
have been given basic concepts and principles of research methods; research process (to identify the
problem, to identify the problem and sample, to collect and analyze data, to interpret the results); general
characteristics of data collection tools; analysis and evaluation of data; access to articles, dissertations
and databases; research models and types; basic paradigms in scientific research; quantitative and
qualitative research designs; sampling in qualitative research, data collection, analysis of data; validity and
safety in qualitative research; reviewing, evaluating and presenting articles or theses; preparing a research
report in accordance with research principles and ethics; (action) research in education; in this research
methods courses.
In the studies conducted within the last ten years, it was found that the students who took the
course of scientific research methods did not change their attitudes toward research in a positive way
(Saracaloglu, Varol and Ercan, 2005; Korkmaz, Şahin and Yeşil, 2011; Karasolak, 2013, Polat, 2014) have
been put forward. Some studies have shown that the research experience has improved the research
attitude positively (Saracaloglu, 2008; Saracaloglu, Varol and Ercan, 2005; Tavşancıl, 1995) and others
have shown the opposite (Konokman, Tanrseven and Karasolak, 2013). It is seen that the partition
independent variable is an important variable in the related researches. No studies were conducted on
the attitudes of the teacher candidates to the course of scientific research methods during the studies
conducted. In the light of the results of these researches, it was thought that it was important for the
students of the Gazi University Faculty of Education to reveal the research attitudes and it was deemed
appropriate to examine these attitudes on the basis of departmental change.
Purpose of the research
The aim of this research is to examine the attitudes of teachers candidates towards the method
of scientific research methods.
The answers to the following questions were sought for this purpose.
1. What is the level of attitudes of teacher candidates towards scientific research methods?
2. Are there any significant differences between the attitudes of the teachers candidates towards
scientific research methods according to their departments?

805

3. Are there any significant differences in the attitudes of the teacher candidates towards the
scientific research methods according to the departments in terms of sub-dimensions of the scale.
limitations
The research was carried out in Gazi University Faculty of Gazi Education and in Philosophy Group
Education, Classroom Education, Pre-school Education, German Language Education, Arabic Language
Education, French Language Education and English Language Education departments, which took courses
in scientific research methods and accepted to participate in the research 308 teachers are limited to the
views of the candidate.
Method
Relational search model was used in the research. Relational search model; (Karasar, 1984: 83),
which aims to determine the existence of coexistence between two or more variables. In this study, the
attitudes of prospective teachers towards the course of scientific research methods were investigated
through departmental change.
Study population and sample
The study population consisted of students from Philosophy Group Education, Classroom
Education, Pre-School Education, German Language Education, Arabic Language Education, French
Language Education and English Language Education, who took the course of scientific research methods
at the Gazi University of Education Gazi University and participated in the research. In these departments,
481 teacher candidates studying in 2017-2018 academic spring semester are included in the study
population. All the students in the study were tried to be reached and data was collected from 308 people.
In terms of the number of elements in the sample that can represent the study population, 214 samples
from 481 individuals in the study population seem to be sufficient to sample by ± 5% error (Krejcie, &
Morgan, 1970). Since this number is accepted at a level that can represent the study population, no
sample selection is made.
Data collection tool
Within the scope of this study, "Attitude Scale towards Scientific Research Methods" developed
by Yaşar (2014) was used as data collection tool. The scale consists of 20 items and four sub-dimensions.
These are 1. The Importance of Scientific Research, 2. Cognitive Confidence, 3. Interest and 4. Daily LifeProfessional Relationship sub-dimensions. It was determined that 62.161% of the variance of the
psychologically implicit structure, which is considered to measure the scale consisting of the four subdimensions, was identified. On the other hand, Confirmatory Factor Analysis was used to test the outcome
of the exploratory factor analysis. As a result of Confirmatory Factor Analysis, 199,68 / 166 = 1.202; RMSEA
= 037; CFU = 99; GFI = 92; AGFI =, 86; NFI = 96; NNF U = 99; RMR =, 18 and SRMR =, 049 were reached.
The findings are the result of the four single dimensions of the scale. It can be said that the scale of action
based on the findings is characteristic to measure the attitude toward Scientific Research Methods. The
reliability coefficient for internal consistency of your scale was calculated as .917. This value indicates that
the scale has a very high level of internal consistency. Likert type 7 is scaled in the order of "1 = strongly
disagree" to 7 = strongly agree ".
Analysis of data
In the analysis of the data, the normality of the dependent variable distributions were tested
according to the independent variables. According to the obtained results, non-parametric tests were
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used to analyze the distributions. Mann Whitney U test and Kruskal-Wallis test were used. The level of
significance was accepted as 0.05.
Findings and Comments
According to the findings, it was determined that when all teacher candidates' opinions are
examined without regard to the departmental variable, they have a partially positive attitude towards
scientific research methods (Median (M) = 4,40). When assessed in the context of the departments, it
was observed that the most positive attitude was exhibited by the students of the philosophy department
(M = 5.20). The students of the English Language Teaching Department showed a partially positive
attitude (M = 3, 87). When the attitudes of the departments according to the subscales of the scale were
compared, it was found that the English Language Education Department students had a partially positive
attitude in all of the "importance", "cognitive trust" and "daily life - professional relationship" subscales
and the teacher candidates in the other departments showed a more positive attitude. The most positive
attitude in these dimensions was exhibited by students of the philosophy group. "In the sub-dimension of
interest, the students of Philosophy and Arabic Language Education have a positive attitudes while the
other departments have partially positive attitudes.
Conclusions and Recommendations
As a result of the study, it was determined that the teacher candidates of philosophy group
showed a more positive attitude towards BAY. However, teacher candidates have also shown positive
attitudes in the departments of Classroom Education, Early Childhood Education, German Language
Education, Arabic Language Education and French Language Education. Teacher candidates in these
departments believe in the importance of BAY lesson, trust them, feel they are interested and think they
can use it in their lives. Teacher candidates in the Department of English Language Education generally
have limited positive attitudes in these dimensions. Philosophy group education department students in
all sizes can be the result of being more positive with their experiences, which are very important in terms
of research methods such as discussion, questioning and curiosity. The low level of attitudes of the
students of the Department of English Language Education may be due to the low motivation and the
different variables in the learning-teaching process. Determining their attitudes towards the BAY course,
which is one of the basic elements of the study, is important in terms of monitoring the developments in
the areas that teachers are sensitive to research throughout their professional lives. According to this, in
order for teachers of the future to benefit more effectively from this lesson and to have more positive
attitudes, arrangements should be made especially for the learning-teaching process. The course content
should be more associated with the fields and include variables that enhance the learning motivation of
the students.
Keywords: Foreign language education, research methods lesson, attitude.
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Problem durumu
Günümüz toplumunda bireylerin bilgi üretebilmeleri için merak ettikleri konuları araştırma,
sorgulama ve sonuca ulaşma becerisine sahip olması önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Özellikle
üniversitede okuyan ve üniversiteden mezun olan bireylerin büyük çoğunluğunun araştırma yapabilme,
geliştirebilme ve yürütebilme bilgi ve becerisine sahip olması beklenir. Bu bilgi ve beceriyi geliştirmek
amacıyla Türkiye’deki pek çok üniversitelerdeki birçok bölümde, eğitim fakültelerinin tüm bölümlerinde
ve meslek yüksekokullarının birçok programında “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersi okutulmaktadır. Bu
derste öğrencilere; araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark
etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama
araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim;
araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma
desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve
güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun
araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması yapma becerileri kazandırılmaya
çalışılmaktadır.
Son on yıl içerisinde yapılan çalışmalarda bilimsel araştırma yöntemleri dersi alan öğrencilerin
araştırmaya yönelik tutumlarının olumlu yönde değiştiği (Saracaloğlu, Varol ve Ercan, 2005; Korkmaz,
Şahin ve Yeşil, 2011; Yenilmez ve Ata, 2012) bazı çalışmalarda ise değişmediği (Konokman, Tanrıseven ve
Karasolak, 2013; Polat, 2014) ortaya koyulmuştur. Bazı çalışmalarda da araştırma deneyiminin araştırma
tutumunu olumlu yönde geliştirdiği (Saracaloğlu, 2008; Saracaloğlu, Varol ve Ercan, 2005; Tavşancıl, 1995)
bazıları ise bunun tam tersini ortaya koymuşlardır (Konokman, Tanrıseven ve Karasolak, 2013). Söz konusu
araştırmalarda bölüm bağımsız değişkeninin önemli bir değişken olduğu görülmüştür. Yapılan
çalışmalardan elde edilen sonuca göre öğretmen adaylarının bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin
tutumlarına yönelik araştırma.yapılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. Bu araştırmaların sonuçları
doğrultusunda bu çalışmada da, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğrencilerin de araştırma
tutumlarının nasıl olduğunun ortaya koyulmasının önemli olduğu düşünülmüş ve bu tutumların bölüm
değişkeni bazında incelenmesi uygun görülmüştür.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik
tutumlarını incelemektir.
Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutumları hangi düzeydedir?
2. Öğretmen adaylarının okudukları bölümlere göre bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutumları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
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3. Öğretmen adaylarının okudukları bölümlere göre bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutumları
ölçeğin alt boyutları dikkate alındığında anlamlı farklılık göstermekte midir?

Sınırlılıklar
Araştırma Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören, bilimsel araştırma yöntemleri
dersi alan ve araştırmada yer almayı kabul eden Felsefe Grubu Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi,
Alman Dili Eğitimi, Arap Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi bölümlerindeki 308 öğretmen
adayının görüşleri ile sınırlıdır.
Yöntem
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli; iki ya da daha çok
değişken arasında birlikte değişim varlığını belirlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir (Karasar,1984:
83). Araştırmada bu modele uygun şekilde öğretmen adaylarının bilimsel araştırma yöntemleri dersine
yönelik tutumları bölüm değişkeni aracılığıyla incelenmiştir.
Çalışma evreni ve örneklem
Araştırmanın çalışma evrenini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde bilimsel araştırma
yöntemleri dersini alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden Felsefe Grubu Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Okul
Öncesi Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Arap Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi bölümleri
öğrencilerinden oluşmuştur. Bu bölümlerde 2017-2018 akademik bahar yarıyılı içinde öğrenim gören 481
öğretmen adayı çalışma evreni içinde yer almıştır. Çalışma evrenindeki tüm öğrencilere ulaşılmaya
çalışılmış ve 308 kişiden veri toplanmıştır. Çalışma evrenini temsil edebilecek örneklemdeki eleman sayısı
açısından ± 5% hata payına göre çalışma evrenindeki 481 kişiden 214 kişinin örnekleme girmesi yeterli
görüldüğü için (Krejcie, & Morgan, 1970). 308 kişinin çalışma evrenini temsil edebilir düzeyde olduğu kabul
edilmiştir. Bu nedenle örneklem seçimi yapılmamıştır.
Veri toplama aracı
Bu çalışma kapsamında, veri toplama aracı olarak Yaşar (2014) tarafından geliştirilen, “Bilimsel
Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek toplam 20 madde ve dört alt
boyuttan oluşmaktadır. Bunlar 1. Bilimsel Araştırmanın Önemi, 2. Bilişsel Güven, 3. İlgi ve 4. Günlük
Yaşantı-Mesleki İlişki alt boyutlarıdır. Dört alt boyuttan oluşan ölçeğin ölçülmesi düşünülen psikolojik örtük
yapıya ait varyansın % 62,161’ini açıkladığı belirlenmiştir. Öte yandan, açımlayıcı faktör analizi sonucu
ortaya çıkan yapıyı test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi
sonucunda, 199,68/166=1.202; RMSEA=,037; CFI=,99; GFI=,92; AGFI=,86; NFI=,96; NNFI=,99; RMR=,18 ve
SRMR=,049 bulgularına ulaşılmıştır. Ulaşılan bulgular ölçeğin tek yapılı dört alt boyutlu olduğu sonucuna
varılmıştır. Bulgulardan hareketle ölçeğin, Bilimsel Araştırma Yöntemlerine yönelik tutumu ölçebilecek
özellikte olduğu söylenebilir. Ölçeğin iç tutarlılık anlamında güvenirlik katsayısı .917 olarak hesaplanmıştır.
Bu değer ölçeğin çok yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Likert tipi 7 li
derecelemenin kullanıldığı ölçekte aralıklar “1=kesinlikle katılmıyorum” dan 7=kesinlikle katılıyorum” a
doğru sıralanmıştır.
Verilerin analizi
Verilerin analizinde öncelikle öğretmen adaylarının görüşleri bağımsız değişkenlere göre bağımlı
değişkenin dağılımlarının normalliği test edilmiştir. Elde edilen sonuca göre dağılımların normal olmadığı
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belirlendiği için parametrik olmayan testlerle çözümlemeler yapılmıştır. Buna göre Mann Whitney U testi,
Kruskal-Wallis testi gibi testler kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular ve Yorum
Elde edilen bulgulara göre, bölüm değişkeni dikkate alınmadan tüm öğretmen adaylarının görüşleri
incelendiğinde bilimsel araştırma yöntemleri dersine karşı kısmen olumlu tutuma sahip oldukları
belirlenmiştir (Medyan (M)= 4,40). Bölümler bağlamında değerlendirme yapıldığında en olumlu tutumun
felsefe bölümü öğrencileri tarafından sergilendiği gözlenmiştir (M=5,20). İngiliz Dili Eğitimi bölümü
öğrencileri ise kısmen olumlu tutum (M=3, 87) sergilemişlerdir. Ölçeğin alt boyutlarına göre bölümlerin
tutumları karşılaştırıldığında “önem” ve “bilişsel güven” ve “günlük yaşantı-mesleki ilişki” alt boyutlarının
hepsinde İngiliz Dili Eğitimi bölümü öğrencileri kısmen olumlu tutuma sahipken diğer bölümlerdeki
öğretmen adayları daha olumlu tutum sergilemişlerdir. Bu boyutlarda en olumlu tutum ise felsefe grubu
öğrencileri tarafından sergilenmiştir. “İlgi alt boyutunda ise Felsefe ve Arap Dili Eğitimi bölümü öğrencileri
olumlu tutuma sahipken, diğer bölümler kısmen olumlu tutuma sahiptirler.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda BAY dersine karşı felsefe grubu öğretmen adaylarının daha olumlu tutum
sergiledikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Alman Dili Eğitimi,
Arap Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi öğretmen adaylarının da genellikle olumlu tutuma sahip oldukları
ortaya çıkmıştır. Bu bölümlerdeki öğretmen adayları BAY dersinin önemine inanmakta, kendilerine
güvenmekte, ilgi duymakta ve yaşantılarında kullanabileceklerini düşünmektedirler. İngiliz Dili Eğitimi
bölümü öğrencileri ise bu boyutlarda genellikle kısmen olumlu tutumlara sahiptirler. Tüm boyutlarda
Felsefe grubu eğitimi bölümü öğrencilerinin daha olumlu tutum sergilemeleri, alan itibariyle tartışma, soru
sorma, merak gibi araştırma yöntemleri açısından da oldukça önemli olan boyutlarla daha yaşantı ile içi
içe olmalarından kaynaklanmış olabilir. İngiliz Dili Eğitimi bölümü öğrencilerinin daha düşük düzeyde
tutumlara sahip olmaları ise BAY dersine karşı düşük motivasyondan, öğrenme – öğretme sürecindeki
farklı değişkenlerden kaynaklanmış olabilir. Araştırmanın temel unsurlarından olan BAY dersine karşı
tutumlarının belirlenmesi, öğretmenlerin mesleki yaşantıları boyunca araştırmaya duyarlı olmaları
alanlarındaki gelişmeleri izlemeleri açısından önemlidir. Buna göre geleceğin öğretmenlerinin bu dersten
daha etkili biçimde yararlanmaları, daha olumlu tutumlara sahip olmaları için özellikle öğrenme-öğretme
sürecine dönük düzenlemeler yapılmalıdır. Ders içeriği alanlarla daha fazla ilişkilendirilmeli ve öğrencilerin
öğrenme motivasyonunu artırıcı değişkenlere yer verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı diller eğitimi, araştırma yöntemleri dersi, tutum.
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Analysis Of Teacher Candidates' Conception For ‘Sexuality’ And Their Awareness Relation
To This Concept In Terms Of Several Variables
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Abstract No: 334 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose of the Study
Sexuality is a comprehensive process that involves biological, psychological, legal, social, cultural,
ethical, anthropological, political and economic dimensions, as well as physical feelings and thoughts
intertwined in a complex and lifelong way. Turkey is a country in which sexual education is not talked
about sufficiently and sexual issues are still avoided to talk. The parents should be the primary sexual
instructors of the children. However, families in our country are not aware of this duty. As far as sexuality
research is concerned, it is seen that the age of first sexual experience has been gradually falling, unsafe
and risky sexual behaviors have been experienced by many young people, young people have a limited
knowledge of sexual behaviors such as sexually transmitted diseases, sexual identity, pregnancy,
harassment and sexual abuse. The World Health Organization defines sexual health as "the enrichment
and empowerment of personality, communication and love in a positive way through the consideration
of sexual life as physical, spiritual, mental and social as a whole". For these reasons, in order to allow them
acquire accurate and scientific knowledge and skills, the need for sexual health education is undeniable.
Sexual education should be given in childhood, and children must become conscious about the change in
a child's body before puberty. This education, which started before puberty, should continue during
puberty, too. In this case, it is also important that the teachers responsible for educating an individual
from childhood to adolescence should be educated and conscious in this regard. Within this importance,
the aim of this research is to determine the teacher candidates’ (who are from different branches and
who will give lessons to different age groups) descriptions related to the sexuality and sexual education.
This research was conducted to reveal how the fourth grade students of the Faculty of Education describe
the concept of "sexuality". In order to reach the purpose of the study, it was tried to understand how
students at the Faculty of Education describes the concept of sexuality and the talking frequency of the
concept of "Sexuality", sex, city she/he was born in and grown up, number of siblings, first sexual
education source and age, talking sexuality – related issues with their family comfortably.
Method
In the study, quantitative and qualitative methods were used together. In the quantitative process,
t-test will be used in terms of percentage, frequency, averages and variables obtained from the
participants. In the qualitative process, open-ended questions were asked to the students who were
determined among the participants randomly. Descriptive analysis will be performed on the qualitative
data obtained. Data analysis of the qualitative process of the research is still ongoing.
The survey included 388 fourth grade students studying at the School of Education of Primary
School Teacher, Preschool Teacher Education, Science Teacher Education, Music and Art Teacher
Training, Guidance and Psychological Counseling Departments. The choice of participants was determined
by "analogous sampling" of purposeful sampling methods from random sampling methods. The sample
consists of students who have chosen the "Sexual Health Information" elective course. At the same time,
it was acted on the count that the reasons of the students for selection who chose this course were same.
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In the research, a questionnaire on "Sexuality Concept" was used. The instrument was drafted
with 120 questions by the researchers, and it was finalized as a result of a reliability factor of .92 with 52
questions after the preliminary application.
Results and Discussion
While the prospective teachers conceptualize the concept of sexuality in biological, emotional and
sociological dimensions, they said that it is related to psychological and legal dimensions. Also, when the
demographic variables of the teacher candidates are taken into consideration, it was found out that the
rate of female students' ability to speak about sexuality is higher than that of male students; students
born and raised in the Aegean, Mediterranean and Marmara regions, respectively, were able to speak at
a higher rate than those born and raised in other regions. As the number of siblings increase, awareness
of the students' towards sexual issues has decreased. It was also understood that the prospective teachers
got relevant information mostly from their family members, and from friends at a close ratio, while nearly
none of the participants could not speak that concept with their family.
Keywords: Sexual health, sexuality, sexual health knowledge
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Öğretmen Adaylarının Cinsellik Kavramı ve Bu Kavrama İlişkin Farkındalıklarının Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
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Bildiri No: 334 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç
Cinsellik, biyolojik, psikolojik, hukuksal, sosyal, kültürel, ahlaki, antropolojik, politik ve ekonomik
boyutları olan, bedensel olduğu kadar duygu ve düşüncenin iç içe geçtiği, oldukça karmaşık ve ömür boyu
yaşanan, kapsamlı bir süreçtir. Ülkemiz, cinsel eğitimden yeterince söz edilemeyen, cinsellikle ilgili
konuların konuşulmasında hâlâ kaçınılan bir ülke durumundadır. Aileler çocukların temel cinsel
eğitmenleri olmalıdır. Ancak ülkemizde aileler bu görev bilincinde değildir. Cinsellik konusunda yapılan
araştırmalara bakıldığında, ilk cinsel deneyim yaşının giderek düştüğü, güvenli olmayan ve riskli cinsel
davranışların birçok genç tarafından yaşandığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel kimlik, gebelik, taciz
ve cinsel istismar gibi cinsel davranış konusunda da gençlerin sınırlı düzeyde bilgi sahibi oldukları
görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü cinsel sağlığı “cinsel yaşamın bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal
açıdan bir bütün olarak ele alınması yoluyla kişilik, iletişim ve sevginin olumlu yönde zenginleşmesi ve
güçlenmesi” olarak tanımlamaktadır. Bu nedenlerle gençlerin, doğru ve bilimsel bilgi ve beceriler
kazanmaları için cinsel sağlık eğitimine olan ihtiyacı inkâr edilemeyecek boyuttadır. Cinsel eğitim,
çocuklukta verilmeye başlanmalı ve ergenlik öncesi çocuk bedeninde yaşayacağı değişim konusunda da
bilinçlenmelidir. Ergenlik öncesi başlayan bu eğitim ergenlikle beraber devam etmelidir. Bu durumda bir
bireyin çocukluktan ergenliğe kadar eğitilmesinde sorumlu olan öğretmenlerin bu konuda eğitimli ve
bilinçli olmaları da oldukça önemlidir. Bu önem dâhilinde bu araştırmanın amacı, farklı dallarda yer alan
ve kişinin eğitiminde farklı yaşlarda olanlara eğitim verecek olan öğretmen adaylarının cinsellik ve cinsel
eğitime yönelik betimlemelerini belirlemektir.
Bu araştırma, Eğitim Fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin “cinsellik” kavramını nasıl
betimlediklerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak amacıyla Eğitim
Fakültesi öğrencilerinin cinsellik kavramını nasıl betimledikleri ve “Cinsellik” kavramını, cinsiyet, doğup
büyüdüğü şehir, kardeş sayısı ve ilk cinsel eğitim kaynağı ve yaşı, aileleri ile cinsellik konularını rahatlıkla
konuşabilme sıklıkları anlaşılmaya çalışılmıştır.
Yöntem
Araştırmada, nicel ve nitel yöntemler bir arada kullanılmıştır. Nicel süreçte, katılımcılardan elde
edilen yüzde, frekans, ortalamalar ve değişkenler açısından da t-testi kullanılacaktır. Nitel süreçte ise,
katılımcılar arasından seçkisiz olarak belirlenen öğrencilere açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edilen nitel
verilere betimsel analiz yapılacaktır. Araştırmanın, nitel sürecine ilişkin veri analizi devam etmektedir.
Araştırmaya, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Fen Bilgisi
Öğretmenliği, Müzik ve Resim öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarında
öğrenim görmekte olan 388 dördüncü sınıf öğrencisi dâhil edilmiştir. Katılımcıların seçimi, seçkisiz
örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemlerinden “benzeşik örnekleme” ile belirlenmiştir.
Örneklem, “Cinsel Sağlık Bilgisi” seçmeli dersini seçen öğrencilerden oluşmaktadır. Aynı zamanda bu dersi
seçen öğrencilerin, seçme nedenlerinin aynı olması sayıltısından hareket edilmiştir.
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Araştırmada, “Cinsellik Kavramı” na ilişkin anket kullanılmıştır. Sözü edilen araç, araştırmacılar
tarafından 120 soru ile taslak olarak yazılmış, ön uygulamadan sonra 52 soru ile .92 güvenirlik katsayısı
sonucunda nihai şeklini almıştır.
Bulgular ve Sonuç
Öğretmen adayları, cinsellik kavramını biyolojik, duyuşsal ve sosyolojik boyutlarda
kavramsallaştırırken, psikolojik ve hukuki boyutlarla ilişkisi olduğunu söylemişlerdir. Yine öğretmen
adaylarının, demografik değişkenleri göz önünde bulundurulduğunda, kız öğrencilerin cinsellik ile ilgili
konuları konuşabilme oranlarının erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu; sırasıyla Ege, Akdeniz ve
Marmara Bölgesi’nde doğup büyüyen öğrencilerin cinsellikle ilgili konuları diğer bölgelerde doğup
büyüyenlere göre daha yüksek oranda konuşabildikleri görülmüştür. Kardeş sayısı arttıkça, öğrencilerin
cinsellik ile ilgili konulara ilişkin farkındalıklarının düştüğü görülmüştür. Yine öğretmen adaylarının,
cinsellikle ilgili bilgileri öncelikle ailelerinden ve buna çok yakın bir oran ile arkadaşlarından edindikleri
görülmekte iken katılımcıların neredeyse tamamının söz konusu kavramı aileleri ile konuşamadıkları
anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cinsel sağlık, Cinsellik, Cinsel sağlık bilgisi
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A Study On Preservice Teachers' Perceptions Of Academic Self-Efficacy In Line With
Different Variables
Gülçin Saraçoğlu
Gazi Üniversitesi

Abstract No: 80 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Abstract
The process of education is influenced by a number of factors such as interest, attitude,
motivation, problem-solving ability, self-confidence and self-efficacy. One of the factors which enable
students to get motivated in effective learning process is self-efficacy. In literature review, a number of
studies reveal that people with high self-efficacy beliefs do not escape from the situations they encounter
and have to struggle with, and that they reach their goals by taking action. On the other hand, studies
reveal that people with low self-efficacy beliefs experience nervousness, stress and dissatisfaction in
carrying out certain tasks.
Individuals show self-efficacy perceptions in different fields of their lives. It can be observed that
research on self-efficacy is examined by categorizing in different scientific fields such as self-efficacy in
Maths, self-efficacy in Science, emotional self-efficacy, academic self-efficacy, and social self-efficacy. To
this end, academic self-efficacy perception can be regarded as a sub-category of self-efficacy. Academic
self-efficacy is defined as students' individual beliefs in themselves regarding doing a task successfully.
Studies in this field reveal that cognitive factors have the most important role in students' success.
However, it is pointed out that students' affective skills also play an important role beside cognitive
factors. Academic self-efficacy works as one of the most important affective factors in success. Thus, a
number of factors can be listed in order for preservice teachers to have a more positive attitude toward
teaching profession and to feel sufficient enough for their future professions; one of these factors can be
regarded as academic self-efficacy. It is observed in literature review that although there are many studies
on self-efficacy particularly in education faculties which train future teachers, the number of studies on
academic self-efficacy is relatively fewer.
This study aims to examine preservice teachers' academic self-efficacy perceptions in line with
various variables. To this end, the study seeks answers to following questions: 1. Is there a meaningful
difference between preservice teachers' academic self-efficacy perceptions in terms of gender? 2. Is there
a meaningful difference between preservice teachers' academic self-efficacy perceptions in terms of their
fields of study? 3. Is there a meaningful difference between preservice teachers' academic self-efficacy
perceptions in terms of their parents' education levels?
This study is qualitative and was carried out by adopting Survey model. Survey model is a research
approach which aims to identify a previously or currently existing situation as it is. The universe of the
study consists of 1267 freshmen preservice teachers studying at Gazi University Faculty of Education in
the 2017-2018 academic years. Sample of the study consists of preservice teachers studying in 6 different
fields of Gazi University Faculty of Education. Among the participants of the study, 675 preservice teachers
volunteered. The scale form was given to all preservice teachers in the sample, but a total of 653 forms
(filled in by 498 female and 155 male participants) were evaluated after eliminating the forms that were
filled in incorrectly or incompletely.
Data of the study were collected through the scale forms applied to preservice teachers by the
researcher. Data collection tool consists of two parts: The first part includes personal questions asked to
preservice teachers. In the second part "Academic Self-efficacy Scale" was applied. This scale was
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developed by Owen and Froman (1998), adapted to Turkish by Ekici (2012), who also did its reliability and
validity tests.
In line with the aim of the study, the data were analyzed by means of frequency, percentage,
arithmetic mean, standard deviation, t test, one-way variance analysis (Anova) and Kruskal Wallis H test.
Findings and results are still being prepared for presentation since the study has not been completed yet.
Keywords: Academic self-efficacy, perception, preservice teachers.
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Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Gülçin Saraçoğlu
Gazi Üniversitesi

Bildiri No: 80 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Eğitim sürecinde ilgi, tutum, motivasyon, problem çözme becerisi, özgüven ve öz-yeterlik gibi bir
çok faktörün etkili olduğu bilinmektedir. Nitelikli öğrenmede öğrencilerin motive olmalarını sağlayan
etkenlerden biri de öz-yeterliliktir. Güçlü öz-yeterliliğe sahip insanların karşılaştıkları ve mücadele etmek
durumunda oldukları yaşantılardan kaçmadıkları ve eylemlerini başarılı bir şekilde tamamladıkları, zayıf
öz-yeterlik inançlarına sahip insanların ise belli görevleri yerine getirme aşamasında gerginlik, stres ve er
geç hoşnutsuzluk duyguları ve yaşantıları olduğunu ortaya koyan pek çok araştırma alanyazında yer
almaktadır.
Bireylerin yaşam içinde farklı alanlarda gösterdikleri öz-yeterlik algıları vardır. Öz-yeterlikle ilgili
araştırmaların çeşitli bilim dallarına ayrılarak incelendiği; matematik öz yeterliği, fen bilgisi öz yeterliği,
duygusal öz yeterlik, akademik öz yeterlik, sosyal öz yeterlik, duygusal öz yeterlik vb. görülmektedir. Bu
kapsamda akademik öz-yeterlik algısı ise öz-yeterliliğin özel bir türü olarak kabul edilebilir. Akademik özyeterlik; öğrencilerin bireysel olarak bir işi başarılı bir şekilde yapabileceklerine ilişkin kendilerine olan
inançları olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda öğrencilerin başarılı olmalarında en fazla bilişsel
alanda etkili olan faktörlerin belirlendiği, ancak bilişsel pek çok faktörün yanında duyuşsal alan
becerilerinin de önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir. Akademik öz-yeterlik ise, başarıda en önemli
duyuşsal boyutlardan birini oluşturmaktadır. Bu sebeple; öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik daha pozitif bir tutuma sahip olabilmesi ve kendilerini gelecekteki mesleklerinde daha yeterli
hissedebilmesi için birçok faktör sıralanabilir, bunlardan birisi de akademik öz-yeterlik algısı olarak kabul
edilebilir. Özellikle öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde özyeterlikle ilgili pek çok çalışma
bulunmasına rağmen akademik öz-yeterliliğe yönelik çalışmaların nispeten az olduğu yapılan alanyazın
taramasında görülmüştür.
Bu çalışmada da, öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik algılarını çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde şu sorulara yanıt aranmıştır: 1.Öğretmen adaylarının
cinsiyete göre akademik özyeterlik algıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2.Öğretmen adaylarının
öğrenim gördükleri bölümlere göre akademik özyeterlik algıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
3.Öğretmen adaylarının anne-babalarının eğitim durumlarına göre akademik özyeterlik algıları arasında
anlamlı bir fark var mıdır?
Bu araştırma betimsel bir araştırma olup, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama
modeli; geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımlarıdır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi birinci sınıfında öğrenim geren 1267 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklem grubunu ise, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesinde 6 farklı lisans programında eğitim gören öğretmen
adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adayları arasından gönüllü olarak çalışmaya
katılmak isteyen 675 öğretmen adayı olmuştur. Örneklemde yer alan öğretmen adaylarının tamamına
ölçek form dağıtılmış, ancak bu ölçek formlardan eksik ve hatalı doldurulanlar elendikten sonra 498’i
kadın, 155’i erkek öğretmen adayı olmak üzere doldurulan toplam 653 ölçek form değerlendirmeye uygun
görülmüştür.
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Araştırmanın verileri öğretmen adaylarına araştırmacı tarafından uygulanan ölçek form ile
toplanmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğretmen adaylarına ait kişisel
bilgiler sorulmuştur. İkinci bölümde ise Ekici’nin (2012) Türkçeye uyarladığı, geçerlik ve güvenirlik
çalışmasını yaptığı, Owen ve Froman’a (1988) ait “Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda toplanan veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart
sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi (Anova testi) ve Kruskal Wallis H. Testi kullanılarak hesaplanmıştır.
Araştırma henüz tamamlanmadığından bulgular ve sonuç ile ilgili bilgiler sunuma hazırlık aşamasındadır.
Anahtar Kelimeler: Akademik öz-yeterlik, algı, öğretmen adayı.
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Abstract No: 81 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The purpose of this study is to take mentors’ and beginning teachers’ opinions regarding the
induction program implemented at spring semester of 2015-2016 academic year. This study was designed
as a case study which is one of the qualitative research methods. The study groups were determined by
criterion sampling, being one of the purposive sampling methods. 487 beginning teachers who were
appointed in the spring semester of 2015-2016 academic year and attended to induction program in
Turkey; and 122 mentor teachers who were appointed to guide the beginning teachers who attended
induction program in Van province constituted the two study groups. The data were collected by the
structured interview form developed by the researchers.
The data were analyzed by content analysis and examined in two dimensions as beginning
teachers’ and mentors’ opinions about the problems related to the induction program and, beginning
teachers’ and mentors’ suggestions related to the induction program. Each dimension was handled in
four main themes; beginning teachers’ and mentors’ opinions about the induction program in general,
their opinions about in-school training activities, their opinions about out-of-school training activities, and
their opinions about in-service training activities. Sub-themes were composed under each main theme,
and the answers obtained from the participants related to these sub-themes were coded.
Beginning teachers’ and mentors’ opinions in terms of the problems related to the induction
program in general were examined in four sub-themes as insufficient informing, excessive forms filled by
beginning teachers, evaluation system, and other problems. Beginning teachers’ and mentors’ opinions
in terms of the problems related to the in-school training activities were examined in four sub-themes as
in-class activities, mentor teacher, school management, and other problems. Beginning teachers’ and
mentors’ opinions in terms of the problems related to the out-of-school training activities were examined
in four sub-themes as watching films-reading books, social activities, institution visits, and other problems.
Beginning teachers’ and mentors’ opinions in terms of the problems related to the in-service training
activities were examined in seminars sub-theme.
Beginning teachers’ and mentors’ suggestions related to the induction program in general were
examined in four sub-themes as informing, forms filled by beginning teachers, evaluation system, and
other suggestions. Beginning teachers’ and mentors’ opinions in terms of their suggestions related to the
in-school training activities were examined in four sub-themes as in-class activities, mentor teacher,
school management, and other suggestions. Beginning teachers’ and mentors’ opinions in terms of their
suggestions related to the out-of-school training activities were examined in three sub-themes as
watching films-reading books, social activities, and other suggestions. Beginning teachers’ and mentors’
opinions in terms of their suggestions related to the in-service training activities were examined in
seminars sub-theme.
According to the results, the issue that beginning teachers and mentor teachers regarded as the
biggest problem in the program is the excessive forms that are filled by beginning teachers. Apart from
that, insufficient informing and beginning teachers’ feeling worthless at schools are among the issues that
are mostly indicated as a problem by beginning teachers. Reducing the forms, informing beginning
teachers and mentor teachers about the program sufficiently, having more in-class practices and
819

providing the beginning teachers with the opportunity to attend the induction program in the city they
are appointed are the issues that beginning teachers and mentor teachers suggested for the program to
be more effective. In addition to these points, choosing volunteer mentor teachers, enriching the
seminars that were conducted within in-service training activities, reducing the number of seminars and
choosing competent educators to give these seminars are among the suggestions that beginning teachers
stated for the program to achieve its goals. Moreover, according to mentor teachers, beginning teachers
and mentor teachers should be provided with extra time to share their professional experiences with each
other.
Keywords: Induction, beginning teacher, mentor teacher, professional difficulty, workplace learning, teacher
education
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Türkiye’de 2016 Yılında Uygulanan “aday Öğretmen Yetiştirme Programı” Uygulamasının
Aday Öğretmenlerin ve Danışman Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Hürriyet Sarıdemir1, Hasan Basri Memduhoğlu2
1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2

Bildiri No: 81 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bu çalışmanın amacı 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde uygulanan aday öğretmen
yetiştirme programı ile ilgili aday öğretmenlerin ve danışman öğretmenlerin görüşlerini almaktır. Çalışma,
nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması desenindedir. Araştırmanın çalışma grupları
amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. 2015-2016 eğitim
öğretim yılı Şubat ayı atama döneminde atanan ve aday öğretmen yetiştirme programına tabi olan 487
aday öğretmen ve aday öğretmen yetiştirme programına Van ilinde katılan aday öğretmenlere
danışmanlık yapmaları için görevlendirilen 122 danışman öğretmen iki çalışma grubunu oluşturmuştur.
Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile
toplanmıştır.
Çalışmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve programa yönelik belirtilen
sorunlar ve öneriler olmak üzere iki boyutta incelenmiştir. Her bir boyut, aday öğretmenlerin ve danışman
öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme programına yönelik genel görüşleri, okul içi faaliyetler, okul dışı
faaliyetler ve hizmet içi eğitim faaliyetleri olmak üzere dört tema halinde ele alınmıştır. Her bir temanın
altında ana temalarla ilgili alt temalar oluşturulmuş, oluşturulan bu temalar içerisinde katılımcılardan
alınan cevaplar kodlanmıştır.
Aday öğretmenlerin ve danışman öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme programına yönelik
belirttikleri sorunlara ilişkin görüşleri bilgilendirme, doldurulan formlar, değerlendirme sistemi ve diğer
sorunlar olmak üzere dört alt tema halinde ele alınmıştır. Aday öğretmenlerin ve danışman öğretmenlerin
okul içi faaliyetlere yönelik belirttikleri sorunlara ilişkin görüşleri sınıf içi faaliyetler, danışman öğretmen,
okul idaresi ve diğer sorunlar olmak üzere dört alt tema halinde ele alınmıştır. Aday öğretmenlerin ve
danışman öğretmenlerin okul dışı faaliyetlere yönelik belirttikleri sorunlara ilişkin görüşleri film izlemekitap okuma, sosyal etkinlikler, kurum ziyaretleri ve diğer sorunlar olmak üzere dört alt tema halinde ele
alınmıştır. Aday öğretmenlerin ve danışman öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere yönelik belirttikleri
sorunlara ilişkin görüşleri seminerler alt temasında ele alınmıştır.
Aday öğretmenlerin ve danışman öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme programına yönelik
belirttikleri önerilere ilişkin görüşleri bilgilendirme, doldurulan formlar, değerlendirme sistemi ve diğer
öneriler olmak üzere dört alt tema halinde ele alınmıştır. Aday öğretmenlerin ve danışman öğretmenlerin
okul içi faaliyetlere yönelik belirttikleri önerilere ilişkin görüşleri sınıf içi faaliyetler, danışman öğretmen,
okul idaresi ve diğer öneriler olmak üzere dört alt tema halinde ele alınmıştır. Aday öğretmenlerin ve
danışman öğretmenlerin okul dışı faaliyetlere yönelik belirttikleri önerilere ilişkin görüşleri film izlemekitap okuma, sosyal etkinlikler ve diğer öneriler olmak üzere üç alt tema halinde ele alınmıştır. Aday
öğretmenlerin ve danışman öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere yönelik belirttikleri önerilere ilişkin
görüşleri seminerler alt temasında ele alınmıştır.
Çalışmanın sonucuna göre yetiştirme programında aday öğretmenlerin ve danışman
öğretmenlerin en büyük sorun olarak gördükleri konu aday öğretmenlerin çok sayıda doldurdukları
formlardır. Bunun dışında yetersiz bilgilendirme ve aday öğretmenlerin okulda kendilerini değersiz
hissetmeleri aday öğretmenler tarafından çoğunlukla sorun olarak belirtilen konular arasındadır.
Formların azaltılması, programla ilgili aday öğretmenlerin ve danışman öğretmenlerin yeterince
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bilgilendirilmesi, sınıf içi uygulamaların daha fazla olması ve aday öğretmenlere atandıkları ilde
adaylıklarını yapmaları imkanı tanınması programın daha etkili olabilmesi açısından katılımcılar tarafından
en çok öneride bulunulan konulardandır. Bunlara ek olarak, gönüllü danışman öğretmenlerin seçilmesi;
hizmet içi eğitimler çerçevesinde gerçekleştirilen seminerlerin içeriğinin zenginleştirilmesi, seminer
sayılarının azaltılması ve seminer vermeleri için yetkin eğitimcilerin seçilmesi aday öğretmenlerin
programın amacına ulaşması için belirttiği öneriler arasındadır. Ayrıca danışman öğretmenlere göre aday
öğretmen ve danışman öğretmenlere mesleki deneyimlerini paylaşabilecekleri ekstra zaman tanınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Aday öğretmen yetiştirme programı, aday öğretmen, danışman öğretmen, mesleki zorluk,
iş başında öğrenme, öğretmen yetiştirme
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Abstract No: 343 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Teacher competencies are defined as the knowledge, skills, and attitudes that must be possessed
in order to fulfill the teaching profession effectively and efficiently. Teacher competencies redefined by
the Ministry of National Education in 2017, competency areas that teachers should have, subcompetencies required by each field and performance indicators to be monitored for these
competencies. 2015-2019 The Ministry of National Education Strategic Plan includes the following
objectives: Determination of teacher competencies; Dissemination of the Intra-school Occupational
Development (OTMG) model for professional development in accordance with the competencies
determined for the professional competencies of teachers; In-service training plans, creation of a multiperformance evaluation system based on teacher competencies. In 2017, the General Competencies of
Teaching Profession was determined as an integrated text by gaining proficiency in general qualifications
rather than qualification of field competency, rather than qualification in field knowledge and field
education.
The General Competencies of Teaching Profession includes 3 competency areas listed below and
11 sub-competencies and 65 performance indicators related to these competencies. When examined in
detail, it appears that 3 competency domains are defined as (i) occupational knowledge, (ii) vocational
ability, (iii) attitude and values. The field of professional knowledge includes knowledge of content
knowledge, field education knowledge and legislation sub-competencies; vocational qualification field,
planning education and training, creating learning environments, managing the teaching and learning
process, measuring and evaluating sub-competencies; attitudes and values include national, ethical, and
universal values that approach competency domain, student, communication and association, personal
and professional development sub-competencies. Compared to the previous General Competencies for
Teaching Profession, it has been modified and simplified both quantitatively and in scope; such as the
removal of Special Field Competencies.
Aim
It is envisaged that the teaching competencies can be used in various fields such as in-service
teacher education, content of academic courses, teaching practice, professional development, teacher
employment, performance evaluation, career development and rewarding, candidate teacher training
process and self-evaluation. However, there are not enough studies on how to use and apply teacher
competencies in the envisaged areas. The purpose of this research is to examine the views of faculty
teaching faculty on the general competencies of the current teaching profession. It is clear that
educational faculties, the primary institution for which teacher qualifications should be taught, play an
important role in the qualifications and quality of teachers. In this context, it is thought that the views of
the teaching staff working in the faculty of education about the teacher competencies determined by the
Ministry of National Education will shed light on teacher competencies in terms of teacher training.
Method
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This research was modeled using case study, one of the qualitative research methods. A case study
is a research model in which one or more of the researchers is deeply examined and analyzed. Academic
staff working in the faculty of education are participating in the research. Participants were selected by
maximum diversity sampling method. Maximum diversity sampling is defined as a method of sampling
where researchers find numerous examples, from financial sources, time and case examples to the
diversity and knowledge provided by people. Direct quotes such as "K1, K2, K3 .." were used to ensure
the confidentiality of the survey participants. As a result of the literature review, a semi-structured
interview form was developed as a data collection tool. The talks lasted about 30 minutes and were
recorded with permission from the participants. The voice recordings of the interviews were transcribed.
The data were coded separately by the researchers and the coding made by the researchers was
compared to increase the reliability. No information was received to increase the validity of the research.
Thus, the participants could express their views sincerely. The quotations from the remarkable and
interesting statements of the participants were made.
Findings and Result
The analysis of the data of the study is continuing. Comprehensive findings and results will be
presented in the process.
Keywords: Teacher competencies, teacher education, general competencies.
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Bildiri No: 343 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Öğretmen yeterlikleri, öğretmenlik mesleğinin etkili ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi adına
sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlar olarak tanımlanmaktadır. 2017 yılında Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından yeniden belirlenen öğretmen yeterlikleri, öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlik
alanları, her alanın gerektirdiği alt yeterlikler ve bu yeterliklerin gözleneceği performans göstergelerinden
oluşmaktadır. 2015-2019 MEB Stratejik Planı’nda öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi, belirlenen
yeterlikler doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG)
Modeli’nin yaygınlaştırılması, hizmetiçi eğitim planlamalarında yeterliklerin dikkate alınması, öğretmen
yeterliklerini temel alan çoklu performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasıhedeflerine yer
verilmiştir. 2017 yılında özel alan yeterlikleri belirlemek yerine, genel yeterliklere alan bilgisi ve alan eğitimi
bilgisi yeterlikleri eklenerek bütünsel bir metin olarak Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
oluşturulmuştur.
Güncel Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlayan 3 yeterlik
alanı, bunlar altında yer alan 11 alt yeterlik ve bu yeterlikleri ilişkin 65 performans göstergesini
kapsamaktadır. Ayrıntılı incelendiğinde ise (i) mesleki bilgi, (ii) mesleki beceri, (iii) tutum ve değerler olmak
üzere 3 yeterlik alanı belirlendiği görülmektedir. Mesleki bilgi yeterlik alanı; alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi
ve mevzuat bilgisi alt yeterliklerinden; mesleki beceri yeterlik alanı, eğitim öğretimi planlama, öğrenme
ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme sürecini yönetme, ölçme ve değerlendirme alt yeterliklerinden;
tutum ve değerler yeterlik alanı ise, milli, manevi ve evrensel değerler, öğrenciye yaklaşım, iletişim ve iş
birliği, kişisel ve mesleki gelişim alt yeterliklerinden oluşmaktadır. Bir önceki Öğretmenlik Mesleği Genel
Yeterlikleri ile karşılaştırıldığında hem sayısal olarak hem kapsam olarak değiştirildiği ve sadeleştirildiği;
hem de Özel Alan Yeterliklerinin kaldırıldığı bilinmektedir.
Amaç
Öğretmen yeterliklerinin hizmet öğretmen yetiştirme, akademik derslerin içerikleri, öğretmenlik
uygulaması, mesleki gelişim, öğretmen istihdamı, performans değerlendirme, kariyer gelişimi ve
ödüllendirme, aday öğretmen yetiştirme süreci ve öz değerlendirme gibi çeşitli alanlarda kullanılması
öngörülmektedir. Ancak öğretmen yeterliklerinin öngörülen alanlarda nasıl kullanılacağı ve uygulamaya
geçirileceği konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı güncel Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterliklerine ilişkin eğitim fakültesi öğretim elemanlarının görüşlerinin incelenmesidir.
Belirlenen öğretmen yeterliklerinin kazandırılması gereken birincil kurum olan eğitim fakültelerinin
öğretmen yeterliği ve niteliğinde önemli bir rol oynadığı aşikardır. Bu bağlamda eğitim fakültesinde görev
yapan öğretim elemanlarının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmen yeterliklerine ilişkin
görüşlerinin öğretmen yetiştirme açısından öğretmen yeterliklerine ışık tutacağı düşünülmektedir.
Yöntem
Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılarak desenlendi.
Durum çalışması, araştırmacıların bir ya da birkaç durumun derinlemesine incelendiği bir araştırma
modelidir. Araştırmanın katılımcılarını eğitim fakültesinde görev yapmakta olan öğretim elemanları
825

oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme
yöntemiyle seçildi. Maksimum çeşitlilik örnekleme, araştırmacıların mali kaynaklar, zaman, örnek olaylar
ve kişilerin sağlayacağı çeşitlilik ve bilgi kalmayana kadar çok sayıda örnek bulduğu bir örnekleme yöntemi
olarak tanımlanmaktadır. Araştırmada katılımcıların gizliliğini sağlamak adına doğrudan alıntılarda “K1, K2,
K3..” gibi kodlar kullanıldı.Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması sonucunda yarı
yapılandırılmış görüşme formu oluşturuldu. Görüşmeler yaklaşık 30 dakika sürdü ve katılımcılardan izin
alınarak kayıt alındı. Ses kaydına alınan görüşmelerin yazılı dökümleri yapıldı. Veriler araştırmacılar
tarafından ayrı ayrı kodlanarak güvenirliği artırmak amacıyla araştırmacıların yaptıkları kodlamalar
karşılaştırıldı. Araştırmanın geçerliğini artırmak amacıyla ise katılımcılardan isim vb. bilgiler alınmadı. Bu
şekilde katılımcıların görüşlerini herhangi bir kaygı duymadan içtenlikle ifade etmeleri sağlandı.
Katılımcıların dikkat çekici ve ilginç ifadelerinden alıntılar yapıldı.
Bulgular ve Sonuç
Araştırmanın verilerinin analizi devam etmektedir. İlerleyen süreçte kapsamlı bulgular ve sonuç
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen yeterlikleri, öğretmen yetiştirme, genel yeterlikler.
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Abstract No: 88 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In Turkey, teachers have been trained in village teacher training courses, village teacher training
schools, village institutes, elementary teacher training schools, educational institutes, higher teacher
training schools and universities. However, except for the village institutes which were practice-oriented
and directed to the development of the community, none of the other teacher training programs have
been successful in training qualified teachers. On the other hand, the training of qualified teachers has
been one of the most important goals throughout the history of the Turkish Republic. In order to achieve
this goal, the process of restructuring the teacher training has always been experienced and the teacher
training programs have been tried to be updated according to the needs of the age. One of these attempts
was the teacher training program which was started to be implemented in 1998 by being restructured
within the frame of National Education Development Project. This program focused on teacher
competencies and brought more teaching practices so that it was expected that teacher candidates would
reinforce their knowledge and skills about teaching in the real environment at the beginning of
undergraduate education. This program, however, was subjected to criticism on the grounds that it could
not well equip pre-service teachers in the fields of general culture and content knowledge and it was
replaced by a new program that put greater emphasis on theoretical knowledge in 2006 and it was in
effect up to 2017-2018 academic year. As a result of the evaluations made in the field of teacher training,
it was stated that pedagogy courses should be restructured in such a way as to attach greater importance
to them; teaching practice courses should be spread across a longer time span and should be conducted
in a more structured manner and teacher training programs should be made more compatible with
curriculums renewed by the Ministry of National Education. Based on these reasons, the Higher Education
Council has renewed its teacher training programs by conducting a two-year study. It was announced that
these programs would be put into effect from 2018-2019 academic year onwards. Education faculties
have started their works on these new programs. The new programs have been argued to increase
teacher quality. However, the most important factor determining whether programs will be successful or
not is how it is perceived by practitioners. In this respect, it is necessary to determine the opinions and
suggestions of the instructors from different disciplines about the program and to evaluate them. For this
reason, the current study aimed to determine the opinions and suggestions of faculty members from
education faculties about the updated teacher education programs.
The current study employed the basic interpretive method, one of the qualitative research
designs. In this design, it is attempted to make sense of the participants’ experiences, perceptions of the
subject or process under study and the meanings they create for the experiences they live while
interacting with the world. The current study was conducted by using the interpretive qualitative research
design to determine the faculty members’ opinions about whether the new teacher training program to
be implemented as of 2018-2019 academic year will contribute to education of qualified teachers in
teacher training programs. Thus, it became possible to conduct an in-depth analysis of the faculty
members’ opinions about the program and to make an in-depth description of their meanings and
interpretations. The participants of the study are 32 faculty members working in the departments of
classroom teacher education, pre-school teacher education, computer and instructional technologies,
science, mathematics, special education, social studies, Turkish, arts, music, German, English in the
education faculty of a university located in the west of Turkey. They participated in the study on a
volunteer basis. A semi-structured interview form was prepared to elicit the participating faculty
members’ opinions about the renewed teacher training program and it was administered through faceto-face interviews. The data collected from the interviews were analyzed by using the inductive content
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analysis method. The data were coded in two cycles. In the first cycle, open and in-vivo coding and in the
second cycle, axis coding were performed. From among the strategies that can be used to establish
credibility, expert review, transferability and confirmability were preferred.
At the end of the study, it was concluded that while the faculty members considered making
educational philosophy and educational sociology courses required courses in the new program to be a
positive development, abolition of the applied sections of some courses and reduction of the class hours
for some courses to be a negative development for the training of qualified teachers.
Keywords: Teacher Training, Teacher Training Pre-service Programs, Program Evaluation
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Bildiri No: 88 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türkiye’de köy eğitmen kursları, köy muallim mektepleri, köy enstitüleri, ilk öğretmen okulları,
eğitim enstitüleri, orta muallim mektepleri, eğitim enstitüleri, yüksek öğretmen okulları ve üniversitelerde
öğretmen yetiştirmiştir. Ancak Türkiye’de öğretmen yetiştirmede Köy enstitüleri gibi toplumun
kalkınmasını ve uygulama odaklı öğretmen yetiştirme örneği dışında nitelikli öğretmen yetiştirilmesi çok
mümkün olmamıştır. Buna karşın nitelikli öğretmen yetiştirilmesi Cumhuriyet tarihinin eğitim alanındaki
en önemli amaçları arasında yer almıştır. Bu amacın sağlanması için öğretmen eğitiminin yeniden
yapılandırılması süreci hep yaşanmış, öğretmen eğitimi programları çağın gereklerine göre güncellenmeye
çalışılmıştır. Bu çalışmalardan birisi Milli Eğitimi Geliştirme Projesi çerçevesinde öğretmen eğitimi yeniden
yapılandırılarak 1998 yılında uygulanmaya başlanan programdır. Bu programda öğretmen yeterliklerine
odaklanılmış ve derslere uygulamalar eklenerek, lisans eğitiminin başında öğretmen adaylarının
öğretmenliğe ilişkin bilgi ve becerilerini gerçek ortamda pekiştirmesi beklenmiştir. Ancak bu program
öğretmen adaylarının genel kültür ve alan bilgisi konusundaki eksiklikleri gidermediği gerekçesi ile
eleştirilere maruz kalmış ve bu programın yerini 2006 teorik bilgilerin ağırlığı artırılan yeni bir program
almıştır ve 2018 yılına kadar uygulanmıştır. Öğretmen eğitimi alanında yapılan değerlendirmeler sonucu,
Yükseköğretim Kurulu tarafından alan eğitimine yönelik derslerle öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin
yeniden oluşturulması ve programlarda bunlara ağırlık verilmesi, öğretmenlik uygulamalarının daha geniş
bir zamana yayılması ve daha yapılandırılmış bir biçimde gerçekleştirilmesi, öğretmen yetiştirme lisans
programlarının Milli Eğitim Bakanlığının yeniden hazırlayarak uygulamaya koyduğu ders programlarıyla
uyumlu hale getirilmesine gereksinim duyulduğu belirtilmiştir. Bu gerekçelerden hareketle YÖK iki yıllık bir
çalışma yaparak öğretmen eğitimi programlarını yenilemiştir. Programlar 2018-2019 yılından itibaren
uygulanmaya başlanacağı belirtilmiştir. Eğitim fakülteleri programlarla ilgili çalışmalarına başlamıştır. Bu
programın öğretmen niteliği arttıracağı ifade edilmiştir. Ancak programların gerçekte nitelikli öğretmen
yetiştirme konusunda yeterli olup olmadığını söylemek güçtür. Bu konuda, farklı alanlarda programı
uygulayacak olan öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi gereğini ortaya
çıkarmıştır. Bu gerekçeden hareketle çalışmada eğitim fakültesindeki öğretim elemanlarının güncellenen
öğretme yetiştirme lisans programlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden temel yorumlayıcı desen kullanılmıştır. Bu desende
katılımcıların deneyimlerini, araştırılan konuya ya da sürece ilişkin algılarını, dünya ile etkileşirken
yaşadıkları deneyime ilişkin yarattıkları kendi anlamlarını anlamlandırmaya çalışılır. Bu çalışma, 2018-2019
eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerin eğitim fakültelerinde uygulanmaya başlanacak
olan öğretmenlik lisans eğitimi programlarının nitelikli öğretmen yetiştirmeye hizmet edip etmeyeceğine
ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlemesi amacıyla yorumlayıcı nitel araştırma deseni
yapılmıştır. Böylece öğretim elemanlarının programlara ilişkin deneyimlerini kendi bakış açıları
çerçevesinde derinlemesine incelenmesi ve bu bağlamda oluşturdukları anlam ve yorumlamalarını ayrıntılı
bir biçimde tanımlanması söz konusu olmuştur. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’nin batı bölgesinde yer
alan bir üniversitenin eğitim fakültesinde, sınıf, okul öncesi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, fen bilgisi,
matematik, özel eğitim, sosyal bilgiler, Türkçe, resim iş, müzik, Almanca, İngilizce eğitimi ile eğitim
programları ve öğretim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitim yönetimi anabilim dallarında çalışan ve
araştırmaya katılmaya gönüllü olan 32 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Eğitim fakültesindeki öğretim
elemanlarının güncellenen öğretmen eğitimi lisans programlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi için yarı
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Öğretim elemanları ile
yapılan görüşmelerde edilen veriler, tümevarımsal içerik analizi yaklaşımına çözümlenmiştir. Veriler iki
döngüde kodlanmıştır. Birinci döngüde verilere, açık ve in-vivo kodlama, ikinci döngüde ise, eksen
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kodlaması yapılmıştır. Araştırmada inanılırlık için kullanılabilecek stratejilerden uzman incelemesi,
aktarılabilirlik ve teyit edilebilirlik tercih edilmiştir. Katılımcıların seçilme süreci ve özellikleri, verilerin
toplanması, analizi ve araştırmacının rolü araştırmanın yöntem bölümünde ayrıntılı olarak açıklanarak
aktarılabilirlik sağlanmıştır. Ayrıca, araştırmadaki bulgular yorum yapılmaksızın sunulmuş ve temalar
doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırmanın teyit edilebilirliğinin sağlanması için katılımcıların
özelliklerinin, araştırma, veri toplama ve verilerin analizi sürecinin ayrıntılı biçimde açıklanmasının yararlı
olacağı ifade etmiştir. Bu kapsamda çalışmanın yöntem ve bulgular boyutu ayrıntılı bir şekilde
açıklanmıştır.
Araştırma sonunda öğretim elamanları güncellenen öğretmen eğitimi programlarında eğitim
felsefe ve eğitim sosyoloji gibi derslerin zorunlu olmasını nitelikli öğretmen yetiştirme için önemli bir
gelişme olarak değerlendirirlerken, öğretmenlik uygulaması derslerinin sayısının artırılmamasını, bazı
derslerdeki uygulamaların kaldırılmasını ve ders sürelerinin azaltılmasını olumsuz bir gelişme olarak
değerlendirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimi, öğretmen yetiştirme lisans programları, program değerlendirme
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Evaluation Of The 2018 Pre-School Teacher Training Program
Semra Tican Başaran1, Necdet Aykaç1
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Abstract No: 90 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Turkey can be said to be in a constant search for better teaching training programs and to have a
large accumulation of knowledge in this regard. Throughout the history of teacher training in Turkey,
many different disputable approaches have been tried such as teacher training through letters, teacher
training through accelerated programs, appointment of graduates from different departments and
branches as teachers and pedagogical formation certificate program still in effect.
Despite the fact that there have been programs in the teacher training system that are based on
the needs of the country and practice-oriented village institutes and that the teacher training programs
were transferred to the universities which are scientific and academic institutions in 1982, it is still difficult
to claim that the desired quality has been achieved. Training teachers for pre-school education, which
corresponds to the fastest cognitive development of children having the potential of affecting their whole
lives, is of vital importance. As teacher training programs were transferred to universities, changes have
been made on pre-school teacher training programs in 1997, 2006, 2009 and finally in 2018. Investigation
of the new pre-school teacher training program to be put into effect in 2018-2019 academic year is
believed to be useful in terms of the determination of the possible problems and coming up with possible
suggestions for improvement, enhancing its efficiency. Therefore, in the current study, it is aimed to
evaluate the 2018 pre-school teacher training program in line with the opinions of field experts.
To this end, answers to the following questions will be sought.
1. What are the similar and different aspects of 2018 to the 2009 teacher training program?
2. What are the opinions of the faculty members working in the field of pre-school teacher training about the
2018 pre-school teacher training program?
3. What are the aspects of the 2018 pre-school teacher training program which can be developed according
to the faculty members and what are their suggestions for their improvement?

This is a descriptive study. First, the 2009 and 2018 pre-school teacher training programs were
examined and then receiving the faculty members’ opinions were planned.
For the second stage of the study, the study group is comprised of 25 faculty members teaching
in the departments of pre-school teacher training of different universities of Turkey and selected by
means of convenient sampling method on a volunteer basis.
In the first stage of the study, the 2018 program documents and explanations issued by the Higher
Education Council and the 2009 teacher training program were examined to find the similarities and
differences of the 2018 program with the 2009 program. The opinions of the faculty members will be
collected with the Written Opinion Collection Form developed by the researchers. The final form is
comprised of 6 open-ended questions in the personal information section and 5 open-ended questions
related to the new pre-school teacher training program. The form will be delivered to the faculty members
through e-mail. Yet, given the busy schedule of the faculty members due to their end-of-term workload,
the data will be collected within July.
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The collected data will be analyzed through the inductive content analysis. In the document
analysis section, on the basis of the research questions, a framework for data analysis was constructed.
According to this framework, the data were selected, codes and themes were constructed.
In the analysis of the data to be collected from the faculty members, the data will be analyzed by
reading few times within two cycles. In the first cycle, it will be planned to construct themes by subjecting
the data to open and in-vivo coding and then in the second cycle, the axis coding will be performed.
Then, the results obtained from two sets of data will be interpreted together to reach findings.
According to the findings of the document analysis concerning the 2018-2019 pre-school teacher
training program, it can be argued that while the attempts made to integrate program courses into the
field and to increase the amount of elective courses to 25% of the program are positive, abolition of school
practice and special teaching methods courses, reducing the amount of practice opportunities, increasing
the amount of the theoretical courses to 93% and decreasing the amount of applied courses to 7% in the
last year of the program are aspects needing development.
The opinions to be collected from the faculty members will later be analyzed within the context
of the research questions and then the obtained findings will be interpreted in tandem with the findings
of document analysis.
Keywords: teacher training, pre-school teacher training, teacher training program, program evaluation
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2018 Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi
Semra Tican Başaran1, Necdet Aykaç1
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bildiri No: 90 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türkiye’nin öğretmen yetiştirme bakımından sürekli bir arayış içinde olduğu ve bu anlamda büyük
bir birikimi olduğu söylenebilir. Uygulamaya geçirilen programlar arasında özellikle, mektupla öğretmen
yetiştirme, hızlandırılmış programla öğretmen yetiştirme, farklı branşlardan veya mesleklerden kişilerin
öğretmen olarak atanması ve halen uygulamada olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı ile
öğretmen yetiştirilmesi eğitim çevrelerince tartışmaya açık bulunan uygulamalara örnek gösterilebilir.
Öğretmen yetiştirme siteminde köy enstitüleri gibi ülke ihtiyaçlarına ve uygulamaya dayalı
programlar olmasına ve 1982 yılında öğretmen yetiştirme programlarının bilimsel ve akademik kurumlar
olan üniversitelere devredilmesine karşın öğretmen yetiştirme sisteminde istenen niteliğin yakalandığını
söylemek güçtür. Bireyin bilişsel gelişiminin en hızlı olduğu ve aldığı eğitimin tüm yaşamını etkileme gücü
olan bir döneme karşılık gelen okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirme ayrı bir öneme sahiptir. Bu alanda
istenilen niteliğe ulaşma anlamında programlara yönelik yoğun çabalar olmuştur. Öğretmen yetiştirme
programlarının üniversitelere devredildiğinden günümüze kadar okul öncesi öğretmeni yetiştirme lisans
programlarıyla ilgili olarak 1997, 2006, 2009 ve son olarak 2018 de değişiklikler yapılmıştır. Bu açıdan
bakıldığında 2018-2019 öğretim yılında uygulamaya konulacak okulöncesi öğretmenliği lisans programının
incelenmesi; olası sorunların belirlenmesi ve sorunların çözümüne yönelik önerilerin sunulması
programların etkililiği anlamında oldukça yararlı olacaktır. Bu nedenle bu araştırmada 2018 okul öncesi
öğretmenliği lisans programının alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranacaktır.
1. 2018 okul öncesi öğretmeni yetiştirme programının 2009 programı ile benzer ve farklı yanları nelerdir?
2. Okul öncesi öğretmenliği alanındaki öğretim elemanlarının 2018 okul öncesi öğretmenliği lisans programı
hakkındaki düşünceleri nelerdir?
3. Okul öncesi öğretmenliği alanındaki öğretim elemanlarının programın iyileştirmeye açık yanları ve bunlara
yönelik önerileri nelerdir?

Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmada öncelikle 2009 ve 2018 okul öncesi öğretmeni
yetiştirme programları incelenmiş, sonra öğretim elemanlarının görüşlerinin alınması planlanmıştır.
Çalışmanın ikinci aşaması için çalışma gurubunu uygun örnekleme yöntemiyle Türkiye’nin farklı
bölgelerinden seçilen üniversitelerin okul öncesi eğitimi anabilim dalında görev yapmakta olan gönüllü 25
öğretim elamanı oluşturmaktadır.
Araştırmanın ilk aşamasında 2018 okul öncesi öğretmenliği lisans programının 2009 programı ile
benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak için Yüksek Öğretim Kurulu tarafından duyurusu yapılan program
dokümanları ve açıklama yazıları ile 2009 programı incelenmiştir. Öğretim elemanlarının görüşleri
araştırmacılar tarafından geliştirilen Yazılı Görüş Alma Formu ile alınacaktır. Hazırlanan taslak forma uzman
görüşleri ve bir öğretim elemanı ile yapılan ön uygulama sonuçlarına göre son biçimi verilmiştir. Nihai form
kişisel bilgiler bölümünde 6, yeni okul öncesi öğretmenliği programı ile ilgili 5 açık uçlu sorudan
oluşmaktadır. Form öğretim elemanlarına e posta yoluyla ulaştırılacaktır, ancak öğretim elemanlarının
yılsonu yoğunlukları göz önünde bulundurularak Temmuz ayı içinde veriler toplanacaktır.
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Veriler tümevarımsal içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilecektir. Doküman analizi bölümünde
araştırma sorularından yola çıkılarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçeveye göre veriler
seçilmiş, kodlar ve temalar oluşturulmuştur.
Öğretim elemanlarından elde edilen verilerin analizinde veriler birkaç kez okunarak iki döngüde
kodlanacaktır. Birinci döngüde verilere, açık ve in-vivo kodlama, ikinci döngüde ise, eksen kodlaması
yapılarak temaların oluşturulması planlanmaktadır.
Daha sonra her iki veri setinden elde edilen bulgular, birlikte yorumlanarak sonuçlar elde
edilecektir.
2018-2019 yılında uygulamaya konulacak okulöncesi öğretmenliği lisans programının
araştırmacılar tarafından yapılan doküman analizi bulgularına göre programdaki derslerin alana entegre
edilmeye çalışılması ve seçimlik derslere %25 oranında yer verilmesi olumlu karşılanırken okul deneyimi,
özel öğretim yöntemleri dersleri kaldırılarak uygulamaların azaltılması ve son sınıfa ötelenmesi,
programdaki teorik derslerin oranın % 93 çıkarılıp uygulama derslerinin % 7’ye düşürülmesi programın
iyileştirmeye açık yanları olarak belirlenmiştir.
Öğretim elemanlarından elde edilen görüşler araştırma soruları çerçevesinde daha sonra analiz
edilip elde edilen bulgular doküman analizi bulguları ile birlikte yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: öğretmen yetiştirme, okul öncesi öğretmeni yetiştirme, öğretmen yetiştirme programı,
program değerlendirme
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Abstract No: 346 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
PROBLEM
Educational philosophy, which teachers tend to have, can directly affect the processes of planning
their teaching process, carrying out teaching-learning activities and evaluating teaching. Because
educational philosophy determines the perspectives of teacher to his profession, educational settings,
students, activities, measurement tools and other educational factors. Considering the fact that today’s
educational approaches need student-centred educational system and teachers who have educational
philosophies that compatible with this system, it is suggested that determining prospective teachers’
educational beliefs and factors affecting these beliefs are important.
PURPOSE OF THE STUDY
The main purpose of this research is to explore the educational beliefs of students attending to
undergraduate and pedagogical formation programs in terms of various variables. In accordance with this
main purpose, following questions are answered:
1. What is the distribution of educational beliefs that prospective teachers have?
2. Is there a significant difference between each belief type of prospective teachers who have the beliefs of
perennialism, essentialism, progressivism, reconstructionism and existentialism according to
a.
b.
c.
d.
e.

Their gender,
The program they attend,
The educational system approaches they adopt,
The opinion of what Turkish education system should focus,
Parenting styles?

1. Is there a significant relationship between prospective teachers’ educational belief preferences and;
a.
b.
c.
d.

Their gender,
The program they attend,
The educational system approaches they adopt,
Their opinions of what Turkish education system should focus?

METHODOLOGY
In this study prospective teachers’ educational beliefs were investigated in terms of various
variables in the framework of correlational design. The population consisted of prospective teachers’
attending to Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Education Primary School Teaching
Department and Science Teaching Department and Pedagogical Formation program in same faculty. Since
researchers worked in this faculty, the sample was determined from this population by using convenience
sampling method. The research was performed with total of 303 prospective teachers. 85 (28,1%) of them
were male and 218 (71,9%) of them were female. 95 (31,4%) of them were attending to primary school
teaching and science teaching departments, 208 (68,6%) of them were in pedagogical formation program.
199 (65,7%) of them were undergraduate and 104 (34,3%) of them were graduate students. “Educational
835

Beliefs Scale” developed by Yılmaz, Altınkurt and Çokluk (2011) was used as data collection tool. The scale
consists of five factors including educational beliefs related to perennialism, essentialism, progressivism,
reconstructionism and existentialism with a total of 40 items with five-point Likert type. Besides, personal
information form was administered. The data were collected in prospective teachers’ classrooms they
attend. The data were analysed by using independent samples t-test, one-way ANOVA, LSD, Chi-Square,
Mann Whitney U-test, Kruskal Wallis H-test. Eta-square effect size was computed for the significant
differences.
FINDINGS











The preferences of prospective teachers about educational beliefs were respectively as followed:
Existentialism, progressivism, perennialism, essentialism and reconstructionism.
No significant difference was found between the each of educational beliefs about perennialism,
essentialism, progressivism, reconstructionism and existentialism according to their genders and the
program they attend.
Among prospective teachers’ who have progressive educational belief, significant difference was found in
favour of whom adopted student-centred educational system. When the effect size is considered, the
effect of adopted educational system has low on the progressive educational belief. Besides, among
prospective teachers’ who have essentialist educational belief significant difference was found in favour of
whom adopted teacher-centred education system. However, no significant difference was found between
prospective teachers who have existentialist, reconstructionist and perennialist educational beliefs and
their adopted educational system.
Among the beliefs of prospective teachers’ who have progressive and essentialist educational beliefs,
significant difference was found in favour of prospective teachers who think that Turkish education system
should focus on education system in which student learn the content area very well. According to effect
size value, the opinion of what Turkish education system should focus has low effect on the educational
beliefs of progressivism and essentialism. In the other hand, no significant difference is found between the
each beliefs of perennialism, reconstructionism and existentialism in terms of the opinion of what Turkish
education system should focus.
No significant difference was found between the each belief of perennialism, essentialism, progressivism,
reconstructionism and existentialism that prospective teachers’ have and their parents’ attitudes towards
them.
No significant relation was found between the prospective teachers’ preferences about educational beliefs
and their gender, the study program they attend, the educational system approaches they adopt, and the
focus purpose of Turkish education system they think important.

Keywords: Educational beliefs, undergraduate students of faculty of education, pedagogical formation
students.
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PROBLEM
Öğretmenlerin eğilim gösterdikleri eğitim felsefesi, onların öğretim süreçlerini planlama, öğretmeöğrenme etkinliklerini gerçekleştirme ve öğretimi değerlendirme süreçlerini doğrudan
etkileyebilmektedir. Çünkü eğitim felsefesi, öğretmenin mesleğine, eğitim ortamlarına, öğrencilere,
etkinliklere, ölçme araçlarına ve diğer eğitimsel faktöre yönelik bakış açılarını belirler. Günümüz eğitim
yaklaşımlarının öğrenci merkezli eğitim sistemine ve bu sisteme uygun eğitim felsefelerine sahip
öğretmenlere gereksinim duyduğu gerçeğinden hareketle, öğretmen adaylarının sahip oldukları eğitim
inançlarının ve bu inançlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmanın genel amacı, öğretmen adaylarının sahip oldukları eğitim inançlarının çeşitli
değişkenlere göre incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1.Öğretmen adaylarının sahip oldukları eğitim inançlarının dağılımı nedir?
2.İlerlemecilik, varoluşçuluk, yeniden kurmacılık, daimicilik ve esasicilik inançlarına sahip öğretmen
adaylarının her bir inanç türü arasında;
a.Cinsiyete göre,
b.Öğrenim gördükleri programa göre,
c.Benimsedikleri eğitim sistemi yaklaşımına göre,
d.Türk eğitim sistemine uygun gördükleri odak amaç tercihlerine göre,
e.Anne-baba tutum tipine göre anlamlı fark var mıdır?
3.Öğretmen adaylarının eğitim inancı tercih durumları ile;
a.Cinsiyetleri,
b.Öğrenim gördükleri program,
c.Benimsedikleri eğitim sistemi yaklaşımı,
d.Türk eğitim sistemine uygun gördükleri odak amaç tercihleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
YÖNTEM
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Çalışmada öğretmen adaylarının eğitim inançları çeşitli değişkenler açısından ilişkisel tarama
modeline göre incelenmiştir. Çalışmanın evrenini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nin sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde ve aynı fakültede pedagojik
formasyon programında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmacılar bu fakültede
görev yaptığından dolayı, bu evrenden kolay ulaşılabilir örneklem yoluyla örneklemi belirlemişlerdir.
Çalışmanın örnekleminde 303 öğretmen adayı yer almaktadır. Bunların 85’i (%28,1) erkek, 218’i (%71,9)
kadındır. 95’i (%31,4) sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği programlarında, 208’i (%68,6) pedagojik
formasyon programında öğrenim görmektedir. 199’u (%65,7) dördüncü sınıfta öğrenim gören, 104’ü
(%34,3) ise mezun olmuş öğrencilerdir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Yılmaz, Altınkurt ve Çokluk
(2011) tarafından geliştirilen “Eğitim İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte beş alt boyut ve (ilerlemecilik,
yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, daimicilik, esasicilik), beşli likert tipinde 40 madde yer almaktadır. Ayrıca
öğretmen adaylarına kişisel bilgiler formu uygulanmıştır. Çalışmanın verileri öğretmen adaylarının öğrenim
gördükleri sınıflarda toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü
ANOVA, LSD, kay-kare testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis H-testi kullanılmıştır. Anlamlı farkın
bulunduğu sonuçlarda ise etki büyüklüğünün hesaplanmasında eta-kare değerleri belirlenmiştir.
BULGULAR










Öğrencilerin sahip oldukları inanç tercihlerinin en çok olandan en az olana doğru sırasıyla varoluşçuluk,
ilerlemecilik, daimicilik, esasicilik ve yeniden kurmacılık olduğu belirlenmiştir.
İlerlemecilik, varoluşçuluk, yeniden kurmacılık, daimicilik ve esasicilik inançlarına sahip öğretmen
adaylarının her bir inanç türü arasında cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri programa göre anlamlı fark
bulunmamaktadır.
İlerlemecilik eğitim inancına sahip öğretmen adayları arasında öğrenci merkezli eğitim sistemini
benimseyen öğretmen adayları lehine anlamlı fark vardır. Etki büyüklüğü dikkate alındığında, benimsenen
eğitim sisteminin ilerlemeci eğitim inancı üzerinde düşük etkisi vardır. Ayrıca, esasicilik eğitim inancına sahip
öğretmen adayları arasında öğretmen merkezli eğitim sistemini benimseyen öğretmen adayları lehine
anlamlı fark vardır. Ancak, varoluşçuluk, yeniden kurmacılık ve daimicilik eğitim inancına sahip öğretmen
adaylarının eğitim inançları benimsedikleri eğitim sistemine göre anlamlı fark göstermemektedir.
İlerlemecilik ve esasicilik eğitim inançlarına sahip öğretmen adaylarının her bir eğitim inancı arasında Türk
eğitim sisteminin odak amacının derslerdeki konuları çok iyi öğrenen bireyler yetiştirmek olduğunu düşünen
öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmaktadır. Etki büyüklükleri dikkate alındığında, Türk eğitim sistemine
uygun görülen odak amaç düşüncesinin ilerlemeci ve esasici eğitim inançlarına sahip olma üzerinde düşük
etkisi bulunmaktadır. Ancak, varoluşçuluk, yeniden kurmacılık ve daimicilik eğitim inançlarına sahip
öğrencilerin her bir inanç türü arasında Türk eğitim sistemine uygun gördükleri odak amaca göre anlamlı
fark bulunmamaktadır.
İlerlemecilik, varoluşçuluk, yeniden kurmacılık, daimicilik ve esasicilik inançlarına sahip öğretmen
adaylarının her bir inanç türü arasında anne-baba tutum tipine göre anlamlı fark bulunmamaktadır.
Öğretmen adaylarının eğitim inancı tercih durumları ile cinsiyetleri, öğrenim gördükleri program,
benimsedikleri eğitim sistemi yaklaşımı, Türk eğitim sistemine uygun gördükleri odak amaç tercihleri
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim inançları, eğitim fakültesi lisans öğrencileri, pedagojik formasyon öğrencileri.
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The technology means the application of information covering construction methods, tools,
equipment, tools and all forms of use related to an industrial field (TDK, 2016). In addition to the definition
of the dictionary, technology is an effective factor in enriching the educational environment in which the
identified skills and knowledge are developed (İşman, 2008). Today, technology has been used effectively
in many fields such as health, education, daily life, architecture and engineering, communication, cinema,
theater, performing arts, industry, production, aircraft and space industry, banking and trade, and it is
increasing rapidly (Yılmaz, 2016). Rapidly increasing technological developments and science are affecting
every aspect of the society as well as the field of education (Dursun, 2017). At present, the concepts of
education and technology have become concepts that can not be considered separately and have
meaning together (Kaya, 2017). Education helps the individuals to empower their natural abilities, while
the power of the individual serves to improve the creativity of the individual, while technology helps the
individual to use the knowledge and skills that individuals have gained through education more efficiently
and consciously (Alkan, 2005).
The use of technology in education processes increases the quality of the teacher, decreases the
time spent to reach the target, increases the effectiveness of the teacher, decreases the cost of the
education, and it also ensures that the student is in the learning environment (Akkoyunlu, 1998). With
the use of technology in education, teachers and students gains more freedom, many and various
applications can be used within the lesson, information can be obtained from the first source, equality of
opportunity can be provided to all individuals, contribution to the development of creativity is provided,
and the students are allowed to learn according to their own speeds and their motivations are
increased(Akbaş, 2008). Teachers are the most important factor in the use of technology in the
educational process (Metin, 2018). Teachers are important people who apply the education policies of
the State, who influence the educational policies, who make use of the studies and researches that work
together with them, and contribute to the study and contribute to it (Arr., 1969). As the quality and
success of the teacher increases, the quality and success of the education system also increases (Aykaç,
Kabaran and Bilgin, 2014). The teacher is "one of the three basic elements of education" (Üstüner, 2004).
For this reason, teacher training programs have a separate proposal in the training programs being
implemented (Akdemir, 2013). Therefore, it is necessary to constantly improve the teacher training
programs in order to educate teachers in qualitative and quantitative qualities that are needed in present
and future (Atanur Başkan, Aydın and Madden, 2006).
The type of people to be educated today must have accumulated knowledge and it is one of the
main targets of every education system (Yılmaz, 2007). It is only possible with teachers to train the target
human type. In order for the technology to be used at the desired level in the educational activities, the
teachers need to develop themselves in this field (Bacanak, Karamustafaoglu and Köse, 2003). The
purpose of this research is to analyze the technology courses in the renewed teacher education
undergraduate program. Document analysis method was used in this study which was prepared according
to the qualitative research design. Teacher training degree programs taken from the website of the Higher
Education Council were examined. In this context, a total of 24 different teaching programs such as
Classroom Teacher Education, Biology Teacher Education, Physical Education and Sports Teacher
Education, English Language Teaching and Arts and Crafts Teaching Program have been examined. In the
study, the Computer Education and Instructional Technologies Teaching program has been left out of the
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analysis because its content is generally technology-focused. Technology-related undergraduate courses
are examined in terms of department,, elective / mandatory status, weekly theoretical and practical
course hours, vocational knowledge / general culture / field education courses. In addition, these courses
are analyzed in terms of their names and the subjects they contain. Thus, what kinds of technology-related
subjects are taught in which curricula are also analyzed. The findings were presented in a way that is
suitable for the purposes of the study.
Keywords: teacher training, undergraduate programs, technology

840

Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarında Teknoloji
Tuba Keskin1, Sayım Aktay2
1
MEB
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bildiri No: 347 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Teknoloji sözlük anlamı olarak bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemleri, kullanılan araç, gereç, alet
ve tüm bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisidir (TDK, 2016). Sözlük tanımının yanında
teknoloji, belirlenmiş yetenek ve ilgilerin geliştirildiği eğitim-öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde
etkili olan bir olgudur (İşman, 2008). Günümüzde sağlık, eğitim, günlük yaşam, mimarlık ve mühendislik,
iletişim, sinema, tiyatro, sahne sanatları, sanayi, üretim, uçak ve uzay sanayi, bankacılık ve ticaret gibi bir
çok alanda etkin şekilde kullanılan teknoloji hızla artmaktadır (Yılmaz, 2016). Hızla artan teknolojik
gelişmeler ve bilim, toplumun her kesimini etkilediği gibi eğitim alanını da etkilemektedir (Dursun, 2017).
Günümüzde eğitim ve teknoloji kavramları ayrı ayrı ele alınamayan, birlikte anlam ifade eden kavramlar
olmuşlardır (Kaya, 2017). Eğitim bireyin doğuştan kazandığı güç ve yeteneklerin açığa çıkarılmasına,
bireyin gücünün, olgunluğunun, yaratıcılığının gelişmesine hizmet ederken, teknoloji ise bireyin eğitim ile
kazandığı bilgi ve becerileri daha verimli kullanıp bilinçli bir şekilde uygulamasına yardımcı olmaktadır
(Alkan, 2005).
Teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanılması ile öğretmenin niteliği artmakta, hedefe ulaşmak için
harcanan zaman azalmakta, öğretmenin etkililiği artmakta, eğitimin niteliği düşmeden maliyeti düşmekte
ve öğrenmenin öğrenme ortamında olması sağlanmaktadır (Akkoyunlu, 1998). Eğitimde teknoloji
kullanımı ile öğretmen ve öğrenci özgürleşmekte, çok sayıda ve çeşitte uygulamalar ders içinde
kullanılabilmekte, birinci kaynaktan bilgiye ulaşılabilmekte, tüm bireylere fırsat eşitliği sağlanabilmekte,
yaratıcılığın gelişmesine katkı sağlanmakta, öğrencilerin kendi hızlarına göre öğrenmelerine olanak
tanınarak motivasyonları da artırılmakta ve elde edilen bilgi birikimli olarak kullanılabilmektedir (Akbaş,
2008). Eğitim öğretim sürecinde teknolojinin kullanılmasında rol oynayan en büyük etken öğretmenlerdir
(Metin, 2018). Devletin eğitim politikalarını uygulamaya koyan, eğitim politikalarını etkileyen, yapılmış
çalışma ve araştırmalardan yararlanan, bununla birlikte çalışmalarla iç içe olup katkı sağlayan önemli kişi
öğretmendir (Varış, 1969). Öğretmenin nitelik ve başarısı arttıkça, eğitim sisteminin niteliği ve başarısı da
artmaktadır (Aykaç, Kabaran ve Bilgin, 2014). Öğretmen “eğitim olgusunun üç temel öğesinden biri”
(Üstüner, 2004) dir. Bu sebeple öğretmen yetiştirme programları uygulanmakta olan eğitim programları
içinde ayrı bir öneme sahiptir (Akdemir, 2013). Bundan dolayı öğretmen yetiştirme programlarının, sürekli
bir değerlendirme süreci içinde sorgulanıp bugünün ve geleceğin gerektirdiği nitelik ve nicelikte öğretmen
yetiştirmek için devamlı iyileştirilmesi gerekmektedir (Atanur Başkan, Aydın ve Madden, 2006).
Günümüzde yetiştirilecek insan tipinin, hiçbir zaman durağan olmayan ve birikimli olarak ilerleyen
bilgi ile donanması her eğitim sisteminin başlıca hedefi arasında yer almaktadır (Yılmaz, 2007). Hedeflenen
insan tipinin yetiştirilmesi de öğretmenler ile mümkündür. Eğitim-öğretim etkinliklerinde teknolojinin
istenilen seviyede kullanılabilmesi için öğretmenlerin bu alanda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir
(Bacanak, Karamustafaoğlu ve Köse, 2003). Bu araştırmanın amacı yenilenen öğretmen yetiştirme lisans
programındaki teknoloji içerikli derslerin analiz edilmesidir. Nitel araştırma desenine göre hazırlanan bu
çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yükseköğretim Kurulu internet sitesinden alınan
öğretmen yetiştirme lisans programları incelenmiştir. Bu bağlamda, Sınıf Öğretmenliği, Biyoloji
öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği
programı gibi toplam 24 farklı öğretmenlik programı incelenmiştir. Çalışmada, içeriğinin genel olarak
teknoloji odaklı olmasından dolayı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programı analiz dışı
bırakılmıştır. Teknoloji içerikli lisans programları bölüm, anabilim dalı, seçmeli/zorunlu olma durumları,
haftalık teorik ve uygulama ders saatleri, meslek bilgisi/genel kültür/alan eğitimi dersleri gibi boyutlarıyla
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incelenmiştir. Ayrıca, bu dersler isimleri ve içerdiği konular bakımından da analiz edilmiştir. Böylece, hangi
öğretim programlarında hangi tür teknoloji içerikli konuların öğretildiği de analiz edilmiştir. Elde edilen
bulgular araştırmanın amaçlarına uygun bir biçimde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: öğretmen yetiştirme, lisans programları, teknoloji
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Humor is the ability to evaluate the eccentric and meaningless sides of life. Humor offers the
satisfaction which appreciation and problem solving will give to people. A developed level of humor
usually incorporates a creative personality. The concept of humor differs by societies, nationalities and
even individuals. In this context, it can be thought that determining the humor styles and creative
personality characteristics of the teachers, who hold an important place in the development of the
society, will be effective in shaping future generations.
The objective of the paper is to describe the humor styles of teachers and their creative personality
traits. The following answers were sought in the study:
1. What are the humor styles of teachers and their creative personality traits?
2. Do the teachers' humor styles and creative personality characteristics show a significant
difference by gender, education status, branch and seniority?
3. Is there a significant relationship between teachers' humor styles and creative personality
traits?
Method
The study is survey research. Of the random sampling techniques, convenience sampling method
has been employed. The study group is comprised of teachers participating in “different approaches in
education” seminar held at Mersin In-Service Training Institute by the General Directorate of Secondary
School. Out of the 121 teachers, 91 of them took part in the study at their own will. 46.2% of teachers are
male, 53.8% female. 17.6% of the group has a seniority of 1-10 years, 13.2% 11-15 years, 15.2% 11-15
years, 44.0% 16-20 years and 25.3% 20 years old. 23.1% of the teachers are in the fields of Social Sciences,
28.6% in Science and Mathematics, 17.6% in Turkish Language and Literature, 14.3% in Foreign Language
and 16.5% in other fields. 61.5% of the teachers hold Bachelor’s and 35.8% Master’s degrees.
The data of the study were collected through the Humor Styles Questionnaire (HS) Scale and the
Creative Personality (CP) Scale. HS Scale was developed by Martin and Puhlik-Doris (1999) and revised by
Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray and Weir (2003). The HS Scale is a 7-point Likert-type scale ranging from
(1) absolutely disagree to (7) absolutely agree. There are four sub-dimensions designed as Self Enhancing,
Affiliative, Self Defeating and Aggressive Humor to measure two of the HS Scale, two positive and two
negative humor usage. As a result of the factor analysis of the scale adapted to Turkish by Yerlikaya (2003),
it is seen that the scale consists of the same four sub-dimensions. A high score from the dimensions
indicates that the style for that dimension is at a high level. The Cronbach’s Alpha reliability coefficient for
the sum of the scale was 0.81. In this study, in terms of sub-dimensions and the total, Cronbach’s Alpha
values were 0.74, 0.70, 0.65, 0.77 and 0.79, respectively.
Creative Personality scale was developed by Şahin and Danışman (2017). There are 17 items in a
five-point Likert scale, ranging from (1) Absolutely disagree to (7) Absolutely agree. The scale has four
dimensions; goal orientation, intrinsic motivation, self-confidence and risk taking. The lowest and highest
scores that can be taken vary with the goal orientation and intrinsic motivation 5-25, risk taking 4-20 and
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curiosity 3-15. A score of 17-85 can be calculated from the scale sum. The Cronbach’s Alpha reliability
coefficient of the scale was 0.67 in total; and between 0.60 and 0.65 for sub-dimensions. The Cronbach’s
Alpha reliability coefficient in this study is 0.66 in total and between 0.60 and 0.86 for sub-dimensions.
Both scales have reverse-score items. Analyzes performed show that scale scores have normal
distribution and parametric tests can be employed. Pearson correlation analysis was performed to
determine the relationship between HS and CP. In addition, t test was used to compare the HS and CP
levels of the teachers by gender and educational status in independent groups, one-way analysis of
variance was employed to compare by branch and seniority.
The HS ranking of the teachers is as follows: Affiliative (x̄ = 39.82), self-enhancer (x̄ = 36.74), selfdefeating (x̄ = 26.52) and aggressive humor (x̄ = 21.45). Teachers' CP trait scores are as follows: intrinsic
motivation (x̄ = 21.22), goal orientation (x̄ = 18.65), risk taking (x̄ = 14.76) and self-confidence (x̄ =
11.35).There was no significant difference between the HS and CP characteristics of the teachers when
compared by gender, educational status, branch and seniority variables. There is a significant relationship
between aggressive humor style and internal motivational personality trait; between teachers' affiliative,
aggressive and self-destructive humor styles and purposeful creative personality traits; between selfenhancing humor style and risk-taking creative personality traits; between aggressive, self-destructive
humor style and self-confident creative personality traits
Teachers are inclined to participatory - social humor and self-enhancing humor styles. There are
also teachers, although few in number, with aggressive and self-defeating humor styles. Teachers have
creative personality traits that are based on intrinsic motivation and goal orientation, risk taking and selfconfidence. Relations between teachers' humor styles and creative personality traits are statistically
significant. Affiliative, aggressive and self-defeating humor style and goal oriented creative personality;
self-enhancing creative personality with risk-taking humor style; aggressive humor style and intrinsic
motivational personality are in congruence with each other. However, the harmony between aggressive
self-defeating humor style and self-confident creative personality is thought-provoking.
Keywords: Teachers’ traits, humor styles, creative personality traits
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Mizah, yaşamın komik, ayrıksı ve anlamsız taraflarını değerlendirme becerisidir. Mizah insanlara
beğeniyi ve problem çözmenin vereceği hazzı yaşatmaktadır. Gelişmiş bir mizah tarzı, çoğu zaman yaratıcı
bir kişiliği içinde barındırmaktadır. Mizah kavramı toplumlara, uluslara ve hatta bireylere göre farklılık
göstermektedir. Bu bağlamda toplumun gelişmesinde önemli yeri olan öğretmenlerin mizah tarzları ile
yaratıcı kişilik özelliklerinin belirlenmesinin, gelecek nesillerin biçimlenmesinde etkili olacağı düşünülebilir.
Araştırmanın amacı öğretmenlerin mizah tarzlarını, yaratıcı kişilik özelliklerini betimlemektir.
Araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır:
1- Öğretmenlerin mizah tarzları ve yaratıcı kişilik özellikleri ne düzeydedir?
2- Öğretmenlerin mizah tarzları ve yaratıcı kişilik özellikleri cinsiyet, eğitim durumu, branş ve
kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3- Öğretmenlerin mizah tarzları ve yaratıcı kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme
yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu MEB Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü tarafından Mersin Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen “Eğitimde farklı yaklaşımlar”
kursuna katılan öğretmenler oluşturmuştur. Çalışma kapsamında 121 öğretmenden 91’i araştırmaya
gönüllü olarak katılmıştır. Öğretmenlerin % 46.2’si kadın, %53.8’i erkektir. Grubun % 17.6’sı 1-10 yıl, %
13.2’si 11-15 yıl, % 15.2’si 11-15 yıl, % 44.0’ü 16-20 yıl ve % 25.3’ü 20 yıl üzeri kıdeme
sahiptir.Öğretmenlerin % 23.1’i Sosyal Bilimler, %28.6’sı Fen Bilimlerive Matematik, % 17.6’sı Türk Dili ve
Edebiyatı, %14.3’ü Yabancı Dil ve %16.5’i diğer alanındadır. Öğretmenlerin %61.5’i lisans, %35.8’i
lisansüstü mezundur.
Araştırmanın verileri Mizah Tarzları (MT) Ölçeği ve Yaratıcı Kişilik (YT) Ölçeği ile toplanmıştır. MT
Ölçeği; Martin ve Puhlik-Doris (1999) tarafından geliştirilen ölçek Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray ve
Weir (2003) tarafından revize edilmiştir. MT Ölçeği , (1) Kesinlikle katılmıyorum ile (7) Tamamen
katılıyorum arasında değişen 7’li likert tipi bir ölçektir. MT Ölçeği’nin ikisi olumlu, ikisi olumsuz mizah
kullanımını ölçmek için Kendini Geliştirici, Katılımcı-Sosyal, Kendini Yıkıcı ve Saldırgan Mizah olarak
tasarlanmış dört alt boyutu vardır. Yerlikaya (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek için yapılan
faktör analizi sonucunda ölçeğin aynı dört alt boyuttan oluştuğu görülmüştür. Boyutlardan yüksek puan
alınması o boyuta ilişkin tarzın üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin toplamı için Cronbach alpha
güvenirlik katsayısı 0.81 olarak saptanmıştır. Bu araştırmada Cronbach alpha değerleri sırasıyla alt boyutlar
ve toplam açısından sırasıyla 0.74, 0.70, 0.65, 0.77 ve 0.79’dur.
Yaratıcı Kişilik (YT) Ölçeği, Şahin ve Danışman (2017) tarafından geliştirilmiştir. 5’li Likert tipi ölçekte
17 madde yer almaktadır. Seçenekler (1) “Kesinlikle katılmıyorum”dan (5) “Kesinlikle katılıyorum”a doğru
sıralanmaktadır. Ölçek; Amaç yönelimlilik, İçsel motivasyon, Kendine güven ve risk alma olarak dört
boyutludur. Alınabilecek en düşük ve en yüksek puanlar amaç yönelimlilik ve içsel motivasyon 5–25, risk
alma 4–20 ve merak 3–15 aralığında değişmektedir. Ölçek toplamından ise 17–85 aralığında bir puan
hesaplanabilir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı toplam da 0.67; alt boyutlar için ise 0.60 ile
0.65 arasındadır. Bu araştırmadaki Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise toplamda 0.66, alt boyutlar için
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ise 0.60 ile 0.86 arasındadır. Her iki ölçekte de ters puanlanan maddeler bulunmaktadır. Yapılan analizler
ölçek puanlarının normal dağılım gösterdiğini ve parametrik testlerin kullanılabileceğini göstermiştir. MT
ve YT arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin MT ve
YT düzeylerini cinsiyete ve eğitim durumuna göre karşılaştırmak için bağımsız gruplarda t testi, branş ve
kıdeme göre karşılaştırmak için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
Öğretmenlerin MT puan sıralaması şöyledir: Katılımcı - sosyal (x̄=39.82), kendini geliştirici
(x̄=36.74), kendini yıkıcı (x̄=26.52) ve saldırgan mizah (x̄=21.45). Öğretmenlerin YT özellikleri puan
sıralaması şöyledir: İçsel motivasyon (x̄=21.22), amaç yönelimlilik (x̄=18.65), risk alma (x̄=14.76) ve kendine
güven (x̄=11.35). Öğretmenlerin MT ve YT özellikleri cinsiyet, eğitim durumu, branş ve kıdem değişkenleri
ile karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin katılımcı-sosyal,
saldırgan ve kendini yıkıcı mizah tarzları ile amaç yönelimli yaratıcı kişilik özellikleri arasında; kendini
geliştirici mizah tarzı ile risk alma yaratıcı kişilik özelliği arasında; saldırgan, kendini yıkıcı mizah tarzı ile
kendine güvenli yaratıcı kişilik özelliği arasında; saldırgan mizah tarzı ile içsel motivasyon yaratıcı kişilik
özelliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Öğretmenler katılımcı - sosyal mizah ile kendini geliştirici mizah tarzına yatkındırlar. Az da olsa
saldırgan ve kendini yıkıcı mizah tarzında öğretmenler bulunmaktadır. Öğretmenler içsel motivasyon ve
amaç yönelimliliğe, orta düzeyin üstünde de risk alma ve kendine güvene dayalı yaratıcı kişilik özelliklerine
sahiptirler. Öğretmenlerin mizah tarzları ile yaratıcı kişilik özellikleri arasında bulunan ilişkiler anlamlıdır.
Katılımcı-sosyal, saldırgan ve kendini yıkıcı mizah tarzı ile amaç yönelimli yaratıcı kişilik; kendini geliştirici
mizah tarzı ile risk alma yaratıcı kişilik; saldırgan mizah tarzı ile içsel motivasyon yaratıcı kişilik özelliği
birbirleri ile uyumludur. Ancak saldırgan, kendini yıkıcı mizah tarzı ile kendine güvenli yaratıcı kişilik
arasındaki uyum düşündürücüdür.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen özellikleri, mizah tarzları, yaratıcı kişilik özellikleri

846

Educational Values Of Teachers And Vocational Professional Levels Of Teachers
Gürcü Koç-erdamar1, Gülgün Bangir-alpan1, Hüsne Demirel1
1
Gazi Üniversitesi

Abstract No: 96 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
On the basis of vocational professionalism, there are desires, curiosity and ethical values that push
individuals to learn or do something. Hence, the opinions of teachers on professionalism and educational
values, which have an important place in social and individual development, are important in this context.
The objective of the paper is to describe the educational values and vocational professionalism of
the teachers. The following answers were sought in the study:
1. What is the level of are the teachers' educational values and vocational professionalism?
2. Do the educational values and vocational professionalism of the teachers significantly differ by
gender, educational status, branch and seniority?
3. Is there a significant relationship between teachers' educational values and vocational
professionalism?
The study is survey research. Of the random sampling techniques, convenience sampling method
has been employed. The study group is comprised of teachers participating in “different approaches in
education” seminar held at Mersin In-Service Training Institute by the General Directorate of Secondary
School. Out of the 121 teachers, 91 of them took part in the study at their own will. 46.2% of teachers are
male, 53.8% female. 17.6% of the group has a seniority of 1-10 years, 13.2% 11-15 years, 15.2% 11-15
years, 44.0% 16-20 years and 25.3% 20 years old. 23.1% of the teachers are in the fields of Social Sciences,
28.6% in Science and Mathematics, 17.6% in Turkish Language and Literature, 14.3% in Foreign Language
and 16.5% in other fields. 61.5% of the teachers hold Bachelor’s and 35.8% Master’s degrees.
The data of the study were collected through the Teacher Educational Values (TEV) Scale and the
Vocational Professionalism Scale. TEV Scale was developed by Tomul and Çelik (2014). The TEV Scale is a
5-point Likert-type scale ranging from (1) completely disagree (5) completely agree. There are three subdimensions of the TEV Scale designed as social, individual and relational values. The lowest score from
the scale is 66, the highest score is 170. The Cronbach’s Alpha reliability coefficients of the scale for subdimensions and total are as follows: 0.96, 0.90, 0.86 and 0.98, respectively. The Cronbach’s Alpha values
in this study were 0.98, 0.96, 0.85 and 0.98, respectively, in terms of sub-dimensions and total.
The Vocational Professionalism of Teachers (VPT) Scale was developed by Yılmaz and Altınkurt
(2014). The scale is 5-point Likert-type scale with 24 items, ranging from (1) completely disagree (5)
completely agree. The scale has four dimensions; Contribution to Institution, Professional Sensibility,
Personal Development and Emotional Labor. The increase in scores from a factor or from the whole scale
indicates that the level of vocational professionalism of the teachers is high. The Cronbach’s Alpha
reliability coefficient of the scale was 0.90 in total; and 0.79 to 0.80 for the sub-dimensions. The
Cronbach’s Alpha reliability coefficient in this study is 0.98 for the total and 0.73 to 0.90 for the subdimensions. Analyzes performed indicate that scale scores are normally distributed and parametric tests
could be employed. Pearson correlation analysis was performed to determine the relationship between
the TEV and VPT. In addition, one-way analysis of variance was employed to compare the TEV and VPT

847

levels of the teachers by branch and seniority, while t test was employed in order to compare gender and
educational status in independent groups.
TEV scores of teachers are as follows: Individual value (x̄=3.56), relational value (x̄=3.42), social
value (x̄=3.28). On the other hand, VPT scores of teachers are as follows: Occupational sensitivity (x̄ =
4.46), emotional labor (x̄ = 4.26), contribution to the institution (x̄ = 3.83) and personal development (x̄ =
3.79). When VPT levels of teachers were compared by the variables of gender, education status, branch
and seniority, no significant difference was observed among the variables under consideration. There is a
significant difference only in favor of men in the sex variable for TEV. When the dimensions of TEV and
VPT are compared with each other, there is a significant relationship between individual values and
personal development, relational values and personal development and contribution to the institution.
The levels of teachers' educational values and vocational professionalism are high. In the scope of
educational values, individual values, covering improving self-esteem and the sense of self-discipline, are
high; social and local awareness and social level incorporating participation are relatively low. Educational
values of male teacher candidates are higher than those of female teachers. Within the scope of
vocational professionalism, professional sensitivity is high, while personal development is at a low level.
Between educational values and professional professionalism of teachers, personal development as well
as personal and relational values were not as significant as expected.
Keywords: Teachers’ educational values, vocational professional levels of teachers, teaching profession
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Mesleki profesyonelliğin temelinde, bireyi öğrenmeye veya bir şey yapmaya iten, kendi istekleri,
merakı ve etik değerleri vardır. Toplumsal ve bireysel gelişimde önemli bir yeri olan öğretmenlerin
profesyonellik düzeylerine ve eğitsel değerlere ilişkin görüşleri bu bağlamda önemlidir.
Araştırmanın amacı öğretmenlerin eğitsel değerleri ile mesleki profesyonellik düzeylerini
betimlemektir. Araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır:
1- Öğretmenlerin eğitsel değerleri ile mesleki profesyonellik düzeyleri nasıldır?
2- Öğretmenlerin eğitsel değerleri ile mesleki profesyonellik düzeyleri cinsiyet, eğitim durumu,
branş ve kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3- Öğretmenlerin eğitsel değerleri ile mesleki profesyonellik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır?
Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme
yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu MEB Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü tarafından Mersin Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen “Eğitimde farklı yaklaşımlar”
kursuna katılan öğretmenler oluşturmuştur. Çalışma kapsamında 121 öğretmenden 91’i araştırmaya
gönüllü olarak katılmıştır. Öğretmenlerin % 46.2’si kadın, %53.8’i erkektir. Grubun % 17.6’sı 1-10 yıl, %
13.2’si 11-15 yıl, % 15.2’si 11-15 yıl, % 44.0’ü 16-20 yıl ve % 25.3’ü 20 yıl üzeri kıdeme
sahiptir.Öğretmenlerin % 23.1’i Sosyal Bilimler, %28.6’sı Fen Bilimleri ve Matematik, % 17.6’sı Türk Dili ve
Edebiyatı, %14.3’ü Yabancı Dil ve %16.5’i diğer alanındadır. Öğretmenlerin %61.5’i lisans, %35.8’i
lisansüstü mezundur.
Araştırmanın verileri Öğretmen Eğitsel Değerler (ÖED) Ölçeği ve Öğretmenlerin Mesleki
Profesyonelliği (ÖMP) Ölçeği ile toplanmıştır. ÖED Ölçeği, Tomul ve Çelik (2014) tarafından geliştirilmiştir.
ÖED Ölçeği, (1) Hiç katılmıyorum ile (5) Tamamen katılıyorum arasında değişen 5’li likert tipi bir ölçektir.
ÖED Ölçeği’nin sosyal, bireysel ve ilişkisel değerler olarak tasarlanmış üç alt boyutu vardır. Ölçeğin
genelinden alınan en düşük puan 66, en yüksek puan ise 170’tir. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik
katsayısı alt boyutlar ve toplam açısından sırasıyla şöyledir: 0.96, 0.90, 0.86 ve 0.98. Bu araştırmadaki
ölçümün Cronbach alpha değerleri sırasıyla alt boyutlar ve toplam açısından sırasıyla 0.98, 0.96, 0.85 ve
0.98’dir.
Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği (ÖMP) Ölçeği, Yılmaz ve Altınkurt (2014) tarafından
geliştirilmiştir. 5’li Likert tipi ölçekte 24 madde yer almaktadır. Seçenekler (1) “Kesinlikle katılmıyorum”dan
(5) “Kesinlikle katılıyorum”a doğru sıralanmaktadır. Ölçek, Kuruma Katkı, Mesleki Duyarlılık, Kişisel Gelişim
ve Duygusal Emek olarak dört boyutludur. Bir faktörden ya da ölçeğin tümünden alınan puanların artması,
öğretmenlerin mesleki profesyonellik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı toplam da 0.90; alt boyutlar için ise 0.79 ile 0.80 arasındadır. Bu araştırmadaki
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise toplamda 0.98, alt boyutlar için ise 0.73 ile 0.90 arasındadır. Yapılan
analizler ölçek puanlarının normal dağılım gösterdiğini ve parametrik testlerin kullanılabileceğini
göstermiştir. ÖED ve ÖMP arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Ayrıca
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öğretmenlerin ÖED ve ÖMP düzeylerini cinsiyete ve eğitim durumuna göre karşılaştırmak için bağımsız
gruplarda t testi, branş ve kıdeme göre karşılaştırmak için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
Öğretmenlerin ÖED puan sıralaması şöyledir: Bireysel değer (x̄=3.56), ilişkisel değer (x̄=3.42),
sosyal değer (x̄=3.28) Öğretmenlerin ÖMP düzeyleri puan sıralaması şöyledir: Mesleki duyarlılık (x̄=4.46),
duygusal emek (x̄=4.26), kuruma katkı (x̄=3.83) ve kişisel gelişim (x̄=3.79). Öğretmenlerin ÖMP düzeyleri
cinsiyet, eğitim durumu, branş ve kıdem değişkenleri ile karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. ÖED’nde ise sadece cinsiyet değişkeninde erkekler lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır.
ÖED ve ÖMP boyutları birbirleri ile karşılaştırıldığında; bireysel değerler ile kişisel gelişim; ilişkisel değerler
ile kişisel gelişim ve kuruma katkı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Öğretmenlerin eğitsel değerleri ve mesleki profesyonellik düzeyleri yüksektir. Eğitsel değerler
kapsamında sıralamada, özsaygı ve öz disiplin duygusu geliştirmeyi kapsayan bireysel değerler yüksek;
toplumsal ve yerel bilinçlenme ve katılımı içeren sosyal değer nispeten düşük düzeydedir. Erkek öğretmen
adayların eğitsel değerleri kadın öğretmenlerden daha yüksektir. Öğretmenlerin mesleki profesyonellik
düzeyleri kapsamında ise sıralamada mesleki duyarlılık yüksek; kişisel gelişim düşük düzeydedir.
Öğretmenlerin eğitsel değerler ile mesleki profesyonellik boyutları arasında Kişisel gelişimle bireysel ve
ilişkisel değerler dışında beklenildiği kadar anlamlı ilişki bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitsel değerleri, öğretmenlerin mesleki profesyonellik düzeyleri, öğretmenlik
mesleği
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Abstract
The purpose of this study was to reveal pre-service teachers’ views towards using Edmodo
platform in the Mathematics Curriculum class. For this purpose, students, who took the class in a public
university in the 2017 – 2018 spring semester, used Edmodo platform actively and then were interviewed
for their thoughts about the use of platform. Results showed that students believe the use of Edmodo in
the class has increased their interest towards class, sense of responsibility and beliefs in the use of
technology in education. They said they can easily reach the class notes, have a chance to check their
knowledge thanks to the feedbacks and suggested the use of this platform in other classes as well. They
stated its language, which is English, and notifications, which they don’t get on time, caused sometimes
them to misunderstand the system and miss the assignments on the platform.
Purpose
The purpose of this study was to reveal Mathematics pre-service teachers’ views towards using
Edmodo platform in the Mathematics Curriculum class. Edmodo, as a social media platform provides
students to communicate with their teachers and each other, take assignments and tests, and share class
notes. Students can get instant feedback, reach class notes, and share their knowledge in a class in
Edmodo for which they need a group code to get in. Students can take the responsibility of their learning
in this learning environment, which offers effective and active class participation.
Procedure
This study was conducted in a public university in Turkey with students (N=42; 22 female, 20 male)
who were at their final years in the department of Mathematics Education. In the first week of the class,
students were asked to sign in to the class using a group code automatically created by Edmodo. During
this time, the instructor of the class uploaded the Mathematics Curriculum programs published by the
Ministry of National Education in Turkey in 2013 and 2018 and asked students to print them out for the
use in class. In the following weeks, students were asked to compare the programs unit by unit and target
by target in a group of two and share what they found in Edmodo in a specified period of time. The
instructor of the class has, then, discussed the comparisons the students have determined and prepared
a table with students for the appropriate comparisons in class. Then, she shared this table with class in
the Edmodo library for students’ use. As outside class activities, the students were assigned homework
assignments for which they needed to conduct little researches and apply the mathematics targets in the
2018 curriculum on learning. They were asked to share their assignments on Edmodo in a specified time.
Towards the end of the semester, students were given small tests class that they needed to complete in
class.
At the end of the semester, students were asked to answer semi-structured interview questions.
In this form, data about students’ demographic information, the frequency and reasons they used
Edmodo, device they used to log in to Edmodo, and their attitudes about Edmodo were collected with
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multiple choice questions. They also answered to nine open-ended questions for their views about the
use of Edmodo in class. The results of multiple choice questions were analyzed with frequency and
percentages analysis and open-ended questions were analyzed with a content analysis for which codes
and themes were determined and interpreted.
Findings
Based on students’ answers, results showed that 67% of students log in to Edmodo at least once
in a week. They mostly used it for assignments and tests (93%), reaching to the class notes (86%) and
participating to the in-class activities (83%). All students stated they used Edmodo with their mobile
phones. Two students said they also used their laptops to log into Edmodo.
Many students believe the use of Edmodo has increased their interests to the class, contributed
to their beliefs for the use of technology in education, and positively affected their class participation.
They said they wish this system to be used in other classes as well and will take advantage of this platform
in their future classes when they become a teacher. Specifically accessing to the class notes easily,
learning time and place independence, communicating with others, assignments and tests with deadlines,
and getting feedback on their work were the best features they liked the most in Edmodo. Moreover,
they believe their willingness to complete assignments and sense of responsibility have increased. Such
learning environment was beneficial to gain time and made class more entertaining. Most of the students
stated collaboratively comparing curriculums and sharing them on Edmodo was a positive experience for
them. Thus, they had the opportunity to complete their incomplete knowledge and easily reach to their
mutually composed products.
Additionally, because the mobile Edmodo application was in English and Edmodo’s lack of sending
notifications on time was an issue for them. They said we couldn’t understand the system at first and
sometimes miss the assignments for these reasons. Internet connection in class caused them to access
the platform as well. They said if we had a chance to see the answer keys for the tests, it would have been
more beneficial for us. They suggested the number of tests in Edmodo must be increased as well.
Conclusion
In today’s technology age, based on students’ comments we can conclude that there is a positive
effect of using Edmodo platform in the scope of mathematics curriculum class. If such learning
environments could be used in other classes, students would take the most benefits as their level of
interests were high.
Keywords: Edmodo; Collaborative Learning; Mathematics Curriculum; Teacher Education
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Özet
Bu çalışmanın amacı Matematik Öğretim Programı dersinde Edmodo platformunun kullanımı ile
ilgili öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinde 2017-2018
Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde okutulan Matematik Öğretim Programı dersinde Edmodo platformu
aktif olarak kullanılmış ve dönem sonunda öğrencilerden bu platform ile ilgili görüşleri sorulmuştur.
Çalışmanın bulgularına göre öğrenciler derste Edmodo kullanımının derse olan ilgilerini, sorumluluk
bilincini ve eğitimde teknoloji kullanımına olan inançlarını arttırdığını, ders notlarına kolay erişimleri ve
geri dönüt alarak bilgilerini kontrol edebilme imkânı sağlayan bu ortamın diğer derslerde de
kullanılmasının gerektiğini belirtmişlerdir. Sistemin dilinin İngilizce olması ve mobil uygulamada bildirim
gelmemesi nedeniyle ödevleri geç fark etmelerini sorun olarak bildirmişlerdir.
Amaç
Bu çalışmanın amacı Matematik Öğretim Programı dersinde Edmodo platformunun kullanımı ile
ilgili İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bir
sosyal medya platformu olan Edmodo, öğrencilere istedikleri yer ve zamanda öğretmenleri ve birbirleriyle
iletişim kurma, ödev, quiz ve ders notları paylaşma gibi olanaklar sunar. Sadece dersi alan öğrencilerin
sistem tarafından belirlenen bir grup kodunu kullanarak katılımlarının sağlanabildiği Edmodo’da,
öğrenciler anında geri dönüt alabilir, ders notlarına erişebilir, paylaşımlarda ve birbirleriyle fikir
alışverişinde bulunabilirler. Daha etkili ve aktif bir sınıf içi katılımı sağlayarak öğrencilerin kendi öğrenme
sorumluluklarını almaları sağlanır.
Yöntem
Bu çalışma, bir devlet üniversitesinin İlköğretim Matematik öğretmenliği bölümü son sınıf
öğrencileri (N=42; 22 kız, 20 erkek) ile yürütülmüştür. Dersin ilk haftasında öğrencilerden Edmodo
sistemine kayıt yapmaları ve bu sistemde açılan Matematik Öğretim Programı dersine sistem tarafından
belirlenen giriş kodunu kullanarak giriş yapmaları istenmiştir. Dersin öğretim üyesi tarafından öncelikle
MEB tarafından 2013 ve 2018 yıllarında yayımlanan Matematik öğretim programları sisteme yüklenmiş ve
öğrencilerden bu programların derste kullanmak üzere çıktısını almaları istenmiştir. Sonraki haftalarda
öğrencilerden öncelikle 2’şer kişilik gruplar halinde bu programları ünite ünite, kazanım kazanım
karşılaştırmaları istenmiş ve belirlenen bir süre içerisinde buldukları değişimleri Edmodo üzerinden
paylaşmaları istenmiştir. Dersin öğretim üyesi, bulunan değişimleri öğrencilerle birlikte sınıf içi tartışma
ortamı içerisinde Word belgesi üzerinden tablolaştırmış ve bulunan benzerlik ve farklılıklar üzerinde
durulmuştur. Bu karşılaştırma listeleri ders sonunda öğretim üyesi tarafından tüm sınıfın kullanımı için
Edmodo kütüphanesinde paylaşılmıştır. Ders dışı etkinlikler olarak kazanımlar üzerinde araştırma ve
uygulama yapmalarını gerektiren ödevler yapmaları istenmiş ve bu ödevleri Edmodo sistemi üzerinden
belirlenen bir süre içerisinde paylaşmaları istenmiştir. Dönem sonuna doğru Edmodo üzerinden quizler
yapılarak öğrencilerin dersle ilgili kendilerini test etmeleri sağlanmıştır.

853

Dönem sonunda öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme sorularına cevap vermeleri istenmiştir.
Bu formda öğrencilerin demografik bilgileri, Edmodo sistemini kullanma sıklıkları ve sebepleri, hangi
cihazla kullandıkları ve bu sisteme olan tutumları ile ilgili çoktan seçmeli sorulara cevap vermeleri
istenmiştir. Sonrasında bu sistemi ders kapsamında kullanmaları ile ilgili düşüncelerini almak için
hazırlanan dokuz tane açık uçlu soruya cevap vermeleri istenmiştir. Çoktan seçmeli sorular frekans ve
yüzdelik alınarak, açık uçlu sorulara verilen cevaplar ise içerik analizi ile analiz edilmiş, ilgili kodlar ve
temalar oluşturularak yorumlanmıştır.
Bulgular
Çalışma bulgularına göre, öğrencilerin %67’ sinin sisteme haftada en az 1 kez giriş yaptıkları, sistemi
en çok ödev ve quiz takibi (%93), ders kaynaklarına erişim (%86), ve ders içi etkinliklere katılma (%83)
amacıyla kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin tamamı sistemi cep telefonu ile ve 2 öğrenci ise buna
ek olarak dizüstü bilgisayar ile kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin çoğunluğu Edmodo sisteminin
derse olan ilgilerini arttırdığını, eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili düşüncelerine katkıda bulunduğunu,
derse aktif katılımlarını olumlu etkilediğini, farklı derslerde de bu sistemi kullanmak istediklerini ve
öğretmen olduklarında bu tür sistemlerden yararlanmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Özellikle ders notlarına erişim kolaylığı, zaman ve mekân bağımsızlığı, iletişim kolaylığı, süreli ödev
ve quizlerin yapılması, anında geri dönüt alabilme özellikleri öğrencilerin sistemle ilgili belirttikleri olumlu
özelliklerdir. Ayrıca, bu sistem üzerinden işlenen derslerin ödev yapma isteklerini arttırdığını, dersle ilgili
sorumluluk bilinci kazandırdığını, zaman kazandırdığını, dersi eğlenceli hale getirdiğini bildirmişlerdir.
Öğrencilerin çoğunluğu öğretim programları karşılaştırılması etkinliğinin işbirlikçi bir eğitim ortamında
yürütülüp, Edmodo üzerinden paylaşılmasını olumlu gördüklerini, böylece kendi eksikliklerini tamamlama
fırsatı bulduklarını ve oluşturdukları ortak ürüne kolayca erişebildiklerini ifade etmişlerdir.
Bunun yanında, Edmodo sisteminin dilinin İngilizce olması, verilen ödevler ile ilgili bazen bildirim
göndermemesi, bu sebeple verilen ödevleri takip edememe gibi problemlerin yanı sıra, sınıf içi
etkinliklerde internet kaynaklı sisteme erişim problemi ve quizlerde cevap anahtarını görememe gibi
sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler en çok quiz uygulamasını beğendiklerini, fakat sayısının
arttırılması gerektiğini bildirmişlerdir.
Sonuç
Sonuç olarak, günümüz teknoloji çağında bu sistemin kullanılmasının öğrenci görüşleri
doğrultusunda oldukça olumlu etkileri olduğu ve farklı derslerde de bu tür sistemlerin kullanımının
öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttırabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Edmodo; İşbirlikçi Öğrenme; Matematik Öğretim Programı; Öğretmen Eğitimi
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PROBLEM
The teachers’ preferences about approaches to curriculum design that they will use may affect
the decisions they make when organizing the curriculum. Those who prefer subject-centred design are
expected to organize the curriculum in such a way that students learn their subject areas as an expert and
use them in their professional lives. Teachers who prefer student-centred designs should implement the
curriculum considering the individual differences of the students. Those who prefer problem-centred
design are expected to arrange that considers social problems and abilities to solve them. In this context,
it is important to explore the prospective teachers’ preferences about approaches to curriculum design,
when they are considered as teachers of the future who are expected to be trained as teachers who take
individual and social problems into consideration.
PURPOSE OF THE STUDY
The main purpose of this research is to investigate prospective teachers’ preferences about
approaches to curriculum design in terms of various variables. In accordance with this main purpose,
following questions are answered:
1. What is the distribution of prospective teachers' preferences about approaches to curriculum design?
2. Is there a significant difference between the preferences of prospective teachers’ who have subjectcentred, student-centred and problem-centred approach to curriculum design in terms of;
a.
b.
c.
d.

Their gender,
The program they attend,
The educational system approaches they adopt,
The opinion of what Turkish education system should focus?

1. Is there a significant relation between the preferences of prospective teachers’ approaches to curriculum
design and;
a.
b.
c.
d.

Their gender,
The program they attend,
The educational system approaches they adopt,
The opinion of what Turkish education system should focus?

METHODOLOGY
In this study prospective teachers’ preferences about approaches to curriculum design were
investigated in terms of various variables in the framework of correlational design. The population
consisted of prospective teachers’ attending to Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of
Education Primary School Teaching Department and Science Teaching Department and Pedagogical
Formation program in the same faculty. Since researchers worked in this faculty, the sample was
determined from this population by using convenience sampling method. The research was performed
total of 304 prospective teachers. 93 (30,6%) of them were male and 211 (69,4%) of them were female.
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98 (32,2%) of them were attending to primary school teaching and science teaching departments, 206
(67,8%) of them were in pedagogical formation program. 204 (67,1%) of them were undergraduate and
100 (32,9%) were graduate students. “Curriculum Design Orientations Preference Scale” developed by
Baş (2013) was used as data collection tool. The scale consists of three factors including approaches to
student-centred curriculum design, subject-centred curriculum design and problem-centred curriculum
design with a total of 30 items with five-point Likert type. Besides, personal information form was
administered. The data were collected in prospective teachers’ classrooms that they attend. In the data
analysis phase, independent samples t-test, One-Way ANOVA, LSD, Chi-Square, Mann Whitney U-test are
employed. In case of the significant difference was found, eta-square was used to calculate the effect size.
FINDINGS
As the result of the study, following findings were obtained:












It has been determined that prospective teachers' preferences about approaches to curriculum design are
ordered from the most-preferred to the least as problem-centred, student-centred, and subject-centred
designs.
Significant difference was found in favour of males among the prospective teachers who prefer the
problem-centred design approach. When effect size considered, gender has a low impact on preferring
problem-centred design. However, no significant difference was found between the preferences of
prospective teachers who prefer subject-centred and student-centred design and their gender.
No significant difference was found between preference of the prospective teachers who prefer the
subject-centred, student-centred and problem-centred curriculum design among each preference in terms
of the program they attend.
Significant difference was found among the prospective teachers who have the student-centred curriculum
design in favour of students who prefer student-centred educational system. When the effect size
considered, it was found that the educational system that the students have adopted has a low impact on
student-centred design preferences. Besides, significant difference was found among the prospective
teachers who have the subject-centred curriculum design in favour of students who prefer teacher-centred
educational system. When the effect size considered, it was found that the educational system that the
students have adopted has a low impact on subject-centred design preferences. However, no significant
difference was found among prospective teachers who have the problem-centred curriculum design and
in terms of the educational system approaches they adopt.
Significant difference was found among the prospective teachers who prefer the subject-centred
curriculum design orientation in favour of those who think that the Turkish education system should focus
on to train individuals who learn the subjects of lessons very well. When the effect size considered, it was
found that the opinion of which purpose of Turkish educational system should focus on has a low impact
on student-centred design preferences. However, no significant difference was found among prospective
teachers who have the student-centred and problem-centred curriculum design in terms of the idea of
what Turkish educational system should focus on.
When the preference rates of the subject-centred design of those who think that the focus of the Turkish
education system should be to educate individuals who learn the subjects in lessons very well is 20%, those
who think Turkish education system should focus on to solve the society’s problems and consider the
individual difference prefer 5% subject-centred curriculum design. This difference was considered as
significant. However, no significant difference was found between the prospective teachers’ preferences
of curriculum design and their gender, the study program they attend or the educational system approach
that they have.

Keywords: Curriculum design orientation preference, undergraduate students of faculty of education, students
of pedagogical formation.
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PROBLEM
Öğretmenlerin kullanacakları eğitim programının tasarımını tercih etme durumları, onların
programın düzenlenmesinde alacakları kararları etkileyebilmektedir. Konu merkezli tasarımları tercih
edenlerin, öğrencilerin konu alanlarını bir uzman gibi öğrenip meslek yaşamlarında kullanmalarını
sağlayacak biçimde programı düzenlemeleri beklenmektedir. Öğrenci merkezli tasarımları tercih eden
öğretmenler, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak programı uygulamalıdırlar.
Sorun merkezli tasarımı tercih edenlerden ise, toplumsal sorunları ve bunları çözme becerilerini dikkate
alan bir düzenleme beklenmektedir. Bu bağlamda, geleceğin öğretmeni olan öğretmen adaylarının
bireysel ve toplumsal sorunları dikkate alan öğretmenler olarak yetişmesi beklendiğinden, sahip oldukları
tasarım tercihlerinin incelenmesi önemli görülmektedir.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmanın genel amacı, öğretmen adaylarının eğitim programı tasarım yaklaşım tercihlerinin
bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt
aranmıştır:
1.Öğretmen adaylarının eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihlerinin dağılımı nedir?
2.Konu merkezli, öğrenci merkezli ve sorun merkezli tasarım yaklaşımına sahip öğretmen
adaylarının her bir tasarım yaklaşımı tercihleri arasında;
a.Cinsiyete göre,
b.Öğrenim gördükleri programa göre,
c.Benimsedikleri eğitim sistemi yaklaşımına göre,
d.Türk eğitim sistemine uygun gördükleri odak amaç tercihlerine göre anlamlı fark var mıdır?
3.Öğretmen adaylarının eğitim programı tasarım yaklaşımı tercih durumları ile;
a.Cinsiyetleri,
b.Öğrenim gördükleri program,
c.Benimsedikleri eğitim sistemi yaklaşımı,
d.Türk eğitim sistemine uygun gördükleri odak amaç tercihleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
YÖNTEM

857

Çalışmada öğretmen adaylarının eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihleri çeşitli değişkenler
açısından ilişkisel tarama modeline göre incelenmiştir. Çalışmanın evrenini Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde ve aynı
fakültedeki pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır.
Araştırmacılar bu fakültede görev yaptığından dolayı, bu evrenden kolay ulaşılabilir örneklem yoluyla
örneklemi belirlemişlerdir. Çalışmanın örnekleminde 304 öğretmen adayı yer almaktadır. Bunların 93’ü
(%30,6) erkek, 211’i (%69,4) kadındır. 98’i (%32,2) sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği
programlarında, 206’sı (%67,8) pedagojik formasyon programında öğrenim görmektedir. 204’ü (%67,1)
dördüncü sınıfta öğrenim gören, 100’ü (%342,9) ise mezun olmuş öğrencilerdir. Çalışmada veri toplam
aracı olarak Baş (2013) tarafından geliştirilen “Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçekte üç alt boyuta (konu merkezli, öğrenci merkezli, sorun merkezli tasarım), beşli likert
tipinde 30 madde yer almaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarına kişisel bilgiler formu uygulanmıştır.
Çalışmanın verileri öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflarda toplanmıştır. Elde edilen verilerin
analizinde bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü ANOVA, LSD, kay-kare testi, Mann Whitney U-testi
kullanılmıştır. Anlamlı farkın bulunduğu sonuçlarda ise etki büyüklüğünün hesaplanmasında eta-kare
değerleri belirlenmiştir.
BULGULAR
Çalışmanın verilerinin analizi sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:










Öğretmen adaylarının eğitim programı tasarım yaklaşım tercihlerinin en çok tercih edilenden en az tercih
edilene doğru sorun merkezli, öğrenci merkezli ve konu merkezli tasarımlar olduğu belirlenmiştir.
Sorun merkezli tasarım yaklaşımını tercih eden öğretmen adayları arasında erkekler lehine anlamlı fark
bulunmaktadır. Etki büyüklüğü dikkate alındığında, cinsiyetin sorun merkezli tasarımı tercih etme üzerinde
düşük düzeyde etkisi vardır. Ancak, konu merkezli ve öğrenci merkezli tasarım yaklaşımları tercih eden
öğrencilerin tercihleri cinsiyete göre anlamlı fark göstermemektedir.
Konu merkezli, öğrenci merkezli ve sorun merkezli tasarım yaklaşımını tercih eden öğretmen adaylarının
her bir tercih durumu arasında öğrenim gördükleri program türüne göre anlamlı fark bulunmamaktadır.
Öğrenci merkezi tasarım yaklaşımını tercih eden öğretmen adayları arasında öğrenci merkezli eğitim
sistemini benimseyenler lehine anlamlı fark bulunmaktadır. Etki büyüklüğü dikkate alındığında, öğrencilerin
benimsedikleri eğitim sisteminin öğrenci merkezli tasarımı tercih etme durumları üzerinde düşük düzeyde
etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca, konu merkezi tasarım yaklaşımını tercih eden öğretmen adayları
arasında öğretmen merkezli eğitim sistemini benimseyenler lehine anlamlı fark bulunmaktadır. Etki
büyüklüğü dikkate alındığında, öğrencilerin benimsedikleri eğitim sisteminin konu merkezli tasarımı tercih
etme durumları üzerinde düşük düzeyde etkili olduğu görülmektedir. Ancak, sorun merkezli tasarımı tercih
eden öğretmen adayları arasında benimsedikleri eğitim sistemi yaklaşımına göre anlamlı fark
bulunmamaktadır.
Öğretmen adaylarından konu merkezli tasarım yaklaşımını tercih edenler arasında Türk eğitim sisteminin
derslerdeki konuları çok iyi öğrenen bireyler yetiştirmeye odaklanması gerektiğini düşünenler lehine anlamlı
fark bulunmaktadır. Etki büyüklüğü dikkate alındığında, Türk eğitim sistemine uygun görülen odak amaç
düşüncesinin konu merkezli tasarımı tercih etme üzerinde düşük düzeyde etkisi bulunmaktadır. Ancak,
öğrenci merkezli ve sorun merkezli tasarım yaklaşımlarını tercih eden öğretmen adaylarının tercihleri
arasında Türk eğitim sistemine uygun görülen odak amaç düşüncesine göre anlamlı fark bulunmamaktadır.
Öğretmen adaylarından Türk eğitim sisteminin odak amacının derslerdeki konuları çok iyi öğrenen bireyler
yetiştirmek olması gerektiğini düşünen adayların konu merkezli tasarımı tercih oranları %20 iken, Türk
eğitim sisteminin odak amacının öğrencilerin bireysel farklılıklarını önemseme ve toplumun sorunlarını
çözme olması gerektiğini düşünlerde ise konu merkezli tasarım tercihi %5’e düşmektedir. Belirlenen bu
farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ancak, öğretmen adaylarının eğitim programı tasarım yaklaşımı
tercihleri ile cinsiyetleri, öğrenim gördükleri program ve benimsedikleri eğitim sistemi yaklaşımı arasında
anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
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Teachers come first among the factors that play an important role in mainstreaming education.
Teachers' self-efficacy level is highly important for their behaviours in the classroom, training of students
and students' academic success. Self-efficacy belief means that with the belief in their capacity, individuals
feel good in many ways and act in a particular manner in the events that will have an impact on their life.
It is considered that there is a significant relationship between teacher self-efficacy and student success.
On the other hand, science course ranks first among the courses that students have difficult in learning.
This challenge can be overcome only with qualified teachers who make classes enjoyable while knowing
and implementing modern teaching approaches. This study aims to determine whether the self-efficacy
level of prospective primary and secondary school science teachers for mainstreaming education differs
according to diverse variables, and to explore the relationship between them. Using a screening model,
the study applied quantitative method. The research sample consisted of a total of 310 teachers (251
classroom teachers and 59 science teachers) working at the public, foundation and private primary and
secondary schools in the central Kars and villages under central administration during the 2016-2017
academic year. To collect data, the study used "Teacher Self-Efficacy Scale in Science Education for
Mainstreamed Students" that was developed by the researcher. The validity and reliability of the scale
were tested, and it was found that the 21-item scale had a three-factor structure which explains 60.19%
of total variance. Self-efficacy in teaching-learning processes in science education in the first factor
comprises 11 items and its Cronbach's alpha was found as .92. In the second factor, self-efficacy in field
teaching in science education comprises 5 items, with a Cronbach's alpha of .88. Personal and professional
development self-efficacy in science education in the third factor comprises 5 items, with a Cronbach's
alpha of .82. The findings of the study revealed that teachers' self-efficacy level in field education in
science for mainstreamed students significantly varied based on age group variable. According to the
findings, it was also found that the self-efficacy level in field education in science was significantly higher
among the participants who were aged under 26, between 26 and 30, and between 31 and 35 years
compared to the participants in other age groups. When the findings were analyzed based on professional
seniority variable, it was found that the participating teachers significantly differed based on field
education in science and teaching-learning processes for mainstreamed students. It was concluded that
the self-efficacy level of the participants with 1-5 and 6-10 years of professional experience was
significantly higher compared to the other participants. Based on lower age groups and professional
seniority, it level, it was revealed that the teachers had high self-efficacy in field education in science and
teaching-learning processes for mainstreamed education. It was considered that the underlying reason
for these results was the increase in teachers' job burnout level with increasing age and professional
seniority. As for gender variable, it was found that teachers' self-efficacy in professional development and
teaching-learning processes for science education in mainstreaming significantly differed while their selfefficacy in field education in science was not different. The findings also indicated that female teachers'
self-efficacy in personal and professional development and teaching-learning processes for science
education in mainstreaming were higher compared to the male teachers. It was found that teachers' selfefficacy in field education, personal-professional development and teaching-learning processes for
science education differed significantly depending on their taking a course in the field of special education
during their undergraduate education. It was concluded that the teachers who had taken special
education courses had higher self-efficacy than other teachers. When the findings of the study are
assessed together, it can be said that taking special education courses before starting teaching career will
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improve teachers’ self-efficacy and thus, they will have less problems with mainstreaming education in
their professional lives. This view is also supported with the findings of the study.
Keywords: Self-efficacy, science education, mainstreaming, teacher
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Kaynaştırma eğitiminde önemli olan etkenlerin ilk sırasında öğretmenler gelmektedir. Öğretmenin
sahip olduğu öz yeterlilik düzeyi; sınıf içerisindeki davranışlarında, öğrencilerin yetiştirilmesinde ve
akademik başarılarında büyük önem taşımaktadır. Öz yeterlik inancı, bireyin kendi kapasitesine inanarak
birçok yönden kendini iyi hissetmesi ve hayatını etkileyecek olaylarda performans sergilemesidir.
Öğretmen öz yeterliliği ile öğrenci başarısı arasında kuvvetli bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin
zorlandığı derslerin ilk sıralarında ise fen bilimleri dersi gelmektedir. Bu zorluğun giderilmesi de ancak
nitelikli, dersi zevkli hale getiren, çağdaş öğretim yaklaşımını bilen ve uygulayan öğretmenlerle
mümkündür. Yapılan bu araştırma ile ilkokul ve ortaokullarda fen eğitimi vermesi beklenilen
öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin öz yeterlilik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılık
gösterip göstermediğinin saptanması ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama
modelinde yapılan araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitimöğretim yılı Kars ili merkez ve merkeze bağlı köylerdeki resmi, vakıf ve özel statüdeki ilkokul ve
ortaokullarda görev yapmakta olan 251 sınıf ve 59 fen bilgisi olmak üzere toplam 310 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırma da veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kaynaştırma
Öğrencilerine Yönelik Fen Eğitiminde Öğretmen Öz Yeterliliği Ölçeği” kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik
çalışması yapılan 21 maddelik ölçeğin üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu üç faktörlü yapı
toplam varyansın % 60.19’unu açıklamaktadır. Birinci faktörde yer alan fen eğitimine yönelik öğretmeöğrenme süreci öz yeterliliği 11 maddeden oluşmakta ve Cronbach alfası .92, ikinci faktörde fene yönelik
alan eğitimi öz yeterliliği 5 maddeden oluşmakta ve Cronbach alfası .88 ve üçüncü faktörde yer alan fen
eğitimine yönelik kişisel ve mesleki gelişim öz yeterliği ise 5 maddeden oluşmakta ve Cronbach alfası
.82’dir. Araştırma bulgularında öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik fen alanı eğitimi öz
yeterlik düzeylerinin yaş grubu değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen
bulgulara göre 26 yaş altı, 26-30 ve 31-35 yaş grubundaki katılımcıların fen alanı eğitimi öz yeterlik
düzeylerinin diğer yaş grubundaki katılımcılardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Mesleki kıdem değişkeni ele alındığında ise araştırmaya katılan öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine
yönelik fen alanı eğitimi ve öğretme-öğrenme süreçlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdikleri tespit
edilmiştir. Mesleki kıdemi 1-5 yıl ve 6-10 yıl olan katılımcıların öz yeterlilik düzeyi diğer katılımcılardan
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin düşük yaş
gruplarına ve mesleki kıdem düzeylerine göre kaynaştırma eğitimine yönelik fen alanı eğitimi ve öğretmeöğrenme süreçleri öz yeterliliklerinin yüksek olduğu bulunmuş, bu sonuçların ortaya çıkmasının temelinde
öğretmenlerin artan yaş ve mesleki kıdem ile birlikte mesleki tükenmişlik düzeylerinin de artmasının yattığı
düşünülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre de öğretmenlerin kaynaştırmada fen eğitimine yönelik kişisel
mesleki gelişim ve öğretme-öğrenme süreçlerinde ki öz yeterliliklerinin anlamlı farklılık gösterdiği ancak
fen alanı eğitimi öz yeterlilik düzeylerinin ise farklılık göstermediği belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara
göre, erkek öğretmenler ile kıyaslandığı zaman kadın öğretmenlerin kaynaştırmada fen eğitimine yönelik
kişisel ve mesleki gelişimleri ile öğretme-öğrenme süreçleri öz yeterliliklerinin daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin lisans eğitimleri sırasında özel eğitim konusunda herhangi bir ders
alıp almama durumlarına göre fen eğitimine yönelik alan eğitimi, kişisel-mesleki gelişim ve öğretmeöğrenme süreçleri öz yeterliliklerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara
göre özel eğitim dersi almış olan öğretmenlerin diğer öğretmenlere göre öz yeterliliklerinin daha yüksek
olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan araştırma bulguları değerlendirildiği zaman öğretmenlerin meslek
yaşamları öncesinde özel eğitim dersi almalarının öncelikli olarak kaynaştırmaya yönelik öz yeterlilik
düzeylerini geliştireceği, buna paralel olarak öğretmenlerin meslek yaşamlarında kaynaştırma eğitimi
862

konusunda daha az sorun yaşayacakları söylenebilir. Araştırmadan elde edilen bulgular da bu görüşü
destekler niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Öz yeterlilik, fen eğitimi, kaynaştırma, öğretmen

863

The Relationship Between University Students’ Academic Motivations And Academic SelfEfficacy*
Sadık Yüksel Sıvacı1, Fırat Çöplü1
1
Ahi Evran Üniversitesi

Abstract No: 355 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction
University education involves a multidirectional education that prepares individuals for life after
university years. Throughout university education, individuals are expected to graduate by gaining specific
competencies and proficiencies. There are many factors that can be effective in achieving these
competencies and proficiencies.
Motivation can be defined as a force to initiate a process that guides thinking and behavior
processes. Academic motivation is influential in initiating and sustaining academic processes for
individuals. Academic motivation, which is thought to have a direct effect on academic performance,
academic quality, and continuity of academic production, is an important variable affecting educational
activities.
Self-efficacy is a belief towards theirselves of people that they can do a job or behavior. Academic
self-efficacy is the perception that individuals can perform academic activities and have the ability to
maintain their continuity. It is seen that there are researches that show the influence of perceived
academic self-efficacy beliefs about academic achievement. In this context, it is thought that there may
be a relationship between perceived academic motivation levels and academic self-efficacy levels of
individuals in university education.
Purpose of the research
The purpose of the research is to examine the relationship between university students' academic
motivation levels and academic self-efficacy levels in terms of various variables.
Method
Research Design
The research is a correlational research aimed to determine the relationship between university
students' academic motivation levels and academic self-efficacy levels. Correlational researches are the
researches in which the relationship between two or more variables is analyzed in any way, without
intervention of these variables, in general description of the relationship.
Data Collection and Analysis
Personal Information Form, Academic Motivation Scale and Academic Self-efficacy Scale were
used as data collection tools in the research. 936 (72.2%) women and 360 (27.8%) male students selected
through convenience sampling attended to the study at Kırşehir Ahi Evran University. A convenience
sampling method based on accessibility and availability is the preferred method of gathering information
quickly in some research areas. A total of 1296 students were involved in the study with six different
faculties: Faculty of Education (N=488, 37,5 %) School of Physical Therapy and Rehabilitation (N=67, 5,2
%), Health College (N=169, 13 %), School of Physical Education and Sports (N=113, 8,7 %), Faculty of
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Sciences and Literature (N=281, 21,7 %) and Faculty of Economics and Administrative Sciences (N=178,
13,7 %). Data collected from university students were processed into the SPSS package program and
parametric tests were used in the analysis of data. T test was used for variables including two categories;
One-way ANOVA was used for three or more variables and to Pearson Moment Correlation was used to
analyze relationship between variables.
Findings and Conclusion
Results of the study showed that:








When the relationship between academic motivation and academic self-efficacy levels and gender is
examined; there is a statistically significant in the academic motivation levels in favor of females, while
there is statistically significant in terms of academic self-efficacy levels in favor of males.
When the relationship between academic motivation and academic self-efficacy levels and the satisfaction
level from department that students study, it is seen that there is a statistically significant difference in
favor of those who are satisfied with the department they study.
It was found that there was a statistically significant positive moderate correlation between the general
dimension of academic motivation and the general dimension of academic self-efficacy. In other words, as
academic motivation increases, academic self-efficacy level increases.
When the relationship between sub-dimensions of academic motivation and academic self-efficacy is
examined; there is a low level of significant negative correlation between academic self-efficacy and
amotivation, a moderate level of significant positive correlation between academic self-efficacy and
external motivation and a moderate level of significant positive correlation between academic self-efficacy
and internal motivation.

*This work was supported by the Ahi Evran University Scientific Research Projects Coordination
Unit. Project Number: EGT.A3.17.018
Keywords: Academic self-efficacy, academic motivation, university students
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Özet
Üniversite eğitimi bireyleri üniversite yılları sonrasındaki yaşama hazırlayan çok yönlü bir eğitimi
kapsamaktadır. Üniversite eğitimi boyunca bireylerin belirli yetkinlik ve yeterlikleri kazanarak mezun
olması beklenmektedir. Bu yetkinlik ve yeterliklere ulaşma sürecinde etkili olabilecek birçok faktörden
bahsedilebilir.
Motivasyon, düşünme ve davranış süreçlerini sergilemeye yönlendiren; süreci başlatmaya yönelik
bir kuvvet olarak tanımlanabilir. Akademik motivasyon ise bireylerin akademik süreçleri başlatma ve
sürdürmelerinde etkilidir. Akademik üretimin devamlılığı, akademik çıktının kalitesi ve akademik
performansı doğrudan etkilediği düşünülen akademik motivasyon eğitim öğretim faaliyetlerini etkileyen
önemli bir değişkendir.
Öz-yeterlik, bireyin bir işi veya davranışı yapabileceğine dair kendine yönelik olan inancıdır.
Akademik öz-yeterlik ise bireylerin akademik faaliyetleri yürütebileceğine ve devamlılığını sağlayabilecek
yeteneklere sahip olduğuna yönelik algısıdır. Akademik başarı ile ilgili alanyazında algılanan akademik özyeterlik inancının etkisini gösteren araştırmalar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda üniversite eğitiminde
bireylerin algılanan akademik motivasyon düzeyleri ve akademik öz-yeterlik düzeyleri arasında bir ilişki
olabileceği düşünülmektedir.
Araştırmanın amacı
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri ile akademik özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.
Yöntem
Araştırma Deseni
Araştırma, üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri ile akademik özyeterlik
düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik korelasyonel bir araştırma niteliğindedir. Korelasyonel
araştırmalar, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde, bu değişkenlere
müdahale edilmeden incelendiği, ilişkinin genel olarak betimlendiği araştırmalardır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Akademik Motivasyon Ölçeği ve
Akademik Öz-yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören
uygun örnekleme yoluyla seçilmiş 936 (%72,2) kadın ve 360 (%27,8) erkek öğrenci katılmıştır. Ulaşılabilirlik
ve elverişlilik esasına dayalı olan uygun örnekleme yöntemi, bazı araştırma konularında bilgilerin hızlıca
toplanması amacıyla tercih edilen bir yöntemdir. Araştırma kapsamında Eğitim Fakültesinden 488 (%37,5)
öğrenci, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan 67 (%5,2) öğrenci, Sağlık Yüksekokulundan 169
(%13) öğrenci, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulundan 113 (%8,7) öğrenci, Fen-Edebiyat Fakültesinden
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281 (%21,7) öğrenci ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 178 (%13,7) öğrenci olmak üzere toplamda
1296 öğrenci çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Veriler SPSS paket programına işlenmiş ve verilerin
analizinde parametrik testler kullanılmış; iki kategorili değişkenler için t testi, üç ve daha fazla kategorileri
bulunan değişkenlerin analizinde One-way ANOVA ve değişkenlerin birbirlerine etkisinin analizinde
Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular ve Sonuç
Araştırma sonucunda:








Akademik motivasyon ve akademik öz-yeterlik düzeyleri ile cinsiyet arasındaki ilişki incelendiğinde
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu; farklılıklara ilişkin ortalamalar incelendiğinde ise akademik
motivasyon düzeylerinde kadınlar lehine; akademik öz-yeterlik düzeylerinde erkekler lehine farklılıklar
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Akademik motivasyon ve akademik öz-yeterlik düzeyleri ile öğrenim görülen bölümden memnuniyet
değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde öğrenim gördüğü bölümden memnun olanlar lehine istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.
Akademik motivasyon genel boyutu ile akademik öz-yeterlik genel boyutu arasında istatistiksel olarak
anlamlı pozitif yönlü orta kuvvette bir ilişki olduğu görülmüştür. Diğer bir ifade ile akademik motivasyon
arttıkça akademik öz-yeterlik düzeyi yükselmektedir.
Akademik motivasyon ile akademik öz-yeterlik alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde ise akademik özyeterlik ile motivasyonsuzluk alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü düşük kuvvette
bir ilişki; dışsal motivasyon ile istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta kuvvette bir ilişki; içsel
motivasyon ile istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta kuvvette bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

*Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Birimi tarafından
EGT.A3.17.018 proje numarası ile desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Akademik motivasyon, akademik öz-yeterlik, üniversite öğrencileri
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Teachers have taken on the most important task in raising and guiding students, who are the
products of schools. Thus, it depends on teachers’ fulfilment of their tasks for the system of education to
raise quality products. As is known, our system of education has three important elements as teacher,
student and curriculums. Teachers are the most effective factor in the learning-teaching processes
because they guide in assuring student development and implement curriculums. In this context; no
matter how well-prepared the educational goals, curriculums and lesson content might be, the studies
will never achieve their purpose unless teachers who are the implementers of these curriculums have
sufficient qualities. Accordingly, preservice education competence and occupational commitment of
teachers, who are examined within the scope of our study, are of prime importance. The study was
conducted for the purpose of determining preservice education competence of thirty teachers working
at primary, secondary and high schools in the province of Aydın in the school year of 2017-2018 and their
perceptions about occupational commitment. In the study, preservice education competence of the
teachers and their perceptions about occupational commitment were determined using a scale
developed by Kozikoğlu (2016) and an interview form was developed based on relevant assessment
instruments. The interview form was structured taking an expert opinion. The study was conducted as a
case study which is among qualitative research methods using an interlocking multiple case design.
Qualitative data were analyzed using a descriptive analysis technique.
The study results are summarized as follows;
1. It was observed that the teachers had a difficulty in planning and implementing intraclass activities during
the first years of their profession. Factors causing that condition are; lack of professional experience,
geographical characteristics of the region where they work, lack of materials, levels of students, failure of
preparing an effective learning environment in overcrowded classes, time management and lack of
undergraduate education.
2. It was observed that a great majority of the teachers had a difficulty in classroom management. Factors
causing that condition are; lack of professional experience, levels of students, characteristics of students,
overcrowded classes and lack of undergraduate education.
3. It was observed that in-service training that had been received by the teachers at university was not
sufficient in terms of efficiency and it failed in preparing them to the profession of teaching. Factors causing
that condition are; lack of practice, too much theoretical information, lack of practice in preparing
materials, school experience and insufficient duration of teaching practice.
4. It was observed that a great majority of the teachers had no difficulty in communicating and cooperating
with their colleagues, managers and parents, and receiving support from them during the first years of
their profession.
5. It was observed that the teachers offered solutions to issues like increasing the lessons of school experience
and teaching practice aimed at preservice education in order for faculties of education to prepare the
preservice teachers to the profession of teaching properly, giving weight to applied courses rather than
theoretical education, practicing more frequently in material preparation, avoiding training the teachers
with formation, providing an undergraduate education in accordance with all kinds of real life conditions
and education-training, having practice classes, not allowing the teachers of faculties of science and letters
to lecture at faculties of education, keeping educational policies away from politics and encouraging the
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6.

7.

8.
9.

preservice teachers to have a more active part in the lessons of teaching practice under the supervision of
the teacher.
As a result of interviews, it was observed that all of the teachers did the profession of teaching willingly,
would have still chosen the profession of teaching if they had been born once again, felt that they belonged
in this profession, made researches on the constantly renovating education in order to continue the
profession of teaching qualitatively, tried to keep themselves up-to-date concerning their profession and
branch, read articles about their area and followed seminars regarding their profession.
It was observed that the teachers demanded the increase of the dignity of their profession, improvement
of social and economic conditions, increase of the number of classes and prevention of overcrowded
classes, increase of the frequency of in-service trainings and seminars and the establishment of schools
administered based on efficiency without bureaucratic oppressions in order to practise the profession of
teaching willingly.
As a result of interviews, it was observed that the primary self-sacrifice of a great majority of the teachers
was that they could not spend much time with their families.
It was observed that the teachers experienced professional burnout due to a number of reasons like
excessive work load, gradual worsening of the levels of students every passing day, overcrowded classes,
attitudes of parents, attitudes and behaviours of administration, constant alteration of educational policies
and discredit of the profession of teaching.

Keywords: Teacher training, competence, professional commitment
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Öğretmenler, okulların ürünü olan öğrencilerin yetişmesi ve yönlendirilmesinde en önemli görevi
üstlenmiş kişilerdir. Bu nedenle eğitim sisteminin kaliteli ürünler yetiştirebilmesi, öğretmenlerimizin
üstlerine düşen görevleri yerine getirebilmesine bağlıdır. Bilindiği üzere, eğitim sistemimizin öğretmen,
öğrenci ve eğitim programları olmak üzere üç önemli öğesi vardır. Öğretmen, öğrenci gelişimini sağlamada
rehberlik etmesi ve eğitim programlarının uygulayıcısı olması yönünden öğrenme-öğretme süreçlerindeki
en etkili faktördür. Bu bağlamda; eğitim hedefleri, eğitim programları, dersin içeriği v.b. ne kadar iyi
hazırlanmış olursa olsun bu programların uygulayıcısı olan öğretmenler yeterli niteliklere eğer sahip
değillerse, yapılan çalışmalar amacına ulaşamayacaktır. Bu bağlamda araştırma konumuzun da kapsamı
olan öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim yeterlikleri ve mesleğe adanmışlıkları son derece önemlidir. Bu
çalışma, Aydın ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapmakta
olan otuz öğretmenin hizmet öncesi eğitim yeterliklerini ve mesleki adanmışlık düzeylerine ilişkin algılarını
tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim yeterlikleri
ve mesleki adanmışlık düzeylerine ilişkin algılarının nasıl olduğunu belirlemek amacıyla Kozikoğlu (2016)
tarafından geliştirilen ölçekten ve ilgili ölçme araçlarından yararlanılarak görüşme formu hazırlanmıştır.
Görüşme formunun yapılandırılması aşaması uzman görüşü alınarak yapılmıştır. Bu çalışma nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan durum çalışması kapsamında olup iç içe geçmiş çoklu durum deseni
uygulanmıştır. Nitel verilerin analizde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.
Araştırma da ulaşılan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir;
1. Mesleğin ilk yıllarında öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri planlama ve uygulama aşamasında zorlandıkları
görülmüştür. Buna neden olan faktörlerin; mesleki deneyim eksikliği, görev yaptıkları bölgenin coğrafi
özellikleri, materyal eksikliği, öğrencinin düzeyi, kalabalık sınıflarda etkili öğrenme ortamı hazırlayamama,
zaman yönetimi, lisans eğitiminin eksikliği olduğu görülmektedir.
2. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun sınıf yönetimi konusunda zorlandıkları görülmüştür. Buna neden
olan faktörlerin; mesleki deneyim eksikliği, öğrencinin düzeyi, öğrenci özellikleri, sınıfların kalabalık olması,
lisans eğitiminin eksikliği olduğu görülmektedir.
3. Öğretmenlerin üniversitede almış oldukları hizmet içi eğitimin yeterliliği konusunda alınan eğitim yeterli
olmadığı, onları öğretmenlik mesleğine hazırlamada yetersiz kaldığı görülmüştür. Buna neden olan
faktörlerin; uygulamanın yetersizliği, teorik bilgilerin fazla verilmesi, materyal hazırlayabilme konusunda
uygulamanın yetersiz kalması, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması süresinin yeterli olmadığı
görülmektedir.
4. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun mesleğin ilk yıllarında meslektaş, yönetici, veliler ile iletişim ve
işbirliği konularında, onlardan gerekli destek alma konusunda zorluk yaşamadıkları görülmüştür.
5. Öğretmenler, eğitim fakültelerinin öğretmenlik mesleğine adayı tam olarak hazırlayabilmesi için hizmet
öncesi eğitime yönelik okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları derslerinin arttırılması, teorik
eğitimlerden ziyade uygulamalı derslerin ağırlıkta olması, materyal hazırlama konusunda daha çok
uygulama yapılması, formasyonla öğretmen yetiştirilmemesi, verilen lisans eğitimi hür türlü gerçek yaşam
şartlarına ve eğitim-öğretime hazırlıklı olması gerektiği, uygulama sınıflarının olması gerektiği, eğitim
fakültelerinde fen edebiyat fakültesi hocalarının derse girmemesi, eğitim politikalarının politik/siyasal
olmaması, öğretmenlik uygulaması dersinde öğretmen gözetiminde derslerde öğretmen adaylarının daha
çok aktif rol alması konusunda çözüm önerilerinde bulundukları görülmüştür.
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6. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin tümünün öğretmenlik mesleğini severek yaptıkları,
yeniden dünyaya gelseler öğretmenlik mesleğini seçecekleri, kendilerini bu mesleğe ait hissettikleri,
öğretmenlik mesleklerini nitelikli olarak devam ettirebilmek için sürekli yenilen eğitimle ilgili araştırmalar
yaptıkları, kendilerini, mesleği ve branşı ile ilgili güncel tutmaya çalıştıkları, alanı ile ilgili makaleler
okudukları, meslekleri ile ilgili seminerleri takip ettikleri görülmüştür.
7. Öğretmenler, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini severek yapmalarına yönelik desteklenmeleri gereken
konular olarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığının arttırılmasını, sosyal ve ekonomik koşulların
iyileştirilmesini, derslik sayılarının arttırılarak sınıfların kalabalık olmasının engellenmesini, hizmet içi
eğitimlerin, seminerlerin sık yapılmasını, bürokratik baskıların olmadığı liyakata dayalı yönetilen okulların
olmasını istedikleri görülmüştür.
8. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun yapmış oldukları
fedakârlıkların başında aileleri ile fazla zaman geçiremedikleri olduğu görülmüştür.
9. Öğretmenlerin iş yüklerinin fazla olması, öğrenci seviyesinin her geçen gün daha kötüye doğru gitmesi,
sınıfların kalabalık olması, veli tutumları, idarenin tutum ve davranışları, eğitim politikalarının sürekli
değişmesi, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması gibi nedenlerle mesleklerinde tükenmişlik yaşadıkları
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimi, yeterlik, mesleki adanmışlık
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Purpose: The changing values of the 21st Century, along with the change in expectations from the
individual, are also affecting the teaching profession, a professional field. This situation necessitates
continual revision of skills, values and competences of the profession through field work. One of the
reasons why the teaching profession is special is that teachers who are formal education practitioners are
influencing their students’ cognitive skills, attitudes and psychological well-being. For this effect to be
positive, the professional motivation of the teacher and the interest in the profession should not be lost.
Improving himself / herself continuously is one of the excepted competencies from the teachers. For this
reason, it is seen as an important question how the teaching profession is perceived by teacher
candidates. Because, it is thought that the ways of perception of professionalism of teacher candidates
are an important step in forming professional identity.
The main purpose of this study is to examine the perceptions of the teacher candidates from
different majors on the "teaching profession". To realize this aim, it is examined whether there is a relation
between the university, department and gender of the teacher candidates and their perceptions of the
teaching profession. The research problem in relation to this purpose is: How do the perceptions of the
"teaching profession" of the teacher candidates change according to the different variables? Subquestions about the research problem are determined as follows: (1) What are the perceptions of teacher
candidates regarding the concept of "teaching profession"? (2) How do the identified conceptual
categories change according to the gender of the participants? (3) How do the identified conceptual
categories change according to the universities they attend? (4) How do the identified conceptual
categories change according to the department that the participants enroll?
Research Method: In this study, the qualitative data collection scheme that deals with subjective
data is preferred. ‘Qualitative research is a research approach that focuses on describing events and
phenomena in their natural environment and understanding and reflecting the perspective of participants
through an induction approach.’ (Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011). The study group of the research
constitutes 310 teacher candidates in two different state universities in Istanbul in the academic year of
2017-2018. As a data collection tool, word association test was prepared by researchers. In the
preparation of the test, the opinions of the experts, who had already studied on this subject, were
obtained. The word association test contains the participants' demographic information and the stimulus
concept that students want to answer. In order to obtain demographic information, participants were
asked to answer questions about gender, university and department. The 'teaching profession' was
determined as the key concept. In addition, focus group discussions were conducted with ten volunteer
teacher candidates to obtain qualitative information about the perspectives, trends and perceptions of
the participants.
Data Analysis: The data obtained through the word association test and the focus group study
were evaluated by the content analysis method. Content analysis is a systematic technique used to
summarize a multitude of words into a small number of content categories based on specific coding rules
(Tuncel, 2011). With this method, similar data are interpreted by combining them with specific concepts
and themes.
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Expected / Preliminary Results: According to research findings, teacher candidates define the
teaching profession with words such as "showing love, showing devotion, unrequited love, laboring,
compassionate, conscientious, passionate, guiding". According to this, it is understood that teacher
candidates have more universal values in defining teaching profession than professional skills or
competences. When the conceptual categories determined are examined according to the university, the
teaching area and the gender, it is seen that the dominant views were "the teaching profession is a
respectable profession" and "the teaching profession is a profession which can be done with love".
Keywords: Perception of Profession, Teaching Profession, Teacher Candidates
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Amaç: 21. Yüzyılın değişen değerleri ve bununla birlikte bireye yönelik beklentilerin değişmesi,
profesyonel bir meslek alanı olan öğretmenliği de etkilemektedir. Bu durum alanda yapılacak çalışmalarla
mesleğin beceri, değer ve yeterliklerinin sürekli revize edilmesini zorunlu kılmaktadır. Öğretmenlik
mesleğini özel kılan nedenlerden biri formal eğitimin uygulayıcısı olan öğretmenlerin öğrencileri, onların
bilişsel becerilerinden, tutumlarına ve psikolojik iyi oluşlarına kadar etkilemesidir. Bu etkinin olumlu olması
için, öğretmenin mesleki motivasyonunun ve mesleğe yönelik ilgisinin kaybolmaması gerekir. Ayrıca
öğretmenin kendini sürekli geliştirerek yenilemesi de öğretmenden beklenen yeterlikler arasındadır. Bu
nedenle öğretmenlik mesleğinin mesleği yapacak olan öğretmen adayları tarafından nasıl algılandığı
önemli bir soru olarak görülmektedir. Çünkü öğretmen adaylarının mesleği algılama biçimlerinin, meslek
kimliğini oluşturmada önemli bir adım olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı, farklı bölümlere devam eden öğretmen adaylarının “öğretmenlik
mesleği” ile ilgili algılarını incelemektir. Sözü edilen amaca ilişkin öğretmen adaylarının devam ettikleri
üniversite, bölüm ve cinsiyetleri ile öğretmenlik mesleği algıları arasında ilişki olup olmadığı
incelenmektedir. Söz konusu amaç doğrultusunda araştırmanın problemi şudur: Öğretmen adaylarının “
öğretmenlik mesleğine” ilişkin algıları farklı değişkenlere göre nasıl bir değişim göstermektedir? Araştırma
problemine ilişkin alt sorular ise (1) Öğretmen adaylarının “öğretmenlik mesleği” kavramına ilişkin algıları
nelerdir? (2) Belirlenen kavramsal kategoriler, katılımcıların cinsiyetlerine göre nasıl bir değişim
göstermektedir? (3) Belirlenen kavramsal kategoriler, katılımcıların devam ettikleri üniversitelerine göre
nasıl bir değişim göstermektedir? (4) Belirlenen kavramsal kategoriler, katılımcıların devam ettikleri
bölüme göre nasıl bir değişim göstermektedir? olarak belirlenmiştir.
Araştırma Yöntemi: Bu çalışmada, öznel verilerle ilgilenen nitel veri toplama deseni tercih
edilmiştir. ‘Nitel araştırma, tümevarımcı bir yaklaşımla, olayları ve olguları doğal ortamları içinde
betimleme, katılımcıların bakış açılarını anlama ve yansıtma üzerine odaklanan araştırma yaklaşımıdır’
(Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011). Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında
İstanbul’da iki farklı devlet üniversitesine devam eden 310 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama
aracı olarak araştırmacılar tarafından kelime ilişkilendirme testi hazırlanmıştır. Testin hazırlanmasında
konuyla ilgili daha önce çalışma yapmış ve uzmanlardan görüş alınmıştır. Kelime ilişkilendirme testi
katılımcıların demografik bilgilerini içeren sorular ile öğrencilerin cevaplaması istenen uyarıcı kavramı
içermektedir. Demografik bilgilerin elde edilmesi için katılımcılardan cinsiyet, üniversite ve devam ettikleri
bölüm sorularını cevaplamaları istenmiştir. Anahtar kavram olarak ‘Öğretmenlik mesleği’ belirlenmiştir.
Ayrıca Odak grup görüşmelerinin katılımcıların bakış açılarına, eğilimlerine ve algılarına ilişkin nitel bilgiler
edinmek amacıyla on gönüllü öğretmen adayı ile odak grup çalışması yapılmıştır.
Veri Analizi: Kelime ilişkilendirme testi ve odak grup çalışması aracılığıyla elde edilen veriler içerik
analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizi, birçok kelimeden oluşan bir metnin belirli kodlama
kurallarına dayanarak az sayıdaki içerik kategorileri halinde özetlenmesi için kullanılan sistematik bir
tekniktir (Tuncel, 2011). Bu yöntem ile birbirine benzer veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde
bir araya getirilerek yorumlanmıştır.
Beklenen/Geçici Sonuçlar: Araştırma bulgularına göre öğretmenler öğretmenlik mesleğini
“sevgisini gösteren, özveri, karşılıksız sevgi gösteren, emek veren, şefkatli, merhametli, vicdanlı, tutkulu,
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yol gösterici” gibi sözcüklerle tanımlamaktadır. Buna göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini
tanımlamada mesleki beceri ya da yeterliliklerden daha çok evrensel değerleri ön planda tuttuğu
anlaşılmaktadır. Belirlenen kavramsal kategoriler, üniversite, öğretmenlik alanı ve cinsiyete göre
incelendiğinde, “öğretmenlik mesleğinin saygın bir meslek olduğu” ve “öğretmenlik mesleğinin gönül
bağıyla, severek yapılabilecek bir meslek olduğu” ayrıca bu algının öğretmenlik mesleği ile ilgili eğitim
aldıktan sonra, eğitim almadan önceki duruma göre değiştiği görüşünün hâkim olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meslek Algısı, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Yetiştirme
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Introduction
Various practices have been tested in the teacher training processes in Turkey since the early years
of the Republic. Teacher training for secondary education has also been another field where many
different practices have been tested throughout years. The training process, having started with
education institutes, higher teacher education schools, universities, have been assigned to universities
only since 1982. However, the process of training teachers for secondary education continues to change
with the aim of finding the best, nowadays. “Pedagogical Formation Certificate Program” have been
practiced for the purpose of educating students studying in the relevant departments of universities to
become secondary school teachers since 2014.
Such practices as including professional teaching knowledge courses in the bachelor’s programs
of faculties other than the faculty of education, giving those courses after field courses are done, turning
them into non-thesis master's degree program or into a certificate have not been able to resolve the
quality issue in teacher training processes. Because the main issue arises from the fact that the application
process and variable of the program could not be of quality. Many studies have been carried out related
to the matter and the issues have been revealed. However, the practices towards resolving the issues and
increasing the qualifications of the teachers have not been put into practice.
The perspective, teacher attributes and attitude of a teacher towards the profession directly affect
the quality of the education. However, it can be said that even though the teacher training system for
secondary schools, which continues currently, have reached the standards in quantitative data such as
the number of mandatory classes, passing mark; it has not reached certain standards in terms of
education environments, teaching-learning process, the qualifications of academics and practice
teachers.
Individuals form a perception towards teaching profession through family, environment, media
and education institutions since early ages. The teachers with whom they have an interaction with plays
a significant part in forming this perception. The individuals who have not been educated by teachers with
expected qualifications and who have not had a chance to find the right role model for themselves may
demonstrate unwanted behaviors in their teaching experiences. Pedagogical Formation Certificate
Program has a key significance in gaining desired behaviors for teaching profession of teacher candidates
to work in secondary education institutions. It can be said that the contents of courses to be followed
during the program, the attributes of academics responsible for the courses, the attitudes and behaviors
of practice teachers and administration are efficient in forming the teacher perception of teacher
candidates. Revealing the teacher perception is considered to be important in terms of improving the
teacher training programs. The aim of this study is to determine the perception of teacher candidates
attending to the Pedagogical Formation Certificate Program.
Method
The study is a descriptive study oriented at revealing the teacher perception of teacher candidates.
The study is carried out on students attending to the Pedagogical Formation Certificate Program in a state
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university in 2017-2018. 165 voluntary teacher candidates participated in the study through convenient
sampling. A survey including an open-ended question is used with the aim of collecting data. The content
analysis is performed on the data collected and their frequency and percentages are calculated.
Findings and Conclusion
As a result of the analysis of the data, it is observed that the participants’ perception towards a
good teacher consists of attributes such as explicative, expert in his/her field, knowledgeable, someone
who loves his/her profession, who does not discriminate and who is not prejudiced and who are likeable.
Keywords: Good teacher perception, pedagogical formation certificate program, teacher candidate.
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Giriş
Türkiye’de öğretmen yetiştirme sürecinde, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri farklı uygulamalar
denenmektedir. Ortaöğretime öğretmen yetiştirme de yıllar içinde pek çok farklı uygulamanın denendiği
bir alan olmuştur. Eğitim enstitüleri, yüksek öğretmen okulları ve üniversiteler yoluyla başlayan yetiştirme
süreci 1982 yılı itibari ile sadece üniversitelere bırakılmıştır. Ancak o tarihten itibaren de farklı isimlerle
adlandırılan ortaöğretime öğretmen yetiştirme süreci halihazırda en iyiyi bulma çabası ile değiştirilmeye
devam etmektedir. 2014 yılından itibaren de, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören
öğrencilerin ortaöğretime öğretmen olarak yetiştirilmesi amacıyla “Pedagojik Formasyon Sertifika
Programı” uygulanmaktadır
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin, eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde lisans eğitimi
sürecinde yıllara yayılarak verilmesi, alan eğitimi dersleri bittikten sonra verilmesi, mezuniyet sonrası
tezsiz yüksek lisans programı haline getirilmesi ya da sertifika programı olması, öğretmen yetiştirme
sürecinin nitelik sorununu çözememiştir. Çünkü temel sorun programın isminden çok programın
uygulanma sürecinin ve değişkenlerinin nitelikli hale getirilememesinden kaynaklanmaktadır. Konu ile ilgili
pek çok araştırma yapılmış ve sorunlar ortaya çıkarılmıştır. Ancak sorunların çözümüne yönelik ve
yetiştirilen öğretmenin niteliğine artırmaya yönelik uygulamalar maalesef hayata geçirilememiştir.
Bir öğretmenin öğretmenliğe bakış açısı, sahip olduğu öğretmen özellikleri ve mesleğe ilişkin
tutumu eğitimin niteliğini doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Ancak halihazırda devam eden
ortaöğretime öğretmen yetiştirme sistemi, alınması gereken ders sayısı, geçme notu, öğretmenlik
uygulamasında geçirilmesi gereken süre gibi niceliksel verilerde bir standarda ulaşmış olsa da eğitim
ortamlarının, öğretme-öğrenme sürecinin, öğretim elemanlarının ve uygulama öğretmenlerinin niteliği
bağlamında belli bir standardı yakalayamadığı söylenebilir.
Bireyler çok küçük yaşlardan itibaren aile, çevre, medya ve eğitim kurumları yoluyla öğretmenlik
mesleğine yönelik bir algı oluştururlar. Bu algının oluşmasında, etkileşime girilmiş olan öğretmenler önemli
rol oynamaktadır. Beklenen niteliklere sahip öğretmenler tarafından eğitim görmemiş ve kendisine doğru
rol model alma şansı olmayan bireyler de kendi öğretmenlik deneyimlerinde istenmeyen davranışlar
gösterebilirler. Ortaöğretimde görev yapacak olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği adına
istendik davranışlar kazanmasında pedagojik formasyon sertifika programı kilit bir öneme sahiptir.
Program süresince takip edilmesi gereken derslerin içeriği, dersin sorumlusu öğretim elemanlarının
özellikleri, uygulama öğretmenlerinin ve yöneticilerin tutum ve davranışlarının öğretmen adayının
öğretmen algısının oluşmasında etkili olduğu söylenebilir. Öğretmen algısının ortaya çıkarılması, öğretmen
yetiştirme programlarının geliştirilmesi açısından önemli görülmektedir. Bu araştırmada da pedagojik
formasyon sertifika programına katılan öğretmen adaylarının öğretmen algılarını belirlemek
amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma, öğretmen adaylarının sahip oldukları öğretmen algısını ortaya koymaya yönelik
betimsel bir çalışmadır. Bir devlet üniversitesinde 2017-2018 öğretim yılında pedagojik formasyon
sertifika programına katılan öğrenciler üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Kolay ulaşılabilir örnekleme
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yoluyla 165 gönüllü öğretmen adayı araştırmaya katılmıştır. Veri toplamak amacıyla açık uçlu bir sorunun
yer aldığı anket kullanılmıştır. Elde veriler üzerinde içerik analizi yapılmış ve iki ayrı araştırmacı tarafından
yapılan kodlamaların tutarlılık yüzdesi hesaplanmıştır. Belirlenen tutarlı kodlar temalar altında
düzenlenmiş, frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırma bulguları, yüzde ve frekansların yer aldığı
tablolar yanında doğrudan alıntılara yer verilerek raporlaştırılmıştır.
Bulgular ve Sonuç
Verilerin analizi sonucunda katılımcıların iyi öğretmene yönelik algılarının; anlatıcı, alanında uzman,
bilgi aktarıcı, mesleğini seven, kendini sevdiren, ayrım yapmayan ve önyargılı olmayan biçiminde daha çok
ortaya çıktığı görülmektedir.
Pedagojik formasyon sertifika programı kapsamında öğretmen adaylarının, iyi öğretmen algısını
geliştirmek için öğretim elemanlarının beklenen nitelikte davranışlar göstererek model olmaları
önerilebilir. Ayrıca pedagojik formasyon sertifika programının, öğretmen adaylarına iyi öğretmen algısı
oluşturma yönünde geliştirilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: İyi öğretmen algısı, pedagojik formasyon sertifika programı, öğretmen adayı.
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The state of global economy, ecosystem and political networks being attached to eachother
necessitates people communicate with eachother, making cooperation and learning to solve problems
worldwide. The skills that are defined as 21st century skills is the key of solving economic, civil and global
difficulties and making contact efficiently in these fields. 21st century skills are consisted skills such as
critical thinking and solving problem, accessing and analysing knowledge, curiosity and imagination,
creativity, cooperation and leadership, entrepreneurship, effective verbal and written communication. In
digitalizing and globalizing World, regulating education systems in a way to gain these skills effectively is
the major priority. Thus, raising up individuals having complex thinking and communication skills are
needed increasingly in proportion to ones having basic skills. Supporting these skills of children in early
childhood period has a critical importance. Raising up children as a happy individuals having skills that will
ease their future lives is among the most important aims of education. Besides development of basic skills
of children, development of their collective skills is the basic mission of education that educators have
always put emphasis on from past to future. As a result of development and supporting of skills that ease
the lives of children, the children of today can cope with difficulties in the future. In preschool education
institutions and extrascholastic learning environments the children whose their adaptive skills for today
and for their future lives, are supported may be individuals having skills of responsible citizen, manager,
parent, entrepreneur adult. In order to reveal and support the potentials the children have, teachers
should be aware of the skills and equipments that the adults should have today. That is why developing
cognitive skills of children besides developing many non-cognitive skills also increases the responsibilities
of teachers. Within this scope especially from early years it is majorly important that the teachers should
be aware of 21st century skills that adults of today are expected to have. Since low level of civil
participation is the sign of rote learning of knowledge, the subjects how children achieve learning and
why they should be participated citizens remain incapable. Since the beginning of public education
although the strong emphasis towards basic education such as reading, writing and mathematics is still
important, it leaves its place to growing interest on gaining of 21st century skills. Being independent from
containing skills and terms used to define them, all skill definitions of 21st century are related with ways
of modern life in a complex World. These skills are generally classified as advance level of thinking skills,
deeper learning outcomes with complex thinking and communication skills. The transfer model in which
teachers transmit actual knowledge to children via ready activities, still continues as dominant approach
of compulsory education in the most part of the World.
However via transmit model although children can learn knowledge, they may not find an
opportunity for practice to adapt their knowledge to new contexts, communicate via complex ways, solve
problems or develop their knowledge. From this point of view, this research was done to obtain
awareness of preschool teachers in terms of 21st century skills expected to be supported in early
childhood period. In the research case study that is one of qualitative research methods, was used.
Preschool teachers working in preschool education institutions of Ministry of National Education in
Ankara and Kars provinces formed working group of the research. The teachers in working group show
maximum variety according to different demographic datas such as education level, year of seniority and
gender. The reseach was conducted with volunteer participant teachers. As data collection tool semi
structured interview form consisted of open ended questions that was developed by researchers, was
used. The interview done towards 21st century skills of teachers was done face to face and recorded with
tape recorder. The datas obtained from interviews were analysed according to inductive content analysis
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approach by using NVivo qualitative data analysis programme. As a result of research, the categories
formed by recurring codes were defined and the awareness of preschool teachers towards 21st century
skills was discussed in literature.
Keywords: 21st century skills, preschool education, preschool teacher.
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Küresel ekonominin, ekosistemin ve politik ağların birbirine bağlı olması, dünya çapında insanların
birbirleriyle iletişim kurmayı, işbirliği yapmayı ve problem çözmeyi öğrenmelerini gerekli kılar. 21. yüzyıl
becerileri olarak tanımlanan beceriler; ekonomik, sivil ve küresel zorlukları çözmenin ve bu alanlarda etkin
bir şekilde ilişki kurmanın anahtarıdır. 21. yüzyıl becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, bilgiye
erişim ve analiz etme, merak ve hayal gücü, yaratıcılık, işbirliği ve liderlik, girişimcilik, etkili sözlü ve yazılı
iletişim gibi becerilerden oluşmaktadır. Dijitalleşen ve küreselleşen dünyada, eğitim sistemlerini de bu
becerileri en etkili şekilde kazandırabilecek şekilde düzenlemek birincil önceliktir. Nitekim giderek artan
oranda; temel becerilere sahip bireylere oranla karmaşık düşünme ve iletişim becerilerine sahip bireylerin
yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Erken çocukluk döneminde, çocukların bu becerilerinin
desteklenmesi kritik öneme sahiptir. Çocukların gelecekte yaşamlarını kolaylaştıracak becerilere sahip
mutlu bir birey olması, eğitimin en önemli amaçları arasındadır. Çocukların temel becerilerinin gelişimi
yanı sıra kolektif becerilerinin gelişimi, geçmişten geleceğe her zaman eğitimcilerin üzerinde durduğu
eğitimin temel misyonudur. Çocukların yaşamlarını kolaylaştıracak becerilerin gelişimi ve desteklenmesi
sonucunda, günümüz çocukları gelecekte karşılaşabileceği zorluklarla başa çıkabilir.. Okul öncesi eğitim
kurumları ve okul dışı öğrenme ortamlarında, günümüz ve gelecek yaşamlarında uyum sağlayacak
becerileri desteklenen çocuklar, sorumluluk sahibi iyi bir vatandaş, yönetici, ebeveyn, girişimci yetişkin
becerilerine sahip bir birey olabilirler. Çocukların sahip oldukları potansiyelleri ortaya çıkarmak ve
desteklenmesi için; öğretmenlerin günümüzdeki yetişkinlerin sahip olması gereken beceri ve donanımların
farkında olmaları gerekmektedir. Bu nedenle çocukların bilişsel becerilerini geliştirmenin yanı sıra bilişsel
olmayan birçok becerinin geliştirilmesin de öğretmenlerin sorumluluklarını artırmaktadır. Bu bağlamda
özellikle erken yıllardan itibaren öğretmenlerin günümüz yetişkinlerinin de sahip olması beklenen 21. yy
becerilerinin farkında olması son derece önemlidir. Düşük düzeydeki sivil katılım, bilgiyi ezbere
öğrenmenin göstergesi olup, çocukların öğrenmeyi nasıl gerçekleştirdiği ve neden katılımlı vatandaşlar
olması gerektiği konusunda yetersiz kalmaktadır. Kamu eğitiminin başlangıcından bu yana, temel olan
okuma, yazma ve matematik öğretimine yönelik güçlü vurgu halen önemli olmakla birlikte yerini 21. yüzyıl
becerilerinin kazandırılması üzerine artan ilgiye bırakmıştır. İçerdiği beceriler veya bunları tanımlamak için
kullanılan terimlerden bağımsız olarak, 21. yüzyılın tüm beceri tanımları, karmaşık bir dünyada çağdaş
yaşamın yönleriyle ilgilidir. Bu yetenekler; genellikle ileri düzey düşünme becerileri, daha derin öğrenme
çıktıları ile karmaşık düşünme ve iletişim becerileri olarak sınıflandırılmaktadır. Öğretmenlerin çocuklara,
hazır etkinlikler yoluyla fiili bilgiyi ilettikleri eğitim, aktarma modeli, halen dünyanın büyük bir kısmında
zorunlu eğitimin baskın yaklaşımı olarak devam etmektedir. Ancak aktarım modeli aracılığıyla, çocuklar
bilgiyi öğrenebilmesine rağmen, bilgiyi yeni bağlamlara uygulayarak, karmaşık yollarla iletişim kurarak,
problemleri çözerek ya da yaratıcılığı geliştirmek için uygulama yapma imkânı bulamayabilirler. Bu
noktadan hareketle, okul öncesi öğretmenlerinin, erken çocukluk döneminde desteklenmesi beklenilen
21.yüzyıl becerileri yönünden farkındalıklarını tespit etmek amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Araştırmada
nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu,
Ankara ve Kars illerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul
öncesi öğretmenlerinden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenler, eğitim düzeyi, kıdem yılı,
cinsiyet gibi farklı demografik verilere göre maximum çeşitlilik göstermektedir. Araştırma gönüllü katılmak
isteyen öğretmenlerle yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından
hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmenlerin
21. yüzyıl becerilerine yönelik yapılan görüşme yüz yüze yapılarak, ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır.
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Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, NVivo nitel veri analiz programı kullanılarak, tümevarımsal
içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda tekrar eden kodların oluşturduğu
kategoriler betimlenerek, okul öncesi öğretmenlerinin 21. yy becerilerine yönelik farkındalıkları alayazın
altında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 21. yüzyıl becerileri, okul öncesi eğitim, okul öncesi öğretmen.
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Abstract No: 109 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
We are living in an age that we have to adapt advance progress in science and technology. In order
to adapt this rapid progress countries have to tailor their education systems according to needs of science.
Educational institutions hold the responsibility of raising modern, secular, democratic, critical thinking,
self-confident, creative, problem solving, individuals. Therefore, schools, school programs and teachers
who are applying these programs have to be tailored in a way that allow such qualities to flourish. This
could be achieve through modern and progressive teaching methods. Drama is a progressive teaching
method which enable teacher to acquire many modern characteristics to students effectively.
Memorization impede child’s critical thinking, interpersonal skills and sharing thus impede effective
learning. On the other hand drama is an education area and teaching method which improve creativity
and personal qualities. .
Drama is among play based teaching methods. Drama have all qualities of play. Drama is reflection
of life through dramatization. Beside other people, a child can also dramatize a tree, an animal or any
object through drama. In a free environment students can dramatize anything that is related to human.
During the dramatization, students realize their competences such as creative problem solving,
cooperating, empathy, building self-confidence, using body language effectively.
In 2012 Turkey launched 4+4+4 educational system thus drama included in the curriculum as a
elective course. Effectiveness of the course depends teachers’ qualifications for drama as much as it
depends on eligibility of the course in school program. Teachers who will teach drama have to hold
required qualities and competencies for the drama course and therefore they have to be trained about
drama. Even if they could not receive training on drama they should be open minded about drama. These
qualifications are valid for all teachers not just teachers who will teach drama. Drama should not just
considered as a course rather it should be accepted as an effective teaching method which can be used
in every level of education.
Although drama has a such an importance in education, literature review revealed that very little
number of studies have been conducted on the subject. The current study targeted this vacancy. Purpose
of this study is to examine drama teachers’ opinions on drama course. Beside this main purpose following
questions answered:
1.
2.
3.
4.

What are teachers’ opinions about drama?
What are teachers’ opinions about drama course?
What kind of problems they are dealing with while they are given drama course?
What are their suggestions about drama course?

Investigator conducted semi-structured interviews with 10 drama teachers who volunteer to
participate the study. Semi- structured interview form will be used to gather data. The data will be
analyzed through quantitative analyze. Thus, questions of interview form will be constructed. Data will be
presented with table and support with literature.
Investigator conducted semi-structured interviews with 10 drama teachers who volunteer to
participate the study. Semi- structured interview form will be used to gather data. The data will be
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analyzed through quantitative analyze. Thus, questions of interview form will be constructed. Data will be
presented with table and support with literature.
Keywords: Drama, elective course, drama course, teaching with play.
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Bildiri No: 109 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bilim ve teknolojinin çok hızlı geliştiği çağımızda insanoğlu bu çağa uygun niteliklere sahip olabilme
sorunları ile karşı-karşıya kalmaktadır. Yaşanılan çağa uyum sağlayabilmek için ülkeler, eğitim kurumlarını
bu durumlara göre planlamak ve düzenlemek zorundadırlar. Çağdaş, demokratik, laik, hayatı algılayabilen
ve sorgulayabilen, kendini ifade edebilen, üretebilen, kendine güvenen, liderlik özellikleri gelişmiş ve
yaratıcı problem çözebilen bireyler yetiştirilmesinde birincil sorumluluk eğitim kurumlarına aittir. Bu
nedenle öncelikle okulların, okullarda uygulanan programların ve bu programları uygulayan öğretmenlerin
bu amaç doğrultusunda sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Bütün bu düzenlemeler yapılırken elbette
çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği öğretim yöntemlerinin de ön plana çıkarılması önemlidir. Bu
yöntemlerden biri de öğrencilere birçok özelliği bir arada ve etkili bir şekilde kazandırma gücü olan drama
yöntemidir. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırma yapabilmesini, diğer insanlarla
olan ilişkilerini, paylaşmasını ve nihayet etkili öğrenebilmesini engeller. Drama ise çocuğun yaratıcılığını
geliştiren, yetiştiren ve onu hayata hazırlayan hem başlı başına bir eğitim alanı hem de etkili bir öğretim
yöntemidir.
Drama, oyunla öğretim yöntemleri arasında yer almaktadır. Oyunun bütün özellikleri dramada da
mevcuttur. Dramada yaşamın yansılanması canlandırma yolu ile olur. Dramada görev alan öğrenciler,
yalnızca bir insanı değil, bir hayvanı, bitkiyi veya nesneyi canlandırabilirler. Öğrenciler özgür bir ortamda,
insanı ilgilendiren herhangi bir şeyi canlandırabilirler. Bu canlandırmalar sırasında öğrencilerin, kendi
yeteneklerinin farkına varma, yaratıcı problem çözme, işbirliği yapma, empati kurma, beden dilini doğru
ve etkili kullanma, özgüven geliştirme gibi birçok becerileri gelişir.
Türkiye’de 2012 yılında 4+4+4 eğitim sisteminin uygulanmaya başlanması ile birlikte drama dersi,
okullarda okutulan seçmeli dersler arasında yerini almıştır. Ancak drama dersinin programda yer alması,
okullarda seçilerek açılması kadar bu dersi okutacak öğretmenlerin nitelikleri bu dersten beklenen
yararlara ulaşılmasının belirleyicisi olacaktır. Bu dersi okutacak öğretmenlerin, drama dersini okutacak
öğretmenlerin gereken beceri, yetenek ve tutumlara sahip olmaları ve bu yöntem konusunda ciddi bir
eğitim almış olmaları son derece önemlidir. Böyle bir eğitim alma olanağı bulamamış olsalar bile
öğretmenlerin, drama yöntemi konusunda kendini geliştirmeye açık bir bakış açısına sahip olmaları
gerekmektedir. Ancak bu bilgi, beceri ve tutumlar sadece drama dersini okutacak öğretmenler için değil,
kademesi ve branşı ne olursa olsun bütün öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerdir. Çünkü drama,
sadece bir ders olarak ele alınmamalı, eğitimin her kademesinde etkili bir şekilde kullanılan ve bütün
öğretmenlerin derslerinde yer vermesi gereken etkili bir öğretim yöntemi olduğu unutulmamalıdır.
Yapılan alan yazın taramalarında, taşıdığı öneme rağmen drama dersi ile ilgili çok az sayıda çalışma
yapıldığı ve bu alanda yapılacak çalışmalara gereksinim olduğu görülmüştür. Bu gereksinimde hareketle
yapılması uygun görülen bu çalışmanın temel amacı ortaöğretimde drama dersini okutan öğretmenlerin
bu derse ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt
aranacaktır:
Drama dersini okutan öğretmenlerin;
1. Drama kavramına ilişkin görüşleri nelerdir?
2. Drama dersine ilişkin görüşleri nelerdir?

886

3. Drama dersi ile ilgili yaşadıkları sorunlar nelerdir?
4. Drama dersi ile ilgili önerileri nelerdir?

Çalışmanın verilerini toplamak için drama dersini okutan ve katılmaya gönüllü olan 10 öğretmenle
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmelerde araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış bir form kullanılacaktır. Toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra betimsel
analiz yoluyla çözümlenecektir. Bu analizin çerçevesini, araştırmanın alt amaçları doğrultunda, görüşme
formunda yer alan sorular oluşturacaktır. Veri analizi sonucunda elde edilen bulgular tablolaştırılarak ve
doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Drama, seçmeli ders, drama dersi, oyunla öğretim
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The purpose of this study is to take mentors’ and beginning teachers’ opinions regarding the
induction program implemented at spring semester of 2015-2016 academic year. The study was carried
out as a survey model. The population of this study consisted of two groups including 30.000 beginning
teachers who were appointed in the spring semester of 2015-2016 academic year in Turkey and 447
mentor teachers who were appointed to guide the beginning teachers who attended induction program
in Van province. The sample of the study was determined by criterion sampling which is one of the
purposive sampling techniques. 544 beginning teachers who were appointed in the spring semester of
2015-2016 academic year and attended to induction program in Turkey; and 183 mentor teachers who
were appointed to guide the beginning teachers who attended induction program in Van province
constituted two sample groups.
The data were collected with the tools developed by the researchers. The Induction
Programreport published by the Ministry of Education was used to develop the data collection tools. Two
surveys were developed to take the opinions of beginning teachers and mentor teachers as to whether
the beginning teachers and mentor teachers carried out the activities that the Ministry of Education
defined in the report or not, at what level these activities contributed to beginning teachers’ professional
skills and at what level mentor teachers supported beginning teachers during these activities. Descriptive
statistics (mean, standard deviation, frequency, percentage and Chi-Square test) and parametric tests (ttest and ANOVA) were used in data analysis.
According to the findings of the study, beginning teachers and mentor teachers specified that
mentors were mostly volunteer for this job and they contributed to beginning teachers’ professional
development. Similarly, the mentoring program was carried out highly relevant. Findings show that the
in-school, out-of-school and in-service training activities have been mostly carried out within the program,
these activities have contributed o beginning teachers’ professional development and mentor teachers
have supported the beginning teachers within this period.
According to the findings, opinions of beginning teachers, whose school level that they attended
the induction program were the same with the school level that they were appointed, are more positive
about their mentors. Similarly, beginning teachers, whose school level that they attended the induction
program werethe same with the school level that they were appointed, stated that their mentors
supported them at in-school activities more than the mentors of the teachers whose school level that
they attended the induction program were different from the school level that they were appointed.
Moreover, in-school training activities contributed more to the professional development of the
beginning teachers whose school level that they attended the induction program were the same with the
school level that they were appointed. Additionally, opinions of beginning teachers, whose school level
that they attended the induction program were the same with the school level that they were appointed,
are more positive about in-service training activities.
According to the findings, beginning teachers, whose subject areas were the same with their
mentors’ subject areas, stated that their mentors supported them at in-school activities more than the
mentors of the teachers whose subject areas were different from their mentors’ subject areas. Similarly,
in-school training activities contributed more to the professional development of the beginning teachers
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whose subject areas were the same with their mentors’ subject areas. According to these findings, we
can conclude that providing beginning teachers with the opportunity to attend the induction program at
the same school level with the school level they are appointed and matching beginning teachers and
mentor teachers according to their subject areas are important factors for the program to contribute to
the beginning teachers’ professional development effectively.
Keywords: Induction, beginning teacher, mentor teacher, professional difficulty, workplace learning, teacher
education
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Bu çalışmanın amacı 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde uygulanan aday öğretmen
yetiştirme programı ile ilgili aday öğretmenlerin ve danışman öğretmenlerin görüşlerini almaktır. Çalışma,
betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma evreni 2015-2016 eğitim öğretim yılında Türkiye’de
Şubat ayı atamasında atanan 30.000 öğretmen ve aday öğretmen yetiştirme programına Van ilinde katılan
aday öğretmenlere danışmanlık yapmaları için görevlendirilen 447 danışman öğretmen olmak üzere iki
gruptan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme
yöntemiyle belirlenmiştir. 2015-2016 eğitim öğretim yılı Şubat ayı atamasında atanan ve aday öğretmen
yetiştirme programına tabi olan 544 aday öğretmen ve aday öğretmen yetiştirme programına Van ilinde
katılan aday öğretmenlere danışmanlık yapmaları için görevlendirilen 183 danışman öğretmen nicel
verilere ilişkin iki örneklem grubunu oluşturmuştur.
Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anketler aracılığı ile toplanmıştır. Veri
toplama aracını hazırlamak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı aday öğretmen yetiştirme
programıraporundan faydalanılmıştır. Aday öğretmenlerin ve danışman öğretmenlerin Milli Eğitim
Bakanlığı’nın raporda belirlediği faaliyetleri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerine, bu faaliyetlerin aday
öğretmenlerin mesleki yeterliliklerine ne düzeyde katkı sağladığına ve faaliyetler sürecinde danışman
öğretmenlerin aday öğretmenlere ne düzeyde destek olduklarına yönelik görüşlerini almak üzere iki adet
anket formu geliştirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı analizlerle (aritmetik ortalama, standart
sapma, yüzde, frekans ve Ki-Kare testi) parametrik testler (t- testi ve Anova) kullanılmıştır.
Çalışma bulgularına göre aday öğretmenler ve danışman öğretmenler danışmanların yüksek
oranda gönüllü olduklarını ve aday öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağladıklarını belirtmişlerdir.
Benzer şekilde, danışmanlık programı yüksek düzeyde amacına uygun şekilde yürütülmüştür. Elde edilen
bulgular, program kapsamında okul içi, okul dışı ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yüksek oranda
gerçekleştirildiğini, bu faaliyetlerin aday öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını ve bu süreçte
danışmanların aday öğretmenlere yüksek düzeyde destek olduklarını göstermektedir.
Yapılan bu çalışmada elde edilen verilere göre atandıkları okul kademeleri ve adaylıklarını yaptıkları
okul kademeleri aynı olan aday öğretmenlerin danışman öğretmenleri ile ilgili görüşleri, atandıkları okul
kademeleri ve adaylıklarını yaptıkları okul kademeleri farklı olan aday öğretmenlerin görüşlerine göre daha
olumludur. Aynı şekilde, atandıkları okul kademeleri ve adaylıklarını yaptıkları okul kademeleri aynı olan
aday öğretmenler danışmanlarının, okul içi faaliyetlerde kendilerine, atandıkları okul kademeleri ve
adaylıklarını yaptıkları okul kademeleri farklı olan aday öğretmenlerin danışmanlarından daha yüksek
düzeyde destek olduklarını belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak, okul içi faaliyetler atandıkları okul
kademeleri ve adaylıklarını yaptıkları okul kademeleri aynı olan aday öğretmenlerin mesleki yeterliklerine
daha yüksek düzeyde katkı sağlamıştır. Ayrıca, atandıkları okul kademeleri ve adaylıklarını yaptıkları okul
kademeleri aynı olan aday öğretmenler hizmet içi eğitimler ile ilgili, okul kademeleri ve adaylıklarını
yaptıkları okul kademeleri farklı olan aday öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir.
Elde edilen verilere göre, branşları danışman öğretmenlerinin branşlarıyla aynı olan aday
öğretmenler danışmanlarının okul içi faaliyetlerde kendilerine, branşları danışman öğretmenlerinin
branşlarıyla farklı olan aday öğretmenlerin danışmanlarından daha yüksek düzeyde destek olduklarını
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belirtmişlerdir. Aynı şekilde, okul içi faaliyetler branşları danışman öğretmenlerinin branşlarıyla aynı olan
aday öğretmenlerin mesleki yeterliklerine, branşları danışman öğretmenlerinin branşlarıyla farklı olan
aday öğretmenlerinkinden daha yüksek düzeyde katkı sağlamıştır. Elde edilen bu bulgulara göre,
programın aday öğretmenlerin mesleki gelişimlerine etkili bir şekilde katkı sağlayabilmesi için aday
öğretmenlere atandıkları okul kademesi ile aynı okul kademesinde adaylık yapma fırsatı tanınmasının ve
aday öğretmen-danışman öğretmen eşleştirmesinin branşlara göre yapılmasının önemli faktörler olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Aday öğretmen yetiştirme programı, aday öğretmen, danışman öğretmen, mesleki zorluk,
iş başında öğrenme, öğretmen yetiştirme
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Objective
Rapid population growth and environmental problems that increase correspondingly are the most
important problems waiting to be solved across the globe. Today, many environmental issues such as
climate change, ozone depletion, acid rains, desertification, loss of biodiversity have become visible.
Herein, the human behavior towards nature needs to be questioned. This is because humans are one of
the most important factors that affect the nature. In order to be aware of their responsibilities towards
the environment, humans should develop attitude and value. These values and attitudes that are
developed by means of education will reflect on human behaviors and cause them to care about the
values of nature and carry an inner responsibility. The values humans obtain and the ethical approaches
they develop together play a significant role in the solution of many environmental problems. In this
study, this study examines what the most effective ethical approach would be according to the teacher
candidates, in solving environmental problems and what kind of an environmental ethics approach they
would develop by subjecting to its reason and their own standards of judgment.
Method
In this study, the case study model used in the qualitative research was used. The case in this study
is environmental ethics approaches being asserted in terms of the standards of judgments of the teacher
candidates. The study was conducted with 21 teacher candidates who took the course "Environmental
Ethics" in the Tübitak-supported science camp towards “Biodiversity Awareness in Science Teacher
Candidates”. The data were collected by giving a survey containing two open-ended questions to the
teacher candidates, which were created by consulting experts. Content analysis was used to analyze the
data. Accordingly, conceptual categories and codes were created by taking the common features of the
answers of the teacher candidates into account. These elements were examined by two researchers and
a consistency of over 90 % was obtained. The open-ended questions in the survey are as below:
1. Which environmental ethics approach would solve the environmental problems better? Why?
2. If you developed an environmental ethics approach in your own way, what would be its characteristics?

Findings
According to the content analysis of the obtained data, 5 conceptual categories according to the
first open-ended question [ecofeminist approach (f=8), environmental-centered approach (f=5), all
approaches (f=4), living based approach (f=3) and weak anthropocentric ethic (f=1)], and 6 codes
[equality-centered (f=6), living-centered (f=3), living-dead centered (f=2), woman-centered (f=2), respectcentered (f=1), opposing patriarchy (f=1) and human-centered (f=1)] were created in the study.
Accordingly, the teacher candidates think that the Ecofeminist Ethics approach will provide the best
solution to environmental problems. The approach that follows is the environmental-centered approach.
Here, the teacher candidates said that the ecofeminist environmental ethics approach might bring a
better solution to environmental problems due to being equalitarian, opposing to patriarchy and womancentered. In this part, they underlined that environmental problems can be solved within the scope of an
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equalitarian world order by opposing patriarchy and working together as part of equality between men
and women.
According to the second open-ended question in the survey, 10 conceptual categories [Value
ethics (f=7), Equality ethics (f=4), Empathy ethics (f=2), Protection ethics (f=2), sustainability ethics (f=1),
Benefit ethics (f=1), existence ethics (f=1), respect ethics (f=1), natural ethics (f=1) and individualenvironment-nature-society ethics (f=1)] and 8 codes [Value-centered (f=7), equality-centered (f=4),
substitution-centered (f=2), protection-centered (f=1), natural environment-centered (f=2), awarenesscentered (f=1), sustainability-centered (f=1), respect-centered (f=1)] were created in the study.
Accordingly, the teacher candidate expressed that they can develop a “value ethics” environmental ethics
approach having all the characteristics such as being the most value-centered and valuing all beings like
living-dead, men-women.
Conclusion
As a result of the study, the teacher candidates thought that the Ecofeminist approach would solve
environmental problems the most. When viewed from this aspect, the exploitation of the nature
generating from the inequality in the society between men and women will not contribute to
environmental problems. The teacher candidates stated that they chose the ecofeminist environmental
ethics approach by the reasons of it stating all beings must be treated equally and nonetheless having
characteristics such as opposing patriarchy and expressing that women should have the right to have a
voice on environmental problems. Another result of the study is the emergence of teaching candidates
wanting to develop an environmental ethics approach where the value emphasis is featured. In this part,
the teacher candidates stated that every being should be valued the same by emphasizing on equality.
For the future of the nature and the continuation of humanity, including the ethical approaches
within the context of environmental education is a very important factor for people to adopt the
environmental-centered approaches and hence the solutions the other categories will bring to
environmental problems. Therefore, environmental ethics approaches must be included in environmental
courses or in the curriculum as merely a discipline.
Keywords: Environmental ethics, environmental problems, preservice teachers
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Amaç
Hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak artan çevre sorunları dünya üzerinde çözüm bekleyen en
önemli sorunlardır. Bugün iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, çölleşme, biyolojik
çeşitliliğin azalması gibi birçok çevre sorunu gözle görülür hale gelmiştir. İşte tam bu noktada insanın
doğaya yönelik davranışlarını sorgulaması gerekmektedir. Çünkü insan doğaya etki eden en önemli
öğelerden birisidir. İnsanın çevreye yönelik sorumluluklarının bilincinde olması, buna yönelik değer ve
tutum geliştirmesiyle mümkün olabilir. Eğitim sayesinde geliştirdiği bu değer ve tutumlar insanların
davranışlarına yansıyarak doğanın değerlerine etik olarak önem vermesine ve içsel bir sorumluluk
taşımalarına neden olacaktır. İnsanların elde ettiği değerler ve bununla beraber geliştirdiği etik anlayışlar
birçok çevre sorununun çözümünde önemli derecede rol oynamaktadır. Bu çalışmada öğretmen
adaylarının çevre sorunlarının çözümünde hangi etik anlayışın daha etkili olacağını düşündükleri ve bunun
nedeni ile kendi değer yargılarına bağlı kalarak hangi özelliklere sahip bir çevre etiği yaklaşımı
geliştirecekleri araştırılmıştır.
Yöntem
Çalışmada nitel araştırmalarda yer alan durum çalışması modeli kullanılmıştır. Bu çalışmadaki
durum, çevre etiği yaklaşımlarının öğretmen adaylarının değer yargıları açısından ortaya konulmasıdır.
Çalışma Tubitak destekli “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Biyoçeşitlilik farkındalığı Oluşturmaya Yönelik“
bilim kampında “Çevre Etiği” dersini almış 21 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veriler Öğretmen
adaylarına uzmanlara danışılarak oluşturulan içinde iki açık uçlu soru bulunan bir anket formu verilerek
toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Buna göre öğretmen adaylarının yanıtlarının
ortak özellikleri dikkate alınarak kavramsal kategori ve kodlar oluşturulmuştur. Oluşturulan bu öğeler iki
araştırmacı tarafından incelenmiş ve %90 üzerinde bir tutarlık elde edilmiştir. Anket formunda bulunan
açık uçlu sorular şu şekildedir:
1. Hangi çevre etiği yaklaşımının çevre sorunlarına daha iyi çözüm getireceğini düşünüyorsunuz? Neden?
2. Kendinize göre bir çevre etiği yaklaşımı geliştirseydiniz özellikleri neler olurdu?

Bulgular
Elde edilen verilerin içerik analizine göre çalışmada, ilk açık uçlu soruya göre 5 kavramsal kategori
[Ekofeminist yaklaşım (f=8), çevre merkezli yaklaşım(f=5), tüm yaklaşımlar (f=4), canlı merkezli yaklaşım
(f=3) ve gevşek insan merkezli yaklaşım(f=1)], ve 6 kod [eşitlik odaklı olması(f=6), canlı odaklı olması (f=3),
canlı-cansız odaklı olması(f=2), Kadın odaklı olması (f=2), saygı odaklı olması (f=1), ataerkilliğe karşı
durması (f=1) ve İnsan odaklı olması (f=1)] oluşturulmuştur. Buna göre öğretmen adayları çevre
sorunlarına en fazla Ekofeminist Etik yaklaşımının daha iyi çözüm getireceğini düşünmektedir. Bunu takip
eden yaklaşım ise Çevre Merkezli yaklaşımdır. Burada öğretmen adayları ekofeminist çevre etiği
yaklaşımının eşitlikçi olması, ataerkilliğe karşı çıkması ve kadın odaklı olması gibi nedenlerle çevre
sorunlarına daha iyi çözüm getirebileceğini söylemişlerdir. Bu kısımda kadın erkek eşitliği çerçevesinde
beraber çalışılarak ve ataerkilliğe karşı çıkıp eşitlikçi bir dünya düzeni çerçevesinde çevre sorunlarına
çözüm getirilebileceği vurgusunu yapmışlardır.
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Araştırmada, anket formundaki ikinci açık uçlu soruya göre ise 10 kavramsal kategori [Değer etiği
(f=7), Eşitlik etiği (f=4), Empati etiği (f=2), Koruma etiği (f=2), sürdürülebilirlik etiği (f=1), Fayda etiği (f=1),
varlık etiği (f=1), saygı etiği (f=1), doğal etik (f=1) ve birey-çevre-doğa-toplum etiği (f=1)] ve 8 kod [Değer
odaklı olma (f=7), eşitlik odaklı olma (f=4), yerine koyma odaklı (f=2), koruma odaklı (f=2), doğal ortam
odaklı (f=2), farkındalık odaklı (f=1), sürdürülebilir odaklı (f=1), saygı odaklı (f=1)] oluşturulmuştur. Buna
göre öğretmen adayları en fazla değer odaklı olan ve canlı-cansız, kadın-erkek tüm varlıkların değerli
görüldüğü şeklinde özelliklere sahip “değer etiği” çevre etiği yaklaşımı geliştirebileceklerini dile
getirmişlerdir.
Sonuç
Araştırmanın sonucuna göre öğretmen adayları en fazla Ekofeminist çevre etiği yaklaşımının çevre
sorunlarına çözüm getireceğini düşünmüşlerdir. Bu açıdan bakıldığında toplumdaki kadın-erkek
eşitsizliğinden kaynaklı doğanın sömürülmesinin çevre sorunlarına bir katkı getirmeyeceği görülmüştür.
Ekofeminist çevre etiği yaklaşımının tüm varlıklara eşit davranılması gerektiğini belirtmesi bununla
beraber ataerkilliğe karşı çıkıp kadının da çevre sorunlarında söz sahibi olması gerektiğini belirten
özelliklere sahip olması nedeniyle öğretmen adayları bu yaklaşımı seçtiklerini dile getirmişlerdir. Ayrıca
çalışmanın bir diğer sonucu da öğretmen adaylarının özellikle değer vurgusunun ön plana çıkarıldığı bir
çevre etiği yaklaşımı geliştirmek istemelerinin ortaya çıkmasıdır. Bu kısımda öğretmen adayları yine eşitlik
vurgusuyla beraber her varlığa aynı değerin gösterilmesi gerektiği düşüncesini bildirmişlerdir.
Çevre merkezli yaklaşımların ve dolayısıyla bunların diğer kategorilerinin çevre sorunlarına
getireceği çözümlerin tüm insanlar tarafından benimsenebilmesi için çevre eğitimi kapsamında etik
yaklaşımlara daha fazla yer verilmesi, doğanın geleceği ve tabi ki insanlığın devamı adına çok önemli bir
unsurdur. Bu nedenle çevre derslerinde ya da sadece bir disiplin olarak da çevre etiği yaklaşımları eğitim
müfredatları içerisinde mutlaka verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çevre etiği, çevre sorunları, öğretmen adayı
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Abstract No: 121 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Teaching profession may have and face some various problems such as it is in the other jobs. It
was tried to clarıfy the subjects by doing area scanning about the perception in the society created by
teaching profession, the teachers’ manners about their jobs, the evaluation of teaching profession in
society and the respect felt for teachers and teaching profession, the socio-economic perception of it. For
this aim, some other studies were studied on in Turkey and world to find out the current state. In this
study it was aimed to contribute the teaching profession to develop the status of it. Firstly
In this study firstly; Dr. Julia Flutter, Dr. Linda Hargreaues’s, who were instructors/lectures of in
Cambridge University in years of 2014-2015, research was studied on and 55 countries and 73 unions
were evaluted and viewed in this paper called “The Teaching Profession and Its Profession Status.” The
diversity of the countries to be the universe of this study was like this; 21 Eoropean countries including
Turkey, 13 Asian – Pasific countries, 11 African country, 10 American and Arabic countries. The basic aim
of this study was able to be making recommedatios about how to develop the teaching profession status.
For that reason teaching profession was evaluated according to socio-cultural and economical
dimensions. Especially in European countries experienced econoımical crisis it was seen that the status
perception of teching profesion loosed momentum/its values fast. Secondly the study that it is studied on
was carried out by an union on the 11th-22nd in 2016. The study called “The Teaching Profession and Its
Profession Status” was applied in 26 cities such as İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Denizli, Afyon, Bursa,
Sakarya, Ankara, Konya, Antalya, Mersin Kahramanmaraş, Kırşehir, Kayseri Zonguldak, Kastamonu,
Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Gaziantep, Şanlıurfa and Siirt.
The research study, sampling group of this study was 3034 teachers being on duty. The related
found subjects that they were analyzed with the questions asked to the participant teachers were able to
be ordered like this; job satisfaction, professional preference, Professional commitment, gripe, individual
and social perception, wage satisfaction, fatigue, participation of professional autonomy and decission
making processes, working conditions and Professional developing facilities. Another research that this
study focused on/handed on by this study was “Teachin Profession Being a Professional Job in Turkey”
publihed in Education Journal of Boğaziçi University in 2010. In this study 5 basic dimensions of teaching
profession was handled. This dimensions were entering the job, in-service training, controlling the
Professional applications, social status and professional autonomy. According to the result of the study
done by Güven it pointed out that there were some efforts to rehabilitate the teaching profession. But it
was found out that these studies were not at the desired level. The researchers’ claims as a result of these
studies were giving work to education faculties to train teachers, increasing/reproducing the researches
about teachers and their problems and so on such as developments to contribute the teaching profession.
Another result found out by these studies was the way used to train teachers to be away from science,
continuously changing the direction throug the politics taking attention. Additionally, the absence of
academik knowledge/competence and teaching professional applications were the problems to be
solved. When the other studies were evaluated some reasons were leading effecting the teaching
profession’s status. The most important one of them was not living sufficient/enough budget fort he
education expenditures. Additionally the process/way to promote the teachers and the lock of the nongovernmental organizations may be told about. Another problem about the teaching profession was the
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teachers’ staying out of the decission making mecanizms.In this position the teachers are able to be
technicians following the cenral authorities. Strengthening the teaching profession’s status perception in
Turkey will be able to be one of the most important contributions. For that reason teachers’ problems
must be put into account more, they must be given oportunities to realize oneself/themselves. Their
working conditions must be reviewed beside improving/increasing their incomes/salaries/living
conditions/living standarts. The teachers must be ensured to take part in the decission making processes
and the teaching profession’s status must be developed and hightened in the eyes of the people. So some
activities must be organized to ensure that.
In our country/Turkey nearly one million teachers have been on duty and busy with teaching.
Nearly half million teacher candidates having pedagogical certificates have been waiting to be teachers
readily. In education faculties nearly 230 thousand students have been educated to be teachers. They
have been having teaching education. In turkey it is understood/clear that when the teache
supply/teacher need evaluated generally it is understood that the problems related to the teachin
profession won’t be able to be solved in a short time. In other words and it may be said that it is not
possible to develop th teaching profession’s status soon.
Keywords: Teacher, Teaching profession’s status, Teaching profession
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Bildiri No: 121 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türkiye’de ve Dünya’da öğretmenlik mesleği diğer mesleklerde de olduğu gibi çeşitli problemlerle
karşılaşabilmektedir. Bu sebeple öğretmenlik mesleğinin toplumda yarattığı algı ve öğretmenlerin
meslekleri hakkındaki tutumları ile ilgili bir alan yazın taraması gerekli görülmüştür. Bu bağlamda Türkiye
ve Dünya’da yapılan diğer çalışmalar incelenmiş ve mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu
çalışma ile öğretmenlik meslek statüsünün geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Bu çalışmada ilk olarak 2014 - 2015 yıllarında Cambridge Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Julia
Flutter, Dr. Linda Hargreaues araştırması ele alınmıştır. Öğretmenlik Statüsü ve Öğretmenlik Mesleği –
Eğitim Sendikaları Birliği Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma” isimli araştırmada 55 ülke ve 73 eğitim sendikası
değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın evrenini oluşturan 55 ülkenin dağılımı şu şekildedir: 21 Avrupa
(Türkiye dahil), 13 Asya – Pasifik, 11 Afrika, 10 Amerika ve Arap ülkeleri. Bu araştırmanın temel amacı
öğretmenlik meslek statüsünün nasıl geliştirileceği konusunda önerilerde bulunabilmektir. Bu sebeple de
öğretmenlik mesleği sosyo – kültürel ve ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. Özellikle ekonomik krizin
vurduğu Avrupa ülkelerinde öğretmenlik statü algısının sert bir şekilde ivme kaybettiği görülmektedir.
İkinci olarak ele alınan araştırma Türkiye’de bir sendika tarafından 11 – 22 Nisan 2016 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. “Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü” isimli bu araştırma Türkiye’nin 26 ilinde
“İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Denizli, Afyon, Bursa, Sakarya, Ankara, Konya, Antalya, Mersin,
Kahramanmaraş, Kırşehir, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van,
Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt” uygulanmıştır. Araştırma örneklemi kamuda görevli 3034 öğretmenden
oluşmaktadır. Bu araştırmada öğretmenlere yöneltilen anket soruları ile incelenen hususlar; iş doyumu,
meslek tercihi, mesleki bağlılık, yakınma, bireysel ve toplumsal değer algısı, ücret memnuniyeti,
tükenmişlik, mesleki özerklik ve karar alma süreçlerine katılım, çalışma şartları ile mesleki gelişim imkânları
olarak sıralanabilir.
Bu çalışmada ele alınan bir diğer araştırma ise 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi’nde
yayınlanan “Profesyonel Bir Meslek Olarak Türkiye’de Öğretmenlik” isimli çalışmadır. Bu çalışmada
öğretmenlik mesleğinin beş temel boyutu ele alınmıştır. Bu boyutlar; mesleğe giriş, hizmet içi eğitim,
mesleki uygulamanın denetimi, toplumsal statü ve mesleki özerkliktir. Güven tarafından yapılan
araştırmada nihai olarak Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin geliştirilebilmesi için bir takım çabalar olduğu
görülmektedir. Ancak bu çabaların henüz istenen düzeyde olmadığı sonucuna varılmıştır. Öğretmen
yetiştirmek için eğitim fakültelerinin görevlendirilmesi, öğretmenler ve sorunları ile yapılan araştırmaların
çoğalması vb. öğretmenlik mesleğine katkıda bulunan gelişmeler olarak gösterilebilir. Ulaşılan bir diğer
sonuç ise, öğretmen yetiştirmede izlenen yolun bilimsellikten uzak, dikkat çeken politikalar doğrultusunda
sürekli yön değiştirmesidir. Ek olarak öğretmen yetiştirmede akademik bilgi ve öğretmenlik meslek
uygulamasının yeterli düzeyde olmaması giderilmesi gereken sorunlardandır.
Öğretmenlik mesleği ile ilgili yapılan diğer araştırmalar da değerlendirildiğinde mesleğin statüsünü
etkileyen birtakım nedenler öne çıkmaktadır. Bunların başında eğitim harcamalarına yeterli bütçe
ayrılmaması gelmektedir. Buna ek olarak öğretmen atamalarında izlenen yol ve öğretmenlik mesleğine
duyarlı sivil toplum örgütlerinin yeterli miktarda olmaması gösterilebilir. Öğretmenlik mesleği ile ilgili bir
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diğer sorun ise öğretmenlerin karar alma mekanizmaları dışında tutulmasıdır. Bu durumda öğretmenler
merkezin kararlarını yürüten birer teknisyen haline dönüşebilmektedir. Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin
statü algısının güçlendirilmesi Türk Eğitim Sistemi’ne yapılacak en önemli katkılardan biri olabilecektir. Bu
sebeple öğretmenlerin sorunları üzerine daha fazla durulmalı, onların kendilerini gerçekleştirebilecekleri
fırsatlar yaratılmalıdır. Ücret olarak iyileştirilmelerin yanında çalışma koşulları gözden geçirilmelidir.
Öğretmenler için lisansüstü eğitim teşvik edilmelidir. Öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımı
sağlanmalı ve toplum gözünde meslek statüsünü arttıracak faaliyetlerde bulunulmalıdır.
Ülkemizde yaklaşık 1 milyon öğretmenin görev yapmaktadır. Yaklaşık yarım milyon pedagojik
formasyon belgeli öğretmen adayı ise hazırda beklemektedir. Eğitim fakültelerinde ise yaklaşık 230 bin
öğrenci öğretmenlik eğitimi görmektedir. Türkiye’de öğretmen arzı genel olarak değerlendirildiğinde
öğretmenlik mesleği ile ilgili sorunların yakın gelecekte giderilemeyeceği anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle
fazla öğretmen arzından dolayı öğretmenlik meslek statüsünün arttırılmasının yakın zamanda pek
mümkün olmadığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, öğretmenlik statüsü, öğretmenlik mesleği
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Abstract No: 129 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Secondary education music lesson teaching curriculum is very important for the individual to reach
a healthy, balanced and productive musical life and for children who are more inclined to music to lean
to vocational or volunteer music education. The opinions of both music teachers and experts in music
education are essential in the process of putting the music teaching curriculum in an ideal order. The
purpose of this research is to evaluate the music lesson teaching curriculum updated in 2018 according
to the opinions of teachers. With the decision of Head Council Of Education And Morality dated
19.01.2008 and numbered 22, the secondary education music lesson teaching curriculum which will be
implemented from 2018-2019 academic year has been evaluated by taking into account the opinions of
the teachers who are practitioners of the program and by considering general purpose and learning
outcomes, content, teaching- learning process and evaluation items. This study is considered significant
in revealing the strengths and weaknesses, in determining the deficiencies if any and deciding the
effectiveness of the curriculum.
In this research prepared by the qualitative research approach, phenomenological design was
used. The study group of the research consists of 12 music teachers working in secondary education
institutions in Kars city center in 2018. In this study, semi-structured interview technique was used as data
collection tool. Interview questions were drafted before data collection. Pre-interviews were held with
two participants on the prepared questions. As part of the feedbacks, the questions in semi-structured
interview form were finalized.
Within the scope of the study, answers to the following questions were sought.
1. What are the views of the teachers on the updated secondary education music lesson curriculum?





What are the opinions of the teachers on the learning outcomes of the curriculum?
What are the opinions of the teachers on the content of the curriculum?
What are the opinions of the teachers on the teaching-learning process of the curriculum?
What are the opinions of the teachers on the assessment of the curriculum?

1. What are the opinions of the teachers on problems that they could face in practising the updated secondary
education music lesson teaching curriculum?
2. What are the opinions of the teachers on subjects/conditions that they consider unneeded in the updated
secondary education music lesson teaching curriculum?
3. What are the opinions of the teachers on upsides of the updated secondary education music lesson
teaching curriculum?
4. What are the recommendations of the teachers for an effective implementation of the updated secondary
education music lesson teaching curriculum?
5. Is there anything else you would like to add?

In the study, the data were collected by voice recording with the permissions of the participants
and then written out. After this procedure, the data were presented to the participants back, and the
deficiencies and errors were corrected. The obtained data were analyzed by descriptive analysis. In
descriptive analysis, the views of academicians on the formats of the program (learning outcomes,
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content, teaching-learning process and assessment) were examined by assigning positive and negative
categories.
As to the findings obtained, while the teachers’ views on the updated secondary education music
lesson teaching curriculum are positive largely, it is made out that the problems such as the distribution
and inadequacy of course hours, that the learning outcomes are exceed, that the classrooms do not have
appropriate conditions for music teaching, lack of adequate material, low student grade, crowd of the
classrooms and foundation problems should be resolved. Findings of this study are consistent with the
findings of similar studies made at different times. Especially, it has been determined that most of the
music teachers do not understand enough the renewed primary education music lesson teaching
curriculum and they are not taught in-service vocational courses for introducing the updated secondary
education music lesson teaching curriculum, that’s why they are in need of this. The fact that more
researches are made related to the implementation of the secondary education music lesson curriculum
updated in 2018-2019 academic year and the failing aspects of the curriculum are corrected will affect
music education positively. Relying on the results of this research, it is considered that under the
coordination of National Education, and Board Of Education And Discipline, especially solving the
problems of the teachers through school as soon as possible will contribute to the success of music
teaching a lot.
Keywords: teacher training, undergraduate programs, information technology
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Güncellenen Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarında Bilişim Teknolojileri Dersi'nin
Akademisyenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Ramazan Oğul1, Hüseyin Yılmaz2
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Bildiri No: 129 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Toplumun ihtiyaçlarının ilerleyen bilim ve teknolojiye bağlı olarak değişmesi, öğretmenleride bu
değişime uymalarını zorunlu kılmaktadır. Çağdaş eğitim sisteminin hedefi; bilgiye ulaşma yollarını
araştıran, öğrendiği bilgiyi nerede ve nasıl kullanacağını bilen, eleştirel düşünceye sahip bireyler
yetiştirmektir. Bu da gelişen bilim ve teknolojiye bağlı olarak kendini daima yenileyen nitelikli
öğretmenlerle mümkündür. öğeretmen yetiştirme lisans programları, YÖK'ün koordinasyonunda 1998 ve
2006 yıllarında güncellenmişti. Programların güncellenmesinde, geçen zaman içinde programların
uygulanmasıyla ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, değerlendirmeler ve hazırlanan raporların yanında, 2017
yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve Öğretmen
Strateji Belgesi (2017-2023) göz önünde bulundurularak 2018-209 eğitim öğretim yılından itibaren
uygulanmak üzere öğretmen yetiştirme lisans programlarının dersleri ve içeriklerinde değişiklikler yapıldı.
Bu değişikliklerden biri de Tüm öğretmenlik lisans programlarında okutulan bilgisayar I ve bilgisayar II
derslerinin kaldırılması ve bu derslerin yerine Bilgi ve iletişim teknolojjileri dersinin getirilmesi olmuştur.
Bu araştırmanın amacı 2018 yılında yenilenen Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Kapsamında genel
kültür dersi olarak okutulacak olan bilişim teknolojileri dersi öğretim programının akademisyenlerin
görüşlerine göre değerlendirmektir. Nitel araştırma yaklaşımıyla hazırlanan bu araştırmada olgubilim
deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kafkas Üniversitesi ve Siiirt Üniversitesi Eğitim
Fakültelerinde görev yapmakta olan bilgisayar öğretmenliği ve bilgisayar mühendisliği alanında 12
akademisyen oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılmıştır. Veri toplama işleminden önce taslak olarak görüşme soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan
sorular çerçevesinde iki katılımcı ile ön görüşme yapılmış alınan dönütler çerçevesinde yarı yapılandırılmış
görüşme formundaki sorulara son sekli verilmiştir. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır.
1. Akademisyenlerin yenilenen Bilişim Teknolojileri Dersi öğretim programına ilişkin görüşleri
nelerdir?





Akademisyenlerin programın kazanımlara ilişkin görüşleri nelerdir?
Akademisyenlerin programın içeriğine ilişkin görüşleri nelerdir?
Akademisyenlerin programın öğretme-öğrenme sürecine ilişkin görüşleri nelerdir?
Akademisyenlerin programın değerlendirme boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir?

2. Akademisyenlerin yenilenen Bilişim Teknolojileri Dersi öğretim programının uygulanmasında
karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?
3. Akademisyenlerin yenilenen Bilişim Teknolojileri Dersi öğretim programındaki eksikliklere veya
gereksiz olarak düşündükleri konulara/durumlara ilişkin görüşleri nelerdir?
4. Akademisyenlerin yenilenen Bilişim Teknolojileri Dersi öğretim programın önceki Bilgisayar I ve
Bilgisayar II derslerine göre olumlu yanlarına ilişkin görüşleri nelerdir?

902

5. Akademisyenlerin yenilenen Bilişim Teknolojileri Dersi öğretim programın etkili uygulanmasına
ilişkin önerileri nelerdir?
6. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Araştırmada veriler katılımcıların izni alınarak ses kaydı ile toplanmış ve daha sonra yazıya
dökülmüştür. Bu işlemden sonra veriler tekrar katılımcılara sunulmuş eksiklikler ve hatalar düzeltilmiştir.
Araştırmada veriler katılımcıların izni alınarak ses kaydı ile toplanmış ve daha sonra yazıya dökülmüştür.
Bu işlemden sonra veriler tekrar katılımcılara sunulmuş eksiklikler ve hatalar düzeltilmiştir. Araştırmada
elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Betimsel analizde programın boyutlarına
(kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme) ilişkin akademisyen görüşleri olumlu ve
olumsuz katagorilere ayrılarak incelmiştir. elde edilen bulgulara göre akademisyenler programı genelde
olumlu bulurken başta ders saatlerinin dağılımı (uygulama saatinin olmaması) , kazanımların fazla olması
ve ders saatiyle uyumsuzluğu, içerikteki bazı konuların gereksiz olması, öğrenci seviyesinin düşüklüğü,
sınıfların kalabalığı, araç gereç ve altyapı problemleri gibi sorunların giderilmesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır. Bu çalışmanın bulguları ile farklı dönemlerde yapılan benzer çalışmaların bulguları
uyuşmaktadır. Özellikle öğrencilerin bilgisayar okur yazarlık düzeylerinin lisans düzeyinde istenilen
seviyede olmaması bu programların uygulanmasında benzer problemlerin yaşanmasına yol açmaktadır.
2018-2019 eğitim öğretim yılında güncellenen bilgi ve iletişim teknolojileri dersi programının
uygulanmasına yönelik daha fazla araştırma yapılması ve araştırmaların sonuçları doğrultusunda
programın aksayan yönlerinin düzeltilmesi öğretmenlerin bilim ve teknolojide kendilerini yenilemelerine
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: öğretmen yetiştirme, lisans programları, bilişim teknolojileri
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Communication Conflicts In The Educational Environments, Teachers’ Management Styles
And Related Metaphors
Feyza Doyran
İstanbul Kültür Üniversitesi

Abstract No: 387 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Issues related to human relations in education are considered to be one of the most important
ingredients of educational environments. Unless there is healthy and effective communication, parties
involved in the communication process cannot maintain quality in the teaching-learning situations. In any
kind of environment where humans interact, you can find conflicting situations. Educational environments
are no doubt one of these places in which people go through communication breakdowns. Such conflicts
can take place in many dimensions between students, teachers to students, teachers to teachers,
administrators to teachers and so on. There is no doubt that such conflicts will affect the atmosphere in
the school, classrooms and the dynamics in the teachers’ staffroom. Taking these issues into
consideration, topics like “human relations, effective communication, conflict management” should be
given priority in teacher education faculties and in the in-service teacher training programs.
In this research, issues related to teachers’ communication conflicts experienced at schools,
teachers’ way of managing these problems and their use of metaphors related to these conflicts will be
dealt with considering the importance of human relations.
The specific research questions of the present study are as follows:
What are the communication conflicts experienced by the teachers in the educational settings?
What are the teachers’ conflict management styles? How do they deal with these conflicting
situations?
What kind of metaphors do teachers use related to communication conflicts?
Methodology
In this qualitative research, convenience sampling was used. Data was gathered from thirty five
teachers working at different schools. The participants teach at different schools and different grades. The
teachers were asked open-ended questions on the above mentioned research questions and more
detailed interviews were conducted with five teachers. The teachers were informed about the purpose of
the research and they signed informed consent forms. After piloting the questions, the researcher
changed some questions and revised some others. The teachers were given these revised open-ended
questions and asked to write detailed answers. Content analysis was applied on the written documents.
Findings
What are the communication conflicts experienced by the teachers in the educational settings?
The most frequently experienced conflicts the teachers go through are: misunderstanding each
other, misinterpretation of words/language, judgmental behaviors, no greeting, complaints, ineffective
listening, mind reading, and misinterpretation of non-verbal language.
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What are the teachers’ conflict management styles? How do they deal with these conflicts?
The most frequently used conflict management styles of the teachers are: face to face interaction
with the involved party, talking with the administrators, avoiding the person, attending seminars in related
topics like conflict management, stress management, breathing and so on.
What kind of metaphors do teachers use related to communication conflicts?
Among the metaphors used by the teachers related to conflicts are as follows: broken glass, buying
shoes from internet, blind man's bluff, loneliness.. The teachers also explained why they have chosen
these metaphors. The interpretation of these metaphors will explain the perspectives of the teachers
related to the topic of the research.
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Öğretmenlerin Yaşadıkları İletişim Çatışmaları, Baş Etme Yöntemleri ve Metaforik Algıları
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Bildiri No: 387 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
İnsan ilişkileri eğitim-öğretim ortamlarının en vazgeçilmez yapı taşlarından biridir. Sağlıklı iletişim
kurulamayan ortamlarda uygulanmaya çalışılan en kaliteli öğretim programı bile aksamaya mahkûmdur
çünkü sonuç itibariyle süreç insan-insana etkileşimi gerekli kılmaktadır. İnsanın olduğu her ortamda
yaşanan iletişim çatışmaları elbette eğitim kurumlarında, öğretim süreçlerinde de yaşanmaktadır.
Öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen, öğrenci-öğretmen, idareci-öğretmen gibi farklı iletişim
dinamiklerinde yaşanan tüm çatışmalar doğal olarak kuruma/okula/sınıfa yansıyacak ve süreci olumsuz
etkileyecektir. Öğretmen yetiştirme programlarında “insan ilişkileri, iletişim, çatışma yönetimi” gibi
konuların üzerinde durulması büyük önem arz etmektedir.
Konunun öneminden yola çıkarak, öğretmenlerin okullarda yaşadıkları iletişim çatışmalarının neler
olduğu ve yaşadıkları bu çatışmaları algılama ve baş etme yöntemlerini araştırmak amacıyla bir araştırma
gerçekleştirilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Öğretmenlerin öğretim ortamlarında yaşadıkları “iletişim çatışmaları” nelerdir?
Yaşadıkları “iletişim çatışmaları” ile baş etme yöntemleri nelerdir?
Öğretmenlerin “iletişim çatışması” ile ilgili metaforik algıları nelerdir?
Araştırma Yöntemi
Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden “Olgu bilim” deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada, veriler açık uçlu sorular ve yüz-yüze yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır.
Araştırmanın katılımcıları İstanbul ilinde, devlet okullarında (%40) ve özel okullarda (%60) olmak üzere
çeşitli kademelerde, farklı branşlarda (Eğitim Teknolojileri, Okul Öncesi, İngilizce, Resim, Türk Dili ve
Edebiyatı) görev yapan 35 öğretmendir. Öğretmenlerin %78’i kadın, %22’si erkektir. Örneklem
oluşturulurken amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır
(Yıldırım, A. & Şimşek, H., 2016) Katılımcılara araştırma hakkında bilgi verilmiş ve toplanan verilerin gizli
tutulacağı konusunda bilgilendirilmişlerdir. Açık uçlu sorular ve yüz-yüze görüşme soruları nitel araştırma
konusunda iki uzmanın görüşü alınarak yazılmıştır. Soruların pilot çalışması, araştırmacının yüksel lisans
dersini alan iki öğretmene uygulanmış ve sorular ile ilgili geri bildirim alınmış, gerekli yerler değiştirilmiş,
bazı sorular çıkarılmıştır. Daha sonrasında beş katılımcı ile bilgilendirilmiş onam formu doldurtulduktan
sonra yüz-yüze yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin dökümü yapılarak
öncelikle mülakat yapılan kişilere okutulmuş ve onayları alınmıştır. Dökümü yapılan görüşme metinleri
betimsel analize tabi tutulmuş ve her tema için öne çıkan kodlar belirlenmiştir. Bu kodlar, temalar
çerçevesinde yüzdeler verilerek tablolaştırılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için kullanılan
yöntemler ve aşamaları; veri toplarken, analiz ederken, yorumlarken neler yapıldığı açık ve ayrıntılı bir
biçimde paylaşılacaktır(Miles & Huberman 1994, Akt. Yıldırım & Şimşek, 2016)
Bulgular
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Öğretmenlerin öğretim ortamlarında yaşadıkları “İletişim çatışmaları” nelerdir?
Öğretmenlerin günlük yaşamda sıklıkla yaşadıkları “iletişim çatışmaları”: sözcüklerin yanlış
anlaşılması, yargılama, selam vermeme, ismen hitap etmeme, şikâyet etme, etkin dinlememe, zihin
okuma, sözsüz iletişim sorunları gibi konulardan kaynaklandığı belirlenmiştir.
Yaşadıkları “iletişim çatışmaları” ile baş etme yöntemleri nelerdir?
Öğretmenlerin yaşadıkları “iletişim çatışmaları” ile baş etme yöntemleri arasında: En sıklıkla
vurgulanan öneri sorun yaşanan kişiyle yüz yüze görüşme, bir üst makama başvurma, sorun yaşanan kişi
ile araya mesafe koyma, insan ilişkileri gibi konularda genel eğitimlere katılma, stres yönetimi, nefes gibi
seminerler düzenlenmesi vurgulanmıştır.
Öğretmenlerin “İletişim Çatışması” ile ilgili metaforik algıları nelerdir? Kırılmış cam, internetten
ayakkabı almak, körebe oynamak, yalnızlık… gibi çeşitli metaforlar kullanmışlar ve kullandıkları bu
metaforların sebeplerini açıklamışlardır.
Tüm bu metaforik algılar öğretmenlerin konuya yaklaşımını açıklamaktadır.
Araştırma sonuçları yorumlanırken bu metaforlardan faydalanılacaktır. Ayrıca, öğretmen yetiştirme
programları, hizmet içi öğretmen seminerleri için önerilerde bulunulacaktır.
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Şarkılarla Matematik Öğretiminin Öğretmen Adaylarınca Değerlendirilmesi
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Abstract No: 389 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Amaç
Mevcut araştırma kapsamında şarkılarla matematik öğretiminin ilköğretim matematik öğretmen
adaylarınca öğrencilere ve öğretmenlere sağlayacağı faydalar ve dezavantajları açısından
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda şu probleme cevap aranmaktadır: Şarkılarla matematik
öğretiminin avantaj ve dezavantajlarına ilişkin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşleri
nelerdir? Bu problem doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmaktadır: İlköğretim matematik
öğretmen adaylarının şarkılarla matematik öğretiminin öğrencilere sağlayacağı faydalar açısından
görüşleri nelerdir? İlköğretim matematik öğretmen adaylarının şarkılarla matematik öğretiminin
öğretmenlere sağlayacağı faydalar açısından görüşleri nelerdir? İlköğretim matematik öğretmen
adaylarının şarkılarla matematik öğretiminin dezavantajları açısından görüşleri nelerdir?
Yöntem
Mevcut araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Eğitim fakültesi Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan on
matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından yedi
sorudan oluşan bir görüş formu hazırlanmış olup, mevcut araştırmada bu sorulardan özellikle üçü üzerinde
durulmuştur. Diğer sorulara verilen cevapların analizi ise farklı bir çalışma altında değerlendirilecektir.
Öğretmen adaylarının görüş formundaki sorulara verdikleri cevaplar nitel veri yaklaşımlarından içerik
analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz neticesinde elde edilen veriler kodlara ve kategorilere ayrılarak
yüzde ve frekans değerleri verilerek tablolaştırılmıştır. Görüş formunda yer alan sorular şöyledir: Şarkılarla
matematik öğretimini, öğrencilere sağlayacağı faydalar açısından değerlendiriniz. Şarkılarla matematik
öğretimini, öğretmenlere sağlayacağı faydalar açısından değerlendiriniz. Şarkılarla matematik öğretiminin
dezavantajları var mıdır? Açıklayınız. Matematik öğretmen adayları öncelikle değinmek istedikleri
matematiksel kavramları belirlemişler ve bir şarkı sözü yazmışlardır. Daha sonra ise bu şarkı sözünü
besteleyip kendilerinin şarkıyı söyledikleri bir klip çekmişlerdir. Çekilen klibi öğretmenlik uygulaması dersi
kapsamında gittikleri staj okulunda öğrencilerle paylaşmışlar ve öğrencilerle bir uygulama yapmışlardır.
Öncelikle öğrencilerin şarkının sözlerini öğrenerek birlikte söylemelerini sağlamışlardır. Bu süreçte
öğrencileri gözlemleme fırsatı bulan matematik öğretmen adayları şarkılarla matematik öğretimi sürecini
hem öğrencilere hem de öğretmenlere sağladığı faydalar ve dezavantajları açısından değerlendirmişlerdir.
Bulgular
Matematik öğretmen adayları genel olarak şarkılarla matematik öğretiminin öğrencilerin
matematiğe yönelik ilgilerini arttıracağını, öğrenmeyi kolaylaştıracağını ve derse katılımı sağlayacağını
ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları şarkılarla matematik öğretiminin öğretmenlerin öğrencilerin
matematiğe yönelik heveslerini arttırma konusunda kullanabileceklerini, pekiştirme ve kalıcılık sağlamak
amacıyla kullanabileceklerini, kolay öğretim yapabilmelerini sağlayacağını, farklı bir yöntemle matematiği
öğrencilere sevdirme konusunda onlara faydalar sağlayacağını ifade etmişlerdir. Matematik öğretmen
adayları şarkılarla matematik öğretiminin kalabalık sınıflarda zaman kaybı yaratabileceğini, ritimlerde
şaşırma olabileceği ve bunun da diğer öğrencilerin şaşırmasına sebep olacağı ve bu sebeple de müziğe ve
sözlere özellikle dikkat edilmesi ve öğretmenin sınıfa hakim olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Genel
itibariyle ise şarkılarla matematik öğretiminin bir dezavantajının olmadığını, özellikle de bilinen bir müzik
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olursa bir sıkıntı yaşanmayacağını dile getirmişlerdir. Herhangi bir sıkıntının yaşanması durumunda da
bunların zamanla aşılabileceğini ifade etmişlerdir.
Sonuç
Matematik öğretmen adaylarının görüş formundaki sorulara verdikleri cevaplar göstermektedir ki,
şarkılarla matematik öğretimi hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından oldukça faydalı olmakla
birlikte, matematik öğretimine farklı bir anlayış getirmekte ve hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin
gerek matematiği sevme, derse yönelik ilgiyi arttırma, öğrenmeyi kolaylaştırma, motivasyonu arttırma,
öğrencilerde merak uyandırma, çok yönlü ve eğlenceli bir matematik dersi sağlanması ve farklı
yöntemlerle matematiği sevdirme konularında büyük katkılarının olacağı ifade edilmiştir. Şarkılarla
matematik öğretimi dezavantajları açısından değerlendirildiğinde ise özellikle müzik ve söz seçimine dikkat
edilmesinin gerekliliği vurgulanmış olup bu şekilde herhangi bir sıkıntı oluşmayacağı ifade edilmiştir.
Keywords: Matematik eğitimi, matematik öğretimi, şarkılarla matematik, matematik öğretmen adayları
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Şarkılarla Matematik Öğretiminin Öğretmen Adaylarınca Değerlendirilmesi
Esra Altıntaş1, Şükrü İlgün1
1
kafkas üniversitesi

Bildiri No: 389 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç
Mevcut araştırma kapsamında şarkılarla matematik öğretiminin ilköğretim matematik öğretmen
adaylarınca öğrencilere ve öğretmenlere sağlayacağı faydalar ve dezavantajları açısından
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda şu probleme cevap aranmaktadır: Şarkılarla matematik
öğretiminin avantaj ve dezavantajlarına ilişkin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşleri
nelerdir? Bu problem doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmaktadır: İlköğretim matematik
öğretmen adaylarının şarkılarla matematik öğretiminin öğrencilere sağlayacağı faydalar açısından
görüşleri nelerdir? İlköğretim matematik öğretmen adaylarının şarkılarla matematik öğretiminin
öğretmenlere sağlayacağı faydalar açısından görüşleri nelerdir? İlköğretim matematik öğretmen
adaylarının şarkılarla matematik öğretiminin dezavantajları açısından görüşleri nelerdir?
Yöntem
Mevcut araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Eğitim fakültesi Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan on
matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından yedi
sorudan oluşan bir görüş formu hazırlanmış olup, mevcut araştırmada bu sorulardan özellikle üçü üzerinde
durulmuştur. Diğer sorulara verilen cevapların analizi ise farklı bir çalışma altında değerlendirilecektir.
Öğretmen adaylarının görüş formundaki sorulara verdikleri cevaplar nitel veri yaklaşımlarından içerik
analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz neticesinde elde edilen veriler kodlara ve kategorilere ayrılarak
yüzde ve frekans değerleri verilerek tablolaştırılmıştır. Görüş formunda yer alan sorular şöyledir: Şarkılarla
matematik öğretimini, öğrencilere sağlayacağı faydalar açısından değerlendiriniz. Şarkılarla matematik
öğretimini, öğretmenlere sağlayacağı faydalar açısından değerlendiriniz. Şarkılarla matematik öğretiminin
dezavantajları var mıdır? Açıklayınız. Matematik öğretmen adayları öncelikle değinmek istedikleri
matematiksel kavramları belirlemişler ve bir şarkı sözü yazmışlardır. Daha sonra ise bu şarkı sözünü
besteleyip kendilerinin şarkıyı söyledikleri bir klip çekmişlerdir. Çekilen klibi öğretmenlik uygulaması dersi
kapsamında gittikleri staj okulunda öğrencilerle paylaşmışlar ve öğrencilerle bir uygulama yapmışlardır.
Öncelikle öğrencilerin şarkının sözlerini öğrenerek birlikte söylemelerini sağlamışlardır. Bu süreçte
öğrencileri gözlemleme fırsatı bulan matematik öğretmen adayları şarkılarla matematik öğretimi sürecini
hem öğrencilere hem de öğretmenlere sağladığı faydalar ve dezavantajları açısından değerlendirmişlerdir.
Bulgular
Matematik öğretmen adayları genel olarak şarkılarla matematik öğretiminin öğrencilerin
matematiğe yönelik ilgilerini arttıracağını, öğrenmeyi kolaylaştıracağını ve derse katılımı sağlayacağını
ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları şarkılarla matematik öğretiminin öğretmenlerin öğrencilerin
matematiğe yönelik heveslerini arttırma konusunda kullanabileceklerini, pekiştirme ve kalıcılık sağlamak
amacıyla kullanabileceklerini, kolay öğretim yapabilmelerini sağlayacağını, farklı bir yöntemle matematiği
öğrencilere sevdirme konusunda onlara faydalar sağlayacağını ifade etmişlerdir. Matematik öğretmen
adayları şarkılarla matematik öğretiminin kalabalık sınıflarda zaman kaybı yaratabileceğini, ritimlerde
şaşırma olabileceği ve bunun da diğer öğrencilerin şaşırmasına sebep olacağı ve bu sebeple de müziğe ve
sözlere özellikle dikkat edilmesi ve öğretmenin sınıfa hakim olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Genel
itibariyle ise şarkılarla matematik öğretiminin bir dezavantajının olmadığını, özellikle de bilinen bir müzik
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olursa bir sıkıntı yaşanmayacağını dile getirmişlerdir. Herhangi bir sıkıntının yaşanması durumunda da
bunların zamanla aşılabileceğini ifade etmişlerdir.
Sonuç
Matematik öğretmen adaylarının görüş formundaki sorulara verdikleri cevaplar göstermektedir ki,
şarkılarla matematik öğretimi hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından oldukça faydalı olmakla
birlikte, matematik öğretimine farklı bir anlayış getirmekte ve hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin
gerek matematiği sevme, derse yönelik ilgiyi arttırma, öğrenmeyi kolaylaştırma, motivasyonu arttırma,
öğrencilerde merak uyandırma, çok yönlü ve eğlenceli bir matematik dersi sağlanması ve farklı
yöntemlerle matematiği sevdirme konularında büyük katkılarının olacağı ifade edilmiştir. Şarkılarla
matematik öğretimi dezavantajları açısından değerlendirildiğinde ise özellikle müzik ve söz seçimine dikkat
edilmesinin gerekliliği vurgulanmış olup bu şekilde herhangi bir sıkıntı oluşmayacağı ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, matematik öğretimi, şarkılarla matematik, matematik öğretmen
adayları
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Investigation In Preparation For Teaching English In The Context Of Pre And After
Vocational Education
Merve Çetinkaya1, Mustafa Durmuşçelebi1
1
Erciyes Üniversitesi

Abstract No: 138 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The most important item of human relations is communication. Although it is possible to
communicate in a variety of ways, it is an fact that communication by language is the most effective one.
In the developing world, people have to communicate with foreign people in order to keep their lives in
line with the times. For this reason, it is very important to know a foreign language beside their mother
tongue. The importance of foreign language is a topic that can not be discussed in the age which
increasing rapidly cross-cultural communication. In our country which is aiming to keep up with the
changing world, follow the latest technology and come to an important position among the countries of
the world, much time and effort are spent in foreign language teaching. In our country, we focus on
teaching English as a foreign language as well as different languages. It is expected that students who
start their English education in the first years of primary education will learn English effectively. In order
to meet these expectations, teachers have a great role. In order to make this role effectively, English
teachers must be prepared for the language teaching process. While there are many ways in which a
person learns a foreign language other than their mother tongue, language learning has different barriers.
Some of these barriers originate from teachers' perceptions, beliefs, classroom practices. It is expected
that the education of teacher candidates receive in the pre-service period prepare them to create an
effective teaching environment and minimise these barriers. Besides the education perceptions of preservice field courses and professional experiences of teachers are also considered important for effective
teaching. Teaching must be sufficient for language teaching to be effective. The factors related to the
adequacy of teaching depend on the beliefs that applying the practices and techniques that enable the
students to learn in the classroom and whether the teachers have adequate education and experience.
Teachers with positive perceptions of teaching preparation are more likely to get in contact with their
students and are more likely to overcome difficulties within the classroom. In addition, the language
teaching process must be well planned in order for foreign language teaching to be effective. While this
process is planned, English teachers need to be prepared enough to teach. It is necessary for the English
teachers to gain experience in the pre-occupation period in order to make planned and effective
education during the service period. This study aims to examine the relation between the education of
the teachers of English as a foreign language in the field courses, professional experiences in the preservice period and the teaching preparations. In this context, it was tried to determine how teachers
perceive preparation perceptions with classroom practices. The participants of the study consist of English
teachers who take courses at the elementary, secondary and high school levels in Kayseri city center. In
this study conducted with qualitative research methods, definitions of teachers' perceptions, preparation
experiences and classroom practices were examined throughly. In the study, Perceptions of Preparation
to Teach English Language Learners Teacher Survey by Correll (2016) and semi-structured interview form
were used as data collection tool. Data analysis is ongoing.
Keywords: English Teaching, Teacher Training, Preparation
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Meslek Öncesi ve Sonrası Eğitim Bağlamında İngilizce Öğretmenliğine Hazırlık Sürecinin
İncelenmesi
Merve Çetinkaya1, Mustafa Durmuşçelebi1
1
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Bildiri No: 138 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
İnsan ilişkilerinin en önemli ögesi iletişimdir. Çeşitli yollarla iletişim kurmak mümkün olsa da en
sağlıklı iletişimin dil aracılığıyla yapıldığı tartışılamaz bir gerçektir. Gün geçtikçe gelişen dünyada insanlar
hayatlarını çağa uygun şekilde devam ettirebilmek adına yabancı insanlarla da iletişim kurmak
durumundadırlar. Bu sebeple kendi ana dillerinin yanında bir yabancı dil bilmek çok önemli bir konudur.
Kültürler arası iletişimin hızla arttığı çağımızda yabancı dil bilmenin önemi tartışılamayacak bir konudur.
Değişen dünyaya ayak uydurmak, son teknolojiyi takip etmek ve dünya ülkeleri arasında önemli bir
konuma gelmek hedefinde olan ülkemizde de yabancı dil öğretimine oldukça zaman ve emek
harcanmaktadır. Ülkemizde farklı dillerin yanı sıra yabancı dil olarak İngilizce öğretimine ağırlık
verilmektedir. İngilizce eğitimine ilköğretimin ilk yıllarından başlayan öğrencilerin dili etkili bir şekilde
öğrenmeleri beklenmektedir. Bu beklentilerin karşılanabilmesi için ise dil öğretimini gerçekleştirecek olan
öğretmenlere büyük bir rol düşmektedir. Bu rolün etkili bir şekilde yapılması için ise İngilizce
öğretmenlerinin dil öğretim sürecine hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bireyin anadilinin dışında bir
yabancı dili öğrenmesinin pek çok yöntemi bulunurken, dil öğrenmenin önünde farklı açılardan engeller
bulunmaktadır. Bu engellerin bazıları öğretmenlerin hazırlıklarına olan algıları, inançları, sınıf içi
uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Öğretmen adaylarının hizmet öncesi dönemde almış oldukları
eğitimin, onların etkili bir öğretim ortamı oluşturmalarına hazırlaması ve bu öğrenme engellerini en aza
indirmesi beklenmektedir. Bu eğitimin yanı sıra öğretmenlerin aldıkları hizmet öncesi alan kursları ve
mesleki deneyimlerine yönelik algıları da etkili bir öğretim için önemli görülmektedir. Dil öğretiminin etkili
bir şekilde gerçekleşebilmesi için öğretimin yeterli olması gerekmektedir. Öğretimin yeterliliğine ilişkin
faktörler ise, öğrencilerin öğrenmesine olanak sağlayan uygulamaları ve teknikleri sınıf içinde uygulamak,
öğretmenlerin yeterli eğitim ve tecrübeye sahip olup olmadıklarına ilişkin inançlarına bağlıdır. Öğretim
hazırlığında olumlu algılara sahip olan öğretmenler öğrencileri ile daha olumlu ilişkiler kurmakta ve sınıf
içinde karşılaşılan zorlukların üstesinden daha kolay gelebilmektedir. Ayrıca yabancı dil öğretiminin etkili
olabilmesi için dil öğretim süreci iyi planlanmalıdır. Bu süreç planlanırken İngilizce öğretmenlerinin
öğretime yeterince hazırlıklı olması gerekmektedir. İngilizce öğretmenlerinin hizmet döneminde planlı ve
etkili bir öğretim yapabilmesi için meslek öncesi dönemde deneyim kazanmaları gerekmektedir. Bu
deneyimler üniversitede okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri ile sağlanmaktadır. Ayrıca
hizmet döneminde katıldıkları hizmet içi eğitim kursları ve farklı konularda olan seminerler de
öğretmenlerin etkili bir öğretimi gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada yabancı dil olarak
İngilizce öğreten öğretmenlerin hizmet öncesi dönemde üniversitedeki İngilizce öğretimi yöntem
derslerinde almış oldukları teorik eğitimin ve okul deneyimi dersi ile öğretmenlik uygulaması dersi
kapsamında almış oldukları pratik eğitimin, alan kurslarının ve mesleki deneyimlerinin öğretim hazırlıkları
ile ilişkisi incelenmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin hazırlık algılarının sınıf içi uygulamaları ile nasıl
şekillendiği saptanmaya çalışılmıştır. Yabancı dil olarak İngilizce öğretimine ilişkin öğretmen hazırlıkları
hakkındaki algıların ve uygulamaların ayrıntılı bir inceleme ile belirlenmeye çalışılmasından dolayı,
araştırma süresince yanıt aranacak sorular durum çalışması modeline uygundur. Çalışmanın katılımcılarını
Kayseri il merkezinde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde derse giren İngilizce öğretmenleri
oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemleri ile yürütülecek bu tez çalışmasında öğretmenlerin algılarının
tanımları, hazırlık tecrübeleri ve sınıf içi uygulamaları derinlemesine incelenmiştir. Araştırmada veri
toplama aracı olarak Correll (2016) tarafından geliştirilen İngiliz Dili Öğrenenlerin Öğretimine Hazırlık
Algıları Öğretmen Anketi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler analiz aşamasındadır.
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Determination Of Teacher Candidates' Views On Mentor Teachers
Alper Yetkiner
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü EPÖ ABD

Abstract No: 142 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
One of the most important elements of the education system is teacher. Good and qualified
teachers are needed for good education. While the most important element that comes to the forefront
with its duties and responsibilities in more than one element in the teaching - learning process is the
teacher, the most important input for development and modernization is the well - educated human
power. Naturally, it is very important that teachers have what qualifications and qualifications they should
possess and how much they should have, or how to learn and develop the general qualifications of the
teaching profession. Because even if the competencies that a teacher should have regardless of what his
/ her branch is, it is quite long and time consuming. Teacher competencies are defined as the knowledge,
skills and attitudes that teachers need to possess in order to be able to fulfill the teaching profession
effectively and efficiently. Achieving the designed goals in education is closely related to the qualifications
and competences of the teachers involved in this process. The qualifications and competencies sought in
the teachers were prepared by the Ministry of National Education as General Qualifications of Teacher
Profession which consists of 6 main competencies, 31 sub-competencies and 233 performance indicators.
The qualifications were then updated and updated, and the General Qualifications for Teaching Profession
consisted of 3 competence areas, namely vocational knowledge, occupational skill, attitude and values,
and 65 demonstrators related to 11 qualifications and competences, which were included in the
competency areas.
All shareholders involved in the training process have major tasks in order to train qualified and
qualified teachers. The mentor teachers in the schools where teacher trainers and teaching practices are
carried out are the ones whose roles are very important in this process. The mentor teachers, who can
not deny the importance of the professional development of the prospective teachers, should continue
the implementation process in a very successful and planned way. The evaluation of the mentor teachers,
whose tasks and responsibilities are very important in the training of the teacher candidates, according
to the opinions of the teacher candidates and the determination of the proficiency to prepare teacher
candidates for the profession constitute the problem situation.
Purpose
The aim of this study is to evaluate the competency of mentor teachers to prepare teacher
candidates for the profession according to the opinions of the teacher candidates who are studying their
final years at Kilis 7 Aralık University Muallim Rıfat Faculty of Education.
Method
In the study, a phenomological pattern was used. It is aimed to identify a specific phenomenon or
phenomenon belonging to the individual with a phenomological pattern.
Results
The study group of the research consisted of 30 teacher candidates who implement teaching
practices and study at Kilis 7 Aralık University Muallim Rifat Faculty of Education Basic Education,
Mathematics and Science Education, Turkish and Social Sciences Education Departments Classes, Preschool, Science, Turkish and Social Studies Education. The same mentor teacher who attended the same
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school from each branch and the teacher candidates who participated in the application process were
preferred. A total of 30 teacher candidates and 5 different focus group interviews were conducted to
evaluate mentor teachers in the research that 6 teacher candidates from 5 branches attended. Teacher
candidates have responded to the questions they have been asked in the interviews between 30-35
minutes.
Conclusions
In the research that teacher candidates evaluated 5 different mentor teachers, it was determined
that mentor teachers had professional experience between 4 - 26 years, mentor teachers who did not
train any teacher candidates before, or who trained at least 3 or 4 times as candidate teachers. Teacher
candidates communicated that they have never met outside the school in the name of personal and
professional development, while mentor teachers were competent enough to train a teacher candidate
and had some influence on the personal and professional development of teacher candidates. It was
found that mentors teachers were not very successful with regard to both the role of a teacher in teaching
a class and the role of a teacher candidate, and that they can not show equal interest on both sides. It
was seen that the mentor teachers were more successful with experienced teachers about giving
feedback to the teacher candidates after each lesson and preparing the regular lesson plans but the
teachers with less experience are both unwilling and insufficient to give feedback and didn’t check or
prepare the lesson plan despite the preparation of the lesson plan. It was also determined that between
the mentor teacher and the consultant teaching staff in the faculty, a communication process was
established, in part, in terms of professional development of the teacher candidates, and the
development of the teacher candidates was discussed. It was found that experienced teachers were more
successful and more relevant than less experienced teachers in terms of their ability to deal with the
mentor candidates at the mentor teachers' mentorship and the general evaluation meeting with the
teacher candidates at the end of the term. When prospective teachers started a relative role, mentor
teachers may be role models other than some negative aspects of experienced teachers in their
profession related to not being a role model for themselves. However, less experienced teachers should
not take too many role models and should not consult similarly experienced teachers about problems
that they may encounter in the future. Less experienced teachers would not consider consulting, and in
general, mentors rated their teachers from 1 to 4 points out of 5 points.
Keywords: Teacher candidate, mentor teacher, teaching practice
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Bildiri No: 142 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından biri öğretmendir. İyi bir eğitimi iyi öğretmenler, nitelikli
bir eğitimi de nitelikli öğretmenler yerine getirmektedir. Öğretme – öğrenme süreci içerisinde yer alan
birden fazla unsur içerisinde görev ve sorumlulukları ile ön plana çıkan en önemli unsur öğretmen iken,
kalkınma ve çağdaşlaşma için en önemli girdi ise iyi yetiştirilmiş insan gücüdür. Öğretmenlerin, sahip
olması gerektiği yeterlik ve niteliklerin neler olduğu ve bu niteliklere ne ölçüde sahip olmaları gerektiği ya
da öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerinin ne şekilde öğrenileceği ve geliştirileceği elbette ki oldukça
önemli konulardır. Çünkü branşının ne olduğuna bakılmaksızın bir öğretmenin sahip olması gerektiği
yeterliklerin sıralanması bile oldukça uzun ve zaman alıcıdır. Öğretmen yeterlikleri, öğretmenlerin
“öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirebilmek için sahip olmaları gereken bilgi,
beceri ve tutumlar” olarak alanyazında tanımlanmıştır. Eğitimde, tasarlanmış hedeflere ulaşabilmek, bu
süreçte rol alan öğretmenlerin nitelik ve yeterlikleriyle yakından ilişkilidir. Öğretmenlerde aranan nitelik
ve yeterlikler MEB tarafından ilk önce 6 ana yeterlik, 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesinden
oluşan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri olarak hazırlanmıştır. Daha sonra yeterlikler güncellenmiş
ve güncellenen son hali ile Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve
değerler olmak üzere 3 yeterlik alanı ile yeterlik alanları altında yer alan 11 yeterlik ve yeterliklere ilişkin
65 göstergeden oluşmuştur.
Nitelikli ve yeterli öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için eğitim sürecinde rol alan tüm paydaşlara
büyük görevler düşmektedir. Öğretmen eğitimcileri ve öğretmenlik uygulamalarının gerçekleştirildiği
okullarda ki mentör öğretmenler bu süreçte rolleri oldukça önemli olan kişilerdir. Öğretmen adaylarının
mesleki gelişimleri üzerinde ki önemleri yadsınamayacak olan mentör öğretmenlerin uygulama sürecini
oldukça başarılı ve planlı bir biçimde sürdürmesi gerekmektedir. Öğretmen adaylarının yetiştirilmelerinde
görev ve sorumlulukları oldukça önemli olan mentör öğretmenlerin, öğretmen adaylarının görüşlerine
göre değerlendirilmesi ve öğretmen adaylarını mesleğe hazırlama yeterliklerinin belirlenmesi araştırmanın
problem durumunu oluşturmaktadır.
Amaç
Bu araştırmada, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi son sınıfta öğrenim gören
öğretmen adaylarının görüşlerine göre mentör öğretmenlerin öğretmen adaylarını mesleğe hazırlama
yeterliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırmada fenemonolojik desen kullanılmıştır. Fenemonolojik desenle bireye ait özel bir olgu
veya olayın tanımlanması amaçlanmaktadır.
Bulgular
Araştırmanın çalışma grubunu Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Temel
Eğitim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümleri Sınıf, Okul Öncesi,
Fen Bilgisi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dallarında son sınıfta öğrenim gören öğretmenlik
uygulaması kapsamında farklı okullarda öğretmenlik uygulamalarını gerçekleştiren 30 öğretmen adayı
oluşturmuştur. Her branştan aynı okula giden, aynı mentör öğretmen ile uygulama sürecine katılan
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öğretmen adayları tercih edilmiştir. 5 farklı branştan 6’şar öğretmen adayının katıldığı araştırmada 30
öğretmen adayı ile 5 farklı odak grup görüşmesi ile mentör öğretmenlerinin değerlendirilmesi
gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları 30-35 dk arasında süren görüşmelerde kendilerine sorulan soruları
yanıtlamışlardır.
Sonuçlar – Öneriler
Öğretmen adaylarının 5 farklı mentör öğretmeni değerlendirdiği araştırmada, mentörlük yapan
öğretmenlerin 4 – 26 yıl arasında mesleki tecrübelerinin olduğu, daha önce hiçbir öğretmen adayını
yetiştirmeyen ya da en az 3 ya da 4 defa öğretmen adayı grubunu yetiştiren mentör öğretmen olduğu
belirlenmiştir. Öğretmen adayları mentör öğretmenlerinin bir öğretmen adayını yetiştirebilecek yeterlikte
olması ve öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki gelişimleri üzerinde herhangi bir etkisi olması ile ilgili
kısmen düzeyinde görüş belirtirken, okul dışında da kişisel ve mesleki gelişimleri adına hiç görüşmediklerini
iletmişlerdir. Mentör öğretmenlerin hem bir sınıfın idaresini sağlayıp hem de bir öğretmen adayını
yetiştirmedeki rolü ile ilgili tüm mentörlerin çok başarılı olmadığı ve her iki tarafa da eşit ilgi gösteremediği
belirlenmiştir. Mentör öğretmenlerin öğretmen adaylarına her ders sonrası yeterli dönüt vermesi ve
düzenli ders planı hazırlatması ile ilgili tecrübeli öğretmenlerin daha başarılı olduğu ama daha az tecrübeye
sahip öğretmenlerin yeterli dönüt vermede hem isteksiz hem de yetersiz olduğu, ders planı hazırlatmasına
rağmen kontrol etmediği ya da ders planı hazırlatmadığı görülmüştür. Mentör öğretmen ve fakültedeki
danışman öğretim elemanı arasında öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri açısından kısmen de olsa bir
iletişim süreci kurulduğu ve öğretmen adaylarının gelişimi ile ilgili görüşüldüğü belirlenmiştir. Mentör
öğretmenlerin mentörlüğündeki öğretmen adayları ile ilgilenebilme durumu ve dönem sonunda
öğretmen adayları ile genel bir değerlendirme toplantısı yapması ile ilgili olarak da yine tecrübeli
öğretmenlerin daha az tecrübeye sahip öğretmenlere göre başarılı ve daha ilgili oldukları belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının göreve başlayacakları zaman mentör öğretmenlerinin kendileri için bir rol model
olup olmaması ile ilgili mesleklerinde tecrübeli öğretmenlerin bazı olumsuz özellikleri dışında rol model
alınabileceğini ama daha az tecrübeli öğretmenlerin çok fazla rol model alınmayacağını ve ilerde
karşılaşabilecekleri problemler ile ilgili olarak da benzer biçimde daha tecrübeli öğretmenlere danışmayı
düşünebilirken daha az tecrübeli öğretmenlere danışmayı düşünmeyeceklerini iletmiş ve genel olarak
mentör öğretmenlerini 5 puan üzerinden 1-4 puan arasında derecelendirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, mentör öğretmen, öğretmenlik uygulaması
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Abstract No: 147 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The features and the qualifications that the individuals in various professions need to possess in
their professions in 21st Century’s world where a rapid change is taking place change day by day. If one
wants to be successful in any profession, it is necessary that he/she has certain standards, qualifications,
quality. Teacher is also important for success in education which has an important place in professional
success. It is expected that a teacher with the desired qualifications has the qualifications required by the
teaching profession. Teachers are expected to gain a significant portion of their vocational qualifications
in pre-service training, i.e. teacher training programs. In addition to the many tasks undertaken in working
life, teachers need to have many competencies in order to fulfill the responsibilities expected from
teachers. These qualifications are important for the teacher to work qualitatively in the profession and
for the education stage to deliver healthy products. Many scientific studies have been carried out on the
qualifications that teachers should have. As a result of these studies, countries have directed their
educational policies. In Turkey, there is a qualifications guide where the Ministry of Education explains
the qualifications that a teacher should have. The "General Qualifications for Teaching Profession"
document published in 2006 in our country is updated and published again in December 2017.
The purpose of this study is to review general adequacy of the teaching profession in Turkey and
to assess general adequacy of the teaching profession from the perspective of teacher candidates
studying in education faculties.
In this regard, the answers to the following questions were sought:
1. What are the opinions of fourth-grade student teacher candidates about the general adequacy of the
teaching profession?
2. What are the opinions of the fourth grade student teacher candidates about teaching profession
knowledge?
3. What are the opinions of fourth grade student teacher candidates about teaching profession skills?
4. What are the opinions of the fourth grade student teacher candidates about the legislation knowledge?

In order to realize these goals, in spring semester of 2017-2018 academic year, the opinions of
teacher candidates studying in fourth grade in education faculty of a university in eastern Turkey were
evaluated.
In this qualitative patterned study, a structured interview consisting of eight open-ended
statements was used. When this form was developed, the literature was first searched with its theoretical
dimension and then the question pool was prepared. Three specialists were consulted in order to
determine the form of interview, the clarity of the questions in terms of the language, the suitability of
the questions, and the likelihood of the measurement that it is intended to measure. In the light of the
notice of these field specialists, the questions were reviewed again and necessary corrections were made
and pre-application was performed with two teacher candidates. As a result of these applications, the
final version of the interview form has been introduced. Questions in the interview form consists of the
statements related to the opinions of teacher candidates on field knowledge, legislation knowledge,
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education and training planning, creating learning environments, assessment and evaluation, approach
to student, adequacy of national, moral and universal values.
Attention has been paid to the fact that the participants be selected from different departments.
The interview was conducted in accordance with the voluntary principle, by requesting appointment in
advance and face to face interviews. The interviews with participants took between 20 minutes and 40
minutes. 12 participants (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12) were interviewed in the study.
The data obtained in the research were analyzed by analyzing the content. The views of those
participating in the study were analyzed qualitatively without using numerical data. In this regard,
prospective teachers have become the part of the research in active position instead of being subjects
that was being expressed opinion on. Opinion of teacher candidates was examined in the light of their
answers to questions about their general competence in the teaching profession. Then, the transfer of
the findings obtained by detailed description was performed. Findings obtained in the research were
preferred to be given directly by comparing the different and similar views of the teacher candidates
participating in the research. As an analysis unit for the research, General Proficiency Certificate of
Teaching Profession was taken as basis
It was observed that the prospective teacher candidates have positive opinions on General
Proficiency Certificate of Teaching Profession. Participants are of the opinion that the themes and subthemes in the General Proficiency Certificate of Teaching Profession are sufficient for the qualifications
that should be found in a good teacher. The students of the last grade consider themselves to have many
of the qualifications required by the teaching profession. However, in the study conducted, prospective
teachers have disagreement about teacher and student relationship. The following recommendations
have been developed in the light of the data obtained from this research;
1. The research carried out can be performed by covering many universities and educational faculties.
2. Starting from the General Proficiency Certificate of Teaching Profession, some courses in deficient points
can be provided to candidate teachers at the undergraduate / graduate level by cooperation with the
universities.
3. Some courses may be implemented at the undergraduate / graduate level in education faculties for the
legislative information proficiency field which is included in the General Proficiency Certificate of Teaching
Profession.
4. Teacher candidates’ internship programs can be followed up and applications such as communication,
appraisal and student approach can be studied.
5. Detailed research can be performed by the researchers in the knowledge of field education which is not
covered in this study.

Keywords: Teacher candidates, vocational competence, teaching profession
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Bildiri No: 147 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Hızlı bir değişimin meydana geldiği, 21. Yüzyıl Dünya’sında çeşitli mesleklerde görev yapan
bireylerin mesleklerinde sahip olması gereken özellikler ile taşımaları gereken yeterlikler gün geçtikçe
değişmektedir. Herhangi bir meslekte başarılı olunmak isteniyorsa belli standart, nitelik, kalite ve
yeterliklerin bulunması gereklidir. Mesleki başarıda önemli bir yer tutan eğitimde başarı için ise öğretmen
ayrıca önemlidir. İstenilen nitelikte bir öğretmenden öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri
taşıması beklenir. Öğretmenler sahip olması gereken mesleki yeterliklerin önemli bir kısmını hizmet öncesi
eğitimlerinde, yani öğretmen yetiştirme programlarında kazanmaları beklenmektedir. Çalışma hayatında
üstlendiği pek çok görevin yanında öğretmenlerden beklenen sorumlulukların yerine getirilebilmesi için
öğretmenlerin birçok yeterliğe sahip olması gerekmektedir. Bu yeterlikler öğretmenin mesleğinde nitelikli
çalışabilmesi ve eğitim aşamasının sağlıklı ürünler vermesi açısından önemlidir. Öğretmenlerin taşıması
gereken yeterlikleri konusunda pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Ülkeler bu çalışmaların neticesinde
eğitim politikalarına yön vermişlerdir. Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği ve öğretmenlerde
bulunması gerektiğini açıkladığı bir yeterlikler kılavuzu bulunmaktadır. Ülkemizde ilki 2006 yılında
yayınlanmış olan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’’ belgesi, 2017 Aralık ayında tekrar
güncellenerek yayınlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de değişen öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini gözden geçirmek
ve öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının
bakış açısından değerlendirmektir.
Bu doğrultuda aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır:
1. Dördüncü sınıf öğrenicisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliliği hakkında görüşleri
nelerdir?
2. Dördüncü sınıf öğrencisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleki bilgisi hakkında görüşleri nelerdir?
3. Dördüncü sınıf öğrencisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleki beceriler hakkındaki görüşleri nelerdir?
4. Dördüncü sınıf öğrencisi öğretmen adaylarının mevzuat bilgisi hakkında görüşleri nelerdir?

Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için 2017-2018 eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılında
Türkiye’nin doğusunda bulunan bir üniversitenin, eğitim fakültesinin dördüncü sınıfında öğrenim gören
öğretmen adaylarının görüşleri değerlendirilmiştir.
Nitel desenli bu çalışmada sekiz adet açık-uçlu ifadeden meydana gelen yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Bu form geliştirilirken ilk olarak kuramsal boyutu ile literatür taranmış ardından soru
havuzu meydana getirilmiştir. Oluşturulan görüşme formu sureti, soruların dil bakımından anlaşılırlığı,
amaca uygunluğu ve ölçmek istediği olguyu ölçme derecesinin tespiti için alanda üç uzmanın görüşüne
başvurulmuştur. Bu alan uzmanlarının uyarıları neticesinde sorular tekrar incelenerek gerekli düzeltmeler
yapılmış ve iki öğretmen adayı ile ön uygulama yapılmıştır. Bu uygulamalar neticesinde görüşme formunun
uygulanacak son hali meydana getirilmiştir. Görüşme formunda yer alan sorular; alan bilgisi, mevzuat
bilgisi, eğitim öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, ölçme değerlendirme, öğrenciye
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yaklaşım, milli, manevi ve evrensel değerler yeterliğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ile ilgili
ifadelerden oluşmaktadır.
Çalışmada katılımcıların farklı bölümlerden seçilmesine dikkat edilmiştir. Görüşme gönüllülük
ilkesine uygun olarak, önceden randevu talep edilerek ve yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılarla yapılan görüşmeler 20 dakika ile 40 dakika arasında sürmüştür. Çalışmada 12 katılımcı (K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12) ile görüşme yapılmıştır.
Araştırmada elde edinilen veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Çalışmaya katılanların
görüşleri sayısal veriler kullanmadan, daha çok niteliksel olarak çözümlenmiştir. Bu sayede öğretmen
adayları, hakkında fikir yürütülen değil, kendi fikirlerini ifade eden, etkin konumda araştırmanın bir parçası
olmuşlardır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin fikirleri sorulara verilen
cevaplar ışığında incelenmiştir. Daha sonra derinlemesine betimleme ile elde edilen bulguların transferi
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilmiş bulguların, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının farklı
ve benzer görüşleri kıyaslayarak direk alıntılarla verilme şekli tercih edilmiştir. Araştırma için analiz birimi
olarak Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesi esas alınmıştır
Yapılan araştırmada öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesi’ne bakış
açılarının olumlu olduğu gözlenmiştir. Katılımcılar iyi bir öğretmende bulunması gereken vasıflar için
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesi’ndeki temalar ve alt temaların yeterli olduğu
görüşündedirler. Son sınıf öğrenciler kendilerini öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklerin pek
çoğuna sahip olduklarını düşünmektedirler. Fakat yapılan çalışmada öğretmen adayları öğretmen ve
öğrenci ilişkisi konusunda fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Bu araştırma sonucundan elde edinilen veriler
doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir;
1. Yapılan araştırma çalışması bir çok üniversiteyi ve eğitim fakültesini kapsayacak şekilde gerçekleştirilebilir.
2. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesi’nden hareketle eksik kalınan noktalarda üniversitelerle iş
birliği yapılarak lisans/lisanüstü düzeyde öğretmen adaylarına dersler verilebilir.
3. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesi’nden yer alan mevzuat bilgisi yeterlik alanı için eğitim
fakültelerinde lisans/lisansüstü düzeyde dersler konulabilir.
4. Öğretmen adaylarının staj programları takip edilip, uygulama, iletişim, değerlendirme ve öğrenciye yaklaşım
gibi temalar üzerinde çalışılabilir.
5. Bu çalışmada kapsım dışı kalan alan eğitimi bilgisinde araştırmacılar tarafından detaylı araştırmalar
yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, mesleki yeterlik, öğretmenlik mesleği.
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Investigating The Educational Beliefs Of Students Participating In The Pedagogical
Formation Certificate Program
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Abstract No: 151 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction
Beliefs are the judgments and evaluations that the individual has reached concerning the himself,
others, and about the world around him/her. beliefs are common views shared by people in a culture and
enable individuals to make sense of their experiences and knowledge throughout their lives and to review
their behaviors. Educational beliefs include educational understandings and develop according to the
philosophy of education indigenized by individuals. All the individuals in the education system decide
where and how to take the system according to their philosophy of education. In other words, teachers'
views and beliefs about education is an important determinant of the quality of education that teachers
offer to their students. For this reason, in recent years the educational beliefs of teachers and pre-service
teachers have often been the subject of research. However, the number of studies examining educational
beliefs of educators in Turkey is quite limited and mostly studies have been carried out with students who
study at faculty of education. Teacher education takes place in two different ways in Turkey. The first one
is education at Faculties of Education. The second one is teacher education with Pedagogical Formation
Programs for students who graduated from various faculties, especially Faculties of Science and Letters.
Studies conducted with pedagogical formation students are often related to attitudes and motivations
towards the teaching profession, reasons for choosing teaching profession, and self-efficacy perceptions.
Because of the increasing demand for teaching profession in our country, it has been necessary to carry
out a research which examines the beliefs of these students about education because thousands of
people have applied to certificate programs in the last five years. The following questions were
investigated in the study:
1. How are the views of the pedagogical formation certification program students regarding their educational
beliefs?
2. Does the pedagogical formation certificate program students' views on educational beliefs differ
significantly by gender, age, marital status, child ownership status, graduated high school, graduated
faculty and department, and having teaching experience?
3. What are the factors that influence the views of students on the educational beliefs of the pedagogical
formation certification program?

Method
This research was conducted as a descriptive study in the survey model for the purpose of
examining the educational beliefs of the students participating in the pedagogical formation certificate
program in terms of different variables. 466 students (305 female, 161 male) participated as volunteers
in the pedagogical formation certificate program at Faculty of Education in Çukurova University. The data
was collected through the Educational Belief Scale (EBS) developed by Yılmaz, Altınkurt & Çokluk (2011).
The EBS consists of five sub-dimensions: progressivism (13 items), Existentialism (7 items), reconstructionism (7 items), perennialism (8 items) and Essentialism (5 items) and a total of 40 items. There
are no negative items on the scale and the items are scored in the range of "5 = strongly agree - 1 =
strongly disagree". The high score on the subscales of the scale indicates that the individuals in the sample
are adopting or believing the educational philosophy at that dimension, and if it is low, the belief in that
philosophy is low. The total score on the scale is not obtained and the participants are tried to determine
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how much they have adopted each educational philosophy. During the data analysis, firstly descriptive
statistics of the scores obtained from the students were calculated , the arithmetic mean was interpreted
as 1.00-1.80 "very low"; 1.81-2.60 "low", 2.61-3.40 "medium"; 3.41-4.20 "high" and 4.21-5.00 "very high".
Then Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests were applied in the analyzes, since the normality of the
distributions were tested by the Kolmogorov-Simirnov test and the results showed that the data did not
fulfill the assumption of normality. A significance level of .05 was accepted for all analyzes.
Findings
It has been found out that students in the study have adopted the philosophy of education of
existentialism and progressivism more and the philosophy of education adopted at the lowest level is
essentialism. It is determined that students who have no teaching experience has belief of the philosophy
of progressivism and students who are married and have children have belief of the philosophy of
existentialism. It is seen that students who are male and graduated from faculties of arts and sciences and
sports sciences have high belief level toward philosophy of perennialism. The most effective factors in the
development of educational beliefs were the attitudes and behaviors of the teachers who educate them
during their trainings. This was followed by the lessons they learned, the methods and techniques that
teachers follow and the current examination system. According to the results obtained, religious and
ethical values and media (movie, series, discussion programs, etc.) that one has become relatively less
effective factors in the formation of educational beliefs. These results can be evaluated positively in terms
of suggesting that students who have high educational beliefs of existentialism and progressivism tend to
lead to contemporary education practices. In addition, it is necessary to carry out researches to determine
what level these students who have shorter pedagogy education compared to the education faculties
transform these beliefs to behaviors and how they cope with the problems they encounter.
Keywords: Educational beliefs, Educational philosophy, Pedagogical Formation Certificate Program, Pre-Service
teacher, Teacher training
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Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Eğitim İnançlarının İncelenmesi
Fatma Sadık
Çukurova Üniversitesi

Bildiri No: 151 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
İnançlar, bireyin kendisiyle, başkalarıyla ve çevresindeki dünyayla ilgili ulaştığı yargılar ve yaptığı
değerlendirmelerdir. Bir kültürün insanlarınca paylaşılan ortak görüşler olup, bireylerin yaşamları boyunca
deneyimlerini ve bilgilerini anlamlandırmalarını, davranışlarını gözden geçirmelerini sağlar. Eğitim inancı
ise eğitime ilişkin anlayışları içerir ve bireylerin benimsediği eğitim felsefesine bağlı olarak gelişir. Eğitim
sistemindeki tüm bireyler sistemin neresinde ve nasıl yer alacaklarına benimsedikleri eğitim felsefesine
göre karar verirler. Bir diğer ifadeyle öğretmenlerin eğitim hakkındaki görüşleri ve inanışları öğrencilere
sundukları eğitimin niteliğinin önemli bir belirleyicisidir. Bu nedenle son yıllarda öğretmenlerin ve
öğretmen adaylarının eğitim inançları sık sık araştırmalara konu olmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’ de
eğitimcilerin eğitim inançlarını inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır ve yapılan çalışmalar çoğunlukla
eğitim fakültesi öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Ancak Türkiye’ de öğretmen yetiştirme iki farklı yolla
gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirmektir. İkinci yol ise fen edebiyat
fakültesi başta olmak üzere farklı fakültelerden mezun olanlara pedagojik formasyon eğitimi vererek
ortaöğretime öğretmen yetiştirmedir. Pedagojik formasyon öğrencileri ile yapılan çalışmalar ise genellikle
öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve motivasyonları, öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri ve
özyeterlik algılarıyla ilgilidir. Ülkemizde öğretmenlik mesleğine talebin giderek artması, son beş yıl
içerisinde binlerce kişinin sertifika programlarına başvurması nedeniyle bu öğrencilerin eğitimle ilgili
inançlarını inceleyen bir araştırma yapmaya gereksinim duyulmuştur. Araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt
aranmıştır:
1. Pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin eğitim inançlarına ilişkin görüşleri nasıldır?
2. Pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin eğitim inançlarına yönelik görüşleri cinsiyet, yaş,
medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, mezun olunan lise, mezun olunan fakülte ve bölüm ile
öğretmenlik deneyimine sahip olma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3. Pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin eğitim inançlarına ilişkin görüşlerini etkileyen
faktörler nelerdir?

Yöntem
Pedagojik formasyon sertifika programına katılan öğrencilerin eğitim inançlarını farklı değişkenler
açısından inceleme amacıyla yapılan bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon sertifika programına devam
öğrencilerden 466’sı (305 kadın, 161 erkek) gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında
Yılmaz, Altınkurt & Çokluk (2011) tarafından geliştirilen Eğitim İnançları Ölçeği (EİÖ) kullanılmıştır. EİÖ,
İlerlemecilik (13 madde), Varoluşçuluk (7 madde), Yeniden kurmacılık (7 madde), Daimicilik (8 madde) ve
Esasicilik (5 madde) olmak üzere beş alt boyut ve toplam 40 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte negatif
madde bulunmamakta, maddeler “5= Kesinlikle katılıyorum - 1= Kesinlikle katılmıyorum” aralığında
puanlanmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarından alınan puanın yüksek olması örneklemdeki bireylerin o
boyuttaki eğitim felsefesini benimsediğini veya inandığını, düşük olması ise o felsefeye inancının az
olduğunu göstermektedir. Ölçekten toplam puan elde edilmemekte, katılımcıların her bir eğitim felsefesini
ne kadar benimsedikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Veri analizi sırasında öncelikle öğrencilerin EİÖ’ den
elde ettikleri puanların betimsel istatistikleri hesaplanmış, aritmetik ortalamalar 1.00–1.80 “çok düşük”;
1.81–2.60 “düşük”; 2.61–3.40 “orta”; 3.41–4.20 “yüksek” ve 4.21–5.00 “çok yüksek” aralıklarına göre
yorumlanmıştır. Daha sonra Kolmogorov-Simirnov testi ile dağılımların normalliği test edilmiş, sonuçlar
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verilerin normallik varsayımını sağlamadığını gösterdiği için analizlerde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis
testleri uygulanmıştır. Yapılan tüm analizler için anlamlılık düzeyi .05 kabul edilmiştir.
Bulgular
Araştırmada öğrencilerin varoluşçuluk ve ilerlemecilik eğitim felsefesini daha çok benimsedikleri
saptanmış, en düşük düzeyde benimsenen eğitim felsefesi esasicilik olmuştur. Öğretmenlik deneyimi
olmayan öğrencilerin ilerlemecilik; evli ve çocuğu olan öğrencilerin ise varoluşçu eğitim felsefesine olan
inancının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Cinsiyet açısından erkek; mezun olunan fakülteler açısından
fen-edebiyat ve spor bilimleri fakültelerinden mezun olan adayların daimicilik eğitim felsefesine olan inanç
düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin eğitim inançların gelişmesinde en etkili olan
faktör eğitimleri sırasında derslerine giren öğretmenlerin tutum ve davranışları olmuş, bunu aldıkları
dersler, bu derslerde öğretmenlerinin izledikleri yöntem ve teknikler ve mevcut sınav sistemi izlemiştir.
Elde edilen sonuçlara göre kişinin sahip olduğu dini ve ahlaki değerler ile medya (film, dizi, tartışma
programları vb.) eğitim inançlarının oluşmasında nispeten daha az etkili olan faktörler olmuştur. Bu
sonuçlar genel olarak varoluşçu ve ilerlemeci eğitim inançları yüksek olan öğrencilerin çağdaş eğitim
uygulamalarına yöneleceklerini düşündürmesi açısından olumlu değerlendirilebilir. Bununla birlikte eğitim
fakültelerine kıyasla daha kısa süreli pedagoji eğitimi alan bu öğrencilerin sahip oldukları bu inançları ne
düzeyde davranışa dönüştürebildiklerinin ve karşılaştıkları sorunlarla nasıl baş ettiklerini belirlemeye
yönelik araştırmalar yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim inançları, Eğitim Felsefesi, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, Öğretmen adayı,
Öğretmen yetiştirme
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Knowledge And Scientific Literacy In A Theoretical Framework: Definition, Relation And Its
Importance In Teacher Training
Şule Fırat Durdukoca
Kafkas Üniversitesi

Abstract No: 154 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction
In the age of information, individuals are faced with a great deal of knowledge in their life due to
rapid technological development and growing sources of information. Individuals who encounter diverse
and different information options while searching for the information they need in any context need to
assess the validity, reliability, and authenticity of this information. Due to the abundance of information
climbing from day to day, individuals may experience difficulties at various levels, such as searching for
information, assessing quality, and using it effectively. It has become a necessity for individuals to be
information literacy in order to cope with these difficulties throughout their lives.
The concept of information literacy, first described by Zurkowski in 1974, is generally described as
“a set of abilities requiring individuals to recognize when information is needed and have the ability to
locate, evaluate, and use effectively the needed information.” Information literacy forms the basis for
lifelong learning. It is common to all disciplines, to all learning environments, and to all levels of education.
It enables learners to master content and extend their investigations, become more self-directed, and
assume greater control over their own learning (ACRL, 2000).
Because information literacy applies to all disciplines, it has the feature to support and influence
other types of literacy (Kubanoğlu, 2010). One of these literacy skills is scientific literacy. Scientific literacy
is described as “developing the ability to creatively utilise sound science knowledge in everyday life or in
a career, to solve problems, make decisions and hence improve the quality of life” (Holbrook ve
Rannikmae, 1997,15). The characteristics of individuals who are scientific literate are: examine a
newspaper or magazine articles, listen to commentary on a newscast or on TV and be able to understand
what is being talked about, have enough scientific knowledge to judge whether events, facts, topics are
handled in a fair and correct way by approaching doubts about what they read (Brewer, 2008).
In order for scientifically literate individuals to be trained, it is necessary for the learners to be
taught the skills of reaching scientific studies and evaluating how the information in these studies is
produced. At the beginning of this teaching process, learners must be knowledge literate. In this respect,
there is a link between information literacy and scientific literacy. This interpretation is also supported in
the work carried out in recent years (Klucevsek ve Brungard, 2016; Podgornik, Dolničar ve Glažar, 2016;
Berman, 2013; Porter vd. 2010).
Knowledge and scientific literacy skills are important components of 21st century education. In
this century called digital age, learners are expected to have the following skills: undertaking the
responsibility of learning processes and manage this process, being aware of the information
requirements, searching for and using the information they need from the right sources, acquisiting of
resource-based learning experience, concepting of importance of technology and literature in learning
process, having scientific knowledge enough to question the validity and reliability of the information
obtained… briefly being knowledge and scientific literacy. Teachers will gain these literacy skills to
learners. However, teachers need to acquire sufficient knowledge about these literacy skills in the preservice period in order to acquire the knowledge of how to teach these literacy skills to learners as well
as to be successful. Therefore teacher training programs should be organized to cover knowledge and
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scientific literacy skills. In Turkey, there are a limited number of studies describing the importance of
knowledge and scientific literacy skills, examining the degree to which teacher candidates have these
literacy skills and interpreting some of the lessons and teaching method’s effects about the development
of these skills .
Purpose and method
The aim of this research is to examine the concepts of information and scientific literacy, to
investigate the possible relationship between the two types of literacy and to evaluate the importance of
these literacy skills in the teacher training in a theoretical framework. The research was conducted using
literature review method.
Result
The changing eras and needs necessitate worldwide revision of teacher education and
performance expectations to include knowledge and scientific literacy skills. The work which will be held
in Turkey in the area of teacher training should be carried out in this direction. Ensuring the integration
of knowledge and scientific literacy skills with teacher training programs are recommended in Turkey.
Keywords: literacy, information literacy, science literacy, information and science literacy in teacher training.
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Teorik Bir Çerçevede Bilgi ve Bilimsel Okuryazarlık: Tanım, Aralarındaki İlişki ve Öğretmen
Yetiştirme Sürecindeki Önemi
Şule Fırat Durdukoca
Kafkas Üniversitesi

Bildiri No: 154 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Bilgi çağında bireyler hızlı teknolojik gelişim ve çoğalan bilgi kaynakları nedeni ile akademik
çalışmalarında, işyerlerinde, kişisel yaşamlarına çok sayıda bilgi birikimi ile karşılaşmaktadırlar. Ancak
herhangi bir konuda ihtiyaç duyduğu bilgiyi araştırırken çeşitli ve bol sayıda bilgi seçenekleri ile karşılaşan
bireyler, bu bilgilerin geçerliğini, güvenirliğini, özgünlüğünü değerlendirmek durumunda kalmaktadırlar.
Günden güne tırmanan bilgi bolluğu, bireylerin bilgiyi arama, bulma, kalitesini değerlendirme, etkili bir
şekilde kullanma, vb. konularında da çeşitli düzeylerde güçlükler yaşamalarına yol açabilmektedir.
Bireylerin tüm yaşamları boyunca bu güçlüklere baş edebilmeleri için bilgi okuryazarı olmaları adeta bir
zorunluluk haline gelmiştir.
İlk defa 1974 yılında Paul Zurkowski tarafından tanımlanan bilgi okuryazarlığı kavramı genel olarak
“bilgi ihtiyacının farkında olma, ihtiyaç duyulan bilgiyi arama, bulma, değerlendirme ve etkili bir şekilde
kullanmayı gerektiren bir beceri seti” olarak tanımlanmaktadır. Öğrenenlerin yürüttükleri araştırmalar
üzerinde öz yönetim becerisi kazanmalarına, araştırmaların içeriğine daha iyi hâkim olmalarına, öğrenme
süreçleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına imkân tanıyan bu okuryazarlık, günümüzde yaşam
boyu öğrenmenin temelini oluşturmakta, tüm disiplinler, öğrenme ortamları ve eğitim seviyeleri için de
yaygın olarak kullanılmaktadır (ACRL, 2000).
Bilgi okuryazarlığının tüm disiplinler için geçerli olması, bir konu alanı ile sınırlı olmaması, onun
diğer okuryazarlık türlerini destekleyen ve etkileyen bir özelliğe sahip olmasına yol açmaktadır. Diğer bir
deyişle bilgi okuryazarlığı becerilerinin yardımıyla bir bireyin diğer okuryazarlık becerilerini geliştirmesi
(yeterlik düzeylerini artırması) mümkündür (Kubanoğlu, 2010). Bu okuryazarlık becerilerinden biri
de bilimsel okuryazarlık becerisidir. Bilimsel okuryazarlık; bireylerin gündelik yaşantılarında ya da
kariyerlerinde güvenilir bilimsel bilgileri yaratıcı bir şekilde kullanabilme, problem çözebilme, karar
verebilme ve yaşam kalitesini yükseltebilme becerilerini geliştirmeleri” şeklinde tanımlanmaktadır
(Holbrook ve Rannikmae, 1997,15). Bilimsel okuryazar olan kişiler bir gazete veya dergideki makaleleri
inceleyebilir, televizyonda sunulan bir haber programındaki yorumları dinleyerek ne hakkında
konuşulduğunu anlayabilir ve konuşulanlara, okuduklarına şüphe ile yaklaşarak olayların, olguların,
konuların adil ve doğru bir şekilde ele alınıp alınmadığını yargılayabilecek kadar bilimsel bilgiye sahip
olurlar (Brewer, 2008).
Bilimsel olarak okuryazar bireylerin yetiştirilebilmesi için öğrenenlere bilimsel çalışmalara ulaşma
ve bu çalışmalardaki bilginin nasıl üretildiğini değerlendirme becerilerinin öğretilmesi gerekmektedir. Bu
öğretim sürecinin başlangıcında ise öğrenenlerin bilgi okuryazarı olmalarını sağlamak yer almaktadır. Bilgi
okuryazarı olan öğrenenler ihtiyaç duydukları bilgileri kapsayan bilimsel araştırmaları tarayabilecek, bu
araştırmalarda sunulan bilgilerin kalitesini değerlendirebilecek ve ulaştıkları bu bilgileri karşılaştıkları
problemlerin çözümünde kullanarak yaşam standartlarını arttırabileceklerdir. Bu açıdan bilgi okuryazarlığı
ile bilimsel okuryazarlık arasında bağlantı bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda da bu yorumu
destekler nitelikte bu iki okuryazarlık türü arasında bir ilişki olduğu ifade edilmektedir (Klucevsek ve
Brungard, 2016; Podgornik, Dolničar ve Glažar, 2016; Berman, 2013; Porter vd. 2010).
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Bilgi okuryazarlık becerisi ve desteği ile gelişen bilimsel okuryazarlık becerisi 21. yüzyıl eğitiminin
önemli bileşenlerindendir. Dijital çağ denilen bu yüzyılda öğrenenlerden; öğrenme süreçlerinin
sorumluluğunu üstlenip bu süreci yönetebilmeleri, bilgi gereksinimlerinin farkında olarak ihtiyaç duyduğu
bilgiyi doğru kaynaklardan arayıp bulmaları ve amacı doğrultusunda kullanabilmeleri, kaynak tabanlı
öğrenme deneyimine erişmeleri, öğrenme sürecinde teknoloji ve literatürün önemini kavramaları,
problem çözebilmeleri, karar verebilmeleri, üst düzey düşünebilmeleri, edindikleri bilgilerin geçerlik ve
güvenirliğini sorgulayabilecek bilimsel bilgiye sahip olmaları vb. kısaca bilgi ve bilimsel okuryazar olmaları
beklenmektedir. Öğrenenlerin bu becerilerle donanık olmalarını sağlayacak faktörlerden en önemlisi
şüphesiz öğretmenlerdir. Ancak öğretmenlerin de hem kendi başarıları için hem de öğrenenlere bu
okuryazarlık becerilerini nasıl öğretecekleri bilgisini edinmeleri için hizmet öncesi dönemde bu konuda
yeterli bilgi birikimi edinmiş olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme programları bilgi ve
bilimsel okuryazarlık becerilerini kapsayacak şekilde düzenlenmeli, bu konuda gerekli standartlar
oluşturulmalıdır. Dünya genelinde önemi giderek daha çok fark edilen bu becerilerin öğretmen adaylarının
hizmet öncesi eğitim kademelerinde kazanılmasını sağlayacak çalışmalara yurtdışı literatüde
rastlanmakladır. Ülkemizde ise henüz bu becerilerin önemi yeni yeni idrak edilmekte, öğretmen
adaylarının bu becerilere sahip olma düzeylerini, bazı derslerin ve öğretim yöntemlerinin bu becerilerin
gelişimi üzerindeki etkisini inceleyen sınırlı sayıda çalışmalara rastlanmakta, bu iki beceri arasındaki ilişkiyi
irdeleyen herhangi bir çalışmaya ise rastlanmamaktadır.
Amaç ve Yöntem
Bu araştırmanın amacı bilgi ve bilimsel okuryazarlık kavramlarını (tanımlarını, gelişimlerini,
kapsamlarını) incelemek, alanyazında bu iki okuryazarlık türü arasındaki ilişkiye vurgu yapan çalışmaları
araştırarak olası ilişkiyi irdelemek ve bu okuryazarlık becerilerinin öğretmen yetiştirme sürecindeki
önemini teorik bir çerçevede değerlendirmektir. Bu çalışmanın bilgi ve bilimsel okuryazarlık becerileri
konusunda yurt içi literatürün zenginleşmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır. Araştırma literatür tarama
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Sonuç
Değişen çağ ve ihtiyaçlar dünya genelinde öğretmen eğitimi ve performans beklentilerinin bilgi ve
bilimsel okuryazarlık becerilerini kapsayacak şekilde revize edilmesini gerekli kılmaktadır. Türkiye’de de
öğretmen eğitimi alanında yapılacak olan çalışmaların bu doğrultuda yürütülmesi gerekmekte, bilgi ve
bilimsel okuryazarlık becerilerinin öğretmen yetiştirme programlarına entegrasyonlarının sağlanması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı, bilimsel okuryazarlık, öğretmen yetiştirme bilgi ve bilimsel
okuryazarlık
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Examining The Information And Scientific Literacy Levels Of The Teacher Candidates’ In
Terms Of Various Variables
Şule Fırat Durdukoca
Kafkas Üniversitesi

Abstract No: 156 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction
In the information society, individuals are exposed to excessive amounts of information, even on
any issue. It is clear that individuals should have lifelong learning skills in a continuous development
process in order to cope with this enormous knowledge. Individuals who have lifelong learning skills can
find and evaluate the information they need when solving a problem they are facing or deciding on any
issue. In this point, information literacy gains importance creating an intellectual framework for
individuals to search, find, evaluate and use knowledge.
The concept of information literacy is now considered one of the cornerstones of lifelong learning.
Information literacy is the capacity of people to: Recognise their information needs; Locate and evaluate
the quality of information; Store and retrieve information; Make effective and ethical use of information,
and Apply information to create and communicate knowledge (UNESCO, 2008). Today, information
literacy has been recognized as a fundamental human right by UNESCO because it is seen as one of the
basic skills that must be possessed in order to reach the personal, social, vocational and educational goals
of the individual.
How information is growing rapidly in the information society, science and technology are
progressing at the same pace. Therefore, in the age of information, individuals as the information literacy
which create knowledge should have the knowledge of science , technology and problem solving skills.
They also should participate in discussions in society by thinking critically, use science to solve problems
and for this purpose understanding the nature and content of science to create information and
eventually becoming scientific literate. The concept of scientific literacy is defined in three dimensions:
Comprehensing of the norms and methods of science, understanding of key scientific terms and concepts,
understanding the impact of science and technology on society. Research conducted in recent years has
indicated that there is a connection between information literacy and scientific literacy. In this direction,
Porter et al. (2010) points out that there is a relationship between two literatures, expressing that the
skills and cognitive skills necessary for the development of information literacy are also necessary for
scientific literacy. Berman (2013) mapped the similarity between information literacy competences and
scientific literacy competences.
Despite the fact that the importance of knowledge and scientific literacy has been recognized
worldwide for many years and even recently standards have been established in teacher education in this
direction, unfortunately in our country, the importance of learners having these literacy skills is recently
emphasized. During the teacher training process, there are no independent courses that allow our
teacher candidates to have full knowledge and scientific literacy skills. The necessity of equipping our
teacher training programs with knowledge and scientific literacy areas for the increase of qualifications in
our national education system and the necessity of establishing standards for these literacy skills in the
process of teacher training is inevitable. In the domestic literature, there are studies that examine teacher
candidates' levels of information literacy and scientific literacy, but but there is no study that considers
these two variables together. In the foreign literature, the number of studies that examine these two
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variables together is small (Podgornik, Dolničar ve Glažar, 2017). For this reason, studies with these
variables for teacher candidates are particularly needed in the literature.
Purpose
The main purpose of this research is to investigate the level of information literacy and scientific
literacy of teacher candidates in terms of various variables and their relations with each other.
Method
In the research,a general screening model was used to determine the level of knowledge and
scientific literacy of the study group and a relational screening model was used in determining the
relationship between these levels of literacy. The study group of the research is constituting teacher
candidates who are studying in the last classes of the education faculty of Kafkas University. The study
group of the research was constructed with easy accessible sampling technique. The data of the research
were collected by using “The Information Literacy Scale (ILS)” developed by Adıgüzel (2011), "Basic
Scientific Literacy Scale (BSLS)" translated into Turkish by Ulutaş (2009) and "Personal Information Form"
prepared by the researcher. Data were analyzed using mean, standard deviation, t-test, variance analysis
and correlation analysis techniques.
Results
Some of the findings of the research are as follows: It was determined that there was a significant
difference between the ILS and the BSLS scores according to the departments of the teacher candidates,
and there was a meaningful correlation in the moderate positive direction between the IL and the SL.
Keywords: information literacy, science literacy, teacher training.
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Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Bilimsel Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre
İncelenmesi
Şule Fırat Durdukoca
Kafkas Üniversitesi

Bildiri No: 156 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Bilgi toplumunda bireyler herhangi bir konuda dahi aşırı miktarda bilgi ile karşılaşmaktadırlar.
Bireylerin bu devasa bilgi birikimi ile baş edebilmek için sürekli bir gelişim süreci içinde olarak yaşam boyu
öğrenme becerisine sahip olmaları gerektiği açıktır. Yaşam boyu öğrenme becerisi edinmiş bireyler
karşılaştığı bir sorunu çözerken veya herhangi bir konuda karar verirken gereksinim duyduğu bilgiyi bulan
ve değerlendirebilen bireylerdir. İşte bilgi okuryazarlığı bu noktada önem kazanmakta, bireylere bilgiyi
aramak, bulmak, değerlendirmek ve kullanmak için entelektüel bir çerçeve oluşturmaktadır.
Bilgi okuryazarlığı kavramı ilk defa 1974’de Zurkowski tarafından tanımlanmış ve günümüzde de
yaşam boyu öğrenmenin temel taşlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu kavram -genel olarak- bireylerin;
bilgi ihtiyaçlarını tanıma, bilginin bulma ve kalitesini değerlendirme, bilgileri saklama ve yeri, zamanı
geldiğinde tekrar kullanma, bilgiyi etik ve etkili bir şekilde kullanma, bilgi oluşturmak ve iletişim kurmak
için bilgiyi kullanma kapasiteleri olarak tanımlanmaktadır (UNESCO, 2008). Günümüzde bilgi okuryazarlığı,
bireylerin kişisel, sosyal, mesleki ve eğitsel hedeflerine ulaşmaları için sahip olmaları gereken temel
becerilerden biri olarak görüldüğünden UNESCO tarafından temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir.
Bilgi okuryazarlığı insanları “bilgi aracılarına” bağımlılıktan kurtararak “bilgi oluşturucusu” haline
gelmelerini sağlamaktadır (OECD, 2007).
Bilgi toplumunda bilgi hızla arttığı gibi aynı hızda bilim ve teknoloji de ilerlemektedir. Dolayısıyla bu
çağda bireylerin bilgi okuryazarı olarak bilgi oluşturabilmeleri için bilime ve teknolojiye hâkim olmaları,
eleştirel düşünerek toplumdaki tartışmalara katılabilmeleri, problem çözme becerisine sahip olmaları,
problemleri çözebilmek için bilimi kullanabilmeleri ve bu amaçla da bilimin içeriğini ve doğasını bilip
anlamaları yani bilimsel okuryazar olmaları da gerekmektedir. Bilimsel okuryazarlık kavramının
günümüzde temel olarak benimsenen tanımı üç boyutta ele alınmaktadır: Bilimin normlarının ve
metotlarının kavranması (Bilimin doğası), anahtar bilimsel terimlerin ve kavramların anlaşılması, fen ve
teknolojinin topluma etkisini anlama ve farkında olma. (Tekin, Arslan ve Yağız, 2016). Son yıllarda yapılan
araştırmalarda bilgi okuryazarlığı ile bilimsel okuryazarlık arasında bir bağlantı olduğu ifade edilmektedir.
Bu doğrultuda Porter vd. (2010) bilgi okuryazarlığının gelişimi için gerekli olan beceri ve bilişsel
yeteneklerin bilimsel okuryazarlık için de gerekli olduğunu ifade ederek iki okuryazarlık arasında bir ilişki
olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Berman (2013) çalışmasında bilgi okuryazarlığı yeterlikleri ile bilimsel
okuryazarlık yeterlikleri arasındaki benzerliği haritalandırmıştır.
Bilgi ve bilimsel okuryazarlığın önemi dünya genelinde uzun yıllardır fark edilmiş olmasına hatta
son zamanlarda bu doğrultuda öğretmen eğitiminde standartlar oluşturulmasına rağmen, ülkemizde
maalesef öğrenenlerin bu okuryazarlık becerilerine sahip olmaları gerektiğinin önemi üzerinde henüz yeni
durulmaktadır. Öğretmen yetiştirme sürecinde öğretmen adaylarımızın bilgi ve bilimsel okuryazarlık
becerilerinin tümüne sahip olmalarına olanak sağlayan bağımsız bir ders bulunmamakta, programlarda
var olan mevcut derslerin bazıları bu becerilerin ancak bir kısmını öğretmeye imkân tanımaktadır. Ülkemiz
eğitim sisteminde kalitenin artması için öğretmen eğitimi programlarımızın bilgi ve bilimsel okuryazarlık
alanları ile donatılmasının, öğretmen yetiştirme sürecinde bu okuryazarlık becerilerine yönelik
standartların oluşturulmasının gerekliliği artık kaçınılmazdır. Yurt içi alan yazın incelendiğinde öğretmen
adaylarının bilgi okuryazarlıkları ile bilimsel okuryazarlıklarını inceleyen çalışmalara rastlanmakla birlikte
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bu iki değişkeni birlikte ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yurt dışı alan yazında ise sınırlı sayıda
çalışmada bu iki değişken birlikte ele alınarak incelenmiştir (Podgornik, Dolničar ve Glažar, 2017). Bu
nedenle alanyazında özellikle öğretmen adaylarına yönelik bu değişkenlerle yapılan çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Amaç
Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile bilimsel
okuryazarlık düzeylerini çeşitli değişkenler ve birbirleri ile olan ilişkileri açısından incelemektir.
Yöntem
Araştırmada örneklemin her iki okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesinde genel tarama modeli ve
bu okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi eğitim fakültesi son sınıflarında öğrenim gören
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi
tekniği ile oluşturulmuş böylelikle araştırmaya hız ve pratiklik kazandırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın
verileri Adıgüzel (2011) tarafından geliştirilen Bilgi Okuryazarlık Ölçeği (BOÖ), Ulutaş (2009) tarafından
Türkçe’ye çevrilen “Temel Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği (BOYÖ)” ve araştırmacı tarafından hazırlanan
“Kişisel Bilgiler Formu” kullanılarak toplanmıştır. Veriler; ortalama, standart sapma, t-testi, varyans analizi
ve korelasyon analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular
Araştırmanın sonucunda öne çıkan bazı bulgular şöyledir: Öğretmen adaylarının bölümlerine göre
BOÖ ile BOYÖ puanları arasında anlamlı bir fark olduğu, BOÖ ile BOYÖ arasında orta düzeyde pozitif yönde
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: bilgi okuryazarlığı, bilimsel okuryazarlık, öğretmen yetiştirme
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Metaphors About Pedagogical Formation Program
Sevilay Yıldız1, Raşit Özen1, Kaya Yıldız1
1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Abstract No: 157 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Abstract
Teacher training and teachers’ employment are one of the most questioned issues of Turkish
Education System as a stable teacher training policy is not developed until recent times. In this regard
when the history of Turkish Education System is examined, it is seen that various teacher training models
are implemented in different times during its history. However; there are still various problems
concerning teacher training even today. One of these teacher training models implemented as part of the
National Education Policy is the Pedagogical Formation Training Program. This training program begins
since 2010 - 2011 academic year together with a certificate training and from time to time this program
is sometimes either cancelled or continued to take part as if it is a savior to the education system. When
the literature about pedagogical formation students’ metaphors about pedagogical formation program is
examined, it is seen that the literature presents a limited number of studies.
In the meantime, when the literature is examined, it is seen that metaphors have significance and
have important place in the education system. Accordingly, metaphors play a significant aesthetical,
ornamental and pedagogical roles not only in literature but also in education. Therefore, metaphors are
taken into account as part of teaching- learning process. In this regard metaphors are used to bridge past
to present and theory to practice and to select paths that impact our practice and spark our passion for
the teaching and learning process, to organize and frame questions to suggest effective responses to
problems involving the teaching/learning process, to help both teachers and students understand and
focus in teaching-learning (educational) environments, to enhance students’ motivation and to deep
knowledge production and acquisition.
Aim of the study
Within this framework the aim of the present study is to examine the opinions of pedagogical
formation program students’ metaphors about pedagogical formation program concept via their
metaphors.
Method
The study group of the present study is formed by pedagogical formation program students
enrolled at the pedagogical formation program at Abant İzzet Baysal University Education Faculty (n= 267)
in the spring semester of 2017 -2018 academic year. When pedagogical formation program students are
examined in terms of their gender, it is seen that 52.81% of them (n=141) were female students while
47.19 % of them (n=10) were male students. When the departments the students graduated are dealt
with, it is observed that they were the graduates of sciences, social sciences, administrative sciences,
engineering, fine arts, mathematics, language teaching departments.
In the study phenomenological design as one of the designs used in qualitative researches was
used in order to determine and to reveal the metaphorical perceptions of pedagogical formation program
students’ about the pedagogical formation program concept. The qualitative data were collected through
a semi-structured metaphor form. Within this framework, the preservice teachers were asked to
complete the following sentence ,as: “Pedagogical Formation Program is like a(n) ………………. because
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……………………… .” In order to analyze the qualitative data, content analysis technique was used. In this
regard, in order to analyze the pedagogical formation program students’ metaphors developed about the
pedagogical formation program concept the following stages ,namely; Coding and Elimination stage,
Sample metaphor compilation stage, Sorting and categorization stage and Establishing validity and
reliability stage were used.
Findings and Results
When the qualitative data were analyzed, it is observed that pedagogical formation program
students mostly generated guide, guidance and personal development metaphors. In addition to these,
the metaphors generated by pedagogical formation program students’ were grouped by the researchers
as positive metaphors (e.g. guidance, personal development, necessity, obligation, etc.) and negative
metaphors (e.g. ordeal, nightmare, misery, minefield, etc.) themes. As a conclusion, it is found that
pedagogical formation program students thought that the program was useful for them and was effective,
however, according to them extending the duration of the program would increase its effectiveness.
Keywords: Pedagogical formation program, pedagogical formation program students, metaphor
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Pedagojik Formasyon Programı ile İlgili Metaforlar
Sevilay Yıldız1, Raşit Özen1, Kaya Yıldız1
1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bildiri No: 157 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlerin istihdamı istikrarlı bir öğretmen yetiştirme politikasının
geliştirilememesi nedeniyle yıllar boyunca Türk Eğitim sisteminin en çok tartışılan sorunlarından biri
olmuştur. Bu bağlamda Türk Eğitim Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve yeterli öğretmenlerin
yetiştirilmesi için farklı zamanlarda, çeşitli öğretmen yetiştirme modelleri denenmesine karşılık öğretmen
yetiştirme ile ilgili çeşitli problemler günümüzde de bulunmaktadır. Bu uygulamalardan bir tanesi de
Pedagojik Formasyon Sertifika Programıdır. Ülkemizde Milli Eğitim Politikasının bir parçası olarak 2010 2011 eğitim öğretim yılından itibaren pedagojik formasyon eğitimi, sertifika eğitimi ile birlikte verilmeye
başlanmış kimi zaman uygulamadan kaldırılmış kimi zaman ise kurtarıcı olarak görülmüştür. Pedagojik
formasyon programı öğrencilerinin pedagojik formasyon programına ilişkin metaforları ile ilgili yapılan
çalışmalar incelendiğinde bu çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür.
Konu ile ilgili literatür incelendiğinde metaforların eğitim sistemi içerisinde önemli ve belirgin bir
yere sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle metaforlar sadece edebiyatta belirgin bir estetik, süsleme
ve eğitimsel rolü olmadığını eğitimde de bu role sahiptirler. Bundan dolayı metaforlar öğretme-öğrenme
sürecinin bir parçası olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda metaforların öğrenme- öğretme sürecinde
geçmiş ile şimdiki zaman, teori ile uygulama arasında köprü oluşturma, sınıf içi uygulamaların etkililiğini
görme, sınıf içi etkinliklerde ilgi uyandırma, öğrencileri ve öğretmenleri harekete geçirme, öğrencilere
belirli problemlerin çözümü için sorulan sorularda doğru cevaplar ile sınırlandırma ve doğru cevaplara
ulaşma, öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrenme-öğretme ortamını tanımlama, anlama, algılama ve
odaklanma, öğrencilerin motivasyonlarını arttırma, öğrendiklerini uygulamaya dönüştürme ve bunu
devam ettirmede bir unsur olarak kullanıldığı görülmektedir.
Amaç
Bu çerçeve içerisinde çalışmanın amacı pedagojik formasyon programı öğrencilerinin pedagojik
formasyon programı kavramı ile ilgili görüşlerinin metaforlar yolu ile incelenmesidir.
Yöntem
Araştırmanın çalışma grubunu 2017 - 2018 eğitim – öğretim yılı bahar döneminde Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon programına katılan öğrenciler (n=267)
oluşturmaktadır. Bu çalışmaya katılan pedagojik formasyon programı öğrencileri cinsiyetleri açısından
incelendiklerinde % 52.81 (n=141)’inin kadın,% 47.19 (n=126)’inin ise erkek öğretmen adayları oldukları
görülmüştür. Pedagojik formasyon programı öğrencileri mezun oldukları bölümler açısından
incelendiklerinde fen bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik, güzel sanatlar, matematik, dil öğretmenliği
bölümleri gibi. bölümlerden mezun oldukları görülmüştür.
Araştırmada, pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin pedagojik formasyon sertifika
programı ile ilgili metaforik algılarını belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni
kullanılmıştır. Araştırmada nitel veriler pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerden yarı
yapılandırılmış metafor formu kullanılarak toplanmıştır. Bu kapsamda pedagojik formasyon programına
katılan öğrencilerin pedagojik formasyon programı ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak için “Pedagojik
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Formasyon Programı …………………………..………… benzer çünkü ……………………………………………” cümlesini
tamamlamaları istenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi
kullanılmıştır. Bu kapsamda pedagojik formasyon programı öğrencilerinin pedagojik formasyon sertifika
programı kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların analizinde dört aşama; Kodlama ve ayıklama aşaması,
Örnek metafor belirleme aşaması, Kategori geliştirme aşaması, Geçerlik ve güvenirliği sağlama aşaması
izlenmiştir.
Bulgular ve Sonuç
Elde edilen nitel veriler analiz edildiğinde pedagojik formasyon programı öğrencilerinin pedagojik
formasyon sertifika programı kavramı ile ilgili olarak en fazla kılavuz, yol gösterme, rehber, kişisel gelişim
metaforlarını kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca pedagojik formasyon programı öğrencileri tarafından
oluşturulan metaforlar araştırmacılar tarafından olumlu (yol gösterme, kişisel gelişim, gereklilik,
zorunluluk, gibi) ve olumsuz (çile, kabus, ızdırap, mayın tarlası, gibi) temalar altında toplanmıştır. Sonuç
olarak pedagojik formasyon programı öğrencilerinin katıldıkları programı faydalı gördükleri, programın
etkili olduğu ancak programın süresinin uzatılmasının etkililiğini arttıracağını belirttikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon programı, pedagojik formasyon programı öğrencileri, metafor
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Investigation Of The Effect Of Scientific Research Self-Efficacy Levels Of Teachers On Their
Self-Efficacy Perceptions Toward Participation In Project Competitions As Consultants
Alptürk Akçöltekin
Ardahan Üniversitesi

Abstract No: 172 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Project applications, which have been started to be widely used in educational activities, have
become a very attractive approach in recent years due to their advantages in teaching. Teaching based
on project studies can show students all aspects of a discipline and their relationships with other
disciplines, as well as taking part in their daily experiences, due to their characteristics. The projects
provide rich contexts to help students establish interdisciplinary connections, discover their personal
abilities, develop social skills and use technology. Project activities carried out within a study unit help
students to discover the class content more deeply and to reach their personal interests. Project
competitions organized for this purpose have a crucial place in encouraging students to scince and
develop a positive attitude towards the science. Participation in project competitions is important not
only for learning new things, but also for learning how to use existing knowledge and for giving the
students the opportunity to develop behavior by exploring a practice environment. For this reason, in the
project preparation process, the approach of the teachers, who will be counseling the students, to the
projects is extremely important. Although volunteerism is essential for teachers who will be counseling
on projects, the teacher who undertakes the counseling duty has some obligations. Teachers should not
only direct students to conduct research, but also should provide guidance to their students during
research. Teachers need to be more cautious about showing the necessary interest and support during
the students' studies and providing guidance to the students. The self-efficacy of teachers as consultants
in project competitions is important at this point. In addition, the teachers' self-efficacy perceptions of
scientific research should be high for counseling students during project implementation. The main
purpose of this research, which was designed and carried out in these perspectives, is to examine the
effects of the tachers' self-efficacy in scientific research on their self-efficacy perceptions regarding the
participation to project competitions as consultants. For this purpose, the study was carried out with the
participation of 667 teachers working in different education levels and in different branches. When the
findings were examined, it was found that teachers' self-efficacy perceptions of scientific research and
self-efficacy levels for participating in project competitions were positive and high. In addition, when the
factors of "self-efficacy scale for participation of teachers in project competitions as consultants" were
examined, it was determined that the highest average was at the "counseling and guidance efficacy
dimension" and the lowest average was at the "academic efficacy dimension". When the correlation
values between the teachers' self-efficacy levels of scientific research, self-efficacy levels for participating
in project competitions as consultants, and the dimensions of these scales were examined, it was found
that there was a high correlation of teachers' self-efficacy in scientific research with both the project
competitions counseling scale and guidance efficacy, academic efficacy, persuasion ability to participate
in the competition, and responsibility dimensions, which are the factors of this scale. According to this
result, a positive and high level of correlation was found between teachers' participating in project
competitions as consultants and being able to provide the necessary guidance and counseling to the
students in this process, and their being academically competent, the dimensions of their skills and
responsibilities to persuade students to participate in the competitions, and teachers' scientific research
self-efficacy levels. In addition to these results, when the results of regression analysis between teachers'
scientific research self-efficacy levels and consultancy in project competitions self-efficacy levels were
examined, it was observed that the teachers' self-efficacy project consultancy scale's counselling and
guidance efficacy dimension, academic efficacy dimension, the dimensions of their skills and
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responsibilities to persuade students to participate in the competitions were all significantly correlated
with teachers' scientific research self-efficacy levels. These predictive variables account for a large part of
the total variance in teachers' self-efficacy of scientific research. In addition, the results of the project
competitions were a positive and significant predictor of self-efficacy levels of counseling and guidance
efficacy dimensions of the counseling self-efficacy scale, teachers' academic self-efficacy levels of the
academic competence dimension and the dimensions of their skills and responsibilities to persuade
students to participate in the competitions. However, the result is that the dimension of responsibility is
not a significant predictor of scientific research self-sufficiency.
Keywords: Project Competitions, Project Competitions Consultancy, Self-efficacy
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Öğretmenlerin Proje Yarışmalarına Danışman Olarak Katılmaya Yönelik Öz Yeterlilik
Algılarına Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliklerinin Etkisinin İncelenmesi
Alptürk Akçöltekin
Ardahan Üniversitesi

Bildiri No: 172 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlayan proje uygulamaları öğretimdeki
avantajları nedeniyle son yıllarda oldukça ilgi çeken bir yaklaşım olmuştur. Proje çalışmalarına dayalı bir
öğretim, öğrencilere bir disiplinin bütün yönlerini ve başka disiplinlerle olan ilişkilerini gösterebilmekle
birlikte özellikleri gereği öğrencilerin gündelik hayatları içinde de yer alabilmektedir. Projeler, öğrencilerin
disiplinler arası bağlantılar kurmalarına, kişisel yeteneklerini keşfetmelerine, sosyal becerilerini
geliştirmelerine ve teknolojiyi kullanmalarına yardımcı olacak zengin durumlar sunmaktadır. Bir çalışma
birimi içerisinde yürütülen proje faaliyetleri öğrencilerin kişisel ilgi alanlarını ders içeriğini daha
derinlemesine keşfederek ulaşmalarına yardımcı olur. Bu amaçla düzenlenen proje yarışmaları öğrencileri
bilime teşvik etme ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmede oldukça önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin
proje yarışmalarına katılmaları yalnızca yeni şeyler öğrenmeleri açısından değil aynı zamanda mevcut
bilgilerini nasıl kullanacaklarını öğrenmelerini ve sahip oldukları bilgileri bir uygulama ortamı bularak
davranış haline getirme olanağı sunması açısından önemlidir. Bu nedenle proje hazırlama sürecinde
öğrenciye danışmanlık yapacak öğretmenlerin projelere yaklaşımı oldukça önemlidir. Projelerde
danışmanlık yapacak öğretmenler için gönüllülük esas alınmasına karşın, danışmanlığı üstlenen bir
öğretmen için birtakım yükümlülükler bulunmaktadır. Öğretmenler öğrencileri yalnızca araştırma
yapmaya yönlendirmekle yetinmemeli, öğrencilerine araştırmaları esnasında gereken rehberlik görevini
yerine getirmeleridirler. Öğretmenlerin, öğrencilerin araştırmaları esnasında gerekli ilgi ve desteği
göstererek öğrencilere rehberlik görevi yapmaları konusunda çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir.
Öğretmenlerin proje yarışmalarında danışman olarak bulunmaya yönelik öz yeterlilikleri bu noktada
önemlidir. Buna ek olarak öğrencilere proje uygulamaları esnasında danışmanlık yapacak öğretmenlerin
öncelikle kendilerinin bilimsel araştırmaya yönelik öz yeterlilik algısının yüksek olması gerekmektedir. Bu
düşüncelerden yola çıkarak tasarlanan ve yürütülen bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin proje
yarışmalarına danışman olarak katılmaya yönelik öz yeterlilik algılarında bilimsel araştırma öz
yeterliliklerinin etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda farklı eğitim-öğretim kademesinde ve farklı
branşlar da görev yapan 667 öğretmen ile çalışma yürütülmüştür. Elde edilen bulgular incelendiğinde,
öğretmenlerin bilimsel araştırma öz yeterlilik algılarının ve proje yarışmalarına danışman olarak katılmaya
yönelik öz yeterlilik düzeylerinin olumlu ve yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Bunun yanında
öğretmenlerin proje yarışmalarına danışman olarak katılmaya yönelik öz yeterlilik ölçeğin faktörleri
incelendiğinde, en yüksek ortalamanın danışmanlık ve rehberlik yeterlilik boyutunda en düşük
ortalamanın ise akademik yeterlilik boyutunda olduğu sonucu elde edilmiştir. Öğretmenlerin bilimsel
araştırma öz yeterlilik düzeyleri ile proje yarışmalarına danışman olarak katılmaya yönelik öz yeterlilik
düzeyleri ve bu ölçeğe ait boyutlar arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde, öğretmenlerin bilimsel
araştırma öz yeterlilikleri ile hem proje yarışmaları danışmanlık ölçeği hem de ölçeğin faktörleri olan
danışmanlık ve rehberlik yeterlilik, akademik yeterlilik, yarışmalara katılmaya ikna becerisi ve sorumluluk
boyutları arasında yüksek bir korelasyon bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Bu sonuca göre öğretmenlerin
hem proje yarışmalarına danışman olarak katılmalarında hem de bu süreçte öğrencilere gerekli rehberlik
ve danışmanlık hizmetini sürdürebilmeleri, akademik olarak yeterli olmaları, öğrencileri yarışmalara
katılmaya ikna etme konusundaki becerileri ve sorumluluk boyutları ile öğretmenlerin bilimsel araştırma
öz yeterlilik düzeyleri arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki bulunduğu sonucu elde edilmiştir.
Elde edilen bu sonuçlara ek olarak öğretmenlerin bilimsel araştırma öz yeterlilik düzeyleri ile proje
yarışmaları danışmanlık öz yeterlilik düzeyleri arasındaki regresyon analizi sonuçları incelendiğinde;
öğretmenlerin proje yarışmaları danışmanlık öz yeterlilik ölçeğinin danışmanlık ve rehberlik yeterlilik
boyutunda, akademik yeterlilik boyutunda, yarışmalara katılmaya ikna becerisi ve sorumluluk boyutlarının
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birlikte bilimsel araştırma öz yeterlilik ile anlamlı bir ilişki içinde bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Bu
yordayıcı değişkenler öğretmenlerin bilimsel araştırma öz yeterliliklerindeki toplam varyansın büyük bir
kısmını açıklamaktadır. Buna ek olarak, proje yarışmaları danışmanlık öz yeterlilik ölçeğinin danışmanlık ve
rehberlik yeterlilik boyutunun, akademik yeterlilik boyutunun ve yarışmalara katılmaya ikna becerisi
boyutlarının öğretmenlerin bilimsel araştırma öz yeterlilik düzeylerinin pozitif ve anlamlı bir yordayıcısı
olduğu sonucu elde edilmiştir. Ancak sorumluluk boyutunun bilimsel araştırma öz yeterliliğinin anlamlı bir
yordayıcısı olmadığı sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Proje yarışmaları, Proje Yarışmaları Danışmanlık, Öz Yeterlilik
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Are The Sources Of My Knowledge Of Curriculum And Other Competencies Is The Same?
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Abstract No: 185 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Teaching profession is a profession which requires a lot of skills and competence in its field and
requires expertness. One of these fields of competence is awareness of the curriculum concept.
Awareness of teacher candidates and teachers' curriculum concept and curriculum knowledge can be
seen as one of the most fundamental competence fields of professional life. Teachers' level of knowledge
in this field of competence is an integral part of other competence fields of the profession (field
knowledge, field teaching, measurement-evaluation, classroom management, etc.). The curriculum
knowledge from some of the sub-competences that make up this unity is possible in the theoretical
framework that the field of competence is closer to and in correspondence. In this context, the aim of
this study is to examine how the field of competency in the target curriculum knowledge is in
correspondence with the profession's sub-competence fields (field knowledge, pedagogic competency in
field teaching, student evaluation applications, using information and communication technologies in
teaching, student behavior and class management, individualized learning approaches, teaching for
students for special needs, education in a multicultural and multilingual environment, teaching crosscurricular skills, vocational guidance, internal and self-evaluation of schools, teacher-parent collaboration,
school management and administration).
For this purpose, data of 54395 teachers from 16 different countries (United Arab Emirates,
Australia, Brazil, Chile, Columbia, Czech Republic, Germany, Dominican Republic, Spain, Hong Kong, Korea,
Peru, Macao Portugal, China, Taiwan and United States of America) in the framework of PISA (Program
for International Student Assessment) 2015 were obtained and simple and multiple correspondence
analyzes were performed on these data. The data was downloaded from PISA’s official website and paid
attention to perform analyzes on data sets with no missing data entry. Teachers were given “I do not have
knowledge in this field”, “during my education before service”, “ as part of my personal development”
and “both during before my service and as part of my personal development” options in collecting data
about curriculum knowledge and in which process did they develop their competencies in terms of other
fields related to it, by PISA and their choices about this subject were expected. Analyzes were made on
frequencies within the scope of the options specified in the analysis of simple and multiple
correspondence statistics. In basic correspondence analysis, the compatibility of program information
with all other sub-fields is examined. According to the results of simple correspondence analysis,
"curriculum knowledge" and other profession sub-competency fields have 76% to 17% of total inaction
(variance) values. During the analyzes, sub-competence areas with a total inactivity value of 50% and
above were included in the evaluation process. In this context, interpretations were made on “student
evaluation applications” with 76%, “field teaching” with 70% and “field knowledge” with 65% sub-fields,
other fields were not evaluated and interpreted since they have less than 50% total inaction values. It was
determined that 75% of the contribution values to the dimensions were sufficient (Glynn, 2014) and that
the simple correspondence analyzes could be examined in two dimensions. Chi-square values were found
to be significant in all analysis results.
In the analysis of simple correspondence analysis between curriculum knowledge and student
evaluation applications, the inactivity values of dimensions were found to be 47% for first dimension and
28% for the second dimension, and both dimensions were found to be sufficient to explain the relations.
In other words, it is seen that there is a strong significance between the rows and the columns of the
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table. Accordingly, there was a high degree of correspondence between the options of "during my
education before service" in both the curriculum knowledge and the student evaluation fields in the 1st
dimension and "both during before my service and as part of my personal development" in the 2nd
dimension.
Simple correspondence analysis results in terms of field teaching were 53% for 1st dimension and
27% 2nd dimension. There was a high correspondence in both fields in “both during before my service
and as part of my personal development” options. In other words, it is seen that teachers are directed to
courses and in-service programs for personal education in field teaching as well as teacher education in
field knowledge and curriculum knowledge.
In terms of field knowledge, it was seen that 1st dimension contributed 57% and 2nd dimension
contributed approximately 26%. According to the result of the simple correspondence analysis of
curriculum knowledge and field knowledge, “during my education before service" and "both during
before my service and as part of my personal development" showed a high degree of correspondence.
A multiple correspondence analysis was conducted in order to see how all of the variables in the
study correspond. It was determined that two dimensions with an eigenvalue higher than 1 were
observed as a result of the multiple correspondence analysis. It was determined that the contribution of
the first dimension to the two dimensions is higher when the contribution levels of the variables are
compared. When the relations of variables were examined in the dimension graph, it was observed that
the field teaching closely matched the curriculum knowledge. Again, it can be said that these variables
closely in correspondence with the "during my education before service" and "both during before my
service and as part of my personal development" options.
Keywords: Teaching profession, field teaching, field knowledge, correspondence analysis
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Bildiri No: 185 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Öğretmenlik mesleği birçok beceri ve yeterlik alanını bünyesinde barındıran ve uzmanlık gerektiren
bir meslektir. Bu yeterlik alanlarından biri de öğretim programı kavramına ilişkin farkındalıktır. Öğretmen
adaylarının ve öğretmenlerin öğretim programı kavramına ilişkin farkındalıkları ve program bilgisi meslek
yaşamlarının en temel yeterlik alanlarından biri olarak görülebilir. Öğretmenlerin bu yeterlik alanına ilişkin
bilgi düzeyleri mesleğin diğer yeterlik alanlarıyla (alan bilgisi, alan öğretimi, ölçme-değerlendirme, sınıf
yönetimi vb.) bir bütünlük gösterir. Bu bütünlüğü oluşturan kimi alt yeterlik alanlarından program bilgisi
yeterlik alanının daha yakın bir ilişki ve uyum içerisinde olması kuramsal çerçevede olanak dahilindedir. Bu
kapsamda bu çalışmanın amacı program bilgisine ilişkin yeterlik alanının mesleğin alt yeterlik alanlarıyla
(alan bilgisi, alan öğretiminde pedegojik yeterlikler, öğrenciyi değerlendirme uygulamaları, öğretimde bilgi
ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, öğrenci davranışları ve sınıf yönetimi, bireyselleştirilmiş öğrenme
yaklaşımları, özel gereksinimli öğrenciler için öğretim, çok kültürlü ve çok dilli bir ortamda eğitim, ara
disiplin becerilerinin öğretimi, mesleki rehberlik, okulların iç değerlendirilmesi ve öz-değerlendirme,
öğretmen-ebeveyn işbirliği, okul yönetimi ve idaresi) nasıl bir uyum gösterdiğinin incelenmesidir.
Bu amaçla PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2015 çerçevesinde gerçekleştirilen
16 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturalya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Çekya, Almanya, Dominik
Cumhuriyeti, İspanya, Hong Kong, Kore, Peru, Makao, Portekiz, Çin, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri)
katılan toplam 54395 öğretmenin verileri elde edilmiş ve bu veriler üzerinden basit ve çoklu uyum
analizleri gerçekleştirilmiştir. Veriler PISA’nın resmi internet sitesinden indirilmiş olup eksik veri girişi
olmayan veri setleri üzerinde analizlerin gerçekleştirilmesine dikkat edilmiştir. Öğretmenlere veri
toplamada PISA tarafından program bilgisi ve onunla ilişkili diğer alanlara yönelik yeterliklerini hangi
süreçte edindiklerine yönelik olarak “bu alanda bilgi sahibi değilim”, “hizmet öncesi öğrenimim sırasında”,
“kişisel gelişimimin bir parçası olarak” ve “hem hizmet öncesi hem kişisel gelişimim sırasında” seçenekleri
sorulmuş ve buna yönelik tercihleri istenmiştir. Basit ve çoklu uyum istatistiklerine yönelik analizlerin
gerçekleştirilmesinde belirtilen seçenekler kapsamındaki frekanslar üzerinden analizler
gerçekleştirilmiştir. Basit uyum analizinde program bilgisinin diğer tüm alt alanlarla ayrı ayrı uyumlarına
bakılmıştır. Basit uyum analizi sonuçlarına göre “program bilgisi” ile diğer meslek alt yeterlik alanlarının
%76 ile % 17 oranında toplam eylemsizlik (varyans) değerlerine sahip oldukları görülmüştür. Analizler
sırasında toplam eylemsizlik değeri %50 ve üzere değere sahip olan alt yeterlik alanları değerlendirme
sürecine dahil edilmiştir. Bu kapsamda “öğrenci değerlendirme uygulamaları” %76, “alan öğretimi” %70
ve “alan bilgisi” %65 alt alanları ile ilgili yorumlamalara gidilmiş diğer alanlar %50’den daha az toplam
eylemsizlik değerine sahip oldukları için değerlendirme ve yorum dışı bırakılmıştır. Boyutlara katkı
değerinin de %75 olması yeterli görülmüş (Glynn, 2014) ve basit uyum analizlerinin iki boyut olarak
incelenebileceği belirlenmiştir. Ki-kare değerleri tüm analiz sonuçlarında anlamlı bulunmuştur.
Program bilgisi ile öğrenci değerlendirme uygulamaları arasındaki basit uyum analizinde boyutların
eylemsizlik değerleri 1.boyut için %47, 2.boyut için ise %28 olarak bulunmuş ve her iki boyutun da ilişkileri
açıklamada yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani tablonun satır ve sütunları arasında yüksek düzeyde
ilişkinin olduğu görülmüştür. Buna göre 1.boyutta hem program bilgisi hem de öğrenciyi değerlendirme
alanlarında “hizmet öncesi eğitimim sırasında” seçeneği, 2.boyutta da “hem hizmet öncesi hem de kişisel
gelişimim sırasında” seçenekleri arasında yüksek düzeyde bir uyum gözlenmiştir.
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Alan öğretimi açısından da basit uyum analizi sonuçları 1.boyut için %53, 2.boyut için ise %27
olarak gerçekleşmiştir. Her iki alanda da “hem hizmet öncesi eğitim hem de kişisel gelişimim sırasında”
seçeneklerinde yüksek bir uyum gözlemlenmiştir. Yani öğretmenlerin program bilgisi ve alan öğretiminde
öğretmen eğitimleri yanında alan öğretiminde kişisel eğitimlerine yönelik kurs ve hizmet içi programlara
yöneldikleri görülmektedir.
Alan bilgisi açısından da 1.boyutun %57, 2.boyutun da yaklaşık %26 oranında katkı sağladığı
görülmüştür. Buna göre program bilgisi ile alan bilgisi basit uyum analizi sonuçlarına göre “hizmet öncesi
eğitimim sırasında” ve “hem hizmet öncesi hem de kişisel gelişimim sırasında” seçenekleri yüksek bir uyum
göstermiştir.
Araştırmada yer alan değişkenlerin tümünün nasıl bir uyum gösterdiğine yönelik olarak da çoklu
uyum analizi yapılmıştır. Çoklu uyum analizi sonucunda özdeğeri 1’den yüksek olan iki boyutun görüldüğü
belirlenmiştir. İki boyuta, değişkenlerin katkı düzeyleri karşılaştırıldıklarında 1.boyuta katkının daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Değişkenlerin ilişki durumları boyut grafiğinde incelendiğinde alan öğretiminin
program bilgisi ile daha yakın bir uyum gösterdiği gözlemlenmiştir. Yine bu değişkenlerin “hizmet öncesi
eğitim” ve “hem hizmet öncesi eğitim hem de kişisel gelişimim sırasında” seçenekleriyle yakın uyum
gösterdiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimi, alan öğretimi, alan bilgisi, uyum analizi
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Abstract No: 187 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
1.The Purpose of the research
In this study, it was aimed to determine preservice elementary mathematics teachers’ self-efficacy
beliefs towards teaching Process according to gender, graduated high school, orders and reasons of
preference the program that enrolled and their attitudes towards teaching profession
2.The subject and the problem of the research
The main problem of this research is to examine preservice elementary mathematics teachers’
self-efficacy beliefs towards teaching Process
The first sub problem is whether the self-efficacy beliefs of preservice teacher vary according to
the gender variable,
The second sub-problem is whether the self-efficacy beliefs of preservice teacher vary according
to the graduated high school variable,
The third sub-problem is whether the self-efficacy beliefs of preservice teacher vary according to
the order of preference,
The fourth sub-problem is whether the self-efficacy beliefs of preservice teacher change according
to the reasons preference variable,
The fifth sub-problem is whether the self-efficacy beliefs of the preservice teacher vary according
to the teaching profession.
3.The importance of the research
Various factors play a role in the development of education and teaching. One of these is the
teacher factor. It is assumed that the teacher who carries out his profession with success and affection is
one of the most important sources for education and teaching. For this reason, it is considered that the
determination of preservice elementary mathematics teachers’ self-efficacy beliefs towards teaching
Process may contribute to how succesful they will be in their future profession.
4.Method
4.1.The model of the research
The current study was performed by using the survey scan model. The Variables are gender,
graduated high school, order of preference, reasons preference and teaching profession.
4.2.The group of the research
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The participants of the study are 98 senior students of primary education mathematics teaching
department,Kazım Karabekir Faculty of Education at Ataturk University. 78 of the students are female and
20 are male.
4.3.Data collection instruments
The " Self-Efficacy Beliefs Towards Teaching Process Scale" developed by Soner Mehmet Özdemir
was used in this study.Factor analysis has been applied forconstruct validity of the scale, and for reliability,
Cronbach Alfa has been applied as internal consistency co-efficient. The scale has displayed a three factor
structure in the factor analysis carried out. It is observed that these three sub-factors have explained
41.95% of the variance within the whole scale points. The first factor explains 20.21%, the second one
explains11.04%, and the third factor explains 10.34% of the total variance. These three factors were
named planning, application and assessment. The results of the co-efficient of reliability were .668, .839,
.756 and .882 for planning subscale, applicationsubscale, assessment subscale and total score,
respectively. The scale consists of 40 items in total and there were 8 items in the first subscale, 19 items
in the second and 13 items in the last scale.This scale is a 5-choice Likert-type scale ranging from strongly
agree to strongly disagree.
4.4Data Analysis
Firstly, personal information of prospective mathematics teacher participating in the research was
obtained. Percentage, frequency values were obtained for this information. the Levene Test was used for
the homogeneity of the variances . Tests were used according to normality and homogeneity assumptions
to illuminate the main problem of the research.
5.Result
According to the findings obtained from the research, it has been determined that 78 of the
students are female and 20 are male; 78,6 % of the students are female and 20,4 % are male. According
to the data, the various opinions of the prospective students of primary education mathematics were
obtained
Keywords: TEACHER, SELF-EFFICACY BELIEFS, TEACHING PROCESS

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Sürecine Yönelik Öz-yeterlik İnançları
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1 . Araştırmanın Amacı
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Bu araştırmada İlköğretim Matematik Öğretmeni adaylarının öğretim sürecine yönelik öz-yeterlik
inançları cinsiyet, mezun olunan lise, tercih sırası, tercih nedeni, öğretmenliğe yönelik tutuma göre
farklılaşıp farklılaşmasının ortaya konulması amaçlanmış
2 . Araştırma Konusu ve Problemi
İlköğretim Matematik Öğretmeni adaylarının öğretim sürecine yönelik öz-yeterlik inançlarını
incelemek bu araştırmanın ana problemini oluşturmaktadır. Araştırma beş alt problemden oluşmaktadır
Birinci alt problem , Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının cinsiyet değişkenine göre değişip
değişmediği,
İkinci alt problem , Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının mezun olunan lise değişkenine
göre değişip değişmediği,
Üçüncü alt problem , Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının tercih sırası değişkenine göre
değişip değişmediği,
Dördüncü alt problem , Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının tercih nedeni değişkenine
göre değişip değişmediği,
Beşinci alt problem Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının öğretmenliğe yönelik tutuma
göre değişip değişmediğidir.
3 . Araştırmanın önemi
Eğitim ve öğretimin gelişmesi için çeşitli faktörler rol oynamaktadır. Bunlardan birisi öğretmen
faktörüdür. Mesleğini başarı ve sevgiyle yürüten öğretmen eğitim ve öğretim için en önemli kaynaklardan
biri olduğu görüşü varsayılmaktadır. Bu nedenle, İlköğretim Matematik Öğretmeni adaylarının öğretim
sürecine yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi, adayların ilerideki meslek yaşantılarında ne
derecede başarılı olacaklarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
4 . Yöntem
4 . 1 . Araştırma Modeli
Mevcut çalışma betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Değişkenler, cinsiyet,
mezun olunan lise , tercih sırası, tercih nedeni, öğretmenliğe yönelik tutumlardır.
4 . 2 . Araştırma Grubu
Araştırmaya katılanlar Atatürk üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim matematik
eğitimi dördüncü sınıfında öğrenim gören 98 öğrencidir. Öğrencilerin 78 i kız , 20 si erkektir.
4 . 3 . Veri Toplama Aracı
Soner Mehmet Özdemir tarafından geliştirilen, “ Öğretim Sürecine İlişkin Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği
” ile veriler toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için faktör analizi, güvenirlik içinse iç tutarlık katsayısı
Cronbach Alfa uygulanmıştır. Yapılan faktör analizinde ölçek üç faktörlü bir yapı göstermiştir. Bu üç alt
faktörün Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları tüm ölçek puanları içindeki varyansın % 41,95’ ini
açıkladığı görülmüştür. İlk faktör toplam varyansın % 20,21 ’ini , ikinci faktör % 11,04 ’ünü ve üçüncü faktör
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de % 10,34 ’ ünü açıklamaktadır . Bu işlemlerin ardından ölçekteki faktörler “planlama”,“uygulama” ve
“değerlendirme” şeklinde adlandırılmıştır
Yapılan güvenirlik analizinde ise ölçeğin ilk faktörü için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı , 668
olarak bulunurken, ikinci faktör için , 839 ve üçüncü faktör içinse ,756 olarak çıkmıştır. İç tutarlılık katsayısı
ölçeğin tümü için ise , 882 olarak bulunmuştur. Ölçek toplam 40 maddeden oluşmaktadır ve ilk alt boyutta
8 , ikinci alt boyutta 19 ve son alt boyutta da 13 madde vardır.Ölçek “ hiç katılmıyorum ”, “ tamamen
katılıyorum ” aralıklarında değişen beşli Likert tipindedir ( Özdemir, 2008 ) .
4. 4. Veri Analizi
Öncelikle Araştırmaya katılan İlköğretim matematik öğretmenliği adaylarının Kişisel bilgileri elde
edilmiştir. Bu bilgiler için yüzde, frekans değerleri elde edilmiştir. Varyansların homojenliği için Levene
testi kullanılmıştır. Çalışmanın ana problemini aydınlatmak için Normallik ve homojenlik varsayımlarına
göre testler kullanılmıştır.
5. Sonuç
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin 78’ i kız, 20 ‘ si erkek ; % 79,6 sı kız, % 20,4 ’
ü ise erkek olarak bulunmuştur. Verilere göre İlköğretim matematik öğretmenliği adaylarının çeşitli
görüşleri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ÖĞRETMEN, ÖZYETERLİK İNANCI, ÖĞRETİM SÜRECİ
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Abstract No: 189 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose: Teacher training and education has been one of the most frequently used topics in recent
years. Recently, various researches have been done to determine the standards of teacher education,
reports are being published, grants allocated for projects, trainings are organized; however, a common
set of standards for teacher educators, who are "teachers of teachers" and obliged to provide teachers
with professional knowledge and skills that are based on sound foundations and to provide continuous
professional development, have not still been set so far. In this context, this research aims to give an
insight into differences of standards for teacher educators between the United States and the
Netherlands and to make contribution to further researches regarding setting common standards for
teacher educators.
Method: In this research, out of the qualitative research methods document analysis technique
was used. Document analysis is a type of qualitative research in which documents are deciphered by the
researcher to put into words and meaning around an evaluation topic.
Findings: Whereas ATE in 2008 put forward 68 standards under nine dimensions for teacher
educators: Teaching, cultural competence, and scholarship, professional development, program
development, collaboration, public advocacy, teacher education profession and vision; the Dutch
Association of Teacher Educators in 1997 has put forward 25 standards under five dimensions for teacher
educators: Content competencies, pedagogical competencies, organizational competencies, group
dynamic and communicative competencies, developmental and personal growth competencies.
Following the standards for teacher educators of the United States in 2008, only the Netherlands out of
28 Member States of European Union, have a nationally stated set of standards for their teacher
educators. Though there are no nationally stated standards for teacher educators’ professional
knowledge in the world as there are in the Netherlands and the USA, there are some general expectations
in Englandt, there are some courses about teacher educators offered in Israel;some researches regarding
teacher educators done by teacher educators in Norway.
Conclusion: There is a significant overlap between the Dutch and the American standards. ATE
standards emphasize to a bigger degree, the duty of the teacher educators to make contribution to
training in general and to the expert community of teacher educators specifically. The most important
common point between in the Dutch list of skills and in the American list of standards, pedagogical point
of views of teacher educators become a central role in teacher education process. Another common point
is that teacher educators are supposed to be get involved in forming new information of practical and
theoretical nature. Besides, the importance of publication is not strongly stated in the Dutch or in the
American standards for teacher educators. Besides these, teacher educators are supposed to be get
involved the current individual professional development and to enhance professional development in
others as stated in Dutch standards and in the Association of Teacher Educators standard which states
that master teacher educators inquire and reflect into own practice. According to ATE standards and the
Dutch standards, teacher educators’ profession is supposed to be rich and comprehensive in aspects of
the special subject matter ideas and of a large range of related areas, such as pedagogy and psychology.
These areas set the basis for the professional part of information of teacher education. When it comes to
the differences between them, compared to the standards for Dutch Teacher Educators ATE standards
concentrate on more verifiable parts of teacher educators work related to attitude, cultural and social
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activities, convictions and considering, a lot of which must be self reported by teacher educators
themselves. Teacher educators are expected to get involved and to make an effect on education in and
out of institution, to be active in-service education of teachers, to get leadership roles. The American
standards clearly mention that master teacher educators supply leadership position in education whereas
the Dutch proposal has no direct stating of the leadership position of teacher educators. Dutch Teacher
Educators assert that the members of the professional group act as a central role in combining the content
of the professional profile. In such a way, the profile they have created differentiates from the profiles
developed in the content of the professional profile of ATE.
Keywords: Teacher educators, Teacher educator standards, American teacher educator standards, Dutch
teacher educator standards
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Bildiri No: 189 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç: Öğretmen eğitimi son yıllarda en çok çalışılan konulardan biri olmuştur. Türkiye’de
öğretmen eğitiminin standartlarını belirlemek için çeşitli araştırmalar yapılmakta, raporlar yayınlanmakta,
projeler için hibeler tahsis edilmekte ve eğitimler düzenlenmektedir, ama henüz "öğretmenin öğretmeni"
olan ve öğretmenlere sağlam temellere dayanan sürekli mesleki gelişim sağlayan profesyonel bilgi ve
becerileri kazandırmakla yükümlü olan öğretmen eğitimcileri için bir standartlar kümesi
oluşturulmamıştır. Bu bağlamda bu araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’deki Amerikan Öğretmen
Eğitimcileri Derneği (ATE) ve Hollanda’daki Hollandalı Öğretmen Eğitimcileri Derneği (VELON) tarafından
belirlenen standartlar arasındaki farklılıkları derinlemesine ele almayı, bu konuda bir anlayış kazandırmayı
ve öğretmen eğitimcilerine yönelik standartlar belirlemeye yönelik yapılan sonraki araştırmalara katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi tekniği kullanılmıştır.
Doküman analizi, belgelerin araştırmacı tarafından belirli bir konu çerçevesinde ele alındığı, bu konular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin deşifre edildiği nitel bir araştırma türüdür.
Bulgular: ATE, öğretmen eğitimcileri için dokuz boyut altında 68 standart ortaya koymuştur. Bunlar
öğretim, kültürel yeterlilik, mesleki gelişim, program geliştirme, işbirliği, kamu savunuculuğu, öğretmen
eğitimi mesleği ve vizyonudur. VELON ise 1997 yılında öğretmen eğitimcileri için beş boyut 25 standart
ortaya koymuştur. Bunlar içerik yeterlikleri, pedagojik yetkinlikler, örgütsel yetkinlikler, grup dinamik ve
iletişimsel yetkinlikler, gelişimsel ve kişisel gelişim yetkinliklerdir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
öğretmen eğitmenlerinin standartlarını takiben, 28 Avrupa Birliği üyesi ülkeden yalnızca Hollanda
öğretmen eğitimcileri için ulusal olarak belirlenmiş bir standartlar kümesine sahiptir. Dünyanın farklı
yerlerinde Hollanda ve ABD'de olduğu gibi öğretmen eğitimcilerine yönelik ulusal olarak belirlenmiş
standartlar olmamasına rağmen, İngiltere'de konunun uzmanları tarafından sunulan bazı genel
beklentiler; İsrail'de sunulan öğretmen eğitimcileri hakkında bazı kurslar; Norveç'teki öğretmen
eğitimcileri tarafından öğretmen eğitimcileri hakkında yapılan araştırmalar bulunmaktadır.
Sonuç: Hollanda ve Amerikan öğretmen eğitimcisi standartları önemli oranda örtüşmektedir.. ATE
standartları, öğretmen eğitimcilerinin genel olarak eğitime ve özellikle öğretmen yetiştiricilerinin uzman
topluluğuna katkıda bulunma görevini daha fazla vurgulamaktadır. Hem Hollanda hem de Amerikan
öğretmen eğitimcilerinin standartları listesindeki en önemli ortak nokta, öğretmen eğitimcilerinin
pedagojik bakış açılarının öğretmen yetiştirme sürecinde merkezi bir rol oynamasıdır. Diğer bir ortak nokta
ise, öğretmen eğitimcilerinin pratik ve teorik nitelikteki yeni bilgileri oluşturmaya dahil olmaları
gerektiğidir. Ayrıca, yayın yapmanın önemi her iki standartlar kümesinde açıkça belirtilmemiştir. Bunların
yanı sıra, her iki listede de öğretmen eğitimcilerinin bireysel mesleki gelişime gereken önemi vermesi ve
öğretmen yetiştirme sürecinde kendi uygulamalarını sorgulayıp mesleki gelişimlerini arttırmaları
beklenmektedir. Her iki standartlar kümesine göre, öğretmen eğitimcisi mesleğinin, pedagoji ve psikoloji
gibi oldukça geniş bir alanı kapsayan zengin ve yeterince kapsamlı içeriklerden oluşması gerekiyor. Bu
alanlar, öğretmen eğitimi sürecinde sunulması gereken mesleki bilgi ve içeriğin temelini oluşturmaktadır.
Aralarındaki farklılıklar söz konusu olduğunda ise, Hollandalı öğretmen eğitimcilerine kıyasla ATE
standartları, öğretmen eğitimcilerinin iş kapsamlarının yine öğretmen eğitmenlerinin kendileri tarafından
beyan edilen tavır, kültürel ve sosyal faaliyetler ve kanaatlarle ilgili daha doğrulanabilir bölümlerine
odaklanmaktadır. Öğretmen eğitimcilerinden, kurum içi ve dışı eğitim, öğretmenlerin hizmet içi
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eğitimlerde aktif olmaları ve gerekli liderlik rollerini üstlenmeleri beklenmektedir. ATE standartlarında,
usta öğretmen eğitimcilerinin eğitimde liderlik pozisyonu almalarının gerektiği belirtirken, Hollanda
öğretmen eğitimcilerine ait olan standartlar kümesinde ise liderlik pozisyonu doğrudan belirtilmemiştir.
Hollandalı öğretmen eğitimcileri, meslek grubu üyelerinin mesleki profilin içeriğinin ortaya çıkarılmasında
merkezi bir rol oynadığını ileri sürmektedir. Bu şekilde oluşturdukları profil, ATE'nin mesleki profili için
geliştirilen profilden farklılaşır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimcisi, Öğretmen eğitimcisi standartları, Amerikan Öğretmen eğitimcisi
standartları, Hollandalı Öğretmen eğitimcisi standartları,
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Abstract No: 218 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Aim
In 2014, the existing Anatolian Training Teacher High Schools were restructured by the Ministry of
National Education, and they were transformed Science High School, Social Sciences High School or
Anatolian High School or closed. In this study, the role of Anatolian Training Teacher High Schools in
teacher education and the consequences of closing them with importance were evaluated.
Method
In this study, the contributions of the Teacher Schools to the teacher training were examined and
the reasons for the closure and the results were evaluated by using the scientific literature.
Findings
In 1848, to train teacher for Ottoman junior high schools (rüştiye), “Darulmuallimin” was opened.
Name of these schools were Teaching School in 1924, and Teacher School in 1935. With the law on village
institutes, these teacher training schools were gathered under the same roof of village institutes.
However, these schools were closed in 1954 and they were transformed to The First Teacher Schoolwhich
has six years period of study. Until the year 1956, the only school was İstanbul High Teacher School with
the intent of training teachers for high schools. With the basic law of national education, The First Teacher
Schools, where form teachers are trained, transformed to the institute of education sciences where
period of study was 2 years. In 1982, the duration of education was increased to at least undergraduate
level in the higher education institutions that educate teachers.
In our country, while a university degree is required to become a teacher, teacher schools were
transformed to the teacher high schools in order to educate students to higher education institutions that
educate teachers and to love teaching profession. Finally, from the 1989-1990 academic year, “Teacher
High Schools” became “Anatolian Teacher High Schools”.
In the Anatolian Teacher High Schools, border and day students who came from at all levels of
society were educated together. However, mostly middle-income family children were preferring these
schools. These schools were preferred by the students because their education levels were high, their
success rate was high in university exams and they were effective in obtaining additional points advantage
in earning a profession. The fact that the teachers who worked in these schools were chosen by exams
was also seen as one of the factors. Furthermore, since these schools were boarding schools, the students
living in rural areas were not able to receive a good education, were provided with the opportunity to
receive qualified education.
There were students in these schools who wanted to become teachers, as well as students who
wanted to pursue higher education in different areas, benefiting from the school's educational qualities.
There are many people who have graduated from these schools and have a career in medicine,
engineering and law etc.
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Another special feature of teachers' schools is that they have the feeling of being a Anatolian
Training High School graduate. It is seen that graduates of these schools organize various activities to
make this feeling alive through the associations they established. But the number of these schools, which
were initially limited in number, has been increased for various reasons, so there was a visible decline in
the quality of education. With the increase in the number of teacher candidates receiving higher
education, the troubles in the appointment of prospective teachers have reduced the interest in these
schools over time.
In 2014, the existing Anatolian Training Teacher High Schools were restructured by the Ministry of
National Education, and they were transformed Science High School, Social Sciences High School or
Anatolian High School or closed. Thus, that was the end of the tradition of teachers' schools, which
continued daily from 1848.
Conclusion
Teaching is a career profession. Schools that start from secondary school and implement a teacher
training program have been helpful in educating successful educators who are committed to this
profession. Graduates from these schools who have chosen non-teaching careers have gained a more
positive view of the teaching and teaching profession. Because they have also taken teaching profession.
Students who have studied at Anatolian Teacher High School were more advantageous than other
students when they start higher education institutions related to teaching field. There is the advantage of
Anatolian Teacher High Schools in the training of class teachers and branch teachers. Anatolian Teachers'
High Schools, which have a tradition and have a certain accumulation, are required to be re-opened and
brought to education and training life.
Keywords: Teacher, Teacher Training, Teacher Schools, Anatolian Teacher's High School
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Bildiri No: 218 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç: 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması ve eğitim sisteminin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında mevcut Anadolu Öğretmen Liseleri, Fen Lisesi, Sosyal
Bilimler Lisesi ya da Anadolu Lisesi’ne dönüştürülerek kapatılmıştır. Bu çalışmada Anadolu Öğretmen
Liselerinin öğretmen yetiştirmedeki rolü ve önemi ile kapatılmasının sonuçları değerlendirilmiştir.
Yöntem:
Bu çalışmada Öğretmen Okullarının öğretmen yetiştirilmesine yönelik sağladığı katkılar
incelenerek, kapatılma gerekçeleri ve sonuçları bilimsel literatürden yararlanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular:
Türkiye’de rüştiyelere (ortaokullara) öğretmen yetiştirmek amacı ile 1848 yılında açılan
Darülmuallimin, 1924 yılında Muallim Mektebi, 1935 yılında ise Öğretmen Okulu olarak faaliyetine devam
etmiştir. 1940 yılında Köy Enstitüleri Yasası çıkartılmış ve köy öğretmen okulları Köy Enstitüsü statüsü
altında toplanmıştır. Ancak bu okullar 1954 yılında kapatılarak altı yıllık İlk Öğretmen Okulu’na
dönüştürülmüşlerdir. Liselere öğretmen yetiştirmek amacıyla 1956 yılına kadar faaliyet gösteren tek okul
ise İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu olmuştur. 1973 yılına kadar bu durum devam etmiş, 1739 sayılı Milli
Eğitim Temel Kanunu ile öğretmen olmak için yüksek öğrenim görmek şartı getirildiği için, sınıf öğretmeni
yetiştiren İlk Öğretmen Okulları iki yıllık Eğitim Enstitüleri'ne dönüştürülmüştür. 1982 yılında ise öğretmen
yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında öğrenim süreleri en az lisans düzeyine çıkartılmıştır.
Ülkemizde öğretmen olmak için yükseköğrenim görme şartı aranması ile birlikte öğretmen okulları
da öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına öğrenci yetiştirmek ve öğretmenlik mesleğini
sevdirmek amacıyla eğitim veren Öğretmen Liselerine dönüştürülmüştür. Öğretmen Liselerinin eğitim
seviyelerini iyileştirmek amacıyla da 1989-1990 öğretim yılından itibaren Anadolu Öğretmen Lisesi
uygulamasına geçilmiştir.
Gündüzlü ve yatılı öğrencilerin öğrenim gördüğü Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenciler,
toplumun her kesiminden gelmekle birlikte ağırlıklı olarak orta gelir düzeyine sahip ailelerden
gelmekteydi. Öğrenciler tarafından bu okulların tercih edilmesinde, eğitim seviyelerinin yüksek olması,
üniversite sınavlarında başarı oranlarının yüksek olması ve meslek kazandırmada ek puan avantajı
sağlamaları etkili olmaktaydı. Bu okullarda görev yapan öğretmenlerin seçilmiş olması da faktörlerden
birisi olarak görülmekteydi. Ayrıca bu okulların yatılı olması nedeniyle iyi bir eğitim alma imkânından
yoksun, kırsal kesimlerde oturan ailelerin çocuklarının nitelikli eğitim alma fırsatına sahip olması
sağlanıyordu.
Bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin içerisinde öğretmen olma isteği taşıyanlar olduğu gibi,
okulun eğitim kalitesinden yararlanarak farklı alanlarda yüksek öğrenim görmek isteyen öğrenciler de
vardı. Bu okullardan mezun olup tıp, mühendislik, hukuk vb. alanlarda kariyer sahibi olan pek çok kişi
bulunmaktadır.
Öğretmen okullarının bir başka özelliği, mezunlarına öğretmen liseli olma ayrıcalığı duygusunu
aşılamasıdır. Bu okullardan mezun olanların kurdukları dernekler vasıtasıyla bu duyguyu yaşatmak için
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çeşitli etkinlikler düzenledikleri görülmektedir. Fakat başlangıçta sayıları sınırlı olan ve Türkiye’nin
öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci yetiştiren bu okulların sayısı, çeşitli gerekçelerle
artırılmış, dolayısıyla eğitim kalitelerinde de gözle görülür bir düşme görülmüştür. Yüksek öğrenim gören
öğretmen adaylarının sayısındaki artış ile birlikte öğretmen adaylarının atamasında yaşanan sıkıntılar
zamanla bu okullara olan ilgiyi azaltmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılında bakanlığın yeniden yapılandırılması ve eğitim sisteminin
geliştirilmesi gerekçesi ile Anadolu Öğretmen Liselerini Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu
Liselerine dönüştürerek 1848’lerde başlayan öğretmen okulları geleneğini sona erdirmiştir.
Sonuç: Öğretmenlik bir kariyer mesleğidir. Bu mesleğe gönül vermiş başarılı eğitimcilerin
yetiştirilmesinde, ortaöğretimden başlayan ve öğretmen yetiştirme programı uygulayan okullar yararlı
olmuştur. Farklı mesleğe yönelmiş mezunlar da öğretmenlik terbiyesi alarak yetiştikleri için eğitime ve
öğretmenlik mesleğine daha olumlu bir bakış açısı kazanmışlardır. Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim
gören öğrenciler, öğretmenlik alanı ile ilgili yüksek öğretim kurumlarına başladıklarında hazır bulunuşluk
açısından diğerlerine göre daha avantajlı olmaktadır. Nasıl teknik öğretmenlerin eğitiminde meslek
liselerinin yararı varsa, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenlerinin yetiştirilmesinde de Anadolu Öğretmen
Liselerinin yararı vardır. Geleneği olan ve belli bir birikimi geçmişten günümüze taşıyan Anadolu Öğretmen
Liselerinin yeniden açılması ve eğitim-öğretim hayatına kazandırılmaları gerekir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Okulları, Anadolu Öğretmen Lisesi
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Abstract No: 232 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The concept of migration is amongst the leading topics, which maintains its currency today.
Because of its connections to many different research areas like health, economy and education,
migration is one of the most popular topics that has been studied over for decades. Migration has been
defined many times. Basically, migration is the relocation of people, who voluntarily of forcefully desert
the places they live individually or in groups, to a new geography temporarily or permanently because of
war, environmental degradations, educational problems and/or political or economic reasons. Migration
is a strong phenomenon that affects both the migrants and the people already resided in the region
directly. Migration phenomenon causes changes in the people’s lives who are affected by it. These
changes bring along some issues most of the time.
It is possible to come across a good number of studies that include the effects of migration on
various topics such as education, poverty, women, urbanization and multiculturalism. It can be seen that
in studies that handle the women-migration relations, focuses on the physical, emotional and sexual
violence against women; in studies that handle the relationship among migration, poverty and
urbanisation, the effects of poverty on social, spatial and economic environments are emphasized; and in
studies that handles the relationship between migration and multiculturalism, the psychosocial aspects
of migration and orientation and acceptance periods are evaluated. Whereas in studies that look into the
relationship between migration and education, it can be understood that topics such as language issues,
labouring of immigrant children and the attitude of immigrant parents are studied.
According to UNHCR (2018), the number of the people who have to leave their homes across the
world by the end of 2017 is 68.5 million. 25.4 million of these are refugees, 40 million are internal
immigrants who were forced to move away from their homes within their own countries and 3.1 million
are asylees. This immigration movement is felt all around the world. Turkey has also taken its place among
the most external immigrant-receiving countries. It can be viewed on the official website of UNICEF (2018)
that Turkey has approximately 3.6 million Syrian immigrants, 1.6 million of which are schoolchildren. It is
mentioned at the start of 2017 that 350 thousand of these children are not schooled. It is also clear that
the immigration phenomenon and the multicultural lifestyle that it creates will affect the Turkish
educational system for many years to come. Educational activities that are designed to enhance the
knowledge and abilities of our teachers and teacher candidates about the immigration phenomenon are
thought to be of paramount importance to tackle such situations.
Purpose: The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the migration training
programme that is developed according to the needs of teacher candidates.
Method: A case study, one of the qualitative research patterns, is used in the study. The study is
carried out with the voluntary participation of 19 female and 15 male (34 individuals in total) teacher
candidates in spring 2018. Journals are gathered from the teacher candidates after every session as a
mean of data collection tool. Furthermore, the effectiveness of the Migration Training Programme is tried
to be evaluated by having focused group conversations with selected teacher candidates at the end of
the process. In the analysis of qualitative data gathered from the journals of teacher candidates and the
focused group interviews, descriptive and content analyses are utilized. The Migration Education
Programme lasted for eight weeks in total. During eight sessions, paper analyses, movie analysis (Dancer
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in the Dark), book analysis (the Land) and activities like immigration & poverty, migration & women,
migration & children, migration & education, migration & multiculturalism etc. were carried out. During
the process, teacher candidates kept dairies. At the end of the process, focused group interviews with the
participating teacher candidates were made to evaluate the effectiveness of the education.
Results: As a result, it is understood that Migration Training Programme deepens the knowledge
of teacher candidates on the concept of migration; provides a detailed analysis of the effects of migration
on poverty, women, children, and education; and enables the education to be re-formed in the context
of migration and multiculturalism. It is recommended that it would be useful to review the teaching
programs in the context of migration phenomenon and to make the necessary adjustments.
Keywords: Migration, training program, teacher candidates
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Göç olgusu günümüzde güncelliğini koruyan başlıca konular arasında yer almaktadır. Göç sağlık,
ekonomi, eğitim gibi pek çok farklı çalışma alanı ile ilişkili oluşu sebebiyle üzerinde yıllardır çalışılan
konulardan biridir. Göçün pek çok tanımı yapılmıştır. En temelde, insanların savaş, çevresel bozulmalar,
eğitim almada yaşanılan sıkıntılar, siyasi veya ekonomik problemler sebebiyle gönüllü olarak ya da zorunda
kalarak yaşadıkları çevreyi bireysel ya da gruplar halinde terk ederek yeni bir coğrafyaya kalıcı ya da bir
süreliğine yerleşmesi hareketine göç denilmektedir. Göç hem göç eden kişileri hem de göç edilen bölgede
halihazırda yaşayan diğer insanları doğrudan etkileyen kuvvetli bir olgudur. Göç olgusu bundan etkilenen
bireylerin yaşamında değişikliklere neden olur. Bu değişimler çoğu zaman bazı sorunları da beraberinde
getirmektedir.
Göçün eğitim, yoksulluk, kadın, kentleşme, çok kültürlülük gibi konulardaki etkilerine yer veren çok
sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. Kadın ve göç ilişkisini ele alan çalışmalarda kadına uygulanan
fiziksel, duygusal ve cinsel şiddette dikkat çekildiği; göç, yoksulluk ve kentleşme ilişkisine değinen
çalışmalarda yoksulluğun sosyal, mekânsal ve ekonomik etkileri üzerinde durulduğu; göç ve çokkültürlülük
ilişkisine odaklanan çalışmalarda göçün psikososyal boyutunun, uyum ve kabul sürecinin değerlendirildiği
görülmektedir. Göçün eğitim ile ilişkisini ele alan çalışmalarda ise dil sorunu, göçmen çocukların
çalıştırılması, göçmen velilerin tutumları gibi konuların araştırıldığı anlaşılmaktadır.
UNHCR (2018)’e göre 2017 sonu itibariyle dünyada yaşadığı yerden ayrılmak zorunda kalan insan
sayısı 68.5 milyondur. Bu insanların 25.4 milyonu mülteci, 40 milyonu kendi ülkeleri içinde yer değiştirme
zorunda kalan iç göçmen ve 3.1 milyonu ise sığınmacıdır. Bu göç hareketi dünya genelinde
hissedilmektedir. Türkiye’de en çok dış göç alan ülkeler arasında yerini almıştır. UNICEF (2018) resmi
sitesinde Türkiye’de yaklaşık 3.6 milyon Suriyeli mülteci yaşadığı ve bunların 1.6 milyonunun okul çağındaki
çocuk olduğu görülmektedir. 2017 yılı başlangıcında bu çocuklardan 350 bininin okullaşamadığı ifade
edilmektedir. Göç olgusu ve onun ürettiği çok kültürlü yaşamın Türk eğitim sistemini uzun yıllar etkisi altına
alacağı açıktır. Böylesi bir durum karşısında öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın göç olgusuna
ilişkin bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitim etkinliklerinin öneminin büyük olacağı
düşünülmektedir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarına yönelik olarak geliştirilen göç eğitim programının
etkililiğinin incelenmesidir.
Yöntem: Araştırmada Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma, 2018
bahar yarıyılında 19 kız 15 erkek toplam 34 gönüllü öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama
aracı olarak her oturum sonrasında öğretmen adaylarından günlükler toplanmıştır. Ayrıca sürecin sonunda
seçilen öğretmen adaylarıyla odak grup görüşmeleri yapılarak Göç Eğitim Programının etkililiği
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Öğretmen adaylarının günlükleri ve odak grup görüşmelerinden elde
edilen nitel verilerin analizinde betimsel ve içerik analizine başvurulmuştur. “Göç Eğitim Programı” toplam
sekiz hafta sürmüştür. Sekiz oturum boyunca, makale analizleri, film analizi (Karanlıkta Dans), Kitap Analizi
(Lanetli Topraklar), göç ve yoksulluk, göç ve kadın, göç ve çocuk, göç ve eğitim, göç ve çokkültürlülük vb.
etkinliklerine yer verilmiştir. Süreç boyunca öğretmen adayları günlük tutmuşlardır. Sürecin sonunda
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eğitimin etkililiğini değerlendirmek amacıyla eğitime katılan öğretmen adaylarıyla odak grup görüşmeleri
yapılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Sonuç olarak, Göç Eğitim Programının öğretmen adaylarının, göç kavramına
yönelik bilgilerini derinleştirdiği, göçün yoksulluk, kadın, çocuk ve eğitim üzerindeki etkilerinin ayrıntılı
analiz edilmesini sağladığı; eğitimi göç ve çokkültürlülük bağlamında yeniden yapılandırmalarını sağladığı
anlaşılmaktadır. Öğretmenlik programlarının göç olgusu bağlamında yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli
düzenlemelerin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göç, eğitim programı, öğretmen adayları
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Educational Sciences At Risk!
1

Fahriye Hayırsever , Filiz Evran Acar1, Aslıhan Kuyumcu Vardar1, Ahmet Sapancı2
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD
2
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
1

Abstract No: 234 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In Turkey, 16 March 1848 is an important date for teacher training and an educational science
since “Darülmuallimin” which was a teaching school was opened on that day. In the republican era this
development gained speed and many educational books were translated into Turkish, many educators
were sent to Europe and United States to study in this subject. In 1937 Institute of Pedagogy was founded
in İstanbul University and in 1964 Faculty of Educational Sciences was opened Ankara University. Within
this period other universities established educational sciences departments and all these steps
contributed to the development of the field. However sometimes development and updating studies in
teacher training reawakened the discussions on the place and importance of educational sciences
discipline within others.
In 1997 many undergraduate programs of educational sciences were closed, some educational
science courses were excluded from the curriculum of teacher education programs. In 2006 some
changes were made related with educational sciences courses and in 2016 some departmental changes
were made. All these adjustments are significant indicators which show that this subject still remains on
the agenda and is worthy to discuss.
Most particulary, various practices on the distribution and conducting teaching profession courses
of the pedagogical formation program which was differently transformed to train branch teachers of
secondary education in 2010-2011 may have caused a weakness in the importance of educational
sciences discipline..
In order to start a pedagogical formation program, educational sciences department, sufficient
number and quality of academical staff are required as official criterion. These standards emphasise the
necessity and significance of educational sciences discipline. Yet, current practices in the universities still
reveal the existence effort of the discipline within others.
After all this, it is thought that to renew the discussions about the aims and functions of
educational sciences discipline both in terms of theory and teacher training programs perspectives would
contribute to the importance of the field.
Purpose
The purpose of this study is to determine the aims, functions, importance and current problems
of educational sciences discipline and to offer solutions. In order to reach the general purpose of the study
the following questions have been tried to answered:
According to the views of lecturers working at educational sciences departments in faculties of
education;
1. What is the aim and the importance of the department?
2. What are the current problems?
3. What are the solutions that are suggested towards the problems experienced?
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Methodology
This study is descriptive. Qualitative research methods have been used in this study.
The population consists of all the lecturers working in the educational sciences departments of
state universities in Turkey. Sampling methods have not been used since whole population has been tried
to be reached.
In line with the purpose of the study, a semi structured questionnaire form was prepared in order
to obtain qualitative data. Five questions were asked about personal information and eight questions
were asked related with the purpose of the study in the questionnaire form. The data collection tool has
been sent via e-mail to the study group. Participants have replied the open ended questions.
Content analysis has been used to analyze the data. Nvivo has been used in the process of content
analysis. In order to obtain coder reliability, each researcher has coded the data independently. Codes
and themes have been established. The results of the analysis were compared. Similarities and differences
were reviewed.
Findings
The data analysis process has not been concluded in this study. According to the data obtained so
far, the findings are presented below in line with the purpose of the study.
Regarding the main aim of Educational Sciences; doing research about education, producing
knowledge ( theory, method etc.), shaping applications, basing education upon scientific principles,
developing the discipline, finding solutions for educational problems, increasing the quality in teachinglearning process, training teachers concepts have been determined.
Regarding the current problems; problems related with lecturers, administrative, identity, ethical
problems themes have been determined. The following are the examples of the concepts related with
problem themes.





About the problems related with the lecturers; insufficient expertise, unqualified course process, incapacity
for doing research, inadequate cooperation.
In the content of administrative problems; frivolity in practice, off site administrators, heavy course load,
conflicts in distribution of courses.
About identity problem; inability in supporting the discipline, being despised, the perception of other
departments, the restriction of the discipline.
About ethical problem; economic interest, jealousy, commercialization of education etc. concepts are
identified.

Regarding the solutions of the problems experienced by the department of Educational
Sciences; establishing program and identity, admistration and academic studies themes are designated.





In the program theme; establishing core programs.
In the identity theme; introducing the department, making clear mission definitions, creating environments
suitable for exchanging ideas, creating communities
In the administration theme; selecting qualified academicians,
In the academic studies theme; interdisciplinary studies concepts are defined.

Results
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After completion of data analysis process, according to the findings the results will be presented.
Keywords: Educational sciences, teacher training, pedagogical formation
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Eğitim Bilimleri Tehdit Altında! “hepimiz Eğitim Bilim-ciyiz...”
Fahriye Hayırsever1, Filiz Evran Acar1, Aslıhan Kuyumcu Vardar1, Ahmet Sapancı2
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD
2
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1

Bildiri No: 234 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Ülkemizde 16 Mart 1848’de Darülmuallimin isimli öğretmen okulunun açılması öğretmen
yetiştirme ve eğitim bilimlerinin gelişmesi açısından önemli bir tarihtir. Cumhuriyet döneminde bu gelişme
ivme kazanarak eğitim bilimleri alanına ilişkin önemli yabancı eserler Türkçe’ye çevrilmiş, çok sayıda Türk
eğitimci eğitim bilimleri alanında eğitim görmek üzere Avrupa ve Amerika’ya gönderilmiştir. 1937’de
İstanbul Üniversitesine Pedagoji Enstitüsünün, 1964 yıllında Ankara Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri
Fakültesinin kurulması ve diğer üniversitelerde eğitim bilimleri bölümünün kurulması eğitim bilimlerinin
alan olmasında ve gelişim göstermesinde önemli katkılar sağlamıştır. Ancak öğretmen yetiştirme
programlarında yapılan geliştirme ve güncelleme çalışmaları zaman zaman eğitim bilimleri alanının diğer
bilim dalları arasındaki yeri ve önemine ilişkin yapılan tartışmaları yeniden gündeme getirmiştir
1997 yılında eğitim bilimleri alanında birçok lisans programlarının kapatılması, öğretmen yetiştirme
lisans programlarından bazı eğitim bilimleri derslerinin kaldırılması, 2006 yılında eğitim bilimleri derslerine
ilişkin çeşitli değişikliklerin yapılması, 2016 yılında da eğitim bilimi bölümündeki ana bilim dallarında
birtakım değişikliğe gidilmesi bu konunun günümüze kadar gündemde kaldığı ve tartışmaya değer
olduğunun önemli bir göstergesidir.
Özellikle 2010-2011 öğretim yılında ortaöğretim alan öğretmeni yetiştirmek amacıyla farklı bir
forma dönüştürülen pedagojik formasyon programlarında Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB) derslerinin
dağılımı ve yürütülmesindeki çeşitli uygulamaların eğitim biliminin diğer disiplinler arasındaki yerini
zayıflattığı düşünülmektedir.
Pedagojik formasyon programının açılması için eğitim bilimleri bölümünün varlığı, yeterli sayıda ve
nitelikte kadrolu öğretim üyesi olması temel ölçüt olarak belirlenmiş olması bu alanının gerekliliğine ve
önemine vurgu yapmaktadır. Ancak, üniversitelerdeki mevcut uygulamalar eğitim bilimleri alanının halen
diğer disiplinler arasında bir varoluş çabası içinde olduğunu düşündürmektedir.
Buna göre, eğitim bilimleri bölümünün amaç ve işlevinin, hem kuramsal hem de öğretmen
yetiştirme programları çerçevesinde yeniden tartışılmasının, eğitim bilimlerinin bir disiplin olarak diğer
bilim dalları arasında güçlü kılınmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Amaç
Bu çalışmanın amacı, eğitim bilimleri bölümünün amacının, işlevinin, öneminin ve yaşadığı
sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin getirilmesidir.
Araştırmanın genel amacına ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Eğitim fakültesi eğitim bilimleri bölümünde görev yapan öğretim üyeleri görüşlerine göre Eğitim
bilimleri bölümünün;
1. Amacı ve önemi nedir?
2. Karşılaştığı problemler nelerdir?
3. Karşılaştığı problemleri çözmeye yönelik önerileri nelerdir?
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Yöntem
Bu çalışmanın modeli betimseldir. Mevcut durumun belirlenmesinde bireylerin deneyimlerinden
ve görüşlerinden yararlanılması amacıyla araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır .
Araştırmanın evreni, devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinin eğitim bilimleri bölümlerinin tüm
anabilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine
gidilmemiş, tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda nitel veri elde etmeyi sağlayacak açık uçlu sorulardan oluşan
yarı yapılandırılmış bir anket formu hazırlanmıştır. Veri toplama aracının kapsam geçerliği için eğitim
bilimleri alanında görev yapan dört uzmandan görüş alınmıştır. Soruların anlaşılırlığını ve yanıtlanabilirliğini
test etmek amacıyla beş öğretim üyesine ön uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda veri toplama
aracında bir soru düzeltilmiş, bir soru da eklenmiştir. Anket formunda kişisel bilgilere ilişkin beş, araştırma
amacına yönelik sekiz açık uçlu soru bulunmaktadır.
Veri toplama aracı, çalışma grubuna elektronik posta aracılığıyla ulaştırılmış, kendilerinden açık
uçlu sorulara ilişkin yanıtlarını yazmaları istenmiştir.
Araştırma verilerinin analizinde Nvivo kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Veri analizinde kodlayıcı
güvenirliğini sağlamak için her bir araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak kodlar ve temalar
oluşturulmuş, daha sonra bir araya gelinerek analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Benzerlikler ve farklılıklar
gözden geçirilmiştir. Temaların altında yer alan kodların anlamlı bir bütün oluşturması açısından iç
tutarlılık; araştırmada elde edilen verilerin birbiri ile ilişkilendirilebilmesi açısından da dış tutarlılık
sağlanmıştır.
Bulgular
Bu araştırmada verilerin analiz süreci devam etmektedir. Şu ana kadar yapılan analize göre elde
edilen bulgular araştırmanın amaçları doğrultusunda aşağıda verilmiştir.
Eğitim Biliminin temel amacına ilişkin olarak; eğitime yönelik araştırma yapmak, Bilgi üretmek
(kuram, yöntem vb.), Uygulamalara yön vermek, Eğitimi bilimsel ilkelere dayandırmak, Alanı geliştirmek,
Eğitsel sorunlara çözüm üretmek, Eğitim-öğretimin niteliğini arttırmak, Öğretmen yetiştirmek
kavramlarına ulaşılmıştır.
Eğitim Bilimleri Bölümünün karşılaştığı problemlere ilişkin olarak; Öğretim üyelerine ilişkin
sorunlar, yönetsel sorunlar, kimlik sorunu ve etik sorunlar temalarına ve bu temalara ilişkin kavramlara
ulaşılmıştır.





Öğretim üyelerine yönelik olarak uzmanlaşmada yetersizlik, derslerin niteliksiz işlenmesi, özgün araştırma
yapamama, iş birliği zayıflığı,
yönetsel sorunlar kapsamında uygulamada ciddiyetsizlik, alan dışı yönetici, yoğun ders yükü, ders
dağılımında çatışma yaşanması ,
kimlik sorunuyla ilgili olarak alana sahip çıkamama, küçümsenme, diğer bölümlerin algısı, alanın daralması,
etik sorunla ilgili olarak ekonomik çıkarlar, kıskançlık, eğitimin ticarileşmesi vb. kavramlarına ulaşılmıştır.

Eğitim Bilimleri Bölümünün karşılaştığı problemlerin çözümüne ilişkin olarak; program, kimlik
oluşturma, yönetim ve akademik çalışmalar temalarına ulaşılmıştır.


Program temasında çekirdek program oluşturma,
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kimlik oluşturmada bölümü tanıtma, görev tanımı yapmak, tartışma platformları oluşturmak, topluluk
oluşturmak,
yönetim temasında nitelikli akademisyen seçimi ve akademik çalışmalar temasında disiplinler arası
çalışmak, alt disiplinler il iş birliği kavramlarına ulaşılmıştır.

Sonuç
Veri analiz süreci tamamlandığında elde edilen bulgulara göre sonuçlar verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme, pedagojik formasyon
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An Investigation Of Perspectives On Educational Philosophies In The Context Of
Stereotypes
Abdurrahman Şahin1, Orhan Kumral1
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Abstract No: 244 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose
A stereotype refers to an incomplete or oversimplified judgement resulting from a process without
any detailed examination of a subject. Stereotypes have recently been viewed as unrealistic judgments
about different social groups (women, men, young people, elderly, people with disabilities, teachers,
nurses, doctors, whites, blacks, etc.) and reflected on the literature with these emphases. During the
enlightenment period, however, it had often been viewed as the enemy of rationality and been associated
with the attitude of a person conducting an investigation on a study subject. Those investigation topics
might range from natural science topics to concepts in philosophy. Studies demonstrate that such
philosophies as progressivism or existentialism are adopted, as other philosophies, such as essentialism,
are not often adopted by educational practitioners. One can then talk about stereotypes toward
philosophy in general and towards educational philosophies in particular. This makes one think whether
there is a stereotypical view about education philosophies labelling them as good or bad. The purpose of
this study is to question the participants’ current knowledge of educational philosophies by considering
the topic of stereotype and to further identify the sources of their knowledge.
Method
Participants of this descriptive study were 120 last year candidates enrolled in the Psychological
Counseling and Guidance program. The data of the study were collected through a structured
questionnaire form consisting of open-ended questions in three main sections. In the first part of this
form, the participants were asked to state two most important allegations of a given educational
philosophy for educational activities and to state where they obtained this information from. In the
second part, they were asked to state which philosophy they would wish an educational institutions to
adopt. In the last part, they were asked to state a philosophy they would prioritize in their professional
life. The obtained data were analyzed by identifying codes and frequencies, presented by using
percentages, and discussed in connection with the topic of stereotype.
Findings
Findings demonstrate the following characteristics were stated for each philosophy. Findings
demonstrate that developing the intellectual capability (n = 54), teaching of classical works (n = 27),
teacher centered approach (n = 25) and absolute truth (n = 23) are in perennial philosophy; an
authoritarian teaching (n = 65), unquestionable absolute information (n = 43), rote memorization (n = 14)
and overreliance to rules (n = 10) are in essentialist philosophy; democratic and student-centered
education (n = 34), emphasis on the individuality of the learners (n = 23), being a change agent (n = 20)
and learning to learn (n = 15) are in progressive philosophy; social reform (n = 74), discovery learning (n
= 14), development of the society (n = 13), and developing the individual for the benefit of society (n = 8)
are in the reconstructionist philosophy of education; questioning the meaning of life (n = 55), making free
choices and assuming responsibility for these choices (n = 35), self-fulfillment (n = 15) and considering the
uniqueness of an individual (n = 13) are in existentialist philosophy; getting out of the traditional and
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modernity (n=23), normlessness and relativity (n = 8), return to the old (n = 6) and knowledge subjectivity
(n = 4) are in the postmodernist philosophy; objective knowledge (n = 57), the use of scientific method (n
= 23), reasoning (n = 11) and purpose of collective benefit (n = 2) are in positivist philosophy; discovery
learning and knowledge construction (n = 82), democratic education (n = 21), subjectivity of knowledge
(n = 12) and teacher as a guide (n = 10) are in the constructivist philosophy. The majority of respondents
(74%) stated that the main source of their knowledge for philosophies (except for postmodernism) was
the Public Personnel Selection Exam (KPSS) preparation books. Participants were wished to see that the
institution they would work had adopted constructivism (n = 61), progressivism (n = 25),
reconstructionism (n = 14), and existentialists (n = 11). They also stated to adopt constructivism (n = 49),
existentialism (n = 33), progressivism (n = 17), and reconstructionism (n = 10) in their professional lives.
Conclusion
Findings point a stereotypical representation of the progressivist, reconstructionist, existentialist,
positivist and constructivist philosophies by merely focusing on positive aspects, as opposed to essentialist
philosophy of education portrayed negatively. Similarly, the findings regarding the philosophies that the
participants put forward in their philosophical preferences confirm the existence of a stereotypic view.
Essentially, it is possible to assert that an approach ignoring the advantages of perennialist and essentialist
philosophies of education is as risky as the approach ignoring the threats of positivist, progressivist,
existentialist, and some other philosophies. It is hence important to use techniques such as dialectics or
six-hat thinking in the teaching of educational philosophies in order to give learners opportunities to look
at a philosophy from different angles. Candidates must be directed to read sources other than the Public
Personel Selection Exam books. As expressed by poststructuralists, instructors need to avoid using a
language in the teaching of philosophies creating dual oppositions based on sovereignty relations, namely
positioning one philosophy as the other in this relation.
Keywords: Educational philosophy, teacher education, stereotype
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Abdurrahman Şahin1, Orhan Kumral1
1
Pamukkale Üniversitesi

Bildiri No: 244 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç
Kalıp yargı (stereotip), kişinin herhangi bir konu hakkında ayrıntılı bir inceleme yapmaksızın
oluşturduğu, eksik veya gerçeği bütünüyle yansıtmayan bir yargıyı ifade etmektedir. Kalıp yargılar, son
yıllarda farklı sosyal gruplara (kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar, engelliler, öğretmenler, hemşireler,
doktorlar, beyazlar, siyahiler vs.) ilişkin geliştirilen gerçek dışı yargılar şeklinde ele alınmakta; bu şekliyle
yazına yansımaktadır. Oysaki aydınlanma döneminde rasyonelliğin düşmanı olarak görülen kalıp yargılar,
daha geniş bir bakış açısıyla ele alınmış; kişinin herhangi bir araştırma veya inceleme konusuna ilişkin
çalışmasında benimsediği tutumla daha çok ilişkilendirilmiştir. Bu inceleme konuları, doğa bilimlerimden
felsefe konularına kadar uzanabilir. Eğitim felsefelerine ilişkin yapılan araştırmalar, ilerlemecilik veya
varoluşçuluk gibi bazı felsefelerin öncelikle tercih edildiğini, buna karşın esasicilik gibi başka felsefelerin
tercih edilmediğine dair izler sunmaktadır. Öyleyse, felsefeye veya farklı eğitim felsefelerine karşı da
önyargılı veya kalıpçı yargılardan söz edilebilir. Bu durum, eğitim felsefelerine karşı iyi veya kötü gibi
kategoriler üzerinden (getiri veya götürülerini göz ardı eden) kalıpçı bir bakışın olup olmadığını
düşündürmektedir. Bu araştırmanın amacı, katılımcıların Eğitim Felsefesi dersi kapsamında okutulan ve
öğrenme ortamlarını etkileyen eğitim felsefesi akımlarına dönük mevcut bilgilerini, kalıp yargı (steriotip)
penceresinden sorgulamak ve bu bilgilerin kaynağını ortaya koymaktır.
Yöntem
Betimsel araştırma temelinde yürütülen çalışmanın katılımcılarını, 120 kişiden oluşan Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) anabilim dalına kayıtlı son sınıf adaylar oluşturmuştur. Araştırmanın
verileri, üç ana kısımdaki açık-uçlu sorulardan oluşturulan yapılandırılmış bir anket formu aracılığıyla
toplanmıştır. Bu formun ilk kısmında katılımcılardan, verilen her bir eğitim felsefesinin eğitim faaliyetlerine
yönelik en temel iki iddiasını ve bu bilgilerini nereden edindiklerini ifade etmeleri istenmiştir. İkinci
kısımda, çalışacakları eğitim kurumlarının verilen felsefelerden hangisini öncelikle benimsemiş olmasını
arzu ettiklerini ifade etmeleri; son kısımda ise kendi mesleki yaşamlarında arzu ettikleri temel felsefeyi
belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler, kodlama ve frekans analizi yoluyla çözümlenmiş; yüzdeler
kullanılarak sunulmuş; sonuç kısmında ise kalıp yargılar bağlamında tartışılmıştır.
Bulgular
Elde edilen verilerden çıkan bulgular göre, daimicilik felsefesinde entelektüel birey
yetiştirme(n=54), klasik eserlerin okutulması (n= 27), öğretmen merkezli yaklaşım (n=25) ve mutlak
hakikat (n=23);
esasicilik
felsefesinde otoriter
bir
öğretim (n=65), sorgulanmayan
mutlak
bilgi (n=43), ezbercilik (n=14) ve kurallara aşırı bağlılık (n=10); ilerlemecilik felsefesinde demokratik ve
öğrenci merkezli eğitim (n=34), öğrencinin bireyselliğine vurgu (n=23), değişimci olma (n=20)
ve öğrenmeyi öğrenme (n=15); yeniden kurmacı felsefede toplumsal reform (n=74), keşfederek
öğrenme (n=14), toplumun kalkınması (n=13) ve bireyin toplum yararına yetişmesi (n=8); varoluşçu
felsefede yaşamın anlamını sorgulama (n=55), özgürce seçimler yapabilme ve bu seçimlerin
sorumluluğunu üstlenme (n=35), kendini var etme (n=15) ve insanın biricikliğini dikkate alma (n= 13);
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postmodernist felsefede gelenekselin dışına çıkma ve yenileşme(n=23), kuralsızlık ve görelilik (n=8), eskiye
dönüş (n=6) ve bilgide öznellik (n=4); pozitivist felsefede olgusal bilgiye önem verme (n=57), bilimsel
yöntemi kullanma (n=23), aklı kullanma (n=11) ve topluma fayda sağlama amacı (n=2); yapılandırmacı
felsefede ise buluş ve bilgiyi yapılandırma (n=82), demokratik eğitim (n=21), bilginin öznelliği (n=12)
ve öğretmenin rehber konumu (n=10) öne çıkmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu (%74), felsefeler için
(postmodernizm hariç) başat bilgi kaynağının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hazırlık kitapları
olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar çalışacakları kurumun sırasıyla yapılandırmacı (n=61), ilerlemeci
(n=25), yeniden kurmacı (n=14) ve varoluşçu (n=11) felsefelerin benimsenmiş olmasını; meslek
hayatlarında ise yapılandırmacılık (n=49), varoluşçuluk (n=33), ilerlemecilik (n=17) ve yeniden kurmacılık
(n=10) felsefelerini benimseyeceklerini ifade etmektedirler.
Sonuç
Bulgular esasici felsefeyi olumsuzlayan bir yaklaşıma karşın; ilerlemeci, yeniden kurmacı,
varoluşçu, pozitivist ve yapılandımacı felsefeleri olumlu yönleriyle resmeden bir dilin gösterdiği kalıp
yargıcı bir yaklaşımı işaret etmektedir. Benzer şekilde, katılımcıların felsefi tercihlerinde öne çıkardıkları
felsefelere ilişkin bulgular da, kalıp yargıcı bir bakışın varlığını doğrulamaktadır. Esasen, daimici veya esasici
felsefelerin eğitim açısından getirilerini göz ardı eden bir yaklaşımın eğitim sistemi ve toplumun geleceği
açılarından; pozitivist, ilerlemeci, varoluşçu veya diğer bazı felsefelerin risk alanlarını yok sayan bir
yaklaşım kadar sakıncalı olduğunu söylemek olanaklıdır. Eğitim felsefelerinin öğretiminde diyalektik veya
altı şapkalı düşünme gibi, bir gerçekliğe farklı açılardan bakma fırsatı veren teknikler kullanmalı; adayların
KPSS kitaplarının dışındaki kaynaklara yönlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, felsefelerin öğretiminde
postyapısalcıların dillendirdiği, egemenlik ilişkisine dayalı ikili karşıtlıklar yaratan ve bu ilişki içinde diğer bir
felsefeyi öteki olarak olumsuzlayan bir dil kullanmaktan uzak durmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim felsefesi, öğretmen yetiştirme, kalıp yargı.
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Abstract No: 250 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The main aim of this study is to analyse the attitudes of the teachers, who work at the different
levels of the education system, regarding the project competitions within the context of the arithmetic
average values based on their answers to the scale items. The research was designed in the general
screening model.The study group of the research is comprised of 667 teachers who work at the primary,
elementary and high schools of Ardahan Provincial Directorate of National Education in the academic year
of 2017-1018. In this study, “The Scale of Teacher Attitude within Project Competitions” developed by
Tortop (2013), is utilised as a means for data collection. As the structure of the scale is examined, it is
identified that the scale contains a 5 point likert scale structure made up of 19 articles intotal and 5
factors. For the scoring of the scale items, a specific scoring system is utilised for coding the positive
statements in that while the expressions like “Totally Agree”, “Agree”, “Hesitant”, “Don’t Agree” and
“Never Agree” correspond to the scores as (5, 4, 3, 2 and 1) respectively, on the other hand, for coding
the negative statements the quite opposite sorting of the scores as (1, 2, 3, 4 and 5) is applied for scoring
the scale items. As the scale factors and the items of the factors are examined, it is identified that there
are 6 items (1, 2, 3 ,4, 5 and 6) for the dimension of the student development, 5 items (7, 8, 9, 10 and 11)
for the dimension of the importance of education, 3 items (12, 13 and 14) for the dimension of evaluation,
2 items (15 and 16) for the dimension of negative behaviour and 3 items (17,18 and 19) for the dimension
of mentorship. The cronbach reliability coefficient alpha of the overall scale is 0.87. The cronbach
reliability coefficient alpha is determined as 0.82 for the dimension of “student development”, 0.84 for
the dimension of “the importance of education,”, 0,70 for the dimension of “evaluation”, 0,76 for the
dimension of “negative behaviour” and finally 0.66 for the dimension of “mentorship”. For the case of the
analysis of the data acquired in the study, the evaluation is carried out basing on the values of the
arithmetic average of the article answers of the teachers of various education scales. As the results are
assessed within the context of the answers of the teachers to the scale’s articles regarding student
development, it is identified that the high school teachers have a rather positive attitude for the case of
the following issues compared to the teachers of other education stages; They believe that the project
competitions develop the self esteem and self respect of the students, that these competitions also
develop their friendships, that the students also feel themselves as a scientist in these activities. For the
issue of elementary school teachers’ attitude towards the same dimension, the positive attitude is also
the case; they also believe that the project competitions are valuable for the education of the students,
that the project competitions will improve the scientific research skills of the students and finally that the
project competitions will also develop the learning skills of the students. When the answers of the
teachers regarding the dimension of the importance of education are assessed, it is gathered that
compared to the teachers of other education stages, the primary school teachers have rather positive
attitudes towards the following issues; they think that projects competitions should be included within
the education programmes, that the students will gather useful information regarding education during
these activities and that these processes will contribute to the students. As the answers of the teachers
to the articles within the dimension of evaluation are examined, it is identified that compared to the
teachers of other education stages, the primary school teachers show more attitudes regarding such
issues that during the project competitions the juries have incorrect and unfair assessments, and that this
situation negatively impact the students, that the juries should be educated about the project assessment
process, and finally that the juries are insufficient. When the answers of the teachers to the articles within
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the dimension of negative behaviour are assessed, it is attained that compared to the teachers of other
education stages, the high school teachers show much more attitudes regarding such issues that the
project competitions encourage students to scientifically cheat, that they refer to only a specific group of
students, that the other students feel themselves shunned, and thus, the students develop negative
behaviour. As the answers to the articles within the dimension of mentorship are examined, it is thought
that the high school teachers have difficulty in persuading the students and their parents about
participating in the project competitions, which turns out to be a process that is tiring and boring for the
teachers, and as well as that the project competitions take too much time of the teachers. It is also
identified that the elementary students do not like participating in project competitions as advisors.
Keywords: Project Competitions, Teacher, Attitude.
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Öğretmenlerin Proje Yarışmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
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Bildiri No: 250 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bu araştırmanın temel amacı farklı eğitim-öğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin
düzenlenen proje yarışmalarına yönelik tutumlarını ölçek maddelerine verdikleri cevaplara ait aritmetik
ortalama değerleri bağlamında incelemektir. Araştırma genel tarama modelinde tasarlamıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı
ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 667 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak (Tortop, 2013) tarafından geliştirilen “Proje Yarışmaları Öğretmen Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
Ölçeğin yapısı incelendiğinde; ölçek 5’li likert tipinde toplam 19 madde ve 5 faktörlü bir yapı içermektedir.
Ölçek maddelerinin puanlanmasında, olumlu ifadelerin kodlanmasında “Tamamen Katılıyorum”,
“Katılıyorum”, “Kararsızım” “Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum” ifadelerinin puan karşılığı olarak (5, 4,
3, 2 ve 1) şeklinde bir puanlama sistemi kullanılırken, olumsuz ifadelerin puanlamasında ise tam tersi bir
sıra takip edilerek (1, 2, 3, 4 ve 5) şeklinde bir puanlama ile ölçek maddeleri puanlanmıştır. Ölçek faktörleri
ve faktörlerde yer alan maddeler incelendiğinde, öğrenci gelişimi boyutunda 6 (1, 2, 3 ,4, 5 ve 6) madde,
eğitimin önemi boyutunda 5 (7, 8, 9, 10 ve 11) madde, değerlendirme boyutunda 3 (12, 13 ve 14) madde,
olumsuz davranış boyutunda 2 (15 ve 16) madde ve mentörlük boyutunda 3 (17, 18 ve 19) madde
bulunmaktadır. Ölçeğin genelinin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.87’dir. Ölçeğin “Öğrenci gelişimi”
boyutu için cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.82, “Eğitimin önemi” boyutu için cronbach alpha
güvenirlik katsayısının 0.84, “Değerlendirme” boyutu için cronbach alpha güvenirlik katsayısının 0.70,
“Olumsuz davranış” boyutu için cronbach alpha güvenirlik katsayısının 0.76 ve son olarak “Mentörlük”
boyutu için cronbach alpha güvenirlik katsayısının 0.66 olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen
verilerin analizinde farklı eğitim-öğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin ilgili maddeye verdikleri
cevaplara ait aritmetik ortalama değerleri baz alınarak değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen bulgular
incelendiğinde, ölçeğin öğrenci gelişimi boyutunda yer alan maddelere öğretmenlerin verdikleri cevaplar
incelendiğinde, lise öğretmenlerinin proje yarışmalarının öğrencilerinin öz güven ve öz saygılarını
geliştireceğine, öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkilerini geliştireceği ve öğrencilerin kendilerini bilim
adamı gibi hissetleri konusundaki tutumlarının diğer kademlerde görev yapan öğretmenlere oranla daha
olumlu olduğu, ortaokul öğretmenlerinin ise proje yarışmalarının öğrencilerin eğitimleri açısından değerli
olduğuna, proje yarışmalarının öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerini geliştireceğine ve son olarak
proje yarışmalarının öğrencilerin öğrenmelerini geliştireceğine yönelik tutumlarının diğer kademelerde
görev yapan öğretmenlere oranla daha olumlu olduğu sonucu elde edilmiştir. Eğitimin önemi boyutunda
yer alan maddelere öğretmenlerin verdikleri cevaplar incelendiğinde, ilkokul öğretmenlerinin diğer
kademelerde görev yapan öğretmenlere kıyasla proje yarışmalarının eğitim programında bulunması
gerektiğine, bu süreçte öğrencilerin eğitim açısından yararlı bilgiler edinebileceklerine ve bu sürecin
öğrencilere katkı sağlayacağına yönelik tutumlarının diğer kademelerde görev yapan öğretmenlere kıyasla
daha olumlu olduğu sonucu elde edilmiştir. Değerlendirme boyutunda yer alan maddelere öğretmenlerin
verdikleri cevaplar incelendiğinde, ilkokul öğretmenlerinin proje yarışmalarında jürilerin hatalı ve taraflı
değerlendirmeler yaptığını ve bu durumunda öğrencileri olumsuz etkilediğine, jürilerin proje
değerlendirme konusunda bir eğitimden geçmesi gerektiğine ve son olarak jürilerin yetersiz olduğuna
yönelik tutumlarının diğer kademlerde görev yapan öğretmenlere oranla yüksek olduğu sonucu elde
edilmiştir. Olumsuz davranış boyutunda yer alan maddelere öğretmenlerin verdikleri cevaplar
incelendiğinde, lise öğretmenlerinin proje yarışmalarının öğrencilerin bilimsel sahtekarlık yapmaya teşvik
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ettiği ve proje yarışmalarının belirli bir öğrenci grubuna hitap etmesine ve diğer öğrencilerin kendilerini
dışlanmış olarak hissetmelerine ve olumsuz davranışlar geliştireceğine yönelik tutumlarının diğer
kademelerde görev yapan öğretmenlere oranla daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Mentörlük
boyutunda yer alan maddelere öğretmenlerin verdikleri cevaplar incelendiğinde, lise öğretmenlerinin
öğrencileri ve velileri proje yarışmalarına katılmak için ikna etme noktasında zorluk çektikleri ve bu
durumun öğretmenler için yorucu ve sıkıcı bir durum olduğu buna ek olarak lise öğretmenlerinin proje
yarışmalarının çok zamanlarını aldığını düşünmektedirler. Ortaokul öğretmenlerinin ise proje
yarışmalarında danışman olarak katılmaktan hoşlanmadıkları sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Proje Yarışmaları, Öğretmen, Tutum
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Abstract No: 264 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose of the study: Guidance is individual development oriented, systematic and professional
helping service. This service is helpful for personal, educational and occupational development of
students. Guidance programs are used in order to draw a frame fort his systematic operation. This
framework is determined by Executive Council of Guidance Services (Rehberlik Hizmetleri Yürütme
Komisyonu) by designating purposes. Study data of previous academic years, needs analyses, suggestions
and views provide sources in determination of these aims. Guidance and psychological counseling services
play an important role in every stage of education. These services in schools are divided into two
categories as direct and indirect services. Direct services include recognition of students, informing,
orientation and psychological counseling services, while indirect ones are composed of preparation of
school GPC programs, studies toward parents, relationships with the environment, consultation, research
and evaluation services (Güven, 2016).
In addition, implementation of guidance services shows variations according to developmental
group that being addressed. This variation is successively organized by considering physical, social and
emotional development of students in accordance with different needs and levels of different age groups
of students so that continuity of the guidance program can be achieved. At the same time, this successive
sorting is away from solidity and stability. The reason behind is that content of guidance program is open
to changes and rearrangements within the bounds of needs and possibilities). Guidance program and
services must be applicable for developmental aspects of students. Since a guidance program is organized
in accordance with developmental needs, the program differs by different educational stages In that
sense, this current study focuses on implementations of guidance program in secondary education. By
conducting this present study, it is aimed to evaluate the guidance program applied in secondary
education institutions by analyzing the views of school counselors, branch teachers and secondary school
students. Moreover, main reason of focusing on secondary education stage is convenience of studying
the sample of students/teenagers who have abstract thinking abilities parallel with better decision
making, problem solving and critical thinking abilities compared to lower age groups.
In this study, evaluation of guidance program applications will be done in line with views of school
counselors, branch teachers and secondary school students. For doing that, data was gathered by taking
the views and suggestions of participants about current actions, encountered challenges, facilitative
factors in implementations of guidance program. Views of participants were gathered by using a standard
interview form which was formed by researchers.
Method: Data in this descriptive study was gathered by using survey method, and the data will be
analyzed through content analysis. 12 branch teachers from three different high schools, ten school
counsellors from ten different high schools and nine students participated from one high school, so this
study has the sample of thirty one participants. Semi- standardized interview forms were specifically
prepared and applied to each groups of school counselors, branch teachers and students differently. Five
questions for school counselors and branch teachers and three questions for students were included
within semi- standardized interview forms.
978

Findings and Results: Data for this study was gathered, and it is in process of analyzing. Therefore,
findings and result will be added later.
Keywords: Guidance Implementations, Secondary Education
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Bildiri No: 264 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç: Rehberlik, bireyin gelişimini sağlamaya yönelik sistemli ve profesyonel yardım hizmetidir.
Bu hizmetler öğrencilerin kişisel, eğitsel ve mesleki gelişimine yardımcı olmaktadır. Bu sistemli işleyişe bir
çerçeve kazandırmak için rehberlik programları kullanılmaktadır. Bu çerçevenin belirlenmesi Rehberlik
Hizmetleri Yürütme Komisyonu tarafından hedefler belirlenerek yapılmaktadır. Bu hedeflerin
belirlenmesinde önceki eğitim öğretim yılına ait çalışma verileri, ihtiyaç analizleri, paydaş öneri ve görüşleri
kaynak sağlamaktadır. Eğitimin her kademesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri önemli bir rol
oynamaktadır. Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri doğrudan ve dolaylı hizmetler olarak
ikiye ayrılmaktadır. Bu hizmetleri kısaca özetlemek gerekirse, doğrudan hizmetler öğrenciyi tanıma,
bilgilendirme, yöneltme, izleme, oryantasyon ve psikolojik danışma hizmetlerinden oluşmaktadır. Dolaylı
hizmetler kapsamına ise okul PDR programlarının hazırlanması, velilere yönelik çalışmalar, çevreyle
ilişkiler, konsültasyon ve araştırma ve değerlendirme hizmetleri girmektedir (Güven, 2016). Ayrıca, her
eğitim kademesinde rehberlik hizmetlerinin uygulanması hitap ettiği gelişimsel gruba göre değişiklik
göstermektedir. Bu değişiklik öğrencilerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri dikkate alınarak farklı
yaştaki öğrencilerin seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre birbirini takip edecek biçimde organize edilip
rehberlik programının sürekliliğine hizmet etmektedir. Aynı zamanda bu ardışık sıralama katılıktan ve
sabitlikten uzaktır. Bunun sebebi ise rehberlik programının içeriğinde ihtiyaç ve imkanlara göre esnek bir
şekilde değişiklik ve düzenlemeler yapılabilmesidir.
Rehberlik programı ve hizmetlerinin öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun olması
gerekmektedir. Rehberlik programının gelişimsel ihtiyaçlara göre düzenlenmesinden yola çıkarak bu
çalışmada rehberlik programının ortaöğretimdeki uygulamalarına odaklanılmıştır. Yapılmakta olan bu
çalışmayla ortaöğretim kurumlarındaki uygulanan mevcut rehberlik programının rehberlik öğretmenleri,
branş öğretmenleri ve öğrenciler tarafından sağlanan görüşler aracılığıyla değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Çalışmanın ortaöğretim kademesine odaklanmasında ortaöğretim öğrencilerinin
rehberlik uygulamalarıyla ilgili görüşlerinin alınmasının daha elverişli olması belirleyici olmuştur. Bu
elverişliliğin sebebi bu dönemdeki öğrencilerin soyut düşünme becerilerinin gelişmesiyle paralel olarak
karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin diğer alt yaş gruplarına göre daha üst
düzeyde olmasıdır.
Bu çalışmada ortaöğretimde rehberlik uygulamalarının rehberlik öğretmeni, branş öğretmeni ve
öğrencilerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi yapılacaktır ve bu değerlerlendirmeler ile beraber
katılımcıların görüş ve önerileri eklenerek rehberlik program uygulamalarının uygulamada ki kalitesini
arttırmak amaçlanmaktadır. Bunun için katılımcılardan, programın uygulanmasında şu anda yapılan
mevcut uygulamalar, karşılaşılan engeller, kolaylaştırıcı etmenler ve rehberlik programının daha etkili
olabilmesi için öneri ve görüşleri alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan standart bir
görüşme formu yoluyla toplanmıştır.
Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılacaktır. Çalışmaya üç farklı
liseden 12 branş öğretmeni, on farklı liseden 10 rehberlik öğretmeni, bir liseden 9 öğrenci katılmıştır.
Çalışmaya toplamda 31 kişi katılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları rehberlik öğretmeni, branş
öğretmeni ve öğrenci olmak üzere üç grup için ayrı ayrı hazırlanarak uygulanmıştır. Rehberlik öğretmeni
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ve branş öğretmenleri için beşer soruluk, öğrenciler için üçer soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formları
hazırlanmıştır.
Araştırma yöntemi olarak tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri araştırmaya konu olan
durumu veya nesneleri geçmişte ya da hala var olduğu şekliyle herhangi bir değiştirme veya etkileme
çabası olmadan betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. İçerik olarak genellikle “ne idi?”,
“Nedir?”, “Ne ile ilgilidir?” gibi sorulardan oluşmaktadır. Diğer bir deyişle tarama modellerinde önemli
olan var olan durumu olduğu gibi gözlemleyip betimlemektir. Bu nedenle çalışmada tarama modeli
kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik çözümlemesi yöntemi kullanılacaktır.
Bulgular ve Sonuçlar: Veriler toplanmış olup analiz aşamasındadır. Bulgu ve sonuçlar daha sonra
eklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Rehberlik Uygulamaları, Ortaöğretim
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Abstract No: 14 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
This study is to determine the vocational qualifications for vocational and technical high school
carpet designing branch in terms of reaching the requirements of the target age and the level that the
sector can respond to. These qualifications are addressed and identified as vocational knowledge,
professional skills and attitudes and values.
Professional qualifications for vocational and technical high school carpet designing are
determined by DACUM method. DACUM is a widely used innovative and creative method of business and
professional analysis. Design managers, pattern designers, carpet designers, carpet pattern design
managers and ARGE employees who have at least 6 years of experience in the carpet business and who
are in the field of carpet management and who are skilled in the field and who have the necessary skills
and who work in small, medium and large carpet companies in accordance with the rules of the DACUM
technique 12 individual criterion samples were selected as appropriate.
A group of 12 volunteers consisting of pattern managers, pattern designers, carpet designers,
carpet pattern design managers and ARGE employees participated in the research as a volunteer. The
group is introduced to the group by the router and the DACUM method is explained, its purpose,
characteristics, steps, roles of group members.
Career Review
At this stage, the name of the profession, the relationship to other professions, and the ideas
about it are written in brainstorming and the main points on the writing board. Written discussions on
the subject of carpet couture in general framework is determined.
Determination of Main Competence Areas
The most basic part of the carpet couture profession needs to be learned by specialist groups, and
everything that is said with brainstorming technique is written on the saddle. Positive (+) was put in front
of the same statements, and then the necessary competences were determined by adding and
subtracting. Those close to the main competencies achieved by the degree of importance have been
grouped under a general framework and made more regular.
According to the opinions taken within the brainstorming group, the main qualifications of the
field of carpet designing are;
1) Texcelle Usage
2) Psp Usage
3) Using Photoshop
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4) Using Corel Draw
5) Basic Art Education
6) Using Adobe Illustrator
7) Motif Information
8) Knitting Information
9) Yarn Information
10) Weaving Information
11) Carpet Quality Information
12) Computer Usage.
Determination of Subordinate Qualifications
In order to identify meaningful sub-competencesfor each of the main competencies identified
with the expert group, each of whom has its main competencies written in order, has been consulted.
After the necessary evaluations are made,
1) Texcelle Usage: 12 sub-qualifications
2) Psp Usage: 9 sub-qualifications
3) Photoshop Usage: 4 sub-competencies
4) Corel Draw Usage: 3 sub-qualifications
5) Basic Art Education: 3 sub-qualifications
6) Adobe IllustratorUsage: 2 sub-competencies
7) Motif Information: 1 sub-competency
8) Knitting Information: 1 sub-qualification
9) Yarn Information: 2 sub-qualifications
10) Weaving Information: 2 sub-qualifications
11) Carpet Quality Information: 1 sub-qualification
12) ComputerUsage: 41 sub-qualifications, 1 sub-qualification, have been identified.
Review of Main and Sub-qualifications
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Each main competence and sub-competence, together with the expert group, has been presented
again and the necessary elements have been passed through.
Arrangement
The determined main and sub-competencies are given by the expert group in the most recent
form by making the necessary arrangements.
Listing
The identified main and sub-competencies are listed by the expert group according to their
importance.
Evaluation
The most recently identified master and sub-competencies were presented to the expert group
and the final results were evaluated.
As a result of the research, there are 19 occupational information required by the carpet designing
profession. It is seen that 'Texcelle' and 'PSP' programs have the most professional knowledge. Texcelle
master competence is composed of 12 professional skills, 9 PSP program, 4 Photoshop program, 3 Corel
draw program, 2 Adobe Illustrator program, 1 motif information, 1 knitting variant master competence,
1 yarn information master competency, 2 weaving information master competence a total of 41
vocational skills, 1 of which is the core competency of the quality account and 1 of which is the core
competence of computer use.
The main competence of using Texcelle seems to have the most professional skills. Main
competences with the most professional skills, respectively, after Texcelle master qualification; PSP,
Photoshop and basic art education.
A questionnaire has been prepared which includes competences to determine the importance of
occupational knowledge, skills, attitudes and values of the carpet couture profession. The most important
qualifications required by the carpet designing profession are listed on the PSP and besides;
• 'effects on patterns in photoshop',
• 'Photoshop' will reduce color on the pattern. ',
• 'Carry out Quality Account on Carpet.',
Accordingly, along with being a Texcelle program based on the carpet designing profession, the
PSP program is also important. Extra photoshop, Adobe Illustrator and Corel draw programs have to be
learned after Texcelle and psp programs are learned at a level enough to practice.
Keywords: vocational and technical education, carpet designing, DACUM
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Bildiri No: 14 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bu çalışmanın amacı çağın gereksinimlerine, sektöre cevap verebilecek düzeye erişmesi açısından
mesleki ve teknik lise halı desinatörlüğü dalına yönelik mesleki yeterliklerinin belirlenmesidir. Bu
yeterlikler yönelik mesleki bilgi, mesleki beceri ve tutum ve değerler olarak ele alınmış ve belirlenmiştir.
Mesleki ve teknik lise halı desinatörlüğü dalına yönelik mesleki yeterlilikler DACUM yöntemi ile
belirlenmiştir. DACUM, yaygın olarak kullanılan yenilikçi ve yaratıcı bir iş ve mesleki analiz yöntemidir.
DACUM tekniğinin kurallarına uygun olarak halı sektöründe en az 6 yıllık tecrübesi olan, halen halı
işletmesinde çalışan ve alanına ilgili, gerekli becerilere sahip desen müdürleri, desen şefleri, halı
desinatörleri, halı desen tasarım müdürleri ve ARGE çalışanlarından ve küçük, orta ve büyük halı
firmalarında çalışan 12 kişiden ölçüt örnekleme uygun olarak seçilmiştir. Araştırmaya halı fabrikalarında
çalışmakta olan sahip desen müdürleri, desen şefleri, halı desinatörleri, halı desen tasarım müdürleri ve
ARGE çalışanlarından oluşan 12 kişilik bir grup gönüllü olarak katılmışlardır. Grup yönlendiricisi tarafından
gruptakiler tanıştırılmış ve DACUM yönteminin ne olduğu, amacı, özellikleri, aşamaları, grup üyelerinin
rolleri açıklanmıştır.
Mesleğin Gözden Geçirilmesi
Bu aşamada, mesleğin adı, mesleğin diğer mesleklerle ilişkisi gruba sorularak buna yönelik fikirleri
beyin fırtınası ile yazı tahtasına ana noktalar yazılmıştır. Yazılanların üzerinde tartışılarak halı desinatörlüğü
mesleğinin genel olarak çerçevesi belirlenmiştir.
Ana Yeterlilik Alanlarının Belirlenmesi
Halı desinatörlüğü mesleğinin en temel öğrenilmesi gereken kısımları uzman gruba sorulmuş,
beyin fırtınası tekniği ile söylenilen her şey tahtaya yazılmıştır. Aynı söylenenlerin karşısına artı (+)
konulmuş ve ardından tartışılarak gerekli yeterlilikler ekleme çıkarma yapılarak belirlenmiştir. Önemlilik
derecesine göre ulaşılan ana yeterliliklerden yakın olanlar genel bir çerçeve altında toplanarak daha
düzenli hale getirilmiştir.
Grupta yapılan beyin fırtınası kapsamında alınan görüşlere göre halı desinatörlüğü alanının ana
yeterlilikleri;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Texcelle Kullanımı
Psp Kullanımı
Photoshop Kullanımı
Corel Draw Kullanımı
Temel Sanat Eğitimi
Adobe İllüstratör Kullanımı
Motif Bilgisi
Örgü Bilgisi
İplik Bilgisi
Dokuma Bilgisi
Halıda Kalite Bilgisi
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12. Bilgisayar Kullanımı olmak üzere 12 adet olarak belirlenmiştir.

Alt Yeterliliklerin Belirlenmesi
Uzman grupla birlikte belirlenen ana yeterliklerin her birine ait anlamlı alt yeterlikleri belirlemek
amacıyla yazı tahtasına ana yeterliliklerin her biri sırasıyla yazılmış uzman gruba danışılmıştır. Gerekli
değerlendirmeler yapıldıktan sonra sonuçta;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Texcelle Kullanımı: 12 adet alt yeterlilik
Psp Kullanımı: 9 adet alt yeterlilik
Photoshop Kullanımı: 4 adet alt yeterlilik
Corel Draw Kullanımı: 3 adet alt yeterlilik
Temel Sanat Eğitimi: 3 adet alt yeterlilik
Adobe İllüstratör Kullanımı: 2 adet alt yeterlilik
Motif Bilgisi: 1 adet alt yeterlilik
Örgü Bilgisi: 1 adet alt yeterlilik
İplik Bilgisi: 2 adet alt yeterlilik
Dokuma Bilgisi: 2 adet alt yeterlilik
Halıda Kalite Bilgisi: 1 adet alt yeterlilik
Bilgisayar Kullanımı: 1 adet alt yeterlilik olmak üzere 41 adet alt yeterlilikler belirlenmiştir.

Ana ve Alt Yeterliliklerin Gözden Geçirilmesi
Uzman grupla birlikte her bir ana yeterlilik ve alt yeterlilik tekrar tartışmaya sunulmuş ve gözden
geçirilerek gerekli elemeler yapılmıştır.
Düzenleme
Belirlenen ana ve alt yeterlikler uzman grup tarafından gerekli düzenlemeler yapılarak en son şekli
verilmiştir.
Listeleme
Belirlenen ana ve alt yeterlikler uzman grup tarafından önem derecesine göre listelenmiştir.
Değerlendirme
En son belirlenen ana ve alt yeterlikler uzman gruba sunulmuş ve ulaşılan sonuçların en son
değerlendirilmesi yapılmıştır.
Araştırma sonucunda, halı desinatörlüğü mesleğinin gerektirdiği mesleki bilgiler 19 adettir. En çok
mesleki bilgiye sahip olunması gereken ‘Texcelle’ ve ‘PSP’ programları olduğu görülmüştür. Texcelle ana
yeterliliğinin 12 adet mesleki becerisi, PSP programının 9 adet, Photoshop programının 4, Corel draw
programının 3, Adobe illustrator programının 2, motif bilgisinin 1, örgü çeşitleri ana yeterliliğinin 1, iplik
bilgisi ana yeterliliğinin 2, dokuma bilgisi ana yeterliliğinin 2, halıda kalite hesabı ana yeterliliğinin 1,
bilgisayar kullanımı ana yeterliliğinin 1 adet olmak üzere toplam 41 adet mesleki beceri bulunmaktadır.
Texcelle kullanımı ana yeterliliğinin en çok mesleki beceriye sahip olduğu görülmektedir. Texcelle
ana yeterliliğinden sonra sırasıyla en çok mesleki beceriye sahip olan ana yeterlikler; PSP, Photoshop ve
temel sanat eğitimidir.
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Halı desinatörlüğü mesleğinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerlerinin önem derecesini
belirlemeye yönelik yeterliliklerin yer aldığı anket formu hazırlanmıştır. Halı desinatörlüğü mesleğinin
gerektirdiği en önemli yeterlilikler PSP ’de sıralanmış ve bunu yanın sıra;




‘photoshop ‘ da desen üzerinde efekt yapar’,
‘photoshop ‘ da desen üzerinde renk düşürür.’,
‘Halıda Kalite Hesabını Yapar.’,

Buna göre halı desinatörlüğü mesleğinin temeli Texcelle programı olmakla birlikte bunun yanı sıra
PSP programı da önemlidir. Texcelle ve psp programlarının yeterli derecede uygulama yapabilecek
seviyede öğrenilmesinden sonra ekstradan photoshop, Adobe illustrator ve Corel draw programlarının da
öğrenilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mesleki ve teknik eğitim, Halı desinatörlüğü, DACUM
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Introduction
The greatest responsibility in the training of individuals who can keep up with the changes and
developments of the current age is on the shoulders of educational institutions. The fulfillment of this
responsibility is only possible if the developments and changes are reflected in curriculums. Education is
one of the areas most affected by technological developments and information explosion. Curriculums
can be a significant contributor to the fulfillment of this responsibility as long as they capture changes and
developments and they are transformed into a dynamic and sustainable structure. The skills needed for
the learner to adapt to these changes and developments and to contribute to these developments are
called as the 21st century skills. In the literature, these skills are defined under different classifications but
with the same meanings. In the current study, these skills are addressed as they are defined in the
Framework for 21st Century Learning (P21) implemented in USA. The Framework for 21st Century
Learning is a strategic educational project implemented in 21 states and supported by 33 institutions in
USA.
Although there are various ways to explain the exact content and description of 21st-century skills,
they all stress what the learners can do with the knowledge they have and how they will implement what
they learn in authentic settings. The realization of this requires that the individual should have strong
communication and collaboration skills, high-level technological skills, innovative and creative thinking
skills, and problem-solving skills. It has been contended that 21st century skills promote the development
of basic knowledge and understanding among learners and this knowledge and understanding is built on
critical thinking and effective communication. It is also emphasized that in the context of these basic
competences, learners in today's world should acquire basic skills such as critical thinking, problem
solving, communication and collaboration. When the education system is built on this basic understanding
it is argued that learners can get engaged more intensely in the learning process and will be able to be
more successful individuals in the global economy.
The skills under taken in the current study, are also the skills expressed within the Ministry of
National Education Quality Framework and Turkish Framework for Competences. Knowing the extent to
which this conception emphasized in policy documents finds reflections in curriculums is of importance
in terms of understanding how much new generations will be prepared for 21st century. In this respect,
it is important to examine the extent to which the 9th grade curriculums that constitute a common
program for different secondary education institutions cover these skills.
Purpose of the Study
The purpose of the current study is to investigate to what extent the 9th grade curriculums
developed in 2017-2018 school year involve the learning and innovation skills defined in the Framework
for 21st Century Learning.
Method
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The current study will employ document analysis, one of the qualitative research methods.
Document analysis is one of the research designs in which written materials (book, journal, newspaper,
e-documents) are analyzed.
The analysis unit of the current study is 9th grade curriculums because the high majority of the
9th grade course curriculums are common in all types of high schools. In this regard, the 9th grade Turkish
Language and Literature, Religious Culture and Ethics Knowledge, History, Geography, Mathematics,
Physics, Chemistry, Biology, First Foreign Language, Second Foreign Language, Physical Education and
Sports, Visual Arts, Music, Health Knowledge and Traffic Culture course curriculums were used as the
source of data.
The thematic framework of the current study was kept limited to critical thinking and problem
solving skills, creativity and innovation skills, communication and collaboration skills which are also
defined as learning and innovation skills within the dimensions of the Framework for 21st Century
Learning.
In the collection of the data, first the above-mentioned skills and their sub-indicators were
determined and accepted to be the codes through which the objectives of the curriculums of the abovementioned courses will be analyzed. In this respect, the researchers conducted an analysis on a course
selected on the basis of learning and innovation skills including critical thinking and problem solving skills,
creative thinking and innovativeness skills, communication and cooperation skills together to form a
shared language. The researchers are in the stage of analysis of the above-mentioned curriculums. Their
findings will be compared and the results obtained for the curriculum of each course will be presented.
Keywords: secondary education, secondary school curriculums, 21st century skills, learning and innovation
skills
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Giriş
Çağın gereğine uygun bireylerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluk eğitim kurumlarınındır. Bu
sorumluluğun yerine getirilebilmesi yaşanan gelişim ve değişimlerin öğretim programlarına yansıtılması
ile mümkündür. Eğitim teknolojik gelişmeler ve bilgi patlamasından en çok etkilenen alanların başında
gelmektedir. Öğretim programları değişme ve gelişmeleri içinde barındırdığı ve süreklilik arz eden dinamik
bir yapıya dönüştüğü oranda bu sorumluluğun yerine getirilmesine önemli ölçüde katkı getirebilir.
Yaşanan bu değişim ve gelişime öğrenenin uyum sağlaması ve gelişime katkı sağlayan bir birey olması için
gerekli beceriler 21. yüzyıl öğrenen becerileri olarak ifade edilmektedir. Alanyazında bu beceriler farklı
gruplandırmalar içerisinde ancak benzer anlamlarla ifade edilmektedir. Bu araştırmada söz konusu
beceriler ABD’de uygulanmakta olan 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesinde (Framework for 21st Century
Learning (P21)) yer alan şekliyle ele alınmaktadır. 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi ABD’de 21 eyalette
uygulanan ve 33 kurum tarafından desteklenen stratejik bir eğitim projesi girişimidir. Projede bireyin sahip
olması gereken beceriler ve yeterlikler belirlenmiştir.
21. yüzyıl becerilerinin tam içerik ve tanımını açıklamanın çeşitli yolları olmasına karşın bunların
tamamı genellikle öğrenenin sahip olduğu bilgiyle ne yapabileceği, özgün ortamlarda öğrendiklerini nasıl
uygulayacaklarına vurgu yapmaktadır. Bunun gerçekleşebilmesi bireyin güçlü iletişim ve işbirliği
becerilerine, üst düzey teknolojik becerilere, yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerilerine ve problem çözme
becerilerine sahip olmasını gerektirmektedir.
21. yüzyıl becerilerinin tüm öğrenenler arasında temel bilgi ve anlayışın geliştirilmesini sağladığı ve
bu bilgi ve anlayışın; eleştirel düşünme ve etkili iletişim üzerine kurulduğu belirtilmektedir. Günümüz
dünyasında öğrenenlerin bu temel yeterlikler bağlamında; eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve
işbirliği gibi temel becerileri kazanmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Eğitim sistemi bu temel anlayış
üzerine kurulduğunda; öğrencilerin öğrenme sürecine daha yoğun bir şekilde katılacağı ve küresel
ekonomide daha başarılı bireyler olabilecekleri belirtilmektedir.
Bu çalışmanın konusu olan beceriler aynı zamanda MEB Kalite Çerçevesi ve Türkiye Yeterlikler
Çerçevesinde de ifadesini bulan becerilerdir. Politika belgelerinde yer alan bu anlayışın öğretim
programlarına ne derece yansıdığının bilinmesi gelecek nesillerin 21. yüzyıla hazırlanma durumlarının
anlaşılması bakımından önemlidir. Bu bağlamda, farklı orta öğretim kurumları için ortak bir program
oluşturan 9. sınıf öğretim programlarının bu becerileri ne derece kapsadığının incelenmesinde yarar
görülmektedir.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı 2017-2018 döneminde geliştirilen ortaöğretim 9. sınıf derslerinin öğretim
programlarının 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi kapsamındaki öğrenme ve yenilikçilik becerileri olarak
nitelendirilen eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri, yaratıcı düşünme ve yeniliği uygulama
becerileri ile iletişim ve işbirliği becerilerini yansıtma durumunu incelemektir.
Yöntem
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Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılacaktır. Doküman analizi
yazılı materyallerin (kitap, dergi, gazete, e-içerikli belgeler) incelendiği nitel araştırma desenlerindendir.
Araştırmanın analiz birimini 9. sınıf öğretim programları oluşturmaktır. 9. sınıf derslerinin büyük
çoğunluğunun tüm lise türlerinde ortak olması incelenecek programların belirlenmesinde etken olmuştur.
Bu kapsamda araştırmanın veri kaynağı olarak 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Birinci Yabancı Dil, İkinci Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve
Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi öğretim programları olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın tematik çerçevesi 21. Yüzyılın Öğrenme Çerçevesinin boyutları ve alt becerilerinden
sadece öğrenme ve yenilikçilik becerileri olarak nitelendirilen; eleştirel düşünme ve problem çözme
becerileri, yaratıcı düşünme ve yenilikçilik, iletişim ve işbirliği becerileri ile sınırlı tutulmuştur.
Araştırmanın verilerinin toplanmasında öncelikle adı geçen bu beceriler ve alt göstergeleri kod
olarak kabul edilip, 9. sınıf programındaki ilgili derslerin kazanımları bu göstergeler doğrultusunda
incelenecektir. Bu bağlamda araştırmacılar öncelikle öğrenme ve yenilikçilik becerileri olarak
nitelendirilen; eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri, yaratıcı düşünme ve yenilikçilik becerileri,
iletişim ve işbirliği becerileri ile ilgili alt göstergeleri de temel alarak seçilen bir ders üzerinde, ortak bir dil
oluşturmak için birlikte inceleme yapmışlardır. Her iki araştırmacı sözü edilen öğretim programlarının her
birini ayrı ayrı inceleme aşamasında olup, elde edilen bulgular karşılaştırmaya gidilecek ve belirlenen
tematik çerçevede her bir dersin öğretim programına ilişkin elde edilen sonuçlar sunularak
yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: ortaöğretim, ortaöğretim programları, 21. yüzyıl becerileri, öğrenme ve yenilikçilik becerileri
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Abstract No: 279 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Secondary education music lesson teaching curriculum is very important for the individual to reach
a healthy, balanced and productive musical life and for children who are more inclined to music to lean
to vocational or volunteer music education. The opinions of both music teachers and experts in music
education are essential in the process of putting the music teaching curriculum in an ideal order. The
purpose of this research is to evaluate the music lesson teaching curriculum updated in 2018 according
to the opinions of teachers. With the decision of Head Council Of Education And Morality dated
19.01.2008 and numbered 22, the secondary education music lesson teaching curriculum which will be
implemented from 2018-2019 academic year has been evaluated by taking into account the opinions of
the teachers who are practitioners of the program and by considering general purpose and learning
outcomes, content, teaching- learning process and evaluation items. This study is considered significant
in revealing the strengths and weaknesses, in determining the deficiencies if any and deciding the
effectiveness of the curriculum.
In this research prepared by the qualitative research approach, phenomenological design was
used. The study group of the research consists of 12 music teachers working in secondary education
institutions in Kars city center in 2018. In this study, semi-structured interview technique was used as data
collection tool. Interview questions were drafted before data collection. Pre-interviews were held with
two participants on the prepared questions. As part of the feedbacks, the questions in semi-structured
interview form were finalized.
Within the scope of the study, answers to the following questions were sought.
1. What are the views of the teachers on the updated secondary education music lesson curriculum?





What are the opinions of the teachers on the learning outcomes of the curriculum?
What are the opinions of the teachers on the content of the curriculum?
What are the opinions of the teachers on the teaching-learning process of the curriculum?
What are the opinions of the teachers on the assessment of the curriculum?

1. What are the opinions of the teachers on problems that they could face in practising the updated secondary
education music lesson teaching curriculum?
2. What are the opinions of the teachers on subjects/conditions that they consider unneeded in the updated
secondary education music lesson teaching curriculum?
3. What are the opinions of the teachers on upsides of the updated secondary education music lesson
teaching curriculum?
4. What are the recommendations of the teachers for an effective implementation of the updated secondary
education music lesson teaching curriculum?
5. Is there anything else you would like to add?

In the study, the data were collected by voice recording with the permissions of the participants
and then written out. After this procedure, the data were presented to the participants back, and the
deficiencies and errors were corrected. The obtained data were analyzed by descriptive analysis. In
descriptive analysis, the views of academicians on the formats of the program (learning outcomes,
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content, teaching-learning process and assessment) were examined by assigning positive and negative
categories.
As to the findings obtained, while the teachers’ views on the updated secondary education music
lesson teaching curriculum are positive largely, it is made out that the problems such as the distribution
and inadequacy of course hours, that the learning outcomes are exceed, that the classrooms do not have
appropriate conditions for music teaching, lack of adequate material, low student grade, crowd of the
classrooms and foundation problems should be resolved. Findings of this study are consistent with the
findings of similar studies made at different times. Especially, it has been determined that most of the
music teachers do not understand enough the renewed primary education music lesson teaching
curriculum and they are not taught in-service vocational courses for introducing the updated secondary
education music lesson teaching curriculum, that’s why they are in need of this. The fact that more
researches are made related to the implementation of the secondary education music lesson curriculum
updated in 2018-2019 academic year and the failing aspects of the curriculum are corrected will affect
music education positively. Relying on the results of this research, it is considered that under the
coordination of National Education, and Board Of Education And Discipline, especially solving the
problems of the teachers through school as soon as possible will contribute to the success of music
teaching a lot.
Keywords: Music Education, Curriculum
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Bildiri No: 279 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Ortaöğretim müzik dersi öğretim programı, her bireyin sağlıklı, dengeli ve verimli bir müziksel
yaşantıya ulaşmasında; müziğe daha yatkın çocukların ise mesleki veya özengen müzik eğitimine
yönelmelerinde büyük önem taşımaktadır. Müzik öğretim programının ideal bir düzleme oturtulması
aşamasında hem müzik öğretmenlerinin, hem de müzik eğitimi alanında uzman kişilerin görüşleri
önemlidir. Bu araştırmanın amacı 2018 yılında güncellenen müzik dersi öğretim programının
öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirmektir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2008
tarih ve 22 sayılı kararı ile 2018- 2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan ortaöğretim müzik
dersi öğretim programı genel amaç, kazanım, içerik, öğrenme öğretme süreçi ve değerlendirme öğeleri
dikkate alınarak programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin görüşlerine başvurarak değerlendirilmiştir Bu
çalışma ortaöğretim müzik dersi öğretim programının güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyma varsa
eksikliklerini belirleme, programın etkililiği hakkında karar verme açısından önemli görülmektedir.
Nitel araştırma yaklaşımıyla hazırlanan bu araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu 2018 yılında Kars il merkezinde ortaöğretim kurumlarında görev yapan toplam 12 müzik
öğretmenleri oluşturmuştur.
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri
toplama işleminden önce taslak olarak görüşme soruları hazırlanmıştır. hazırlanan sorular çerçevesinde iki
katılımcı ile ön görüşme yapılmış alınan dönütler çerçevesinde yarı yapılandırılmış görüşme formundaki
sorulara son sekli verilmiştir. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Öğretmenlerin güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri
nelerdir?





Öğretmenlerin programın kazanımlara ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin programın içeriğine ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin programın öğretme-öğrenme sürecine ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin programın değerlendirme boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir?

2. Öğretmenlerin güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programının uygulanmasında
karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?
3. Öğretmenlerin güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programındaki eksikliklere veya
gereksiz olarak düşündükleri konulara/durumlara ilişkin görüşleri nelerdir?
4. Öğretmenlerin güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programının olumlu yanlarına
ilişkin görüşleri nelerdir?
5. Öğretmenlerin güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programın etkili uygulanmasına
ilişkin önerileri nelerdir?
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6. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Araştırmada veriler katılımcıların izni alınarak ses kaydı ile toplanmış ve daha sonra yazıya
dökülmüştür. Bu işlemden sonra veriler tekrar katılımcılara sunulmuş eksiklikler ve hatalar düzeltilmiştir.
Görüşmeden elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Betimsel analizde programın
boyutlarına (kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme) ilişkin akademisyen görüşleri
olumlu ve olumsuz katagorilere ayrılarak incelmiştir. Elde edilen bulgulara göre Öğretmenlerin
güncellenen ortaöğretim müzik dersi öğretim programına ilişkin genelde olumlu bulurken başta ders
saatlerinin dağılımı ve yetersizliği, kazanımların fazla olması, dersliklerin müzik öğretimine uygun koşullara
sahip olmaması, yeterli materyalin olmaması, öğrenci seviyesinin düşüklüğü, sınıfların kalabalığı, altyapı
problemleri gibi sorunların giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın bulguları ile farklı
dönemlerde yapılan benzer çalışmaların bulguları uyuşmaktadır. Özellikle müzik öğretmenlerinin büyük
bir bölümünün yenilenen ilköğretim müzik dersi öğretim programını yeterince anlamadıkları, güncellenen
ortaöğretim müzik dersi öğretim programın kendilerine tanıtılmasına yönelik hizmet içi mesleki kursları
almadıkları ve böyle bir ihtiyaç içinde bulundukları saptanmıştır.
2018-2019 eğitim öğretim yılında güncellenecek olan ortaöğretim müzik öğretim programının
uygulanmasına yönelik daha fazla araştırma yapılması ve araştırmaların sonuçları doğrultusunda
programın aksayan yönlerinin düzeltilmesi müzik eğitimini olumlu yönde etkileyecektir. Araştırma
sonuçlarına dayanılarak, MEB ve Talim Terbiye Kurulu eşgüdümünde müzik öğretmenlerinin özellikle okul
düzeyinde yaşadıkları sıkıntıların en kısa sürede giderilmesi müzik öğretiminin başarıya ulaşmasına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Öğretim Programı
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Abstract No: 28 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Aim of The Study
There are different teaching programs prepared for each course in our country. At this stage, the
study groups created under the responsibility of the Ministry of National Education perform this task. In
order to keep up with the modern-day developments of science and technology, the teaching programs
are also able to be developed and updated. The biology course curriculum is one of the programs that is
also updated frequently. The increase of new research and the new scientific, technological, health and
social developments in this day and age oblige the development of the curriculums. Accordingly, the
renewed curriculum must be practicable for the current scientific and pedagogic knowledge. Selfregulated learning is also one of the topics that have grown in importance and been discoursed
frequently. In this study, the curriculums of the biology courses dated 01.02.2013 and 19.01.2018 were
examined and compared in terms of self-regulated learning factors.
Method
The study model of the research is in the form of document review. These examined curriculums
were evaluated in terms of their educational status. In biology curriculums, there are classroom-based
subjects, achievements, and explanations. In the previous and recent program, there are subject
limitations towards content, points to take into consideration, explanations for methods and practices
that can be used during the activity and processing. In the study, the total number of activities
recommended for each achievement were counted and it was examined that how many of them included
self-regulated learning factors.
When the programs were investigated in terms of self-regulated learning factors, the checklist of
the self-regulated learning activities prepared by Aydın and Çekim (2016) was used. The programs were
investigated separately by two researchers and the consistency of the obtained results was examined. It
was seen that the results showed a 90% consistency. The data obtained was evaluated on the basis of
previous-recent program and class.
Findings
According to the data obtained as a result of the conducted investigation, it is observed that the
discussion (38 activities, 16.37 %) and research homework activities (34 activities, 14.65 %) were the most
included learning practices that increased self-regulation of the students in the previous biology program.
It is observed that next there are interrogative learning activities (8 activities, 3.44 %), technology-used
activities (3 activities, 1.29 %) and activities that increase problem solving-critical thinking included. When
examining class basis, it was determined that the discussion and research homework activities were at a
higher rate in the 11th and 12th grades, the interrogative learning activities were higher in 9th grades and
only 9th grades took park in technology-used activities. Considering the general rating, there are 232
programs being recommended, and yet activities for self-regulation are accordingly at a very low rate.
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Considering the recent biology curriculum, it has been understood that technology-used activities
(21 activities, 10.04 %) and discussion activities (16 activities, 7.65 %) were found to be the most in
learning practices that increased the self-regulation of the students. It is also observed that research
homework (10 activities, 4.84 %) and activities (11 activities, 5.26 %) that students can set goals, do
planning and evaluation were included. In addition to these, it was identified that there were selfregulated factors found such as activities that increase problem solving-critical thinking (4 activities, 1.91
%), activities for interrogative learning (3 activities, 1.4 %) and for reading in class (2 activities, 0.29 %).
Considering classroom-based assessments, it was determined that technology-used activities and
research homework were predominant in the 11th grades in the distribution of activities. There is a total
of 209 activities proposed in the program. According to that rate, the rate of the self-regulated activities
is low.
Results
When a general assessment is made, it is understood that there was no variety on the basis of selfregulated activities in the previous biology program, only interrogative learning, use of technology,
discussion, research homework and activities that increase problem solving-critical thinking were
included and among these, discussion and research homework was at a higher rate. Considering the
recent biology program, it has been determined that it involves more self-regulated factors than the
previous program. These are; interrogative learning, use of technology, discussion, research homework,
classroom reading activities, activities that students can set goals, do planning and evaluation, and
activities that increase problem solving-critical thinking. Among these activities, the rate of the use of
technology, discussion, research homework and the activities that students can set goals, do planning and
evaluation are higher than the others.
Hence, it has been determined that recent biology program is varied a bit more than the previous
program in terms of self-regulation factors. However, considering the percent values in both programs, it
is observed that self-regulation factors are low within the total proposed activity. It is believed that
activities aimed at self-regulated learning that has a significant effect on student achievement and
motivation, should be proposed and implemented at a higher rate.
Keywords: Biology course, Teaching Program, Self-regulation
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Amaç
Ülkemizde her ders için öğretim programları hazırlanmaktadır. Bu aşamada Milli Eğitim bakanlığı
sorumluluğu altında oluşturulan çalışma grupları bu görevi yürütmektedirler. Bilim ve teknoloji çağı olan
günümüz gelişmelerine ayak uydurabilmek adına öğretim programları da geliştirilip
güncellenebilmektedir. Biyoloji dersi öğretim programı da sık sık güncellenen programlardan biridir.
Günümüzde yeni araştırmaların artması, yeni bilimsel, teknolojik, sağlık ve toplumsal gelişmelerin olması
öğretim programlarının da geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda yenilenen öğretim
programının güncel bilimsel ve pedagojik bilgilere uygun olması gerekmektedir. Öz-düzenlemeli öğrenme
de son yıllarda önemi artmış ve sıkça üzerinde durulan konulardan biridir. Bu çalışmada 01.02.2013 tarihli
biyoloji dersi öğretim programı ile 19.01.2018 tarihli biyoloji dersi öğretim programı öz-düzenlemeli
öğrenme unsurları açısından incelenerek karşılaştırılmıştır.
Yöntem
Araştırmanın çalışma modeli doküman inceleme şeklindedir. İncelenen bu öğretim programları
eğitim durumları açısından değerlendirilmiştir. Biyoloji öğretim programlarında sınıf bazında konu,
kazanım ve açıklamalar yer almaktadır. Eski ve yeni programda her bir kazanımın altında içeriğe yönelik
konu sınırlılıkları, dikkat edilmesi gereken hususlar, etkinlik ve işleniş sırasında kullanılabilecek yöntem ve
uygulamalara yönelik açıklamalar bulunmaktadır. Çalışmada her bir kazanım için önerilen toplam
etkinlikler sayılmış ve içlerinden ne kadarının öz-düzenlemeli öğrenme unsurları içerdiği incelenmiştir.
Programlar öz-düzenlemeli öğrenme unsurları açısından incelenirken Aydın ve Çekim (2016)
tarafından hazırlanan öz-düzenlemeli öğrenme etkinlikleri kontrol listesinden yararlanılmıştır. Programlar
iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve elde edilen sonuçların tutarlılığına bakılmıştır. Sonuçların
%90’ın üzerinde bir tutarlılık gösterdiği görülmüştür. Elde edilen veriler eski-yeni program ve sınıf bazında
değerlendirilmiştir.
Bulgular
Yapılan inceleme sonrasında elde edilen verilere göre eski biyoloji programında öğrencilerin özdüzenlemesini artıran öğretim uygulamalarından en çok tartışma (38 etkinlik, % 16,37) ve araştırma ödevi
(34 etkinlik, %14,65) etkinliklerine yer verildiği görülmektedir. Daha sonra sorgulayıcı öğrenme etkinlikleri
(8 etkinlik, %3,44), teknoloji kullanılan etkinliklere (3 etkinlik, %1,29) ve problem çözme-eleştirel
düşünmeyi arttıran etkinliklere (3 etkinlik, %1,29) yer verildiği görülmektedir. Sınıf bazında baktığımızda
tartışma ve araştırma ödevi etkinliklerinin 11. ve 12. Sınıflarda daha yüksek oranda bulunduğu, sorgulayıcı
öğrenme etkinliklerinin 9. Sınıflarda yüksek oranda olduğu ve teknoloji kullanılan etkinliklerinde sadece 9.
Sınıflarda yer aldığı belirlenmiştir. Genel orana bakıldığında programda 232 etkinlik önerilmektedir oysa
öz-düzenlemeye yönelik etkinlikler bu değere göre çok düşük oranlarda kalmaktadır.
Yeni biyoloji öğretim programına bakıldığında öğrencilerin öz-düzenlemesini artıran öğretim
uygulamalarından en çok teknoloji kullanılan etkinliklerin (21 etkinlik, %10,04) ve tartışma etkinliklerinin
998

(16 etkinlik, %7,65) bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca araştırma ödevi (10 etkinlik, %4,84) ve öğrencilerin
amaçlar belirleyip, planlama ve değerlendirme yapabilecekleri etkinliklere de (11 etkinlik, %5,26) yer
verildiği görülmektedir. Bunların yanında problem çözme-eleştirel düşünmeyi arttıran etkinlikler (4
etkinlik, %1,91), sorgulayıcı öğrenme (3 etkinlik, %1,4) ve derste okumaya yönelik etkinlikler (2 etkinlik,
%0,29) gibi öz-düzenleme unsurlarının da bulunduğu tespit edilmiştir. Sınıf bazında değerlendirme
yaptığımızda etkinliklerin dağılımında en belirgin olarak teknoloji kullanılan etkinliklerin ve araştırma
ödevinin 11. Sınıflarda çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Programda toplam 209 etkinlik önerilmektedir.
Bu orana göre öz-düzenlemeli etkinliklerin oranı çok düşük kalmaktadır.
Sonuç
Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında eski biyoloji programında öz-düzenlemeli etkinlikler
bazında bir çeşitlilik olmadığı sadece sorgulayıcı öğrenme, teknoloji kullanımı, tartışma, araştırma ödevi ve
problem çözme-eleştirel düşünmeyi arttıran etkinliklerin yer aldığı, bunlardan da tartışma ve araştırma
ödevinin diğerlerine göre daha yüksek bir oranda yer aldığı anlaşılmaktadır. Yeni biyoloji programına
bakıldığında eski programa oranla biraz daha fazla öz-düzenleme unsurları içerdiği belirlenmiştir. Bunlar;
sorgulayıcı öğrenme, teknoloji kullanımı, tartışma, araştırma ödevi, derste okuma etkinlikleri, öğrencilerin
amaç belirleme, planlama ve değerlendirme yapabilecekleri etkinlikler ve problem çözme-eleştirel
düşünmeyi arttıran etkinliklerdir. Bu etkinlikler içinde diğerlerine oranla teknoloji kullanımı, tartışma,
araştırma ödevi ve öğrencilerin amaç belirleme, planlama ve değerlendirme yapabilecekleri etkinliklerin
oranı daha yüksektir.
Dolayısıyla yeni biyoloji öğretim programının eski programa oranla öz-düzenleme unsurları
açısından biraz daha fazla çeşitlilik gösterdiği belirlenmiştir. Fakat her iki programda da yüzde değerlerine
bakıldığında toplam önerilen etkinlik içerisinde öz-düzenleme unsurlarının çok düşük bir oranda kaldığı
görülmektedir. Öğrenci başarısı ve motivasyonu üzerinde önemli bir etkisi olan öz-düzenlemeli öğrenmeye
yönelik aktivitelerin daha yüksek oranda önerilmesi ve uygulanması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoloji dersi, öğretim programı, öz-düzenleme
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Abstract No: 33 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In the broadest terms, writing (written expression/composition) refers to construction of
knowledge, thoughts, experiences, emotions and dreams about a certain issue through mental operations
in line with the rules of a language in a coherent manner and then their transfer to the written language.
Writing skill is one of the main dynamics of Turkish education. It covers all the learning areas. Acquisition
of writing skill occurs after the acquisition of listening, speaking and reading skills. Writing skill is the most
complicated and difficult to acquire among language skills.
One of the most important criteria for determining the level of development of countries is
education. For this reason, education systems in many countries are questioned, reorganized and revised
in line with the demands and needs of the society along with scientific and technological developments.
This revision or adjustment is often carried out through curriculum development. With the effect of these
change and development processes in the world, various developments are being experienced in the field
of education in our country and parallel to this, education systems are questioned and programs are
developed in line with the needs and demands. Identification and resolution of the problems experienced
in the implementation of the programs help these programs to achieve their objectives; thus, have a
direct impact on student achievement.
2005 Turkish Curriculum "with the development of writing skills; It is aimed at students to express
emotions, thoughts, dreams, designs and impressions in accordance with the rules of written language,
to transform writing into a habit without expressing herself and to develop these skills of those with the
ability to write. One of the things that stands out in the explanations is the one that starts with "those
who have the ability to write". This statement can be interpreted as not including all students in writing.
Because additional applications are only for talented students.
The 2015 Turkish Language Curriculum covers writing more extensively than previous Turkish
curriculums. In this new curriculum, it is stated that “The teacher should help students to develop their
writing skills by making writing enjoyable for his/her students through different methods and interesting
tasks and should determine which genres students are good at and encourage them to write in these
genres. It is also stated that “More guidance and support should be supported by the teachers in the early
grades and this support should be gradually decreased so that students can develop their independent
working and decision-making skills.” The tasks that the teacher of the Turkish Language Teaching Program
of 2015 implements for the writing skills are the right ones, methods and types. Writing is not a skill that
only elementary, junior high, or high school students need to win. Training of teachers and prospective
teachers is also a very important point. Teachers should be not only guiding but also participating in the
writing education of the students. In this respect, it seems to be important to investigate the writing skill
as included in the new Turkish curriculum.
Purpose
The purpose of the current study is to reveal the participating Turkish teachers’ opinions about
how writing skill is addressed in the 2015 Turkish curriculum. To this end, answer to the following question
was sought:
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What are the participating Turkish teachers’ opinions about how writing skill is addressed in the 2015
Turkish curriculum?

Method
The study employed the case study design. The study group of the current research is comprised
of 15 Turkish teachers working in the city of Kars. The participating teachers were selected by means of
the maximum case sampling, one of the purposive sampling methods. For this purpose, the participants
were selected from among the teachers working in socio-economically low, medium and high level
schools. What was aimed with the interviews was to elicit the teachers’ opinions about writing skill. As
the data collection tool, a structured interview form was used. During the development process of the
interview form, opinions of two experts in the field of Turkish education were sought. After the expert
review, the final form of the interview form was given. The obtained data were analyzed by using the
content analysis method. Findings and results will be later presented.
Findings
According to the findings obtained from the research, the biggest change in the new Turkish
curriculum is the removal of the oblique handwriting and the transition to plain writing. Butting creativity
in the forefront and including all writing techniques in the program are seen as a important chance. Beside
these, the problems seen in the program are as follows; the redundancy of texts, the lack of informative
text writing work, the inadequate time for activities, the student's infrastructure problem, the level of
writing activities. Teachers' suggestions in this direction are as follows; increasing the number of
informative and thought writing activities, making time adjustments, developing writing skills in lower
grades. Also, 9 of the teachers stated that they had in-service training about the new program but they
did not find it sufficient and 6 of the teachers said that they did not receive in-service training.
Conclusion
According to the results of the research, teachers stated that the writing change in the new
program is a positive development but that the writing skills activities in the program are high level skills
and exceeding the student level. Teachers stated that it would be beneficial to give more and more
detailed in-service trainings from the experts.
Keywords: Writing, writing education, Turkish curriculum.
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Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Becerisine İlişkin Öğretmen Görüşleri
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Bildiri No: 33 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
En genel tanımıyla, yazma (yazılı anlatım/kompozisyon), herhangi bir konuda sahip olunan
bilgilerin, düşüncelerin, hayat tecrübelerinin, duyguların, hayallerin zihinsel işlemler sonucunda, dilin
kurallarına uygun bir çerçevede ve belli bir düzen, bütünlük içinde yapılandırılarak yazıya aktarılmasıdır.
Yazma becerisi, Türkçe eğitiminin temel dinamiklerindendir. Tüm öğrenme alanlarını bünyesinde
barındırmaktadır. Yazma becerisinin kazanılması; dinleme, konuşma ve okuma becerilerinden sonra
gerçekleşir. Yazma becerisi, dil becerileri arasında en karmaşığı ve zor kazanılanıdır.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesindeki en önemli ölçütlerden biri de eğitimdir. Bu
nedenle pek çok ülkede mevcut eğitim sistemleri sorgulanarak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte
toplumun istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden geçirilip düzenleme yoluna gidilmektedir. Bu
gözden geçirme ya da düzenleme çoğu kez program geliştirme yoluyla gerçekleştirilmektedir. Dünyadaki
bu değişim ve gelişim süreçlerinin etkisiyle ülkemizde de öğretme ve öğrenme anlayışında çeşitli
gelişmeler yaşanmakta ve paralelinde eğitim sistemleri sorgulanarak ihtiyaç ve talepler doğrultusunda
programlar geliştirilmektedir. Programların uygulanmasında yaşanan sorunların kısa sürede belirlenmesi
ve çözülmesi, programların başarıya ulaşmasına yardımcı olur ve aynı zamanda öğrenci başarısını da
doğrudan etkiler.
2005 Türkçe Öğretim Programı’nda “yazma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin duygu,
düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından yararlanarak ve yazılı anlatım kurallarına uygun
şekilde anlatmaları, yazmayı kendini ifade etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği
olanların bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.” Açıklamada öne çıkan hususlardan biri “yazma
yeteneği olanların” ile başlayan ifadedir. Bu açıklama, yazma becerisinin tüm öğrencileri kapsamadığı
şeklinde yorumlanabilir. Çünkü ilave uygulamalar, sadece yetenekli öğrencilere yöneliktir. 2015 Türkçe
Öğretim Programı, yazmayı önceki programlara göre daha kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Program,
yazma uygulamalarını “Öğretmen, farklı yöntemlere uygun etkinliklerle yazmayı öğrenciler açısından zevkli
hâle getirerek yazma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmalı, öğrencilerin hangi türlerde yazmaya
yetenekli olduğunu belirleyerek onları başarılı olduğu türlerde yazmaya yönlendirmelidir.” şeklinde ifade
etmektedir. Yine 2015 Türkçe Programı’na göre “Yazma çalışmalarında öğretmenin yönlendirmesi ve
desteği, ilk yıllarda daha fazla olmakla birlikte, sonraki yıllarda öğrencinin bağımsız çalışma ve karar verme
becerilerini geliştirme amacıyla ihtiyatla ve kademeli olarak azaltılmalıdır.” 2015 Türkçe Öğretim
Programı’nın yazma becerisine yönelik olarak öğretmene yüklediği görevler, doğru amaçların, yöntemlerin
ve türlerin uyumudur. Yazma, yalnız ilkokul, ortaokul veya lise öğrencilerinin kazanması gereken bir beceri
değildir. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitimi de çok önemli bir noktadır. Çünkü öğretmenler,
öğrencilerin yazma eğitiminde sadece yönlendirici değil, aynı zamanda katılımcı olmalıdır. Bu bağlamda
Türkçe Öğretim Programında; yazma becerisinin yeri ve öneminin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri
doğrultusunda incelenmesi önemlidir.
Amaç:
Aştırmanın amacı, çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin, yazma becerisinin Türkçe dersi
öğretim programındaki yerine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Bu doğrultuda araştırmanın alt problemi
şudur:
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Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin, yazma becerisinin Türkçe dersi öğretim programındaki yerine
ilişkin görüşleri nelerdir?

Yöntem:
Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kars ili
merkezinde görev yapan 15 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenler amaçlı örnekleme
yöntemlerinden maksimum durum örneklemesiyle seçilmiştir. Bu amaçla sosyo-ekonomik olarak alt, orta
ve üst düzeyde yer alan okullarda görev yapan Türkçe öğretmenleri, çalışma grubuna dâhil edilmiştir.
Görüşmelerin amacı, çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin yazma becerisine yönelik düşüncelerini
ortaya koymaktır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşme formunun meydana getirilmesi sürecinde Türkçe eğitimcisi iki öğretim üyesinden uzman görüşü
alınmıştır. Uzmanların görüşleri ve önerileri dâhilinde görüşme formu son şeklini almıştır. Elde edilen
veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir.
Bulgular:
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre yeni Türkçe Öğretim Programındaki en büyük değişiklik
eğik el yazısının kaldırılması ve düz yazıya geçilmesidir. Ayrıca programda yazma tekniklerinin hepsine yer
verilmesi ve yaratıcılığın ön plana çıkarılması önemli görülen değişikliklerdir. Bunların yanı sıra programda
görülen sorunlar şu şekildedir; metinlerin fazlalığı, bilgilendirici metin yazma çalışmalarının azlığı, zamanın
etkinlikler için yeterli olmadığı, öğrencideki altyapı sorunu, yazma etkinliklerinin seviyenin üstünde olması.
Bu doğrultuda öğretmenlerin önerileri şu şekildedir; program hazırlanırken uzman öğretmenlerden görüş
alınması, bilgilendirici ve düşünce yazısı yazma etkinliklerinin artırılması, zaman ayarlamasının yapılması,
alt sınıflarda yazma becerisinin geliştirilmesi. Ayrıca öğretmenlerden 9’u yeni programla ilgili hizmet içi
eğitim aldıklarını fakat yeterli bulmadıklarını, öğretmenlerden 6’sı ise hizmet içi eğitim almadıklarını dile
getirmişlerdir.
Sonuç:
Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler, yeni programda yazı değişikliğine gidilmesinin olumlu bir
gelişme olduğunu ancak programda yer alan yazma becerisi etkinliklerinin üst düzey beceriler olup öğrenci
seviyesini aştığını dile getirmişlerdir. Öğretmenler, Program ile ilgili hizmet içi eğitimlerin artırılarak uzman
kişiler tarafından ve daha detaylı verilmesinin fayda sağlayacağını belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yazma, Yazma Eğitimi, Türkçe Programı.
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Abstract No: 292 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Elementary education which serves to the most common community within educational system
has an important function in terms of individual and social perspective in order that the individual can
acquire basic knowledge and skills they need to have in order to comply with the society, acquire a wide
worldview and keep living in better conditions. With reference to the fact that teacher qualifications have
a determining role on student qualifications, the teachers should be trained in a way as they will have the
qualifications requested from them. Elementary teaching has a specific place in teaching fields.
Elementary teachers are in a position of basic variable that will guide and develop the society of today in
which we experience a rapid change and transformation. Elementary teachers differ from other teaching
fields as they are responsible for teaching more than one course, together with the same students for
four years, contribute to all developmental aspects of students, create the most common teacher group
numerically and serve in villages/rural districts. These features increase the importance of elementary
teacher training. One of the most important factors in elementary teachers’ professional lives is the preservice education they get. Professional teaching knowledge, field-based knowledge and world
knowledge they acquire in their pre-service education is directly related to teacher quality. Within this
context, it is quite important that elementary teacher training program should be consistent with
requirement and expectations of teacher candidate and society, qualified enough to bring basic
knowledge, skills and attitudes necessary for an elementary teacher, meet the needs of elementary
education field, look out for both today’s and future’s necessities and expectations. Within this context,
the instructional programs serving for elementary teacher training were transformed by years. In 1997,
Council of Higher Education restructured teacher training programs in education faculties within the
scope of Developing National Education Project; within this scope, Elementary Education Program was
created in primary school education department. New elementary teacher training program
implemented beginning from 1998-1999 school year was rearranged by changing the names of some
courses, determining the weekly course hours and credits again, subtracting some courses from the
program and adding new ones in 2005 and it was applied again beginning from 2006-2007 school year.
In 2016, the departments in education faculties were restructured; primary school education department
was renamed as “basic education”. Two “pre-school education” and “elementary education” subdepartments and undergraduate programs allied to these occurred. New structure required changes in
elementary teacher training program. Elementary teaching undergraduate program was updated by CoHE
in 2018 considering the fact that it needs to be prepared again in time in accordance with the changing
needs and demands.
Elementary teaching program is one of the basic factors in training a qualified elementary teacher.
Therefore, it is considered that the opinions of academics, teachers and teacher candidates who are the
basic elements of elementary teacher training process about the updates in elementary teaching
undergraduate program are significant. Within this scope, the aim of this study is to investigate the
opinions of academics, teachers and teacher candidates about the updated elementary teaching
undergraduate program. Basic qualitative research which aims to reveal and interpret how the individual
makes sense of the world and their lives was used in the research. The data are collected via interviews,
observations and document analysis techniques. In this research, the data will be collected via focus group
discussion which will be carried out separately with academics, teachers and teacher candidates. The
criterion was determined as that the academics should be instructing in elementary education program;
the teachers and teacher candidates should have been trained by the program after the restructuring in
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2006; additionally, the teacher candidates should graduate in 2018 in order that their existing knowledge
can be up-to-date. In accordance with these criteria, convenient sampling method was used to determine
participants. The content analysis will be utilized to comprehend different perspectives towards updated
elementary teaching undergraduate program. The findings obtained will be discussed in terms of the
related literature.
Keywords: Academics, Elementary Teaching Undergraduate Program, Teacher Candidate.
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Bildiri No: 292 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Eğitim sistemi içerisinde en yaygın kitleye hizmet eden temel eğitim bireylerin topluma uyum
sağlamaları, geniş bir dünya görüşü kazanmaları ve yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmek için
gerekli olan temel bilgi ve becerileri edinmelerinde bireysel ve toplumsal açıdan önemli bir işlev
görmektedir. Öğretmen niteliklerinin öğrenci nitelikleri üzerinde belirleyici bir rol oynadığı gerçeğinden
hareketle, öğretmenlerin kendilerinden beklenen niteliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesi
gerekmektedir. Öğretmenlik alanları içinde sınıf öğretmenlerinin özel bir yeri bulunmaktadır. Sınıf
öğretmenleri hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüzde toplumu yönlendirme ve geliştirmede
temel değişken konumundadırlar. Sınıf öğretmenleri; birden fazla dersin öğretiminden sorumlu olmaları,
dört yıl aynı öğrencilerle birlikte olmaları, öğrencilerin tüm yönlerinin gelişimine katkıda bulunmaları,
sistemde sayıca en yaygın öğretmenlik grubunu oluşturmaları ve köylerde/kırsal yörelerde görev
yapmaları bakımından diğer öğretmenlik alanlarından farklılaşmaktadır. Bu özellikler sınıf öğretmenlerinin
eğitiminin önemini artırmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin mesleki hayatlarındaki başarılarında en önemli
faktörlerden biri aldıkları hizmet öncesi eğitimdir. Hizmet öncesi eğitimde kazanılan öğretmenlik meslek
bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür bilgisi öğretmenin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda sınıf
öğretmeni yetiştirme programının, öğretmen adayı ve toplumun istek ve beklentilerine uygun olması, sınıf
öğretmenin sahip olması gereken temel bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak nitelikte olması, sınıf
öğretmenliği alanının özelliklerini karşılaması, hem günümüzün hem de geleceğin ihtiyaç ve beklentilerini
gözetecek nitelikte olması son derece önemlidir. Bu bağlamda sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesine
hizmet eden eğitim programları zaman içerisinde kimi değişikliklere uğramıştır. 1997 yılında Milli Eğitimi
Geliştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu, Eğitim Fakültelerindeki öğretmen eğitimi
programlarını yeniden yapılandırmış; bu kapsamda ilköğretim bölümü içinde Sınıf Öğretmenliği Programı
oluşturulmuştur. 1998-1999 öğretim yılından itibaren uygulanan yeni sınıf öğretmeni yetiştirme programı,
2005 yılında kimi derslerin adlarının değiştirilmesi, haftalık ders saatlerinin ve kredilerinin yeniden
belirlenmesi, kimi derslerin programdan çıkarılarak yerine yeni derslerin konması gibi değişiklikler
yapılarak yeniden düzenlenmiş ve 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmaya konulmuştur. 2016
yılında ise eğitim fakültelerinin bölümleri yeniden yapılandırılmış; ilköğretim bölümü “temel eğitim”
bölümü olarak yeniden adlandırılmıştır. Temel eğitim bölümü altında “okul öncesi eğitimi” ve “sınıf
eğitimi” olmak üzere iki anabilim dalı ve bunlara bağlı lisans programları yer almıştır. Yeni yapılanma, sınıf
öğretmenliği programında da değişiklik yapılmasını gerekli kılmıştır. Programların değişen ihtiyaç ve
talepler doğrultusunda zaman içinde yeniden hazırlanmak durumunda olduğu gerekçesi de göz önünde
bulundurularak sınıf öğretmenliği lisans programı YÖK tarafından 2018 yılında güncellenmiştir.
Sınıf öğretmenliği programı, nitelikli bir sınıf öğretmeni yetiştirmede temel faktörlerden biridir. Bu
yüzden sınıf öğretmeni yetiştirme sürecinin temel bileşenleri olan öğretim üyeleri, öğretmenler ve
öğretmen adaylarının sınıf öğretmenliği lisans programında yapılan güncellemelere ilişkin görüşlerinin
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı güncellenen sınıf öğretmenliği lisans
programına ilişkin öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesidir.
Araştırmada bireylerin dünyayı ve yaşamlarını nasıl anlamlandırdıklarını ortaya çıkarmayı ve yorumlamayı
amaçlayan temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Temel nitel araştırmalarda veriler görüşmeler,
gözlemler ya da doküman incelemesi yöntemiyle toplanmaktadır. Bu araştırmada ise veriler öğretim
üyeleri, öğretmenler ve öğretmen adayları ile ayrı ayrı gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ile
toplanacaktır. Araştırmanın katılımcılarından öğretim üyelerinin belirlenmesinde sınıf öğretmenliği
programında ders veriyor olmaları; öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 2006 yılında gerçekleştirilen
yapılanmadan sonraki programla yetişmiş olmaları; ayrıca öğretmen adaylarının programla ilgili bilgilerinin
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taze olması açısından 2018 yılında mezun olmaları ölçüt olarak kabul edilmiştir. Bu ölçütler doğrultusunda
katılımcıların belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Güncellenen sınıf
öğretmenliği lisans programına ilişkin farklı perspektiflerin anlaşılması amacıyla verilerin analizinde içerik
analizinden faydalanılacaktır. Elde edilen bulgular ilgili literatür doğrultusunda tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı, Öğretmen Adayı, Öğretmen, Öğretim Üyesi.
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Abstract No: 54 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Education is a process inculding acquiring acts such as ability, skill, attitude and aesthetic
sensibility, especially the national, spiritual and cultural values that an individual is born into (MEB, 2017,
4). The basic aim of our education system is; to educate individuals with knowledge, skills and attitudes
that are integrated with our values and competencies (MEB, 2017, 6). Education policies and primacy of
the Ministry of National Education; basic educated national, spiritual, universal values; both academic and
social activity can be successful; adaptable to technological developments; (MEB, 2017, 5). It is aimed at
ensuring that they are able to survive, be ready for life, and be happy and healthy individuals.
"Root values" in curricula; justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love,
responsibility, patriotism, benevolence (MEB, 2017, 6). In addition, 8 key "competence frameworks" have
been identified. These; communication in the mother tongue, mathematical competence and basic
competencies in science / technology, digital competence, learning in learning, social and civic
competences, initiative and entrepreneurship, cultural awareness (http://mufredat.meb.gov.tr, 29 -052018).
Educational policies and priorities developed to achieve the basic objectives in our education
system and the root values and competencies determined accordingly; it should not come from ignoring
the problems that hamper, slow down, or hinder education. Virus; (TDK, 2008, 2349), which causes
deterioration of microbes and computer programs that cause infectious diseases. With this description,
factors that cause difficulties in learning-teaching process prevent learning, impairment and cause illness
can be considered as "education viruses".
Educational viruses that cause disorders in the education system; internet, violence, peer bullying,
movie films, social media, central examinations, television series, addictive substances, obesity, continuity
assignments, indiscipline, law and classes, use of classroom, , unchanging and incompatible teachers, and
limited teaching environments / methods. Because these viruses; affects both rooted values such as
justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, and
benevolence. Just like a scales on the face in education, changing something changes everything. In
addition, allthing is affected by each other. In addition, the area of 8 competencies included in the
program is directly or indirectly affected by this educational deterioration.
The aim of this study is to discuss how these educational viruses affect students and their
educational processes. For this aim, the source-scanning model was used in the descriptive screening.
When searching for resources; learning, education and especially affecting students in the negative,
obstructing, disturbing, and slowing down, (education viruses) were identified and examined. Scientific
studies on these variables, congress / conference notifications, reports, theses, articles, board decisions,
literature, institutional reports, etc. written sources were examined and an attempt was made to make
an inference.
These identified educational viruses have been grouped in terms of their various common
characteristics and have been tried to relate in terms of various variables.According to this, variables
affecting learning in terms of technology / media negatively; phone, tablet, computer, game, internet,
cartoons, social media, television, series movies. Regarding exams; the lesson centers and the exam are
affecting the teaching negatively. Negative / inhibitory variables arising from school, education system
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and education practices; homework, disability, discipline, legislation and procedures, unchanging /
uneducated teaching practices, difficulty in staying in class, educational modalities. Addiction related to
viruses; drugs, technology addiction, smoking habits affect education negatively. Problems related to
health are; obesity and excessive consumption culture, unhealthy nutrition problems are observed.
Viruses originating from all types of media, both in-school and out of school, violence, profanity and slang,
peer violence, moral collapse, noise pollution, the effects of urbanization, the difficulty of listening to
others and unnecessary speech. The educational obstacles identified in these six categories were
examined in the cause-effect relationship based on scientific findings and observations and the results
were drawn.
Keywords: education, virüs, learning, student, teaching
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Eğitim Virüsleri
İsmail Gelen
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Bildiri No: 54 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Eğitim, bireyin içerisine doğduğu millî, manevi ve kültürel değerler başta olmak üzere, yetenek,
beceri, tutum, estetik duyarlılık gibi davranışlar kazanılmasını içeren bir süreçtir. (MEB, 2017, 4). Eğitim
sistemimizin temel amacı ise; değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip
bireyler yetiştirmektir (MEB, 2017, 6). Millî Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları ve öncelikleri; temel
eğitim almış öğrencilerin millî, manevi, evrensel değerlere sahip; hem akademik hem de sosyal anlamda
başarılı olabilen; teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen; kendisine, toplumuna ve farklı kültürlere karşı
yüksek düzeyde farkındalıkla saygı duymayı başarabilen, hayata hazır, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak
yetişmelerini sağlamak yönündedir (MEB, 2017, 5).
Öğretim programlarında yer alan “kök değerler”; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır,
saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverliktir (MEB, 2017, 6). Buna ek olarak 8 adet anahtar
“yetkinlik çerçevesi” belirlenmiştir. Bunlar; anadilde iletişim, yabancı dillerde, matematiksel yetkinlik ve
bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili
yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifadedir (http://mufredat.meb.gov.tr, 2905-2018).
Eğitim sistemimizdeki temel amaçları ve buna bağlı olarak belirlenen kök değerler ve yetkinlikler
gerçekleştirmek için geliştirilen eğitim politikaları ve öncelikleri; eğitimi engelleyen, yavaşlatan, aksatan
sorunları görmezden gelmemelidir. Virüs; bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop ve bilgisayar
programlarında bozulmaya neden olan etken (TDK, 2008, 2349) olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan
hareketle öğrenme- öğretme sürecinde zorluk çıkaran, öğrenmeyi engelleyen, bozulmasına ve
hastalanmasına neden olan etkenler de “eğitim virüsleri” olarak düşünülebilir.
Eğitim siteminde bozukluklara yol açan eğitim virüsleri; telefon, tablet, bilgisayar oyunları, internet,
şiddet, akran zorbalığı, çizgi filmler, dershaneler, sosyal medya, merkezi sınavlar, televizyon dizileri,
bağımlılık yaratan maddeler, obezite, sürekli verilen ödevler, disiplinsizlik, mevzuat ve prosedürler, sınıfta
kalmanın olmaması, okulların gerçek hayattan kopuk olması, değişmeyen ve güncellenmeyen öğretmen,
kısıtlı öğretim ortamları/ yöntemleri olabilir. Çünkü bu virüsler; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim,
sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi kök değerleri hem etkilemekte hem de
etkilenmektedir. Eğitimde yüz kefeli bir terazi gibi, bir şeyin değişmesi her şeyi değiştirir. Ve her şey,
birbirinden etkilenir. Buna ek olarak programda yer alan 8 yetkinlik alanı da, bu eğitsel bozulmadan
doğrudan yada dolaylı olarak etkilenmektedir.
Bu bildiride belirlenen bu eğitim virüslerinin, öğrenciyi ve eğitim süreçlerini nasıl etkilediği
tartışılmıştır. Bu amaçla betimsel tarama içerisinde kaynak tarama modeli kullanılmıştır. Kaynak taraması
yapılırken; öğrenmeyi, eğitimi ve özellikle de öğrencileri olumsuz yönde etkileyen, engelleyen, bozan,
yavaşlatan, kalitesini düşüren, kısıtlayan vb. (eğitim virüsleri) değişkenler belirlenmiş ve analiz edilmiştir.
Bu değişkenlerle ilgili bilimsel çalışmalar, kongre /konferans bildirileri, raporlar, tezler, makaleler, kurul
kararları, literatür, kurum raporları vb. yazılı kaynaklar incelenmiş ve bir çıkarımda bulunulmaya
çalışılmıştır.
Belirlenen bu eğitim virüsleri çeşitli ortak özellikleri açısından gruplandırılmış ve çeşitli değişkenler
açısından da ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Buna göre teknoloji/ medya ile ilgili olarak öğrenmeyi olumsuz
yönde etkileyen değişkenler; telefon, tablet, bilgisayar, oyun, internet, çizgi filmler, sosyal medya,
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televizyon, dizi filmler sayılabilir. Sınavlar ile ilgili olarak; dershaneler ve merkezi sınavlar öğretimi olumsuz
yönde etkilemektedir. Okuldan, eğitim sisteminden ve eğitim uygulamalarından kaynaklanan olumsuz/
engelleyici değişkenler; ödevler, gerçek hayattan kopukluk, disiplinsizlik, mevzuat ve prosedürler,
değişmeyen / güncellenmeyen öğretim uygulamaları, sınıfta kalmanın zor olması, eğitsel
modalardır. Bağımlılıkla ilgili virüsler; uyuşturucu maddeler, teknoloji bağımlılığı, sigara alışkanlığı eğitimi
olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlık ile ilgili sorunlar ise; obezite ve aşırı tüketim kültürü, sağlıksız
beslenme sorunları gözlenmektedir. Okul içi ve okul dışı her türlü ortamdan kaynaklanan virüsler ise;
şiddet, küfür ve argo kelimeler, akran zorbalığı, ahlaki çöküş, ses kirliliği, şehirleşmenin etkileri, başkalarını
dinlememe ve gereksiz konuşma zorluklarıdır. Bu altı kategoride belirlenmiş olan eğitsel engeller bilimsel
bulgular ve gözlemlere dayalı olarak neden- sonuç ilişkisi içerisinde incelenmiş ve sonuçlar çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: eğitim, virüs, öğrenme, öğrenci
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Abstract No: 318 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Objective
The evolution of science is related directly to the quality of research in the field. The processes
and results of scientific research procedures must not be deceptive and must not misdirect, and this can
be ensured by bringing research ethics during research procedures to the forefront. Ethical problems can
be encountered at every stage of a research. Maintaining an awareness of potential ethical problems is
the starting point in preventing such problems from coming to fruition. In the light of this view, this study
aims to determine the main ethical problems encountered in research processes.
Method
The study makes use of the Delphi method, which qualifies it as a descriptive research, with the
aim being to describe an existing situation as completely and accurately as possible. The Delphi method
was implemented in four rounds, comprising a Non-real Time Nominal Delphi, a Real Time Delphi/Snow
Card Brainstorming, a Real Time Delphi/Focus Group Session and a Non-real Time Nominal Delphi. For
the first Delphi round, the written opinions of 18 academicians from two different universities were
garnered on “the questions that need to be discussed and answered concerning research ethics”, with
the aim being to determine the problems related to research ethics. The answers obtained by the end of
this procedure were presented to two academicians working in the field, and based on their suggestions,
the questions that need to be answered in the area of research ethics were quantified. The second and
third Delphi rounds were carried out with experts working in the Curriculum and Instruction fields within
the context of a workshop on Research Ethics held on September 22–23, 2017. The same experts took
part in both rounds, although the second Delphi round involved 25 experts and third Delphi round
involved 28 experts, as three experts missed the first day of the workshop due to personal obligations. In
a 90-minute session in the second Delphi round, the relevant research question was projected onto a
screen. Cards were distributed to the participants, who were asked to provide answers related to the
research question. The cards were collected and hung on a whiteboard after being numbered. Each idea
was discussed and grouped under the suggested themes. In the third Delphi round, the themes and focal
points forming the opinions under these themes related to the question obtained after the Snow Card
Brainstorming session were given to the groups in written format. The groups were asked to discuss these
opinions and to analyze the themes and opinions under the related themes, after completing the study,
the results were shared with the entire workshop group. The results were discussed cooperatively, and
categories were formed for each research question. In the final round of the Delphi, a Nominal Delphi
Panel was formed of four experts who participated in the workshop. The opinions of these four experts
were asked and arrangements were made in accordance with their opinions.
Results and Conclusion
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A total of 32 opinions were formed related to the question “What are the fundamental ethical
problems related to research?” that was defined during the Snow Card Brainstorming session. The
opinions formed during the Brainstorming session were themed and named by the same brainstorming
group, with opinions that could not be grouped under any theme collected under the theme “Other”. The
Brainstorming session led to the forming of five themes, including “Researcher Features”,
“Measures/Ethical Rules”, “Education”, “Research Problem” and “Other”. The theme “Researcher
Features” had three subthemes: promotion/career anxiety, forgery and plagiarism, and 10 opinions were
created. Under the themes of “Measures/Ethical Rules”, “Education”, “Research Problem” and “Other”,
one, eight, seven and six opinions were formed, respectively.
After the focus group session, some new items were included and some existing items were
discarded, and the existing themes were condensed down to two themes and the names were changed
to “Insufficiencies Related to Research Procedures” and “Publication/Evaluation of Results”, containing
20 items. The results obtained from the Brainstorming and Focus Group session were given to four experts
in the fourth Delphi round, and the final structure of ethical problems related to research were formed,
based on their suggestions. This final structure comprised four themes, being “Inappropriate Researcher
Features” (11 items), “Forgery” (9 items), “Lack of Education” (5 items) and “Careless Study” (11 items),
containing a total of 36 items. Suggestions were made based on the results of the study to address the
problems that arose and the relationships between them.
Keywords: Ethic, research ethics, science
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Bildiri No: 318 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç
Bilimin gelişimi, alanda yapılan araştırmaların niteliği ile yakından ilişkilidir. Bilimsel araştırma
sürecinin ve sonuçlarının yanıltıcı ve yanlış yönlendirici olmaması gerekir. Bu gereklilik, araştırma
sürecinde araştırma etiği kavramının ön plana çıkarılmasıyla karışlanır. Araştırma sürecinin her aşamasında
etik sorunlar ile karşılaşmak olasıdır. Etik sorunların neler olduğunu bilmek, bu sorunların oluşmasını
engellemenin başlangıç noktasını oluşturur. Bu görüşten hareketle, araştırma ile ilgili temel etik sorunların
neler olduğunun belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur.
Yöntem
Var olan bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlamaya çalıştığı için betimsel
araştırma niteliğinde olan bu çalışmada Delphi yöntemi kullanılmıştır. Delphi uygulaması Gerçek Zamanlı
Olmayan Yazılı Delphi Uygulaması, Gerçek Zaman Delphi/Fikir Kartlı Beyin Fırtınası Uygulaması, Gerçek
Zaman Delphi/Odak Grup Görüşmesi Uygulaması, Gerçek Zamanlı Olmayan Yazılı Delphi Uygulaması
olmak üzere dört turda uygulanmıştır. Birinci Delphi turunda araştırma etiği ile ilgili sorunların belirlenmesi
için iki farklı üniversiteden Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında çalışan 18 öğretim üyesinden
“araştırma etiği konusunda tartışılması veya cevap aranması gereken sorular” konusunda yazılı olarak
görüş bildirmeleri istenmiştir. Bu sürecin sonunda gelen cevaplar, alanda çalışan iki öğretim üyesinin
görüşlerine sunulmuş, gelen öneriler doğrultusunda araştırma etiği alanında cevap aranması gereken
sorular belirlenmiştir. İkinci ve üçüncü Delphi turları, 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde Araştırma Etiği
konusunda düzenlenen çalıştay kapsamında Eğitim Programları ve Öğretim alanında çalışan uzmanlarla
gerçekleştirilmiştir. Her iki tura aynı uzmanlar katılmıştır. Ancak özel sebeplerle çalıştayın birinci gününe
katılamayan üç uzman bulunduğu için ikinci Delphi turu 25, üçüncü Delphi turu ise 28 kişiyle
gerçekleştirilmiştir. İkinci Delphi turunda bir buçuk saatlik bir oturumda, ilgili araştırma sorusu
projeksiyondan yansıtılmış, katılımcılara kartlar dağıtılmış, araştırma sorusuna ilişkin cevaplarını yazmaları
istenmiştir. Yazım süreci bittiğinde kartlar toplanmış, numaralandırılarak yazı tahtasına asılmıştır. Her bir
fikir tartışılarak önerilen temalar altında gruplandırılmıştır. Üçüncü Delphi turunda, fikir kartı beyin fırtınası
uygulaması sonunda soruya ilişkin oluşan temalar ve tema altındaki görüşleri oluşturulan odak gruplara
yazılı olarak verilmiştir. Gruplardan bu görüşleri tartışmaları, analiz ederek temaları ve tema altı görüşleri
değerlendirmeleri istenmiştir. Odak gruplar çalışmalarını yaptıktan sonra sonuçları tüm çalıştay grubu ile
paylaşmıştır. Sonuçlar işbirlikli olarak tartışılarak her bir araştırma sorusu içinde kategoriler
oluşturulmuştur. Delphi uygulamasının son aşamasında çalıştaya katılan dört uzmanın katılımı ile Yazılı
Delphi paneli oluşturmuştur. Dört uzmana gönderilerek önerileri alınmış, gelen öneriler doğrultusunda
düzenlemeler yapılmıştır.
Bulgular ve Sonuç
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Fikir Kartı Beyin Fırtınası uygulaması sonucunda “Araştırma ile ilgili temel etik sorunlar nelerdir?”
sorusuna toplam 32 fikir oluşturulmuştur. Beyin Fırtınası toplantısında ortaya çıkan görüşler yine o beyin
fırtınası grubu tarafından temalaştırılmış ve adlandırılmıştır. Herhangi bir tema altında toplanamayan
görüşler “diğer” teması altında toplanmıştır. Beyin fırtınası sonucunda “Araştırmacı Özellikleri”,
“Ölçütler/Etik Kurallar”, “Eğitim”, “Araştırma Problemi” ve “Diğer” olmak üzere beş tema oluşturulmuştur.
Araştırmacı özellikleri temasının altında, “yükselme/kariyer kaygısı, sahtecilik ve fikir hırsızlığı” olmak üzere
üç alt tema ve toplam 10 fikir yer almıştır. Ölçütler/etik kurallar temasında bir, eğitim temasında sekiz,
araştırma problemi temasında yedi ve diğer temasında altı görüş ortaya çıkmıştır.
Odak grup çalışması sonucunda ise çıkarılan ve eklenen maddeler olmuş, tema isimleri
değiştirilmiştir. Odak grup çalışması sonucunda “Araştırma Süreci İle İlgili Yetersizlikler” ve “Sonuçların
Yayınlanması/Değerlendirilmesi” olmak üzere iki tema ve 20 maddelik bir yapı oluşmuştur. Gerek beyin
fırtınası uygulaması gerekse odak grup çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar dördüncü Delphi turunda dört
uzmana gönderilmiş, onların önerilerine göre düzenlemeler yapılarak araştırma ile ilgili temel etik
sorunlara ilişkin son yapı ortaya konulmuştur. Bu son yapıda, “Uygun Olmayan Araştırmacı Özelliği” (11
madde), “Sahtecilik” (9 madde), “Eğitim Eksikliği” (5 madde), “Özensiz Çalışma” (11 madde) olmak üzere
dört boyut ve toplam 36 madde yer almıştır. Ortaya çıkan sorunlar, sorunların birbirleri ile ilişkileri ilgili
araştırmalar ışığında tartışılarak öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etik, araştırma etiği, bilim
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Abstract No: 86 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose:
Whether or not our children are happy in their schools are among the most important questions
of their families and relatives from the very first day of school. It has become a matter of concern as to
how the child communicates with his/her friends, whether he or she is alone in school and in class and
whether he/she loves his/her teachers. Conceptions that school attitudes bring about academic
achievement may have also paved the way for such inquiries. Both academic and non-academic situations
are thought to have share-contribution in school attitudes. For this reason, school attitudes not only affect
the academic achievement of students but also the happiness of people in their families and in their
immediate vicinity. The concept of school attitudes is related to in-school factors such as the learning
environment, classroom atmosphere, instructional setting as well as out-of-school factors such as peer
attitudes and parental attitudes. In the current study, the school attitude is perceived to be a combination
of in-school and out-of-school factors. The measurement tool used is in compliance with this perception.
Thus, the current study aims to determine elementary and middle school students’ school attitudes and
explore what some variables affecting these attitudes are.
Method:
The current study aims to determine elementary and middle school students’ school attitudes and
what some factors affecting these attitudes are. To this end, the current study employed the descriptive
and relational research method.
Participants:
The study using the purposive sampling method was conducted on the students from one
elementary school and two middle schools. The participants of the study are 164 elementary school
students and 246 5th, 6th, 7th and 8th grade middle school students; a total of 410 students.
Measurement Tool:
The School Attitude Scale developed by the researcher and published in an international journal
was used to collect data in the current study. The scale has 22 items and six factors. The factors of the
scale are school image, loneliness, feedback-assessment, willingness and belongingness. Some questions
aiming to elicit data about whether there are courses in which students are unsuccessful, whether they
willingly participate in school activities and extracurricular activities and what they want for them to enjoy
their school more were added to the end of the scale. The alpha reliability of the scale was found to be
0.89 in the current study.
Data Analysis:
Descriptive analyses were conducted on the students’ school total scores at the school and class
levels. In addition to this, between-class attitude score differences and the score differences between the
elementary and middle schools were analyzed by using independent-samples t-test and the school
attitudes across classes were analyzed through variance analysis. In the analysis of the responses given to
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the question “What do you want for you to enjoy your school more”, the responses given by the
elementary and middle school students were grouped and analyzed. In this analysis, the students’
responses were read, units of information were assigned codes and then the codes were reduced to
themes and analyzed.
Findings:
The students’ school attitude scores vary significantly in favor of the elementary school students.
The 4th grade students’ school attitude mean score was found to be significantly higher than those of the
other grade students. The 8th graders were found to have the lowest school attitude mean score. No
significant correlation was found between the school attitude mean scores and their willingness to
participate in school activities. Yet, the school attitude mean score of the students participating in school
activities was found to be higher.
Results:
The voluntary activity participation rate of the elementary school students (91.9%) was found to
be higher than that of the middle school students. Voluntary participation ratio was found to be
significantly decreasing among 8th graders. This decrease is thought to be associated with their school
attitudes. As for the students’ participation in extracurricular activities, similar findings were found. The
rate of participation among 4th graders is 91.8%, among 5th graders 75.9%, among 6th graders 78.5%,
among 7th graders 66.7% and among 8th graders 56.8%. This shows that both school attitudes and
willingness to participate in both curricular and extracurricular activities decrease with increasing grade
level.
Keywords: School attitudes, Belonging to the school, Middle School, Extracurricular activities
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Bildiri No: 86 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç:
Çocuklarımızın okullarında mutlu olup olmadıkları okulun ilk günlerinden itibaren ailelerinin ve
yakınlarının önemli soruları arasında bulunmaktadır. Çocuğun arkadaşlarıyla iletişimlerinin nasıl olduğu,
okul ve sınıfta yalnız olup olmadıkları, öğretmenlerini sevip sevmediği merak konusu olagelmiştir. Okul
tutumlarının akademik başarıyı da getireceğine yönelik düşünceler de belki bu tür sorgulamaların
yapılmasına zemin hazırlamaktadır. Hem akademik hem de akademik olmayan durumların okul
tutumlarında payı-katkısı olduğu düşünülür. Bu nedenle okul tutumları öğrencilerin sadece akademik
başarılarını değil, aynı zamanda aile ve yakın çevresindeki insanların mutluluğuna da etki etmektedir. Okul
tutumu kavramı öğrenme çevresi, sınıf atmosferi, öğretim ortamı ile ilgili okul içi faktörlerin yanı sıra akran,
ebeveyn tutumları gibi okul dışı faktörlerle de ilgilidir. Bu çalışmada okul tutumu okul içi ve okul dışı
faktörlerin bir kombinasyonu olarak düşünülmektedir. Kullanılan seçilen ölçme aracı da bu yöndedir. Bu
amaçla çalışma, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin okul tutumlarını belirleme ve öğrencilerin okul
tutumlarını etkileyen bazı değişkenlerin neler olduğunu irdelemeyi amaçlamaktadır.
Yöntem:
Çalışma,ilk ve ortaokul öğrencilerinin okul tutumları ve bu tutumları etkileyen bazı faktörlerin neler
olduğunu betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada betimsel ve açıklayıcı ilişkisel araştırma
yöntemi kullanılmıştır.
Katılımcılar:
Amaçlı örnekleme yönteminin kulanıldığı çalışma, iki ilkokul ve bir ortaokul öğrencileri üzerinde
yürütülmüştür. Çalışma ilkokuldan164, ortaokuldan 5.,6.,7., ve 8. Sınıflarından 246 toplam 410 öğrenci
üzerinde yürütülmüştür.
Ölçme aracı:
Araştırmacı tarafından gelilştirilen ve uluslararası bir dergide yayınlanan okul tutumları ölçme aracı
çalışmada kullanılmıştır. 22 soruluk ölçme aracı altı alt faktörden oluşmaktadır. Araç, öğretim, okul imajı,
yalnızlık, geribildirim-değerlendirme, isteklilik ve aidiyet faktörlerinden oluşmaktadır. Bu ölçme aracına
öğrenci cinsiyeti, başarısız olduğu derslerin olup olmadığı, program dışı aktivitelerde bulunup
bulunmadıkları, okul etkinliklerinde gönüllü katılım gösterip göstermedikleri kapalı uçlu sorularla
yoklanmıştır. Ayrıca öçme aracına okulunuzu daha çok sevmeniz için nelerin olmasını istersiniz? sorusu
yöneltilmiştir. Uygulanan ölçme aracının çalışmadaki alfa güvenirliği 0.89 olarak hesaplanmıştır.
Data analizi:
Sınıf ve okullar düzeyinde öğrencilerin okul toplam puanları üzerine betimsel analizler yapılmıştır.
Bunların yanı sıra sınıflar arası ve ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerin tutum puanları arasındaki farklar
bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiş, sınıf düzeylerinde okul tutumlarının ne olduğu varyans analizleri
yardımıyla analiz edilmeye çalışılmıştır. Okulu daha çok sevmeniz için nelerin olmasını istersiniz açık uçlu
sorunun analizide ise hem ilkokul hem de ortaokuldaki öğrencilerin verdikleri tepkiler gruplandırılarak
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çözümlenmiştir. Çözümlemede, soruya verilen tepkiler okunmuş, bilgi parçalarına kodlar verilmiş ve bu
kodlar temalarla daraltılarak analiz edilmiştir.
Bulgular:
Öğrencilerin okul tutum puanları ilkokuldaki öğrencilerin lehine anlamlı ölçüde farklılaşmaktadır.
4. Sınıf öğrencilerinin okul toplam tutum puanlarının diğer tüm sınıflara göre anlamlı ölçüde yüksek
bulunmuştur. En düşük okul tutum puanlarına sahip öğrencilerin 8. Sınıf öğrencileri olduğu görülmüştür.
Tutum toplam puanları ile okuldaki aktivitelere katılım gösterip göstermeme arasında anlamlı fark
bulunmuştur. Okul aktivitelerine katılan öğrencilerin tutum puanları daha yüksek olduğu araştırma
bulguları arasındadır.
Sonuçlar:
İlkokul öğrencilerinin okuldaki etkinliklere gönülü katılma oranlarının ( %91.9) ortaokuldaki
öğrencilere göre yüksek bulunmuştur. Çalışmada, gönüllü katılma oranının 8. Sınıftaki öğrencilerde önemli
ölçüde düşüş gösterdiği görülür. Bu düşüş okul tutumları ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca program dışı
aktivitelere katılımda da benzer bulgulara rastlanmaktadır. 4. Sınıf öğrencileri %91.8 oranında 5. Sınıf
öğrencileri %75.9, 6. Sınıf öğrencileri %78.5, 7. Sınıf öğrencileri % 66.7 oranında program dışı aktivitelere
katılım gösterdiklerini belirtirken, bu oran 8. sınıf öğrencilerinde %56.8 lik bir orandadır. Bu bulgular
öğrenim kademeleri ve sınıf düzeyleri arttıkça hem okula yönelik tutumların hem de gönüllü ve program
dışı aktivitelere katılımım düştüğünü göstermektedir. Öğrencilerin daha iyi bir okula yönelik görüşleriyle
okul tu
Anahtar Kelimeler: Okul tutumları, okula aidiyet, ortaöğretim, program dışı aktiviteler,
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Okuryazar Olmayan Yetişkin Kadınların Bu Durumları Hayatlarına Nasıl Yansır? / How Does
Illiteracy Be Reflected To Adult Women's Lives?
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Abstract No: 137 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Halkın okuryazarlık seviyesini arttırmak, bilgi edinme, edinilen bilgiyi kullanma, gelişmeleri izleme
ve dünya toplumları ile iletişim kurabilmek açısından oldukça önemlidir. Diğer türlü toplumun okumayazma bilmeyen kesiminin yok sayılma olasılığı yüksektir. TÜİK (2016) verilerine göre Türkiye’de 6 yaş ve
üzerinde okuma yazma bilmeyen 2 milyon 482 bin kişi bulunmaktadır. Bu rakam, ülke nüfusunun %3,50’lik
oranına denk gelmektedir. Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri erkek nüfusun okuma yazma bilmeme oranı
%1,12 iken kadınlarda bu oran % 5,90’dir. Cinsiyet bazında bakıldığında, okuma yazma bilmeyen kadınların
sayısının okuma yazma bilmeyen erkeklerin sayısından yaklaşık 5 kat fazla olduğu görülmektedir. Yine
TÜİK’ in 2017 yılında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; Türkiye’de 15-24 yaşları arasında 11 milyon
876 bin kişi bulunmaktadır. Bu yaş grubunda 221 bin kişi hala okuma yazma bilmemektedir. Bu da demek
oluyor ki bu yaş grubundaki her 100 gençten 2 si sokağa çıktığında tabela okuyamıyor. UNESCO yönetim
kurulu üyesi Hirche, insanların ancak okuma-yazma öğrendiklerinde kendi başlarına bilgi sahibi olma
yeteneğine kavuşabileceğini, okuma-yazma becerisinin insanların yoksulluktan kurtulması, toplumsal
yaşama katılabilmesi, cinsler arası eşitliğin, barışın ve güvenliğin sağlanabilmesinin temelini oluşturduğunu
ifade etmiştir. UNESCO verilerine göre kızların okullara gidememe oranlarının dağılımı incelendiğinde,
büyük bir kısmının (% 47) Saha Afrika’sı, daha az bir kısmı Güney Asya (% 25), Doğu Asya ve Pasifik (% 11),
az bir kısmı Orta Doğu ve Kuzey Afrika (% 9), en az kısmının da Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Orta Asya,
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’ da (% 3) olduğu görülmektedir.
Bu araştırmada kız çocukların okula gönderilmemelerinin sonucu olarak okuryazar olmayan
yetişkin kadınların yaşantılarından yola çıkarak günümüzde okuma-yazma bilmeme olgusu ayrıntılı olarak
incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada okuma-yazma bilmeme olgusu ile bağlantılı sosyo/psikolojik olaylar,
bunlar karşısındaki tutumları; tepkileri ve bunların yaşamlarına yansımaları katılımcı deneyimlerine göre
yorumlandığı için bir fenomonoloji yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu İzmir’in Selçuk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı 1. Kademe
Okuma Yazma kursuna gelen 6 kadın katılımcı oluşturmuştur. Katılımcılar amaçlı bir şekilde seçilmiş,
gerçek olmayan isimleriyle kodlanmıştır. Katılımcılarla yapılan derinlemesine fenomolojik görüşmeler ile
veri toplanmıştır. Yapılandırılmamış görüşmeler tasarlanmış ve 6 katılımcı ile yaklaşık 15’er dakika
görüşülmüştür. Görüşmelerin yapılandırılmamış olması, araştırmacının hazırlanmaması, sadece
görüşmenin ne şekil alacağının ne araştırmacı ne de katılımcı tarafından bilinmemesi anlamına
gelmektedir. Görüşmeler toplamda altı hafta sürmüştür. Görüşmelerin yapılmasında ve analiz edilmesinde
özellikle önem verilen nokta, görüşülen kişilerin sadece okuma-yazma bilmeme olgusuyla ilgili yargıları
değil, kendilerini bu yargılara götüren deneyimleri öğrenebilmektir. Görüşmeler sonrasında katılımcıların
anlattığı deneyimlerin ve okuma-yazma bilmeme olgusuna yönelik söylediklerinin analiz edilmesinde
katılımcıların yaşadıkları fiziksel ortam, sosyal ve kişisel ilişkileri, duyguları, inançları, tutumları ve değer
sistemleri de dikkate alınmıştır. Belirlenen tema ve kodlar yaşantıların bulunduğu zaman ve koşullar
doğrultusunda değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda günlük hayatı sürdürmeye yansımaları, duygu
durumlarına yansımaları ve bireyin benliğine yansımaları olarak 3 ana temaya ulaşılmıştır.
Katılımcıların anlatılarından günlük hayatlarını sürdürmeye yönelik yaşanan pratik sorunların
çoğunlukla onların benliklerini ve yeterliliklerini olumsuz etkilediği vurgusu ortaya çıkmıştır. Dile getirilen
pratik sorunlar, hastane, postane gibi yerlerdeki günlük işlerini yapamama ve gerekli olduğunda telefon
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araması yapamamalarıdır. Çalıştıkları yerlerde okuma-yazma bilmedikleri için terfi edememe de
kendilerini sınırlayan ve yetersiz hissetmelerine sebep olan bir durum olarak vurgulandı.
Okuma-yazma bilmeme olgusunun katılımcıların yaşamlarına en büyük yansıması duygusal boyutta
olmuştur. Toplum içinde ve bazen de sosyal ilişkilerde yaşadıkları sorunlarla bağlantılı olarak dışlanma
duygusunu, insanlardan yardım istemek zorunda kaldıklarında çaresizlik duygusunu, yardım istekleri
reddedildiğinde rencide edilmenin verdiği ezilme duygusunu ve yardım istedikleri kişilerin söyledikleri ile
yaptıklarına güvenmek zorunda kaldıkları için de korku ve endişe duygularını yaşadıkları ayrıntı bir şekilde
dile getirilmiştir.
Keywords: Okuma-yazma bilmeme olgusu, öğrenme-yaşam ilişkisi, öğrenmede cinsiyet dezavantajı
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Abstract No: 148 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Aim:Tales are texts that almost every person listens and takes pleasure in listening them. Tales
with a powerful structure that will affect imaginary worlds of the listeners have an important position for
children in getting positive emotions such as goodness, virtue, sharing, happiness. Tales teach a life lesson
with the characters in good and bad features to the children by the function of teaching ideal human
features. Events passing through the tale character, provide experience to the reader and listener through
someone else. In general, regardless of the cause and effect relation in tales, course of the events are
complicated and not like in real life. Because tales are generally read or listened to without questions, in
other words, reader or listener does not have expectation of reasonable chain of events. Events happen
at the border of imagination in tales. However, when the events in tales are scrutinised, it can be said that
tales have a lot of symbolic elements to be subconsciously sent. For example, most known tales such as
Snow White, Hansel and Gretel, have a lot of subtexts in which the stepmother or the witch have practiced
physical violence or attempted to kill, and social judgements exist as hidden messages through symbolic
expressions about the stepmother as “evil, evilness” or the witch as “ugly and woman”. Thus, listeners or
readers, who listen to or read these texts without questions, are exposed to symbolic violence.
Symbolic violence is a fact that using force by an individual or a specific group on the others.
Symbolic violence is defined as creating a symbolic order of physical situations’ features of people and
causing a discrimination among these people who have different lifestyles by this symbolic order. The
most significant feature of symbolic power is that exposed person is unaware of the violence experienced,
perceive as if it is normal. Symbolic violence is connected with everyday routine such as gender, clothes,
language, behaviour types, living area, habits of eating and drinking, preferred books/musics/films.
When the defined features of symbolic violence are scrutinised, it can be said that it can be easily
enforced through tales. Tales have a very sensitive position in terms of its audience. Children cannot be
expected to scrutinise about subtexts of the tales because of their developmental period. In this respect
children’s perception of the tales they read or listen to are important in terms of symbolic violence
exposure. Especially primary school students read the tales which are chosen by their teachers at school
and their parents at home. If we consider that teachers usually create a bookcase in the classroom, it is
expected to examine in detail the books they choose for the classroom library in terms of symbolic
violence. Otherwise, they expose their students to elements of symbolic violence, either willingly or
unwillingly, through these books. In that case, analyzing the tales which are often preferred by teachers
about symbolic violence will bring a different perspective and will guide to tale choices of the teachers.
When the studies are analyzed, it was seen that literature review or interview are usually used about
tales. In addition to this, there is not any investigate about tales and symbolic violence and this is seen
deficiency in the field. From this point of view in this research Grimm and Andersen Tales, the most known
and frequently used at primary schools, are found worth for investigating. The main aim of this research
is to determine elements of symbolic violence in tales and make suggestionsin the lights of findings.
Method: In this research document review was used as a qualitative research method. Grimm and
Andersen Tales were used as data collection tool due to the fact that they are the most wellknown and
frequently used at primary schools. But, because of the fact that there are a great many Grimm and
Andersen Tales, the most frequent samples will be examined by determining Grimm and Andersen Tales,
which are compiled for primary school students by different publishers. There are Snow White and the
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Seven Dwarfs, The Hut in the Forest, Cinderella, Rapunzel, Hansel and Gretel, Sleeping Beauty, Frog
Prince, Little Red Riding Hood (Grimm Tales), Princess and the Pea, The Ugly Duckling, Thumbelina, The
Little Mermaid, The Shepherdess and The Chimney Sweep, The Wild Swans (Andersen Tales) among these
tales. Data, gained from tales, will be analyzed by content analyze. By content analyze method, first of all,
statements of symbolic violence will be determined, then these statements will be coded and after that
themes will be created through codes' characteristic in common. Related literature will be taken in
consideration when creating the themes. Direct quotations will take place when the findings are
presented. Data will be analyzed by two different researchers to provide reliability. As a result of these
analyzes, codes and themes will be compared, if any divergency develops codes and themes will be
controlled and final form will be created after a discussion about them.
Findings and Conclusion: Analyzes are ongoning, and findings will be discussed in terms of the
purpose of the research and related literature, and proposal will be brought.
Keywords: Symbolic violence, children tales, primary school teacher, primary school

1023

Çocuk Masallarındaki Simgesel Şiddet Ögelerinin Belirlenmesi
Fatma Sadık1, Sevgi Ergüven Akbulut2
1
Çukurova Üniversitesi
2
Milli Eğitim Bakanlığı

Bildiri No: 148 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç: Masallar hemen her insanın dinlediği ve dinlemekten keyif aldığı metinlerdir. Dinleyenlerin
hayal dünyalarına etki edecek güçlü bir yapıya sahip olan masallar çocukların olumlu duyguları
edinmesinde önemli bir yere sahiptir. İyi ve kötü özellikteki karakterler ile çocuklara ideal insan özelliklerini
öğretme işleviyle masallar hayata dair dersler verir. Masal kahramanının başından geçen olaylar da
okuyucuya ve dinleyiciye başkasının gözünden deneyimler sunar. Masallarda genellikle neden-sonuç
ilişkisine bakılmaksızın olaylar karmaşık ve gerçek yaşamda olmayacak şekilde ilerler. Çünkü masallar
genelde sorgulanmadan okunur veya dinlenir, yani okuyucunun veya dinleyicinin makul olaylar zinciri
beklentisi yoktur. Masallarda olaylar hayal gücünün sınırlarındadır. Fakat masallardaki olaylar
irdelendiğinde bilinçaltına itilmek üzere birçok simgesel unsur barındırdığı söylenebilir. Örneğin Pamuk
Prenses, Hansel ve Gretel gibi en bilinen masalların içinde üvey anne veya cadıların fiziksel şiddet
uyguladıkları veya öldürme girişimlerinde bulundukları birçok alt metin bulunmakta, üvey anne “kötü,
kötülük”, cadı “çirkin ve kadın” olduğu/olacağı gibi toplumsal yargılar gizil olarak iletilmektedir. Böylelikle
bu metinleri sorgulamadan dinleyen veya okuyan masal dinleyicileri/okuyucuları simgesel şiddete maruz
kalmaktadır.
Simgesel şiddet bir birey veya belirli bir grubun kendi gücünü diğerleri üzerine kullanmasıdır.
Simgesel şiddet kişilerin sahip oldukları fiziksel düzenlerine ait özelliklerin simgesel bir düzen oluşturması
ve bunun da yaşam stilleri farklı olan insanlar arasında ayrıma neden olması şeklinde belirtilir. Simgesel
şiddetin en belirgin özelliği maruz kalan kişinin yaşadığı bu şiddetin farkında olmaması, bunu olağan bir
durummuş gibi algılamasıdır. Simgesel şiddet cinsiyet, kılık-kıyafet, dil, davranış biçimleri, yaşanan yer,
yeme-içme alışkanlıkları, tercih edilen kitap/müzik türü/film vb. gibi kişinin gündelik yaşamındaki konularla
ilgilidir.
Simgesel şiddetin tarif edilen özellikleri irdelendiğinde, masallar aracılığıyla kolaylıkla
uygulanabildiği söylenebilir. Masallar hitap ettiği kitle açısından oldukça hassas bir konumdadır. Çocukların
dinlediği veya okuduğu masalları, masalların verdiği alt iletiler yönünden irdelemesi bulundukları gelişim
dönemi itibariyle beklenemez. Bu açıdan çocukların okudukları veya dinledikleri masallarla ilgili algıları
simgesel şiddete maruz kalma açısından önem taşımaktadır. Özellikle ilkokula giden çocuklar okulda
öğretmenlerinin evde ebeveynlerinin seçtikleri masalları okurlar. Öğretmenlerin genelde sınıf içerisinde
kitaplık oluşturdukları dikkate alınırsa öğretmenlerin sınıf kitaplığı için seçecekleri kitapları simgesel şiddet
ögeleri yönünden irdelemeleri beklenir. Aksi halde öğrencilerini bu kitaplar aracılığıyla, isteyerek veya
istemeyerek, simgesel şiddet ögelerine maruz bırakırlar. O halde öğretmenlerin sıklıkla tercih ettikleri
masalların simgesel şiddet ögeleri açısından incelenmesi, yıllardır okunan/okutulan en bilindik masalların
değerlere uygunluğu açısından alana farklı bir bakış açısı getirecek ve öğretmenlerin masal tercihlerine ışık
tutacaktır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde masallarla ilgili genelde literatür tarama yapıldığı veya
öğretmen görüşlerine başvurulduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra masalların simgesel şiddet unsurları
yönünden araştırılmamış olması bir eksiklik olarak görülmüştür. Tüm bunlardan yola çıkarak üzerinde
birçok araştırmanın yapıldığı, ilkokullarda en çok bilinen ve sıklıkla kullanılan masallardan olan Grimm
Masalları ve Andersen Masalları bu araştırmada incelemeye değer bulunmuştur. Bu araştırmanın temel
amacı masallarda yer alan simgesel şiddet ögelerini belirlemek ve elde edilen bulgular doğrultusunda
öneriler getirmektir.
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Yöntem: Yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi
kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ilkokullarda en çok bilinen ve sıklıkla kullanılan
masallardan olan Grimm Masalları ve Andersen Masalları ele alınmıştır. Ancak Grimm ve Andersen
Masalları sayıca çok olduğundan internet üzerinden satış yapan sitelerde farklı yayınevlerinin ilkokul
öğrencileri için derlediği Grimm ve Andersen Masalları tespit edilerek en sık karşılaşılan örnekler
incelenecektir. Bu masallar arasında Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Ormandaki Ev, Külkedisi, Rapunzel,
Hansel ve Gretel, Uyuyan Güzel, Kurbağa Prens, Kırmızı Başlıklı Kız (Grimm Masalları), Prenses ve Bezelye
Tanesi, Çirkin Ördek Yavrusu, Parmak Kız, Küçük Deniz Kızı, Çoban Kız ile Baca Temizleyicisi, Yabankuğuları
(Andersen Masalları) yer almaktadır. Masalların incelenmesiyle elde edilecek veriler içerik analizi ile analiz
edilecektir. İçerik analizi ile önce masallarda yer alan simgesel şiddet ögelerine ait ifadeler belirlenerek
kodlama yapılacak, daha sonra ortak özelliklerine göre temalar oluşturulacaktır. Temalar oluşturulurken
ilgili literatür göz önünde bulundurulacaktır. Araştırma bulguları sunulurken masallardan simgesel şiddet
ögesi olan ifadelere ait doğrudan alıntılara yer verilecektir. Güvenilirliği sağlamak amacıyla veriler iki farklı
araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilecek, belirlenen kodlar ve temalar karşılaştırılacaktır.
Bulgular ve Sonuç: Analizler devam etmekte olup, elde edilecek bulgular araştırmanın amacı ve ilgili
alan yazın doğrultusunda tartışılarak öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Simgesel şiddet, çocuk masalları, sınıf öğretmeni, ilkokul
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Abstract No: 199 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Gifted and talented students, who have developmental features beyond their peers, can see
situations from other people’s views because they are less self-centred. Therefore, they could be more
sensitive about others’ expectations and feelings and most probably accept their rights. They feel others’
problems more, and they are more sensitive and fair. Gifted students might be interested in social issues.
They are especially sensitive about the reasons and violations of these issues.
On the other hand, limited number of studies in literature focusing on gifted and talented
students’ problem solving skills have reported that these students are effective and creative problem
solvers. Gifted and talented students focus very well on the given problem and spend time for planning
the solution to the problem, use various strategies in the problem solving process, are very patient and
determinant in the solution process, ask a lot of questions to themselves and answer theses questions,
and find creative and effective solutions using the knowledge and skills they have. Gifted and talented
students, who can produce extraordinary approaches in case of a problem, can use higher order thinking
skills such as analysis and synthesis. Due to their creative thinking skills, they have high tendency to
produce original solutions. Due to their personal features, they can approach to a problem in a more
curious, determined, and deeper way. On the other hand, comparative studies on the problem solving
skills of gifted and non-gifted students reported that in comparison to their non-gifted peers, gifted
students’ problem solving success was higher, they used more strategies and different strategies, and
they were willing to solve problems using more methods. Gifted and talented students are more careful
about the details and the accuracy of the things done in the problem analysis and planning the solution
process. Spending more time on the problem analysis, gifted and talented students need shorter time for
the solutions to the problem. Disability is an important situation which involves various problems in our
country. One of the things to be done about this important issue is to raise awareness about disabled
individuals and to produce solutions to their problems. From this perspective, the present study takes
gifted students’ sensitivity and problem solving skills into consideration and helps to attract attention to
their features and this way, based on the findings to be obtained from the study, aims to contribute to
the identification of the policies for this issue.
The purpose of this study is to investigate gifted and talented students’ perceptions about disabled
individuals and problem solving skills. The study utilised case study design, one of the qualitative research
designs. The participants were 25 gifted secondary school students who were enrolled in a Science and
Arts Centre and 25 non-gifted secondary school students who were enrolled in a regular school located
in one of the southern cities in Turkey in the 2017-2018 education year. Both gifted and non-gifted
participants were chosen using criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling
method. Data were collected using the “Socio-demographic Form, “Draw a Disabled Person and Solve a
Problem for them” test and semi-structured interviews about the drawings; data were supported with
the data from the observation notes. “Draw a Disabled Person and Solve a Problem for them” test was
formed based on Bono’s Cort Thinking activities. The test involves five questions. Data obtained from the
“Draw a Disabled Person and Solve a Problem for them” were analysed using descriptive analysis, one of
the qualitative data analysis approaches, and interview data were analysed using content analysis
methods. Results are being reported.
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Bildiri No: 199 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Gelişimsel olarak yaşıtlarına göre daha ileri olan üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler daha az ben
merkezci oldukları için diğer insanların görüş açılarından bir durumu görebilirler. Bunun sonucunda
diğerlerinin beklenti ve duygularına karşı daha hassas olabilir ve onların haklarını büyük olasılıkla kabul
edebilirler. Onlar diğerlerinin sorunlarını daha fazla hisseder, daha duyarlıdırlar ve adil olurlar. Üstün
yetenekli öğrenciler sosyal konulara karşı ilgi geliştirebilirler. Özellikle bu konuların nedenlerine ve ihlallere
karşı duyarlıdırlar.
Diğer taraftan alan yazındaki üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin problem çözme becerilerinin
incelendiği sınırlı sayıdaki çalışmalar, bu öğrencilerin etkili ve yaratıcı birer problem çözücü olduklarını
ortaya koymuştur. Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler verilen problemler üzerinde iyice yoğunlaşarak
problem çözümü için gerekli planların oluşturulmasında fazla zaman harcar, problem çözme sürecinde çok
çeşitli strateji kullanır, problem çözümünde oldukça sabırlı ve kararlı olur, kendi kendilerine bir çok sorular
sorarak bir çok çözüm yolu arar, sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanarak yaratıcı ve etkili çözüm yolları
bulurlar. Bir problem durumunda alışılmışın ötesinde farklı yaklaşımlar üretebilen üstün zekalı ve yetenekli
öğrenciler, problemleri çözerken analiz ve sentez gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilirler.
Yaratıcı düşünme becerileri sayesinde özgün çözümler üretme eğilimleri yüksektir. Bir problem durumuna
kişisel özellikleri sayesinde daha meraklı, daha azimli ve daha derin yaklaşabilirler. Bununla birlikte, üstün
zekalı ve yetenekli öğrencilerin problem çözme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelendiği
araştırmalarda, bu öğrencilerin normal öğrencilere göre problem çözme başarılarının daha yüksek olduğu,
daha fazla sayıda ve daha farklı strateji kullandıkları ve daha fazla yöntemle soru çözme konusunda istekli
oldukları görülmüştür. Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler problemi inceleme ve çözümü planlama
sürecinde ayrıntılara ve yapılan işin doğruluğuna daha fazla dikkat ederler. Problemin incelenmesinde
normal öğrencilere göre daha fazla zaman harcayan üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler problemin
çözümü için daha kısa zamana gereksinim duyarlar.
Ülkemizde engellilik önemli ve oldukça çeşitli sorunlar içeren bir durumdur. Bu önemli konuya
ilişkin yapılması gerekenlerden biri de bu bireylere yönelik farkındalığı arttırmak ve bu bireylerin
sorunlarına çözümler üretmektir. Bu açıdan bakıldığında üstün yetenekli öğrencilerin toplumsal sorunlara
duyarlılık ve problem çözme yeteneklerinden hareketle bu konuya eğilimlerinin sağlanması ve elde edilen
bulgular ışığında bu öğrencilerin eğitimlerine ilişkin politikaların belirlenmesine kaynaklık edebileceğinden
hareketle böyle bir araştırma yapılmıştır.
Araştırmanın amacı üstün zekalı ve yetenekli ve normal öğrencilerin engelli bireylere ve sorun
çözme becerilerine yönelik algılarının incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum
çalışmasına göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılında ülkemizin
güney illerinden birinde bulunan bilim ve sanat merkezine devam eden ortaokul düzeyinde 25 üstün zekalı
ve yetenekli öğrenci ve normal ortaokula devam eden 25 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubunda yer
alan her iki özellikteki öğrenciler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre
belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, demografik bilgiler formu, “Bir Engelli Çiz ve Onlar İçin Problem Çöz”
testi ve çizimler hakkında gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiş ve
araştırmacı gözlem notlarıyla desteklenmiştir. “Bir Engelli Çiz ve Onlar İçin Problem Çöz” testi Bono’nun
Cort Düşünme Etkinliklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Testte beş soru yer almaktadır. “Bir Engelli
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Çiz ve Onlar İçin Problem Çöz Testi” nin verileri nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz, görüşme
verileri için ise içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın raporlaştırılması sürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler, normal öğrenciler, engelli birey, sorun çözme becerisi
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Abstract No: 205 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose
Curriculum that are prepared and put into effect by curriculum development commissions are
often not applied in line with the original form. Curriculum might not be implemented as planned due to
a number of factors as students’ features; features of the learning-teaching environment; socio-cultural
and economic structure of the environment where the school is located; and teachers’ professional
knowledge, skills, values, attitudes and beliefs. Various studies often reported that the planned curriculum
cannot be implemented in line with the original form in the schools which have negative conditions in
terms of socio-economic level and cultural environments. In cases of divergence from the curriculum, the
teacher is expected to adapt the curriculum considering the specific conditions of the school and
classroom. Curriculum adaptation is a complicated process which differs by the teacher’s instructional
skills and knowledge of the curriculum. In this process, teachers make an educational effort in order to
maintain the connection between the curriculum and instruction. This effort is considered to have special
importance in order to increase and maintain the nature of the education and instruction especially in
disadvantaged schools.
The present study aims to identify views of secondary school teachers working in disadvantaged
schools about their efforts in curriculum adaptation. In line with this purpose, the study sought answers
to the following questions:
1. What are the views of teachers about the factors that affect the curriculum fidelity and the curriculum
adaptation in disadvantaged schools?
2. What adaptations do teachers make in the curriculum adaptation process?
3. What are the views of teachers about the difficulties they have in the adaptation process?

Method
This study, which utilized basic qualitative research design, used interviews as data collection tools.
The participants of the study were eight female teachers who were selected using criterion sampling
method and who volunteered to participate in the study. Teachers’ pedagogical content knowledge and
curriculum knowledge are considered to be an important factor in curriculum adaptation. Hence,
inclusion criteria were completing or still continuing postgraduate education in the Department of
Education Curriculum and Instruction and working in a disadvantaged secondary school in the city where
the study was conducted. Three participants were science teachers, two were mathematics teachers, one
was a computer teacher, one was an instructional technologies teacher (CITE), one was a Turkish teacher,
and one was an English teacher. Data were collected using an interview form that consisted of
standardized open-ended questions. Before the interview form was applied, expert opinions were
received from four experts in the field of education curriculum and instruction. Necessary changes and
revisions were made in the form according to the feedback provided by these experts. In addition, the
questions were piloted with one teacher in order to test the comprehensibility of the questions. Questions
in the interview form and follow-up questions were asked to the participants in the same session. Before
the interviews, the participants were informed about the purpose of the study as well as the ethics rules
that were adopted in the study. The interviews were conducted in the researcher’s office upon the
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participants’ request and recorded using a voice recorder in line with their verbal consent. The interviews
took about 45 minutes. Initially, the voice records were written as texts for analysis purposes. Then these
texts were shared with the participants for confirmation. Data were analyzed using content analysis
methods with NVIVI 10 package programming. Content analysis involved open coding and axial coding
respectively.
Results
Results showed that none of the teachers working in disadvantaged schools could apply the
original curriculum. Frequently expressed factors that affected sticking to the curriculum and adapting
the curriculum were high number of students left behind in terms of basic skills such as reading-writing
and reading comprehension; frequent problematic behaviours; and parents’ indifference and having low
socio-economic level. On the other hand, instead of a planned way, the participants were found to make
curriculum adaptation implicitly according to classroom conditions without reflecting the adaptations to
their annual plans and without making any prior preparations. In other words, the adaptations were
generally performed during instruction. The participants also reported that they stuck to the purposes of
the formal curriculum but made changes in the content and educational situations components. The
participants reported to make adaptations in the course content such as including a new topic that they
found important, repeating the topic in order to complete insufficient and inadequate prior information
and skills, and skipping/ignoring the topics that they considered to be above students’ level and not to
have been comprehended by them. The most frequently encountered difficulties in the curriculum
adaptation process mentioned by the participants included the following issues: drawing the lines of the
newly added topic, conflicts between the newly added information and the information in the course
book, students’ indifference, low working motivation of the teachers, negative conditions of the school
and students, burden experienced by the colleagues due to students’ negative conditions, and prevention
of collaboration between colleagues due to this case.
Keywords: Curriculum, curriculum adaptation, curriculum fidelity, disadvantaged school
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Dezavantajlı Okullarda Görev Yapan Ortaokul Öğretmenlerinin Program Uyarlama Çabaları
Mükerrem Akbulut Taş
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Bildiri No: 205 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç
Program geliştirme komisyonları tarafından hazırlanan ve uygulama konulan öğretim programları
çoğu zaman aslına bağlı kalınarak uygulanamamaktadır. Öğrenci özellikleri, öğrenme-öğretim ortamının
özellikleri, okulun bulunduğu sosyo-kültürel ve ekonomik çevrenin yapısı ve öğretmenin mesleki bilgi,
beceri değer, tutum ve inançları gibi çeşitli etkenlerden dolayı öğretim programları planlandığı şekilde
uygulanamayabilir. Sosyo ekonomik ve kültürel çevre açısından olumsuz koşullara sahip olan okullarda
planlanan öğretim programının aslına bağlı kalarak uygulanamadığı yapılan araştırmalarda sıklıkla dile
getirilmektedir. Programa bağlı kalınamadığı durumlarda, öğretmenlerin okula ve sınıfa özgü koşulları göz
önünde bulundurarak öğretim programını uyarlaması beklenmektedir. Program uyarlama, öğretmenlerin
öğretim becerilerine ve program bilgisine göre farklılık gösteren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte
öğretmenler programla öğretim arasındaki bağı korumak adına eğitsel bir çaba göstermektedir. Bu
çabanın, özellikle dezavantajlı okullardaki eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak ve sürdürmek için ayrı bir
öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Yapılan araştırmada dezavantajlı okullarda görev yapan ortaokul
öğretmenlerinin program uyarlama çabalarına ilişkin görüşleri incelenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır?
1. Öğretmenlerin dezavantajlı okullarda programa bağlı kalmayı ve program uyarlamayı etkileyen faktörlere
ilişkin görüşleri nelerdir?
2. Program uyarlama sürecinde, öğretmenlerin yaptıkları uyarlamalar nelerdir?
3. Öğretmenlerin program uyarlama sürecinde karşılaştıkları zorluklara ilişkin görüşleri nelerdir?

Yöntem
Bu çalışma, temel nitel araştırma desenine göre ve görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın katılımcıları, ölçüt örnekleme ile belirlenen ve gönüllü olarak çalışmaya katılan sekiz kadın
öğretmendir. Öğretmenlerin pedagojik alan bilgisi ve program bilgisi ile ilgili uzmanlıkları, program
uyarlamada önemli bir etken olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla araştırmada katılımcıların eğitim
programları ve öğretim alanında lisansüstü eğitimini tamamlamış ya da halen eğitimlerine devam ediyor
olmaları ve araştırmanın yürütüldüğü ilde dezavantajlı bir ortaokulda görev yapıyor olmaları ölçüt olarak
belirlenmiştir. Katılımcılardan üçü fen bilimleri öğretmeni, ikisi matematik öğretmeni, biri bilgisayar
öğretimi ve teknoloji eğitimi öğretmeni (BÖTE), biri Türkçe ve biri de İngilizce öğretmenidir. Araştırma
verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan ve standartlaştırılmış açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme
formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşme formu uygulanmadan önce, eğitim programları ve öğretim
alanında dört uzmandan görüş alınmıştır. Uzmanların belirtikleri görüşler ve öneriler doğrultusunda
görüşme formunda değişiklikler ve düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca esas uygulamadan önce soruların
anlaşılırlığını belirlemek amacıyla bir öğretmenle ön deneme yapılmıştır. Görüşme formundaki sorular ve
sonda soruları, katılımcılara aynı sırada sorulmuştur. Görüşme başlamadan önce katılımcılara araştırmanın
amacı ve araştırmada benimsenen etik kurallar hakkında bilgi verilmiştir. Görüşmeler katılımcıların isteği
üzerine araştırmacının ofisinde yapılmıştır ve katılımcıların onayı doğrultusunda ses kayıt cihazı ile
kaydedilmiştir. Görüşmeler ortalama 45 dakika sürmüştür. Verilerin analizi için ilk olarak ses kayıtları metin
haline dönüştürülmüştür. Daha sonra elde edilen metinler, katılımcıların onayına sunularak metinlerle ilgili
katılımcı teyidi alınmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. İçerik analizi, NVİVO 10 paket
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programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İçerik analizinde sırasıyla açık kodlama ve eksenli kodlama
uygulanmıştır.
Sonuç
Araştırmada sonucunda dezavantajlı okullarda çalışan öğretmenlerin tamamının öğretim
programlarını aslına bağlı kalarak uygulayamadıkları belirlenmiştir. Katılımcılar tarafından sınıflarında
okuma-yazma, okuduğunu anlama gibi temel beceriler açısından geride kalan öğrencilerin fazla olması,
sorun davranışların sıkça yaşanması, velilerin ilgisizliği ve ailelerin alt sosyo ekonomik sınıfta yer alması
programa bağlılığı ve program uyarlamayı etkileyen etkenler olarak sıklıkla belirtilmiştir. Bununla birlikte
katılımcıların program uyarlamayı yıllık planlarına yansıtmadan örtük bir şekilde gerçekleştirdikleri ve
uyarlamaları planlı olmaktan daha çok sınıf koşullarına göre doğaçlama yaptıkları belirlenmiştir. Diğer bir
ifade ile uyarlamaların genellikle öğretim esnasında yapıldığı ifade edilebilir. Yine katılımcılar resmi
öğretim programının amaçlarına bağlı kaldıklarını buna karşılık içerikte ve eğitim durumları ögelerinde
değişiklik yaptıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar ders içeriğinde, öğretmen olarak kendisinin önemli
gördüğü yeni bir konuyu ekleme, öğrencilerin eksik ve yetersiz ön bilgi ve becerilerini tamamlamak
amacıyla önceki konuyu tekrar işleme, öğrencilerin düzeyinin üstünde olduğu ve öğrenciler tarafından
anlaşılmadığı düşünülen konuları atlama/göz ardı etme şeklinde uyarlama yaptıklarını dile getirmişlerdir.
Araştırma sonucunda katılımcılar tarafından program uyarlama sürecinde sıklıkla karşılaşılan
zorluklar şöyle ifade edilmiştir: Yeni eklenen konunun sınırlarını çizme, yeni eklenen bilgi ile ders
kitabındaki bilginin çelişmesi, öğrencilerin ilgisiz olması ve öğretmenlerin çalışma motivasyonlarının düşük
olması, okulun ve öğrencilerin sahip olduğu olumsuz koşullar nedeniyle diğer meslektaşlarının tükenmişlik
yaşaması ve bu durumun meslektaşlar arasındaki işbirliğini engellemesi.
Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, program uyarlama, programa bağlılık, dezavantajlı okul.
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Abstract No: 222 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The Turkish national education system can be said to be continuously changing and searching.
Since 2002 to the present, the education system and exam system in the country have undergone many
changes. These changes can be summarized in chronological order as follows:
1. Vocational high school students given the right to transition to two-year vocational schools of higher
education without exams (2002).
2. Removal of weighting differences between vocational high schools and general high schools for entrance
to university (2003)
3. Increase in the education duration for high school from three years to four years (2005)
4. End of some lessons being taught in foreign languages in Anatolian and Science High schools. All super high
schools with one-year preparatory education with entrance based on average grades become Anatolian
high schools (2005)
5. High school entrance exam (LGS) removed, secondary education organization entrance exam (OKS)
brought in (2005)
6. OKS removed, level determination exam (SBS) brought in. Decisions made based on the mean points from
three exams, one each at the end of 6th, 7th and 8th class (2007)
7. Seventy-nine different school types at secondary level reduced to 15 high school types. Apart from general
high schools, science high schools, social science high schools and Anatolian high schools, many schools are
combined (2008).
8. SBS applied to 6th, 7th and 8th classes removed. Instead only 8th class students enter SBS exam (2010).
9. Student selection exam (ÖSS) system changed. Higher education transition exam (YGS) and undergraduate
placement exam (LYS) systems begin (2010).
10. Ordinary high schools transformed to Anatolian high schools (2010).
11. Elective English, German, French, Italian, Spanish, Russian and Chinese lessons added to Arabic for primary
school at 4th, 5th, 6th, 7th and 8th class level (2011).
12. Continuous 8-year primary education system ended, 4+4+4 system brought in (2012)
13. Coefficient difference between vocational high schools and general high schools removed for entrance to
university (2012)
14. With two weeks before LYS, weighted secondary education success points (AOBP) removed and decision
made to calculate the secondary education success points (OBP) (2012).
15. SBS removed and transition from basic education to secondary education exam (TEOG) applied (2013)
16. TEOG removed (2017). High school transition exam (LGS) brought in (2008).

These changes to the education and exam systems in Turkey and the search for quality in
education have led to changes in the teaching programs. After pilot applications of these teaching
programs, organized based on a constructivist approach, in the 2004-2005 education-teaching year, they
began to be applied to the whole country. After this change, the teaching programs were revised again in
2012 and 2015 due to the 4+4+4 changes to the education system. In 2018, draft teaching programs were
presented by the Board of Education and these new teaching programs will begin to be applied in the
2018-2019 teaching year. The people applying all these changes in the education system and teaching
programs are teachers. Obtaining teachers opinions about the changing education systems and teaching
programs can be said to contribute to the dynamics and continuity of the program development process.
With this thought, the aim in this study was to obtain opinions of teachers about the varying teaching
programs. The research is based on a case study from the qualitative research patterns. The study was
completed with 48 middle school and high school teachers employed in the central county of Ordu
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province. The focus group interview method was used as data collection method. To determine the
opinions of teachers about the changing teaching programs, an interview form containing semi-structured
questions was created by the researchers. The data obtained during focus group interviews was analyzed
with the content analysis method.
According to the findings obtained from the interviews, teachers were of the opinion that though
the opinions of teachers were sought during the process of changing the teaching programs these
opinions were ignored. They stated the scope of the 2018 teaching program was broad and did not have
positive aspects compared to the previous program. The teachers had the opinion that the frequent
changes to the teaching program, exam system and education system caused problems in the educationteaching process.
Keywords: Change, education system, teaching programs, teacher opinions.
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Bildiri No: 222 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türk milli eğitim sisteminde sürekli bir değişim ve arayışın olduğu söylenebilir.2002 yılından bu
yana ülkenin eğitim sistemi ve sınav sistemi ile ilgili birçok değişim meydana gelmiştir. Bu değişimler
kronolojik sırasıyla şu şekilde özetlenebilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meslek lisesi öğrencilerine iki yıllık meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkı tanındı. (2002)
Üniversiteye girişte meslek liseleri ve genel liseler arasındaki katsayı farkı arttırıldı. (2003)
Liselerde eğitim süresi üç yıldan dört yıla çıkarıldı. (2005)
Anadolu ve Fen liselerinde, bazı derslerin yabancı dilde öğretimine son verildi. Bir yıl hazırlık eğitimi verilen
ve not ortalaması ile girilen süper liselerin tamamı Anadolu lisesi oldu. (2005).
Liselere Giriş Sınavı (LGS) kaldırıldı, OKS (Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı) getirildi. (2005)
OKS kaldırıldı, SBS (Seviye Belirleme Sınavı) getirildi. 6,7 ve 8. sınıf sonunda birer sınav yapılıp ortalamasının
alınmasına karar verildi .(2007)
Ortaöğretimdeki 79 okul çeşidi 15'e indirilerek lise türleri azaltıldı. Genel lise, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi
ve Anadolu lisesi dışında birçok okul birleştirildi. (2008)
6, 7 ve 8. sınıfta uygulanan SBS sistemi kaldırıldı. Bunun yerine sadece 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ ye girmesi
kararı alındı (2010).
Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sistemini değiştirilerek. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme
Sınavı (LYS) sistemlerine geçildi.

(2010).
10. Düz liseler Anadolu lisesine dönüştürüldü (2010).
11. İlköğretim 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıftaki seçmeli İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve
Çince derslerine Arapça da eklendi (2011).
12. İlköğretimde kesintisiz 8 yıllık sistemden vazgeçildi, 4+4+4 sistemine geçildi (2012)
13. Üniversiteye girişte meslek liseleri ve genel liseler arasındaki katsayı farkı kaldırıldı. (2012)
14. LYS' ye iki hafta kala Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) kaldırılarak Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP)
hesaplanmasına karar verildi (2012).
15. SBS kaldırılarak Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş (TEOG ) sınavı uygulandı. (2013)
16. TEOG kaldırıldı (2017). Liselere Geçiş Sınavı (LGS) getirildi. (2008).

Ülkemizde eğitim sistemi, sınav sitemlerindeki bu değişimler ve eğitimde nitelik arayışı öğretim
programlarında da değişimlere neden olmuştur. 2004-2005 eğitim öğretim yılında yapılandırmacı
yaklaşım esasına göre düzenlenen öğretim programları pilot uygulaması yapıldıktan sonra ülke genelinde
uygulamaya başlanmıştır. Bu değişiminden sonra eğitim sisteminde 4+4+4 değişikliği nedeni ile 2013 ve
2015 yıllarında öğretim programlarında tekrar yenilik yapılmıştır. 2018 yılında da Talim Terbiye Kurulu
tarafından taslak eğitim programları sunulmuştur ve 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren yeni
öğretim programları uygulanmaya başlanacaktır. Tüm bu değişen eğitim sistemi ve öğretim
programlarının uygulayıcıları öğretmenlerdir. Öğretmenlerin değişen eğitim sistemleri ve öğretim
programları hakkında görüşlerinin alınmasının program geliştirme sürecinin dinamikliğine ve sürekliliğine
katkı sağlayacağı söylenebilir. Bu düşünce ile bu çalışmada öğretmenlerin değişen öğretim programları
hakkındaki görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum
çalışmasına dayanmaktadır. Çalışma Ordu ili merkez ilçesinde görev yapan 48 ortaokul ve lise öğretmenleri
üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama yöntemi olarak odak grup görüşmesi yönteminden yararlanılmıştır.
Öğretmenlerin değişen öğretim programları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi için araştırmacılar
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tarafından yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu düzenlenmiştir. Odak grup
görüşmelerinden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre öğretmenler; öğretim programlarının değişim
sürecinde öğretmenlerin görüşlerine başvurulmasına rağmen bu görüşlerin dikkate alınmadığı, 2018
öğretim programının kapsamının geniş olduğu ve bir önceki programa göre olumlu yanlarının olmadığı,
öğretim programı, sınav sistemi ve eğitim sisteminde sıklıkla yapılan değişikliklerin eğitim- öğretim
sürecinde aksaklıklara neden olduğu görüşündedirler.
Anahtar Kelimeler: Değişim, eğitim sistemi, öğretim programları, öğretmen görüşleri.
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Internationalization In Education
Eğitimde Uluslararasılaşma

Ideas Of International Baccalaureate Diploma Program Students About Acquisition Of
Learner Profile Attributes
Ece Koçer1, Ahmet Ok2
1
Ankara Üniversitesi
2
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Abstract No: 270 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The increased number of mobile student with the internationalization and the increased need of
competition for good jobs with the globalization make it necessary not only to increase the quality of
education but also to generalize the border-crossing education. In line with this target, programs like
International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) get popularity and become more widespread all over
the world. Additionally, in the knowledge era, it became necessary for programs to be skill based rather
than knowledge based due to the easily accessible but ever-changing structure of the knowledge. IBDP
shows that it adopts this understanding by placing learner profile in the center of the curriculum. For this
reason, it is important to reveal the profile of the IBDP students and at what level these students acquire
learner profile attributes (inquirer, knowledgeable, thinker, communicator, principled, open minded,
caring, risk taking, balanced and reflective).
Purpose:
In this study, it was aimed to reveal the reasons of students to choose this program; the university
preferences and the ideas of them about the level of acquisition of the learner profile attributes.
Method:
In line with this target, survey method was used in the study and the data were gathered via the
questionnaire developed by the researchers. The data were gathered from 11th (n=236) and 12th grade
(n=103) students at two IBDP schools in Ankara. Totally, 339 students whose ages were changing between
15 and 18 involved in the study and 63.7% of them (n=216) were girls whereas 36.3 (n=123) were boys.
Of the students, 319 mentioned that they hadn’t attended to the previous IB programs (primary and
middle years); whereas eight of them attended to primary years and two of them attended to the middle
years and six of them attended to the both programs. Most of the students (n=286) were attending to
the math and sciences sections.
Results:
It was found at the study that most of the students (n=237) preferred IBDP because they thought
it provides more qualified education. Second mostly mentioned reason (n=171) was students’ thinking of
studying abroad. On the other hand, they (n=21) mentioned getting prepared for the university entrance
exam better at least. Of the students, 28.9% mentioned that they think to continue their education at
Turkey; whereas 29.5% aimed to study abroad. Rest of the students mentioned they are undecided or not
sure. Students had written 24 different universities at Turkey and 105 different universities abroad as
their preferences. Mostly mentioned university to be preferred was METU (n=112) in Turkey, whereas it
was MIT (n=14) at abroad. The results showed that students acquire caring (M=4.03, SD=.54) at most
from the ten attributes specified in the learner profile and it was followed by the knowledgeable
(M=3.93, SD=.52). On the other side, two attributes that students thought to acquire at least were
principled (M=3.71, SD=.54) and reflective (M=3.76, SD=.62) accordingly.
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Discussion:
According to the results of the study, it was seen that the primary reason for choosing IBDP was
thinking that IBDP provide more qualified education than National Program. Although second mostly
mentioned reason was studying university abroad, number of students who decided to do that was less
than not decided or sure ones. As students mentioned getting prepared for the university entrance
examination at least, it can be said that students think IBDP and National Program are different than each
other. In addition, students’ thinking that acquire caring more than other attributes can be a sign of
program’s paying attention to the affective skills as much as cognitive skills. Similarly, students’ preferring
well known universities for their high quality education can be a sign for students’ believing in both
themselves and their education. On the other hand, although it can be assumed that the reason behind
acquiring principled and reflective attributes at least is cultural structure, it is important to find out the
reasons by research in order to implement the program more accurately. For this reason, it is suggested
for the other studies.
Keywords: International Baccalaureate Diploma Program, Learner Profile, International Education
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Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Öğrencilerinin Öğrenen Profilini Gerçekleştirme
Düzeyleri Hakkındaki Görüşleri
Ece Koçer1, Ahmet Ok2
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Ankara Üniversitesi
2
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 270 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Uluslararasılaşma ile birlikte artan mobil öğrencilerin sayısı ve küreselleşme ile artan iyi iş olanakları
için yarışma ihtiyacı, hem eğitimin kalitesinin arttırılmasını hem de sınırlar ötesi eğitim anlayışının
yaygınlaştırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda da Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP)
gibi programlar giderek ilgi çekici olmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bunun yanı sıra, bilgi çağında bilginin
kolay ulaşılabilir ancak sürekli değişen yapısı programların bilgi temellilikten uzaklaşarak beceri temelli
olmasını zorunlu kılmaktadır. Öğrenen profilini eğitim programının merkezine alarak bu şekilde bir anlayışı
benimsediğini gösteren UBDP’nin öğrenci profilinin ve öğrencilerde öngörülen becerilerin (araştıransorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık fikirli, risk alan, dengeli, yansıtan ve duyarlı) ne
düzeyde geliştirebildiğinin ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır.
Amaç:
Bu araştırmada, UBDP öğrencilerinin programı seçme nedenlerinin; üniversite tercihlerinin ve
program tarafından öngörülen öğrenen profilini ne düzeyde gerçekleştirdikleri hakkındaki görüşlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem:
Bu amaç doğrultusunda, araştırmada tarama modeli kullanılmış ve veriler araştırmacılar tarafından
geliştirilen anket yoluyla elde edilmiştir. Veriler, Ankara’da UBDP uygulayan iki okuldaki 11. (n=236) ve 12.
sınıf (n=103) öğrencilerinden toplanmıştır. Çalışmaya katılan ve yaşları 15 ile 18 arasında değişen toplam
339 öğrencinin % 63.7’si (n=216) kız öğrenciler iken; %36,3’ü (n=123) erkek öğrencilerdir. Öğrencilerin
319’u daha önceki UB programlarına (İlkokul ve ortaokul) katılmadıklarınızı belirtirken 8’i ilkokul, 2’si
ortaokul ve 6’sı da hem ilkokul, hem de ortaokul programlarına katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin
çoğunluğu (n=286) matematik-fen gruplarındadır.
Bulgular:
Araştırmada öğrencilerin çoğunun (n=237) UBDP’yi seçme nedenlerinin programda daha iyi bir
eğitimin sunulduğunu düşünmeleri olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci en çok tercih edilme sebebi üniversiteye
yurtdışında devam etmeyi düşünmek (n=171) iken en az belirtilen sebep de üniversite sınavına iyi
hazırlanılabileceğinin düşünülmüş olmasıdır (n=21). Öğrencilerin %28.9’u öğrenimine Türkiye’de devam
etmeyi düşünürken %29.5’i yurtdışında okumayı hedeflemektedirler. Kalan kısmının ise kararsız ya da
emin olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin, öğrenim görmek istedikleri üniversite olarak Türkiye’de 24 farklı
üniversiteyi, yurtdışında ise 105 farklı üniversiteyi yazdıkları görülmüştür. Türkiye’de en çok tercih
edileceği belirtilen üniversite ODTÜ (n=112) iken yurtdışında ise MIT (n=14) olmuştur. Anket maddelerine
verilen yanıtlar doğrultusunda, öğrencilerin UBDP tarafından öğrenen profili olarak tanımlanan 10
beceriden en çok duyarlı olma becerisini (M=4.03, SD=.54) kazandıkları görülmektedir. Bu beceriyi bilgili
olma (M=3.93, SD=.52) takip ederken; öğrenciler tarafından en az kazanıldığı düşünülen iki beceri ise
sırasıyla ilkeli olma (M=3.71, SD=.54) ve yansıtıcı olmadır (M=3.76, SD=.62).
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Sonuç:
Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin UBDP’yi seçmelerindeki birincil nedenlerinin UBDP’nin
sunduğu eğitimin Ulusal Program’dan daha iyi olduğunu düşünmeleri olmuştur. İkincil nedenlerinin ise
üniversiteyi yurtdışında okumak istemelerinin olduğu ancak buna kesin olarak karar veren öğrencilerin
sayısının emin olmayanlardan daha az olduğu görülmüştür. Öğrencilerin programı tercih etme nedenleri
arasında en az vurguladıklarının üniversite sınavına iyi hazırlanılabileceğinin düşünülmüş olmasının olması
da öğrencilerin UBDP’yi Milli Eğitim Programından farklı gördüklerini göstermektedir. Ayrıca, öğrencilerin
en çok edindiklerini düşündükleri becerinin duyarlı olmak olması da programın bilişsel beceriler kadar
duyuşsal becerileri de önemsediğinin bir göstergesi olabilir. Benzer olarak, öğrencilerin üniversite
tercihlerinin hem Türkiye hem de yurtdışı için sundukları iyi eğitim ile tanınmış üniversiteler olması
öğrencilerin kendilerine ve aldıkları eğitime olan güvenlerini ortaya koyuyor olabilir. Diğer taraftan,
öğrencilerin en az edindiklerini düşündükleri becerilerin ilkeli olma ve yansıtıcı olma becerileri olmasının
nedenlerinin kültürel yapı kaynaklı olması varsayılabilse de araştırmalarla nedenlerinin belirlenmesi
programın daha iyi uygulanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır ve bundan sonraki araştırmalar
için önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Bakalorya Diploma Programı , Öğrenen Profili, Uluslararası Eğitim

1042

Case Study About Preservice Teachers’ Perceptions About Multiculturalist Learning
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Abstract No: 288 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Culture is defined as the components of the diversities about the dynamics such as socio-economic
status, gender, labour groups, political views…etc. Culture has a construct which covers some
components such as norms, values, attitudes, communication skills, linguistics, actions and health
conditions. Multiculturalism is the ability of living together and sharing common principles with different
cultures and the concept of multiculturalism involves the concept of sexual tendency, gender, age, being
disable, socio-economic status, education level, religion. (APA, 2002). Culture is the research topic of
sociology, philosophy, antropology and educational sciences. Schools are the formal organized
institutions where meet diversity dynamics and consider individual differences of students. National
Commission for Accreditation of Teacher Education(NCATE) considers “Experiences of Studying Culturally
Diversed Students” theme as one of the six standards of teacher education.
Education faculties should provide facilities for preservice teachers for taking courses and field
applications to internalize the effect of culture on education, multiculturalism and equality in learning and
teaching processes. Ministry of National Education in Turkey underlined teacher qualification standards.
The qualification field of “personal and professional values” is defined as “Teacher considers students as
individuals and gives value to them. Teacher gives effort that the students learn and develop in highest
level in terms of considering their socio-cultural diversities and their attitudes. The movement of
multiculturalism starts for gaining people coming from different cultural background in the society equal
rights in the years between 1960 and 1970 with the requirements of African American people in United
States. Research studies depend on multiculturalism spread out in Germany, Greece, Mexico, Taiwan,
Malesia, South Africa, China, Spain and Australia besides United States (Grant& Portera, 2011). Research
studies indicate that teachers who have training related to cultural diversities give more attention to
individual differences of their students in educational environments.
This research is a case study based on qualitative research design. Case study is an intensive
analysis of an individual unit (as a person or community) stressing developmental factors in relation to
environment (Merriam,2009).15 fourth grade pre-service science teachers who take School Experience
and Teaching Application courses in 2017-2018 fall and spring semesters were selected purposefully. They
selected by the criteria of academic achievement in courses of pedagogy and pedagogical content
knowledge and their attitudes through science teaching. Four week education related to dynamics of
multiculturalism and diversities in classrooms were given to the pre-service teachers.
Semi-structured focus group interviews which consist of six open- ended questions prepared by
the researcher taking benefit from “Attitude Scale toward Multicultural Education” which firstly prepared
by Joseph G.Ponterotto (1998) and adapted to Turkish by Yazıcı, Başol and Toprak (2009). This form has
the questions of what the meaning of cultural identitiy, cultural differences and multiculturalism, the
indicators of cultural differences, how to make a synthesis of different cultures in a class and how to
provide classroom atmosphere that students are respectful to different cultures and understand the
importance of multiculturalism. Interview form was applied to preservice science teachers both before
and after the education process. . Content analysis was used for analyzing qualitative data.
In terms of semi-structured interview data, pre-service science teachers have limited knowledge
about identfying differences among inter-cultures and they had the knowledge of thinking, decision
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making and planning in the dimension of linguistic and socio-economic status before appplication process.
Pre-service teachers indicated that they will use multiple measurement and assessment techniques such
as portfolio assessment for identfying cultural differences of their students and they could give concrete
samples about the components of program like aims, content, learning-teaching and measurementassessment processes after the application process. Preservice science teachers could not tell anything
about the advantages and disadvantages about the multiculturalist educational environments before the
application process. They emphasized recognizing different learning styles and improving learningteaching processes as the advantages and they stated the classroom and time management, providing
objectivity of measurement-assessment processes as the disadvantages of multiculturalist education
environments. Suggestions were given in terms of the results of the study.
Keywords: Multiculturalist education,science education,individual differences
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Bildiri No: 288 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Kültür; sosyo-ekonomik statü, cinsiyet, meslek grupları, politik görüş gibi dinamiklerden oluşan
farklılık bileşenleri olarak tanımlanır. Çokkültürlülük farklı kültürlerin ortak prensipleri paylaşması ve
birlikte yaşama kapasitesidir. Çok kültürlülük, farklı kültürlerin ortak prensipleri olarak norm, değer, tutum,
iletişim becerileri, dil becerileri, eylemler ve sağlık durumu gibi bileşenleri kapsar. Çok kültürlülük değişik
kültürlerin bir arada yaşama ve ortak ilkeleri paylaşma kapasitesi olarak tanımlanır ve içinde cinsel eğilim,
cinsiyet, yaş, engel durumu, sosyo-ekonomik statü, eğitim seviyesi ve din tercihi gibi bileşenleri barındırır
(APA,2002). Ulusal Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Komisyonu (NCATE) “Kültürel Farklılıkları Olan
Öğrencilerle Çalışma Deneyimi” temasını öğretmen eğitiminin altı standardı içinde bulundurur.
Eğitim fakülteleri öğretmen adaylarına eğitimde kültürün etkisi, öğrenme-öğretme süreçlerinde
çok kültürlülük ve eşitlik kavramlarını içselleştirecekleri ortamları sağlamalıdırlar. Milli Eğitim Bakanlığı
öğretmen yeterlik standartlarının altını çizmiştir. “Bireysel ve Profesyonel Değerler” yeterlik alanı
“Öğretmen öğrencilerini bir birey olarak görür ve onlara değer verir” olarak tanımlanır. Öğretmenler
öğrencilerinin sosyo-kültürel farklılıkları ve tutumlarını gözönünde bulundurarak onların en yüksek
düzeyde öğrenmeleri ve gelişimleri için çaba harcarlar. Çok kültürlülük hareketi 1960-1970 yılları arasında
Afrika kökenli Amerikalıların talepleriyle oluşmuştur ve farklı kültürel altyapıya sahip bireylerin eşit sosyal
haklara sahip olmasına dayanır. Çok kültürlülüğe dayalı araştırmalar Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı
sıra Almanya, Yunanistan, Meksika, Tayvan, Malezya, Güney Afrika, İspanya ve Avustralya’ya yayılmıştır
(Grant ve Portera,2011). Araştırmalar kültürel farklılıklara ilişkin eğitim alan öğretmenlerin eğitim
ortamlarında bireysel farklılıklara daha fazla özen gösterdiğine işaret etmektedir.
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının fen sınıflarında öğrenme-öğretme sürecindeki çok
kültürlülük uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. 2017-2018 güz ve bahar döneminde Okul
Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 15 son sınıf öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu
oluşturmaktadır. Araştırma durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Öğretmen adaylarına çok
kültürlülük ve sınıf ortamındaki farklılıklara ilişkin dört haftalık eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerin
kapsamında çokkültürlülüğe ilişkin sunum ve makale incelemeleri ile ders planı analizlerine yer verilmiştir.
Altı adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış odak grup görüşmeleri Joseph G.Ponterotto (1998)
tarafından geliştirilen ve Yazıcı, Başol ve Toprak (2009) tarafından Türkçeye adaptasyonu yapılan "Çok
kültürlü Eğitime Karşı Tutum Ölçeği" nden yararlanılarak oluşturulmuştur. Görüşme formu, öğretmen
adaylarına süreç öncesinde ve sonrasında uygulanmıştır. Nitel veriyi çözümlemek için içerik analizi
kullanılmıştır. İçerik analizi kod ve temaların ilişkilendirme sürecine dayanır. Nitel veri analizinde alanyazın
incelenerek elde edilen kodlar öğretmen adaylarının görüşme sorularına verdikleri cevaplardan gelen
kodlarla ilişkilendirilerek analiz edilmiştir. Araştırma sürecinde tüm analizlerde geçerlik ve güvenirlik
unsurları dikkate alınmıştır.
Açık uçlu görüşme sorularının analizi sonucunda hizmet öncesi fen öğretmen adaylarının kültürler
arası farklılıkları belirleme ve dil ve sosyo-ekonomik statü gibi boyutları dikkate alarak düşünme, karar
verme ve planlama süreçlerini işe koşma konularında sınırlı bilgiye sahip olduklarını göstermektedir.
Hizmet öncesi öğretmenler, öğrencilerinin kültürel farklılıklarını belirlemede portfolyo değerlendirme gibi
çoklu ölçme ve değerlendirme tekniklerini tercih edeceklerini belirtmişler ve uygulamadan sonra çok
kültürlülüğe ilişkin programın hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme
boyutlarında somut örnekler vermişlerdir. Hizmet öncesi öğretmenler sürecin başında çok kültürlü
eğitimin avantaj ve dezavantajları konusunda hiçbir beyanda bulunamamışlardır. Uygulamadan sonra
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farklı öğrenme stillerini dikkate alma ve öğrenme-öğretme sürecini geliştirmeyi avantaj, sınıf ve zaman
yönetimi ile ölçme ve değerlendirme sürecinin güvenirliğini sağlamayı dezvantaj olarak bildirmişlerdir .
Geleceğe yönelik öneri ve izlenimler araştırma sonucundaki verilere dayalı olarak verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi,çokkültürlülük,bireysel farklılıklar
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International Baccalaureate Diploma Program Learner Profile From Teachers' Perspectives
Ece Koçer1, Ahmet Ok2
1
Ankara Üniversitesi
2
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Abstract No: 322 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Understanding of education changes with the effect of internationalization and globalization so
that it also changes the schools and the programs implemented in these schools. This shift is mostly from
national programs to international ones and programs like International Baccalaureate Diploma Program
(IBDP) becomes more widespread. At the same time, necessities of the new era also change and the
programs become skill based rather than knowledge based. IBDP considered these needs and placed
learner profile at the center of the program and defined ten attributes (inquirer, knowledgeable, thinker,
communicator, principled, open minded, caring, risk taking, balanced and reflective) to be acquired by
the students. For this reason, it is so important to reveal how the teachers understand and define these
attributes.
Purpose:
In this study, it was aimed to define ten attributes specified in the IBDP learner profile from
teachers’ perspectives.
Method:
In order to reveal the experiences of teachers about IBDP learner profile, this study was designed
as a phenomenological study. Data were gathered via face to face individual interviews with 14 teachers.
Teachers were chosen by maximum variation sampling according to their subject areas from two schools
in Ankara. Their subject areas are Turkish Language and Literature (n=3, one of them was also CAS
coordinator), English (n=2, one of them Extended Essay teacher, other one IB coordinator as well),
Mathematics (n=3), Chemistry (n=1), Biology (n=2, one of them was the group leader, one of them was
also Environment Systems teacher), Physics (n=1), History (n=1, also giving TOK courses) and Arts (n=1,
also giving Mathematics courses). Nine of the teachers studied in the area of education either their
undergraduate or graduate education. Nine of the teachers completed their master education, whereas
four of them also completed their doctoral education. Data gathered by semi structured interview
schedules were analyzed via content analysis.
Results:
It was found in the study that teachers defined inquirers as someone using different sources and
library; having knowledge and willingness about research; asking different and philosophical questions;
understanding the cause and effect relationships; etc. In addition, they thought that a knowledgeable
person is the one who share ideas; know the requirements of the era; interested in the local and global
issues; read and listen a lot; etc. Similarly, they mentioned that thinkers are the ones who ask high level
and interesting questions; provide thesis and antithesis about topics; and make others to think, etc.
Communicators need to be involved in the social works; reflect their thoughts in varying areas; know the
importance of communication; etc. Principled person is the one who cares about the ethical issues; has
the time management ability and does everything on time; etc. Moreover, teachers defined open minded
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people as not having prejudices; being open and respectful to the differences; being open to the critics
and new things; etc. Caring people are interested in the social and universal topics; respect to the others’
sensitiveness; and take place in the social services; etc. Teachers thought that risk takers need to be brave
in making hard jobs; going further for their wishes; making different things from others; etc. Well balanced
people are caring in health; balanced in social and academic life; being consistent in their behaviors; etc.
Finally, reflective people are the ones who can change themselves; give feedback to both themselves and
others; analyze themselves; etc.
Discussion:
Results of the study showed that according to teachers, IBDP learner profile is more
comprehensive than it was explained in the IB documents. For this reason, it was understood the
importance of analyzing the profile more detailed in order to determine the students’ acquisition level of
the profile attributes.
Keywords: International Baccalaureate Diploma Program, Learner Profile, International Education
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Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Öğretmenlerine Göre Öğrenen Profili
Ece Koçer1, Ahmet Ok2
1
Ankara Üniversitesi
2
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 322 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Uluslararasılaşmanın ve küreselleşmenin etkisi ile değişen eğitim anlayışı, okulları ve okullarda
uygulanan programları değiştirmekte ve de dönüştürmektedir. Bu değişim ve dönüşüm ulusal
programlardan uluslararası programlara doğru olmakta ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı
(UBDP) gibi programlar giderek yaygınlaşmaktadır. Aynı zamanda, değişen çağın gereklilikleri de
değişmekte ve programlar bilgi temellilikten beceri temelli olmaya doğru da dönüşmektedir. UBDP,
yeniçağın gerekliliklerini göz önünde bulundurarak eğitim programının merkezine öğrenen profilini almış
ve öğrenenlerde gerçekleştirilmesi öngörülen becerileri (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim
kuran, ilkeli, açık fikirli, risk alan, dengeli, yansıtan ve duyarlı) tanımlamıştır. Bu nedenle, UBDP’yi
uygulayan ve öğrencilere bu becerileri kazanmaları konusunda rehber olacak olan öğretmenlerin öğrenen
profilini nasıl anlamlandırdıkları ve bu becerilerin günlük yaşamdaki karşılıklarını nasıl tanımladıklarının
ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır.
Amaç:
Bu çalışmada, öğretmen görüşleri doğrultusunda UBDP'de öngörülen öğrenen profilinde yer alan
becerilerin nasıl tanımlandıkları ve günlük yaşamdaki karşılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem:
Öğretmenlerin deneyimleri doğrultusunda becerileri tanımlamalarının amaçlandığı bu çalışma
nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda fenemolojik bir araştırma olup veriler 14 öğretmenle yapılan
bireysel ve yüzyüze görüşmelerden elde edilmiştir. Öğretmenler, Ankara’da UBDP uygulayan iki okuldan
amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesine uygun olarak branşlarına göre
seçilmişlerdir. Katılımcıların branşları Türk Dili ve Edebiyatı (n=3), İngilizce (n=2), Matematik (n=3), Kimya
(n=1), Biyoloji (n=2), Fizik (n=1), Tarih (n=1) ve Sanattır (n=1). Öğretmenlerden ikisi erkek, diğerleri
kadındır ve yaşları 31 ve 56 arasında değişmektedir. Öğretmenlik deneyimleri en az sekiz yılken,
okullarındaki deneyimleri ise en az iki yıldır. Katılımcılardan dokuzu lisans ya da yüksek lisans eğitimini
eğitim alanında tamamlamıştır. Ayrıca öğretmenlerden dokuzu yüksek lisans, dördü de doktora
derecesine sahiptir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler, içerik analiziyle analiz
edilmiştir.
Bulgular:
Araştırmada, öğretmenlerin araştıran-sorgulayan bir bireyi farklı kaynakları ve kütüphaneyi
kullanan; araştırma isteğine ve bilgisine sahip; kendi meraklarının peşinden koşan; bilginin neden gerekli
olduğunu sorgulayan; neden-sonuç bağlantılarını kurabilen; değişik ve felsefik sorular sorabilen; gözlem
ve çıkarım yapabilen kişiler olarak tanımladıkları görülmüştür. Bilgili bir bireyi ise görüş alışverişi yapan;
zihinsel yatırımlar peşinde koşan; çağın gerekliliklerinden haberdar olan; ülke ve dünya meselelerini takip
eden; çok okuyan ve dinleyen; bir konuda birden fazla bakış açısı sunabilen; kuramsal bilgiye sahip ve bunu
uygulamaya dökebilen; hem konuların detayına inebilen hem de konuları başka konularla bağdaştırabilen
kişiler olarak tanımlamışlardır. Düşünen bir bireyin öne çıkan özelliklerini ise üst düzey sorular sormak;
metin çözümlemesi ve yorumlar yapabilmek; argümanlar oluşturabilmek ve bu argümanları
savunabilmek; ilginç sorular sorabilmek; tez ve anti-tez ilişkileri kurabilmek; farklı bakış açısı sunabilmek
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ve karşısındaki kişiyi düşünmeye itebilmek olarak belirtmişlerdir. İletişim kuran bir bireyin sosyal çalışmalar
içerisinde yer alması; düşündüklerini yazılı, sezgisel, matematiksel, görsel, vb. yollarla yansıtabilmesi;
doğru iletişim kurmanın öneminin farkında olması; önemli kişilerle iletişimden çekinmemesi
beklenmektedir. Öğretmenler ilkeli bir bireyi ise etik kurallara dikkat eden; ilkelerinden nerede taviz verip
nerede verilmeyeceğini bilen; kendi sınırları içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan; zamanı
etkili kullanabilen ve her şeyi zamanında yapan; kararlı olan ve başladığı işi bitiren; yanlış bir davranış
gördüğünde ya da toplumsal olaylar karşısında tepki veren kişiler olarak tanımlamaktadırlar. Öğretmenler
tarafından açık fikirli bir kişinin önyargılı ya da kalıp yargılı olmaması; farklılara (görüşler, kültürler, vb) açık
ve saygılı olması; karşı tarafın düşüncesine saygı duyması; eleştirilere ve yeniliklere açık olması
beklenmektedir. Duyarlı bir bireyin ise toplumsal ve evrensel konularda duyarlılık göstermesi; başkalarının
duyarlılıklarını bilmesi ve saygılı olması; sosyal hizmetlerde yer alması ve paylaşımcı olması
öngörülmektedir. Öğretmenler, risk alan bir bireyin özelliklerinde ise zor olan işlere de kalkışabilmeyi;
sonucu öngörülemese de isteklerin peşinden gidebilmeyi; herkesten farklı şeyler yapmayı göze alabilmeyi;
başarısızlıktan korkmamayı belirtmişlerdir. Dengeli bir bireyin sağlığına dikkat etmesi; toplumsal dengeyi
gözetmesi; kendinin ve önceliklerinin farkında olması; sosyal ve akademik hayatı dengeleyebilmesi;
bireyselliği ile toplumsallığını dengeleyebilmesi; tutarlı davranışlar sergilemesi; insan ilişkilerinde dengeli
olması; kendini çok yönlü yetiştirebilmesi gerekmektedir. Son olarak öğretmenler yansıtan bireylerin
kendini değiştirip dönüştürebilen; hem kendine hem etrafındakilere geri bildirim sağlayabilen; varsayımsal
çıkarım ve analiz yapabilen kişiler olduklarını belirtmişlerdir.
Sonuç:
Araştırmanın sonucunda, UBDP öğrenen profilinde yer alan becerilerin öğretmenlerin bakış açısıyla
profilde tanımlandığından daha fazlasını kapsadığı ve öğrencilerin bu profili ne kadar kazanabildiklerinin
ortaya konulabilmesi için profilin daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerekliliği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Bakalorya Diploma Programı , Öğrenen Profili, Uluslararası Eğitim
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Abstract No: 350 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Internationalization concept contains different understanding, interpretation and implementation
in many different subjects like a university’s research activities, teaching curriculum, culture, politics,
abroad movements, international change and research process (Bartell, 2003).
Ellingboe (1998) describes the internationalization as integration of international view into high
education and sees it as a complex and a constant organizational adaptation process to global world.
According to this view, high education, should be accompanied by many stakeholders with a vision that
focused on leader-oriented, interdisciplinary, multi-dimensonal, future-oriented and global-focused(akt.
Bendriss, 2016). Internationalization in the level of national, institutional, sectoral are defined as
integration process of international, cultural and global education service (Knight, 2004, as cited in,
Maringe and Fosket, 2010). There is a tendency from “social, cultural, national” field to “economic and
international” fields in the education-instruction and research and social service missions of Universities
(Yılmaz, 2014). Many high education institutes in western countries attend actively to international
implementations. At the same time, internationalization can be used as a tool for increasing diversity in
campus, meeting native students with other cultures, and developing international education and
research relations ( White and Domene, 2017).
International institutes, constantly emphasizes the importance of high education institutes on
Global development. It is determined in the World Conference of High Education (WCHE)/UNESCO) in
Paris (1998) that there is a need of internationalization of high education institutes in global level with the
purpose of decreasing and removing the difference between the developed countries and developing
countries. This depends on transferring the technologic and theoric information that requires networks
and consortium and improving intercultural understanding and working together. (Morosini, Corto,
Guilherme, 2017).
Chuck, Kwoki and Arpan (2018), are listed the obstacles of internationalization in their research.
Low student attention to internationalization, low administrator attention to internationalization, the low
value perception towards internationalization, the lack of offices in the process of internationalization,
the lack of economic resource, technologic instruments for internationalization, the difficulty of
publishing and carrying out a research in international level and the defiance in the introduction of the
institute.
There are a number of academic and economic obstacles in the process of internationalization.
These are stated by Hawawini (2011) as:
1.The lack of interest in the faculty: The administrators should manage their staff in the topic of
internationalization but sometimes they cannot manage their staff properly about it.
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2. The damage of institutional identity: The adaptation of foreign educational programs and
accreditations should be fit for the institution or it can damage the institution identity.
3. International attempt could be riskful and expensive: The international attempts can be
expensive in terms of money and time.
4. The donation from graduated students can be low: For example U.S.A. collects money from the
graduated students but sometimes the donations may not be enough to carry out the international
activities.
The main purpose of this research is to put the views of academicians about the
internationalization obstacles in high education.
Method
Research Design: This research is carried out in the phenomological design which is one of the
qualitative method. This research aims to examine the views of academicians about the obstacles of
internationalization in high education.
The study group: The study group of the research consists of academicians in Faculties of
Education, Economics, Medicine, Veterinary, Science and Literature, Engineering, Theology, Fine Arts,
Conservatory, and the Foreign Languages High School. Purposeful sampling method is used in the
research. The academicians who are going to be interviewed are determined by maximum variation
sampling method.
Data Gathering Instrument: The data-gathering instrument in the research is the semi-structured
interview, which has been developed by the researcher.
Data Analysis: The gathered data about the internationalization obstacles according to views of
academicians are analyzed with the descriptive and content analysis.
Findings and Results: The research process continues.
Keywords: Internationalization, Internationalization in higher education, Obstacles of internationalization
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Bildiri No: 350 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Uluslararasılaşma kavramı, bir üniversitenin araştırma faaliyetleri, öğretim programı, kültür,
politikalar, yurt dışı hareketlilik, uluslararası değişim ve araştırma süreçleri gibi pek çok konuda farklı
anlayış, yorum ve uygulamayı içinde barındırmaktadır (Bartell, 2003).
Ellingboe (1998) uluslararasılaşmayı küresel dünyaya sürekli ve karmaşık bir örgütsel uyum süreci
olarak görmüştür ve yükseköğretime uluslararası bakış açısının entegre edilmesi olarak tanımlamıştır. Bu
bakış açısının gereği olarak yükseköğretim kurumsal olarak geleceğe odaklı, çok boyutlu, disiplinler arası
ve liderlik odaklı bir vizyonla küresel odaklı davranarak birçok paydaşla birlikte hareket etmelidir (akt.
Bendriss, 2016).
Ulusal, sektörel ve kurumsal düzeylerde uluslararasılaşma, uluslararası, kültürlerarası veya küresel
boyutun, eğitim hizmetlerine entegre edilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Knight, 2004; akt.Maringe
ve Fosket, 2010).Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet misyonlarında "sosyal,
kültürel, ulusal" alandan "ekonomik ve uluslararası" alana doğru bir yönelim yaşanmaktadır (Yılmaz, 2014).
Pek çok Batılı ülkedeki yükseköğretim kurumları, uluslararasılaşma uygulamalarına aktif olarak katılıyor.
Aynı zamanda uluslararasılaşma, yerli öğrencileri diğer kültürlerle buluşturmak, kampüste çeşitliliği
artırmak ve uluslararası öğretim ve araştırma ilişkileri geliştirmek için bir araç olarak kullanılabilir (White
ve Domene, 2017).
Uluslararası kuruluşlar, Yüksek Öğretim Kurumlarının küresel gelişime olan önemini sürekli olarak
vurgulamıştır. Dünya Yüksek Öğrenim Konferansı'nda (WCHE) / UNESCO Paris'te (1998), gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklılıkların giderilmesi ve azaltılması amacıyla Yüksek Öğretim
Kurumlarının küresel düzeyde uluslararasılaştırılmasına ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bu, ortakların
birlikte çalışmasına ve kültürler arası anlayışı aynı anda genişletmesine olanak tanımak için ağların ve
konsorsiyumların kurulmasını gerektiren teorik ve teknolojik bilginin aktarılması gerekmektedir (Morosini,
Corte, Guilherme, 2017).
Chuck, Kwok ve Arpan (2018), çalışmalarında uluslararasılaşmaya ilişkin engelleri şu şekilde
sıralamışlardır. Uluslararasılaşmaya yönelik düşük öğrenci ilgili, düşük yönetici ilgisi, uluslararasılaşmaya
yönelik düşük değer algıları, uluslararasılaşma sürecinde hizmet verecek şubelerin eksikliği,
uluslararasılaşma için yeterince ekonomik kaynak ayrılamaması, teknolojik araç-gerecin yetersiz olması,
uluslararası düzeyde araştırma yapmanın ve yayınlamamanın zor olması ve kurumun tanıtım noktasında
eksikliklerinin olması.
Uluslararasılaşma sürecinde bir takım akademik ve ekonomik engeller bulunmaktadır. Bu engelleri
Hawawini (2011) şu şekilde açıklamaktadır.
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1.Fakültenin ilgi eksikliği: Yöneticiler uluslararasılaşma konusunda üniversite personelini
yönlendirmelidir. Ancak yöneticiler uluslararası girişimleri başlatmaya sahip olan birtakım kişileri
çekebilseler de, çoğunluk genelde kayıtsız kalmaktadır.
2.Kurumsal kimliğin zedelenmesi: Yabancı eğitim programlarının ve kredilerinin orijinaline uygun
biçimde aynı içerik ve hizmet standardına uygun bir şekilde yürütülememesi durumunda kurum itibarı
zedelenebilir
3.Uluslararası girişimler riskli ve pahalı olabilir: Uluslararası inisiyatifler sadece ekonomik olarak
değil, aynı zamanda dünya çapında potansiyel ortaklara bağlantılar ve bağlantılar oluşturmak için
harcanan zaman açısından da maliyetli olabilir.
4.Uluslararası mezun öğrencilerden toplanan bağış az olabilir: Mezun olan uluslararası
öğrencilerden istenen miktarda bağış toplanamayabilir. Örneğin, ABD yükseköğretim kurumları
uluslararası faaliyetleri finanse etmek için genellikle uluslararası mezunlardan toplanan bağışlardan
faydalanmaktadır.
Bu araştırmanın temel amacı Kafkas Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanlarının
yükseköğretimin uluslararasılaşmasındaki engeller konusunda görüşlerini ortaya koymaktır.
Yöntem
Araştırma Deseni: Araştırmada öğretim elemanlarının yükseköğretimin uluslararasılaşmasındaki
engeller konusunda görüşlerinin incelenmesini amaçlayan olgubilim deseninde nitel yöntem ile
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu, Kafkas Üniversitesi bünyesindeki Eğitim, İİBF, Tıp ,
Veterinerlik ve Fen-edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mühendislik, İlahiyat , Güzel Sanatlar
Fakültesi ve Konservatuar’da görevli öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Araştırmada amaçlı örneklem
alma yöntemi kullanılmıştır. Görüşme yapılacak öğretim elemanları maksimum çeşitlilik örneklemiyle
belirlenmiştir.
Veri Toplama Aracı: Araştırmada veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir.
Veri analizi: Öğretim elemanlarının yükseköğretimin uluslararasılaşmasındaki engeller hakkındaki
görüşlerini belirlemek için toplanan veriler betimsel ve içerik analizi ile çözümlenecektir.
Bulgular ve Sonuç
Araştırma süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararasılaşma, Yükseköğretimde Uluslararasılaşma, Uluslararasılaşma Engelleri
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Abstract No: 5 - Abstract Presentation Type: Poster Presentation
Currently, in the conditions of modern schools, the teaching methodology is going through a
difficult period, connected with changing the goals of education, introducing the state educational
standard of a new generation - the curriculum, built on a competence approach.
Improving the quality of education and the formation of key competencies among students implies
an active independent position of students in the studying, the development of skills and experience,
primarily research, reflective.
Formation not just skills, but competencies, that mean skills directly associated with the
experience of their application in practice, priority targeting the development of cognitive interest of
students, the implementation of the principle of communication education with life.
Modern requirements for the lesson put in front of the teacher many new tasks, one of which is
to teach the student to independently acquire knowledge. No one doubts that the inclusion of research
activities in the educational process has only positive aspects.
The main goal of the school's work is: success and saving the health of the younger generation.
Modern educational technologies are focused on individualization, remoteness and variability of
the educational process, academic mobility of trainees, regardless of age and level of education. The
school offers a wide range of educational pedagogical technologies that are used in the educational
process.
The introduction of modern educational and information technologies into the educational
process will allow the teacher:
• to work out the depth and strength of knowledge, to consolidate skills in various fields of activity;
• Develop technological thinking, the ability to independently plan their educational, selfeducational activities;
• build an individual trajectory of each student's learning;
• Develop habits of strict adherence to the requirements of technological discipline in the
organization of training sessions.
However, the introduction of modern educational and information technologies does not mean
that they will completely replace the traditional teaching methods; they will be part of it. After all,
pedagogical technology is a set of methods, methodical techniques, forms of organization of educational
activities, based on the theory of learning and providing planned results.
The use of a wide range of pedagogical technologies enables the teacher to use the educational
time productively and achieve high learning outcomes for students.
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The modern education system gives the teacher the opportunity to choose among his many
innovative techniques "his/her own", to take a fresh look at his/her own work experience.
Today, for the successful conduct of a modern lesson, one must comprehend in a new way one's
own position, understand why and for what changes are needed, and, above all, change oneself.
Overcoming the negative attitude to the study of the subject "physics", mastering the necessary
system of knowledge, skills and experiences are achieved in the conditions of innovative teaching,
functioning in a creative mode. The following forms are distinguished here: 1) a problematic presentation
of the material, 2) the creation of a problem situation and its solution, 3) the independent formulation of
the problem, and 4) the special presentation and organization of the studied material, which form an
interest in the acquisition of knowledge as a stable motive.
Let's name a few technologies that can make a lesson modern. Such technologies are:
Problem training.
Problem training is the creation in the learning activity problem situations and the organization of
independent activity of students in their resolution, as a result of which creative mastery of knowledge,
skills and experience take place, intellectual abilities develop.
Multi-level training.
The teacher has the opportunity to help the weak, pay attention to the strong,
the desire of strong students to move faster and deeper in education is realized.Strong students
are asserted in their abilities, the weak receive the opportunity to experience academic success, the level
of motivation for training increases.
Design methods of teaching.
Work on this technology makes it possible to develop individual creative abilities of students, more
consciously approach professional and social self-determination.
Research methods in teaching.
It enables students to independently replenish their knowledge, to penetrate deeply into the
problem under study and to suggest ways of solving it, which is important in the formation of a worldview.
This is important for determining the individual trajectory of each schoolchild's development.
Health saving technologies.
The use of these technologies makes it possible to distribute different kinds of tasks evenly during
the lesson, to alternate cogitative activities with physical education, to determine the time for the
submission of complex educational material, to allocate time for independent work, which gives positive
results in teaching.
Thus, the formation of educational motivation in the teaching of physics in modern conditions
requires a new type of organization of education, and therefore, the study of those innovative processes
that, being a regularity and a new strategic line in the development of education, have discovered to this
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day its main trends: humanization, democratization, technological development and implementation of
innovative strategies in the situation of computerized training.
Keywords: innovative technologies, humanization of training, curriculum, problem training, health saving
technologies.
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Eğitim Aktivitesine Yönelik Motivasyon Oluşum Sürecinde Yenilikçi Teknolojiler.
Oktay Mail Hasanov1, Hatıra Agakarim Adgözelova1, Cahangir Islam Hüseynov1, Sevinc İbrahimova1
1
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Bildiri No: 5 - Bildiri Sunum Şekli: Poster Sunum
Halen, modern okul koşullarında, öğretim metodolojisi, eğitim hedeflerinin değişmesiyle ilgili,
yeterlik yaklaşımı üzerine inşa edilen yeni nesil devlet eğitim standardı olarak nitelendirilen müfredattan
dolayi karmaşık bir dönemden geçmektedir.
Eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve öğrenciler arasında temel yetkinliklerin oluşturulması;
öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif bağımsız pozisyonunu, öncelikle araştırma ve yansıtıcı nitelikte beceri
ve yatkınlığının gelişimini, sadece becerilerin oluşumu değil, yetkinliklerin, yani pratik faaliyyetteki
uygulama deneyimleriyle doğrudan ilişkili becerilerin, öncelikli olarak öğrencilerin bilişsel ilgilerinin
geliştirilmesini, eğitimin yaşamla ilişkisi ilkesinin gerçekleştirilmesini öngörür.
Dersle ilgili modern gereksinimler, öğretmenin bir çok yeni görevi yerine getirmesini gerektirir:
Bunlardan biri, öğrenciye bilgiyi bağımsız olarak edinmesini öğretmektir. Araştırma faaliyetlerinin eğitim
sürecine yansıtılmasının yalnızca olumlu yönleri olduğu gerçeğini kimse şüpheyle karşılayamaz.
Okul çalışmalarının ana hedefi, genç kuşağın başarılı olmasını sağlamak ve sağlığını korumaktır.
Modern eğitim teknolojileri, yaş ve eğitim düzeyine bağlı olmaksızın, eğitim sürecinin
bireyselleştirilmesi, uzaklığı ve değişkenliği, öğrencilerin akademik aktivitesi üzerine odaklanmıştır.
Okulda, eğitim sürecinde kullanılan çok çeşitli eğitimsel pedagojik teknolojiler sunmaktadır.
Modern eğitim ve bilgi teknolojilerinin eğitim sürecine uygulanması, öğretmene aşağıdaki fırsatları
sağlamaktadır;





bilginin derinliği ve gücünü ortaya koymak, çeşitli faaliyet alanlarındaki beceri ve yatkınlığı pekiştirmek,
teknolojik düşünmeyi, eğitimsel, kendi kendini eğitme faaliyetlerini bağımsız olarak planlama becerilerini
geliştirmek,
her bir öğrencinin öğrenmesinin bireysel bir yörüngesini inşa etmek,
derslerin düzenlenmesinde teknolojik disiplinin gerekliliklerine sıkı sıkıya bağlı olma alışkanlıklarını
geliştirme.

Bununla birlikte, modern eğitim ve bilgi teknolojilerinin uygulanması, bunların geleneksel öğretim
yöntemlerinin yerini tamamen alacakları anlamına gelmez, ancak bunun bir parçası olacağı kesindir. Ne
de olsa, pedagojik teknoloji, öğrenme teorisine ve planlanan sonuçların sağlanmasına dayalı bir dizi metot,
yöntemsel uygulamalar, eğitim faaliyetlerinin organizasyon biçimleridir.
Çok çeşitli pedagojik teknolojilerin kullanılması, öğretmenin eğitim süresini verimli bir şekilde
değerlendirmesini ve öğrenciler için yüksek öğrenim performansları elde etmesini sağlar.
Modern eğitim sistemi, öğretmene çok sayıda yenilikçi yöntemler arasında "kendine özgü"
yöntemi seçme olanağı sağlamakta, kendi iş deneyimini yeni tarzda izleme imkanı sunuyor.
Günümüzde, modern bir dersin başarılı şekilde yürütülmesi için, kişinin kendi konumunu yeni bir
tarzda kavraması, niçin ve hangi değişikliklere ihtiyaç duyduğunu anlaması ve her şeyden önce kendini
değiştirmesi gerekir.
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"Fizik" disiplininin öğrenilmesine yönelik olumsuz tutumu yenmek, gerekli bilgi, beceri ve yatkınlık
sistemine hakim olmak, yaratıcı bir ortamda gerçekleşen yenilikçi öğretim koşullarında mümkün olabilir.
Bu hususta aşağıdaki biçimler ayırt edilir: 1) materyal konusunun açıklaması, 2) problemli bir durum
oluşturulması ve çözümü, 3) meselenin bağımsız formülasyonu ve 4) bilginin istikrarlı bir güdü olarak elde
edilmesi için ilgi yaratan öğrenilen materyalin özel sunumu ve organizasyonu.
Modern bir ders oluşturabilecek birkaç teknolojiden aşağıda bahsedeceğiz. Bu tür teknolojiler
şunlardır:
Problem çözme eğitimi
Öğretim faaliyetlerinde problemli durumlar oluşturma ve bunların çözümü için öğrencilerin
bağımsız şekilde aktif faaliyetini organiz etme: Bu yöntem sayesinde öğrencilerin düşünme becerilerinin
geliştirilmesi, bilgi, beceri ve ustalığa yartıcı bir şekilde sahip olmaları sağlanmış olur.
Çok seviyeli eğitim.
Öğretmen, zayıflara yardım etme, güçlü öğrencilerle ilgilenme imkanı kazanırken güçlü
öğrencilerin de eğitimde daha hızlı ve daha derin bir şekilde ilerleme arzusu gerçekleşmiş oluyor. Güçlü
öğrenciler, kendi yeteneklerinden dolayı teyit edilir, zayıf öğreniler akademik başarıyı deneme fırsatını
kazanıyor, eğitimin motivasyon düzeyi artar.
Öğretme tasarım yöntemleri
Bu teknoloji üzerinde çalışmak, öğrencilerin bireysel yaratıcı yeteneklerini geliştirmeyi, mesleki ve
sosyal açıdan kendi kaderini tayin etmeye daha bilinçli olarak yaklaşmasını sağlar.
Öğretimde araştırma yöntemleri.
Öğrencilerin bilgilerini bağımsız olarak geliştirmelerine, öğrenilen problemlere derinden nüfuz
etmelerine ve dünya görüşünün oluşumunda önemli rolü olan çözüm yollarını tahmin etmelerine olanak
sağlar. Bu, her bir öğrencinin gelişiminin bireysel yörüngesini belirlemek açısından önemlidir.
Sağlık koruma teknolojileri
Bu tip teknolojilerin kullanımı, ders sırasında farklı görev çeşitlerini eşit bir şekilde dağıtmayı, beden
eğitimi ile düşünme aktivitesini nöbetleştirme, karmaşık eğitim materyallerinin sunulması için zaman
belirlemeyi, bağımsız çalışma için zaman ayırmayı mümkün kılmaktadır. Tüm bunlar, öğretimde olumlu
sonuçlar almayı sağlamaktadır. Bu nedenle, modern şartlarda fizik dersinin öğretilmesinde eğitim
motivasyonunun oluşması, yeni bir eğitim düzeni gerektirmektedir, dolayısıyla eğitimin gelişiminde bir
düzenlilik ve yeni bir stratejik çizgi olan bu yenilikçi süreçlerin araştırılması, günümüzün hümanistleştirme,
demokratikleşme, bilgisayar temelli eğitimde teknolojik gelişme ve yenilikçi stratejilerin uygulanması gibi
ana eğilimlerini belirlemiştir.
Anahtar Kelimeler: yenilikçi teknolojiler, eğitimin hümanistleştirilmesi, müfredat, problem eğitimi, sağlık
koruma teknolojileri.
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Abstract No: 269 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Gamification refers to the application of game design elements to non-play activities frequently
found in learning environments (Nah, Zeng, Telaprolu, Ayyappa, Eschenbrenner, 2014). The three basic
principles of gamification tools (open rule, quick feedback, and volunteerism) allow students to enjoy the
learning environment (URL-1, 2018). Add puzzle, which is a visual acting tool developed with Web 2.0
technology, can provide facilities such as cutting out the related parts of videos loaded on the
environment and determining whether the message to be conveyed with the help of quiz questions are
understood by the students, making the students repetitious by accessing videotapes and making quick
evaluation (Afach, Kiwan, Semaan, 2018).
In this study, Edpuzzle, a driving tool in the process of processing and evaluation of General
Chemistry course, was used and its effects on the learning environment and participants' use of this tool
were examined. Participants of this study, designed as an action research project, consisted of 116
students studying in first-class Primary Teacher Training. Three different classes have been created
because the student capacity is limited in the virtual classes created in Edpuzzle demo version. A total of
52 students were enrolled on a volunteer basis, of which 30 and 22 were from the other two and one of
the class the students did not enroll. Uploaded 11 videos (matter and properties, atom and atom
structure, periodic table) to these virtual classes created within the scope of the study. In this respect, the
data obtained by single-shot questions, semi-structured group interview questions and field notes held
by the researcher in the chat interviews conducted during and after the study were presented
descriptively. In this respect, the data obtained by single-shot questions, semi-structured group interview
questions and field notes held by the researcher in the interviews conducted during and after the study
were presented descriptively.
At the end of the study, a number of advantages and limitations have been identified regarding
the use of Edpuzzle, the course instructor, and students. Findings from the study show that the viewing
rates of videos created in the Edpuzzle environment vary between 0% and 53% in 30-member class, and
between 28% and 9% in 22-member other class. In summary, they expressed positive views that the use
of the videos they were able to access, both during and after school, facilitate their learning, increased
reminisce. However, students who are not members of the Edpuzzle environment are exposed to the
limitations of access to the Internet and problems related to membership by using the videos of other
students, watching them together or via YouTube. Another issue is the quiz questions that students
should answer during the lectures and in the non-school settings while watching the videos, and the
videos are added to the required time intervals. It has been found that even though pupils are prevented
from responding to these questions by moving the video forward and viewing is blocked by the feature
found in Edpuzzla, a small number of learners were found to be irrelevant (answer unrelated words or
punctuation) to quiz questions in order to be able to watch the videos continuously. Regarding this, the
students stated that it was a waste of time to answer the questions, that the questions distributed the
attention and increased the internet usage.
From the point of view of the researcher who gave the lesson, it was understood that Edpuzzle
facilitates the preparation of the lesson features such as cutting certain parts of the videos uploaded in
the media and adding questions about the desired place to the video. Furthermore, it is stated that
students can follow the videos uploaded to the Edpuzzle environment via the system and respond to quiz
1061

questions and that the course also provides positive contributions to the process of evaluation and
evaluation.
Keywords: General Chemistry, Primary school Teaching, gamification, Edpuzzle
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Oyunlaştırma, oyun tasarımı öğelerinin öğrenme ortamlarında sıkça yer bulan oyun dışı etkinliklere
uygulanmasını ifade etmektedir (Nah, Zeng, Telaprolu, Ayyappa, Eschenbrenner, 2014). Oyunlaştırma
araçlarının üç temel ilkesi (açık kural; kuralların önceden belirlenmesi ve harkesin bu kuralları bilmesi, hızlı
geri dönüt; oyunla ilgili hızlı sonuç alma ve oyuna katılanların gönüllülük esasına bağlı olarak oyuna
katılmas) (URL-1, 2018) öğrencilerin öğrenme ortamından zevk almalarına olanak sağlamaktadır. Web 2.0
teknolojisi ile geliştirilen görsel bir oyunlaştırma aracı olan Eddpuzzle ortamına yüklenen videoların ilgili
bölümlerinin kesilerek aralarına eklenen quiz soruları yardımıyla iletilmek istenen mesajın öğrenciler
tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını tespit etme, okul-dışı ortamlarda öğrencilerin videolara erişerek ders
tekrarı yapma ve öğretmene hızlı değerlendirme yapma gibi kolaylıklar sağlayabilir (Afach, Kiwan, Semaan,
2018).
Bu çalışma kapsamında Genel Kimya dersinin işlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde bir
oyunlaştırma aracı olan Edpuzzle kullanılmış ve öğrenme ortamına öğrenci açısından ve ders yürütücüsü
açısında olan etkileri, katılımcıların bu aracı kullanma durumları incelenmiştir. Bir eylem araştırması olarak
tasarlanan bu çalışmanın katılımcılarını Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıfta öğrenim gören 116 öğrenci
oluşturmaktadır. Edpuzzle demo sürümünde oluşturulan sanal sınıflarda öğrenci kapasitesi
sınırlandırıldığından dolayı üç farklı sınıf oluşturulmuştur. Bu sınıflardan bir tanesine hiçbir öğrenci üye
olmazken diğer iki sınıftan birine 30 , diğerine 22 olmak üzere toplam 52 öğrenci gönüllülük esasına dayalı
olarak üye olmuştur. Çalışma kapsamında oluşturulan bu sanal sınıflara 11 tane video (madde ve
özellikleri, atom ve atomun yapısı, periyodik cetvel) yüklenmiştir. Bu doğrultuda çalışma süresince ve
sonrasında öğrencilerle yapılan sohbet mülakatlarındaki tek atımlık sorular (Patton, 2014) ve yarıyapılandırılmış grup mülakat soruları ve araştırmacı tarafından tutulan alan notları yardımıyla elde edilen
veriler betimsel olarak sunulmuştur.
Çalışma sonunda, Edpuzzle’ı kullanımının ders sürecinde veya ders sonunda kullanımıyla ilgili bir
takım avantajlar ve sınırlılıklar tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular Edpuzzle ortamında
oluşturulan videoların izlenme oranlarının 30 üyeli sınıfta % 0 ile %53 arasında, 22 üyeli diğer sınıfta ise
%28 ile %9 arasında değiştiğini göstermektedir. Özetlenecek olursa ders işlenirken ve okul dışında da
erişebildikleri videoların kullanılmasının öğrenmelerini kolaylaştırdığını, akılda kalıcılığı artırdığını, derse
karşı ilgilerini artırdığı yönünde olumlu görüşler belirtmişlerdir. Ancak Edpuzzle ortamına üye olmayan
öğrencilerin internete erişim olanaklarındaki sınırlılık ve üyelikle ilgili yaşanan problemler nedeniyle
videolara diğer öğrencilerin hesaplarını kullanarak, birlikte izleyerek ya da YouTube aracılığıyla eriştikleri
ortaya çıkmaktadır. Diğer bir husus ise öğrencilerin ders anlatımı sırasında ve okul-dışı ortamlarda videoları
seyrederken cevap vermeleri gereken ve videolara gerekli görülen zaman aralıklarında eklenen quiz
sorularıdır. Öğrencilerin bu soruları cevaplandırmadan videoyu ilerleterek izlemeleri Edpuzzla’da bulunan
özellik yardımıyla engellenmesine rağmen az sayıda öğrencinin videoları kesintisiz izleyebilmek için quiz
sorularına alakasız (cevapla ilgisi olmayan kelimeler veya noktalama işareti) cevaplar verdikleri tespit
edilmiştir. Bununla ilgili olarak öğrenciler, video üzerinde soruları cevaplamanın zaman kaybı olduğunu,
videoda sorulan soruları cevaplandırmanın öğrencilerin videoya olan dikkatlerini dağıttığını ve internet
kullanımlarını artırdığını belirtmişlerdir.
Genel kimya dersini yürüten araştırmacı ise Edpuzzle ortamına yüklenecek videolar üzerinde,
yüklenen videonun bir kısmını kesme, videonun istenilen yerine konuyla ilgili soru ekleme, videonun
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istenen bölümüne farklı ses kaydının yapılması gibi özelliklerin ders hazırlığı açısından kolaylık sağladığını
belirtmiştir. Ayrıca sistem üzerinden öğrencilerin Edpuzzle ortamına yüklenen videoları izleme
durumlarının ve quiz sorularına cevap verip vermeme durumlarının takip edilebilmesi dersin işlenişi ve
değerlendirme sürecini hızlandırması açısından olumlu katkılar sağladığını belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Genel Kimya, Sınıf Öğretmenliği, Oyunlaştırma, Edpuzzle.
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As the day progresses, the digital world has shown itself in the field of education and it has become
obligatory to comply with the requirements of the times. One of the changes that took place in the field of
education is the gamification approach that brings entertain and education together which is mentioned
in recent years. Gamification is defined as "the use of game design in out of game content" (Deterding et
al., 2011) while the gamifying of the educational process can be defined as the integration of the
gamification approach into learning environments in order to increase students' motivation, achievements
and attitudes towards the lesson. Because the gamification approach can be considered as a tool for
persuading and motivating the students to achieve the difficult tasks in the educational environments with
the help of the characteristics of the game.
On the other hand, there is still no consensus on whether this approach is game or gamification.
However, since the word "game" is used only when it creates a perception of entertainment, it is preferred
more to use the word "gamification" when a previously non-game action is made into a game action. Yet
the presence of game in a learning environment is not a sign that the gamification approach is being used.
The gamification approach is not just about scoring (pointsification). Although it seems related,
gamification is also different from game theory, which is a mathematical model, or even serious games.
Because in a serious game, while talking about a game, it is a matter of transferring the game structure
out of the game in gamification. In summary; gamification is seen an as an original solution in terms of
motivational issues by making boring and hard activities fun and achievable (Yıldırım, 2016).
The gamification approach provides the motivation of the Z generation students that is a basic
need for them by bringing them together with the games they are familiar with (Prensky, 2002). For this
reason, examples of gamification in education have become increasingly popular for educators to
experience positive change in learning environments. Thanks to the successful results obtained over time,
many companies (Edmodo, Edpuzzle, Kahoot, etc.) working in this field have emerged.
Within this context, a variety of different gamification tools were used together to gamify the
learning environment. Through this study, it was aimed to investigate the effects of the gamification
approach on students' opinions and thoughts about general chemistry course. In this direction, the
students' thinking about gamification approach and the tools used for gamification and the knowledge
that they learned using this approach were discussed. This study was carried out as an action research for
14 weeks with 116 elementary education students. The data obtained within the scope of the study were
collected by using a likert scale semantic questionnaire. Based on volunteerism, the responses of 74
students who responded to the online survey without name notification were analyzed by means of
descriptive analysis with the help of percentages and frequencies.
The findings of the study show that gamification approach and gamification tools used in the study
was found over 67% interesting, innovative, amusing and effective. Students found it easier to use at a
rate higher than 50% and reported that it should be used frequently. They also stated that they feel happy
and pleasant over 67% in the General Chemistry lesson which is done based on gamification approach and
they informed that they are not bored and see them necessary. On the other hand, it has also been
declared that the General Chemistry course is tiresome at less than 50%. Finally, with the help of the
gamification approach and the gamification tools that are used in the study, at a rate higher than 55%
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they stated that they learned too much information, and stated that this information was easy to
understand and remembered and they added that this leads them to be curious about this information. In
this respect, similar to the educational studies in various fields (Polat, 2014; İlhan, 2015; Yıldırım, 2016, Ar,
2016; Kalkan, 2016; Meşe, 2016; Fiş Erümit, 2016; Fidan, 2016; Sümer, 2017; Karatekin, 2017), the
gamification approach which is also covered in this study and the gamification tools used (Edmodo,
Edpuzzle, Kahoot etc.) can be stated consequently as a motivational issue which increases the interest and
curiosity of the students.
Keywords: Genel Kimya, Sınıf Öğretmenliği, Oyunlaştırma, Motivasyon
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Gün geçtikçe dijitalleşen dünya eğitim alanında da kendini göstermiş ve çağın gereksinimlerine uymayı
zorunlu hale getirmiştir. Eğitim alanında gerçekleşen değişimlerden biri de son yıllarda gündeme gelen
eğitim ve eğlenceyi bir araya getiren oyunlaştırma yaklaşımıdır. Oyunlaştırma “oyun dışı içeriklerde oyun
tasarımının kullanılması” olarak tanımlanırken (Deterding vd., 2011) eğitim sürecinin oyunlaştırılması ise,
öğrencilerin motivasyonlarının, başarılarının ve derse yönelik tutumlarının artırılması amacıyla,
oyunlaştırma yaklaşımının öğrenme ortamlarına entegre edilmesi olarak tanımlanabilir. Zira oyunlaştırma
yaklaşımı eğitim ortamlarında öğrencileri oyuna ait özellikler sayesinde gerçekleştirilmesi zor görevleri
başarmak için ikna ve motive eden için bir araç olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan bu yaklaşımın oyun
mu yoksa oyunlaştırma mı olduğu üzerinde hala bir fikir birliği sağlanamamıştır. Ancak “Oyun” kelimesi
sadece eğlenceye dair bir algı oluşturduğu zaman kullanıldığından dolayı daha önce oyun olmayan bir
eylem oyun haline getirildiğinde daha çok “Oyunlaştırma” kelimesi tercih edilmektedir. Zira herhangi bir
öğrenme ortamında oyun bulunması oyunlaştırma yaklaşımının kullanıldığına dair bir işaret değildir.
Oyunlaştırma yaklaşımı sadece puanlamadan (pointsification) da ibaret değildir. Ayrıca ilişkili gibi görünse
de oyunlaştırma, matematiksel bir model olan oyun teorisinden de hatta ciddi oyunlardan (serious games)
da farklıdır. Çünkü ciddi oyunlarda bir oyundan bahsedilirken oyunlaştırmada oyun yapısının oyun dışına
aktarılması söz konusudur. Özetle; oyunlaştırma sıkıcı ve zor işleri eğlenceli ve yapılabilir hale getirerek
motivasyon sağlaması bakımından orijinal bir çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır (Yıldırım, 2016).
Oyunlaştırma yaklaşımı Z nesli öğrencilerini aşina oldukları oyun yapıları ile buluşturarak temel ihtiyaçları
olan motivasyonu sağlamaktadır (Prensky, 2002). Bu nedenle eğitim alanındaki oyunlaştırma örnekleri
eğitimcilerin öğrenme ortamlarındaki olumlu değişimi tecrübe etmeleri üzerine gittikçe yaygınlaşmaya
başlamıştır. Bu doğrultuda zaman içinde alınan başarılı sonuçlar sayesinde, bu alanda çalışan birçok
(Edmodo, Edpuzzle, Kahoot vb.) kurumsal firma ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda bu çalışma kapsamında
birçok farklı oyunlaştırma aracı bir arada kullanılarak öğrenme ortamının oyunlaştırılması sağlanmıştır. Bu
çalışma sayesinde oyunlaştırma yaklaşımının öğrencilerin genel kimya dersi ile ilgili görüş ve düşünceleri
üzerindeki etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ders kapsamında öğrencilerin oyunlaştırma
yaklaşımı ve kullanılan araçlar ile bu yaklaşım kullanılarak öğrendikleri bilgiler hakkındaki düşünce ve
görüşleri ele alınmıştır. Bu çalışma aksiyon araştırması yaklaşımıyla 14 hafta boyunca Kafkas Üniversitesi
Sınıf Öğretmenliği 1. sınıfta öğrenim gören 116 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışma kapsamında elde edilen
veriler likert bir semantik anket yardımıyla elde edilmiştir. Gönüllülük esasına dayalı olarak isim
bildirilmeden katılımın sağlandığı çevrimiçi ankete cevap veren 74 öğrencinin verdikleri cevaplar betimsel
analiz yöntemiyle yüzde ve frekanslar yardımıyla incelenmiştir. Çalışmanın bulguları oyunlaştırma
yaklaşımı ve kullanılan oyunlaştırma araçlarının %67’nin üstünde ilginç, yenilikçi, eğlenceli ve etkili
bulunduğunu göstermektedir. Öğrenciler %50’den daha yüksek oranda kullanılmasını kolay bulmuş ve
sıkça kullanılması gerektiğini bildirmişlerdir. Ayrıca oyunlaştırma yaklaşımıyla işlenen Genel Kimya
dersinde kendilerini %67’nin üstünde mutlu ve keyifli hissettiklerini ve yapılan uygulamalardan
sıkılmadıklarını ve gerekli gördüklerini belirtmişlerdir. Diğer yandan sadece %50’den daha düşük bir
oranda Genel Kimya dersinin yorucu olduğu da beyan edilmiştir. Son olarak oyunlaştırma yaklaşımı ve
kullanılan oyunlaştırma araçları yardımıyla öğrendikleri %55’den daha yüksek bir oranda fazlaca bilgi
edindiklerini belirterek bu bilgilerin anlaşılması ve hatırlanmasının kolay olduğunu ve kendilerini
meraklandırdığını ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda çeşitli alanlarda ele alınan eğitim çalışmalarıyla benzer
şekilde (Polat, 2014; İlhan, 2015; Yıldırım, 2016, Ar, 2016; Kalkan, 2016; Meşe, 2016; Fiş Erümit, 2016;
Fidan, 2016; Sümer, 2017;Karatekin, 2017) bu çalışma kapsamında da ele alınan oyunlaştırma yaklaşımı
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ve kullanılan oyunlaştırma araçlarının (Edmodo, Edpuzzle, Kahoot vb.) öğrencilerin derse olan ilgi ve
meraklarını artırarak bir motivasyon unsuru haline geldiği sonucuna ulaşılabilir.
Anahtar Kelimeler: Genel Kimya, Sınıf Öğretmenliği, Oyunlaştırma, Motivasyon
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Periodical Oscillation Between Centralization, Decentralization And Recentralization:
Survey Of Their Implications For Educational Systems, Particularly Curricula
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Abstract No: 34 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Centralization as a culture and tradition for many societies appeared after a relatively long period
of centralization and at the beginning of decentralization experiences in the 1970s, orientations and
trends of governments toward centralization and decentralization systems have been emerged.
Decentralization is a concept that is used versus centralization. Investigation into educational systems in
various countries shows two trends. The first is to move from decentralization towards centralization
system and the other is orientation from centralization towards decentralization systems. In the 1980s, a
wave of decentralization arrived to education systems and governments frequently express great
optimism about the potential advantages of decentralizing educational systems. Problems such as
deficiencies in professional human resource, the lack of sufficient funds and support, teacher's resistance
to educational systems and equality of the quality of education as an important value within the
educational equity, globalization, and so on resulted in governments' interest in recentralization in order
to improve the quality of education and solve relevant problems. During recent decades, educational
leaders in many countries have involved in the issues of centralization or decentralization. A new trend
has been shaped toward centralized educational systems after the experiences of decentralized
educational systems by some countries, including among others Australia, America, and England. This
new system has been called recentralization. In the light of centralization and decentralization, especially
in education and curricula, we have investigated into the main causes of derivation from original objective
of these two, in both hard and soft perspectives. These two types of approaches toward decentralization
have been practically entered in curriculum and education systems and resulted in inaccurate and false
perspectives and conceptions about centralization and decentralization. The hard perspective focuses on
peripheral aspects, such as financial, administrative and managerial issues and the soft perspective
attenuated much attention to the main objective of quality improvement and curriculum development.
The opponents and proponents of centralized and decentralized curricula advocate a centralized and
decentralized system by appealing to the weaknesses of the existing curriculum and propose alternative
suggestion. They should note that the possibility of their suggestive alternative should be applicable to
the current situation. Actually, decentralization process is not the same in all countries and we cannot
offer a fixed formula and shouldn’t precede decentralization without planning and complete preparation.
Decentralization should be done based on reasonable and legitimate frameworks such as rational logic,
examining various short-term, medium-term and long-term factors and as well events and issues specific
to each country. In other words, supporting decentralization, without introducing a smart plan -which is
indicative of the complexity and diversity– is affected by the previous situation or polar positions. That
leads to some disturbance and degradation in the quality. It should not be assumed that centralized or
decentralized curricula can be proposed as an alternative by focusing on the weaknesses of current
curriculum; but the possibility of implementation of the proposed system should be assessed and
compatible to current situations. True understanding of these two systems, their characteristics and
correct approaches and underlying rationale can help curriculum enhancement.
Keywords: Keywords: Centralization, Decentralization, Curriculum, Educational System, Decision making,
Recentralization
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Abstract No: 38 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The aim of this study is to develop a scale to determine the individuals’ Computational Thinking
Skills between the ages of 10-12. In the later process, this scale will be used to analyze the affect of the
Scenario Based Scratch Curriculum 6th Classes Information Technologies lesson Problem Solving and
Programming Unit to the academic success scores and retention. In the literature review, there is not a
clear model and method in computational thinking skills as well as a well-accepted (generally accepted)
assessment tool. Due to the fact that the assessment tools about the computational skills in Turkish and
English languages varies in different scales it is decided by the researcher to develop a new scale by taking
into consideration the theoretical basis. In the scale development process, firstly, an in-depth literature
review was done to try to determine the operational definition of the Computational Thinking (CT).
Algorithmic thinking, abstraction, reusability, automation, generalization, parsing and parallelization
dimensions were determined as sub-dimensions in constructing this definition for the scope of this
operational definition. Computational Thinking is process of problem solving to formulate problems by
using computers and other tools in the solution of problems, logically analyzing and organizing data,
automating solutions by algorithmic thinking, combining the most efficient and effective steps and
resources, analyzing possible solutions. A 5-point Likert type was determined as the scale type. Interviews
were held with the 3 Computer Teachers in the schools to determine the appropriate items and to
increase the scope coverage of the scale when creating items pool.
The item pool was initially determined to be 40 items. After that, this form was sent to subject
field experts for the their opinions about the scope and appearance validity of scale. This group consisted
of an instructor from Instructional Curriculum department and 3 instructor from Computer Education and
Instructional Technology Department. After the expert opinions, all of the expert forms were combined
into a single form to determine how many experts approved the possible options for each item, so 4 items
were removed and 8 items were revised. At last the number of items in the scale was reduced to 36. As
the study sample group, the 6th and 7th graders who have seen the problem solving programming unit
last year and this period were determined. After completing the writing phase of scale, the direction which
how to apply scale to sample group was added to the scale and prepared for the scale test application.
The preliminary application of the scale was carried out by the practitioners in the schools in accordance
with the guidance of the researchers This scale was applied to total 278 students from 6th and 7th grade
in 4 schools in different socio-economic levels in Milas county. After the pilot application of the scale, data
input process is continuing at this moment. Following the data entry, the final state of the scale will be
determined by checking the data respectively, extracting the residual data from the data repository,
exploratory and confirmatory factor analysis and analyzing the necessary data until the date of
presentation.
Keywords: computational thinking, Scale Development
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Bildiri No: 38 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, 10-12 yaş aralığındaki bireylerin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerini (BİD)
belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçek geliştirme sürecinde öncelikle
derinlemesine alan yazın taraması yapılarak BİD’in operasyonel tanımı belirlenmeye çalışılmıştır. Ölçeğin
bu tanımı kapsayacak şekilde oluşturulmasında alt boyut olarak algoritmik düşünme, soyutlaştırma, tekrar
kullanılabilirlik, otomatikleştirme, genelleme, ayrıştırma ve paralelleştirme boyutları belirlenmiştir. Ölçek
tipi olarak 5’li likert tipi belirlenmiştir. Madde havuzu başlangıçta 40 madde olacak şekilde belirlenmiş
olup, kapsam ve görünüş geçerliği için konu alanı uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Uzman
görüşleri sonrasında madde sayısı 36’ya inmiştir. Ölçeğin bu formatı Milas ilçesinde farklı sosyo-ekonomik
düzeyde olan 4 okulda toplam 278 6. ve 7. Sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin pilot uygulamasının
ardından veri girişi devam etmektedir.
YÖNTEM
Ölçek geliştirme sürecinde aşağıdaki süreçler takip edilmiştir.
o

Derinlemesine alan yazın taraması yapılarak BİD’in operasyonel tanımının belirlenmesi: Ölçeğin kapsamının
istenmeyen boyutlara sürüklenmemesi için de olgunun sınırları net bir şekilde belirlenmelidir. Kuram,
açıklığa kavuşturmada büyük bir kolaylıktır. BİD’i ilk olarak 1996’de yazılım uzmanı Papert ortaya atmışken,
bilgisayar bilimcisi Wing ’de tanımı daha da genişleterek kavramın öncülüğünü yapmıştır. Wing’e göre BİD
bilgisayar bilimindeki kavramları temele oturtarak problem çözmeyi, sistem tasarlamayı ve insan
davranışlarını anlamayı kapsayan bir düşünme becerisi alanıdır. ISTE (International Sciety for Technology in
Education) ’ye göre BİD bireylerin bugün ve yarın ihtiyaç duyacakları kilit bir ihtiyaç olarak görülmekte ve
teknoloji ile düşünceyi temele alarak güçlendiren bir problem çözme yaklaşımı olarak tanımlamaktadır.
ISTE’ye göre BİD; problemlerin çözümünde bilgisayar ve diğer araçları kullanarak problemleri formüle etme,
mantıksal olarak verileri analiz ve organize etme, algoritmik düşünme ile çözümleri otomatikleştirme, en
verimli ve etkili adımların ve kaynakların kombinasyonu mümkün olan çözümlerin analiz etme, tanımlama,
uygulama gibi problem çözme sürecidir.

o

Madde havuzunun oluşturulması sürecinde alandaki öğretmenlerle görüşme yapılması : Madde havuzunun
oluşturulmasında alanda görev yapmakta olan 3 Bilişim Teknolojileri öğretmeninin görüşleri alınarak uygun
maddelerin belirlenmesine ve ölçeğin kapsam geçerliğinin arttırılmasına çalışılmıştır. Bu süreçte toplam 40
maddelik bir havuz ölçeği oluşturulmuş ve bu maddeler öncelikle bir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
tarafından dil geçerliliği kapsamında değerlendirilmiştir.
Kapsam ve Görünüş Geçerliği: Bir ölçeğin kapsamı bu ölçeğe uygulanabilir kavramsal tanımı geçerli bir
şekilde yansıtmalıdır. Kapsam ve Görünüş geçerliği için oluşturulan 40 maddelik taslak form konu alanı
uzmanlarına gönderilerek değerlendirmeleri istenmiştir. Bu taslakta ölçeğin geliştirilme amacı, kapsamı ve
uzmanlardan beklentiler bir yönerge şeklinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu uzman grubunda
Üniversitelerin Eğitim Programları ve Öğretimi bölümünde görevli 1 öğretim üyesi ve Bilgisayar Öğretimi ve
Teknolojileri Eğitiminde görevli 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Taslak formdaki maddeleri değerlendiren
uzmanlardan maddeleri 1 (Madde uygun), 2 (Geliştirilebilir) ve 3 (Madde uygun değildir) şeklinde
değerlendirmeleri istenmiştir. Uzman formlarının tamamı tek bir formda birleştirilerek her bir maddenin
olası seçeneklerine kaç uzman tarafından onay verildiği belirlenmiştir. Uzmanlardan gelen görüşler

o
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o

o

doğrultusunda maddeler tekrar değerlendirilmiş ve bazı maddeler (4 madde) ölçekten çıkarılarak ve bazıları
da yeniden düzenlenerek (8 madde) madde sayısı 36’ya düşürülmüştür.
Ölçeğin Ön Uygulaması: Uzman görüşü doğrultusunda revize edilen ölçeğin, Milas ilçesindeki 4 farklı
ortaokul (1 özel okul, 3 devlet okulu) düzeyinde pilot uygulaması yapılmıştır. Uygulama örneklemi olarak
geçen yıl ve bu dönem Problem Çözme Programlama ünitesini görmüş olan 6. ve 7. Sınıflar belirlenmiştir.
Bu kapsamda 1 özel okul, 3 Devlet okulunda toplam 300 öğrenci üzerinde pilot uygulama
gerçekleştirilmektedir. Ölçeğin madde yazımı aşaması tamamlandıktan sonra ölçeğe yönerge eklenerek
ölçek deneme uygulamasına hazır hale getirilmiştir. Veri toplama süreci tamamlanmıştır.
Ölçeğin Analiz işlemleri: Ölçeğin pilot uygulamasının ardından halihazırda veri girişi süreci devam
etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi İşlemsel Düşünme, ölçek geliştirme
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Abstract No: 296 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose
In today’s world, construction and dissemination are two important terms in people’s lives
because everything even knowledge is constructed, consumed and disseminated all over the world. The
rise of the information and communication technology has paved the way for rapidly reaching this
knowledge all around the world. Therefore, the term “lifelong learning” has become a crucial issue in each
area of our lives. Regarding this term, distance education as a new trend in education removes the
problems due to time restrictions, geographical and socio-economic differences among people and
provides an opportunity for the promotion of lifelong learning process. More specifically, distance
education is defined as a kind of education in which learners and instructors communicate with each
other regardless of time, space and distance. The courses might be carried out synchronously or
asynchronously and learners are provided virtual learning environments regarding their pace and the
ability, so the distance education might be concerned as a non-negligible alternative to the traditional
education system upon considering its flexibility and individual learning opportunities offered to the
learners.
Nowadays, distance education has been substantially incorporated into formal education. For
instance, in higher education, many universities have started to open several online degree and certificate
programs. As this teaching and learning model has been integrated into the education system, teachers
and teacher candidates in the long run should be competent in this era. In this regard, examining attitudes
and perceptions of teachers and teacher candidates toward distance education takes precedence over
other agents in education. Therefore, the purpose of the study is to examine the Education Faculty (EF)
students’ perceptions and attitudes towards distance education regarding different variables to
understand the strengths and the possible shortfalls of the courses offered at online platform. Upon
considering the purpose, the following major and sub-research questions will guide this study:
What are the perceptions and attitudes of EF students with distance learning experience towards
distance education?
· What are the perceptions of EF students towards distance education?
· How is attitude of EF students’ towards distance education?
· How does EF students’ attitude towards distance education differ by gender and fields of study?
· How does EF students’ attitude towards distance education differ by time spent on Internet and
the skills on computer use?
Method
As the main goal is to describe the characteristics of the targeted group at one point in time, survey
research will be utilized in this study. The population consists EF students at a state university in İstanbul.
The university started to admit EF students to three undergraduate programs at 2017-2018 academic
year. Accordingly, there are 150 first year students from Mathematics Education Program (n=60), English
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Language Teaching Program (n=30) and Guidance and Psychological Counselling Program (n=60).
Regarding the curricula of these programs, students take Turkish Literature and Atatürk’s Principles and
Reforms courses at an online platform in their freshman year. For the current study, it is aimed to reach
the population unless any problem emerges during the data collection phase. Accordingly, data will be
collected by means of an online questionnaire comprising of two sections to understand EF students’
perceptions and attitudes towards distance education. The first section includes demographic
information questions such as gender, fields of study, time spent on Internet and the skills on computer
use. In addition to demographic questions, there are also five open-ended questions examining the
perceptions of students towards functioning and malfunctioning dimensions of the distance education.
The second section of the questionnaire, on the other hand, includes the items of “Attitude Scale towards
Distance Learning”. The scale constitutes 35 items on a five-point Likert scale ranging from “strongly
disagree” (1) to “strongly agree” (5) measuring students’ attitude towards distance education. The sample
item for this section might be read as “[English translation of the item:] Importance of distance education
increasing by time/ [original item:] Uzaktan eğitimin önemi gün geçtikçe artıyor”. The online version of
the questionnaire was sent to e-mail addresses of the students and the data collection period has not
been terminated yet. To respond the research questions, both quantitative and qualitative data analysis
methods will be employed. For the quantitative part, two-way Analysis of Variance (ANOVA) for two times
will be performed to understand whether EF students’ attitudes towards distance education differ across
gender, fields of study, time spent on Internet and the skills on computer use. For the qualitative part,
content analysis will be employed to describe the perceptions of students towards distance education.
Expected Findings & Conclusion
Since the analysis of data has not been carried out yet, the main findings of this study are not
included in this section, but will be presented during the conference day. Nevertheless, in this study, it is
assumed that EF students’ attitudes towards distance education will differ in terms of the variables,
including gender, fields of study, time spent on the Internet and skills on computer use. In addition, the
findings of this study will reveal students’ perceptions concerning the functioning and malfunctioning
dimensions of the courses offered through distance learning. Overall, as the need for distance learning
has been increasing in education system day by day, the examination of the attitude and the perception
of prospective teachers towards this model would be invaluable for the effective design of online learning
environments and the evaluation of the effectiveness of these courses at a higher education level in the
long run.
Keywords: Distance education, Attitude, Perception, Education Faculty
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Abstract No: 308 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Oyunlaştırma, oyun tasarımı öğelerinin öğrenme ortamlarında sıkça yer bulan oyun dışı etkinliklere
uygulanmasını ifade etmektedir (Nah, Zeng, Telaprolu, Ayyappa, Eschenbrenner, 2014). Oyunlaştırma
araçlarının üç temel ilkesi (açık kural; kuralların önceden belirlenmesi ve harkesin bu kuralları bilmesi, hızlı
geri dönüt; oyunla ilgili hızlı sonuç alma ve oyuna katılanların gönüllülük esasına bağlı olarak oyuna
katılmas) (URL-1, 2018) öğrencilerin öğrenme ortamından zevk almalarına olanak sağlamaktadır. Web 2.0
teknolojisi ile geliştirilen görsel bir oyunlaştırma aracı olan Eddpuzzle ortamına yüklenen videoların ilgili
bölümlerinin kesilerek aralarına eklenen quiz soruları yardımıyla iletilmek istenen mesajın öğrenciler
tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını tespit etme, okul-dışı ortamlarda öğrencilerin videolara erişerek ders
tekrarı yapma ve öğretmene hızlı değerlendirme yapma gibi kolaylıklar sağlayabilir (Afach, Kiwan, Semaan,
2018).
Bu çalışma kapsamında Genel Kimya dersinin işlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde bir
oyunlaştırma aracı olan Edpuzzle kullanılmış ve öğrenme ortamına öğrenci açısından ve ders yürütücüsü
açısında olan etkileri, katılımcıların bu aracı kullanma durumları incelenmiştir. Bir eylem araştırması olarak
tasarlanan bu çalışmanın katılımcılarını Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıfta öğrenim gören 116 öğrenci
oluşturmaktadır. Edpuzzle demo sürümünde oluşturulan sanal sınıflarda öğrenci kapasitesi
sınırlandırıldığından dolayı üç farklı sınıf oluşturulmuştur. Bu sınıflardan bir tanesine hiçbir öğrenci üye
olmazken diğer iki sınıftan birine 30 , diğerine 22 olmak üzere toplam 52 öğrenci gönüllülük esasına dayalı
olarak üye olmuştur. Çalışma kapsamında oluşturulan bu sanal sınıflara 11 tane video (madde ve
özellikleri, atom ve atomun yapısı, periyodik cetvel) yüklenmiştir. Bu doğrultuda çalışma süresince ve
sonrasında öğrencilerle yapılan sohbet mülakatlarındaki tek atımlık sorular (Patton, 2014) ve yarıyapılandırılmış grup mülakat soruları ve araştırmacı tarafından tutulan alan notları yardımıyla elde edilen
veriler betimsel olarak sunulmuştur.
Çalışma sonunda, Edpuzzle’ı kullanımının ders sürecinde veya ders sonunda kullanımıyla ilgili bir
takım avantajlar ve sınırlılıklar tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular Edpuzzle ortamında
oluşturulan videoların izlenme oranlarının 30 üyeli sınıfta % 0 ile %53 arasında, 22 üyeli diğer sınıfta ise
%28 ile %9 arasında değiştiğini göstermektedir. Özetlenecek olursa ders işlenirken ve okul dışında da
erişebildikleri videoların kullanılmasının öğrenmelerini kolaylaştırdığını, akılda kalıcılığı artırdığını, derse
karşı ilgilerini artırdığı yönünde olumlu görüşler belirtmişlerdir. Ancak Edpuzzle ortamına üye olmayan
öğrencilerin internete erişim olanaklarındaki sınırlılık ve üyelikle ilgili yaşanan problemler nedeniyle
videolara diğer öğrencilerin hesaplarını kullanarak, birlikte izleyerek ya da YouTube aracılığıyla eriştikleri
ortaya çıkmaktadır. Diğer bir husus ise öğrencilerin ders anlatımı sırasında ve okul-dışı ortamlarda videoları
seyrederken cevap vermeleri gereken ve videolara gerekli görülen zaman aralıklarında eklenen quiz
sorularıdır. Öğrencilerin bu soruları cevaplandırmadan videoyu ilerleterek izlemeleri Edpuzzla’da bulunan
özellik yardımıyla engellenmesine rağmen az sayıda öğrencinin videoları kesintisiz izleyebilmek için quiz
sorularına alakasız (cevapla ilgisi olmayan kelimeler veya noktalama işareti) cevaplar verdikleri tespit
edilmiştir. Bununla ilgili olarak öğrenciler, video üzerinde soruları cevaplamanın zaman kaybı olduğunu,
videoda sorulan soruları cevaplandırmanın öğrencilerin videoya olan dikkatlerini dağıttığını ve internet
kullanımlarını artırdığını belirtmişlerdir.
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Genel kimya dersini yürüten araştırmacı ise Edpuzzle ortamına yüklenecek videolar üzerinde,
yüklenen videonun bir kısmını kesme, videonun istenilen yerine konuyla ilgili soru ekleme, videonun
istenen bölümüne farklı ses kaydının yapılması gibi özelliklerin ders hazırlığı açısından kolaylık sağladığını
belirtmiştir. Ayrıca sistem üzerinden öğrencilerin Edpuzzle ortamına yüklenen videoları izleme
durumlarının ve quiz sorularına cevap verip vermeme durumlarının takip edilebilmesi dersin işlenişi ve
değerlendirme sürecini hızlandırması açısından olumlu katkılar sağladığını belirtilmiştir.
Keywords: Genel Kimya, Sınıf Öğretmenliği, Oyunlaştırma, Edpuzzle
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Third Approach In Scientific Research: Phenomenological Researches
Kıymet - Selvi
Anadolu Üniversitesi

Abstract No: 311 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In this research it is aimed to start discussions about describing phenomenological research
approach as a third type of research approach that could be used apart from the other current research
approaches. By explaining the view of phenomenological philosophy towards knowledge, it is aimed to
put forward the differences between qualitative and quantitative approaches and phenomenological
approach. In this context, phenomenological research approach was examined as a third approach by
being explained as a different approach from qualitative and quantitative research approaches. The basic
differences among these approaches were tried to be put forward by making comparisons in terms of
these approaches’ views on knowledge, research subjects, research questions, data collection methods
and the quality of the produced data.
There are differences among the ways of science and philosophy on their views, acquisition and
access to data. It is quite difficult to define and explain the knowledge concept due to the different views
of science and philosophy although it is the common subject of study of both. In addition, the view of
philosophical schools towards knowledge and the differences in research approaches arose from the
effect of these schools causes differentiations in the ways followed in formation of knowledge and
scientific knowledge, in other words in research approaches and methods.
In this context, the view of phenomenological philosophy towards knowledge is quite different
from those of the other philosophical schools and science. What is defined as knowledge in
phenomenological philosophy is the subjective explanations derived from subjective experiences rather
than the generalizations, views or acceptations about the investigated phenomenon (facts).
Phenomenological knowledge is composed of the knowledge structured and explained based on the
subjective experiences and the perceptions of the individual. In phenomenology, explanation and
reflection of the subjective experiences towards the core knowledge behind the exposed face of the
phenome is focused on.
All the explanations obtained during this process is defined as phenomenological knowledge, not
data for the scientific research. In terms of determining the phenomenological knowledge in all disciplines
and the education field, phenomenological researches should be and are conducted. These researches
are performed under the name of phenomenology as a design of qualitative research approach. However,
phenomenological researches do not put forward exact and generalizable results appropriate to the
nature of the qualitative research. Another reflection of the presence of phenomenological pedagogy
derived from the effect of phenomenological philosophy or the phenomenological approach and
researches lead to the existence of a distinct approach in research field. For instance, many fields benefit
from phenomenology such as phenomenological treatment in health, phenomenological therapy
methods in psychology, phenomenological pedagogy in education and phenomenological thinking ways
and all these disciplines try to form their own phenomenological approaches and methods. The effect and
developments created via phenomenology in education, health and psychology fields provide clues on
the necessity of discussions on phenomenological research approach.
There are differences in the methods and ways phenomenology pursue in viewing and revealing
the knowledge. Taking into account these differences, a new question comes to mind about
phenomenological research that is explained or classified among qualitative researches: Would it be
appropriate if phenomenological research method is defined as a third research approach that is different
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from the current qualitative and quantitative research approaches? In order to answer this question, the
view of phenomenological philosophy on knowledge, the processes of reaching knowledge and the
difference between taking views qualitatively or quantitatively and reflecting experience
phenomenologically should be mastered well. In this way, the elimination of the confusion on the
difference between phenomenological and qualitative research as well as improving the quality of
phenomenological researches and their contributions to other researches would be possible.
Keywords: Phenomenology research method, research, inquiry, education
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Bilimsel Araştırmada Üçüncü Yaklaşım: Fenomenolojik Araştırmalar
Kıymet - Selvi
Anadolu Üniversitesi

Bildiri No: 311 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bu çalışmada; fenomenolojik araştırmaların süreçleri açıklanarak fenomenolojik araştırma
yaklaşımının mevcut bilimsel araştırma yaklaşımları dışında uygulanacak üçüncü bir araştırma yaklaşımı
olarak tanımlanması ile ilgili tartışmaların başlatılması amaçlanmıştır. Çalışmada fenomenolojik felsefenin
bilgiye bakışı açıklanarak nicel ve nitel yaklaşımlar ile fenomenolojik araştırma yaklaşımı arasındaki
farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, fenomenolojik araştırma yaklaşımı diğer iki
araştırma yaklaşımından farklı bir yaklaşım olarak tanımlanmaya çalışılarak nicel ve nitel araştırma
yaklaşımları dışında üçüncü bir bilimsel araştırma yaklaşımı olarak incelenmiştir. Nicel, nitel ve
fenomenolojik araştırma yaklaşımlarının bilgiye bakışı, araştırma konuları, araştırma soruları, bilgi toplama
yöntemleri ve üretilen bilginin niteliği açısından karşılaştırmalar yapılarak bu yaklaşımlar arasındaki temel
farklar ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bilim ve felsefenin; bilgiye bakışı, bilgiyi açıklaması, bilgiyi edinme ve bilgiye erişim yolları arasında
farklılıklar vardır. Hem felsefenin hem de bilimin ortak inceleme konusu olan bilgi kavramına bilim ve
felsefenin farklı bakışları nedeniyle bilgi kavramını tanımlamak ve açıklamak oldukça zordur. Aynı zamanda
felsefi ekollerin bilgiye bakışı ve bu ekollerin etkisinde ortaya çıkmış olan araştırma yaklaşımlarındaki
farklılıklar bilgi ve bilimsel bilgiyi oluşturmada izlenen yollarda yani araştırma yaklaşımları ve
yöntemlerinde de farklılaşmalara neden olmaktadır.
Bu bağlamda fenomenoloji felsefenin bilgiye bakışı diğer felsefi ekoller ve bilimin bakış açısından
oldukça farklıdır. Fenomenoloji felsefede, inceleme alanına alınan fenomenlerle (olgularla) ilgili olarak
genellemeler, görüşler veya kabuller değil, öznel deneyimlerden elde edilmiş olan öznel açıklamalar bilgi
olarak tanımlamaktadır. Fenomenolojik bilgi, bireyin öznel deneyimlerine ve algılarına dayalı olarak
yapılandırılmış ve açıklanmış bilgilerden oluşmaktadır. Fenomenolojide, bireylerin öznel deneyimleri esas
alınarak fenomenlerin görünen yüzünün arkasındaki öz bilgilerin ortaya çıkarılmasına yönelik öznel
deneyimlerin açıklanması ve yansıtılmasına odaklanılmaktadır. Bu süreç sırasında elde edilen tüm
açıklamalar bilimsel araştırma için veri değil fenomenolojik bilgi olarak adlandırılmaktadır. Tüm bilim
dalları ve eğitim alanında fenomenolojik bilginin de belirlenmesi açısından fenomenoloji araştırmaları
yapılmalı ve yapılmaktadır. Bu araştırmalar günümüzde olgubilim adı altında nitel araştırma yaklaşımının
bir deseni olarak yürütülmektedir. Ancak fenomenoloji araştırmaları nitel araştırmanın doğasına uygun
olarak kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymazlar.
Fenomonolojik felsefenin etkisi ile ortaya çıkan fenomenolojik pedagojinin varlığı ya da başka
alanlarda ortaya çıkmaya başlayan fenomenolojik yaklaşım ve araştırmaların bir yansıması da araştırma
alanında ayrı bir yaklaşım olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin sağlık alanında
fenomenolojik tedavi, psikolojide fenomenolojik terapi yöntemleri, eğitim alanında fenomenolojik
pedagoji ve fenomenolojik düşünme biçimi gibi pek çok alanda fenomenolojiden yararlanılmakta ve bu
disiplinler kendi fenomenolojik yaklaşımları ve yöntemlerini oluşturmaya çalışmaktadır. Fenomenolojinin
eğitim, sağlık ve psikoloji alanında yaratmış olduğu etki ve gelişmeler fenomenolojik araştırma
yaklaşımının tartışılması için ipucu sunmaktadır.
Fenomenolojinin bilgiye bakışı ve bilgiyi ortaya çıkarmada izlediği yol ve yöntemlerinde farklıklar
vardır. Bu farklılıklar dikkate alındığında araştırma literatüründe nitel araştırmalar arasında açıklanan ya
da sınıflandırılan fenomenolojik araştırma ile ilgili akla yeni bir soru gelmektedir. Acaba fenomenolojik
araştırma yönteminin, mevcut nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarından farklı üçüncü bir araştırma
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yaklaşımı olarak açıklanması daha uygun olabilir mi? Bu sorunun yanıtının verilebilmesi için fenomenolojik
felsefenin bilgiye bakışının, bilgiye ulaşma süreçlerinin, nicel veya nitel olarak görüş alma ile fenomenolojik
olarak deneyim yansıtma arasındaki farkların iyi bilinmesi gerekir. Böylece fenomenolojik araştırma ile
nitel araştırma arasındaki farkın ne olduğu konusundaki kafa karışıklıklarının giderilmesi; fenomenolojik
araştırmaların niteliğinin ve diğer araştırmalara katkılarının geliştirilmesi mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fenomenolojik araştırma yöntemi, araştırma, sorgulama, eğitim
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ABSTRACT
Purpose
In this study, it was aimed to develop a valid and reliable attitude scale in order to learn the
attitudes of middle school students towards STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) fields
because there is a lack of and a necessity for a STEM attitude scale for middle school students in Turkey.
Method
In this study, a large sample size was required, as a scale would be developed to determine the
attitudes of middle school students in Turkey towards STEM. Therefore, the study is designed according
to the scanning method which is a descriptive research method. In this study, cross-sectional scanning
method models was used. The universe of the study comprised secondary school students who study in
5th, 6th, 7th and 8th grades in 2017-2018 academic year in Turkey. When determining the sample of the
research, stratified sampling method was taken into consideration. In the study, different class levels were
studied as strata. In determining the number of students in each stratum, “proportional selection
stratified method” was used. This study was conducted in 2017-2018 academic year with 2500 secondary
school students studying in the 5th, 6th, 7th and 8th grades from fifteen (15) different secondary schools
in ten different (10) provinces of seven (7) different regions of Turkey. When the literature about the size
of the study group is examined, it can be said that the size of the study group is “excellent”.
In line with the purpose of the study, the need was determined, literature was reviewed, item pool
was formed, the expert opinion was taken, the scale was given its first shape, pilot test was done for item
selection, the research group was determined and statistical analyzes were done for the selection of the
items after pilot test and the final shape was given to the test.
Findings
Explanatory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were performed to test
the validity of the scale structure. KMO in EFA .919, and the Barlett’s test χ2 value was found as 26236,010
(p <.001). When the data is examined, it can be said that the sample size of the data set is suitable for
factor analysis, Bartlett's test value is significant and that the data set has a multivariate normal
distribution. Thus, it was concluded according to the results of "KMO" and "Bartlett's" tests, data used in
the study were suitable for factor analysis. As a result of EFA, 8-item 1st Factor was named as
"Mathematics", 6-item 2nd Factor as "Technology", 6-Item 3rd Factor as "Engineering", 4-item 4th Factor
as "Science", 5-item 5th Factor as "Science-Mathematics-Engineering-Technology" and 4-item 6th Factor
as " Career ". After EFA, CFA was conducted and it was tested whether the identified dimensions
confirmed it or not. Model fit indices were used to evaluate the results of the CFA. As a result of CFA to
determine the model fit of the scale, chi-square fit value of the factor structure consisting of 33 items and
6 sub-factors (χ ² = 4083.21, Sd = 480, p = 00) was found to be significant and the following was found
RMSEA: .0548, RMR: .0486, SRMR: .0486, GFI: .902, AGFI: .885, IFI: .902, NFI: .890, NNFI: .892 and CFI:
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.902. Since all fit values are within acceptable limits, it is concluded that the six-factor structure of scale
is a usable, valid model. Item analysis was conducted to examine the item discrimination of the scale and
the item-total correlations were found to vary between 0.49 and 0.84. In addition, a path diagram was
created and when this diagram was examined, it was concluded that the factor loadings of all the items
were at the desired level. The t values between the factors and the items were examined and it was seen
that all the items were significant at 0.05 level. Internal consistency and test-retest reliability analyzes
were performed to determine the reliability of the scale. As a result, the Cronbach Alpha (α) internal
consistency reliability value of the scale was found as 0.887and the test-retest reliability value was found
as 0.804. Internal consistency coefficients in the sub-dimensions of the scale, were found as 0.753 for
Science dimension, 0.889 for Mathematics dimension, 0.774 for Engineering dimension, 0.781 for
Technology dimension, 0.678 for Science-Math-Engineering-Technology dimension and 0.606 for Career
dimension respectively. The test-retest reliability in the sub-dimensions of the scale was found as 0.699
for Science dimension, 0.885 for Mathematics dimension, 0.772 for Engineering dimension, 0.685 for
Technology dimension, 0.745 for Science-Math-Engineering-Technology dimension and 0.592 for Career
dimension respectively. Based on this, the scale can be said to be highly reliable.
Conclusion
In line with the aim of this research, a STEM Attitude Scale for Middle School Students was
developed in the form of a five-point Likert scale consisting of six (6) factors and thirty-three (33) items.
The attitude scale developed in this study tried to fill the gap in the literature. We believe that this scale
will be useful in measuring the attitudes of the students in our country towards the rapidly spreading
STEM education throughout the world. STEM Attitude Scale for Middle School Students (5th, 6th, 7th and
8th grades) is a valid and reliable attitude scale for the institutions, researchers, and teachers who will
conduct a study to determine the attitudes of students to the STEM field and the factors influencing these
attitudes in experimental and descriptive researches. From this point, this scale can be used as a data
collection tool in the researches that will be carried out in accordance with the aims stated above.
Keywords: STEM, Scale, Validity, Reliability.
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ÖZET
Amaç
Bu çalışmada, Türkiye’de hali hazırda ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan herhangi bir STEM
(Science-Technology-Engineering-Mathematics) tutum ölçeğinin olmamasının verdiği ihtiyaç ve
eksiklikten yola çıkılarak; ortaokul öğrencilerinin STEM alanına yönelik tutumlarını öğrenebilmek için
geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeğini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; “Geliştirilen
STEM Tutum Ölçeği geçerli ve güvenilir mi?” araştırma sorusuna cevap aranmıştır.
Yöntem
Bu araştırmada Türkiye’deki ortaokul öğrencilerinin STEM’e yönelik tutumlarını belirleyecek bir
ölçek geliştirileceği için, geniş katılımlı bir örnekleme ihtiyaç duyulmuştur. Bundan dolayı çalışma
betimleyici bir araştırma yöntemi olan tarama yöntemine göre desenlemiştir. Bu çalışmada tarama
modellerinden olan kesitsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitimöğretim yılında Türkiye’de 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini belirlerken, tabakalı örnekleme yöntemi dikkate alınmıştır. Çalışmada tabaka
olarak farklı sınıf düzeyleri ele alınmıştır. Her tabakada bulunacak öğrenci sayısı belirlemede, “orantılı
seçim tabakalı yöntem” kullanılmıştır. Bu çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin yedi (7)
farklı bölgesinin, on farklı (10) ilinde, on beş (15) ayrı ortaokuldan 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda okuyan 2500
ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışma grubunun büyüklüğü ile ilgili literatür incelendiğinde, çalışma
grubumuzun büyüklüğünün “mükemmel” olduğu söylenebilir. Çalışmanın amacı doğrultusunda; ihtiyaç
belirlenmiş, literatür taranmış, madde havuzu oluşturulmuş, uzman görüşü alınmış, ölçeğe ilk şekli
verilmiş, madde seçimi için pilot uygulama yapılmış, araştırma grubu belirlenmiş, pilot uygulama sonrası
madde seçimine yönelik istatistiksel analizler yapılmış ve teste son şekil verilmiştir.
Bulgu
Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri (AFA ve DFA)
yapılmıştır. AFA’da KMO .919 ve Barlett’s testi χ2 değeri ise 26236,010 (p< .001) olarak bulunmuştur.
Veriler incelendiğinde, veri setinin örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygun olduğu, Barlett’s testi
değerin anlamlı olduğu ve veri setinin çok değişkenli normal dağılıma sahip olduğu söylenebilir. Buradan
hareketle "KMO" ve "Barlett's" testlerine ilişkin sonuçların, çalışmada kullanılan verilerin faktör analizine
uygun olduğu sonucuna varılmıştır. AFA sonucunda; 8 maddelik 1. Faktör “Matematik”, 6 maddelik 2.
Faktör “Teknoloji”, 6 maddelik 3. Faktör “Mühendislik”, 4 maddelik 4. Faktör “Fen”, 5 maddelik 5. Faktör
“Fen-Matematik-Mühendislik-Teknoloji” ve 4 maddelik 6. Faktör “Kariyer” olarak isimlendirilmiştir. AFA
yapıldıktan sonra, DFA yapılmış ve tespit edilen boyutların doğrulayıp doğrulamadığı test edilmiştir. DFA
sonuçlarını değerlendirmek için model uyum indexleri kullanılmıştır. Ölçeğin model uyumunu belirlemek
için yapılan DFA sonucunda 33 madde ve 6 alt faktörden oluşan faktör yapısının ki-kare uyum değerinin
(χ² = 4083.21, Sd=480, p=00) anlamlı olduğu, RMSEA: .0548, RMR: .0486, SRMR: .0486, GFI: .902, AGFI:
.885, IFI: .902, NFI: .890, NNFI: .892 ve CFI: .902 olarak bulunmuştur. Tüm uyum değerlerinin kabul
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edilebilir sınırlar içinde olduğundan, ölçeğin altı faktörlü yapısının kullanılabilir geçerli bir model olduğu
sonucuna varılmıştır. Ölçeğin madde ayırıcılığını incelemek için madde analizi yapılmış ve madde-toplam
korelasyonlarının .49 ile .84 arasında değiştiği bulunmuştur. Ayrıca path diyagramı oluşturulmuş ve bu
diyagram incelendiğinde bütün maddelerin faktör yük değerlerinin istenilen düzeyde olduğu sonucuna
varılmıştır. Faktörler ve maddeler arasındaki t değerleri incelenmiş ve tüm maddelerin .05 düzeyinde
anlamlı olduğunu görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için iç tutarlılık ve test tekrar test güvenirlik
analizleri yapılmıştır. Bunun sonucunda, ölçeğin Cronbach Alpha (α) iç tutarlılık güvenirlik değeri .887 ve
test tekrar test güvenirlik değeri ,804 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarındaki iç tutarlık katsayıları
sırasıyla; Fen boyutu için .753, Matematik boyutu için .889, Mühendislik boyutu için .774, Teknoloji boyutu
için .781, Fen-Matematik-Mühendislik-Teknoloji boyutu için .678, ve Kariyer boyutu için .606 olarak
bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarındaki test tekrar test güvenirliği için sırasıyla; Fen boyutu için .699,
Matematik boyutu için .885, Mühendislik boyutu için .772, Teknoloji boyutu için .685, Fen-MatematikMühendislik-Teknoloji boyutu için .745 ve Kariyer boyutu için .592 olarak bulunmuştur. Buradan hareketle
ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir.
Sonuç
Bu araştırmanın amacı doğrultusunda; altı (6) faktör ve otuz üç (33) maddeden oluşan beşli likert
şeklinde Ortaokul Öğrencilerine Yönelik STEM Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Bu çalışmada geliştirilen tutum
ölçeği ile literatürdeki boşluk doldurulmaya çalışılmıştır. Geliştirilen bu ölçeğin, ülkemizdeki öğrencilerin
tüm dünyada hızla yayılan STEM eğitimine yönelik tutumlarını ölçmede faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik STEM Tutum Ölçeği, deneysel ve betimsel araştırmalarda ortaokul
öğrencilerinin (5., 6., 7. ve 8. sınıf) STEM alanına yönelik tutumlarını ve bu tutumlar üzerinde etkili olan
faktörleri belirlemek amacıyla çalışma yürütecek kurumlar, araştırmacılar ve öğretmenler için geçerli ve
güvenilir bir tutum ölçeğidir. Buradan hareketle, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülecek
araştırmalarda bu ölçek veri toplama aracı olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: STEM, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik.
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Abstract No: 170 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Turkey, as a country, is not rich in water. This shows that, if necessary precautions are not taken
and studies are not done, it is on the verge of being a poor country in terms of water in the near future.
In Turkey, there are not many activities aiming to train the end-users about sustainable use of water
resources and environmental protection. In particular, the projects targeting children and young people
are quite rare. For those reasons, this project is thought to play an important role in filling the gaps in
relation to the training of future generations about sustainable use of water resources and environmental
protection. This project, which is designated as an improvement of knowledge and skills related to
sustainable use of water and environmental awareness among the students at pre-school, primary school,
and secondary school levels, constitutes a comprehensive study of current curricula of pre-school,
primary school, and secondary school levels mainly with respect to the issues of protection of water
resources, environmental protection, and hygiene. In the report, firstly relevant studies carried out in
international contexts have been presented; then information on the projects carried out or being carried
out in our country have been provided. Current curricula being implemented both in the pre-school years
and during the first eight years of compulsory education have been examined in terms of protection of
water resources, environmental protection and sanitation; a situation assessment has been made to
improve existing programs; and a variety of suggestions have been listed at the end. Additionally, various
training materials have been developed in order to raise necessary awareness about how to protect water
resources and environment and how to make the water healthier. Furthermore, a set of suggestions have
been provided on how to build Water Embassy Clubs as an educational club in the primary and secondary
schools in the geographical regions where pilot water basins are located and how to use educational
materials developed in this process. The project, which is co-financed by the European Union and the
Republic of Turkey, was conducted with the cooperation of the Ministry of National Education, the
General Directorate of State Hydraulic Works, and the General Directorate of Turkish Radio and Television
Association between January 2017 and April 2018. In order to raise necessary awareness about the use
of water, Sayers’s (2006) seven-door model, which leads to a social change and comprises of knowledge,
desire, skill, optimism, equipment, stimulation and reinforcement, have been adopted. In the curriculum
designed in consistent with the problem-centred curriculum approach, first program competencies and
educational attainments have been identified, and then, on the basis of those competencies and
attainments Handbook for the Leader of Water Ambassadors and Student Handbook for Water
Ambassadors have been compiled.Program; water and health, water cycle and meteorology, water
footprint, water areas, clean water and treatment, water consumption and savings, dams, irrigation ponds
and canals swimming and risks, flood and flood protection, water law and policy on ten themes. In the
program, all 14 program competencies were used 52 times and 62 times in 27 learning outcomes. Over
30 activities have been produced on this data. The activities are set up in the same number for preprimary, primary and secondary levels.
Keywords: water awareness, water ambassadors, seven-door model
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Bildiri No: 170 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türkiye, su bakımından zengin bir ülke değildir. Bu durum, Türkiye’nin gerekli önlem ve
çalışmaların yapılmaması halinde yakın gelecekte su bakımından fakir bir ülke olmanın eşiğinde
olabileceğini göstermektedir. Su kaynaklarının sürdürülebilir olarak kullanımı ve çevre koruma konusunda
nihai kullanıcıların eğitimini hedefleyen faaliyetler Türkiye’de oldukça azdır. Özellikle çocukları ve genç
bireyleri hedef alan faaliyetler pek bulunmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı bu projenin, su kaynaklarının
sürdürülebilir olarak kullanımı ve çevre koruma açısından gelecek nesillerin eğitilmesi ile ilgili boşlukları
doldurma konusunda önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul
kademelerindeki öğrencilerin, suyun sürdürülebilir olarak kullanımı ve çevre farkındalığı ile ilgili bilgi ve
becerilerinin artırılması olarak adıllandırılan bu projede temel olarak su kaynaklarının korunması, çevre
koruma ve hijyen konularına ilişkin olmak üzere okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki
mevcut eğitim programlarının incelendiği kapsamlı bir çalışmayı teşkil etmektedir. Raporda, öncelikle
konuya ilişkin uluslararası bağlamda yürütülen çalışmalara yer verilmiş, sonrasında ise ülkemizde
yürütülmüş ve yürütülmekte olan projeler hakkında bilgiler sunulmuştur. Okul öncesi eğitim ile birlikte
zorunlu eğitimin ilk sekiz yılında uygulanan mevcut eğitim programları, su kaynaklarının korunması, çevre
koruma ve sanitasyon konuları açısından incelenmiş, mevcut programların iyileştirilmesi için durum
değerlendirmesi yapılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca su kaynaklarının korunması, çevre
koruma ve suyun sağlıklı bir hale getirilmesi konularıyla ile ilgili farkındalığın oluşturulması amacıyla çeşitli
eğitim materyalleri geliştirilmiştir. Bununla beraber pilot havzaların bulunduğu coğrafi bölgelerdeki ilkokul
ve ortaokullarda eğitsel kulüp olarak Su Elçileri Kulüplerinin nasıl oluşturulabileceği ve geliştirilecek eğitim
materyallerinin nasıl kullanılabileceği konusunda birtakım önerilerde bulunulmuştur. Proje, Avrupa Birliği
ve Türkiye finansmanı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü
işbirliği ile Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Su kullanımı konusunda amaçlanan
farkındalığın artırılması için, Sayers’in (2006) sosyal değişime açılan bilme, istek, beceri, iyimserlik,
donanım, uyarıcı ve pekiştirmeden oluşan yedi kapı modelinden yararlanılmıştır. Sorun merkezli program
anlayışına göre tasarlanan programda önce program yeterlikleri ve kazanımlar saptanmış, ardından
bunlara dayalı Su Elçisi Lider ve Su Elçisi öğrenci kitapları oluşturulmuştur. Program; su ve yaşam, su ve
sağlık, su döngüsü ve meteoroloji, su ayak izi , su alanları, temiz su ve arıtma, su tüketimi ve tasarrufu,
baraj, sulama gölet ve kanallarda yüzme ile riskler, sel ve taşkınlardan korunma ile su hukuku ve politikası
olmak üzere on tema üzerine kurgulanmıştır. Programın tümünde 14 program yeterliği 52 kez, 27 program
kazanımı ise 62 kez kullanılmıştır. Bu veriler üzerine 30 etkinlik üretilmiştir. Etkinlikler okulöncesi, ilkokul
ve ortaokul kademeleri için aynı sayıda oluşturulmuştur. 2013 yılında güncellenmiş olan okul öncesi eğitim
programı ile 2017 yılında güncellenmiş olan ilkokul ve ortaokul kademelerinin eğitim programları, su
farkındalığı ile ilişkili konu, alan, ünite ve kazanımlar açısından incelenmiştir. Okul öncesi eğitim
programları yapısı bakımından diğer programlardan farklılık göstermektedir. Okul öncesi eğitim
programlarında temalar ya da konular yer almazken; becerilerin ve gelişim alanlarına (Psikomotor Alan,
Sosyal Duygusal Alan, Dil Alanı, Bilişsel Alan, Özbakım Alanı) ilişkin davranışların kazandırılması
amaçlanmaktadır. Gelişim alanlarına ait kazanımlara ulaşılabilmesi için de çocukların yakın çevrelerinden
uzak çevrelerine kadar yaşamları içindeki her konu uygun şekilde ele alınabilir. Bu bağlamda, çevre koruma
ve su farkındalığı konularının ilişkilendirilebileceği toplam 27 kazanım tespit edilmiştir. Bu kazanımların,
çoğunluğu “bilişsel gelişim” alanında olmak üzere, “dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim, motor gelişim ve
öz bakım becerileri” gibi beş farklı alanda tasarlandığı görülmüştür. İlkokul kademesi için hazırlanan eğitim
programlarına bakıldığında, çevre koruma ve su farkındalığı konularıyla ilişkili olabilecek toplam 40
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kazanıma rastlanmıştır. Ortaokul kademesi için hazırlanan eğitim programları incelendiğinde, eğitim
kademeleri arasında çevre koruma ve su farkındalığı konularıyla ilgili en fazla sayıda kazanıma (134) bu
kademede yer verildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Su farkındalığı, su elçileri, yedi kapı modeli
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Abstract No: 214 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Purpose
One of the most important areas affected by the rapid changes and developments in the world is
undoubtedly learning and teaching process. A set of skills that should be possessed by the learners who
play an active role in the learning and teaching process brought by these changes and developments are
called 21st century learner skills.
The purpose of this study is to identify educational sciences postgraduate students’ views about
21st century learner skills. 21st century skills are the skills that should be possessed by all learners. Review
of the related literature shows that there is little research about the 21st century general skills and 21st
century teacher and learner skills; however, no studies seem to focus on 21st century learner skills.
Research conducted generally focused on pre-service teachers. Given the participants of the
study, results are original and important in terms of pointing out the improvement and evaluation of these
skills.
Method
This study, which is qualitative in nature, utilized descriptive screening models. The participants
were 18 postgraduate students who attended Educational Sciences Institute in two state universities in
the Mediterranean Region. Data were collected using semi-structured interview form that consisted
open-ended questions. Data obtained from the form were analyzed using content analysis techniques.
Findings
For the first sub-problem of the study, three themes and two sub-themes were obtained in
relation to the participants’ views about 21st century learner skills. These themes included Learning and
Innovation Skills, Knowledge, Media and Technology Skills and Life and Career Skills. Two themes were
obtained under the Learning and Innovation Skills theme. In line with the participants’ views, these subthemes included a number of codes such as willingness to learn, searching, ability to interpret/construct
knowledge, innovative thinking, communication skills, and following scientific developments.
Information, Media and Technology Skills theme involved two sub-themes. These sub-themes included
codes such as knowing how to access information, being able to select information/deciding on the
accurate information, and and being aware of the changeability of information. Life and Career Skills
theme included the codes such as using technology effectively, communication, being enterprising/active,
and foreign language. As for the second sub-problem of the study, data obtained from the participants’
views about how they saw themselves revealed codes such as “I use it effectively”, “I use it but I have
things to learn”, and “I do not use it effectively” codes.
For the third sub-problem of the study, data obtained from the participants about the
development of 21st century learner skills included 1 theme and 3 sub-themes. These themes included
various codes such as learners should be guided, practices should be increased in the learning and
teaching process, teachers should be provided with trainings, and learners should be given opportunities.
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Results
Results showed that 21st century learners should possess some features such as having a
researcher spirit; being curious and open to innovations; establishing effective communication; knowing
a foreign language; collaborating; being enterprising; having sense of responsibility; being unprejudiced;
taking risks; and being foreseeing.
It was found that in their learning lives, 21st century learners should follow scientific
developments, become aware of what and how they learn on their own, be willing to learn and make an
effort, learn by doing and experiencing, and have self management skills in the learning process. Results
showed that 21st century learners should know how to access information, question and select the
information accessed, and use the information they obtained in daily life. Findings also showed that
educational sciences postgraduate students believed that 21st century learners must certainly have
effective use of technology skills. In addition, when the educational sciences postgraduate students were
asked to express the skills that they thought they should possess in work life and daily life, they were
found to indicate similar or same views with the ones they mentioned in their education life. In this regard,
it could be said that the participants’ views display a holistic view of life and career skills and learning and
innovation, and information media technologies skills. The study revealed that cognitive skills to be
possessed by 21st century learners should be creative thinking, innovative thinking, critical thinking,
problem solving, analytic thinking, and innovative thinking skills. A general look at the research findings
showed that educational sciences postgraduate students were highly aware of 21st century learner skills.
Educational sciences postgraduate students saw themselves as effective, moderately effective, sufficient,
and insufficient users of 21st century learner skills. Educational sciences postgraduate students’
suggestions about improving 21st century skills were generally about the learning and teaching process
in the program and components of the program. The most frequently mentioned suggestions were
increasing the number of applied courses in the postgraduate program. In line with the participants’
views, educational sciences postgraduate students concluded that teachers had insufficient knowledge
about teaching 21st century skills.
Keywords: 21st century learner skills, 21st century learners, postgraduate students

1089

Eğitim Bililmleri Lisansüstü Öğrencilerinin 21.yy Öğrenen Becerilerine İlişkin Görüşleri
Ezgi Sağat1, Tuğba Yanpar Yelken1
1
Mersin Üniversitesi

Bildiri No: 214 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Amaç
Dünyadaki hızlı değişim ve gelişmelerin bireyleri etkilediği en önemli alanlardan biri kuşkusuz
öğrenme öğretme sürecidir. Bu değişim ve gelişmelerin beraberinde getirdiği öğrenme öğretme sürecinde
aktif rol oynayan öğrenenlerde bulunması gereken bir takım beceriler 21.yy öğrenen becerileri olarak
adlandırılmaktdır. Bu araştırmanın amacı eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin, 21.yy öğrenen
becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. 21.yy becerileri, öğrenenlerin tamamının sahip olması
gereken becerilerdir. Alan yazın incelendiğinde 21.yy genel becerileri ve 21.yy öğreten ve öğrenen
becerileri ile ilgili araştırmalara nadir olarak rastlanmış ancak, yalnızca 21.yy öğrenen becerilerini ele alan
çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan araştırmaların genellikle öğretmen adayları üzerinde olduğu
görülmüştür. Bu gerekçeden hareketle sonuçların, bu becerilerin geliştirilmesine ve değerlendirilmesine
ilgi çekmesi ve çalışma grubu bakımından araştırma özgünlük ve önem taşımaktadır.
Yöntem
Bu çalışma nitel araştırma olarak yürütülmüş olup betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubu, Akdeniz Bölgesinde yer alan iki devlet üniversitesinin eğitim bilimleri
enstitüsüne devam eden farklı bölümlerden 18 lisansüstü öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşmelerden elde edilen verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi ile ilgili, katılımcıların 21.yy öğrenen becerilerine ilişkin
görüşlerine dair 3 tema ve 2 alt tema oluşturulmuştur. Bunlar Öğrenme Ve Yenilik Becerileri, Bilgi, Medya
Ve Teknoloji Becerileri ve Yaşam Ve Kariyer Becerileridir. Öğrenme ve Yenilik Becerileri teması altında iki
alt tema belirlenmiştir. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda bu alt temalar altında öğrenmeye isteklilik,
araştırmacı olma, bilgiyi yorumlayabilme/yapılandırabilme, inovatif düşünme, iletişim becerisi, bilimsel
gelişmeleri takip etme gibi çeşitli kodlar oluşturulmuştur.
Bilgi, Medya Ve Teknoloji Becerileri teması altında iki alt tema belirlenmiştir. Bu alt temalara ilişkin
bilgiye ulaşma yollarını bilme, bilgiyi seçebilme/ doğru bilgiye karar verme, bilginin değişebilirliğinin
farkında olma gibi kodlar oluşturulmuştur.
Yaşam Ve Kariyer Becerileri teması altında, teknolojiyi etkili kullanma, iletişim, girişken/aktif olma,
yabancı dil gibi kodlar oluşturulmuştur.
Araştırmanın ikinci alt problemi ile ilgili, 21.yy öğrenen becerilerini kullanmada kendilerini nasıl
gördüklerine dair görüşlerinden elde edilen verilerle, etkili bir şekilde kullanıyorum, kullanıyorum ancak
eksiklerim var, kullanmada yeterli değilim gibi kodlar oluşturulmuştur.
Araştırmanın üçüncü alt problemi ile ilgili, katılımcıların 21.yy öğrenen becerilerinin geliştirilmesine
ilişkin görüşlerinden elde edilen verilerle 1 tema ve 3 alt tema oluşturulmuştur. Bu alt temaların altında
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öğrenenler yönlendirilmeli, öğrenme öğretme sürecinde uygulamalar arttırılmalı, öğretenlere eğitim
verilmeli, öğrenenlere olanak ve imkan sağlanmalı gibi çeşitli kodlar oluşturulmuştur.
Sonuç
Araştırmada 21.yy öğrenenlerinin araştırmacı ruhlu ve meraklı, yeniliklere açık, etkili iletişim
kurabilen, yabancı dil bilen, işbirliği yapabilen, girişken, sorumluluk sahibi, ön yargısız, risk alan ve ileri
görüşlü olma özelliklerini barındırması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada 21.yy öğrenenlerinin öğrenim yaşamlarında bilimsel gelişmeleri takip etmesi, kendi
kendine neyi, nasıl, ne şekilde öğrendiğinin farkında olması ve öğrenmesi için istek duyup çaba göstermesi,
yaparak yaşayarak öğrenmesi ve öğrenme sürecinde kendini yönetebilmesi gerekliliği sonucuna
ulaşılmıştır.
Araştırmada, 21.yy öğrenenlerinin, bilgiye ulaşma yollarını bilmesi, ulaştığı bilgiyi sorgulayıp
seçebilmesi ve elde ettiği bilgiyi günlük hayatında kullanabilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre eğitim bilimleri lisansüstü öğrencileri, 21.yy öğrenenlerinin
teknolojiyi etkili kullanma becerisine mutlaka sahip olmaları gerektiğini belirtmektedirler.
Ayrıca araştırmada eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin iş ve günlük yaşamlarında sahip
olmaları gerektiğini düşündükleri becerileri ifade etmeleri istendiğinde, katılımcıların öğrenim
yaşamlarında sahip olmaları gereken becerilerle ilgili görüşleriyle benzer veya aynı görüşler bildirdikleri
görülmüştür. Bu bağlamda katılımcıların görüşleri doğrultusunda yaşam ve kariyer becerileri ile öğrenme
ve yenilik, bilgi medya teknoloji becerilerinin bir bütün içerisinde olduğu ileri sürülebilir.
Araştırmada 21.yy öğrenenlerinin sahip olması gereken bilişsel becerilerin yaratıcı düşünme,
yenilikçi düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, analitik düşünme ve inovatif düşünme becerileri
olduğuna ulaşılmıştır.
Araştırma bulguları geneliyle ele alındığında, eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin 21.yy
öğrenen becerilerine ilişkin farkındalıklarının yüksek olduğu ileri sürülebilir. Eğitim bilimleri lisansüstü
öğrencileri 21.yy öğrenen becerilerini kullanmada kendilerini etkili kullanabilen, orta düzeyde
kullanabilen, yeterli ve yetersiz olarak görmektedirler. Eğitim bilimleri lisansüstü öğrencilerinin 21.yy
öğrenen becerilerinin geliştirilmesine ilişkin önerileri genelde program ve programın ögelerinden
öğrenme-öğretme süreci ile ilgilidir. Buna ilişkin lisans eğitimlerinde uygulamalı derslerin arttırılması en
çok bahsedilen öneriler arasındadır. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda, eğitim bilimleri lisansüstü
öğrencilerinin, öğretenlerin 21.yy becerileri kazandırmada eksik olduğu görüşünde oldukları çıkarımı
yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: 21.yy öğrenen becerileri, 21.yy öğrenenleri, lisansüstü öğrenciler

1091

