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ÖZET 

 

  Gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte her alanda özellikle de eğitim alanında önemli 

gelişmeler yaşanmakta bu gelişmelere paralel olarak ta eğitim programlarında köklü 

değişiklikler meydana gelmektedir. Ülkemizde de bu gelişmelerin ışığı altında 2005-2006 

eğitim-öğretim yılında program değişikliğine gidilmiş, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı Yeni 

İlköğretim Programı benimsenmiştir. Programın başarıya ulaşması, uygulama için gerekli olan 

alt yapının oluşturulması ile birlikte programın uygulayıcıları olan öğretmen, yönetici, müfettiş 

ve velilerin her açıdan bilgilendirilmesiyle mümkündür.  

   

  Bu çalışmanın amacı yeni programın en önemli uygulayıcılarından olan öğretmenlerin 

uygulanan program doğrultusunda hizmet içi eğitim ihtiyacının olup olmadığının 

belirlenmesidir. Bu amaçla öncelikle ilköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin programı 

uygulama aşamasında, etkinlikleri düzenlemede, bilgi teknolojilerini ve araç- gereçleri 

kullanmada, sınıf yönetiminde, okul ve sınıf düzenlemesiyle birlikte öğrencileri ölçme ve 

değerlendirme noktasında sahip olmaları gereken davranışlara ilişkin olgusal veriler 

toplanmıştır. Araştırmada kullanılan anket, olgusal verilerin toplanması, gerekli uzman görüş 

ve önerilerinin alınması ve ön uygulamaların yapılması sonucunda oluşturulmuştur. 

 

  Araştırmanın evrenini Konya ili merkez ilçelerinde görev yapan birinci kademe sınıf 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 

bu okullarda görev yapan rastlantısal örneklem yolu ile seçilmiş birinci kademe sınıf 

öğretmenleri oluşturmaktadır. 

 

  Veri toplama aracı olarak geliştirilen anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

uygulama grubuna ait tanıtıcı bilgilerin olduğu sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde hizmet 

içi eğitim gereksinimlerini belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. Üçüncü bölümde ise 

öğretmenlerin yeni program ve programın uygulanmasında karşılaştıkları sorunları belirlemeye 

yönelik görüşlerinin alındığı açık uçlu tek bir soru yer almaktadır. 
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  Veri toplama aracı ile elde edilen veriler, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi 

istatistiksel veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda öğretmenlerin düşük ve 

yüksek derecede katıldıkları maddeler belirlenmiş, bu maddeler yüksek dereceden düşük 

dereceye doğru sıralanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin ilgili davranışlarda 

kendilerini yeterli gördükleri görülmüştür. 

 

  Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacılık, hizmet içi eğitim, öğretmen, eğitim   
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ABSTRACT 

 

With the improving science and technology, in every area especially in the educational 

area important improvements have occurred and parallel to these improvements, radical 

changes are happening in the educational programmes. In our country, under the light of these 

improvements, in 2005-2006 educational year, there have been some changes in the 

programmes and a new Primary School program which is based on the constructivist approach 

has been developed. The program’s success is dependent on (1) founding the needed 

substructure for the process and (2) sufficiently informing the teachers, inspectors and parents 

about how to deal with the new program. 

 

The aim of this work is to find out whether the most important ones of this program, 

teachers, need in-service training or not. For this purpose, some information has been collected 

about behaviours that especially Primary School teachers need to have when carrying out the 

program,  preparing the activities, using the equipments, controlling the class and evaluating 

the students. The questionnaire used in the research, was formed through collecting the 

information, taking the ideas and advices of the experts and doing the pre-practises. 

 

The research has been applied on teachers working in Konya’s central districts. The 

Primary School teachers chosen randomly who worked in 2007-2008 educational year 

constitute the sampling of the research. 

 

The questionnaire which is improved as a tool to gather information is formed of three 

parts.In the first part there are some questions which will give knowledge about the group to 

apply this questionnaire. In the second part there are questions to find out the in-service 

traning’s necessities. In the third part there is only an open-ended question to determine the 

teachers’ problems that they face with when practising the new program. 

 

The information gained through the information gathering tool has been  analysed  

through arithmetic average and standart deviation. At the end of the analysis,  the points that 

the teachers answered as high and low have been determined and they have been lined up from 
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high to low. As a result of the research, it has been seen that the teachers see themselves  

sufficient in all of the behaviours that the new program requires. 

 

Keywords: constructivism, in-service training, teacher, education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  v 

ÖNSÖZ 

 

  Geçmişten günümüze Türk Eğitim sistemi incelendiğinde, sistemde pek çok değişikliğe 

gidildiği, farklı eğitim programlarının uygulanmaya konduğu görülmüştür. Günümüzde ise 

gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte eğitim programları da farklılaşmakta, çağdaş yaklaşımlar 

benimsenmektedir. Bu farklılaşma ile birlikte ülkemizde de 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 

pilot okullarda uygulanmaya konan 2005-2006 eğitim-öğretim yılında da tüm Türkiye’de 

uygulanmaya başlanan yapılandırmacı yaklaşıma dayalı Yeni İlköğretim Programı 

benimsenmiştir.  

 

  Bu çalışmada amaç Yeni İlköğretim Programı’nın en önemli uygulayıcılarından olan 

öğretmenlerin program doğrultusunda hizmet içi eğitim gereksinimlerini belirleyerek bundan 

sonra hazırlanacak olan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ilgililere rehber olmaktır.  

 

  Araştırmanın her safhasında bana destek olan ve yardımlarını esirgemeyen tez 

danışmanım Yrd. Doç. Dr. Kemal Güven’e ve bölüm başkanımız Doç. Dr. Ali Murat Sünbül’ e 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yine araştırma boyunca derin bilgi ve görüşlerinden 

faydalandığım, verilerin analizinde yardımlarını esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yavuz’a 

ve yine görüşlerinden faydalandığım Yrd. Doç. Dr. Ömer Beyhan’ a teşekkürü  bir borç 

bilirim. Yüksek lisans eğitimim boyunca bana her konuda destek ve yardımcı olan çok sevgili 

arkadaşlarım Gözde Kibar Kavak’a ve Zuhal Yener ’e teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

  Hayatımın her anında sevgi, şefkat ve destekleriyle yanımda olan anneme, babama ve 

kardeşlerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Bütün olumsuz düşüncelerimde bile güzel düşünce 

ve fikirleriyle bana destek ve moral veren, hangi konuda olursa olsun varlığını hep yanımda 

hissettiğim hayat arkadaşım, sevgili eşim Fatih’e sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız… 
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BÖLÜM I 

 

Bu bölümde problem durumu, ilgili araştırmalar, araştırmanın amacı, alt amaçlar,  

araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlar yer almaktadır. 

 

1.1. Problem Durumu 

 

Günümüzde bilim ve teknolojinin yanı sıra, hayatın her alanında politikada, ekonomide, 

eğitimde vb. alanlarda hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır. Toplumumuzun bu gelişim 

ve değişimlere ayak uydurabilmesi ancak nitelikli bir eğitim alması ile gerçekleştirilebilir.  

 

Bilim ve teknolojideki bu hızlı değişimler politikayı, ekonomiyi ve diğer alanları 

etkilediği gibi eğitimin içeriğini ve öğrenme süreçlerini etkilemekte, eğitim düşüncesinde ve 

uygulamalarında değişimleri zorunlu kılmaktadır. Günümüzdeki eğitim anlayışında 

bireylerden, bilgiyi tüketmekten çok bilgiyi üretmeleri beklenmektedir. Çağdaş dünyanın kabul 

ettiği bireyler, bilgiyi aynen alan, yönlendirilmeyi bekleyen değil bilgiyi yorumlayan ve bilgiyi 

üreten bireylerdir (Yıldırım ve Şimşek 1999:9). Bunun sonucu olarak ta günümüzde geleneksel 

eğitim yaklaşımları yetersiz kalmakta, çoklu zekâ ve yapılandırmacı eğitim gibi yaklaşımlar ön 

plana çıkmaktadır. 

 

 Bilginin hızla üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi 

kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat 

boyu sürdürülebilmesi ezberlemeyi değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi 

gerektirmektedir. 

 

Çağdaş eğitimin amacı, bireylerin sağlıklı ve verimli bir şekilde topluma uyum 

sağlamalarına yardımcı olmaktır. Özgürce düşünebilen, düşündüklerini ifade eden, aklını 

kullanan, sorgulayan, araştıran bir insan tipinin yetiştirilmesi çağdaş eğitimin amaçları arasında 

yer almaktadır. 
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Çağdaş eğitim sistemlerinde en önemli unsurlar yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve 

velilerdir. Bilim ve teknolojideki bu hızlı gelişim ve değişimler sistemin kuşkusuz en stratejik 

unsuru olan öğretmenlerin eğitim sistemindeki rolünü de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu 

doğrultuda öğretmelerin ruh sağlığı, mesleğe adanmışlığı, bilgi ve becerisi, güdülenme düzeyi, 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra 

öğretmen yetiştiren programların da iyi bir şekilde düzenlenmesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

yürütülmesini etkileyecek unsurlar arasında yer almaktadır. 

 

Harnett (1991) öğretmen yetiştiren programlarda teori ve uygulamaların dikkatli bir 

şekilde birleştirilmesini, zamanı etkili kullanmayı ve bunun öğrenci başarısıyla 

ilişkilendirilmesini, derste öğretmen-öğrenci etkileşiminin öğrenci başarısıyla ilişkisini ve 

öğretmenlere, velilerim öğretim sürecine katılmasında olanaklar sağlamasını önermektedir. 

 

            Eğitim sistemleri bir yandan hızlı gelişmeler, bilgi patlaması, teknolojik gelişmeler, 

küreselleşme ve çok kültürlülük gibi kavramların olumlu ve olumsuz yanlarıyla karşı karşıya 

kalırken, diğer yandan da yöresel ve milli değerleri koruma ikilemiyle karşı karşıya 

kalmaktadır. Burada en büyük görev öğretmenlere ve öğretmenleri yetiştiren kurumlara 

düşmektedir. 21.yüzyıl da herkesin küresel düşünmesi gerektiği, eğitim sistemlerinin ve 

öğretmen yetiştiren kurumların yapılandırılmasında küresel boyutların dikkate alınması 

gerektiği, böylece her toplumun kendine özgü yönleri ve özelliklerini kaybetmeden çağın 

ilerisine ulaşabileceği belirtilmektedir (Sing, 1996). 

 

 Öğretmenlik mesleği, 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunu'nda yeniden ele alınarak şöyle tanımlanmıştır: "Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim 

ve bununla ilgili öğretim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. 

 

Başka bir tanımda ise yirmi birinci yüzyılın öğretmeni mesleğinin getirdiği tüm bilgi, 

becerileri ve davranışlara sahip olan, tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olan, çok 

yönlü düşünebilen, ekiple çalışabilen, kendisini sürekli yenileyen sağlam karakterli güven 

duyulan bir birey olmalıdır şeklindedir (Varış, 1998). 
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 Eğitimi etkileyen bilginin hızla üretildiği çağımızda, öğretmenlerin rolleri, teknolojik ve 

toplumsal değişikliklere göre sürekli değişecektir. Öğretmenler sürekli değişen rol 

beklentilerine cevap verecek öğrenme teorilerini, pedegojik yöntemleri ve müfredatı devamlı 

sorgulayıp, yeniden tasarlayacak rolleri taşımak zorundadırlar. 

 

  Türkiye, özellikle son yıllarda çağdaş bir eğitim modeli geliştirmek için yoğun çaba 

göstermektedir. Bu çabalar eğitim sistemimizin fikri alt yapısını oluşturan tekdüze mantıktan 

çoklu sebep ve çoklu sonuçlara dayalı bir anlayış üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, 

öğretim programlarımızın dayandığı katı davranışçı anlayıştan, yapılandırmacı bir anlayışı 

içeren bir dönüşüm içine girmesi ve bu dönüşümü gerçekleştirmesi tasarlanmaktadır (MEB, 

2005b).  

 

Bu çalışmada ülkemizde son dört yıldır tüm okullarımızda uygulanmakta olan 

yapılandırmacı yaklaşıma dayalı yeni ilköğretim programında öğretmenlerimizin hizmet içi 

eğitim gereksinimlerinin ne düzeyde olduğu araştırılacaktır. Araştırma yapılmadan önce eğitim 

ve eğitim programları, öğeleri, yapılandırmacılık yaklaşımı, hizmet içi eğitim gibi genel 

kavramlar üzerinde durulacaktır. 

 

1.1.2.Eğitim ve Eğitim Programı 

 

Eğitim; genel anlamda bireylerde davranış değiştirme süreci olarak adlandırılmaktadır. 

Bu davranış değiştirme süreci bir plan doğrultusunda bilinçli bir şekilde ya da plansız bir 

şekilde kendiliğinden gerçekleşmektedir. 

 

Ertürk (1979:12) eğitimi; bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak 

istendik değişme oluşturma süreci olarak tanımlamıştır. 

 

Toplumlar eğitim yolu ile bir yandan sosyal ve kültürel değerlerini kişilere 

benimseterek, birlik ve beraberliğin korunmasını ve devamını sağlamayı, diğer yandan da 

kişileri topluma faydalı birer üye olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bütün toplumlarda ortak olan bu 

amaçlar, eğitime duyulan ihtiyacı her geçen gün artırırken, çağın gerektirdiği niteliklere sahip 
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kişilerin ancak çağdaş bir eğitim sistemi içerisinde yetişebileceği gerçeğini de ortaya 

koymaktadır (Şahin, 1996:1). 

 

Eğitimin amaçlarının gerçekleşebilmesi için belirlenen hedefler doğrultusunda çağın ve 

bireyin ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının yapılması gerekmektedir. Ranold C. Doll 

(1986:8)’ a göre eğitim programı; okul sorumluluğunda öğrencilerin değerlerini, tutumlarını, 

tavırlarını değiştiren, becerilerini geliştiren, bilgi ve anlayış kazanmalarını sağlayan hem süreç 

hem de içeriktir (Demirel, 2005:8). 

 

Varış (1978:17) eğitim programını, bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve 

yetişkinler için sağladığı, milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm 

faaliyetleri kapsayan sistemler bütünü tanımlamıştır. Daha açık bir ifadeyle, eğitim programı; 

öğretim-öğrenme süreçlerini kapsayan öğretim programı ve öğretim programı dışındaki 

faaliyetlerin tümüdür olarak tanımlanabilir (Küçükahmet, 2003). Buna göre, bir eğitim 

kurumunun veya sosyal çevrenin, bireylerinin yaşantılarını düzenlemek ve zenginleştirmek için 

yürüttüğü tüm etkinlikler eğitim programının kapsamına girmektedir (Varış, 1998). 

 

 Bir eğitim programının dört temel öğesi olduğu vurgulanmaktadır. Bu öğeler; 

• Hedef(amaç) 

• İçerik 

• Öğrenme-öğretme süreci(eğitim durumları) 

• Ölçme ve değerlendirme. 

 

Hedef kavramı içine öğrenene kazandırılacak yeni davranışlar ya da öğrenenin önceki 

davranışlarında oluşturulmak istendik değişiklerle önceden belirlenen istendik davranışların 

gözlenmesi girmektedir (Demirel, 2005; Sünbül ve Yılmaz, 2003). Eğitim programının hedef 

boyutunda “bireyleri niçin eğitiyoruz?” sorusuna cevap aranmaktadır (Demirel, 2002). 

 

            Eğitimde hedefler genelde yetiştirilecek insan özelliklerini belirleyen ifadelerdir. 

Özelde ise yeterliğe dayalı gözlenebilir ve denenebilir öğrenci özellikleridir (Karaağaçlı, 
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2002:50).Geniş anlamda ise hedef, bir toplumun yetiştirdiği insanda bulunmasını öngördüğü 

özelliklerdir (Tekin, 1996: 11). 

 

Eğitim programının içerik öğesi ile hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak konular bütünü 

düşünülmektedir. Programın içerik boyutunda belirlenen amaçlara ulaşmak için “ne 

öğretelim?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bu bağlamda, programın içerik boyutu ile 

öğretilecek konuların düzenlenmesi söz konusudur (Demirel, 2005:120). 

 

Öğrencilere istenilen davranışların kazandırılmasını sağlayan öğrenme yaşantılarının 

düzenlenmesi eğitim programının öğrenme-öğretme süreci içinde ele alınmaktadır (Demirel, 

2005). Hedeflere ulaştırıcı içeriğin, içeriği kazandıracak yöntem ve tekniklerin, araç ve 

gereçlerin, (öğretim ilkelerinin yol göstericiliğinde) neler olduğunun belirlenmesi gerekir. 

Eğitim durumlarında öğretmenin ve öğrencilerin hangi etkinlikleri nasıl yapacakları ve bu 

etkinlikler sonucunda öğrenciye hangi öğrenme yaşantılarının kazandırılacağı saptanır. 

Öğrenmenin planlı ve kontrollü olarak oluşturulmaya çalışıldığı gibi durumlarda, geçerli 

yaşantıların öğrencilere kazandırılabilmesi için öğrenme çevresinde belli düzenlemelerin 

yapılması ‘‘çevre ayarlaması’’gerekir (Yılmaz ve Sünbül, 2003:87). 

 

Son olarak eğitim programının ölçme değerlendirme öğesinde hedef- davranışların ayrı 

ayrı test edilip, istendik veya istenmedik yönde davranış değişmelerinin oluşup oluşmadığı, 

istendik yönde davranışların ne kadarının kazandırıldığı ve yapılan eğitimin kalitesi 

belirlenmektedir (Demirel, 2005). 

 

Ölçme ve değerlendirme öğretim süreci ile çok yakından ilgili iki kavramdır. Eğitimin 

her alanında ölçme ve değerlendirme olmak zorundadır. Aksi takdirde eğitim sonucunda yeterli 

bilgi ve beceriye ulaşılıp ulaşılmadığı, uygulanan eğitim programının başarıya ulaşıp 

ulaşmadığı belirlenemez. 

 

Ölçme, genellikle bir niteliği nicelemek veya sayısal ifadelerle belirlemek anlamında 

kullanılır (Turgut, 1987:7). Değerlendirme ise, gözlem sonuçlarının bir ölçüte göre kıyaslanıp 

karara varma işidir.  
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Ertürk, değerlendirmeyi yetişek geliştirmenin son ve tamamlayıcı halkası olarak eğitim 

hedeflerinin gerçekleşme derecesini tayin etme süreci olarak tanımlamaktadır (Ertürk, 

1979:107). 

 

Tyler ise değerlendirmeyi, bireylerin hedeflerle belirlenmiş istendik değişmelere ulaşıp 

ulaşmadıklarının saptanması olarak tanımlamıştır (Bilen, 1996:9). Değerlendirme, ölçme 

sonuçlarının pratikte ne anlam taşıdığı üzerine yapılan yorumlardır. Bu iki kavram genelde 

birlikte verilmekte ve çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır. Bu iki kavram arasındaki 

farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz; 

 

Önce ölçme sonra değerlendirme yapılmalıdır. 

Ölçme, ölçülen özelliğin miktarını gösterir, değerlendirme ise bu miktarın amaca göre 

yeterlilik veya uygunluğunun yorumudur. 

Ölçme daha çok objektif, değerlendirme ise daha çok kişisel kanılara dayalıdır. 

Ölçme sayı ve sembollerle ifade edilirken değerlendirmede sonuç, yargı ve karar vardır. 

Ölçme bir gözlem ve faaliyeti, değerlendirme bir yorum, bir hüküm verme işidir (Çepni 

ve Ayvacı, 2005:209). 

  

Geleneksel yaklaşımlara göre hazırlanan eğitim programları bireysel farklılıkları 

gözetmeksizin toplu öğretimi esas alan, öğretmen merkezli, ezberci, tek düze, katı davranışçı 

bir yapıdadır. Eğitim programı temel becerilerin kazanılmasına ağırlık verir ve parçadan 

bütüne doğru işler. Önceden hazırlanmış bir öğretim programına sıkı sıkıya bağlıdır 

 

Yeni eğitim yaklaşımları ve programları öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin derslere 

aktif olarak katılımını sağlayan, öğrencinin bilgiyi kendisinin yapılandırdığı etkinlikler süreci 

olmuştur. Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu anlayışı, öğrenme stratejilerinin 

de yenilenmesini gerekli kılmıştır (Gerek, 2006:57). Bu bağlamda iyi bir eğitim programında 

bulunması gereken özellikler şunlardır (Aydın, 2003:90). 

 
1. Eğitim programı işlevsel olmalıdır. 

2. Esnek olmalıdır. 

3. Toplumun görüş ve isteklerine uygun olmalıdır 
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4. Uygulayıcılara yardımcı olmalıdır 

 

Kuşkusuz milli eğitimin ve kurumların dolayısı ile toplumsal anlamda eğitimin 

amaçlarını gerçekleştirebilmek için eğitim programlarının sürekli dinamik, kendini yenileyen 

ve içinde bulunduğu çağa ayak uydurabilen bir yapıda olması gerekmektedir.  

 

1.1.3. Eğitimde Program Geliştirme Çalışmaları 

 

Toplumdaki yeni gelişmeler göz önünde tutularak belli bir öğretim programının ya da 

tüm programların genel ve özel amaçlar, ders konuları, öğretim metotları ve değerlendirme 

yolları vb. bakımından araştırma yoluyla düzenlenmesi, yenileştirilmesi ve önerilen 

değişikliklerin denendikten sonra genelleştirilmesi işi (Oğuzkan, 1981:129) program geliştirme 

çalışmalarını oluşturmaktadır. 

 

Varış (1998:8-16)’ a göre program geliştirme “düzenlenmiş programın masa başında, 

bir kısım konuların çıkarılması ve yenilenmesiyle değil, uygulamada, araştırma sonuçlarına 

göre sürekli olarak geliştirilmesidir. Uygulamalı bir süreç olan program geliştirme, eğitim 

süreci ile ilgili olan bütün koşulların, canlı ve cansız unsurların sürekli biçimde geliştirilmesidir 

 

Program geliştirmenin temelinde, sosyo-kültürel alanda,  bilim ve teknoloji alanında 

meydana gelen hızlı değişimler sonucu daha nitelikli insan gücüne duyulan gereksinim 

yatmaktadır.  

 

Program geliştirme çalışmaları programı hazırlama, uygulama ve değerlendirme 

basamaklarını içerir. Program geliştirme çalışmaları esnasında, programın dört temel öğesi ola 

hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme ile ilgili sorular sorularak bunlara cevap 

aranır. Programın öğelerinden amaç boyutunda, "bireyleri niçin eğitiyoruz?" sorusuna cevap 

aranır. Eğitimin amaçlarını belirlemek, örgün eğitim faaliyetlerinin dayanaklarıdır. Amaçlar 

büyük ölçüde, ülkenin eğitim felsefesini de ortaya koymaktadır. Programın içerik boyutunda, 

"belirlenen amaçlara ulaşabilmek için ne öğretelim?" sorusuna cevap aranır. Büyük oranda da 

amaç-araç ilişkisi kurularak, amaca uygun bilgilerin aktarılması istenir. Programın süreç 
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boyutunda ise, "içeriğin öğrenciye nasıl aktarılacağı" belirlenir. Yani, "öğretim yöntem ve 

teknikleri ile araç-gereç ve kaynaklar neler olacaktır?" sorusu cevaplandırılır. Programın son 

boyutu olan değerlendirme boyutunda ise, "yapılan öğretimin kalite kontrolü" yapılır. 

Değerlendirme sonuçları da eğitimin amaçlarına ne kadar ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koyar 

(Aydın, 2003:91). 

 

Eğitim programını oluşturan bütün bu öğeler arasında dinamik bir ilişki vardır. 

Programının bir öğesinde yapılacak bir değişme eğitim programın tümünü etkilemektedir. 

Örneğin programının ölçme-değerlendirme öğesinde yapılacak bir değişiklik eğitim programın, 

hedef, içerik ve öğrenme öğretme sürecini de etkilemektedir (Demirel, 2005). 

 

       1.1.4.Yenilenen İlköğretim Programı 

 

            Türk Eğitim Sistemi, Cumhuriyetten günümüze gelinceye kadar hep daha iyiye ulaşma 

adına pek çok program ve uygulamaları denemiştir. Son olarak 2004 yılında yurt genelinde 120 

pilot okulda uygulamaya başlanan, 2005 yılında ise Türkiye genelinde uygulanmış ve halen de 

yurt genelinde uygulanmaya devam edilen yapılandırmacı yaklaşıma dayalı Yeni İlköğretim 

Programını uygulamaktadır. 

             

1.1.4.1.Eğitim Programlarının Değişimini Gerekli Kılan Nedenler 

 

Gelişen bilim ve teknolojiyle kürselleşen dünyada eğitim programlarının da bu 

değişime ayak uydurması gerekmektedir. Eğitim programlarında değişimi gerekli kılan 

nedenleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz (MEB, 2008). 

 

• Bulunduğumuz yüzyılın sorunlarından biri olan bilgilerin sürekli değişip gelişmesi, 

• Bilgilerin yoğunluğunda bilginin muhtevası ve bunların ne kadarının eğitim sisteminde 

hedef alınan kitleye verilmesi gerektiği konusu da tartışmalar, 

• Bunun yanında eğitim sisteminin çağın gerektirdiği insan modelini yetiştirmesi 

gerektiği, 

• Bilginin yanında diğer üst düzey becerileri de kazanmış bireylerin yetiştirmesini 

sağlamak, 
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• PISA, TIMMS sonuçları, 

• OECD raporları, 

• Program değerlendirme raporları 

 

Neticede günümüz eğitim sistemimizde amaç, bilgi edinmekten çok bilgiye ulaşabilen, 

ulaştığı bilgileri üst düzey becerilerini işe koşarak kullanabilen yaratıcı insan modelini 

yetiştirmek olmuştur. Bu amaca uygun olarak öncelikle ilköğretim programlarında büyük bir 

dönüşüm başlatılmıştır.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarımızın dayandığı teorik alt yapının katı 

davranışçı bir anlayış değil, yapılandırmacı bir anlayışı esas alması gerektiğini savunmaktadır. 

Bu yönde dönüşümün gerekçeleri şu şekilde ifade edilmektedir; “Ülkemizde nüfus yapısında, 

aile niteliğinde, toplumsal dokuda, tüketim anlayışında, insan haklarında, siyasal alanda, bilim 

ve teknolojide önemli hareketlilikler gözlenmekte ve eğitime olan talep artış göstermektedir. 

Bu hareketliliklerin eğitim sistemine yansıtılması gerekmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda 

eğitimden beklenen fonksiyonlar dört ana başlıkta toplanmıştır (Çınar ve Teyfur ve Teyfur, 

2006:49). 

 

1- Her çocuğun eğitim sistemine girmesinin ve gelişimini sürdürmesinin 

sağlanması, 

2- Çocuğun okul vasıtasıyla toplumsallaşmasının sağlanması ve bu çerçevede 

eğitim demokrasi ilişkisinin kurulması 

3- Ekonominin iş gücü talebiyle eğitim sisteminin arzının uyumlu hale gelmesi, 

4- Toplumda dikey hareketliliğin bir yolu olarak fırsat eşitliğini sağlayan bir kanal 

olarak çalışması, 

 

Bu temel ihtiyaçlara cevap verecek çözümün ise “yapılandırmacı yaklaşım” olduğu 

belirtilmiştir. 

 

Eğitimin yukarıda belirtilen fonksiyonları yerine getirebilmesinin belli başlı ön 

şartlarını da vardır. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz (MEB, 2004). 

• Öğretim programlarının yenilenmesi 
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• Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içinde niteliklerinin arttırılması 

• İnternet alt yapısının tüm okullarda sağlanması 

• Tüm okullarda normal eğitime geçilmesi 

• Öğretmen statüsünün yükseltilmesi 

• Anne- babaların bilinçlendirilmesi 

• Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi 

• Bilgi teknolojilerinin okullarda hayata geçirilmesi 

 

Sözü edilen ön şartların eş zamanlı olarak etkileşimsel bir yaklaşımla bir an önce ele 

alınması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Öğretim programlarının çağdaş ihtiyaçlara göre 

düzenlenmesi, diğer şartlara zemin oluşturması bakımından önemlidir. Dünyada ve Türkiye’ de 

yaşanan gelişmeler doğrultusundan ilköğretim ve orta öğretim programlarının bütünsel bir 

yaklaşımla yenilenmesine gidilmiş ve program geliştirme çalışmaları aşağıda verilen referans 

çerçevelerinde oluşturulmuştur. 

 

• Yenilenen ilköğretim programları ülkemizin tarihsel, kültürel, sosyal ve ahlaki 

birikimini ve katılımını motivasyon kaynağı olarak görür ve Atatürk’ün kurduğu 

Türkiye Cumhuriyeti projesinin gelişerek devamlılığı ilkesini birinci referans noktası 

olarak ele alır. 

• Yenilenen ilköğretim programları dünyada yaşanan tüm değişimleri ve gelişmeleri 

referans noktası olarak ele alır. Son yıllarda uzak doğu, Kuzey Amerika ve Avrupa 

Birliği ülkelerinde peş peşe gerçekleştirilen program hareketleri bu anlamda önem taşır. 

Bu hareketlerin çıkış noktası, sanayi toplumu için uygun olan eğitim modellerinin bilgi 

toplumunun rekabetçi yapısını kaldıramaması olarak değerlendirir. 

• Türkiye Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen bunu bir millet projesi olarak ele alan, 

bu konuda gerekli kanunları çıkaran ve adımları atan ülke olarak tüm çalışmalarını ve 

çabasını bu doğrultuda yönlendirmiştir. Bu nedenle yeni öğretim programları, üçüncü 

referans noktası olarak, Avrupa Birliği normlarını, hedeflerini ve eğitim anlayışını 

kabul eder. 

• Yenilenen ilköğretim programları, ülkemizin mevcut özelliklerinin belirlenmesini, 

başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesini ve ortaya çıkan sonuçları dördüncü 

referans noktası olarak kabul eder. PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslar arası 

araştırmaların ortaya koyduğu bulgular bu çerçevede ele alınır (MEB, 2005a:16). 
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Uygulanan yeni programda temel hedef,  topluma iyi bireyler, iyi insanlar, iyi vatandaşlar, 
iyi tüketiciler, iyi üreticiler ve dünya ile rekabet edebilen bireyler yetiştirebilmektir. 

 

1.1.4.2. Yeni İlköğretim Programının Vizyonu ve İlkeleri 

 

Uygulamaya konulan Yeni İlköğretim Programı’nın vizyonu, Atatürk İlkeleri ve 

İnkılaplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donanmış bireysel farklılıkları ne olursa 

olsun, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri 

gelişmiş; yaşam boyu öğrenen ve insan haklarına saygılı, mutlu Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları yetiştirmektir (MEB, 2005a:16). 

 

Yeni İlköğretim Programının yenilenmesinde aşağıdaki anlayış ve ilkeler esas alınmıştır. 

 

• Her çocuğun öğrenebileceği, bir birey olarak kendine özgü olduğu ve öğrenmenin bireyin 

gelecekteki yaşamına ışık tutacağı anlayışı 

• Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesi yoluyla “Öğrenmeyi öğrenmenin” 

gerçekleşmesinin ön plana çıkarılması 

• Öğrencilerin, düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirilmesi 

• Milli kimlik merkeze alınarak, evrensel değerlerin benimsenmesinin sağlanması., 

• Öğrencilerin örf ve adetlerimiz çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden 

gelişmesinin sağlanması 

• Öğrencilerin, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren demokratik bireyler 

olarak yetişmeleri 

• Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığın ön plana çıkarılması, 

• Öğrencinin, öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına 

fırsat verilmesi, 

• Öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinde çeşitliliklere yer verilmesi (MEB, 2005b). 

 

1.1.4.3.Yeni İlköğretim Programı ile Neler Değişti? 

 

Uygulanan yeni programda meydana gelen değişimleri şu şekilde sıralayabiliriz; 
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• Katı davranışçı program anlayışından bilişsel ve yapılandırmacı bir yaklaşıma 

geçildi. 

• Derslerin, ezbercilikten uzak, eğlenceli, hayatın içinde kullanılabilir olmasına 

dikkat edildi. 

• Konuların faklı sınıflarda, daha üst düzey hedefler göz önüne alınarak 

öğretilmesi(sarmallık ilkesi)benimsendi. 

• Ölçme değerlendirmede yapılandırmacı öğrenme teorisine dayanan alternatif 

değerlendirme yaklaşımları dikkate alındı. 

• Spor kültürü, sağlık, çevre, rehberlik, kariyer, girişimcilik, afet bilinci disiplinler 

arası bir yaklaşımla programın omurgasına yerleştirildi. 

• Yüzeysel davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, anlayış ve tutumlar konuldu. 

• Baskın doğrusal düşünce yerine, karşılıklı nedensellik ilkesi öne çıkarıldı.  

• Okulda öğretmenin öğrencilere bilgiyi doğrudan aktarmak yerine sadece yol 

göstereceği etkinliklere yer verildi. 

• Türkçe ’ye duyarlılık tüm derslerin ana becerisi haline getirilmiştir 

• Türk Dili bilinci ve Tarih bilinci oluşturulması programın ana hedefleri arasında yer 

aldı.  

• Sekiz yıllık kesintisiz eğitime uygun hâle getirildi (MEB, 2005b). 

 

Kuşkusuz yenilenen programla birlikte öğretmenlerimizin de rolleri değişmiştir. Buna göre 

öğretmenler; 

 

Öğrencilerin gelişimsel özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate almalı ve onları 

çalışma yapmaya teşvik etmelidirler.  

 

Etkileşimli öğretim materyallerini ilk elden kaynak olarak kullanmalı ve öğrencilerin ilk 

elden bilgi edilmelerine yardımcı olmalıdırlar (Akpınar ve Ergin, 2005:57). 

 

Açık fikirli, kendini yenileyebilen, çağdaş olmalı, öğrencilere bilgiyi doğrudan aktarmak 

yerine uygun öğrenme yaşantıları sağlayarak öğrenenlerle birlikte öğrenen olmalıdırlar. 
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Öğrenme ve öğretme sürecinde sade, akıcı anlaşılır bir dil kullanmalıdırlar. 

 

Sınıflandırma, analiz, tahmin gibi bilişsel terminolojiyi kullanmalı, bunların öğrenciler 

tarafından da kullanmasına fırsatlar vermelidirler. 

 

Öğrencilerin düşüncelerini sorgulayarak, açık uçlu sorularla araştırma yapmalarına ve 

birbirlerine sorular sormalarına teşvik edebilmelidirler (Akpınar ve Ergin, 2005:58-60). 

 

Öğrencileri grup etkinliklerinde yer almaya ve işbirliği içinde çalışmaya teşvik etmelidirler 

(Ersoy, 2005). 

 

Özellikle uygulanan yeni programda bilgisayar destekli eğitimin önemi kuşkusuz 

kaçınılmazdır. Özellikle öğretmenlerin bilgisayar konusunda bilgilenmeleri programın 

verimliliği açısından önemlidir. Derslerin işlenmesinde diğer araç-gereçlerin yanında 

bilgisayarında kullanılması öğretmenlere rollerini kaybetme endişesi getirerek öğretmenlerin 

bilgisayarları bir bakıma kendilerine rakip olarak görmelerine neden olmaktadır Bu nedenle 

pek çok öğretmen gerek bu gerekse olanaksızlıklardan dolayı klasik yöntemlerini 

kullanmaktadırlar. Hâlbuki Milli Eğitim Bakanlığı yapacağı projelerle hizmet içi eğitimi 

yaygınlaştırarak öğretmenlerin olayın bilincine varmalarını sağlayabilir (Şengün ve Turan, 

2004) 

Bu bilgilerin ışığı altında tüm meslek alanlarında olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde 

de verimin artması, yeniliklerin takip edilmesi için öğretmenlerin mesleklerini sürdürürken 

hizmet içi eğitim çalışmaları ile desteklenmeleri günümüzde kaçınılmaz bir ihtiyaç haline 

gelmiştir (Temel ve Ersoy ve Şahin ve Avcı ve Turla, 1997). Sık sık yinelenmeyen ve 

yenilenmeyen bilgi ve beceriler zamanla pasifleşmeye, unutulmaya, hatta yok olmaya 

mahkûmdurlar. 
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1.1.5.Yapılandırmacı Yaklaşım ve Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimi 

  

Bu bölümde yapılandırmacı yaklaşım ve hizmet içi eğitim hakkında bilgiler verilerek, 

yapılandırmacı yaklaşımdaki hangi tür etkinliklerin ne türde bir hizmet içi eğitimle 

öğretmenlere kazandırılması gerektiği belirlenecektir. 

       

   Bu bölümde yapılandırmacı yaklaşım ve hizmet içi eğitim hakkında bilgiler verilerek, 

öğretmenlerin yeni program doğrultusunda nasıl bir hizmet içi eğitim almaları gerektiği 

belirlenecektir.                  

                                                                                                                                                                                                    

1.1.5.1. Yapılandırmacı Yaklaşım 

 

Öğrenme-öğretme sürecinin doğasını açıklamak için pek çok öğrenme teorisi ortaya 

atılmıştır. Bu teorilerden birisi de son yıllarda en çok savunulan yapılandırmacı veya 

oluşturmacı öğrenme teorisi (constructivisim) olarak adlandırılan teoridir. Wittrock tarafından 

geliştirilen ve Ausubel’in  öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi 

birikimidir şeklinde ifade edilen düşüncesine dayanan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, 

temelde öğrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak yeni bilgi edinmelerini, öğrenmeyi ve 

kendine özgü bilgi oluşturmayı açıklamaya çalışan bir öğrenme kuramı olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Hand ve Treagust, 1991; Turgut ve diğerleri, 1997; Appleton, 1997; Akt. Özmen, 

2004). 

Her insan çevresindekileri anlamak için, daha önceki bilgileriyle yeni öğrenilenleri 

sentezlemektedir. Öğrenme daha fazla bilgiyi keşfetmek değil, farkı şemalarla eski ve yeni 

bilgileri birbiriyle ilişkilendirmektir (Brooks ve Brooks, 2001). Bu bilgiler ışığında, 

yapılandırmacı öğrenme, yeni bilgilerle önceki bilgiler arasında bağlantı kurulması ve her yeni 

bilgiyi var olan bilgilerle bütünleştirme süreci olarak tanımlanmıştır (Şaşan, 2002; Limon, 

2001).  

 

Yapılandırmacı kuramda öğrenme; mevcut durumlardaki etkinliklerden oluşan ve 

yaşam boyu ilerleyen bir süreçtir. Bilgi yaşantılarla anlamlı hale gelir ve birey tarafından etkin 

olarak yapılandırılır (Yurdakul, 2005:41). Bilgiyi yapılandırma sürecinde birey, zihninde 
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bilgiyle ilgili anlam oluşturmaya ve oluşturduğu anlamı kendine mal etmeye çalışır (Yaşar, 

1998:69). 

 

Yapılandırmacılık, öğretimle ilgili bir kuram değil; bilgi ve öğrenme ile ilgili bir 

kuramdır ve bu kuram bilgiyi temelden kurmaya dayanır. Yapılandırmacılıkta bilginin sürekli 

olarak tekrarlanması değil, bilgi transferi ve yeniden yapılandırılması söz konusudur (Perkins, 

1999:8, Akt: Şaşan, 2002:1).  

 

Yapılandırmacılık öğrenenlerin bilgiyi nasıl öğrendiklerine ilişkin bir kuram olarak 

gelişmiş, zamanla değişerek öğrenenlerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına ilişkin bir yaklaşım 

halini almıştır (Demirel, 2005:233). Yapılandırmacı yaklaşıma göre; öğrenme bilginin 

ezberlenmesine değil bilginin transferine, yorumlanmasına ve yeni bilgi oluşumuna 

dayanmaktadır (Akt, Erdem, 2001). Yapılandırmacı öğrenme var olan bilgilerle yeni öğrenilen 

bilgiler arasında ilişki kurma ve her yeni bilgiyi var olan bilgilerle bütünleştirme sürecidir 

(Şaşan, 2002). 

 

Yapılandırmacılığın en önemli özelliği öğrenenin bilgiyi yapılandırılmasına, 

yorumlanmasına, eski bilgileriyle yeni bilgileri arasında ilişki kurularak yeni bilgiler 

kazanmasına ve bu süreç içinde bilgiyi geliştirmesine olanak sağlamasıdır. Yapılandırmacılık 

biliş temelli bir yaklaşımdır. Öğrenenler herhangi bir yol ile bilgiyi dışardan alabilirler. Bilgiyi 

almak ve duymak bilgiyi zihinsel süreç içinde yapılandırmak anlamına gelmez (Erdem 2001). 

 

Yapılandırmacı yaklaşımda aşağıdaki esaslar ela alınmıştır. 

 

1.  Bilgiyi araştırma yorumlama ve analiz etme. 

            2. Bilgiyi ve düşündürme sürecini geliştirme. Yeni fikir ve kavramların oluşmasını 
sağlama 

 3. Geçmişteki  yaşantılarla yeni yaşantıları bütünleştirme (Şaşan, 2002). 
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      Yapılandırmacılık, öğretimle ilgili bir kuram değil; bilgi ve öğrenme ile ilgili bir 

kuramdır ve bu kuram bilgiyi temelden kurmaya dayanır (Demirel, 2005:233). 

Yapılandırmacılıkta bilginin sürekli olarak tekrarlanması değil, bilgi transferi ve yeniden 

yapılandırılması söz konusudur (Perkins, 1999:8).  

 

1.1.5.1.1.Yapılandırmacı Yaklaşımın Dayandığı Felsefi Temeller 

 

Temelini felsefe ve psikolojiden alan yapılandırmacılığı savunan ilk filozof Sokrates 

kabul edilebilir. Sokrates, “Öğretmenler ve öğrenenler, karşılıklı konuşup sorular sorarak 

ruhlarında gizli bulunan bilgiyi yorumlamalı ve oluşturmalıdırlar” görüşündedir (Akt. Çetin, 

2005). 

 

Glasersfeld (1995) bilmenin ne demek olduğunu açıklayan 18. yy İtalyan 

felsefecilerinden Vico’ yu ilk yapılandırmacılardan kabul ederken Vico’nun günümüz 

yapılandırmacılık yaklaşımına etkisi azdır (Akt. Erdem,2001).  

 

Kökleri Budist felsefeye dayanan yapılandırmacığın ortaya çıkmasında birçok ünlü 

filozofun çalışmaları etkili olmuştur (Karaırmak ve Aydın, 2007:92). Duyumla bilgi arasında 

ilişki kurarak onu bir soyutlama etkinliği olarak gören Aristoteles; bildiklerimizin aslında 

idealarımız olduğunu söyleyen J. Locke; var olmak algılanmaktır diyen Berkeley; ontolojik 

gerçekliğin bilinemeyeceğini, bilinebilir olanın sadece görünüş olduğunu söyleyen Kant; tüm 

bilgimizin belli bir perspektif ürünü olduğunu söyleyen ve Apallon-Dionyosus imgelerine 

başvurarak modern bilginin nesnellik adına duyuları öldürmeye çalıştığını ileri süren ve onu 

eleştiren Nietzsche; bilginin belli bir kültürün ürünü olduğunu, bu açıdan onun sosyo-kültürel 

koşullu olduğunu ve bu haliyle evrensel ve nesnel bilgiden söz edilemeyeceğini ima eden T. 

Kuhn ve bilgide dile  vurgu yapan ve dilin sınırıyla bilginin sınırını özdeşleştiren Wittgenstein 

gibi düşünürlerin felsefi anlayışından da etkiler taşımaktadır (Aydın, 2006). 

 

20. yy başlarından itibaren gelişmeye ve uygulamaya temel oluşturan yapılandırmacılık 

mutlak doğruyu reddetmesiyle ilgi çeken Amerikalı filozof William James ve John Dewey ile 

gelişmeye başlamış,  asıl dönüm noktasını ise 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan Piaget, 
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Vygosky, Ausubell, Buruner, Kelly, Kegan, Neimeyer ve Mahoney gibi araştırmacıların 

çalışmalarıyla göstermiştir (Karaırmak ve Aydın, 2007). 

 

Eğitimde felsefe, okulların ne için olduğuna, nasıl öğrenileceğine, hangi yöntem ve 

materyallerin kullanılacağına cevap aramaya yardım eder. Eğitimin hedeflerine, içerik ve 

organizasyonuna, öğrenme- öğretme sürecine genel olarak okul ve sınıflarda hangi etkinliklerin 

yer alacağına ilişkin bir bakış açısı sağladığından felsefenin program geliştirme sürecinde 

önemli bir yeri vardır (Erdem, 2001:4). 

 

Yapılandırmacılık yaklaşımının eğitimi etkileyen başlıca dört felsefe olan idealizm, 

realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk felsefelerinden ağırlıklı olarak pragmatizm ve 

pragmatizmden etkilenen eğitim akımları olan yenidenkurmacılık ve ilerlemecilik akımının 

görüşlerinden etkilendiği söylenebilir (Akt, Turan ve Sayek, 2006: 172). Pragmatizm 

değişiklik, süreç ve gerçekliğe dayanır. Yaşantı ya da iş olarak hem öğrenen hem çevre değişir. 

Öğretme ve bilgiyi açıklama yerine öğrenme ve bilgiyi keşfetme/ yorumlama önemlidir 

(Yıldırım ve Şimşek, 1999:15). Pragmatizm felsefesine dayanan ilerlemecilik akımında ise 

birey aktiftir. Öğrenmede yarışma ortamı değil, iş birliğine dayalı bir ortam vardır. Öğrenen 

problem çözen, eleştirel düşünen okul ise yaşama hazırlık olmaktan çok yaşamın kendisidir 

(Akt, Turan ve Sayek, 2006). 

 

Yapılandırmacılığı etkileyen felsefelerin ortak görüşü, öğrenenlerin etkin katılımı ile 

bilgiyi zihinsel olarak yapılandırmalarıdır. Öğrenen, yaşadığı dünyasına ilişkin yorumu kendisi 

yapar. Yapılandırmacı görüşlerin eğitimdeki yeri ve önemini belirlemede ve program 

geliştirme çalışmalarına yön vermede eğitim felsefeleri etkili olmuştur (Erdem, 2001: 5). 
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 Şekil1. Yapılandırmacılığın genel çerçevesi (Turan ve Sayek, 2006:172) 

 

 

1.1.5.1.2.Yapılandırmacı Yaklaşıma Gelişim Kuramlarının Etkisi 

 

Yapılandırmacılığa gelişim kuramları açısından bakıldığında bilişsel kuramcılardan 

etkilendiği görülmektedir. Bu alanda özellikle üç kuramcıdan etkilenmektedir. Piage, Bruner 

ve Vygotsky. Bu üç kuramcı bireyde bilişsel gelişimin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya 

çalışmıştır. Bunlar arasından özellikle Piaget ve Vygotsky yapılandırmacılığın önemli 

temsilcileri olarak kabul edilirler. Piaget ve Vygotsky’nin açıklamalarında bazı farklılıklar 

bulunmakla birlikte her ikiside gelişim için etkin öğrenme ve sosyal etkileşimin önemli 

olduğunu söylerler. Fakat bunu dayandırdıkları gerçekler farklıdır. Piaget nesne ve fikirlerin 

işlenmesi ile birlikte şemaların oluşmasına önem verir, Vysgotsky ise sözel- kültürel değişime 

vurgu yapar. Piaget bireysel öğrenmeye ağırlık verirken, Vygotsky kültür ve dilin bilginin 

geçişinde araç olduğunu öne sürer (Turan ve Sayek, 2006). 

 

 

Felsefe: 
Pragmatizm 

Varoluşçuşuk 
 

Eğitim Akımları 
İlerlemecilik 

Yeniden kurmacılık 

Psikoloji: 
Öğrenme Kuramları 

Sosyal bilişsel 
Bilgiyi işleme 
Nörofizyolojik 

Bilişsel Gelişim Kuralları 
Piaget, Vygotsky, Bruner 

  
YAPILANDIRMACILIK 
 
Probleme dayalı öğrenme 
Projeye dayalı öğrenme 
Görev odaklı öğrenme 

Öğrenme Stratejileri 
Buluş 

Araştırma 
İş birliği 

Ulaşılmak İstenen 
Nitelikler 

Geniş ve esnek bilgi 
temeli 

Etkin problem çözme 
becerisi 

Yaşam boyu öğrenme 
becerileri 

İş birliği ile çalışma 
becerilerii 
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Piaget’in özümleme ve düzenleme kavramları yapılandırmacı öğrenmeyi açıklamada 

oldukça önemlidir. Bilginin özümlenebilmesi için var olan yapıların değişmesi gerekmektedir. 

Piaget bu süreci tamamlamada düzenleme kavramını kullanmaktadır. Şemalara dayalı bilişsel 

yapılar, yaşantıları yorumlamada ve dengesizlik yaşandığında uygun olmayan şemaları 

değiştirmede kullanılmaktadır (Yurdakul, 2005:43). Eğer bir yaşantı önceden pek çok kez 

yaşanmışsa, öğrenen tatmin edici bir şekilde bunun üstesinden gelecek, yaşantı mevcut yapılar 

içinde özümsenecek ve zihni dengede korunacaktır. Bununla birlikte öğrenen büyük olasılıkla 

yeni yaşantılarla baş edemeyecektir. Yeni yaşantılarla baş edebilmek, bunları özümleyebilmek 

için zihninde oluşan şemaları yeniden yapılandıracak ve değişikliğe uğratacaktır. Böylece 

öğrenen yeni kavram yeni bir ilke kazanabilecektir (Akt, Çelebi, 2006). Her öğrenen bilgiyi 

kendi şemaları ile anlamlandırarak örgütler. Şemalar öğrenmeler için çerçeve hazırlar, anlam 

çıkarmaya temel oluşturur, hatırlamayı ve özetlemeyi kolaylaştırır (Ülgen 1994:208). 

 

 Bruner’in bilişsel alan gelişimine açıklamalarının yanı sıra buluş yoluyla öğrenme ve 

başarı için zihin güçleri ile ilgili olarak saygınlık, bir diğer ifade ile akademik özgüvenin 

kazandırılması gerektiğini savunması yapılandırmacılığa sağladığı katkılar arasında sayılabilir 

(Turan ve Sayek, 2006). Bruner’ e göre bilgiye etkileşim ortamında, bilişsel işlemlerle anlam 

verilir. Bireyin doğuştan getirdiği keşfetme merakı ve isteği vardır. Yapılandırmacılığı, buluş 

yolu ile öğrenmeden ayıran yapılandırmacılıkta bilgiyi “keşfetme” ve “yorumlama” nın 

“bulma” nın yerine kullanılıyor olmasıdır (Erdem, 2001). 

 

Sosyal yapılandırmacılığın önemli isimlerinden biri olan Vygotsky’nin öğrenmede 

sosyal etkileşimin ve dilin önemini vurgulaması ayrıca bilişsel gelişimde yetişkinin önemine 

dikkat çekmesi ve buna bağlı olarak önerdiği gelişmeye açık alan kavramı ile yapılandırmacılık 

yaklaşımının gelişimi üzerinde önemli katkısı bulunmaktadır. Vygotsky’e göre sosyal 

yaşantılar, düşünmeyi ve dünyayı yorumlama yollarını şekillendirmektedir. O’na göre bireysel 

biliş, sosyal ortamda ortaya çıkmaktadır. Grup, üst düzey zihinsel öğrenme için oldukça önemli 

bir öğrenme yolu olarak değerlendirilmektedir. Çünkü grupta bilgiyi birlikte yapılandıran ve bu 

etkinliği genelde dil yolu ile transfer eden daha bilgili akranlar ve yetişkinler bulunmaktadır 

(Yurdakul, 2005:43). 
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Vygotsky, dilin öncelikli insanlar arası, yani çocukla dış dünya arasında bir araç 

olduğunu, çocuğun kendi içinde kullandığı bir araç olmasının ise sonraki bir durum olarak 

ortaya çıktığını vurgulamaktadır (Arslan, 2007). Dil öğrenilirken ilk sözcükler iletişim amaçlı 

öğrenilmektedir. Bunlar daha sonraları iç konuşmaya dönüşürler. Küçük çocuklar oyun 

oynarken sıklıkla kendi kendilerine konuşurken sanki, bir görevi yerine getiriyormuş ya da 

oynuyormuş gibi davranırken gözlenebilirler buna “iç konuşma denir”. Büyüdükçe daha az 

kendi kendilerine konuşurlar ve diğerleri ile konuşmalarından bu özel konuşmayı ayırırlar. Bu 

içselleştirilmiş konuşma şekli davranışları düzenleme ve kontrol etme işlevini yerine 

getirmektedir (Çetin, 2005:25). 

 

Vygotsky’ a göre insanlık tarihi, bir taraftan insanoğlunun bilimin gelişmesi ve 

teknolojinin icadıyla doğa üzerinde egemenlik kurma tarihidir. Bu yüzden Vygotsky, kültür ve 

topluma olan vurgusunu artırmış ve tüm üst düzey fonksiyonların temelde sosyal olduğunu ve 

temelde sosyo-kültürel ortamla bütünleşmiş olduğu iddia etmiştir (Arslan, 2007). Vygotsky’nin 

sosyal etkileşimin tüm üst düzey fonksiyonları kolaylaştırdığı ve arttırdığı mekanizma modeli, 

çıraklığa benzemektedir. Burada bir çırak, gelişimim merkezinde, sorun çözmek için bir 

ustayla ortaklaşa ve yan yana çalışmaktadır. Gelişim, çırağın var olan bilgi ve becerileri 

geliştirmesi için işbirliği sırasında yapılanları kendine mal etmesi ve içselleştirmesiyle 

oluşmaktadır (Yurdakul, 2005). 

 

Vygotsky’ a göre üç önemli gelişim alanı vardır. 

 

1-Anlamlandırma: Kişilerin içinde yaşadığı toplum ve kültür, kişilerin bilgiyi 

yapılandırmalarında etkilidir. Çevremizdeki insanlar ve kültür, olayları algılamamızı 

anlamlandırmamızı etkiler ve bilgilerimizi bunlar vasıtası ile oluştururuz. 

 

2- Bilişsel gelişim araçları: Çocuğun bilişsel gelişimini sağlayan araçlar vardır. Bunlar; 

kültür, dil ve çevresindeki çocuk için önemli olan kişilerdir. Bu araçların şekli ve kalitesi 

bilişsel gelişimi biçimlendirir ve hızlandırır (Akt: Çelebi, 2006: 28). 
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3- Yakınsal Gelişim Alanı: Vygotsky yakınsal gelişim alanını bağımsız problem çözme 

ile belirlenen gerçek gelişim seviyesi ile problem çözme esnasında yetişkin yardımı altında ya 

da daha yetenekli çalışma grubu akranıyla belirlenen potansiyel gelişim seviyesi arasındaki 

uzaklık olarak açıklamaktadır. Başka bir anlatımla yakınsal gelişim alanı, bir çocuğun kendi 

başına ulaşabileceği performans düzeyi ile bir uzmanın rehberliğinde ulaşabileceği performans 

düzeyi arasındaki aralık olarak değerlendirilmektedir (Yurdakul, 2005:45). 

 

1.1.5.1.3.Yapılandırmacı Yaklaşımda Öğrenme Yaşantıları 

 

 Öğrenme yaşantıları, eğitim durumlarının düzenlenmesi, kazandırılması planlanan 

öğrenme yaşantılarının bir düzeneğe göre sıralanmasıdır.  

 

  Öğrenmeyle kazanılması istenen değerlerin kolay unutulmaması, tam ve kullanılabilir 

nitelik taşıması, öğrenenin kişiliğinin bir parçası, özelliği haline gelmesi istenmektedir. Böylesi 

bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için de öğrenmenin, öğrencinin kendi öğrenme yaşantısı 

içinde kazandırılmasıyla mümkündür (Ercan,1999:31). Ertürk (1979: 82)’ e göre “yaşantı” 

birey ile çevresi arasında belli düzeydeki etkileşimin bireyde bıraktığı izdir.  Öğrencinin 

öğrenme yaşantısı, gerçek yaşantı koşullarına dönüşmedikçe beklenen nitelikte bir öğrenme 

gerçekleşemez. Gerçek, bilinçli ve plânlı bir yaşantıda amaç vardır. O amaç yönünde uygun 

araçlarla uygun etkinlikler yer alır. Bu etkinlikler ilgili kişice içten bir yönelişle severek, 

isteyerek yürütülür. Çalışma sırasında karşılaşılan güçlüklere direnilir. Engelleri yenmek için 

düşünür, birtakım çözümler üretir ve kararlar verip, uygular. Çalışmalarını eleştirir, durumu 

yorumlar. Yeni birleşimlere varır. Yeni bilgi ve görüşler, davranışlar kazanır. Böylece kendi 

yaşantısı içinde kazandığı değerleri çok yönlü etkileşimlerle elde eder. Bu kazanımlar kalıcı 

olur, kolay kolay unutulmaz. İnsanın kişiliğinden silinmez. Bu bir etkin öğrenme biçimidir 

(Ercan, 1999:31). 

 

Yapılandırmacı yaklaşımın esas aldığı temel felsefede öğrenenin kendi yaşantıları 

doğrultusunda, eski yaşantıları ile yeni yaşantıları arasında sentez yaparak öğrenmenin 

gerçekleşmesidir. Bundandır ki program geliştirme sürecinde yapılandırmacı tasarımcılar 

öğretmeden çok öğrenme yaşantılarını tasarlamaya odaklanmışlar, öğrenme yaşantılarının 



  22 

düzenlenmesine daha fazla önem vermişlerdir (Erdem, 2001).  Yapılandırmacı yaklaşıma göre 

öğrenme ancak yaşantı yolu ile gerçekleşebilir.  

 

Honebein (1996) ’in yapılandırmacı ortamları tasarladığı yedi temel hedef şunlardır. 

 

1. Bilgiyi yapılandırma süreci ile ilgili yaşantı sağlama: Öğrenenler nasıl 

öğreneceklerine, problem çözme yöntemlerinin, konu ve alt başlıklarının ne 

olacağına kendileri karar verirler. Öğretmen süreci kolaylaştıran yetiştirici 

rolündedir. 

 

2. Çoklu bakış açılarına değer verme ve bu görüşleri değerlendirmede 

yaşantılar sağlama: Öğrenmede tek gerçek yoktur. Öğrenenler birbirlerinin 

çoklu görüşlerini yorumlayabildikleri etkinliklerde yer alırlar, düşünme ve 

problem çözmede çoklu yöntemleri kullanırlar. 

 

 

3. Öğrenmeyi özgün ve konu ile ilgili bağlamlarda özümseme:  

Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme-öğretme süreçlerinde kazanımları 

gerçek yaşama aktarım söz konusudur. Bu aktarım ortamları basitleştirmekle 

yeterince gerçekleştirilemez (Yurdakul, 2005). Özgün öğrenme için 

karmaşık ve özgün öğrenme bağlamları sağlanır. 

 

 

4. Öğrenme sürecinde bireysel sahiplenmeye ve söz sahibi olmaya teşvik etme 

 

 

5. Öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olan sosyal etkileşimi sağlama: Öğrenme 

bilişsel olduğu kadar sosyal bir süreçtir. Bu yüzden öğrenme-öğretme 

etkinlikleri sosyal etkileşimi sağlayıcı niteliklerde düzenlenmelidir. Öğrenen, 

öğrenme kaynakları, diğer öğrenenler ve öğretmenlerle sürekli etkileşim 

halinde bulundurulmalıdır (Yurdakul, 2005). 
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6. Bilgiyi temsil etmede çoklu ortamların kullanımını teşvik etme: 

Öğrenenleri daha zengin öğrenme yaşantılarıyla karşı karşıya getirmek için 

sözlü ve yazılı iletişim haricinde video, bilgisayar, fotoğraf gibi uygun 

öğrenme materyalleri kullanılmalıdır. 

 

7. Bilgiyi yapılandırma sürecinde bireysel farkındalığa ve öğrenmeyi 

öğrenmeye teşvik etme:  Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenenlerin nasıl 

öğrendiklerini açıklayabilmeleri problem çözerek öğrenme kazanımlarını 

gerçekleştirmesi anlamındadır. Öğrenen bir problemi neden ve nasıl 

çözdüğünü açıklar, yapılandırdığı bilgiyi ve öğrenme sürecini analiz eder. 

Bilgiyi yapılandırma sürecinde öğrenenler, kendi bilişsel süreçlerinin 

farkında olurlar ve bu süreçleri düzenlerler, kullandıkları öğrenme 

stratejilerinin etkinliğini kendileri analiz ederler (Akt.Erdem, 2001). 

 

 

Yapılandırmacı yaklaşımda birey kendi öğrenmesinden sorumludur, öğretmen bireyin 

temel gereksinimlerinden yola çıkarak sadece öğrenmeleri yönlendirendir. Yapılandırmacılıkta 

öğreneni temele alan öğrenme yaşantılarının, etkili bir biçimde düzenlenmesinde belli 

ölçütlerin olması ve öğrenmelerin nasıl olduğunun bilinmesi gereklidir (Demirel, 2002:127). 

 

1.1.5.1.4. Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Ortamı 

 

Sınıf, önceden planlanan öğretim etkinliklerinin uygulandığı ve bu etkinlikler 

çerçevesinde öğrenenlerin belli amaçlara ulaştığı yerdir. Sınıf ortamı ise oluşturulan fiziksel 

düzenlemeler, psikolojik durumlar ve öğrencilerin duyuş ve değerlendirmelerini etkileyen 

sosyal ve kültürel öğelerin etkileşiminin bir bütünüdür (Özden, 2003:33). Sınıf öğrenmenin 

gerçekleştiği yer olarak düşünüldüğünde öğrenme ancak elverişli sosyal ve fiziksel çevrede 

gerçekleşebilir. 

 



  24 

Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrencilerin bilgiyi nasıl öğrendikleri ve 

yapılandırdıkları önemlidir. Yapılandırmacı bir sınıf ortamında öğrenci, tüm öğrenme 

faaliyetlerinde etkin rol oynamalı, kendi akran ve öğretmeniyle rahat iletişim kurabilmeli, 

bilgiye ulaşma yollarını keşfedebilmeli, teknolojik olanaklardan faydalanabilmeli, gerçek 

öğrenme yaşantılarıyla karşı karşıya gelerek öğretmenin rehberliğinde ve gözetimimde 

öğrenmeyi gerçekleştirebilmelidir. 

 

 Yapılandırmacı yaklaşıma göre sınıf, fiziksel özellikleri açısından öğrenci merkezli ve 

esnek öğrenme ortamlarını içermelidir. Her sınıfın kendine özgü özellikleri vardır. Öğrenciler 

sınıfa gerek çevresel koşullar, gerek fiziksel ve duyuşsal özellikler bakımından birbirlerinden 

farklı olarak gelmektedirler. Farklı öğrenme stilleri, değer ve sosyal tercihleri olan öğrencilerin 

bireysel bilgi yapılandırmaları da farklıdır (Özer, 2001). Bu yüzden sınıflar öğrenci merkezli 

ve esnek olmalıdırlar. 

 

               Tablo. I.1.Geleneksel ve Yapılandırmacı Sınıf Ortamlarının  

                               Karşılaştırılması (Saban, 2002:178) 

Geleneksel Sınıflar  Yapısalcı Sınıflar 

1. Eğitim programı temel becerilerin 
kazanılmasına ağırlık verir ve parçadan 
bütüne doğru işler. 
2. Önceden hazırlanmış bir öğretim 
programına sıkı sıkıya bağlıdır. 
3. eğitim programıyla ilgili etkinlikler, ders 
kitapları ile sınırlıdır. 
4. Öğrenciler, öğretmenin bilgiyle 
dolduracağı “boş kutular” veya “ olarak boş 
depolar” algılanır. 
5. Öğretmenler, bilgiyi öğrencilere aktaran 
yegane kaynak olarak algılanır. 
6. Öğretmenler, öğrenci başarısını ve 
öğrenmesini değerlendirmek için sorulara 
kesin ve tek doğru cevap beklerler. 
7. Öğrenci değerlendirilmesi, tamamıyla 
öğretimden ayrı bir süreç olarak algılanır ve 
genellikle testlerle eğitim programının 
sonunda gerçekleştirilir. 
8. Öğrenciler, sınıfta genellikle yalnız 
çalışırlar. 
 
 

1. Eğitim programı, kavramlara ağırlık verir ve 
bütünden parçaya doğru işlenir. 
2. Öğretim sürecinde öğrencilerin istekleri, ilgileri, 
ihtiyaçları ve çeşitli konularda ilgili soruları geniş yer 
tutar.  
3. Eğitim programları ile ilgili etkinlikler, geniş ölçüde 
birincil derecedeki kaynaklara dayanır.     
4. Öğrenciler, kendi öğrenmelerinden sorumlu olan, 
çevreden edindikleri bilgilere kendi zihinlerinde anlam 
veren ve bu nedenle de öğretimde aktif olan bireyler 
olarak algılanırlar. 
5. Öğretmenler, öğrenme sürecinde bir öğrenen olarak, 
öğrencilerle karşılıklı bir etkileşime girerler ve öğrenme 
çevresini düzenlerler. 
6. Öğretmenler, öğrencilerin belli bir konu hakkında 
çeşitli görüş ve fikirlerini anlamak için çaba sarf eder. 
7. Öğrenci değerlendirilmesinin öğretim sürecine 
entegrasyonu sağlanır ve değerlendirme eğitim programı 
devam ederken öğretmen gözlemleri veya öğrenci 
çalışmalarının toplanması ve sergilemesi gibi çağdaş 
yaklaşımlarla gerçekleştirilir. 
8. Öğrenciler, sınıfta genellikle grup içinde ve diğerleri 
ile birlikte çalışır. 
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Amaç, müfredat, planlama, öğretim yöntemleri ve değerlendirme açısından ele 

alındığında ise yapılandırmacı sınıf ile geleneksel sınıf ortamının karşılaştırılması tablo I.2 de 

yapılmıştır (Clickman ve diğerleri, 2004; Akt. Çınar ve Teyfur ve Teyfur, 2006:51-52). 

 

                     Tablo. I.2.Geleneksel ve Yapılandırmacı Sınıflar 

 Geleneksel Sınıf Yapılandırmacı Sınıf 

Amaç • Bilginin aktarılması • Bilginin yapılandırılması 

Müfredat • İçerik merkezli 

• Katı, ardışık 

• Problem merkezli 

• Esnek, örüntülü 

Öğretim Odağı • Bilginin parçalara 

ayrılması 

• Yatay,yüzeysel 

• Büyük fikirler 

• Derinlik 

Planlama • Öğretmen tarafından 

yapılır. 

• Öğretmen ve öğrenci 

tarafından yapılır. 

Öğretim • Anlatım 

• Öğretmen doğru cevabı 

arayan sorular sorar. 

• Ezberci 

• Öğretmen dönütüne göre 

öğrencinin araştırma 

yapması 

• Bağımsız öğrenci 

alıştırmaları 

• Açık uçlu tartışma 

• Öğrenci kaynaklı sorular. 

• Problem çözme 

• Araştırmacı 

• Aktif öğrenme 

• İşbirlikli öğrenme 

• Bireysel ve grupla 

yapılandırma 

Değerlendirme • Öğrenmeden bağımsız 

• Öğrenmeyi ölçmeyi ve 

öğrencileri 

derecelendirmeyi amaçlar 

• Özel sınav ve testler 

• Dışarıdan veya öğretmen 

tarafından tasarlanır 

• Öğrenmeyle bağlantılı 

• Öğretmen ve öğrenci 

tarafından birlikte 

planlanır 

• Öğrencinin yapılandırma 

düzeyini belirlemeye 

yönelik 

• Oluşturmacı 

• Ürün ve süreci birlikte 

değerlendirme 

• Bireyi, grubu 

değerlendirme 
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1.1.5.1.5.Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Öğrenen 

 

Yapılandırmacı öğrenme süreci öğrenenin kendi yetenekleri, güdüleri, inançları, tutumu 

ve tecrübelerinden etkilenen bir karar verme sürecidir. 

 

Birey öğrenme süreci içinde yapıcı ve etkendir. Yapılandırmacı öğrenenler öğrenme 

ortamında etkin yer alırlar ve daha fazla sorumluluk üstlenirler. Kendi kararlarını kendileri 

alırlar. Öğrenme ve öğretimde önemli olan bireysel özgürlüktür (Erdem ve Demirel, 2002: 86). 

 

Öğrenenler bilgiyi ve gerçeği kendi bakış açılarına ve deneyimlerine göre 

yapılandırırlar. Problemi çözmede üst düzey düşünme becerilerini kullanırlar. Öğrenenler 

geleneksel yöntemde olduğu gibi bilgiyi otomatik bir şekilde almaz düşünerek, 

anlamlandırarak öğrenirler, bilgiyi yorumlarlar. Öğrenenler bazen öğrenen bazen 

yapılandırdıkları bilginin uzmanı gibi kendilerini bilim adamı olarak görebilirler (Ülgen, 

1994:144). 

 

Her öğrenenin öğrenme stili de faklıdır. Bu yüzden öğrenme süreci de faklılıklar 

gösterecektir. Kimi birey okuyarak öğrenirken, bazıları anlatarak öğrenir, bazıları not alır, 

bazıları sadece dinler ve seyreder. Her bireyin bilgiyi yapılandırması farklıdır. Bu yapılandırma 

öğrenenin ön yaşantıları, hazır bulunuşlukları, öğrenme stilleri, kişilik özellikleri ile farklılıklar 

gösterir. 

 

         Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenen, kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu gibi grup 

içinde çalışarak işbirlikli öğrenmeden de sorumludur. Proje çalışmalarında ve etkinliklerde 

öğrenenler grup içinde çalışırlar. Fikir alışverişi yapıp, birlikte çalıştıkları grup elemanlarını ve 

kendilerini değerlendirirler. Çalışmalar sırasında birincil kaynaklara ulaşmaya özen gösterirler 

(Grace, 1999; Akt. Erdem, 2001: 91).  

 

         Yapılandırmacı öğrenende bulunması gereken kişisel özellikler arasında; mücadeleci, 

meraklı, girişimci ve sabırlı olma yer alır. Öğrenen, öğrenme sürecinde sürekli merak eder, 
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merak ettikçe araştırma yapar. Meraklı öğrenen, öğrenmeye daha çok güdülenirken, girişimci 

öğrenen özelliği ile bilgiyi özgürce daha derinlemesine araştırır, inceler, analiz eder, problem 

çözer, eleştirel soru sorar, karşılaştırma yapar, bulduklarını tartışır, yorumlar ve 

yorumladıklarını nedenleriyle savunur. 

 

 Yapılandırmacılığın öğrenen açısından yararları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

1-Öğrenenin düşünme ve plan yapma yeteneğini geliştirir. 

2-Girişimciliğini geliştirir. 

3-Öğrenme yaşantılarını daha iyi anlamayı sağlar 

4- Öğrenen öğreten ilişkilerini geliştirir. 

5- Güdülenmeyi sağlar 

6- Öğrenenin okula ilgisini artırır 

7- Kendisini ifade etmesine imkân verir. 

8-Konu alanında geleneksel sınıflara göre başarı daha çok yükselir (Marlowe ve Page, 1998; 

Akt. Erdem ve Demirel, 2002: 86).    

 

 1.1.5.2. Yapılandırmacı Öğretmen ve Hizmet İçi Eğitimi 

 

Buraya kadar ki olan bölümde yapılandırmacı yaklaşımın temelleri, gelişimi, 

yaklaşımdaki öğrenme yaşantıları, yapılandırmacı öğrenci ve sınıf özelliklerinden kısaca 

bahsedilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımın kuşkusuz en önemli unsurlarından biri de 

öğretmenlerdir. Yapılandırmacı öğretmenlerin hangi özellikleri göstermeleri gerektiği ve bu 

özellikleri gösterebilmeleri için öğretmenler adına neler yapılması gerektiğinden aşağıda kısaca 

bahsedilecektir. 

 

1.1.5.2.1. Yapılandırmacı Öğretmen 

 

Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen, öğrenme öğretme sürecini yönlendiren, öğrenme 

ortamını düzenleyen ve değerlendirme etkinliklerini planlayan kişidir. Aynı zamanda 

öğretmen, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, çevresinde gerçekleşen doğal olaylara karşı 
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merak ve ilgi duyan birer bireyler olarak yetişmelerine rehberlik eder (Postletwaite, 1993; Akt. 

Çınar ve Teyfur ve Teyfur, 2006:52). Öğretmen rehberliğin yanı sıra işbirliğini saylayan, 

yardım eden, kolaylaştıran, kendini geliştiren, yönlendiren, bireysel farklılıkları dikkate alan, 

sağlık ve güvenliği sağlayan kişidir. 

 

Yapılandırmacı yaklaşıma göre, öğretmen bilgileri doğrudan aktarmaz, aksine 

öğrenciler kendi kavramlarını, kavramla ilgili önceden var olan bilgilerini kullanarak kendileri 

bilgiyi yapılandırırlar (Kadayıfçı, 2001; Akt. Balım ve Evrekli ve Aydın, 2007). 

 

Yapılandırmacı bir öğretmen öğrenmeyi ve düşünmeyi öğretir. Bunu yaparken 

öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurur. Öğrencinin sahip olduğu mevcut 

bilgi, beceri ve çeşitli alanlardaki özelliklerini iyi tanır. Öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve 

özelliklerini keşfetmeleri için sınıf içinde ve sınıf dışında rahat ortamlar yaratır. Onların 

bağımsız iş yapabilme güçlerini geliştirmelerine yardımcı olur.  Öğrencilerin moral, 

motivasyon ve meraklarını sürekli canlı tutar.  

 

Yapılandırmacı öğretmen, öğrencilere programda ön görülen hedefleri kazandırmanın 

yanında günlük hayatın karmaşasını, zorluklarını ve gerçek problemlerini yaşatmalıdır. Bu 

şekilde öğrenciler günlük hayatı daha iyi tanıyarak ve öğrenerek geleceğe hazırlanırlar (Çelebi, 

2006:39).  

 

Saban (2002:179)’ a göre yapısalcı bir öğretmen aşağıdaki özellikleri göstermelidir. 

• Öğrencilerin öne sürdükleri fikirleri desteklerler. 

• Ham veriler ve temel kaynakların yanı sıra öğrencilerin etkileşimini sağlayan 

kaynakları ve materyalleri kullanırlar ve öğrencilerin kullanmalarını sağlarlar. 

• Öğrencilere ödev verirken sınıflandırma, analiz, tahmin ve yaratıcılık gibi 

bilişsel kavramlara yer verirler. 

• Öğrencilerin istekleri doğrultusunda dersin içeriğinde ve kullanılan öğretim 

stratejilerinde değişikliğe giderler. 

• Çeşitli kavramlar hakkındaki anlayışlarını belirtmeden önce, öğrencilerin o 

kavramlar hakkındaki fikirlerini ve anlayışlarını bulmak için çaba sarf ederler. 
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• Öğrencilerin birbiri ile ve öğretmenle karşılıklı iletişime ve diyaloga girmelerini 

özendirirler. 

• Öğrencilerin birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular yöneltmelerini isteyerek 

araştırma yapmalarını özendirirler. 

• Öğrencilerin ilk cevaplarını genişleterek, onlara ilaveler yaparak ve örnekler 

vererek, işlenen konuları aydınlığa kavuşturmaya çalışırlar. 

• Öğrencilere yönelttikleri sorulara cevap verebilmeleri için yeterli zaman tanırlar. 

• Öğrencilerin doğal meraklarını geliştirmek için öğretim stratejilerinde sık sık 

değişiklik yaparlar. 

Yapılandırmacılığı temel alan bir eğitim sürecinde öğretmen ve öğrenci rolleri tablo 

I.3.de belirlenmiştir (Korkmaz, 2004: 73). 

 

Tablo. I.3. Yapılandırmacı Yaklaşımda Öğretmen ve Öğrenci Rolleri 

Hedef Merkezli Yaklaşım  Yapılandırmacı Yaklaşım 

Hayır Sorun konu ile ilgili belirlenir. Evet 

Öğretmen Sorular sorar. Öğrenci 

Öğretmen Sorunu, konuyu belirler Öğrenci 

Öğretmen Yazılı ve insan kaynaklarını belirler Öğrenci 

Öğretmen Yazılı kaynakları bulur. Öğrenci 

Öğretmen Gerekli insan kaynakları ile ilişkiye 

geçer. 

Öğrenci 

Öğretmen İnceleme ve etkinlikleri planlar. Öğrenci 

Hayır Çeşitli değerlendirme tekniklerini 

kullanır. 

Evet 

Hayır Özdeğerlendirme yaşantıları sağlar Evet 

Öğretmen Kavram ve becerileri yeni 

durumlara uygular. 

Öğrenci 

Hayır Öğrenciler hareket halindedir. Evet 

Hayır Bilimsel kavramlar ve ilkeler 

gerekli olduğu için ortaya çıkarılır. 

Evet 

Hayır Öğrenmenin okul dışına 

genişletilmesini sağlar. 

Evet 
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Yapılandırmacılıktaki öğretmenin sınıf içindeki hâkimiyet anlayışı ile gelenekseldeki 

anlayışı karşılaştırıldığında, geleneksel yöntemde öğretmen en önde durur ve sınıfa hâkim 

olmaya çalışır. Yapılandırmacılıkta ise öğretmen konuşmaktan çok susmayı tercih eder. 

Öğrenen öğretmene göre daha çok konuşur. Öğrenenle birlikte öğretmen de sınıf içinde 

gözlemcidir. Öğretmen tek otorite ya da her şeyi bilmek zorunda olmadığından kararları tek 

başına vermez ve fikirlerini zorla kabul ettirmeye çalışmaz (Erdem, 2001:87). Sınıfta ortak 

kararlar alınır, sınıfın ve okulun kuraları birlikte belirlenir. Yapılandırmacı okul öğrenenlerin 

okuludur (Selley, 1999:22). 

 

Sınıf içinde öğretmenin tek otorite olmaması demek öğrencilerin her şeyi yapabileceği 

anlamını taşımamaktadır. Denetim, dolaylı, duygusal ve zihinseldir. Öğretmen nerede, ne 

zaman öğrencilere müdahale edeceğini bilir. Öğretmen sınıf içinde demokratik bir liderdir. 

Sınıf içinde yargılayıcı değil betimleyici dil kullanır. 

 

Yapılandırmacı ortamda öğretmen, çalışma grupları oluşturup, grup ve grup üyelerinin 

sorumluluklarını belirleyerek işbirliğine dayalı bir öğrenmenin gerçekleşmesi yönünde çaba 

gösterir. Bu amaçla öğretmen, gruplar arasında dolaşır, yardıma gereksinim duyanın yanına 

giderek gruba yardımcı olur ve gerektiğinde grubun doğal üyesiymiş gibi öğrenme- öğretme 

etkinliklerine katılarak öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırır (Yaşar, 1998:697). 

 

 Öğretmen geleneksel yöntemlerde olduğu gibi yerine getirilmeyen görev ve 

sorumluluklar için ceza yöntemini kullanmaz. Öğrenen kendi öğrenmesinden sorumludur. 

Derse ve etkinliklere katılım özendirilmeli, etkinlikler çekici hale getirilerek öğrenenin 

motivasyonu ve katılımı sağlanmalıdır. 

 

 Yapılandırmacı öğretmen değerlendirme yaklaşımlarında da geleneksel yöntemden 

farklı uygulamalar gerçekleştirir. Değerlendirmede süreci göz önünde bulundurarak, ürün değil 

süreç yönelimli değerlendirmeler yapar. 

 

Geleneksel yöntemde aktaran rolündeki öğretmen, aktardıklarının doğru ezberlenip 

ezberlenmediğine sınar. Gelenekselde öğrenmeye odaklanma, yapılandırmacılıkta olduğu gibi 
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“içsel” değil  “dışarıdandır” ve “bireysel yapılandırmalar”  yerine “materyaller” üzerinden 

değerlendirme yapılmaktadır. Geleneksel öğretmen sorduğu soruya yanlış yanıt alırsa ilk 

seferde  “hayır” der, ikinci seferde başıyla “olumsuzluk” ifadesini belirtir. Öğrenen tek bir 

doğru yanıt olduğunu ve öğretmenin kendisinden bu yanıtı bulmasını istediğini biliyordur. 

Ancak yapılandırmacı bir öğretmen “Hiç bu şekilde düşünmemiştim. Bununla ilgili başka ne 

söyleyebilirsin?” “Bu yanıta nasıl ulaştın, neye göre karar verdin?” gibi sorularla öğrenenleri 

konuşmaya, tartışmaya cesaretlendirir ve onların fikirlerini paylaşmalarına fırsat verir. 

Öğreneni, bilgiyi yeniden keşfe yönlendirir. Öğretmen sınıf içindeki öğrenen soru ve 

yanıtlarına göre, öğrenenin bilgiyi özümseyip özümsemediğini ya da öğrenenin farklı bir görüş 

açısını değerlendireceğini anlar. Öğretmen, öğrenenlerin öğrenmelerini değerlendirirken 

bunları ayrı bir olay olarak değil, günlük sınıf çalışmaları içinde gerçekleştirir. Öğrenenler 

bilgilerini her gün farklı bir şekilde gösterirler (Brooks ve Brooks 1993:85; Akt. Erdem, 

2001:72-84).              

              

Özden (2003:72-73)’ e göre yapılandırmacı öğretmenin özellikleri aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir. 

 

1. Öğrencilerin görüşlerine önem verir, öğrenci görüşleri doğrultusunda yöntem ve 

tekniklerini, dersin içeriğini değiştirebilir. 

2. Öğrencinin sahip olduğu bilgi, beceri çeşitli yönleriyle kapasite ve özelliklerini iyi 

tanır, tanıma çalışmalarında bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 

3. Öğrencilerin eğitim ortamında olabildiğince rahat olmalarını sağlar, onların bağımsız 

iş yapabilme güçlerini geliştirmelerine yardımcı olur, sınıf içinde öğrenme etkinliklerinin 

gerektirdiği hareket ve yer değiştirmelerine izin verir. 

4. Açık uçlu sorularla öğrencilerin düşünmelerini, sorgulama ve soru sorma becerilerini 

geliştirir. 

5. Öğrencilerine öğrenmeyi ve düşünmeyi öğretir. 

6. Eğitim ortamında öğrenci yerleşimini; iletişimin yönü, “öğretmenden öğrenciye, 

öğrenciden öğretmene ve öğrenciden öğrenciye” olacak şekilde düzenler. 

7. Grupla çalışma yöntem ve tekniklerine önem verir. 

8. Öğrenmeyi öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etrafında yoğunlaştırır. 
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9. Öğrencilerin geniş bir bakış açısı kazanmaları için, devamlı farklı ve alternatif 

görüşler sunar. 

10. Öğrencilerin moral, motivasyon ve meraklarını devamlı canlı tutar. 

11. Öğrencilerin özgün, yaratıcı yönlerinin ürünü olan çalışmalarını tespit ve taktirde 

çok titiz davranır. 

12. Öğrencilerin kendi yanlışlarını, görüşlerindeki çelişkileri yine kendilerinin 

görmesine, bulmasına fırsat verecek etkinlikler düzenler. Öğrenci hatalarını, yanlışlarını 

öğrenmede bir fırsat olarak bilir ve kullanır. 

  

13. Öğrenmenin değerlendirilmesinde sonuçtan çok sürece önem verir, ölçme 

değerlendirme ölçütlerini öğrencilerle birlikte tespit eder. 

 

 Yukarıda belirtilen özelliklerden de anlaşılacağı gibi yapılandırmacı yaklaşım geleneksel 

yaklaşıma göre öğretmene daha fazla yük getirmektedir. Yapılandırmacı yaklaşım öğretmenin 

yegâne bilgi dağıtma görevini bırakarak, eğitim programını ve öğretimsel metodojileri sürekli 

olarak analiz etmesini, bilgi teknolojilerini kullanarak kendisini yenilemesini gerekli 

kılmaktadır. 

 

Öğretmenin yukarıda belirtilen özellikleri gösterebilmesi, bunları uygulaması zamanına, 

sabrına ve mücadelesine bağlıdır. Öğretmen, öğrenme yaşantılarını gerçekleştirirken yılmamalı 

farklı zamanlarda, farklı stratejileri ve farklı bilgi birikimlerini göstererek yapısalcığın 

gereklerini yerine getirmelidir.  

 

Yukarıda belirtildiği gibi öğretmenlerin yapısalcılığın gereklerini tam ve eksiksiz olarak 

yerine getirmeleri kuşkusuz onların kendi gayret, çaba ve vicdanlarıyla birlikte Milli Eğitim 

Bakanlığının yapacağı çalışmalarla da ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen 

istihdamında aldığı rol, sadece hizmet öncesi eğitimle öğretmen yetiştirerek hizmete 

başlatmakla sınırlı değildir. Hizmet içi eğitim (HİE) yolu ile öğretmenlerin göreve başladıkları 

okula uyumları, kalite için okul içinde işbirliği; kurum içinde rekabet ortamının oluşturulması, 

eğitimde bütünlüğün sağlanması, göreve yeni başlayan öğretmenlerin iletişim ve teknik 

becerilerinin kazandırılması (Bağcı ve Şimşek, 2000) ve çağın getirdiği değişim ve gelişimleri 
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yakalayabilme, bireysel gelişme ve yükselmenin sağlanabilmesi gibi hususlar  da bakanlığın 

görevleri arasındadır. 

 

1.1.5.2.2. Hizmet İçi Eğitim 

 

Hizmet içi eğitime değişen toplum ve yeni gereksinimlere göre farklı anlamlar 

yüklenmektedir. Amaç ve işlemleri göz önünde bulundurulduğunda çok çeşitli şekillerde 

tanımlandığını görmekteyiz (Kayhan, 1999: 5). 

 

Hizmet içi eğitim, kişilerin hizmetteki verim ve etkinliklerinin arttırılmasını, gelişmeye yol 

açan bilgi, beceri ve tutumlarının zenginleştirilmesini amaç edinen ve kurumların genel 

çalışma düzenini sürekli olarak etkileyen eğitimdir (TDK, 1974:9). 

 

Bir başka tanımda hizmet içi eğitim, “bireyin belirli bir kurumda göreve başladığı ilk 

günden ayrılıncaya kadar geçen süre içerisinde mesleğindeki gelişmelere ayak uydurabilmesi, 

mesleğinde geride kalmaması için sürekli olarak verilmesi gereken, yaşam boyu eğitiminin 

içinde yer alan bir alt süreçtir” şeklinde tanımlanmaktadır (Temel ve Ersoy ve Şahin ve Avcı 

ve Turla, 1997). 

 

Diğer bir tanımda ise hizmet içi eğitim, kamu ve özel kuruluş görevlilerinin hizmete 

yatkınlıklarını saptamak, verimliliklerini artırmak ve gelecekteki görevlere hazırlanmalarını 

sağlamak amacıyla düzenlenen ve kurumların çalışmalarını etkileyen eğitim şeklinde ifade 

edilmiştir (Fidan ve Erden, 1998:257). 

 

Taymaz (1981a)’ a göre hizmet içi eğitim, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir 

maaş ve ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylere, görevleri ile ilgili gerekli 

bilgi ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eğitimdir Tanrıöğen yapılan 

tanımlardan yola çıkarak bunların sentezini yapmış ve hizmet içi eğitimi şu şekilde 

tanımlamıştır; Hizmet içi eğitim, özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, belli bir maaş veya ücret 

karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylerin hizmete yatkınlıklarını sağlamak, 

verimliliklerini artırmak, gelecekteki görev ve sorumlulukları için, görevleri ile ilgili bilgi, 
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beceri ve tutumları kazandırarak yetiştirmek hedefine doğru kurum içinde ya da kurum dışında, 

iş başında ye da iş dışında başvurulan planlı eğitim etkinlikleridir (Baksan, 2001:5). 

 

Hizmet içi eğitimin tanımı dikkate alındığında, bu eğitimin amacının kısaca personelin 

performansını, başarısını veya verimini artırmak olduğu söylenebilir. 

 

1.1.5.2.3. Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimi 

 

Örgütlenmiş bütün toplumsal faaliyetler içerisinde eğitim, insanın mutlak olarak önemli 

olduğu alandır. Eğitimde en önemli insan unsuru ise öğretmendir. Eğitimin özelliğinden dolayı 

bu unsurun yerini başka bir şeyle değiştirme olanağı yoktur (Kaya, 1984:384). Öğretmenler 

devletin eğitim politikasını ortaya koyan, uygulama ve sonuçları ile bu politikaları etkileyen ve 

toplumun istediği insan tipinin yetiştirilmesi sorumluluğunu üzerine olan bir meslek grubunu 

oluşturmaktadır (Varış 1973: 48). 

 

1982 Anayasası’na göre öğretmen: Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda çağdaş 

bilim ve eğitim esaslarına göre öğretim ve eğitim yapan, Türkçe’ yi düzgün konuşan ve yazan, 

bu yönde öğrencileri yetiştiren, araştırma ve inceleme yapmayı alışkanlık haline getirmiş, 

Anayasa ve yasalara sadık kalarak görev yapan kişiler olmalıdır. 

 

Türkiye’ de 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile öğretmenlerin yüksek öğretimde 

yetiştirilmesi kararlaştırılmış ve öğretmenlik mesleği, alan bilgisi, pedagojik formasyon ve 

genel kültürden oluşan “özel bir ihtisas mesleği” olarak kabul edilmiştir. 2547 sayılı Yüksek 

Öğretim Kanunu ile öğretmen yetiştiren kurumlar Eğitim Yüksekokulu ve eğitim Fakültesi adı 

ile üniversite çatısı altında toplanmış ve 1992 yılında da Eğitim Yüksekokulları, Eğitim 

Fakültesine dönüştürülmüştür (Durmuş, 2003:2). 

 

Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda bilginin hızla artarak beş yılda bir ikiye 

katlandığı göz önünde bulundurulursa dört yıllık bir eğitimle Eğitim Fakültelerinde yetişen 21. 

yy öğretmenlerinin bilgi toplumunda diplomalarının geçerlilik süreleri de beş yılla 

sınırlandırılabilir (Toptan, 2001). Bilginin böyle süratli artması karşısında bir kimsenin hizmet 
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öncesin de aldığı eğitim üç beş yıl gibi kısa bir sürede yetersiz kalmaktadır. Bundandır ki 

eğitim alanında her öğretmen yeniliklere kendilerini hazırlamalı çağımızın getirdiği hızlı 

gelişim ve değişimlere ayak uydurabilmelidir. 

 

Bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler tüm kurumları ve özellikle eğitimi etkilemekte, 

eğitim alanında yapılan araştırmalar eğitime yeni yönler kazandırmaktadır. Bu durum eğitim en 

önemli öğesi olan öğretmenin,  öğretmenlik rolünün de yeniden yapılandırılması gereğini 

ortaya çıkarmaktadır. 

 

Öğretmenin rolündeki değişme zorunluluğu ilk önce öğrencisinin, onun yegâne bilgi 

kaynağı olmadığının farkına varmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bunun için öğretmen farklı 

kaynakları kullanarak sürekli kendini geliştirmek durumundadır. Çağdaş toplumun öğretmeni; 

sorun çözebilen, teknolojiyi kullanabilen, öğrenci ve velisi ile olumlu ilişki kurabilen, sınıfın 

ve okulun tüm imkânlarını kullanarak aktif öğrenme ortamına dönüştürebilen, en önemlisi de 

sürekli öğrenmeyi bir ilke olarak benimseyen ve bu çerçevedeki tüm rolleri üstlenerek, 

toplumun çok yönlü gelişmesine katkıda bulunabilen bir profesyonel olmak durumundadır 

(Oktay, 1998; Akt. Uçar ve İpek, 2006:35 ). Bu durumda öğretmenin sürekli kendini 

yenilemesi ve geliştirmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu da ancak öğretmenin 

hizmet içi eğitimi ile mümkün olabilmektedir.  

 

Hizmet öncesi aldığı eğitimle uygulama başlayan öğretmenlerimizin yaptıkları 

çalışmalar hizmet içi eğitimle desteklenmediği sürece öğretmenler, görevdeki uygulamalarını 

sınama-yanılma yolu ile gerçekleştirirler. Oysa eğitim sınama- yanılma yoluna bırakılmayacak 

kadar önemlidir.  Toplumsal reformların gerçekleştirilebilmesi her şeyden önce, öğrenme- 

öğretme sürecinin temel öğesi olan öğretmenin katılımı ile olanaklıdır. Bunun için öğretmenin 

eğitimsel ve bilimsel alanda yeni oluşumları izlemesi, bireyleri yönlendirecek birikime sahip 

olması gerekmektedir. Bu yüzden de bilgi çağında öğretmenlerin hem hizmet öncesi hem de 

hizmet içinde çok iyi yetiştirilmeleri gerekmektedir (Ayan, 1999). 
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Öğretmenlere Hizmet içi Eğitim verirken önemli olan nokta, öğretmenlerin kendi 

eksiklikleri noktasında fikirlerine başvurarak onların görüşlerini almak ve bu çerçevede bir 

program hazırlamaktır (O’ Sullivan, 2001). 

 

1.1.5.2.4. Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar  
 
 
Her meslek grubu için gerekli olmakla birlikte, hizmet içi eğitim, öğretmenler için ayrı 

bir önem taşımaktadır. Hizmet içi eğitim, öğretmenlerin doğrudan deneyimler edinmelerini ve 

meslektaşlarıyla informal etkileşimler kurmalarını sağlayarak, onların mesleklerinin 

gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamanın önemli yollarından biri olarak kabul 

edilmektedir (Hamilton ve Richardson, 1995; Marker, 1999; Wight ve Buston, 2003; Akt. 

Gültekin ve Çubukçu, 2008: 187). 

 

Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim; eğitimde amaçlanan niteliklerin öğrencilere 

kazandırılması için gerekli bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar ile bilimsel ve sosyo-ekonomik 

gerçekler ışığında eksikliği kanıtlanan mesleki bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların 

öğretmenlere kazandırılmasını hedefleyen süreçlerin bütünü olarak tanımlanabilir (Budak, 

1998; Akt. Uçar ve İpek, 2006:36). 

 

Öğretmen eğitiminde hizmet içi eğitimin iki boyutu bulunmaktadır. Hizmet içi eğitimin 

birinci boyutu  “öğretmen eğitiminde bir boşluk doldurucu” olarak görülmektedir. Bu bakış 

açısına göre hizmet içi eğitim öğretmenlerin aldıkları temel eğitim ile mesleğin yeni gerekleri 

arasında var olan boşlukları dolduracak bir yol anlamına gelmektedir. Hizmet içi eğitimin 

ikinci boyutunu ise “çalışanların performansını ve etkililiğini artırmak için bilgilerin 

güncellenmesi” oluşturmaktadır (Garuba, 2004; Akt. Gültekin ve Çubukçu, 2008: 187). 

 

Saban’ a göre öğretmenlere uygulanacak hizmet içi eğitim anlayışı farklı yaklaşımlara 

göre yapılmalıdır. Bu yaklaşımlar; 

Profesyonel Öğretmen Yaklaşımı 

Değişimsel Yaklaşım 

Gelişimsel Yaklaşım 
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• Profesyonel Öğretmen Yaklaşımı: Öğretmenler sağlıklı, bilinçli, yaratıcı, sorumlu 

topluma faydalı ve topluma yön veren nesillerin yetiştirilmesinde son derece önemli 

görevlere sahiptirler. Bu son derece önemli görevi ancak özgürce düşünebilen, 

düşündüklerini ifade edebilen, aklını kullanan, sorgulayan, araştıran, bedenen, zihnen, 

ahlâken ve duygu bakımından dengeli yeni nesillerin yetiştirilmesinde rol alarak yerine 

getirirler. Bu durum ise onların ancak bir profesyonel öğretmen kimliği kazanmaları ile 

mümkündür. Bu bağlamdaki profesyonellik, öğretmenlerin hizmet-öncesi eğitim ve 

hizmet içi eğitim süreçlerinin bütünleşmesi ile gerçekleşebilmektedir. 

 

• Değişimsel yaklaşım: Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda her alanda çok boyutlu 

değişimler meydana gelmektedir. Meydana gelen eğitimsel, toplumsal, teknolojik ve 

sistemsel değişimlerle öğretmenlerin hizmet öncesi aldıkları eğitimler son derece 

yetersiz kalmakta ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini zorunlu kılmaktadır. 

 

• Gelişimsel Yaklaşım: Öğretmenler, hizmet sürelerinin farklı dönemlerinde farklı 

ihtiyaç ve gereksinimlere ihtiyaç duyarlar. Bireylerin meslek yaşamlarına başladıkları 

andan itibaren ilgileri, merakları, kaygıları ve sorunları faklı zaman dilimlerinde 

farklılaşır. Örneğin mesleğin başında olan bir öğretmen ile mesleğinde yeterli tecrübeye 

ulaşmış bir öğretmenin gereksinimleri farklıdır. Bu durumda farklı hizmet içi eğitim 

modellerinin uygulanmasını gerekli kılar. 

 

Fuller (1969) ’e göre öğretmenlik mesleğini başlıca üç evrede incelemek mümkündür 

(Akt. Saban, 2000).  

 

a. Ben-Merkezli Evre: Ben-merkezli evre mesleğin ilk yıllarıdır. Bu yıllarda öğretmen 

mesleğe yeni başlamanın heyecanı içinde meslekte kalabilme çabasındadır. Bu evre 

yaklaşık bir yıl gibi kısa bir süre devam eder. Öğretmen ben merkezlidir. Tecrübesiz 

olan öğretmen sınıf içinde kontrolü ve disiplini sağlaması çabasını gösterirken farklı 

öğretim modelleri uygulamaktan kaçınır. 
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 Ben-merkezli evredeki bir öğretmen kendisine şu gibi soruları sürekli olarak 

yöneltir:  Acaba öğretmenlik bana göre bir meslek mi? Öğretmenlik mesleğini her 

gün nasıl yapabileceğim? Sınıfımdaki gürültüden dolayı acaba okul müdürü ve 

okuldaki diğer öğretmenler hakkımda ne düşünecek? Kısacası bu evredeki bir 

mesleğini başarı ile gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği endişesini sürekli 

taşımaktadır. 

 

b. Görev-Merkezli Evre: Görev- merkezli evre meslekteki ikinci ve beşinci yıllar 

arasındaki süreyi içermektedir. Bu evrede öğretmen iyi bir öğretici olma kaygısını 

taşımaktadır. Sınıfında çeşitli öğretim metotlarını, araç ve gereçleri kullanmaktan 

kaçınmaz. 

Görev-merkezli evrede olan bir öğretmen kendisine şu gibi soruları sürekli olarak 

yöneltir: Acaba başka sınıflarda eğitim ve öğretim nasıl olmaktadır? Öğretim 

konusunda alanımdaki yeni materyalleri, teknikleri ve fikirleri nasıl elde 

edebilirim? Öğretmenlik görevimi en iyi yerine getirmemde bana en iyi kim 

yardım edebilir? Kısacası, bu evredeki bir öğretmenin kendi okulundaki meslektaşları 

ile karşılıklı etkileşime, bilgi alışverişine ve öğretmenlik deneyimlerini paylaşmaya 

ihtiyacı vardır. 

 

c. Öğrenci merkezli evre: Bu evre öğretmenin en tecrübeli ve kendine güvenin en fazla 

olduğu mesleğin son yıllarını kapsamaktadır. Bu evrede öğretmen öğrenci merkezlidir. 

Kullandığı öğretim metotları öğrencinin zihinsel, duyuşsal ve sosyal ihtiyaçlarını en iyi 

şekilde karşılayacak niteliklidir. 

 

Öğrenci-merkezli evrede olan bir öğretmen kendisine şu gibi soruları sürekli olarak 

yöneltir: Sınıfımdaki her bir öğrenciye nasıl yardım edebilirim ki onun için öğrenmek 

mümkün, kolay ve çabuk olsun? Sınıfımdaki her bir öğrenciye nasıl yardım edebilirim ki 

onun için hayat-boyu öğrenmek önemli ve vazgeçilmez olsun? Sınıfımdaki özel öğretime 

muhtaç ve üstün zekâlı öğrencilere nasıl yardım edebilirim ki, bu çocuklar öğrenmelerini 

okul dışında da başarı ile sürdürebilsin? Kısacası, bu evredeki bir öğretmen tecrübelidir ve 

kendi öğretim tecrübelerinden başkalarının da yaralanmasını ister. 
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  Roux ve Fereira, (2005) öğretmenlerin şu konularda hizmet içi eğitimden geçirilmeleri 

gerektiğini belirtmektedir:  

 

• Var olan ya da yeni politikaların öğretmenlere tanıtılması gibi politik konular, 

• Okulun nüfusu, yönetimi ve vizyonundaki değişiklikler gibi içerikle ilgili konular, 

• Öğretim, konu alanı ya da sunum becerilerini geliştirme gibi mesleki bilgi ve 

becerilerle ilgili konular, 

• Bireysel ya da grup performansını artırmayı amaçlayan performansa dayalı konular, 

•  Kariyer gelişimine yönelik konular (Gültekin ve Çubukçu, 2008:188). 

 

1.1.5.2.5.Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Hizmet içi Eğitim Nasıl Olmalı? 

 

Öğretmenlere verilecek olan bir hizmet içi eğitim etkinliğinin verimli olabilmesi o 

etkinliğin ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığına, öğretmenlerin istek ve 

katılımlarına, öğretmenlerin motivasyonlarına ve hizmet içi eğitim etkinliğinin nasıl ve ne 

şekilde verildiğine bağlıdır.  

 

 

 Yapılan bir araştırmada öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılma durumları, 

beklentileri ve engelleri araştırılmış, araştırmada öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

programlarından mesleki konularda yarar sağlamayı bekledikleri, programların en çok 

üniversitelerde ve bulundukları illerde açılmasını istedikleri, programda eğitici olarak 

üniversite öğretim üyeleri ile deneyimli öğretmenleri tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Öte 

yandan öğretmenler, mesleki gelişim için etkinlikte bulunmaya güdüleyici etkenlerin 

olmaması, okullarda mesleki gelişime yönelik etkinliklere pek yer verilmemesi, hizmet içi 

eğitim konularının belirlenmesinde kendilerine sorulmaması, katılmak istedikleri programı 

seçmede özgür olmamaları gibi etkenlerin mesleki gelişimlerini ve hizmet içi eğitimlerini 

engellediğini açıklamışlardır  (Özer, 2004). 
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Yine yapılan başka bir çalışmada sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlenen hizmet içi 

eğitim etkinliklerine ilişkin öğretmen görüşleri alınmıştır. Çalışmada öğretmenler, hizmet içi 

eğitim etkinliklerinin uygun zamanlarda yapılmadığından, kendi fikirlerinin alınmadığından, 

etkinlik kapsamlarının yetersizliğinden ve kullanılan yöntem ve tekniklerin öğretimde etkili 

olmamasından şikâyet etmişlerdir. Yine öğretmenler, mesleki konulardan farklı olarak bireysel 

gelişimlerine yardımcı olabilecek konuların verilmesini, uygulama sonrası öğretmen 

görüşlerinin alınmasını, hizmet içi eğitim etkinliklerinin uygulanmasında birçok yöntem ve 

tekniklerle birlikte farklı materyallerin kullanılmasını, etkinliği uygulayıcı personelin daha 

etkin, iletişimi daha kuvvetli kişilerden oluşmasını istemişlerdir (Durmuş, 2003). 

 

Bu ve benzeri çalışmalardan da görüldüğü gibi öğretmenler hizmet içi eğitim 

etkinlikleri ile ilgili pek çok görüş belirterek hizmet içi eğitim etkinliklerinde daha etkin rol 

oynamak istemişlerdir. Öğretmenlerin bu istek ve beklentilerinin gerçekleşebilmesi için hizmet 

içi eğitim programlarının yeniden yapılandırılması gerekmektedir.  2006-2007 eğitim öğretim 

yılında tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanan yapılandırmacı yaklaşıma dayalı yeni programla 

birlikte öğretmenlere bu programın ön gördüğü bilgiler ışığı altında çeşitli alanlarda Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu aşamada verilen 

hizmet içi eğitim etkinliklerinin verimliği programın başarıya ulaşabilmesi için ön koşul 

niteliğindedir. 

 

Yeni programa geçişle birlikte öğretmene verilecek olan hizmet içi eğitim programları 

da yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak hazırlanması gerekmektedir. Zaten öğretmen 

görüşleri de bu doğrultudadır. Yapılandırmacı yaklaşımı uygulayacak olan bir öğretmene 

verilecek olan tek düze bir hizmet içi eğitim kuşkusuz istenilen başarıyı sağlayamayacaktır. Bu 

yüzden yapılandırmacı bir hizmet içi eğitim programı hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz 

önüne alınmalıdır. 

 

• Etkinlikler planlanırken ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmalı, öğretmenlerin 

görüşleri alınmalı, çok farklı sayıda etkinlik düzenlenerek öğretmenlere seçme 

şansı bırakılmalıdır. 
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• Etkinlikleri uygulamada çağdaş ve etkin öğrenme teknikleri ( problem çözme, 

işbirliğine dayalı öğrenme, eleştirel düşünme, aktif öğrenme, beyin fırtınası, 

dramatizasyon, yaratıcı drama, küçük ve büyük grup tartışması vb.) 

kullanılarak öğretmenlerin aktif olmaları sağlanmalıdır. 

 

• Hizmet içi eğitim etkinliğinin her aşamasında öğretmenlere değerlendirme 

olanağı vermeli, öğretmenlerin kendilerini ve eğitim etkinliğini 

değerlendirmeleri sağlanmalıdır. 

 

• Etkinlikleri uyulama esnasında çok çeşitli materyaller kullanılmalı, 

öğretmenlerin de bu materyallerle bire bir etkileşimi sağlanmalıdır. 

 

•   Etkinlikte görev alacak olan personelin yapılandırmacı bir program 

etkinliğini uygulayabilecek özellikte olmasına dikkat edilmelidir. 

 

• Öğretmenler arası etkileşim iyi sağlanmalı, öğretmenlerin birbirlerinin tecrübe 

ve deneyimlerinden faydalanabilecekleri ortamlar yaratılmalıdır. 

 

1.1.6.Hizmet İçi Eğitimi Gerekli Kılan Sebepler 

 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, insan ve toplum hayatını çok çeşitli yönlerden 

etkilediği gibi sosyal kurumlarında yapı ve fonksiyonlarını değiştirmektedir. Bu değişiklikler 

bazı meslekleri yok ederken bazı meslekleri de ortaya çıkarmakta, bazılarını da 

değiştirmektedir. Bundandır ki değişen gelişen ve globalleşen dünya da her türlü yenilik ve 

değişikliklere ayak uydurabilmek hizmette verimliliği sağlayabilmek için hizmet içi eğitim 

zorunludur (Durmuş, 2003). 

 

Taymaz’ göre hizmet içi eğitimi zorunlu kılan nedenler beş madde ile özetlenebilir. 

 

1. Okul eğitimi bireyin tüm yeteneklerini ortaya çıkarıp yönlendirmeye yeterli 

değildir. Bu nedenle birçok insanın işe başladıktan sonra gizli kalan yeteneklerini 
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geliştirdikleri görülür. Bireylerin bazı yetenekleri hizmet içinde geliştirilerek 

kendisine uygun olan bir işte çalışması ve başarısı sağlanır. 

 

2. Toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik yapısı sürekli olarak değişmekte ve 

gelişmektedir. İnsanın bu değişime ve gelişmelere uyumu yaşam boyu eğitim ile 

sağlanabilir. 

 

3. Her meslek alanında yalnızca okulda kazandırılan bilgilerle çözümlenemeyecek 

sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durumlarda çalışan personel kurumdaki işine uyum 

sağlayabilmek için eğitime ihtiyaç duyar. 

 

4. Çok pahalı olan makine ve araçların kullanılmasını gerektiren bir eğitim programı, 

genellikle okullarda tam olarak sağlanmaz. Ayrıca üretim ve hizmet alanı tek ya da 

az olan endüstri ile ilgili bilgi ve beceri isteklerini karşılayacak programlar örgün 

eğitim sisteminde pek yer almaz. Bu tür eğitim eksiklikleri hizmet içi eğitim yolu 

ile giderilebilir. 

 

5. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler her meslek alanına yeni bilgi, teknik ve araçlar 

getirmekte, çalışanları öğrenmeye, gelişmeye zorlamaktadır. Bu durum hizmet içi 

eğitimi zorunlu kılmaktadır. 

 

1.1.7. Hizmet İçi Eğitim İhtiyacını Belirleme:  

 

Problem ya da problemleri belirleme süreci genelde ihtiyaç belirleme olarak 

adlandırılır. “İhtiyaç”, var olan durum ile olması gereken durum arasındaki farktır. “İhtiyaç 

belirleme”, ise var olan durum ile olması gereken durum arasındaki farklılıkları belirlemek için 

bilgi toplama ve toplanan bilgiler ışığında problemi analiz ederek çözüm önerileri geliştirme 

sürecidir. Hizmet içi eğitim açısından ele alındığından “eğitim ihtiyacı”, “bir hizmet veya işte 

çalışan kimsede, işin veya hizmetin yerine getirilmesinde bilgi, beceri ve alışkanlıklar 

bakımından duyulan eksiklik ya da personelin gelecekte yapacağı işin veya hizmetin 
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gerektireceği ihtiyaç” olarak iki şekilde belirlenebilmektedir (Taymaz, 1981; Bilgin ve Akay 

ve Koyuncu ve Haşar, 2007).  

 

Eğitim ihtiyacı iki farklı açıdan ele alınabilir. İşletme açısından ele alındığında; işgöreni 

işe alıştırma, teknolojik yetersizlikten koruma, nitelikli işgücünün geleceğe hazırlanması, 

ekonomik, sosyal ve hukuki gelişmelere ayak uydurulması ve çalışanın motivasyonunun 

sağlanması başlıca amaçlar arasındadır. 

 

Çalışan açısından bakıldığında ise; kişisel yetersizliklerin giderilmesi, daha iyi ve farklı 

bir işe hazırlanılması ve planlı bir kariyer yolunun takip edilmesi amaçlanır (Erdoğmuş, 

1997:305). 

 

Eğitim ihtiyacını belirleme işlemi, programlı bir hizmet içi eğitim çalışmasının ilk 

aşamasını oluşturur (Bilgin ve Akay ve Koyuncu ve Haşar, 2007: 22). Eğitim ihtiyacı 

belirlenmeden yürütülen eğitim faaliyetleri, ölü yatırımlar olarak değerlendirilebilir 

(Küçükahmet, 1992: 23). 

 

1.1.8. Yeni Programa Yönelik 2005-2008 Yılları Arasında Konya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri 

 

2004-2005 eğitim-öğretim yılında pilot illerde 2005-2006 yılında tüm Türkiye 

genelinde uygulanmaya başlanan yeni programla birlikte Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından farklı alanlarda 2005-2008 yılları arasında yaklaşık 1881 hizmet içi eğitim kursu 

düzenlenmiştir. Bu kurslardan yaklaşık 795’i yeni programa yönelik düzenlenmiştir. Tablo. 

I.4’te Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni programa yönelik düzenlen hizmet içi 

eğitim faaliyetleri gösterilmiştir. 
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Tablo. I.4. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından 2005-2008 Yılları Arasında 

Düzenlenen Yeni Programa Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri 

 
2005 YILI DÜZENLENEN FAALİYET ADI 

 

Düzenlenen 
Kurs Sayısı 

Katılımcı 
Sayısı 

Süre 

1.İlköğretim Programını Tanıma Semineri 46 7716 695 gün 
2. İntel Gelecek İçin Eğitim Kursu 35 585 405 gün 
3. Bilgisayar ve İnternet kursu 240 4538 5406 gün 
4. Aktif Öğrenme ve Öğretmen Semineri 1 37 5 gün 
5.Yerel Düzeyde Hizmet içi Eğitim (yeni programı 
tanıtma) 

20 1888 100 gün 

TOPLAM 342 
 

14764 6611  

 
2006 YILI DÜZENLENEN FAALİYET ADI 
 

Düzenlenen 
Kurs Sayısı 

Katılımcı 
Sayısı 

 Süre 

1. Yerel Düzeyde Hizmet içi Eğitim (yeni programı 
tanıtma) 

80  1600  400 gün 

2. İntel Gelecek İçin Eğitim Kursu 152 3040 1900 gün 
3. Yeni Müfredatı Tanıtım Semineri Türkçe 8 * 24 gün 
4. Yeni Müfredatı Tanıtım Semineri Matematik 8 * 24 gün 
5. Yeni Müfredatı Tanıtım Semineri Fen Bilgisi 8 * 24 gün 
6. Yeni Müfredatı Tanıtım Semineri Sosyal Bilgiler 8 * 24 gün 
7. Yeni Müfredatı Tanıtım Semineri 4 * 12 gün 
 
TOPLAM 
 

 
268 

 

 
4640 

 
2408 

 
2007 YILI DÜZENLENEN FAALİYET ADI 
 

Düzenlenen 
Kurs Sayısı 

Katılımcı 
Sayısı 

Süre 

1. Yeni Müfredatı Tanıtım Semineri 4 125 72 saat 
2. Sınıf Yönetimi 9 220 192 saat 
3. Çoklu Zeka Kuramı ve Uygulanışı 11 235 300 saat 
4. Ölçme ve Değerlendirme 2 79 48 saat 
5. İlk Okuma ve Yazma 7 205 150 saat 
6. Aktif Öğrenme Semineri 6 175 276 saat 
7. İntel Öğretmen Kursu 73 1460 6570 saat 
8. Eğitimde Drama 5 240 96 saat 
9. Bilgisayar Kursu 27 590 1878 saat 
TOPLAM 144 

 
3329 9582 saat 

 
2008 YILI DÜZENLENEN FAALİYET ADI 
 

Düzenlenen 
Kurs Sayısı 

Katılımcı 
Sayısı 

Süre 

1. Bilgisayar Kursu 22 * 1200 saat 
2. Sınıf Yönetimi 5 * 120 saat 
3. Aktif Öğrenme 5 * 258 saat 
4. Santraç Eğitim Semineri 9 * 234 saat 
TOPLAM 41 * 1812 saat 
 
* Katılımcı sayısı belirtilmemiştir. 
# Veriler Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden elde edilen yaklaşık rakamlardır. 
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1.2.İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

 Şahin (1996) Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmet içi eğitim faaliyetlerinde karşılaşılan 

sorunları belirlemeyi ve bu sorunların çözümü için önerilerde bulunmayı amaçlayan 

çalışmasını 1992 yılı içerisinde hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan ilköğretim kurumlarında 

görevli 3000 öğretmen, yönetici ve müfettişler arasından random yöntemiyle 600 kursiyer 

belirleyerek yürütmüştür. Ancak bu 600 kursiyerin 300’ü veri toplama aracına cevap 

verdiğinden araştırmanın örneklemi 300 kursiyer ile sınırlı kalmıştır. Araştırmanın sonuçları iki 

bölüm halinde sunulmuştur. Birinci bölüm örneklem grubuna, ikinci bölüm ise hizmet içi 

eğitimine dair sorunlardır. Örneklem grubuna ait sorunlar şu şekilde sıralanmaktadır; 

• Bayanların erkeklere göre daha az hizmet içi eğitime katılması,  

• Öğretmenlerin çoğunun bir defa, yöneticilerin çoğunun iki defa, müfettişlerin çoğunun 

ise dört defa hizmet içi eğitime katılması,  

• Tecrübesi az olan öğretmen ve yöneticilerin hizmet içi eğitime katılma oranlarının az 

olması  

Hizmet içi eğitime dair sorunlarda şu şekilde sıralanmaktadır; 

• Eğitim ihtiyacının belirlenmesinde; kişisel görüşlerden ve ön yargılardan 

kurtulunamaması ve yönetici ve müfettiş görüşlerinden yararlanılmaması 

• Kursiyer seçiminde; ihtiyacı olmayanların seçilmesi ya da ihtiyacı olanların 

seçilmemesi, personelin isteğinin dikkate alınmaması, görevdeki başarı durumunun 

dikkate alınmaması, eğitim ihtiyacı farklı olanların aynı amaçlı bir faaliyete seçilmesi, 

fırsatların herkese eşit tanınmaması 

• Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yönetiminde; harcırahların günün şartlarına uygun 

olmaması, yöneticilerin mesleki deneyimleri ve sayılarının az olması, ilgili birimler 

arasında koordinasyon eksikliği, eğitim faaliyetlerinde sosyal etkinliklere yer 

verilmemesi, eğitim mevzuatının ihtiyaca cevap vermemesi, yöneticilerin akademik 

kariyer ve statülerinin kursiyerden daha üst düzeyde olmaması  

• Eğitim merkezlerinde; sağlık ve temizlik hizmetlerinin yetersiz olması, araç-gereç, 

laboratuar, derslik vb. yönlerin eksik olması, bireysel ve grup çalışmalarına uygun 

olmaması, yetişkin eğitimine uygun olmaması 
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• Eğitici yeterliliklerinde; uygulamadan gelen kişilerin seçilmemesi, eğiticilerin 

akademik yönden yetersiz olmaları, yine eğiticilerin yöntem ve teknikte, öğretim 

materyallerini kullanmada, motivasyonu sağlamada, tekrar ve pekiştirmelerde, bireysel 

ayrılıkları dikkate almada, grup ve değerlendirme etkinliklerinde, dönüt almada, yeterli 

düzeye ulaşamamaları  

• Öğretim programının hazırlanması ve uygulanmasında; amaç ve içeriğin tutarsızlığı, 

yeterli sürenin ayrılmaması, yetiştirmeye yönelik değerlendirme yapılmaması, 

programın esnek olmaması, programların geliştirilmesine yönelik değerlendirme 

etkinliklerine, bireysel ve grup etkinliklerine yer verilmemesi, eğitici ve kursiyerlerin 

görüşlerinin program hazırlanırken alınmaması, öğretim sürecinin araç gereçlerle 

desteklenmemesi, başarı ve başarısızlığın nedenlerinin açıklanmaması, uygun öğretim 

yöntem ve tekniklerinin kullanılmaması 

 

 

Temel, Ersoy, Şahin, Avcı ve Turla (1997) anaokulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 

ihtiyaçlarının belirlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmalarında, öğretmenlerin iletişimle ilgili 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duymadıkları, özürlü çocuklarla çalışmalar konusunda ise hizmet içi 

eğitime çok ihtiyaç duyduklarını belirlemişlerdir.  

 

Erişen’ in  (1997) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara ili merkez 

ilçelerindeki teknik ve endüstri meslek liselerinde görev yapan atölye ve meslek dersleri 

öğretmenlerinin kendi görüşleri, öğrenci görüşleri ve gözlem sonuçlarına göre öğretmenlik 

formasyonu açısında hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının olup olmadığına dair yaptığı araştırmada; 

öğretmenlerin öğretmenlik formasyonu içerisinde yer alan bütün davranışlarda bazılarının 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları görülmüştür. Söz konusu davranışlara yönelik olarak, 

öğretmen-öğrenci görüşleri ve gözlem sonuçları arasında davranışların hemen hemen 

tamamında anlamlı farklar bulunmuştur. Öğretmenler bu araştırmada kendilerini, öğrencilerin 

algıladıklarından daha olumlu algılamaktadırlar. Gözlem sonuçları, bazı davranışlarda 

öğretmenleri desteklerken bazılarında öğrencileri desteklemiş, bazılarında ise her iki görüşten 

de farklılıklar göstermiştir. 
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Ayan (1999) öğretmenlerin geliştirilmesinde hizmet içi eğitimin rolünü 

betimleyebilmek,  hizmet içi eğitim uygulamalarının nasıl gerçekleştiğini, çağdaş bir hizmet içi 

eğitim sürecinin nasıl olması gerektiğini belirleyebilmek amacıyla bir araştırma yapmıştır. 

Araştırmasında, ülkemizdeki hizmet içi eğitim ve onu yaratan etkenlerle, öğretmenlerin hizmet 

içi eğitimi, varolan yasal düzenlemeler, örgütlenme süreci, uygulama ve sorunlarıyla ilgili 

alanyazın taraması yapan Ayan, 1997 ve 1998 yılları hizmet içi eğitimi genel planını da 

irdelemiştir. Çalışması betimsel bir araştırma niteliğindedir. Çalışma sonucunda, eğitim- 

öğretimin başat öğesi olan öğretmenlerin çağdaş değişme ve gelişmelere katkı sunabilecek 

düzeyde hizmet içi eğitimle yetiştirilmeleri gerektiği belirtilmiştir. Öğretmen başarısının 

hizmet içi eğitim uygulamalarıyla elde edecekleri çağdaş bilgileri içselleştirmelerine bağlı 

olduğu vurgulanmıştır. Hizmet içi eğitim uygulamalarında; öğretmenlerin hizmet içi eğitime 

katılım için güdülenmemeleri, kursa katılanların ödüllendirilmemesi, kursta görülen alanla 

ilgili olarak öğretmenlerin istihdam edilmemesi, üniversite öğretim elemanlarından yeterince 

yararlanılmaması, kursların sonunda ciddi bir değerlendirme yapılmaması gibi sorunlarla 

karşılaşıldığı araştırmacı tarafından belirtilmiştir. 

 

Kayhan (1999) tarafından yapılan bir araştırmada, İlköğretim I. kademe İngilizce dersi 

öğretmenlerinin İngilizce öğretimi konusunda kendilerini yeterli bulma düzeyleri ve ilgili 

bilgileri kullanma sıklık dereceleri belirlenerek hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının olup olmadığı 

araştırılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin, İngilizce öğretimi ile ilgili kendilerini yeterli 

bulma düzeylerinin “orta” düzeyde, ilgili bilgileri kullanma sıklık derecelerinin ise yine “orta” 

düzeyde olduğu görülmüştür. 

 

Yalın (2001) yaptığı çalışmasında Milli Eğitim Bakanlığı personelinin mesleki bilgi, 

beceri, tutum ve başarısını geliştirmek ya da bir üst göreve hazırlamak amacıyla Hizmet İçi 

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının etkililiğini 

belirleyerek aşağıdaki çıkarımlarda bulunmuştur. 

1. Hizmet içi eğitim programları personelin eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak planlı ve 

sistemli olarak geliştirilmelidir. 

2. Kursiyerler, eğitim ihtiyaçları ve program amaçlarına göre seçilmeli ve etkili bir 

öğrenme ve öğretme ortamı sağlayacak şekilde gruplandırılmalıdır. 
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3. Uygulanacak faaliyetler ve kullanılacak materyaller, kursiyerlerin öğretme-öğrenme 

sürecine aktif katılımını ve aynı zamanda anlamlı ve amaçlı öğrenmelerini sağlayacak şekilde 

tasarlanmalıdır. 

4. Programların uygulanacağı yerlerin seçimi basit maliyet hesaplarından çok, 

maliyet/etkililik ilişkisine göre yapılmalıdır. 

5. Her bir hizmet içi eğitim programı sistemli olarak değerlendirilmeli, değerlendirme 

sürecinde hatasız ve objektif veriler kullanılmalıdır. 

6. Öğretim elemanlarının görevlendirilmesinde konu alanı uzmanlıkları yanında öğretme 

becerileri de dikkate alınmalıdır.  

 

Cherubini, Zambelli ve Boscolo (2002) öğrenci motivasyonunun nasıl artırılacağı 

konusunda bir hizmet içi eğitim çalışması yapmışlardır. Bu hizmet içi eğitim çalışmasına 

ilköğretim ve orta öğretimden 36 farklı öğretmen katılmıştır. Çalışmada öğretmenler gruplara 

ayrılarak kendi tecrübe ve bilgilerini tartışmış, ellerinde bulunan mevcut bilgileri diğer 

arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. Öğrencilerin motivasyonunu artırma yönündeki bu hizmet içi 

eğitim çalışması sonucunda öğretmenlerin bu konudaki kabiliyet ve yeteneklerinin arttığı 

görülmüştür. 

 

Sandholtz (2002) okul/üniversite işbirliğine dayalı yaptığı çalışmada 4 farklı öğretim 

okulundan gelen öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini incelemiştir. Çalışmaya her okuldan 6 

öğretmen olmak üzere 24 öğretmen katılmış ve her öğretmene anketler uygulanmıştır. Çalışma 

sonucunda okul/üniversite işbirliğinin öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini artırdığı 

belirlenmiştir. 

 

Paşa (2002) ilkokul sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin ve hizmet içi eğitim 

ihtiyaçlarının belirlenmesi konulu çalışmasında devlet okullarında görev yapan ilköğretim 

birinci kademe sınıf öğretmenlerinin öğretim ilkeleri ve yöntemleri, eğitim teknolojisi, ölçme 

ve değerlendirme, bilimsel araştırma teknikleri ve öğrenci-öğretmen etkileşimi ve rehberlik 

alanlarındaki yeterliliklerini incelemiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin göstermekte 

olduğu davranışlar konusunda, öğretmen görüşleri, müdür görüşleri ve gözlem sonuçları 
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arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Öğretmenlerin kendilerini müdürlerin algıladıklarından 

daha olumlu algıladıkları görülmüştür. Gözlem sonuçları ise öğretmenlerin genel olarak orta 

düzeyde olduklarını göstermiştir. 

 

Durmuş (2003) tarafından yapılan bir araştırmada sınıf öğretmenlerine yönelik 

düzenlenen hizmet içi eğitim etkinliklerine ilişkin öğretmen görüşleri alınmıştır. Araştırmada 

öğretmenler. Çalışmada öğretmenler, hizmet içi eğitim etkinliklerinin uygun zamanlarda 

yapılmadığından, kendi fikirlerinin alınmadığından, etkinlik kapsamlarının yetersizliğinden ve 

kullanılan yöntem ve tekniklerin öğretimde etkili olmamasından şikâyet etmişlerdir. Bu 

araştırmada öğretmenlerin hizmet içi eğitim etkinlikleri ile bazı istekleri olmuştur. 

Öğretmenler, etkinliklerde mesleki konulardan farklı olarak bireysel gelişimlerine yardımcı 

olabilecek konuların verilmesini, uygulama sonrası öğretmen görüşlerinin alınmasını, hizmet 

içi eğitim etkinliklerinin uygulanmasında birçok yöntem ve tekniklerle birlikte farklı 

materyallerin kullanılmasını, etkinliği uygulayıcı personelin daha etkin, iletişimi daha kuvvetli 

kişilerden oluşmasını istemişlerdir  

 

Özer (2004) tarafından yapılan öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılma durumları, 

beklentileri ve engelleri konulu araştırmada; öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarından 

mesleki konularda yarar sağlamayı bekledikleri, programların en çok üniversitelerde ve 

bulundukları illerde açılmasını istedikleri, programda eğitici olarak üniversite öğretim üyeleri 

ile deneyimli öğretmenleri tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Öte yandan öğretmenler, mesleki 

gelişim için etkinlikte bulunmaya güdüleyici etkenlerin olmaması, okullarda mesleki gelişime 

yönelik etkinliklere pek yer verilmemesi, hizmet içi eğitim konularının belirlenmesinde 

kendilerine sorulmaması, katılmak istedikleri programı seçmede özgür olmamaları gibi 

etkenlerin mesleki gelişimlerini ve hizmet içi eğitimlerini engellediğini açıklamışlardır. 

 

Yıldız (2006) tarafından endüstri meslek liselerinde görevli atölye ve laboratuar 

öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik bir çalışma yapılmıştır. 

Çalışmada laboratuvar öğretmenlerinin, öğrenciyi tanıma, kişisel ve mesleki gelişim, öğrenme 

ve öğretme süreçleri, bilgi teknolojisi, özel alan öğretimi program bilgisi ve uygulama becerisi, 

sınıf yönetimi, gelişimi izleme ve değerlendirme noktalarında ne düzeyde bir hizmet içi eğitim 



  50 

ihtiyacı olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda en yüksek ihtiyaç öğrenciyi tanıma 

alanında bulunmuştur. Bunu kişisel gelişim ve mesleki gelişim izlemektedir. Öğretmenlerin 

tüm alanlardaki hizmet içi eğitim ihtiyacının orta düzeyde olduğu araştırmacı tarafından tespit 

edilmiştir. 

 

Kıldan ve Temel (2008) tarafından yapılan bir araştırmada yapılandırmacı yaklaşıma 

dayalı oluşturulan bir hizmet içi eğitim etkinliğinin öğretmenlerin öğretmenlikle ilgili 

görüşlerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada öncelikle araştırmacılar tarafından eğitim 

hedefleri belirlenerek yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir eğitim programı hazırlanmıştır. 

Eğitim programı okulöncesi öğretmenlerine beş haftalık bir sürede, üç oturumda olmak üzere 

on dört oturum boyunca uygulanmıştır. Eğitim programında çağdaş ve etkin öğrenme 

startejileri kullanılarak öğretmenlerin aktif olmaları sağlanmıştır. Programın uygulanması 

sürecinde 5E öğrenme döngüsü kullanılmıştır. Bu öğrenme döngüsü içerisinde yer alan Giriş 

(Engage), Keşfetme (Explore), Açıklama (Explain), Genişletme (Eleborate), Değerlendirme 

(Evaluate) sürecine özellikle dikkat edilmiştir. Araştırmada deney ve kontrol grubu 

öğretmenlerine bilgi toplamak amacı ile “Kişisel Bilgi Formu” ve “Öğretmen Görüşlerini 

Belirleme Anketi” uygulanmıştır. Araştırmada hizmet içi eğitim programı sonucunda 

Öğretmen Belirleme Anketi sontest ortalama puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu 

görülmüştür. Yine bu araştırmada yapılandırmacı yaklaşıma dayalı oluşturulan hizmet içi 

eğitimin öğretmen görüşlerine etkisinin, öğretmenin demografik özelliklerine göre uygulama 

öncesinde ve uygulama sonrasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. 

 

1.3.ARAŞTIRMANIN AMACI 
 
 

Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, 

bilgiyi kullanma ve bilgiyi üretme becerilerine bağlıdır. Bu sebeple bilgiye ulaşabilen, bilgiyi 

kullanan ve bilgiyi üreten bireylerin ve bu bireylerin oluşturduğu nitelikli toplumların 

yetiştirilebilmesi için eğitim politikalarında değişim zorunludur. Bu gelişmelerin ışığı altında 

ülkemizde de 2004-2005 eğitim-öğretim yılında pilot illerde uygulamaya başlanan ve 2005-

2006 eğitim-öğretim yılında da yurt genelinde uygulamaya konulan yapılandırmacı yaklaşıma 

dayalı “Yeni İlköğretim Programı” benimsenmiştir. 
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Her yeni başlangıçta olduğu gibi yeni ilköğretim programının uygulama başlangıcında 

da çeşitli sebeplere bağlı olarak olumlu ve olumsuz yönler görülmüştür. Bu çalışmada yeni 

ilköğretim programını uygulayacak olan öğretmenlerimizin, programla ilgili eksik yönlerinin 

belirlenip bu eksiklikler doğrultusunda hizmet içi eğitim verilmesi ve böylelikle hizmet içi 

eğitim faaliyetlerinin daha etkili ve daha verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu genel 

amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır. 

 

1.3.1. Alt Amaçlar 

 

Sınıf öğretmenlerinin uygulanan yeni programda; 

1- Uygulama ile ilgili ihtiyaçları nelerdir? 

2- Etkinlikleri düzenlemedeki ihtiyaçları nelerdir? 

3- Bilgi teknolojilerini ve araç- gereçleri kullanmadaki ihtiyaçları nelerdir? 

4- Sınıf yönetimiyle ilgili ihtiyaçları nelerdir? 

5- Okul ve sınıf düzenlemesiyle ilgili ihtiyaçları nelerdir? 

6- Öğrencileri ölçme ve değerlendirme konusundaki ihtiyaçları nelerdir?  

 

1.4.SAYILTILAR 

1- Kullanılan anketteki sorulara öğretmenler içtenlikle cevap vermişlerdir. 

 

1.5.SINIRLILIKLAR 

1- Araştırma 2007- 2008 eğitim öğretim yılı Konya ili merkez ilçelerinde görevli 

ilköğretim I.kademe sınıf öğretmenleri ile sınırlıdır. 

2- Bilgi toplama aracı olarak survey metodu kullanılmıştır. Metodun tabiatından 

kaynaklanan sınırlılıklar vardır. 

3- Öğretmenlerin anket sorularına verdikleri cevaplarla sınırlıdır. 

4- Ulaşılan kaynak, kurum ve öğretmenlerle sınırlıdır. 
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1.6.TANIMLAR 

 

Hizmet içi Eğitim: Kişiye işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten, işten 

ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği performans düzeyine ulaşması için 

gereken bilgi, beceri ve davranışların sistemli bir şekilde öğretilmesidir (Gül, 2000). 

 

Öğretmen: Öğretmen, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili öğretim görevlerini 

üzerine alan özel ihtisas mesleğini yerine getiren kişi (MEB, 2001). 

 

Hizmet içi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi: Gelecekte yapılacak eğitim 

faaliyetlerinin planlanabilmesi için gerekli bilgilerin toplanması  amacıyla kayıt ve raporların 

incelenmesi, gözlem yapma, mülakat, grup toplantıları düzenleme, anket ve test uygulama 

yöntemlerinin kullanılmasıdır (Çetinkaya ve Şenol, 2005). 

 

1.7.KISALTMALAR 

 MEB: Milli Eğitim Bakanlığı 

 HİE: Hizmet içi Eğitim 

TTKB: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 

 

1.8.ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 
 Çağdaş eğitim sistemlerinin en önemli unsurlarından biri de kuşkusuz öğretmenlerdir. 

Öğretmenler gerek çağın, gerekse eğitim sistemlerinin getirdiği değişimlere ayak uydurarak 

kendilerini geliştirmek zorundadırlar. Eğitim sistemlerinin başarıya ulaşmasının temel 

noktalarından biri de şüphesiz budur. 21. yüzyıl öğretmenlerinin çağa yakışır nitelikte kaliteli 

birer eğitimci olabilmeleri gerek onların meslek hayatları öncesinde eğitim fakültelerinde 

aldıkları eğitimle, gerekse de mesleklerini yürütürken alacakları hizmet içi eğitimlerle 

mümkündür. 

 

Günümüzde çeşitli alanlarda özellikle de eğitim anlayışında sürekli bir gelişim ve 

değişim yaşanmaktadır. Eğitim anlayışında meydana gelen bu değişiklikler öğretim 
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programlarının da değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı 2004-

2005 eğitim-öğretim yılında pilot okullarda uygulanmaya başlanan ve 2005-2006 yılında tüm 

Türkiye’de uygulanmaya konulan “Yeni İlköğretim Programı’nı” benimsemiştir. Uygulamaya 

konulan bu yeni program, olumlu yönleri yanında uygulama yönünden de bazı aksaklıkları 

beraberinde getirmiştir. Yeni programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin, program noktasındaki 

eksiklikleri, karşılaştıkları güçlükler ve yaşadıkları sorunlarla birlikte bu durumlara önerdikleri 

çözüm yoları bakanlığın yapacağı çalışmalara, eğitim uzmanlarına, araştırmacılara, müfettiş ve 

okul idarecilerine fikir sağlayarak programın eksiklik ve aksaklıklarının giderilmesi ve 

etkinliğinin arttırılabilmesi için son derece önemlidir. 

 

Yeni İlköğretim Programı’nın başarıya ulaşabilmesi için en önemli hususlardan biri de 

programı uygulayacak olan öğretmenlerin programı gerçekleştirebilmek için her yönden 

kendilerini geliştirebilmeleri ile mümkündür. Bu araştırma öğretmenlerin görüş ve fikirlerine 

başvurarak yeni program ile ilgili kendi eksik noktalarının farkına varmalarına ve kendilerini 

değerlendirmelerine fırsat vermektedir. Yine bu araştırma öğretmenlerin yeni program 

doğrultusundaki eksikliklerinin giderilmesi için ne türde uygulamaların yapılması gerektiği ve 

hangi konularda hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının olduğuyla ilgili bakanlık birimlere fikir 

vermektedir. Programla ilgili aksaklıkların, eksikliklerin bir an önce belirlenerek giderilmesi 

programın verimliliği, eğitimim kalitesi ve ülke geleceği için son derece önemlidir. 
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BÖLÜM II 

 Bu bölümde araştırmanın yöntemi, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları ve 

istatistiksel teknikler üzerinde durulacaktır. 

 

 

YÖNTEM 

 2.1.Araştırma modeli 

 

 Bu araştırma tarama modellerinden olan genel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. 

Tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 

koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Tarama modellerinde amaçların ifade 

edilişi genellikle soru cümleleri ile olur. Bunlar:  “Ne idi?” “Nedir?” “Ne ile ilgilidir?” 

“Nelerden oluşmaktadır?” gibi sorulardır (Karasar, 2007: 77). Genel tarama modelleri ise bir 

evrene genelleme yapmak için evrenin tümü ya da evrenden alınan bir örneklem grubu ile 

yapılan tarama çalışmalardır (Ay, 2007). 

 

Öğretmenlerin yeni programla ilgili hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için 

öğretmenlere anket uygulanarak onların görüş ve düşüncelerine başvurulmuştur. 

 

2.2.Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evrenini Konya ili merkez ilçelerindeki 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 

görev yapan ilköğretim okulu I. kademe öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 

ilköğretim okulları rastlantısal olarak seçilmiştir. 

 

2.3.Kullanılan Ölçme Aracı 

 

Ölçme aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen beş dereceli (Tamamen 

yeterliyim, yeterliyim, orta düzeyde yeterliyim, yetersizim, tamamen yetersizim) “Uygulanan 

Yeni Programda İlköğretim I. Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim İhtiyacı” 
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anketi kullanılmıştır. Anket hazırlanırken ilk önce ilgili literatür taranmış, konu ile ilgili 

önceden yapılmış tezler araştırılarak ne türde sorular sorulduğu incelenmiştir. Daha sonra 73 

madde yazılmış, yazılan maddeler geçerlilik ve güvenirlik için uzman görüşlerine sunularak 

madde sayısı 65’e indirilmiştir. Anketteki anlaşılmayan soruların giderilmesi için 20 kişilik 

pilot gruba ön uygulama yapılmış ve herhangi bir sorunun olmadığı görülmüştür. 

 

Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde uygulama grubuna ait tanıtıcı 

bilgilerin olduğu olgusal sorular, ikinci bölümde öğretmenlerin yeni programda hizmet içi 

eğitim gereksinimlerini belirlemeye yönelik sorular, üçüncü bölümde ise öğretmenlerin yeni 

program ve programın uygulamasında karşılaştıkları sorunları belirlemeye yönelik görüşlerinin 

alındığı açık uçlu bir soru yer almaktadır. 

 

 

2.4. Verilerin Analizi 

 

Araştırmada istatistiksel teknikler olarak; aritmetik ortalama ve standart sapma 

kullanılmıştır. İstatistiksel analizler önce verilerin Excel programına aktarılması oradan da 

SPSS 10 programında hesaplanması ile yapılmıştır. 

 

  Anket formunda 5 dereceli sorularda, aritmetik ortalamanın yorumu için aşağıdaki 

ölçüt kullanılmıştır: 

 

En Yüksek Puan-En Düşük Puan  

a = 
Grup sayısı 

         

 

 



  56 

Bu çalışma için aralık katsayısı 

5-1  

a = 
5 

=0,80  

olarak bulunmuştur 

 

Bu aralık katsayısına bağlı olarak aşağıdaki şekilde gruplandırma yapılmıştır. 

1.00-1.80    Hiç yeterli değilim 

1.81-2.60  Yeterli değilim 

2.61-3.40   Orta düzeyde yeterliyim 

3.41-4.20   Yeterliyim 

4.21-5.00  Tamamen yeterliyim 
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BÖLÜM III 

  

BULGULAR VE YORUM 

 

Bu bölümde, ilköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin kendi görüşleri 

doğrultusunda, yeni programı uygulama, etkinlikleri düzenleme ve uygulama, bilgi 

teknolojilerini ve araç-gereçleri kullanma, sınıf yönetimi, okul ve sınıf düzenlenmesiyle 

birlikte öğrencileri ölçme-değerlendirme davranışlarını veri analizleri sonucunda ne düzeyde 

gösterdiklerine dair bulgu ve yorumlar yer almaktadır. 

 

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Araştırmanın birinci alt problemi “ Sınıf öğretmenlerinin yeni programı uygulamadaki 

ihtiyaçları nelerdir?” şeklinde idi. Öğretmenlerin anket sorularına verdikleri cevaplara göre 

elde edilen bulgular Tablo III-1’de gösterilmektedir. Bu bulgulara göre öğretmen cevapları 

yüksek maddeden düşük maddeye doğru sıralama yapılmıştır. 

 

Tablo III.1. Öğretmenlerin Yeni Programı Uygulamadaki İhtiyaçları 

 

Öğretmenlerin Yeni Programı Uygulamadaki İhtiyaçları 

  A
ri

tm
et

ik
 

O
rt

al
am

a 

S
ta

nd
ar

t 

S
ap

m
a 

1.Derse ilgi çekme 4,27 0,71 

2.Öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarma  4,19 0,72 

3.Derste düşünmeyi uyarıcı sorular sorma 4,23 0,81 

4.Derste öğrencilere soru sorma ortamı yaratma  4,13 0,76 

5.Sınıflama, çözümleme, tahminde bulunma ve yaratıcı olma gibi 
bilişsel yöntemleri kullanma 

4,00 0,75 

6.Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme-öğretme 
sürecini günlük yaşantılarla bağlantılı hale getirme 

4,09 0,77 

7.Sınıf içinde sosyal etkileşimi sağlama 4,22 0,70 

8.Öğrencilerle etkili iletişim kurma 4,27 0,74 

9.Öğrencileri bilgilerin araştırılmasında aktif hale getirme 3,92 0,77 
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10.Sınıf içinde öğrencilerin her şekilde kendini ifade edebilecekleri 
güven ortamını hazırlama 

4,24 0,73 

11.Öğrencilere öğrenme bilinci ve sorumluluğu kazandırma 4,08 0,77 

12.Sınıf içinde öğrencilerin görsel ve sözlü sunumlarına yer verme 3,95 0,85 

13.Öğrencilerin  “ Eleştirel düşünme, yaratıcılığı kullanma, 
araştırma yapma, problem çözme'' gibi becerilerini geliştirmeyi 
amaçlayan sınıf içi etkinlikleri uygulama 

4,00 0,73 

14.Sınıf içinde grup etkinliklerine yer verme 3,88 0,85 

15.Öğrencilerin derse motive olmalarını ve etkinliklere istekle 
katılmalarını sağlamak için onlara önerilerde bulunarak teşvik etme 

4,10 0,80 

16.Performans görevlerini amacına uygun verme 3,97 0,79 

17.Araştırmayı teşvik edici proje ödevleri verme 
 

3,89 0,86 

18.Öğrencilerde ne bildikleri noktasında farkındalık oluşturma 
 

3,95 0,78 

 

 

Öğretmenlerin sırasıyla yüksek dereceden daha düşük dereceye katıldığı maddeler 

 

1. ve 8. madde: Derse ilgi çekme / Öğrencilerle etkili iletişim kurma  

10. madde: Sınıf içinde öğrencilerin her şekilde kendini ifade edebilecekleri güven 

ortamını hazırlama 

3. madde: Derste düşünmeyi uyarıcı sorular sorma 

7. madde: Sınıf içinde sosyal etkileşimi sağlama 

            2. madde: Öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarma 

            4. madde: Derste öğrencilere soru sorma ortamı yaratma 

           15. madde: Öğrencilerin derse motive olmalarını ve etkinliklere istekle katılmalarını 

sağlamak için onlara önerilerde bulunarak teşvik etme 

            6. madde: Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme-öğretme sürecini günlük 

yaşantılarla bağlantılı hale getirme 

           11. madde: Öğrencilere öğrenme bilinci ve sorumluluğu kazandırma 

            5. ve 13. madde: “Sınıflama, çözümleme, tahminde bulunma ve yaratıcı olma gibi 

bilişsel yöntemleri kullanma” / “ Eleştirel düşünme, yaratıcılığı kullanma, araştırma yapma, 

problem çözme'' gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlayan sınıf içi etkinlikleri uygulama 

           16.madde: Performans görevlerini amacına uygun verme 
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             12. ve 18. madde: Sınıf içinde öğrencilerin görsel ve sözlü sunumlarına yer verme/ 

Öğrencilerde ne bildikleri noktasında farkındalık oluşturma 

              9.madde: Öğrencileri bilgilerin araştırılmasında aktif hale getirme 

             17. madde: Araştırmayı teşvik edici proje ödevleri verme 

             14. madde:  Sınıf içinde grup etkinliklerine yer verme 

 

Öğretmenlerin yeni programı uygulamadaki ihtiyaçlarının ne düzeyde olduğuna dair 

ortalamalar incelendiğinde;  Tablo III-1’de öğretmenlerin;   “Derse ilgi çekme” ve 

“Öğrencilerle etkili iletişim kurma” davranışlarında “tamamen yeterliyim” (4,27), “Sınıf içinde 

öğrencilerin her şekilde kendini ifade edebilecekleri güven ortamını hazırlama” davranışına 

“tamamen yeterliyim” (4,24), “Derste düşünmeyi uyarıcı sorular sorma” davranışına  

“tamamen yeterliyim” (4,23), “Sınıf içinde sosyal etkileşimi sağlama” davranışına da 

“tamamen yeterliyim” (4,22), şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. 

 

 Öğretmenlerin Tablo III-1’de  “Öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarma”  davranışına 

“yeterliyim” (4,19), “Derste öğrencilere soru sorma ortamı yaratma” davranışına “yeterliyim” 

(4,13), “Öğrencilerin derse motive olmalarını ve etkinliklere istekle katılmalarını sağlamak için 

onlara önerilerde bulunarak teşvik etme” davranışına “yeterliyim” (4,10),  “Anlamlı 

öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme-öğretme sürecini günlük yaşantılarla bağlantılı hale 

getirme” davranışına da “yeterliyim” (4,09) şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. Paşa (2002) 

tarafından yapılan benzer bir çalışmada öğretmenlerin, “öğrencilerin hazır bulunuşluklarını 

belirleme”, “derslerde kazandırılacak davranışların yaşamda ne işe yarayacağını, bunların 

hangi sorunların çözümünde kullanılacağını örneklerle açıklama” “öğrencileri konu ile ilgili 

düşüncelerini açıklamaya ve soru sormaya yönlendirme” gibi davranışlarda da öğretmenlerin 

tamamen yeterliyim cevabını verdikleri görülmektedir. Ancak yine bu çalışmada “derslerde 

kazandırılacak davranışların yaşamda ne işe yarayacağını, bunların hangi sorunların 

çözümünde kullanılacağını örneklerle açıklama” davranışının gözlem sonuçlarına göre hiç 

yeterli olmadığı, “öğrencileri konu ile ilgili düşüncelerini açıklamaya ve soru sormaya 

yönlendirme” davranışının ise yine gözlem sonuçlarına göre orta düzeyde yeterli olduğu 

görülmüştür.  
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Yapılandırmacılık yaklaşımı öğrenene öğrenmeyi öğretmekte, bilgiyi anlamlı 

kılmaktadır. Anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için de öğrenen geçmişteki bilgileri ile 

yeni bilgileri arasında ilişkiler kurmalı, öğrendiği bilgileri gerçek yaşam durumlarına 

aktarabilmelidir. Öğrenen, öğrendiği bilgiyi günlük yaşamda nerede, nasıl kullanacağını bilirse 

öğrenmeye daha istekli olacaktır. Bu yüzden öğretmenler, öğrencilerde anlamlı bir öğrenmenin 

gerçekleşmesi için öğretme-öğrenme sürecini günlük yaşantılarla bağlantılı hale 

getirmelidirler. 

 

   Yine Tablo III-1’de öğretmenlerin, “Öğrencilere öğrenme bilinci ve sorumluluğu 

kazandırma” konusunda “yeterliyim” (4,08), “Sınıflama, çözümleme, tahminde bulunma ve 

yaratıcı olma gibi bilişsel yöntemleri kullanma” ve “Öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcılığı 

kullanma, araştırma yapma, problem çözme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlayan sınıf içi 

etkinlikleri uygulama” davranışlarına  “yeterliyim” (4,00) şeklinde cevap verdikleri 

görülmüştür. Brooks ve Brooks (1993)’ a göre yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen, 

öğrenenlerin sorumluluk aldığı çalışmaları sırasında “sınıflama, çözümleme, tahminde bulma, 

eleştirme ve yaratma gibi zihinsel etkinliği gerektiren üst düzey düşünme becerilerini 

kullanmaya olanak sağlayacak öğrenme bağlamlarını oluşturur (Akt. Erdem, 2001: 86). Yine 

öğretmen öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri etkinlikleri 

düzenleyicidir. Bu nedenle, öğretmenler sınıf içi ya da sınıf dışı çalışmalarında bu tarz 

etkinliklere yer vermeli öğrencilere öğrenme sorumluluğu kazandırarak neyi niçin öğrendiğini 

bilen, araştıran, sorgulayan, günlük yaşam problemlerinde çözüm yolu bulabilen, çevresindeki 

olaylara meraklı, üretken kendine ve toplumuna sorumlu bireyler yetiştirmelidirler. 

 

 Yine Tablo III-1’de öğretmenlerin,  “Performans görevlerini amacına uygun verme” 

davranışına “yeterliyim” (3,97), “Sınıf içinde öğrencilerin görsel ve sözlü sunumlarına yer 

verme” ve  “Öğrencilerde ne bildikleri noktasında farkındalık oluşturma” davranışlarına 

“yeterliyim” (3,95), “Öğrencileri bilgilerin araştırılmasında aktif hale getirme” davranışına 

“yeterliyim” (3,92), “Araştırmayı teşvik edici proje ödevleri verme” davranışına “yeterliyim” 

(3,89), “Sınıf içinde grup etkinliklerine yer verme” davranışına “yeterliyim” (3,88), şeklinde 

görüş bildirmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin yeni programı uygulama açısından pek çok 
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davranışta yeterli oldukları görülmekte olup öğretmenlerin programı uygulama noktasında 

hizmet içi eğitim ihtiyacı olmadığı görülmektedir. 

 

Paşa (2002) tarafından yapılan benzer bir çalışmada öğretmenlerin “öğrencilerin 

bireysel ya da grup olarak sınıfta güçlerine ve ilgilerine uygun etkinlikleri yapmayı örgütleme” 

davranışına öğretmenlerin tamamen yeterliyim görüşünü bildirdikleri görülmüştür. Yine Erişen 

(1997) ’in yaptığı benzer bir çalışmada “derste sadece bilgi aktaran değil, bulan, yapan değil; 

daha çok bulduran, yaptıran, çözdüren durumda olma” davranışına öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun “genellikle” cevabını verdikleri görülmüştür. Öğretmenlerin bu davranışa ilişkin 

hizmet içi eğitim ihtiyacı kendi değerlendirmelerine göre hemen hemen hiç yokken, öğrenci 

değerlendirmelerine göre ise oldukça yüksek düzeydedir. 

 

Yapılandırmacılık yaklaşımına dayanan yeni programda öğretmen bilgiyi direk aktaran 

değil, öğrenciye bilginin yapılandırılmasında rehber olan rolündedir. Öğretmen bu rolü iyi 

benimsemeli “öğretici” rolünden uzaklaşarak “ortam düzenleyen”, “yönlendiren”, 

“kolaylaştıran” rolleri benimsemelidir. 

 

 

3.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum  

 

Araştırmanın ikinci alt problemi “ Sınıf öğretmenlerinin yeni programda etkinlikleri 

düzenlemedeki ihtiyaçları nelerdir?” şeklinde idi. Öğretmenlerin anket sorularına verdikleri 

cevaplara göre elde edilen bulgular Tablo III-2’de gösterilmektedir. Bu bulgulara göre 

öğretmen cevapları yüksek maddeden düşük maddeye doğru sıralama yapılmıştır. 
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Tablo III.2.  Öğretmenlerin Etkinlikleri Düzenlemedeki İhtiyaçları 

 

Öğretmenlerin Etkinlikleri Düzenlemedeki İhtiyaçları 

 A
ri

tm
et

ik
 

O
rt

al
am

a 

S
ta

nd
ar

t 

S
ap

m
a 

1.Öğrencilerin bilgiyi yapılandırması ve anlamasına yardımcı sınıf 
içi etkinlikleri hazırlama. 

3,85 0,78 

2.“ Eleştirel düşünme, yaratıcılığı kullanma, araştırma yapma, 
problem çözme'' gibi öğrenci becerilerini geliştirici etkinlikler 
hazırlama 

3,80 0,78 

3.Öğrencilerin sahip oldukları bilgileri ortaya çıkarıcı etkinlikler 
hazırlama 

3,82 0,79 

4.Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya teşvik edici ekinlikler 
hazırlama 

3,88 0,86 

5.Etkinlikleri hazırlamada farklı zekâ alanlarına sahip öğrencileri 
göz önünde bulundurma 

3,85 0,85 

6.Etkinliklerde öğrenci görüşlerine yer verme 4,03 0,86 

7.Etkinlikleri uygulama aşamasında öğrenciye rehber olma 4,11 0,80 

8.Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya teşvik edici ekinlikleri 
uygulama 

3,99 0,78 

9.Etkinlikleri uygulamada süreyi verimli kullanma 3,82 0,88 

10.Etkinlikleri uygulamada tüm öğrencilere ulaşma 3,80 0,85 

11.Farklı zekâ alanındaki öğrenciler için farklı etkinlikleri 
uygulama 

3,70 0,90 

12.Öğrenci çalışma kitabındaki etkinlikleri uygulama 4,20 0,80 

 

 

Öğretmenlerin sırasıyla yüksek dereceden daha düşük dereceye katıldığı maddeler 

 

12. madde: Öğrenci çalışma kitabındaki etkinlikleri uygulama 

 7. madde: Etkinlikleri uygulama aşamasında öğrenciye rehber olma 

            6. madde: Etkinliklerde öğrenci görüşlerine yer verme 

            4. madde: Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya teşvik edici ekinlikler hazırlama 

            8. madde: Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya teşvik edici ekinlikleri uygulama  

            1. ve 5. madde: Öğrencilerin bilgiyi yapılandırması ve anlamasına yardımcı sınıf içi 

etkinlikleri hazırlama / Etkinlikleri hazırlamada farklı zekâ alanlarına sahip öğrencileri göz 

önünde bulundurma. 
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 3. ve 9. madde: Öğrencilerin sahip oldukları bilgileri ortaya çıkarıcı etkinlikler 

hazırlama / Etkinlikleri uygulamada süreyi verimli kullanma 

 10. madde: Etkinlikleri uygulamada tüm öğrencilere ulaşma 

           11. madde: Farklı zekâ alanındaki öğrenciler için farklı etkinlikleri uygulama 

 

Öğretmenlerin yeni programda etkinlikleri düzenlemedeki ihtiyaçlarının ne düzeyde 

olduğuna dair ortalamalar incelendiğinde;  Tablo III-2’de öğretmenlerin “Öğrenci çalışma 

kitabındaki etkinlikleri uygulama” davranışına “yeterliyim” (4,20), “Etkinlikleri uygulama 

aşamasında öğrenciye rehber olma” davranışına “yeterliyim” (4,11), “Etkinliklerde öğrenci 

görüşlerine yer verme” davranışına “yeterliyim” (4,03), “Öğrencileri bireysel ve grupla 

çalışmaya teşvik edici ekinlikler hazırlama” davranışına “yeterliyim” (3,99), “Öğrencilerin 

bilgiyi yapılandırması ve anlamasına yardımcı sınıf içi etkinlikleri hazırlama” ve “ Etkinlikleri 

hazırlamada farklı zekâ alanlarına sahip öğrencileri göz önünde bulundurma” davranışlarına da 

“yeterliyim” (3,85) şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. Paşa (2002) tarafından yapılan 

benzer çalışmada “öğretim sırasında bireysel farklılıkları dikkate alma” davranışına 

öğretmenlerin tamamen yeterliyim görüşünü bildirdikleri görülürken çalışmadaki gözlem 

sonuçları ise öğretmenlerin davranışı orta düzeyde gösterdiklerini bildirmektedir. 

 

Yine Tablo III-2’de öğretmenlerin “Öğrencilerin sahip oldukları bilgileri ortaya çıkarıcı 

etkinlikler hazırlama” ve “Etkinlikleri uygulamada süreyi verimli kullanma” davranışlarına 

“yeterliyim” (3,82), “Etkinlikleri uygulamada tüm öğrencilere ulaşma” davranışına 

“yeterliyim” (3,80), “Farklı zekâ alanındaki öğrenciler için farklı etkinlikleri uygulama” 

davranışına “yeterliyim” (3,70), şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür. Yıldız tarafından 

(2006) yapılan çalışmada öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecini düzenlemedeki hizmet içi 

eğitim ihtiyaçları incelendiğinde, bu konuda yeterliyim ve orta düzeyde yeterliyim cevabını 

veren öğretmenlerin oran olarak birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. 

 

Yeni programın öğretmenlerden beklediği, her konuda öğrencilerin bireysel 

farklılıklarını göz önüne alarak hareket etmeleridir. Sınıf içinde etkinlikler düzenlenirken farklı 

zekâ alanlarına sahip öğrenciler unutulmamalıdır. Programda etkinlikler Çoklu Zekâ kuramına 

dayandırılmaktadır. Öğretmenin rolü öğrencilere rehberlik yaparak öğrenmeyi kolaylaştırmak 
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olarak belirlenmiştir (MEB, 2005c:24). Bilgiyi yapılandıran, araştıran, sorgulayan, eleştirel 

düşünen, karar veren, karşılaştığı sorunlara farklı çözüm yolları üretebilen bireylerin 

yetişmesine rol oynayacak etkinliklerin planlanması ve bu etkinliklerin ister bireysel isterse 

grupla uygulanması oldukça önemlidir. Bu yüzden öğretmenler etkinlikleri planlarken ve 

uygularken titiz davranmalı farklı zekâ alanlarına hitap edebilmelidirler. 

 

 

3.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “ Sınıf öğretmenlerinin bilgi teknolojilerini ve araç 

gereçleri kullanmadaki ihtiyaçları nelerdir?” şeklinde idi. Öğretmenlerin anket sorularına 

verdikleri cevaplara göre elde edilen bulgular Tablo III-3’de gösterilmektedir. Bu bulgulara 

göre öğretmen cevapları yüksek maddeden düşük maddeye doğru sıralama yapılmıştır. 

 

Tablo III.3. Öğretmenlerin Bilgi Teknolojilerini ve Araç-gereçleri Kullanmadaki 

İhtiyaçları 

 

Öğretmenlerin Bilgi Teknolojilerini ve Araç-gereçleri 

Kullanmadaki İhtiyaçları 

 A
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1.Öğretmen kılavuz kitaplarından yararlanma 4,21 0,78 

2.Kılavuz kitaplar haricinde gerekli kaynak kitaplara başvurma 4,10 0,77 

3.Derste bilgisayar- tv- video vs öğretim araçlarını kullanma 3,60 0,91 

4.Öğretim araç-gereçlerini zamanında ve etkili kullanma 3,93 0,83 

5.Öğrencilerin yaptığı etkinlik çalışmalarında öğretim araç 
gereçlerini kullanmalarına rehberlik etme 

3,97 0,84 

6.Öğrencilere ders içinde bilgisayar- tv- video vs öğretim 
araçlarını kullanmada sorumluluklar verme 

3,71 0,90 

7.İnternetten amacına uygun faydalanma 3,78 0,95 

8.Öğrencilerin okul ortamında internetten faydalanmasına olanak 
sağlama 

3,47 1,04 
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Öğretmenlerin sırasıyla yüksek dereceden daha düşük dereceye katıldığı maddeler 

 

1. madde: Öğretmen kılavuz kitaplarından yararlanma 

2.madde: Kılavuz kitaplar haricinde gerekli kaynak kitaplara başvurma 

5. madde: Öğrencilerin yaptığı etkinlik çalışmalarında öğretim araç gereçlerini 

kullanmalarına rehberlik etme 

4. madde: Öğretim araç-gereçlerini zamanında ve etkili kullanma 

7. madde: İnternetten amacına uygun faydalanma 

 6. madde: Öğrencilere ders içinde bilgisayar- tv- video vs öğretim araçlarını 

kullanmada sorumluluklar verme 

 3. madde: Derste bilgisayar- tv- video vs öğretim araçlarını kullanma 

 8. madde: Öğrencilerin okul ortamında internetten faydalanmasına olanak sağlama 

 

Öğretmenlerin yeni programda bilgi teknolojilerini ve araç-gereçleri kullanmadaki 

ihtiyaçlarının ne düzeyde olduğuna dair ortalamalar incelendiğine; Tablo III-3’de 

öğretmenlerin “Öğretmen kılavuz kitaplarından yararlanma” davranışına “tamamen 

yeterliyim” (4,21), “Kılavuz kitaplar haricinde gerekli kaynak kitaplara başvurma” davranışına 

“yeterliyim” (4,10), “Öğrencilerin yaptığı etkinlik çalışmalarında öğretim araç-gereçlerini 

kullanmalarına rehberlik etme” davranışına da “yeterliyim” (3,97) şeklinde cevap verdikleri 

görülmüştür. Paşa (2002) tarafından yapılan çalışmada öğretmen, müdür ve gözlem 

sonuçlarına göre öğretmenlerin, kaynak kitaplardan yararlanma ve öğrencilere öğretim araç-

gereçlerini kullanmalarında rehberlik etme de öğretmen görüşlerine göre tamamen yeterli 

müdür ve gözlem sonuçlarına göre ise yeterli oldukları görülmüştür. 

 

Yine Tablo III-3’de öğretmenlerin,  “Öğretim araç-gereçlerini zamanında ve etkili 

kullanma” davranışına “yeterliyim” (3,93),  “İnternetten amacına uygun faydalanma” 

davranışına “yeterliyim” (3,78),  “Öğrencilere ders içinde bilgisayar- tv- video vs öğretim 

araçlarını kullanmada sorumluluklar verme” davranışına “yeterliyim” (3,71), “Derste 

bilgisayar- tv- video vs öğretim araçlarını kullanma” davranışına “yeterliyim” (3,60), 

“Öğrencilerin okul ortamında internetten faydalanmasına olanak sağlama” davranışına da 

“yeterliyim” (3,47) şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür. 
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Erişen (1997) tarafından yapılan benzer bir çalışmada öğretmenlerin derste öğretim 

araç-gereçlerini zamanında ve etkili kullanmaya özen gösterme davranışlarındaki hizmet içi 

eğitim ihtiyaçlarının kendi görüşleri doğrultusunda hemen hemen hiç olmadığı görülmüştür. 

Yine Erişen (1997)’in yaptığı bu çalışmada öğrencilere araç-gereçleri kullanma konusunda 

sorumluluklar verme davranışlarında öğretmen görüşlerine göre hizmet içi eğitim ihtiyacı 

olmadığı ortaya çıkarken gözlem sonuçları ise bunun tam tersini göstermektedir. Gözütok 

(1990) tarafından yapılan araştırmada da öğretmenlerin bu konuda eğitim ihtiyacında olduğu 

görülmüştür (Akt. Erişen, 1997: 111). 

 

Yıldız (2006) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin, bilgisayar ve internet 

kullanımı ile ilgili temel bilgi ve becerileri öğrenmelerine yönelik hizmet içi eğitim ihtiyacının 

çok az oluğu görülmüştür. 

 

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün MEB İnternete Erişim Projesi ile 

2007 yılı sonuna kadar yaklaşık 29.000 adet okulda ADSL internet erişimi sağlanmıştır. Buna 

bağlı olarak; lise ve dengi okulların %95’inin (öğrencilerinin %99), ilköğretim okullarının 

%59’unun (öğrencilerinin % 93) olmak üzere yaklaşık 12 milyon öğrencinin ve 400.000 

bilgisayarın internet erişimi sağlanmıştır. Bağlantısı gerçekleştirilemeyen ADSL internet 

erişimi sağlanması mümkün olmayan 5.274 okula da Uydu İnternet erişimi sağlanması 

amacıyla Türksat A.Ş. tarafından çalışmalar başlatılmış olup 2008 yılı sonuna kadar bu 

çalışmaların tamamlanması beklenmektedir (MEB, bt). Yine bakanlığın ilgili birimi tarafından 

İntel Gelecek İçin Eğitim Projesi Öğretmen Programı çerçevesinde eğitimde kaliteyi arttırmak, 

bilişim teknolojilerini öğrencilerin hizmetine sunmak, öğretmenlerin bu teknolojileri sınıflarına 

entegre etmelerine yardımcı olmak ve sınıflarda işlenen derslerde öğrencilerin bilişim 

teknolojilerinden bir araç olarak yararlanmalarını sağlamak amacıyla MEB’in sorumluluğunda 

bulunan okullarda görev yapan çok sayıda öğretmen söz konusu program kapsamında 

eğitilmiştir (MEB, 2006). MEB tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar doğrultusunda 

öğretmenlerin bilişim teknolojileri noktasındaki eksikliklerinin giderilmiş olduğu 

düşünülebilir. 
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Bilginin hızla çoğalarak arttığı günümüzde teknoloji okur-yazarlığı oldukça önemlidir. 

Öğrencilerin okul ortamında bilgisayarla ve internetle karşı karşıya gelmeleri günlük yaşam 

problemlerinin çözümünde ve öğrencilerin bilgiye ulaşmalarında oldukça büyük kolaylıklar 

sağlayacaktır. Öğretmenlerimiz, MEB tarafından oluşturulan Bilişim Teknolojileri (BT) 

sınıflarında öğrencileri ilköğretim birinci sınıftan itibaren bilgisayar ve internetle tanıştırmalı 

onların küçük yaşlardan itibaren farklı bir dünya ile yüz yüze gelmelerine olanak 

sağlamalıdırlar. 

 

 

3.4. Araştırmanın Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Araştırmanın dördüncü alt problemi “ Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi ile ilgili 

ihtiyaçları nelerdir?” şeklinde idi. Öğretmenlerin anket sorularına verdikleri cevaplara göre 

elde edilen bulgular Tablo III-4’de gösterilmektedir. Bu bulgulara göre öğretmen cevapları 

yüksek maddeden düşük maddeye doğru sıralama yapılmıştır. 

 

Tablo III. 4. Öğretmenlerin Sınıf Yönetimiyle İlgili İhtiyaçları 

 

 

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimiyle İlgili İhtiyaçları 
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1.Sınıf içinde demokratik bir lider olma 4,28 0,77 

2.Öğrencilere birer birey olduğunu hissettirme, fikir ve 
düşüncelerine önem verme 

4,28 0,74 

3.Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirleme 4,21 0,79 

4.Sınıf içinde hem disiplini sağlama hem de öğrencilerle arkadaş 
olma 

4,20 0,84 

5.Sınıf içinde yargılayıcı değil,  betimleyici dil kullanma 4,04 0,86 

6.Sınıf içinde öğrencilerle sözel olmayan iletişim kurma 4,16 0,78 
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Öğretmenlerin sırasıyla yüksek dereceden daha düşük dereceye katıldığı maddeler 

 

1. ve 2. madde: Sınıf içinde demokratik bir lider olma / Öğrencilere birer birey olduğunu 

hissettirme, fikir ve düşüncelerine önem verme 

3. madde: Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirleme 

4. madde: Sınıf içinde hem disiplini sağlama hem de öğrencilerle arkadaş olma 

      6. madde: Sınıf içinde öğrencilerle sözel olmayan iletişim kurma 

      5. madde: Sınıf içinde yargılayıcı değil,  betimleyici dil kullanma 

 

Öğretmenlerin yeni programda sınıf yönetimiyle ilgili ihtiyaçlarının ne düzeyde 

olduğuna dair ortalamalar incelendiğine;  Tablo III-4’te öğretmenlerin, “Sınıf içinde 

demokratik bir lider olma” ve  “Öğrencilere birer birey olduğunu hissettirme, fikir ve 

düşüncelerine önem verme” davranışlarına “tamamen yeterliyim” (4,28) şeklinde cevap 

verdikleri görülmüştür. Erişen (1997) tarafından yapılan çalışmada da öğretmenlerin ilgili 

davranışları göstermede kendi görüşlerine göre eğitim ihtiyacının olmadığı görülürken öğrenci 

görüşlerine göre ise hizmet içi eğitim ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır. 

 

Yine Tablo III-4’te öğretmenlerin,  “Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirleme” 

davranışına “tamamen yeterliyim” (4,21), “Sınıf içinde hem disiplini sağlama hem de 

öğrencilerle arkadaş olma” davranışına “yeterliyim” (4,20), “Sınıf içinde öğrencilerle sözel 

olmayan iletişim kurma” davranışına “yeterliyim” (4,16), “Sınıf içinde yargılayıcı değil,  

betimleyici dil kullanma” davranışına da “yeterliyim” (4,04)  şeklinde cevap verdikleri 

görülmektedir. Paşa (2002) tarafından yapılan araştırma benzer davranışlara yönelik 

öğretmenlerin, kendi görüşleri doğrultusunda bu davranışları göstermede tamamen yeterli 

olduğu sonucunu gösterirken, müdür ve gözlem sonuçlarının ortalaması yeterli oldukları, genel 

ortalama ise tamamen yeterli oldukları sonucunu göstermektedir. 

 

Çağdaş eğitimin amacı özgürce düşünen, düşündüğünü ifade edebilen, kendine güveni 

tam, hür, bağımsız ve demokratik bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerde bu tür davranışların 

gelişmesi sınıfında bu tür davranışları uygulayarak öğrencilerine model olacak öğretmenlerle 

mümkündür. Bu yüzden öğretmenler sınıflarında demokratik bir lider olmalı, öğrencilerin 



  69 

görüş ve fikirlerine önem vererek kendilerini önemli hissetmelerine ön ayak olmalı, iletişimi 

iyi kurarak öğrencilere öğretmen olmanın yanında aynı zamanda iyi bir arkadaş ve rehber 

olmalıdırlar. 

 

3.5. Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Araştırmanın beşinci alt problemi “ Sınıf öğretmenlerinin okul ve sınıf düzenlemesiyle 

ile ilgili ihtiyaçları nelerdir?” şeklinde idi. Öğretmenlerin anket sorularına verdikleri cevaplara 

göre elde edilen bulgular Tablo III-5’de gösterilmektedir. Bu bulgulara göre öğretmen 

cevapları yüksek maddeden düşük maddeye doğru sıralama yapılmıştır. 

 

Tablo III.5.  Öğretmenlerin Okul ve Sınıf Düzenlemesiyle İlgili İhtiyaçları 

 

 

Öğretmenlerin Okul ve Sınıf Düzenlemesiyle İlgili İhtiyaçları 
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1.Sınıf içi düzenlemeyi sosyal etkileşime yönelik hazırlama 4,01 0,83 

2.Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayıcı uyarıcı ve çeşitlenmiş bir 
sınıf ortamı yaratma 

3,94 0,76 

3. Sınıf içinde bilgisayar, tv, video ve benzeri teknolojileri 
eğitime faydalı olacak şekilde kullanıma hazırlama 

3,70 0,93 

4.Öğrencilerin okul içinde bilişim teknolojilerinden 
faydalanmasına olanak sağlama 

3,69 0,97 

5.Sınıf içinde birkaç öğrenme etkinliğinin gerçekleşebileceği 
mekânlar hazırlama 

3,72 0,93 

 

Öğretmenlerin sırasıyla yüksek dereceden daha düşük dereceye katıldığı maddeler 

 

1. madde: Sınıf içi düzenlemeyi sosyal etkileşime yönelik hazırlama 

2. madde: Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayıcı uyarıcı ve çeşitlenmiş bir sınıf ortamı 

yaratma 

5. madde: Sınıf içinde birkaç öğrenme etkinliğinin gerçekleşebileceği mekânlar 

hazırlama 
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 3. madde: Sınıf içinde bilgisayar, tv, video ve benzeri teknolojileri eğitime faydalı 

olacak şekilde kullanıma hazırlama 

 4. madde: Öğrencilerin okul içinde bilişim teknolojilerinden faydalanmasına olanak 

sağlama 

 

 Öğretmenlerin yeni programda okul ve sınıf düzenlemesiyle ilgili ihtiyaçlarının ne 

düzeyde olduğuna dair ortalamalar incelendiğine;  Tablo III-5’de öğretmenlerin,“Sınıf içi 

düzenlemeyi sosyal etkileşime yönelik hazırlama” konusunda “yeterliyim” (4,01), 

“Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayıcı uyarıcı ve çeşitlenmiş bir sınıf ortamı yaratma”  

konusunda “yeterliyim” (3,94), “Sınıf içinde birkaç öğrenme etkinliğinin gerçekleşebileceği 

mekânlar hazırlama” konusunda da  “yeterliyim” (3,72),  şeklinde cevap verdikleri 

görülmüştür. Yeni programın esas aldığı yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme bilişsel olduğu 

kadar sosyal bir süreçtir. Bu yüzden sınıf içi sosyal etkileşim iyi sağlanmalı öğrencilerin 

birbirleriyle ve öğretmenleriyle etkileşimlerine önem verilmelidir. Uygulanacak etkinlikler, 

kullanılacak araç-gereçler, sınıf içi oturma düzenleri sosyal etkileşime yönelik hazırlanmalı, 

sınıf içinde değişik uyaranlar oluşturularak amaçlar gerçekleştirilmelidir.  

 

Yine Tablo III-5’de öğretmenlerin, “Sınıf içinde bilgisayar, tv, video ve benzeri 

teknolojileri eğitime faydalı olacak şekilde kullanıma hazırlama”  konusunda “yeterliyim” 

(3,70), “Öğrencilerin okul içinde bilişim teknolojilerinden faydalanmasına olanak sağlama” 

konusunda da “yeterliyim” (3,69), şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. Öğretmenlerin bu 

noktada yeterliyim görüşünü savunmalarındaki büyük etken MEB Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde çok sayıda ilköğretim okullarında açılan Bilgi 

Teknolojisi (BT) sınıfları ve yine bakanlık tarafından yürütülen “İntel Gelecek İçin Eğitim 

Projesi Öğretmen Programı” ile öğretmenlerin bu yönde eğitim almalarıdır. 30 /01/ 2002 tarih 

ve 1066 sayılı genelge ile MEB tarafından bilgi çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu 

olmak için evrensel düşünen ve ulusal davranan insanı yetiştirmek, insanımızın ve 

toplumumuzun rekabet gücünü sürekli artırmak için eğitim sisteminin her kademesini 

teknolojiyle desteklemek amacıyla 2802 ilköğretim okulunda 3188 bilgi teknolojisi sınıfı 

açılmış ve açılmaya devam edilmektedir (MEB, 2002). 
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3.7. Araştırmanın Altıncı Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Araştırmanın altıncı alt problemi “ Sınıf öğretmenlerinin okul ve sınıf düzenlemesiyle 

ile ilgili ihtiyaçları nelerdir?” şeklinde idi. Öğretmenlerin anket sorularına verdikleri cevaplara 

göre elde edilen bulgular Tablo III-6’da gösterilmektedir. Bu bulgulara göre öğretmen 

cevapları yüksek maddeden düşük maddeye doğru sıralama yapılmıştır. 

 

Tablo III.6. Öğretmenlerin Öğrencileri Ölçme ve Değerlendirmedeki İhtiyaçları 

 

 

Öğretmenlerin Öğrencileri Ölçme ve Değerlendirmedeki 
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1.Performans değerlendirme 4,03 0,83 

2.Portfolyo(ürün dosyası) değerlendirme 3,78 0,80 

3.Proje değerlendirme 3,85 0,87 

4.Değerlendirme de gözlem ve görüşme kriterlerini göz önünde 
bulundurma 

3,87 0,88 

5.Tutum ve beceri ölçeklerinden faydalanma 3,80 0,84 

6.Yazılı sınavları uygulama 4,16 0,79 

7.Başarı testleri uygulama 4,10 0,84 

8.Açık uçlu sorulardan faydalanma 4,00 0,80 

9.Öğrencilerin birbirlerini değerlendirmesine fırsat verme 3,87 0,89 

10.Öğrencilerin kendisini değerlendirmesine fırsat verme 4,00 0,85 

11.Velileri değerlendirme süreci içine katma 3,70 0,86 

 

 

Öğretmenlerin sırasıyla yüksek dereceden daha düşük dereceye katıldığı maddeler 

 

 6. madde: Yazılı sınavları uygulama 

 7. madde: Başarı testleri uygulama 

 1. madde: Performans değerlendirme 
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 8. ve 10. madde: Açık uçlu sorulardan faydalanma /  Öğrencilerin kendisini 

değerlendirmesine fırsat verme 

 4. ve 9. madde: Değerlendirme de gözlem ve görüşme kriterlerini göz önünde 

bulundurma / Öğrencilerin birbirlerini değerlendirmesine fırsat verme 

 3. madde: Proje değerlendirme 

 5. madde: Tutum ve beceri ölçeklerinden faydalanma 

 2. madde: Portfolyo(ürün dosyası) değerlendirme 

 11. madde: Velileri değerlendirme süreci içine katma 

 

 Öğretmenlerin yeni programda öğrencileri ölçme ve değerlendirmedeki ihtiyaçlarının 

ne düzeyde olduğuna dair ortalamalar incelendiğine; Tablo III-6’da öğretmenlerin, “Yazılı 

sınavları uygulama”  noktasında “yeterliyim” (4,16), “Başarı testleri uygulama” noktasında 

“yeterliyim”(4,10) şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. Paşa (2002) tarafından yapılan 

çalışmada da benzer ölçme-değerlendirme tekniklerinde öğretmenlerin kendi görüşlerinin 

ortalamasının tamamen yeterli olduğu görülürken, gözlem sonuçları ise öğretmenlerin bu 

konuda orta düzeyde yeterli olduğunu göstermektedir. Erişen (1997) tarafından yapılan 

çalışmada ilgili davranışlarda öğretmen ve öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmuş olup öğretmenlerin kendilerini değerlendirmeleri, öğrencilerin öğretmenleri 

değerlendirmelerinden farklılık göstermiştir. Kayhan (1999) ’ın yaptığı araştırmada 

öğretmenlerin “çoktan seçmeli test” tekniği hakkında kendilerini oldukça yeterli buldukları 

görülmüştür. 

 

 Yıldız (2006) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin genel yorumu, ölçme ve 

değerlendirme tekniklerinin kullanımının öğrenilmesi ve geliştirilmesinden çok, öğrenci 

davranışlarının veya niteliklerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi yönündedir. 

 

Yine Tablo III-6’da öğretmenlerin “Performans değerlendirme” noktasında 

“yeterliyim”(4,03) şeklinde görüş bildirirken, “Açık uçlu sorulardan faydalanma” ve 

“Öğrencilerin kendisini değerlendirmesine fırsat verme” noktasında da yine öğretmenlerin  

“yeterliyim” (4,00), görüşünü bildirdikleri görülmektedir. Erişen (1997) tarafından yapılan 

çalışmada “öğrenci başarısını değerlendirmede öğrencilerin de katılımını sağlama” davranışına 



  73 

öğretmenlerin, öğrencilerin ve gözlem sonuçlarının faklılık gösterdiği görülmüş, öğrenci ve 

gözlem sonuçlarına göre öğretmenlerin bu konuda hizmet içi eğitime ihtiyacı olduğu 

belirtilmiştir. 

 

Tablo III-6’da öğretmenlerin “Değerlendirme de gözlem ve görüşme kriterlerini göz 

önünde bulundurma” ve “Öğrencilerin birbirlerini değerlendirmesine fırsat verme” noktasında 

“yeterliyim”(3,87), “Proje değerlendirme” noktasında (3,85), “Tutum ve beceri ölçeklerinden 

faydalanma” noktasında “yeterliyim”(3,80), “Portfolyo (ürün dosyası) değerlendirme” 

noktasında “yeterliyim”(3,78), “Velileri değerlendirme süreci içine katma” konusunda 

“yeterliyim”(3,70) şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

 

Yeni programla birlikte öğrencileri ölçme değerlendirme noktasında da değişikliklere 

gidilmiş ürün değil süreci değerlendirme ön plana çıkmıştır. Değerlendirmede geleneksel 

ölçme metotları gözlenmek istenen problem çözme, araştırma, inceleme yapma, bilgileri yazılı 

ve sözlü ifade etme, yaratıcılığı kullanma vb. becerileri belirlemede yetersiz kalmış, bunun 

yerine bu tür becerileri ölçecek alternatif değerlendirme yaklaşımları yeni programla birlikte 

gündeme gelmiştir. Öğretmenlerin uygulanan programla birlikte ölçme-değerlendirmede 

alternatif değerlendirme yaklaşımlarını benimseyip, öğrenci ve velileri bu sürecin içine katması 

programın verimliliği açısından oldukça önemlidir.  
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 BÖLÜM IV 

 

SONUÇ  

 

Bu araştırmada elde edilen bulgular sonucunda ortaya çıkan sonuçlar şunlardır. 

 

1. İlköğretim I. kademe sınıf öğretmenlerinin yeni programı uygulamasına ilişkin ortaya 

çıkan sonuçlar; 

 

Kendi görüşlerine göre öğretmenler programın uygulanmasına ilişkin belirlenen 18 

maddenin 5’inde  “tamamen yeterli”, geriye kalan 13 madde de ise “yeterli” dirler.  

 

Öğretmenlerin belirlenen maddeler arasında yüksek dereceden daha düşük dereceye 

katıldığı maddeler sıralandığında; 

İlk iki sırada: 

• “derse ilgi çekme”, “etkili iletişim kurma”  

• “ sınıf içinde öğrencilerin her şekilde kendini ifade edebilecekleri güven 

ortamını hazırlama” 

Son iki sırada: 

• “araştırmayı teşvik edici proje ödevleri verme”  

• “sınıf içinde grup etkinliklerine yer verme”  yer almaktadır. 

 

Bu sonuçlara göre öğretmenlerin yeni programda uygulama ile ilgili hizmetçi eğitim 

ihtiyaçları yoktur. 

 

 2. İlköğretim I. kademe sınıf öğretmenlerinin yeni programla ilgili etkinlikleri 

düzenlemesine ilişkin ortaya çıkan sonuçlar; 

 

Kendi görüşlerine göre öğretmenler etkinlikleri düzenlemeye ilişkin belirlenen 12 

maddenin hiç birinde “tamamen yeterli” değilken belirlenen maddelerin hepsinde “yeterli” 

dirler. 
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Öğretmenlerin belirlenen maddeler arasında yüksek dereceden daha düşük dereceye 

katıldığı maddeler sıralandığında; 

 

İlk iki sırada: 

• “öğrenci çalışma kitabındaki etkinlikleri uygulama” 

• “etkinlikleri uygulama aşamasında öğrenciye rehber olma” 

Son iki sırada: 

• “etkinlikleri uygulamada tüm öğrencilere ulaşma” 

• “farklı zekâ alanındaki öğrenciler için farklı etkinlikleri uygulama” yer 

almaktadır. 

 

Bu sonuçlara göre öğretmenlerin yeni programla ilgili etkinlikleri düzenlemede hizmetçi 

eğitim ihtiyaçları yoktur. 

 

3. İlköğretim I. kademe sınıf öğretmenlerinin yeni programla ilgili bilgi teknolojilerini 

ve araç gereçleri kullanmasına ilişkin ortaya çıkan sonuçlar; 

 

 Kendi görüşlerine göre öğretmenler bilgi teknolojilerini ve araç gereçleri kullanmaya 

ilişkin belirlenen 8 maddenin 1’inde “tamamen yeterli” 7’sinde ise “yeterli” dirler. 

             

Öğretmenlerin belirlenen maddeler arasında yüksek dereceden daha düşük dereceye 

katıldığı maddeler sıralandığında; 

 

İlk iki sırada: 

• “öğretmen kılavuz kitaplarından yararlanma” 

• “kılavuz kitaplar haricinde gerekli kaynak kitaplara başvurma” 

Son iki sırada: 

• “derste bilgisayar- tv- video vs öğretim araçlarını kullanma” 

• “öğrencilerin okul ortamında internetten faydalanmasına olanak sağlama” yer 

almaktadır. 
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Bu sonuçlara göre öğretmenlerin yeni programla ilgili bilgi teknolojilerini ve araç 

gereçleri kullanmada hizmetçi eğitim ihtiyaçları yoktur. 

 

4. İlköğretim I. kademe sınıf öğretmenlerinin yeni programda sınıfı yönetmesine ilişkin 

ortaya çıkan sonuçlar; 

 

Kendi görüşlerine göre öğretmenler sınıf yönetimine ilişkin belirlenen 6 maddenin 

2’sinde “tamamen yeterli” 4’ünde ise “yeterli” dirler. 

 

Öğretmenlerin belirlenen maddeler arasında yüksek dereceden daha düşük dereceye 

katıldığı maddeler sıralandığında; 

 

İlk iki sırada:  

• “sınıf içinde demokratik bir lider olma” / “öğrencilere birer birey olduğunu 

hissettirme, fikir ve düşüncelerine önem verme” 

• “sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirleme” 

Son iki sırada: 

• “sınıf içinde öğrencilerle sözel olmayan iletişim kurma” 

• “sınıf içinde yargılayıcı değil,  betimleyici dil kullanma” yer almaktadır. 

 

Bu sonuçlara göre öğretmenlerin yeni programda sınıf yönetimi konusunda hizmetçi 

eğitim ihtiyaçları yoktur. 

 

5. İlköğretim I. kademe sınıf öğretmenlerinin yeni programla ilgili okulu ve sınıfı 

düzenlemesine ilişkin ortaya çıkan sonuçlar; 

 

Kendi görüşlerine göre öğretmenler sınıf yönetimine ilişkin belirlenen 5 maddenin 

tamamında “yeterli” dirler. 

 



  77 

Öğretmenlerin belirlenen maddeler arasında yüksek dereceden daha düşük dereceye 

katıldığı maddeler sıralandığında; 

İlk iki sırada:  

• “sınıf içi düzenlemeyi sosyal etkileşime yönelik hazırlama” 

• “öğrencilerin öğrenmelerini sağlayıcı uyarıcı ve çeşitlenmiş bir sınıf ortamı 

yaratma” 

Son iki sırada: 

• “sınıf içinde bilgisayar, tv, video ve benzeri teknolojileri eğitime faydalı olacak 

şekilde kullanıma hazırlama” 

• “öğrencilerin okul içinde bilişim teknolojilerinden faydalanmasına olanak 

sağlama” yer almaktadır. 

 

Bu sonuçlara göre öğretmenlerin yeni programda okul ve sınıf düzenlenmesi konularında 

hizmetçi eğitim ihtiyaçları yoktur. 

 

6. İlköğretim I. kademe sınıf öğretmenlerinin yeni programla ilgili öğrencileri ölçme ve 

değerlendirmesine ilişkin ortaya çıkan sonuçlar;  

Kendi görüşlerine göre öğretmenler ölçme ve değerlendirmeye ilişkin belirlenen 11 

maddenin tamamında “yeterli” dirler. 

 

Öğretmenlerin belirlenen maddeler arasında yüksek dereceden daha düşük dereceye 

katıldığı maddeler sıralandığında; 

İlk iki sırada:  

• “yazılı sınavları uygulama” 

• “başarı testleri uygulama” 

Son iki sırada: 

• “portfolyo(ürün dosyası) değerlendirme” 

• “velileri değerlendirme süreci içine katma” yer almaktadır. 

 

Bu sonuçlara göre öğretmenlerin yeni programla ilgili öğrencileri ölçme ve 

değerlendirme noktasında hizmetçi eğitim ihtiyaçları yoktur. 
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BÖLÜM V 

 

ÖNERİLER 

 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara 

yönelik aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. 

 

A- Uygulayıcılara Yönelik Öneriler 

 

1. Araştırma bulgularına göre öğretmenler yeni programlar ilgili pek çok konuda 

kendilerini yeterli bulmaktadırlar. Bu onların gerçek yeterliliklerini ifade etmiş olsa 

bile, bilginin hızla çoğalarak arttığı günümüzde öğretmenlere değişen ve gelişen eğitim 

programları, eğitim teknolojisi, öğrenme yaşantıları, ölçme ve değerlendirme, sınıf 

yönetimi konularında teorik ve uygulamaya dönük yeni ve kapsamlı bilgiler verilerek, 

hizmet içi eğitimle desteklenmeleri gerekmektedir. 

 

2. Düzenlenecek hizmet içi eğitim programları teorik bilginin yanında pratik bilgilerde 

vermeli, öğretmenlerin yeni programı uygulanması esnasında etkinlikleri 

hazırlamalarına yardımcı olup onları her konuda cesaretlendirecek içerikte 

hazırlanmalıdır. 

 

3. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine ek olarak MEB tarafından belirlenen uzman kişilerin 

okulları ziyaret etmeleri sağlanarak, öğretmenlerin bu kişilerin yapacağı sınıf içi ya da 

sınıf dışı örnek etkinlik uygulamalarıyla bilgilendirmeleri yararlı olabilir. 

 

B- Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

 

1. Öğretmenlerin yeni program ve programın uygulamasında karşılaştıkları güçlükleri 

belirlemek için daha çok ve daha kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır.  
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2. Öğretmenlerin yeni programla birlikte hizmet içi eğitim ihtiyaçları belirli zaman 

aralıklarıyla araştırılmalı verilecek hizmet içi eğitimler bu araştırmaların sonucuna göre 

hazırlanmalıdır. 

 

3. Konu ile ilgili yeni yapılacak araştırmalarda öğretmenlerin görüşleri yanında 

öğrencilerin, velilerin, yöneticilerin, uzmanların görüşleriyle birlikte konu ile ilgili rapor ve 

kayıtların incelenerek araştırmaların bu yönde yapılması yararlı olabilir. 
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EKLER 
 
Ek- 1.  
 
 

Değerli meslektaşım; 
Aşağıdaki çalışmada uygulanan yapılandırmacı yaklaşıma dayalı yeni programda karşılaşılan sorunları belirlemek ve 

bu sorunları hizmet içi eğitimle gidererek eğitimin daha verimli hale getirmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın amacına 
ulaşabilmesi için tüm soruları içtenlikle cevaplamanız çok önemlidir. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim. 
                                                  
                                                                                                                                                              Saadet CERAN ÇİFCİ 
                                                                                                                                                                     Sınıf Öğretmeni   
I. KİŞİSEL BİLGİLER  
  
1. Cinsiyet 
 a.Kadın(  )   b. Erkek(  )          
 
 2. Mesleki Kıdem  
 a. 1-5 yıl(  )       b. 6-10 yıl(  )      c.11-15 Yıl(  )       d. 16-20 Yıl(  )      e. 21ve üzeri(  ) 
 
3. Okutulan sınıf 
 a.1     b.2         c.3          d. 4                 e.5               f. Birleştirilmiş 
 
 
 
II. YETERLİLİK ALANLARI 
 

A Bilgi düzeyindeki ihtiyaçlarınız nelerdir?(Eğitimde yeni yaklaşımlar) 
  Tamamen 

yeterliyim 
Yeterliyim Orta 

Düzeyde 
Yeterliyim 

Yeterli 
değilim 

Hiç 
yeterli 
değilim 

1 Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
2 Çoklu Zeka Kuramı (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
3 Aktif Öğrenme (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
4 Proje Tabanlı Öğrenme (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
5 İş birliğine Dayalı Öğrenme (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
 
 

B Yeni programı uygulamadaki 
ihtiyaçlarınız nelerdir? 

Tamamen 
yeterliyim 

Yeterliyim Orta 
Düzeyde 

Yeterliyim 

Yeterli 
değilim 

Hiç 
yeterli 
değilim 

1 Derse ilgi çekme (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
2 Öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarma (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
3 Derste düşünmeyi uyarıcı sorular sorma (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
4 Derste öğrencilere soru sorma ortamı 

yaratma 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5 Sınıflama, çözümleme, tahminde bulunma 
ve yaratıcı olma gibi bilişsel yöntemleri 
kullanma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6 Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için 
öğrenme-öğretme sürecini günlük 
yaşantılarla bağlantılı hale getirme 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7 Sınıf içinde sosyal etkileşimi sağlama (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
8 Öğrencilerle etkili iletişim kurma (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
9 Öğrencileri bilgilerin araştırılmasında aktif 

hale getirme 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10 Sınıf içinde öğrencilerin her şekilde 
kendini ifade edebilecekleri güven 
ortamını hazırlama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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11 Öğrencilere öğrenme bilinci ve 
sorumluluğu kazandırma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

12 Sınıf içinde öğrencilerin görsel ve sözlü 
sunumlarına yer verme 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

13 Öğrencilerin  “ Eleştirel düşünme, 
yaratıcılığı kullanma, araştırma yapma, 
problem çözme'' gibi becerilerini 
geliştirmeyi amaçlayan sınıf içi 
etkinlikleri uygulama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
14 

 
Sınıf içinde grup etkinliklerine yer verme 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15 Öğrencilerin derse motive olmalarını ve 
etkinliklere istekle katılmalarını sağlamak 
için onlara önerilerde bulunarak teşvik 
etme 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

16 Performans görevlerini amacına uygun 
verme 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

17 Araştırmayı teşvik edici proje ödevleri 
verme 
 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

18 Öğrencilerde ne bildikleri noktasında 
farkındalık oluşturma 
 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

C 
 

Etkinlikleri düzenleme ve 
uygulamadaki ihtiyaçlarınız nelerdir? 

Tamamen 
yeterliyim 

Yeterliyim Orta 
Düzeyde 

Yeterliyim 

Yeterli 
değilim 

Hiç 
yeterli 
değilim 

1 Öğrencilerin bilgiyi yapılandırması ve 
anlamasına yardımcı sınıf içi etkinlikleri 
hazırlama. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

2 “ Eleştirel düşünme, yaratıcılığı kullanma 
araştırma yapma, problem çözme'' gibi 
öğrenci becerilerini geliştirici etkinlikler 
hazırlama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3 Öğrencilerin sahip oldukları bilgileri 
ortaya çıkarıcı etkinlikler hazırlama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4 Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya 
teşvik edici ekinlikler hazırlama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5 Etkinlikleri hazırlamada farklı zeka 
alanlarına sahip öğrencileri göz önünde 
bulundurma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6 Etkinliklerde öğrenci görüşlerine yer 
verme 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7 Etkinlikleri uygulama aşamasında 
öğrenciye rehber olma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8 Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya 
teşvik edici ekinlikleri uygulama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

9 Etkinlikleri uygulamada süreyi verimli 
kullanma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10 Etkinlikleri uygulamada tüm öğrencilere 
ulaşma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

11 Farklı zeka alanındaki öğrenciler için 
farklı etkinlikleri uygulama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

12 Öğrenci çalışma kitabındaki etkinlikleri 
uygulama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
 
D Bilgi teknolojilerini ve araç- gereçleri 

kullanmadaki ihtiyaçlarınız nelerdir? 
Tamamen 
yeterliyim 

Yeterliyim Orta 
Düzeyde 

Yeterliyim 

Yeterli 
değilim 

Hiç 
yeterli 
değilim 

1 Öğretmen kılavuz kitaplarından 
yararlanma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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2 Kılavuz kitaplar haricinde gerekli kaynak 
kitaplara başvurma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3 Derste bilgisayar- tv- video vs öğretim 
araçlarını kullanma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4 Öğretim araç-gereçlerini zamanında ve 
etkili kullanma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5 Öğrencilerin yaptığı etkinlik 
çalışmalarında öğretim araç gereçlerini 
kullanmalarına rehberlik etme 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6 Öğrencilere ders içinde bilgisayar- tv- 
video vs öğretim araçlarını kullanmada 
sorumluluklar verme 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7 İnternetten amacına uygun faydalanma (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
8 Öğrencilerin okul ortamında internetten 

faydalanmasına olanak sağlama 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
 

E Sınıf yönetimiyle ilgili ihtiyaçlarınız 
nelerdir? 

Tamamen 
yeterliyim 

Yeterliyim Orta 
Düzeyde 

Yeterliyim 

Yeterli 
değilim 

Hiç 
yeterli 
değilim 

1 Sınıf içinde demokratik bir lider olma (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
2 Öğrencilere birer birey olduğunu 

hissettirme, fikir ve düşüncelerine önem 
verme 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3 Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte 
belirleme 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4 Sınıf içinde hem disiplini sağlama hem de 
öğrencilerle arkadaş olma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5 Sınıf içinde yargılayıcı değil,  betimleyici 
dil kullanma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6 Sınıf içinde öğrencilerle sözel olmayan 
iletişim kurma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
 

F Okul ve sınıf düzenlemesiyle ilgili 

ihtiyaçlarınız nelerdir? 

Tamamen 
yeterliyim 

Yeterliyim Orta 
Düzeyde 

Yeterliyim 

Yeterli 
değilim 

Hiç 
yeterli 
değilim 

1 Sınıf içi düzenlemeyi sosyal etkileşime 
yönelik hazırlama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

2 Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayıcı 
uyarıcı ve çeşitlenmiş bir sınıf ortamı 
yaratma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3 Sınıf içinde bilgisayar, tv, video ve 
benzeri teknolojileri eğitime faydalı 
olacak şekilde kullanıma hazırlama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4 Öğrencilerin okul içinde bilişim 
teknolojilerinden faydalanmasına olanak 
sağlama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5 Sınıf içinde birkaç öğrenme etkinliğinin 
gerçekleşebileceği mekanlar hazırlama 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
 

G Öğrencileri ölçme ve değerlendirme 

konusundaki ihtiyaçlarınız nelerdir? 

Tamamen 
yeterliyim 

Yeterliyim Orta 
Düzeyde 

Yeterliyim 

Yeterli 
değilim 

Hiç yeterli 
değilim 

1 Performans değerlendirme (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

2 Portfolyo(ürün dosyası) değerlendirme (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
3 Proje değerlendirme (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
4 Değerlendirme de gözlem ve görüşme 

kriterlerini göz önünde bulundurma 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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5 Tutum ve beceri ölçeklerinden faydalanma (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
6 Yazılı sınavları uygulama (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
7 Başarı testleri uygulama (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
8 Açık uçlu sorulardan faydalanma (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
9 Öğrencilerin birbirlerini değerlendirmesine 

fırsat verme 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10 Öğrencilerin kendisini değerlendirmesine 
fırsat verme 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

11 Velileri değerlendirme süreci içine katma (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
 

 
Değerli meslektaşım; 
Yeni program ve programın uygulanmasında karşılaşılan sorunlar hakkındaki fikirleriniz bizim için çok değerlidir.  
Fikirlerinizi bizimle paylaşmanız bu araştırmanın verimliliği açısından oldukça önemlidir. Şimdiden çok teşekkür ederim. 
Fikirlerim 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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