
 
 

T. C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI 

 
 
 
 
 

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 
BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI 

 
 
 
 

(YÜKSEK LİSANS TEZİ) 
 
 
 
 

DANIŞMAN 
YRD. DOÇ. DR. ALİ İHSAN TURCAN 

 
 
 
 
 
 

HAZIRLAYAN 
AYŞE AKIŞ 

 
 
 
 
 

KONYA-2008 
 

 



 1

ÖNSÖZ 

Eğitim toplumlar için en vazgeçilmez unsurlardan birisidir. İnsanlık tarihine 

bakıldığında eğitimin hızlı bir gelişme içerisinde olduğu ve bu hızlı ilerlemenin 

günümüzde daha da arttığı görülmektedir. Eğitimin taşıdığı pek çok özellikten ve 

vazgeçilmezlerinden biriside öğretmendir. Teknoloji ne kadar gelişse de eğitimin temel 

unsurlarından birisi olan öğretmene her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayarlar 

hayatımızın birçok alanında olduğu gibi eğitimde de yer almış ve hayatımızı 

kolaylaştırmıştır. Bilgisayarlar öğretmeninin yerini alamasa da doğru ve amacına uygun 

olarak kullanıldığında hiçte yadsınamaz yararları olacağı kesindir. Bu açıdan 

bilgisayarların uygulayıcısı olan öğretmenlerin bu konudaki tutumları büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu araştırmayla eğitimin başlangıç noktası olarak kabul edilen okul öncesi 

eğitiminde geleceğin öğretmen kadrosunu oluşturacak olan üniversite 3. ve 4. sınıfta 

okuyan öğretmen adaylarının tutumlarının belirlenmesi ve gerekli çıkarımların yapılması 

amaçlanmıştır. 

Eğitimci çizgisiyle genç öğretmen adaylarına her zaman örnek olan ve bu 

araştırmada hiçbir zaman benden desteğini esirgemeyen danışmanım sayın Yrd. Doç. Dr. 

Ali İhsan TURCAN’a ve bu çalışmam esnasında gerek ölçeğin geliştirilmesinde gerekse 

istatistiğinin yapılmasında değerli vakitlerini bana ayıran Yrd. Doç. Dr. İsa KORKMAZ’a 

sonsuz teşekkür ederim. 

Ayrıca çalışmama düzeltmeleriyle katkı sağlayan eşim Yrd. Doç. Dr. Ayhan 

AKIŞ’a ve bu çalışmayı yaparken kendisine gerekli ilgiyi gösteremediğim biricik oğlum 

Berk AKIŞ’a da sonsuz teşekkür ederim. 
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ÖZET 

“Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına İlişkin 

Tutumları” isimli bu çalışmanın amacı okulöncesi dönemde bilgisayar kullanımının 

önemini, yararlarını ve genel özeliklerini vurgulamak ayrıca geleceğin teknoloji 

kullanabilen bilinçli öğretmenlerini oluşturacak olan 3. ve 4. sınıf öğretmen 

adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarını incelemektir. 

Araştırmaya Selçuk Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü Mesleki 

Eğitim ve Eğitim Fakültesi’nde okuyan 210 öğretmen adayı katılmıştır. Bu 

araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı 

tarafından hazırlanmış ve uzman kişiler tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması 

yapılmış bilgisayar kullanımına ilişkin bir tutum ölçeği kullanılmıştır. Bunun yanı 

sıra öğretmen adayları hakkında kişisel bilgilerin elde edilmesi amacıyla hazırlanan 

kişisel bilgi bölümü kullanılarak ulaşılmak istenen bilgiler elde edilmiştir. Anketin 

birinci bölümünde yer alan kişisel bilgilere ilişkin olarak yapılan işlemlerde frekans 

dağılımı bulunmuş ve yüzdelerin hesaplanması yapılmıştır. Buradan elde edilen 

bilgiler betimsel olarak yorumlanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının 

tutumlarını değerlendirmek için betimsel (yüzdelik), ki kare tekniklerinden 

yararlanılmıştır. 

Yapılan araştırma sonucunda: Öğretmen adaylarının bilgisayara ilişkin 

tutumları incelenmiş öğretmen adaylarının sınıflarda bilgisayar kullanımına ilişkin 

olumlu tavır sergiledikleri bununla beraber hızlı bir şekilde gelişen dünya düzeninin 

önemli bir uzantısı olan bilgisayarların sınıflarda kullanımının zorunlu olması 

gerektiği konusunda kesin bir tutum içerisinde olmadıkları saptanmıştır. 

 



 3

 

ABSTRACT 

The purpose of this study, whose title is “Attitudes of Sophomore and Senior 

Students at the Preschool Education of University for Using Computer Assistant Program 

in Preschool Education”, is to stress the importance, benefits and general characteristics of 

computer utilization at preschool age and moreover to analyze the attitudes of junior and 

senior teacher candidates, towards computer utilization, who are to be conscious teachers 

of the future that are using technology. 

210 teacher candidates of Preschool Teacher Department of Selcuk University 

Vocational Training Faculty and Education Faculty have participated to this study. 

Relational scanning model has been used for this study. As an instrument of data 

gathering, an attitude scale on computer utilization which has been prepared by the 

researcher and verified as valid and reliable by experts has been used. In addition to this, 

through personal information section that has been prepared to gain personal information 

about teacher candidates, required information has been gained. At the process about 

personal information that is taking place at the first section of the questionnaire, dispersion 

of frequency has been found and percentages are calculated. Information gained was 

interpreted in a descriptive way. Within the study to assess the attitudes of teacher 

candidate descriptive (percentage), chi square test techniques are used. 

As a result of the study; the attitudes of teacher candidates towards computer have 

been analyzed, and it has been determined that teacher candidates are in a positive attitude 

towards computer utilization in the classrooms, but that they are not in a certain attitude 

towards the obligatory in-classroom utilization of computers that are a very important part 

of the rapidly developing world order. 
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BÖLÜM I 

 

1. GİRİŞ 

Eğitim, insan hayatı içerisinde vazgeçilmez unsurlardan birini 

oluşturmaktadır. Toplumların devamını sağlayabilmeleri, kültürlerini nesilden 

nesile aktarmalarını sağlayan sistemler bütünü eğitimi oluşturmaktadır. En genel 

anlamıyla eğitim; insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir. 

Eğitim süreci içerisinde verilen hizmetler zamanın ilerlemesiyle teknolojik 

gelişmeler neticesinde değişim içerisine girmiş kendini bulunduğu zaman ve 

şartlara adapte etmek zorunda kalmıştır. 

Gelişen bilişim teknolojileri insanların kendilerine ve çevrelerine olan bakış 

açılarını yeniden şekillendirmiş, buna paralel olarak eğitim alanında da değişim ve 

gelişimin aynı hızla gerçekleşmesini kaçınılmaz hale getirmiştir (Coşkun, 2005). 

Teknolojik unsurların oldukça fazla kullanıldığı günümüzde eğitim konusunda 

unutulmaması gereken konu; hemen her birey şu ya da bu şekilde öğrenmeyi bilir. 

Fakat buradaki asıl önemli konu bilgi çağında ve bilginin yoğun olduğu bir 

toplumda nasıl öğrenmemiz gerektiğidir (Balay, 2004). 

Günümüz koşullarında teknolojinin eğitime etkisi üzerinde durulurken ilk akla 

gelen bilgisayar ve bilgisayar kullanımıdır. Hayatımızla bu kadar içli dışlı olan 

bilgisayarın eğitim ve öğretim kurumlarının dışında kalması elbette ki mümkün 

değildir. 

Bilgisayarların eğitim hayatının içine hızla girmesiyle beraber eğitimciler ve 

anne babaları gelecek kuşakları bilgisayarlı bir dünyaya adapte etme telaşı sarmıştır. 

Çocuğun bilgisayarla hangi yaşta tanışması ve program öğrenmeye ne zaman 

başlaması gerektiği soruları sıkça sorulmaya başlanmıştır. Bu konuda farklı görüşler 

olmakla beraber; bazı eğitimciler çocuğun, okulöncesi çağda bilgisayarla tanışması 
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gerektiğini savunmaktadır. Çünkü bu yaşta çocuklar her türlü araç ve gerece karşı 

büyük bir ilgi duymaktadır ve henüz bilgisayara karşı bir korkuları olmamaktadır. 

Ayrıca okulöncesi çağda çocuğu bazı temel yaşam deneyimlerinin bilgisayarla 

öğretileceği konusunda ortak görüşler bulunmaktadır (Arı ve Bayhan, 2003, s.17) 

Çocuk açısında zihinsel aktivitelerin en yoğun olduğu dönem olan okulöncesi 

eğitiminde bilgisayar kullanımının birçok yararlar sağlayacağı yapılan araştırma 

sonuçlarıyla desteklenmektedir. Ancak uygun yazılım ve yetişmiş eğitimcilerle 

beraber kullanılması durumunda gerçek davranışların kazandırılacağı da gözden 

kaçırılmaması gereken önemli bir eğitim gerçeğidir. 

Eğitimci, eğitimin olduğu her yerde önemi inkâr edilemez bir unsurdur. Eğitim 

olanakları ne kadar mükemmel ve etkileyici, eğitim alacak olanlar ne kadar hazır 

olursa olsun, o ortamda eğitimci yoksa bütün bu olumlu şartlar sadece olumlu 

olmakla kalır. Eğitimci, eğitim kavramına devinim kazandıran, roketin ateşlenmesi 

için gerekli kıvılcımı sağlayan vazgeçilmez bir tamamlayıcıdır (Arı ve Bayhan, 

2003, s.36). 

Eğitimde bu kadar önemli bir yeri olan eğitimcilerin, gelişen teknoloji ile 

beraber eğitime giren bilgisayarlar karşısındaki rolü ne olmalıdır? Elbette ki 

bilgisayar konusunda bir eğitimci onu nasıl kullanacağını bilmelidir. Çocuğun hangi 

gelişim aşamalarına hitap ettiği, en uygun yazılımların hangileri olduğunu bilip, 

bilgisayarı çocuğa tanıtıp öğretme yollarını iyi bilmelidir. Ancak bu sayede 

bilgisayarlı eğitim amacına ulaşır. 

Yapılan araştırmada okulöncesi öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının 

bilgisayara ilişkin tutumları incelenmiştir. Öğretmen adayları incelendi çünkü 

geleceğin her konuda bilinçli öğretmen kadrolarını bu öğretmen adayları 

oluşturacaktır. Araştırma sonucunda çıkan sonuçlar okulöncesi eğitimde bilgisayar 

kullanımı ile ilgili ipuçları verip bu konuda öğretmenler önünde oluşabilecek 

sorunların kaldırılması için yardımcı olacaktır. 
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1. 1. Problem Cümlesi 

  Üniversitenin okulöncesi eğitimi bölümündeki öğretmen adaylarının bilgisayar 

kullanımına ilişkin tutumları nelerdir? Sorusuna cevap aramaktır. 

 

2. 2. Alt Problemler 

             Yukarıdaki problem cümlesine bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap 
verilmiştir: 

1. Öğretmen adaylarının tutumları bulundukları fakülteye göre farklılık 

göstermekte midir? 

2. Öğretmen adaylarının tutumları sınıf düzeylerine göre farklılık 

göstermekte midir? 

 

1. 3. Araştırmanın Amacı 

Çağımız toplumlarının gelişmişlik düzeylerini gösteren unsurların başında 

bilim ve teknoloji gelmektedir. Ayrıca araştırma geliştirme çabaları ile bilimsel ve 

teknolojik gelişme arası çok yakın bir gelişme olduğu da bir olgudur. Çağın 

simgesi, bilgi ve bilginin üretimi,  iletişimi ve işlenmesi anlamında olup bu da 

bilişim çağı olarak adlandırılmaktadır. Toplumların gelişmesinde ve kalkınmasında 

gittikçe artan bir önem kazanmakta olan eğitim hizmetleri bilgi toplumunda her 

zamankinden daha fazla bilimsel ve teknolojik desteğe gereksinim duymaktadır.   

Bütün gelişmeler ışığında oluşan yeni toplumlarda bilgi stratejik kaynak haline 

gelmiştir. Çünkü enformasyon toplumunda teorik bilgiyi piyasada ürünlere ve 

hizmetlere başarılı şekilde dönüştürenler ile eğitim ve araştırma geliştirme 

harcamalarına en çok yatırımı yapan işletmeler ya da toplumlar başarılı olacaktır 

(Bozkurt, 1997, s. 135). 
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Gerçektende günümüzdeki bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve 

toplumsal gereksinimdeki değişmeler eğitime yeni görev ve sorumluluklar 

yüklemektedir. Bugün eğitim hizmetleri geçmişe kıyasla çok daha kapsamlı ve 

karmaşık bir nitelik kazanmaktadır. Çağdaş bilgi ve nüfus patlaması olguları tüm 

bilim alanlarında hızlı bir gelişme ve değişmeye neden olmuştur. Bu olgu eğitimi 

ilgi odağı durumuna getirmiş, eğitim, bilim ve teknolojisinin olağan üstü bir değer 

kazanmasına neden olmuştur (Alkan, 1990, s. 7). 

Gelişen dünya düzeni içerisinde teknolojinin de büyük bir gelişme gösterdiği 

bir gerçektir. Bu gelişme içerisinde eğitiminde ilgi odağı olması ve teknolojik 

gelişmelerin eğitim yaşamı içerisine girmesi eğitime sağladığı kolaylıktan çok 

zorunluluk haline gelmiştir. “Çocuklarımız bizlerin geleceğidir, en kıymetli 

hazinemizdir” felsefesiyle yola çıkarsak onlar için en iyi eğitimi verme çabamız 

hiçte yadsınamaz bir gerçektir. Beyin gelişimini en hızlı olduğu dönem okulöncesi 

olarak tanımlanan 0-72 ayı kapsayan dönemdir. Bu dönemde çocuklarımıza 

verdiğimiz eğitimin kalitesi ve içeriği ne kadar güzel ve gelişmiş olursa iler ki 

zamanlarda çocuğa verilen eğitim o kadar kaliteli ve düzenli olur. Bu nedenle 

okulöncesi dönemde yeni gelişmelerden ve teknolojiden ne kadar çok yararlanılırsa 

verilen eğitimde o kadar kalıcı olur. 

Yapılan araştırmanın amacı geleceğin teknolojisini kullanabilen bilinçli 

öğretmenlerini oluşturacak olan okulöncesi eğitiminde okuyan 3 ve 4. sınıf 

öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarını incelemek bunun 

yanı sıra okulöncesi dönemde bilgisayar kullanımının önemini, yararlarını ve genel 

özeliklerini vurgulamaktır.  Eğitimde bilgisayar programlarını ne kadarda 

muntazam olsa da programın uygulayıcıları olan öğretmenlerimizin bu konudaki 

tutumları oldukça önemlidir. Unutulmamalıdır ki bilgisayarlı eğitimde verilenleri 

işlevsel boyuta getirecek olan öğretmenlerdir. 
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1. 4. Sayıltılar  

Bu araştırmada aşağıdaki varsayımlardan yola çıkılarak hareket edilecektir. 

1. Literatür tarama yoluyla toplanan bilgilerin gerçeği yansıttığı. 

2. Okulöncesi eğitimde bilgisayar kullanımının önemli bir yere sahip 

olduğu varsayılmaktadır. 

            3.         Araştırmada çalışma grubu, evreni temsil edebilecek yeterlilikte 

olduğu kabul edilmiştir. 

 

1. 5. Sınırlılıklar 

1. Araştırma bulguları belirtilen örneklem grubuna katılan öğretmen adayları, 

2. Mesleki Eğitim ve Eğitim Fakültesi 3. ve 4. sınıfta okuyan öğretmen 

adayları, 

3. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında okuyan öğretmen adayları ile, 

4. Araştırmada kullanılan bilgiler araştırmacının ulaştığı bilgilerle sınırlıdır. 
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1. 6. Araştırmanın Önemi 

Eğitimin ilk başladığı kurumlar her ne kadar zorunlu eğitim olarak gözükmese 

de okulöncesi kurumlarıdır. Çocukta genel gelişim özelliklerine bakıldığında zekâ 

gelişiminin en hızlı yaşandığı dönem okulöncesi dönemdir. Bu dönemde çocuk ne 

kadar çok uyarıcı ile karşı karşıya kalırsa bilgi ve zeka düzeyi o kadar fazla gelişir. 

Günümüz eğitim anlayışında teknoloji herkes için vazgeçilmezlerdendir. 

Teknoloji ile evimize giren en büyük yeniliklerden birisi de bilgisayarlardır. 

Bilgisayarlar hayatımızın her alanında yer aldığı gibi eğitim alanında da büyük 

önem kazanmaya başlamıştır. Bilgisayarların eğitime girmesiyle birlikte 

bilgisayarın hangi yaşlarda kullanılması gerektiği ile ilgili tartışmalarda başlamıştır. 

Bilgisayarların okulöncesi dönemde kullanılmasının gerekli olmadığı görüşüne 

karşılık, okulöncesi dönemde bilgisayar kullanımının çocuklar için yararlı olduğu 

görüşü de gittikçe yaygınlaşmaktadır. 

Günümüzde verimli eğitimin çağdaş eğitim teknolojisi anlayışına dayalı 

uygulamalarla gerçekleşebileceği genelde kabul edilmektedir. Bu çalışmanın en 

önemli noktası da gelişen dünyanın bir ürünü olan bilgisayarların amacına uygun 

şekilde kullanımında çekici güç görevinde bulunan geleceğin öğretmen adayı olan 

öğrencilerin bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarının bilgisayar destekli eğitimi 

ne ölçüde etkilediğini ortaya koymaktır. 

Bilgisayarların okulöncesi dönemde doğru ve amacına uygun olarak 

kullanılmasında eğitimciler büyük önem taşımaktadır. Çocukların bilgisayarın 

sağladığı yararlarından faydalanması ancak eğitimcinin doğru yönlendirmesi ile 

mümkün olur. Bu yüzden okulöncesi eğitimcilerinin bilgisayar kullanımı 

konusunda bilgili ve yeterli olmaları gerekmektedir. Araştırmanın ikinci aşamasında 

uygulanan ölçek sayesinde öğretmen adaylarının tutumları incelenip, tutumlarında 

etkili olabilecek etmenler belirlenerek elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde 

bulunulmuştur. 
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1. 7. Tanımlar  

Okulöncesi Eğitim: Doğumdan zorunlu eğitim yaşına kadar çocukların 

gelişim özellikleri, bireysel farklıkları ve yetenekleri, göz önüne alınarak, 

çocukların sağlıklı bir şekilde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden 

gelişmelerini sağlayıcı, olumlu kişilik temellerini aldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya 

çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve 

eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitimdir. Bu eğitimin süreci 0-72 aylarını 

kapsar (Arı ve Bayhan, 2003, s. 50). 

Eğitim Teknolojisi: Öğretmene öğretim esnasında yardımcı olan 

teknolojilerin kullanılması ve öğretim esnasında bu teknolojilerin verimli bir şekilde 

kullanması olayıdır (Çilenti, 1998, s. 6). 

Öğretim Teknolojisi: Bu terim, ilgili disiplin alanlarına özgü olarak etkili 

öğrenme düzenlemeleri oluşturmak üzere maksatlı ve kontrollü durumlarda, insan 

gücü ve insan gücü dışı kaynakları birlikte işe koşarak belirli özel hedefler 

doğrultusunda öğrenme-öğretme süreçleri tasarımlama, işe koşma, değerlendirme 

ve geliştirme eylemlerinin bütününü içeren sistematik bir yaklaşımı ifade 

etmektedir (Alkan, 1990, s. 8). 

Bilgisayar: Kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri 

yapabilen, yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere 

istenildiğinde ulaşılabilen yazılım ve donanımlardan oluşan elektronik bir 

makinedir (www.aku.edu.tr). 

Bilgisayar Destekli Öğretim: Bilgisayarın ders içeriklerini doğrudan sunma, 

başka yöntemle öğrenilenleri tekrar etme, problem çözme gibi etkinliklerde öğretme 

ve öğrenme aracı olarak kullanılmasıyla ilgili uygulamalar bütünüdür (Healy, 1999, 

s. 18). 

Tutum: Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili, duygu 

ve davranışlarını düzenli bir biçimde ortaya koyan bir eğilimdir (Üngen, 2007, 

s.16).
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BÖLÜM II 

2. İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 

2. 1. Eğitimin Gelişimsel Süreci 

Eğitim, tarihine bakıldığında insanlığın doğuşuyla ortaya çıktığı görülür. 

İnsanların gelecek nesillere kendi bildiklerini öğretme çabaları eğitim denilen 

sürecin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece insanlar, çevre ile ilk-elden 

etkileşimde bulunan insanların daha önce edinmiş oldukları bilgileri, çevreleri ile 

aynı etkileşimlere girişmeden edinebilme olanağına kavuşmuşlardır (Çilenti, 1984, 

s. 8). 

Bilme, bilgi, bilim gibi kavramlar, toplum ve kendisi üzerinde düşünen insanın 

hayatı kavrayışında, hayata katılabilmesinde ve doğaya uyum sağlayabilmesinde 

mihenk taşı olmuştur. Eski çağlarda “bilge” adı verilen insanlar, 17. yüzyıldan 

buyana ise “bilimci” adı verilen kişiler aracılığı ile biriken ve kayda geçen bilgiler 

sayesinde insanlar, toplumlar daha kaliteli uyumlu dengeli ortamlar yaratmak için 

çabalamışlardır. Bu çabanın sistematik ve kitlesel olarak çeşitli kurumlarda 

yapılması “eğitim” adını verdiğimiz pratikler bütününü ön plana çıkarmıştır (Işık, 

2003, s. 25). 

İnsan dünyaya biyolojik bir varlık olarak gelmiş, çevresi ile ve bu çevrede 

yaşayan diğer insanlarla etkileşerek birçok şeyler öğrenmiş; öğrendiklerini organize 

ederek ve uygulayarak yeryüzünde daha iyi yaşama koşullarını araştırmış; değişik 

kültürler geliştirmiş; bir yandan bir canlı oluşunun gereği olan fizyolojik 

ihtiyaçlarını, bir yandan da toplum içinde diğer insanlarla birlikte yaşamasının 

gereği olan sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını en iyi bir şekilde karşılamak için çeşitli 

bilim dalları geliştirmiştir. Bu bilim dallarından ve onların teknolojilerinden 

kendinden sonra gelenlerin yararlanabilmesi için eğitim denen güçlü aracı 

oluşturmuştur. Sonuç olarak, insan, kalıtımsal yapı ve yeteneklerinin ve eğitimin 

yardımı ile çevresi ile durmadan etkileşen, yaşamasını sağlayan ihtiyaçlarını daima 
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iyi bir şekilde giderme çabası içinde olan, bugünkü biyo-kültürel ve sosyal varlık 

haline gelmiştir. İnsanın bu hale gelmesinde en önemli pay eğitimindir (Çilenti, 

1984, s. 8). 

Gelişmelere ayak uydurmak zorunda olan eğitimin en önemli işlevlerinden 

birisi de yenilikçi ve değişmeyi sağlayıcı elemanlar yetiştirmektir. Gelenekçi ve 

tutucu toplumların baskılarını azaltıp, bireyi özgür ve entelektüel bir çevreye 

kavuşturmak, bireyi yeniliklere ve değişmeye hazırlamak, eğitimin işlevlerindendir. 

 

2. 2. Eğitim Teknolojisindeki Gelişmeler 

İçinde bulunulan çağda bilim ve teknoloji çok hızlı bir gelişim evresi 

içersindedir. Her alanda teknoloji akıl almaz bir hızla gelişmektedir. Bu hızlı 

gelişim her geçen gün bilgi aktarımına ciddi bir katkı sağlamaktadır. Bu gelişim 

eğitim teknolojilerini de olumlu yönde etkilemektedir. Bundan en fazla 

yararlananlar öğretmenler ve öğrencilerdir. 

Günümüzde insan yaşamında etken hale gelen teknoloji, doğal olarak eğitimi 

de etkilemektedir. Çağdaş toplumun en belirgin özelliği bilim ve teknoloji olduğuna 

göre eğitime bilimsel ve teknolojik bir nitelik kazandırmanın gerekliliği ortadadır. 

Dolayısıyla teknolojik olanakların öğrenme-öğretme etkinliklerinde işe koşulması 

gün geçtikçe daha büyük bir önem kazanmaktadır. Eğitimde teknolojik 

olanaklardan en geniş anlamda yararlanabilmek, çağdaş anlamıyla “insan 

davranışlarının deneysel analizine dayalı bir disiplin” olarak gelişen eğitim 

teknolojisi ile mümkün olmaktadır (Alkan, 1977,  s. 51-62). 

Eğitim teknolojisi derken sadece bilgisayar akla gelmemelidir. Bilgisayar 

henüz bu alanda yeni yaygınlaşmaya, kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim teknolojisi 

TV, izdüşümü, slayt makineleri gibi araçları da kapsamaktadır. 2005 yılında yapılan 

bir araştırmada 1014 ilköğretim öğrencisine bir anket uygulanmış ve bu anket 

sonucunda öğrencilerin eğitim teknolojisi olarak kullandıkları araçlardan %76,2 sini 

TV, %42,1’inin ise bilgisayarlar olduğu ortaya çıkmıştır (Tuti, 2005). 
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Bireylerin daha fazla öğrenme isteği, öğrenci sayısının her geçen yıl sürekli 

artarak çoğalması, eğitimcileri çok zor durumda bırakmıştır. Bunlarla beraber 

öncelikler problemi ortaya çıkmıştır. Bu önceliklerden biriside eğitim teknolojisi 

önceliğidir. 

Eğitim sürecinde, değişmelere ayak uydurarak öğretme-öğrenme ortamını en 

verimli hale dönüştürülebilmek için, bu işle uğraşan yeni bir alanın varlığına ihtiyaç 

duyulmaktadır (Arslan, 1993, S. 16). 

Eğitim hayatımıza bilgisayarlar çok geç girmiştir. Ancak bilgisayarların 

eğitimde kullanılma zorunluluğu bugün herkes tarafından kabul gören bir gerçeklik 

olmuştur. Bilgisayarların pek çok alanda ve son on yılda özellikle eğitim alanında 

kullanılmasındaki artışın nedenleri arasında çağdaş eğitim alnındaki anlayışın 

değişmesi, eğitim sorunlarının çözülmesinde eğitim teknolojisinin dolayısıyla 

bilgisayarların sağladığı olanaklardan yararlanma, iş yaşamında meydana gelen 

gelişmelerle bilgisayarların donanım açısından; boyutlarının küçülmesi, fiyatlarının 

ucuzlaması, kapasitelerinin artması, kullandıkları alana göre çeşitlerinin çoğalması 

ve yazılım açısından; kullanım kolaylığı, sistem yazılımı ve uygulama yazılımı 

alnında kaydedilen gelişmeler sayılabilir (Keser, 2003, s. 163). 

 

2. 3. Eğitim Teknolojisi ve Eğitim Teknolojisinin Yararları 

Eğitim teknolojisi eğitim felsefelerince belirlenen eğitim hedefleri ve 

değerlerine erişebilmek için gerekli yol ve yöntemlerle ilgilenen bir disiplindir. Bu 

disiplin eğitimin “ne” ve “niçin” olduğu saptadıktan sonra bunun “nasıl” 

gerçekleşebileceği konusuyla uğraşmaktadır. Bu alanın kapsamını eğitimde 

program geliştirme süreçleri, eğitim teknolojisini oluşturan öğeler, öğretim 

kademeleri, disiplin alanları, kuram ve uygulama uzantısı ya da bilim endüstrisi ve 

eğitim endüstrisi gibi değişik faktörler yer alıp bu faktörleri incelemek mümkündür 

(Alkan, 1991, s. 22). 
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Eğitim sorunlarının çözümünde teknolojinin olanaklarından yararlanılması 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar yapan bir 

bilim doğmuştur. Eğitim teknolojisi diye adlandırılan bu bilim; “insanın öğrenmesi 

ve iletişim bilimleri alanındaki araştırma bulgularına dayalı olarak daha verimli bir 

öğrenme-öğretme etkinliği gerçekleştirmek için insan gücü ve insan gücü dışı 

kaynaklardan yararlanarak öğrenme-öğretme süreçlerini sistematik bir biçimde 

tasarlama, uygulama, değerlendirme ve gelişmeye esas alan yöntem ve teknikleri 

araştıran disiplinler arası bir disiplindir” diye tanımlanabilmektedir. Yukarıda 

verilen tanıma göre eğitim teknolojisi, eğitim programlarının en verimli şekilde 

uygulamaya konması veya uygun öğrenme-öğretme ortamlarının nasıl 

düzenlenmesi gerektiği ile ilgilenen bir alan durumundadır (Hızal, 1991, s. 147). 

Genel olarak derste araç kullanılırken uyulması gereken bazı basamaklar vardır. 

- Araç seçilirken; konuya uygunluğu, seviyeye uygunluğu, kullanım 

ortamına uygunluğu, 

- Öğrenme amaçlarından; bilişsel amaç ve davranışlara mı ulaştıracak, 

duyuşsal amaç ve davranışlar mı kazandıracak, bir beceri kazandırıp 

kazandırmaması gibi basamaklar bulunmaktadır. 

Eğitimde bilgisayardan başlıca beş unsurdan yaralanılmaktadır. Bunlar; eğitim 

araştırmaları, eğitim hizmetlerinin yürütülmesi, ölçme-değerlendirme ve rehberlik, 

danışmanlık, bilgisayar eğitimi, öğrenme ve öğretme sürecidir. 

 

2. 4. Bilgisayarın Eğitim Sistemimizde Kullanılması 

Bilgisayar eğitim hayatına, eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde kolaylık 

sağlaması amacıyla 1960’larda girmiştir. Bu tarihlerde özellikle idareci kesim 

tarafından kullanılmıştır. Bilgisayarların eğitim hayatında kullanımı ise ilk olarak 

üniversitelerde başlamıştır. Daha sonra Milli eğitim Bakanlığı tarafından 1978 

yılında bilgisayar Teknisyenliği Lisesi Ankara’da, 1983’de İstanbul’da açılmıştır. 
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Bunlardan sonra ise meslek liseleri bünyesinde bilgisayar bölümleri 

oluşturulmuştur. 

1984 yılında “Bilgisayar Eğitim İhtisas Komisyonu” toplanmış. 1985 yılında 

100 pilot okul seçilerek 1986-1987 öğretim yılında 550 bilgisayar ile bilgisayar 

eğitimine başlanmıştır. 

Öğretmenlere ise kısa süreli hizmet içi eğitim kursları ile bilgisayar kursları 

verilmiştir. 1980’lerde ise bilgisayarlı eğitimden ilk ve orta öğretimlerde söz 

edilmeye başlanmıştır (Keser, 2003, s.166). 

Bundan 30 yıl önce bilgisayarı yakından gören çok az insan vardı. O günkü 

kocaman bilgisayarların üstüne titreniyordu. Oysa bu gün, bilgisayar olmayan yer 

yok gibi. Yaygınlaşmasının nedenlerinden biride fiyatıdır. Bu gün daha ucuz, daha 

küçük makineler geçmişin büyük bilgisayarlarından daha becerikli olup daha kısa 

sürede daha fazla iş yapıyor. Bir başka neden kullanılışlığıdır. Bilgileri saklamakta 

ve kullanmakta çok işe yarıyor (Akkoyunlu, www.aof.edu.tr, 19 Eylül 2007). 

Bilgisayar teknolojilerinin eğitime girmesi ve eğitimi doğrudan ve dolaylı 

biçimde etkilemesi iki kavramın önemini arttırmıştır. Bu kavramlar “bilgisayar 

farkındalığı” ve “bilgisayar okuryazarlığı”dır. 

Bilgisayar farkındalığı; bilgisayarın günlük yaşamdaki kullanım biçimlerinin 

ve toplum üzerindeki etkilerinin farkında olmaktır. Bilgisayar farkındalığı, 

bilgisayarın tarihini, nasıl çalıştığını neler yapabildiğini, nerelerde kullanıldığını ve 

toplum üzerinde etkilerini bilmek demektir. 

Bilgisayar okuryazarlığı; bilgisayarı kullanma yeteneğidir. Başka bir deyişle 

çeşitli bilgisayar uygulamalarını kullanma yeteneğidir (Akkoyunlu, www.aof.edu.tr, 

19 Eylül 2007). İyi bir eğitimci ne kadar bilgisayar okuryazarlığını geliştirirse 

uygulamalarda da o kadar başarılı olur. Bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayar 

farkındalığını da kapsar. 
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2. 5. Bilgisayarın Öğretimde Kullanılması 

Bilgisayarın öğretme ve öğrenme işlerinde kullanılması diye tanımlanabilir. 

Bilgisayarla öğretme ve öğrenme faaliyetlerinde, öğretilecek içeriğin belirlenmiş 

programlar kapsamında hazırlanıp öğrencilere düzgün içerikli programlarca 

sunulmalıdır. Bilgisayarla öğrenme ve öğretme süreçlerinin en önemlileri: ders 

sunma, ders alma, öğretilen ve öğrenilenlerin desteklenmesi ve oyun aracı olma 

şeklinde ifade edilebilse de başka gelişim alanlarında da yararlanmalar söz konusu 

olacaktır. 

Bilgisayarların okullara girişi diğer sektörlerden çok daha geç olmuştur. 

Bunun nedenlerinden birisi ekonomik faktörler olmakla beraber insanların ve 

özellikle eğitimcilerin bilgisayarların eğitim yaşantısının içerisinde yer almasının 

gereksiz olduğu fikrinin oldukça yaygın olmasıdır. Özellikle öğretmen temelli 

eğitimlerde bilgisayar geri planda kalmaktan kurtulamamış bütün etkinlikler 

öğretmen temelli hazırlanmıştır. Gelişime ayak uydurabilme adına bilgisayarlar 

tamamen olmasa da yardımcı araçlar olarak eğitim hayatında yer edinmiştir. İlk 

olarak da matematik eğitiminde yardımcı araç olarak kullanıldığı görülmüştür. 

Yaygınlaşmadan önceki aşamada bilgisayarların maddi yönden pahalı olması 

bilgisayarın kullanımı önündeki en önemli engellerden birini oluşturmaktaydı. 

Bilgisayarın satın alınabilirliğinin kolaylaşmasından sonra bilgisayar birçok yerde 

kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde bilgisayarın en fazla kullanıldığı alanlardan 

birisi eğitim olmuştur. Öğrenci öğretmen denkleminde birçok faaliyet bilgisayar 

aracılığıyla yapılmaktadır. Bu da, bilgisayar teknolojisinin eğitim öğretim 

hayatımızdaki önemini ortaya koyan bir olgu haline geldiğini ve vazgeçilmezliğini 

göstermektedir. 
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2. 6. Bilgisayar Destekli Eğitim 

Günümüzde bilgisayar destekli eğitimin gelişmesini etkileyen birçok 

olumsuzluk bulunmaktadır. Bu olumsuzlukların başında alt yapı sorunu 

gelmektedir. Alt yapı sorunu içersinde de fiziki ortam, elektrik tesisatı gibi 

olumsuzluklar en önemli sorunlardandır. Alt yapı sorununa ilaveten üzerinde 

durulması gereken diğer bir etken ise bilgisayarı kullanacak olan eğitimcilerin 

özellikle bilgisayara karşı olan olumsuz tutumları ve bu konudaki bilgi yetersizliği 

yer almaktadır. 

 

2. 6. 1. Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları 

Günümüzde bilgisayarla eğitimin tüm öğrenim kademelerinde kullanıldığı 

görülmektedir. Bilgisayarın öğretme ve öğrenme sürecinde pek çok yararları olduğu 

görülmektedir. Bu yararlara öğrenci açısından bakacak olursak bunlardan ilkini 

bireyselleştirme özelliği oluşturmaktadır. Öğrenme öğrenci tarafından 

geçekleşmektedir. Öğrencinin merkez oluşu ve kendi süratine göre ilerlemesi 

bireysel öğrenmenin önemli özelliklerindendir. Bilgisayarla bireysel öğrenmede 

sonuçlar öğrenci tarafından hemen öğrenilir ve mükâfatlandırmada direkt olur 

(Rıza, 1990). 

Bilgisayar destekli eğitimin diğer yararları şunlardır: 

Öğrenmeye etkin katılma: Birey bilgisayarlarla bire bir eğitim görebilir 

verilen sorulara anında cevap verip karşılığını alabilmektedir. Bire bir çalıştığı için 

sorulan sorulara istenilenlere direk cevap verebilmektedir. 

İstenildiği kadar tekrar etme: Öğrenen konumunda olan birey karşısındaki 

bilgileri ya da soruları bilgisayarın programı gereği sıkça tekrar etme imkânına 

sahip olmaktadır. Böylece her yanlışa düştüğünde bir daha deneyip doğru sonuca 

herhangi bir tepkiye maruz kalmadan ulaşabilmektedir. 
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Öğrenilenleri görselleştirme ve hareketlendirme: Öğrenmenin genel 

özelliğine bakacak olursak görsel olarak verilen bilgilerin daha çabuk ve kalıcı 

olduğu görülmektedir. Böylece öğretim için ayrılan zamandan da kazanılmış 

olmaktadır. 

Yüksek isteklendirme: Bilgisayar kullanımında belirgin bir avantajda 

öğrencilerin isteklendirmesini devamlı yüksek tutmasıdır. Değişik görüntü sunma 

imkânı olduğu için çocuklara daha cazibeli gelmektedir (Rıza, 1990, s. 100). 

Bilgisayarların yararları arasında zihinde daha az yorucu iş yapıldığı, duygusal 

ve algısal modellerin çeşitlenmesine fırsat sağlamasından da söz edilir (Arı ve 

Bayhan,  2003, s. 21). 

Yapılan birçok araştırmada, bilgisayar destekli eğitimin çocukların dil 

gelişiminde ve ortaklaşa oyunlar kurmasında yararlı bir aktivite olduğu 

bulunmuştur. 

Bilgisayarla öğretim öğrenci kadar öğretmene de yararlar sağlamaktadır.  

Öğretmene, ölçme ve değerlendirmelerini daha kolay ve objektif yapmalarına 

olanak sağlamıştır. Teknolojik gelişmelerden ve uygulamalardan daha etkin 

yararlanma ve öğrenme yolunu açmıştır. 

Özellikle okulöncesi dönemde çocuk, bilgisayarla çalışırken somut düşünceye 

sahip olur. Bilgisayar, çocuğun bildiği ve somut olarak öğreneceği şeylerin 

sembolik durumlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmaktadır. Bilgisayarla sağlanan 

deneyimler aynı zamda çocuğa öğrenmenin keşfi, karar verme gibi bilişsel süreçleri 

kazandırır. 

Bilgisayar desteğinin “ortalama bir öğrencinin” öğrenmelerine başlıca katkısı 

öğretmenin, zamanın daha çoğunu “öğrenmenin yönetimine” ayırmasına imkân 

vermesidir (Özçelik, http://kybelle.anadolu.edu.tr, 25 Ekim 2007). 
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2. 6. 2. Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları 

Bilgisayar destekli eğitimin yararlılıkları olduğu gibi sınırlılıkları da vardır. 

Eğitimde bilgisayarın kullanımında bilgisayara ulaşmadan doğan bazı güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır. Her ne kadar son zamanlarda ucuzlamış olsa da günümüzde hâlâ 

birçok kişi bilgisayara sahip olmada zorlanmakta ya da satın alamamaktadır. Bu 

konuda başkaca sorunlardan da bahsedilebilir. Bunların başında; bilgisayar 

programının pahalı oluşu, bilgisayar destekli eğitim uygulamalarıyla yürürlükteki 

programların örtüşmesinde bir takım sorunlarla karşılaşılması,bilgisayar 

programının karmaşıklığı gelmektedir. 

Bilgisayarlı eğitimin olumsuz özeliklerine bakıldığında aşağıdaki hususlar 

dikkati çekmektedir:  

Bilgisayar sığınan gençler özellikle çocuklar zamanla ona bağımlı hale 

gelmekte okuma gibi faaliyetlere ayırması gereken zamanın çoğunu bilgisayar 

karşısında geçirmesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle okulöncesi çağı 

çocuğu,  bilgisayar karşısında kolay bilgiler edinmeye alışmış ise kâğıt işi gibi çaba 

sarf edecek işler karşısında isteksizlik duyabilmekte. Ayrıca eğitim amaçlıda olsa 

bilgisayar karşısında uzun zaman geçirme çocukta fiziksel birtakım gelişim 

bozuklukları oluşmasına neden olabilmektedir. 

Bilgisayarlı eğitim verirken bilgisayarla ilk kez karşılaşabilecek çocukların 

olduğunu unutmamak gerekir. Bilgisayar konusunda deneyimsiz olan çocuk 

başarısızlık karşısında ümitsizliğe düşüp kendine olan güvenini kaybolmasına neden 

olabilmektedir. 

Bilgisayarların çocuklarımızın yaşamlarını nasıl etkileyeceği sorununa ilişkin 

uzman görüşlerine de yer vermek konunun bu yönünün incelenmesine katkıda 

bulunacaktır. Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi’nde araç kullanımı ve sanat 

biçimleri konusunda uzmanlaşmış bir kültür psikologu olan Patricia Greenfield, bir 

kültür olarak her geçen gün teknolojik zekâya daha çok değer verdiğimizi, 
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toplumsal ve duygusal zekâyı ise küçümsediğimizi belirtmektedir. Böylece, 

çocuklarımızı bilgisayar oyunları ile programlanmış öğrenim yazılımlarıyla ve 

bilgisayar kampları ile karşı karşıya bıraktığımızı; bu araçların hepsinde çocuklar 

içsel simgelerle değil (dil, zihinsel imgeler) dışsal simgelerle çalışmakta olduğunu 

ve bunun kaygı verici olduğunu düşünmektedir. 

Toronto York Üniversitesi’nde Linda Pogue şunu belirtiyor: Bu makine o 

kadar bilişsel ki, duygularla ilgili yönü unutuyoruz. Çocukların ve üniversite 

öğrencilerinin her şeyi kafalarında çözdüklerini görüyorum- hayatı yaşamıyor, hayat 

hakkında düşünüyorlar (akt. Healy, 1999, s. 29). 

 

2. 6. 3. Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğretmeye Etkisi 

Bilgisayarlı eğitimin öğretmeye etkisi olduğu yapılan araştırmalarla ortaya 

konmuştur. Öncelikle öğrenilecek konu bilgisayarlarla öğrenciye verildiği için 

birebir eğitim ortamı sağlanmış olup öğretim neredeyse kişiye özgü hale 

gelmektedir. Eğitimde bireyselleştirme de bu noktada kendini göstermektedir. Aynı 

zamanda bol tekrarın yapılabilmesi ve verilen yanıtlara anında cevap alınması 

öğretimi daha canlı ve aktif kılmaktadır. Bilgisayarlarca yanlış cevaplara verilen 

karşılıkların rencide edici hiçbir unsur taşımadığı için çocuk öğrenmeye karşı 

ilgisini hep canlı tutacaktır. 

Bilgisayar destekli eğitimin temelinde oyun yatmaktadır. Bilgisayar destekli 

eğitimde eğlendirerek öğretmek amaçlanmıştır. Çocuk doğal bir bilgi kuramcısıdır; 

sürekli hipotezler kurarak kendisine sağlanan bilgileri test eder ve yanlış görünce de 

tümüyle değiştirir. Bilgisayar destekli eğitim, çocuğun bu süreçleri kazanmasında 

aracılık etmektedir. Çocuk bilginin kazanma sürecine katılmakta, yalnız bilgi ve 

becerileri değil, onların nasıl düşünülüp Öğrenileceğini de bilgisayar destekli eğitim 

ile kazanmaktadır. 
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2. 6. 4. Bilgisayar Destekli Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi 

Çağımız eğitim ortamında öğretmenin sınıftaki rolü de değişmiştir. 

Öğretmenin görevi, öğrencilere sadece bilgi aktarmak yerine; neyi, nasıl ve nerede 

öğrenebileceklerine ve öğrendikleriyle nasıl uygulama fırsatı yakalayabileceklerine 

rehberlik etmektir. Öğretmen, öğrencilerinin temel kavramları anlamasına, 

yorumlamasını ve uygulamasını sağlamada lider konumundadır (Şimşek, 2002, 

s.10). 

Eğitimci, bilgisayarın, çocukların problem çözmelerini sağlama, çocuklarla 

işbirliği yapma konusunda yararlı olduğunu kavramalıdır. Çocuğa rehberlik edip, 

onun kendi düzeyine uygun olarak, aktif katılımcı olmasını sağlayan bilgisayar; 

eğitimciye de rolünü özel eğitmenliğe dönüştürmesi konusunda yardımcı olacaktır 

(Arı ve Bayhan 2003, s. 37). 

Öğretmenin derste araç kullanması kuşkusuz hem öğretmene etkin bir 

öğretme, hem de öğrenciye etkin bir öğrenme süreci yaşatacaktır. Bir Çin atasözü 

konunun önemini daha iyi ortaya koymaktadır: “Duyarsam unuturum, görürsem 

hatırlarım, yaparsam öğrenirim” (Şimşek, 2002). 

Eğitim hayatına bilgisayarların girmesiyle öğretmenlerimize de yeni görevler 

düşmüştür. Teknoloji tek başına hiçbir şey ifade etmemektedir. Önemli olan 

teknolojiyi doğru ve yerinde kullanmaktır. Bu doğrultuda bilgisayarın eğitimde tam 

kullanılması için öğretmenlerin bu konuda bilgi ve tecrübeye ihtiyaçları vardır. 

Bilgisayarda kullanacakları yazılımları ve programları seçerken çocukların 

seviyesine uygun, amaca tam olarak uygun yazılımları tercih etmelidir. Yoksa 

bilgisayarlar teknolojik bir ürün olmanın dışına çıkamaz. Ayrıca öğretmen çocukları 

bilgisayar konusunda cesaretlendirici, bilgisayar kullanımı konusunda çocuklara 

model olmalıdır. 

Eğitimci tarafından bilgisayar zaman doldurma aracı olarak kullanılmamalıdır. 

Okulöncesi eğitimde çocuğun bilgisayarı doğallıkla kullanabilmesi için bilgisayarın 
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çocuğun çevresi ile uyum içinde olması gerekir. Verilen bilgisayar eğitimine aile 

katılımı da sağlanıp, aile bilgilendirilmelidir (Arı ve Bayhan, 2003, s. 44). 

Öğreten konumundaki öğretmenlerimiz teknolojiyi sonuna kadar kullanabilme 

özelliğine sahip olmalıdır. Çünkü çağdaş eğitim kendini yenilediği, görsel-işitsel 

olanaklardan yararlanmasını bildiği, uygulamalı bir eğitim verdiği ölçüde verimli 

olacaktır. 

Eğitimcilerin, bilgisayar üzerindeki rollerini güçlendirmek için yapılması 

gerekenleri toparlarsak aşağıdaki sonuçlara varılır: 

- Eğitimci programlanmayı ve bunun ne anlama geldiğini bilmelidir.  

Bilgisayarı bir problem çözme aracı olarak kullanabilme yeteneğine sahip 

olmalıdır. 

- Bilgisayarı, işlenecek konunun öğrenilmesinde kullanma deneyimine sahip 

olmalıdır. 

- Eğitimde tüm gelişim alanlarını desteklemek ve geliştirmek için bilgisayar 

kullanmalıdır. 

- Bilgisayarı, araç olarak kullanabilmeli, bilgisayar dili hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır. 

- Bilgisayarın eğitimde kullanılmasında olağanüstü beklentilerle işe 

girişmemelidir (Olgun, 2001, s. 22). 

 

2. 7. Okulöncesi Eğitimde Bilgisayar Kullanımı 

Eğitimimizin yapı taşları olan çocukların, doğumla başlayan yaşam 

serüvenleri, basit ilkel yaşamsal becerilerden daha karmaşık ve ileri düzeyde 

yaşamsal becerilere doğru sistematik bir gelişim gösterir. Bu gelişim öğrenme 

üzerine kurulmuştur (Tuğrul, 2002, s. 142-147). 
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Hayatın her aşamasına giren bilgisayarların eğitim hayatına girmesi 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Ancak günümüzde dahi tartışılan bu konudaki en büyük 

tartışma konularından bir tanesi de çocukların hangi yaşta bilgisayar ile karşılaşması 

gerektiğidir. Bu konuda farklı görüşler olmakla beraber eğitimcilerin çoğu her yaşta 

çocuğun bilgisayar konusunda desteklenmesi görüşündedirler. Bilgisayar teknolojisi 

ve eğitim bilimcisi Seymour Papert üç yaşındaki çocuklarında bilgisayarla çalışma 

kapasitesine sahip olduğunu savunmaktadır. Yine Papert’e göre çocuklar 

bilgisayarla ne kadar erken tanışırlarsa ona o kadar rahat uyum göstereceklerdir 

(Pekçağlayan, 1990, s. 1). 

İnsan yaşamında önemli bir eğitim basamağı olan okulöncesi eğitimi 

sürecinde, uygulanacak eğitim programı çok önemlidir. Bilgisayar destekli eğitimde 

programların hangi amaca yönelik kullanılacağının saptanması ve amaca uygun 

eğitim programlarının seçilmesi gerekmektedir. Bu programlar çocukların 

gelişimine uygun, geleneksel eğitim programlarına kaynaştırıcı şekilde olmalıdır. 

Bilgisayarın okulöncesi eğitimde doğru ve amaca uygun olarak 

kullanılmasında eğitimcilerin rolü büyüktür. Çocukların bilgisayarın sağladığı 

yararlardan faydalanması ancak eğitimcinin doğru yönlendirmesi ile mümkün 

olabilir. Bu yüzden okulöncesi eğitimcilerini bilgisayar kullanımı konusunda bilgili 

ve uygulama konusunda yeterli olması gerekmektedir (Aral; Ayhan ve Ünlü, 2007, 

s. 20). 

Okulöncesinde bilgisayar kullanımına geçmeden önce okulöncesinin 

Türkiye’deki tarihçesine bakmakta yarar vardır. Türkiye’de okulöncesi eğitim 

batıdakilere benzer bir gelişim göstermiştir. 20. y.y. başlarında erkeklerin savaşa 

gitmesiyle kadınlar çalışma hayatına girmek zorunda kalmış böylece küçük yaşta 

çocuk bakımı ve eğitimi zorunlu hale gelmiştir. 

Türkiye’de özel olarak açılan okulöncesi eğitim kurumlarının ilk resmi tarih 

olarak 23 Temmuz 1908 olarak verilse de bu tarihten önce bazı illerde daha sonra 

İstanbul’da açıldığı bilinmektedir. Resmi anaokullarının açılışı ise 1912 ve 1913’ten 

sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. 1914 tarihinde okulöncesi eğitime aktarılmak 
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üzere bütçeye ödenek konulmuştur. 1915 yılında ise anaokullarına öğretmen 

yetiştiren ilk mektepler açılmıştır. Açılan bu mektepler savaşlar yüzünden kapansa 

da 370 mezun vermiştir. Bu konudaki çalışmalar zaman içerisinde gelişme 

göstererek anaokullarını günümüz koşullarına getirmiştir (Oktay, 2003, s. 3-5). 

Ülkemizde anaokulu kavramı diğer bir adla erken çocukluk kavramı çok 

önceleri başlamış olsa da gerçek anlamda eğitimsel yönü yeni anlaşılmaya 

başlanmış, gerekli teknolojik donanımlardan biri olan bilgisayarın eğitim hayatına 

girmesi uzun zaman almıştır. 

Türkiye’de okulöncesi eğitimin önemini yeni anlaşılmasına karşın diğer 

ülkelerde önemi çok öncelerden anlaşılmıştır. Bu ülkelerden biriside İsrail’dir. 

Odabaşı’nın (2000) yaptığı araştırmada; İsrail’de zorunlu eğitimin 5 yaşında 

(okulöncesi)  başlayıp ücretsiz olarak devam ettiği belirtilmiştir. Yine aynı 

araştırmada her anasınıfına öğrencilerin kullanımına yönelik birer bilgisayar 

verildiği bunun bir devlet politikası haline geldiği ve eğitimin öncelikli sırada 

olduğu, bilgisayarı eğitim sisteminde daha verimli kullanabilmek için bilgisayar 

kullanımı ile ilgili öğretmen destek merkezleri açıldığı ortaya konulmaktadır 

(Odabaşı, 2000, s. 1-5). 

ABD’de bazı okullarda bilgisayar kullanımı öğretilmekte, Kanada, Avustralya 

ve Almanya’da ise bilgisayar dersi sanat, müzik ve ikinci dil gibi seçmeli dersler 

arasındadır (Türkiye Bilişim Şurası Komisyon Raporu, 8-10 Mayıs 2002). 

Okulöncesi dönemde eğitimci eğitimde bilgisayar kullanırken özellikle seçtiği 

programın açık bir hedefi olmasına dikkat etmelidir.  Renkli ve oyunlu grafikler 

kullanmalıdır. Programda tekrar yapabilme özelliği bulunmalı, çocuğun yaşadığı 

ortamın kültürüyle uyumlu olmalıdır. 

Bilgisayar bütün çocukların görebileceği şekilde konulmalı. Ayrıca öğretmen 

bir çocuk bilgisayarla ilgilenirken diğer çocukları kontrol edebilecek şekilde 

bilgisayarı yerleştirmelidir. Bilgisayarı yerleştirirken masa ve sandalyenin sınıftaki 

bütün çocukların rahat kullanabilecekleri şekilde ayarlanmalıdır. Özellikle 
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okulöncesinde kullanılan bilgisayar programları çocuğun düşünce gücünü geliştirici 

özellikte olup, çocukta girişimcilik duygusunu geliştirmelidir. 

Okulöncesinde bilgisayar, okuma-yazma ve matematik eğitiminde 

kullanılmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar özellikle bilgisayar yoluyla 

öğrenilen matematik ve kavram bilgilerinin klasik eğitim anlayışına göre daha kalıcı 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Bilgisayar teknolojisinin okulöncesi eğitiminde kullanılmasında Piaget’in 

bilişsel gelişim teorisinden büyük oranda yararlanılmıştır. Özellikle Piaget’le 

Geneva’da çalışan Seymour Papert bilgisayar program dili olan Logo’yu küçük 

çocuklar için hazırlamıştır (Işıkoğlu, 2002). 

Okulöncesi eğitiminde kullanılan yazılımlardan en önde geleni Logo’dur. 

Logo’nun temel ilkesi şöyledir: öğrenci bilgisayarı kendi keşfeder, programlayarak 

kendi öğrenimini geliştirir. “Kaplumbağa geometrisi” adı verilen Logo, çocuğu 

ekrandaki küçük bir kaplumbağa simgesine komutlar vermeye çağırır; bu komutlar 

üzerine kaplumbağa ya düz bir çizgi bunun üzerinde ya da belirli bir açı ile belli 

sayıda adım atar ve yürürken bir doğru çizer. Örneğin, kaplumbağayı bir kare 

çizmesi için programlayan çocuk hayvanın belirli bir mesafe boyunca düz yürümesi, 

90 derece dönmesi, sonra aynı hareketi üç kez daha tekrarlaması gerektiğini tahmin 

edecektir (Healy, 1999, s. 24 ). 

 

2. 7. 1. Okulöncesi Eğitiminde Bilgisayar Kullanmanın Yararları 

Bilgisayar çocuklarda öz güven sağlar. Çocuklar okullarda teknolojik araçları 

kullanmaya daha fazla ilgi gösterirler. Bilgisayar, öğrenme için daha güvenli bir 

ortam yaratır; çünkü bağımsız öğrenmenin ilk adımını atmaktaki hata korkusu, 

birçok öğrenciyi öğrenmeyi etkileyecek şekilde olumsuzluğa itebilmektedir 

(Yürütücü, 2007, http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar). 
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Okulöncesi bilgisayar destekli eğitim alan çocuklarla ilgili yapılan 

çalışmalarda, bu eğitimin hem işbirliği gerektiren hem de bağımsız oyunlarda 

yapılanı destekleyici konumlarda rol aldığı ortaya konulmuştur. Bilgisayar çocuğun 

kendini, dünyayı ve çevresini tanımasını sağlayan genel bir araçtır. Aynı zamanda 

bilgisayarın çocuğun yaratıcı yönlerini harekete geçiren, onu yeni yöntemler 

geliştiren yönleri de göz önünde bulundurulmalıdır (Arı ve Bayhan, 2003, s. 52). 

Bilgisayarlı eğitimin yararları konusunda yapılan bir araştırmada konu olarak 

geleneksel eğitim ile bilgisayar destekli eğitim karşılaştırılmış. Araştırmada 40 tane 

okulöncesi öğrencisi alınmış, deney ve kontrol grubu oluşturulmuş çeşitli anketler 

uygulanmış ve bu anketler sonucunda bilgisayar destekli eğitimle öğrenilen 

bilgilerin geleneksel eğitime göre daha kolay öğretildiği ve bilgilerin daha kalıcı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Çocuklar, bilgisayarda kendisine verilen bir işi 

tamamlayarak, işi bitirmekten dolayı keyif alırlar. 

Bilgisayar destekli eğitim programlarının çocuklarda görsel algılamaları 

üzerinde etkisi konusunda yapılan bir araştırmada 84 okulöncesi çağ çocuğu ile bir 

çalışma yapılmış bu çalışma sonucunda bilgisayar destekli eğitimin çocukların 

bilişsel yeteneklerinin ve görsel algılamalarını olumlu yönde geliştirdiği ortaya 

çıkmıştır (Aral ve Ayhan, 2003). 

Son otuz yılda yapılan araştırmalar, eğitim amaçlı bilgisayar kullanımının 

öğrencilerin akademik performansları üzerinde büyük etkisi olduğu ve öğretmenlere 

bilgi toplama ve iletişim için güçlü bir araç olarak hizmet sunduğunu göstermiştir 

(Kirkpatric ve Cuban, 1998). 

Bilgisayarların özellikle okulöncesi çağı çocukları için birtakım olumsuz 

işlevleri bulunmaktadır. Bunların başında bilgisayarların insan beynine yakın 

düşünme ve özellikle insan sesi ile istenilenlere cevap vermesi özelliği gelmektedir. 

Bu tip özelliklere kapılan çocuk bilgisayarı tamamen kişi olarak görmeye başlar. 

“Psikolojik rol” kuramına göre, benlik gelişiminde konuşma önemlidir. 

Konuşma karşı taraf ve onunla etkileşimde önemlidir. Konuşma karşı tarafı ve 
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onunla etkileşimde bulunmayı içermektedir. Bilgisayarın kendiyle çalışan kimseye 

tepkide bulunması, onu cevaplaması, insanın makineye bir bilinç, bir rol vermesine 

neden olmaktadır. Buda bilgisayarla bütünleşmeyi, ona bel bağlamayı, ona 

sığınmayı kolaylaştırmaktadır. Böylece çocuk gerçek yaşamdan 

uzaklaşabilmektedir (Arı ve Bayhan, 2003, s. 26). 

Bunun yanı sıra bilgisayarın kolay kullanımına kendini alıştıran okulöncesi 

çağ çocuğu elişi, kâğıt işi gibi aktivite gerektiren işlere katılmakta isteksizlik 

duyabilir. 

 

2. 7. 2. Okulöncesi Çağda Bilgisayarın Çocuklara Tanıtılması 

Bilgisayarla yapılan eğitimin birçok yararı vardır. Okulöncesi dönemde de bu 

yararlı etkileri çocuk üzerinde görmek mümkündür. Bir eğitimci bilgisayara ne 

kadar hâkim olsa da bilgisayarı kullanacak olan çocuğunda bilgisayarı genel olarak 

tanıması gerekmektedir. Çocuktaki merak onların büyüklerdeki gibi bilgisayara 

karşı duydukları korku ve çekingenlik duygularını taşımasına engel olmaktadır. Bu 

merak sayesinde çocuk bilgisayarı rahatlıkla kullanmaktadır. Ancak gerçek bir 

eğitim için amaçlara ulaşmak için çocuğun bilgisayarı bilinçli kullanması 

gerekmektedir. Bu yüzden bilgisayarlı eğitime geçmeden önce çocuğa bilgisayarı 

tanıtmak gerekmektedir. İlk olarak bilgisayarın genel görünüşünü çocuğa anlatıp 

kullanım özelliklerini en basit şekli ile çocuğa tanıtmak gerekmektedir. Bu 

etkinlikler içinde bilgisayarı tanıtıcı faaliyetler konulabilir. Aşağıda bu yönde örnek 

bir faaliyet verilmiştir. Bilgisayarın diğer bölümleri de verilen örneklerdeki gibi 

çocuklara tanıtılabilir. 

Okulöncesi Eğitiminde Çocuklara Bilgisayarların Tanıtılması İle İlgili 

Etkinlik Örneği: 

Amaç: Bilgisayarın işleyiş mantığını göstermektir. 

Materyaller: Karton kutular, çikolata kutusu, küçük resimli kartlar, büyük 

resimli kartlar. 
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Uygulama: Uygulamanın nasıl olacağını Arı ve Bayhan (2003, s. 43), dört 

aşamada ele almıştır. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir. 

- Önce çocuklarla küçük karton kutudan monitör yapılır. 

- Daha sonra disk sürücü amacıyla kullanılmak üzere büyük karton kutu 

kaplanır ve monitör amaçlı yapılan kutu ile bağlantısı sağlanır. Ayrıca yan tarafına 

da küçük bir delik açılır. 

- Çikolata kutu ters çevrilerek klavye haline getirilir. Her küçük göze klavyede 

bulunan semboller, harfler, şekiller yerleştirilir. 

-  Bir çocuk kullanıcı olur, diğer çocuk ise disk sürücü olarak yapılan büyük 

kutunun içine girer. Kullanıcı olan çocuk küçük resimli kartlardan birini büyük 

kutunun yanındaki delikten atar. Aynı kartların büyük eşleri olan büyük kutunun 

içindeki çocuk ise onun eşinin büyüğünü bularak aradaki açıklıktan monitörün 

önüne büyük kartı koyar. Oyun eş değiştirerek sürer. 

 Bilgisayarları eğitimde kullanırken bilgisayarlarda verilecek olan kavramların 

daha önceden çocuklara mutlaka verilmesi, anlatılması gerekmektedir. 

Okulöncesinde bilgisayar eğitimi destekleyici bir araç olarak kullanılmalıdır. 

 

2. 8. Konu ile İlgili Yapılan Yurt İçi ve Yurt Dışı Çalışmalar 

Belirlenen konuyla ilgili dolaylı ve doğrudan birçok çalışma yapılmıştır. 

Yapılan çalışmaların birçoğunda ölçeklerin öğretmenlere uygulandığı görülmüştür. 

Bu bölümde yapılan araştırmalar ve araştırmalar sonucunda verilen temel yargılara 

yer verilmiştir. 

Hungate, H. (1982), bilgisayar destekli öğretimin çok küçük çocuklara 

başlangıç matematiksel ilkeleri öğretmedeki etkisini gösteren bir çalışma yapmış ve 

sonuç olarak bilgisayarların anaokulu çocuklarının temel matematiksel ilkelerinin 

gelişmesini hızlandırdığını ortaya koymuştur. 
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Novak, D. I. ve Knowles, J. G. (1991, s. 40-51), “Beginning Elementary 

Teachers Use of Computers in Classroom Instruction” isimli araştırmalarında yeni 

ilköğretim öğretmenlerinin bir öğretmen olarak bilgisayar kullanımına gerekli önem 

vermediklerini, bilgisayarı ekstra ve özel gördükleri, bilgisayara öğrenimi 

hızlandırıcı gözüyle bakmadıkları görülmüştür. 

Pisapia, J. R.; Coukos, E. D. ve Knutson, K. (2000, s. 1-50), “The Impact of 

Computers on Teacher Capacity, Attitudes and Behaviors in Elementary Schools” 

isimli çalışmalarında; ilkokul öğretmenlerine bilgisayar tutum ve yetenekleri 

konusunda araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmada 113 tane öğretmene üç yıl süre 

ile bilgisayar kursu verilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında iki yıllık eğitim 

sürecinin sonunda teknoloji kullanamayan öğretmenler elenmiştir. Üç yıllık eğitim 

sonunda öğretmenlerin %77’sinin kendilerini bilgisayar yazılım ve donanım 

boyutunda oldukça yeterli gördüğü gözlenmiştir. Ancak, iş öğrenilenleri 

uygulamaya geldiğinde bilgisayar konusunda bilgilerin tam olmasına karşın 

çocuklara uygulama boyutunda gerekli eğitim düzeyine ulaşılmadan verilmeye 

çalışıldığı için bilgilerin çocuklara tam aktarılmadığı görülmüştür. 

Guha, S. (2000, s. 2-9), “Digital Linkage: Factors Related to Elementary 

Grade Teachers Usage of Computers in Classroom Instruction” isimli 

çalışmasında; ilköğretim öğretmenlerinin bilgisayarlı eğitim konusundaki 

tecrübelerini incelemiş ve öğretim metotlarında bilgisayar kullanımına ilişkin 

faktörleri açığa çıkarmıştır. Bu çalışmada, Batı New York’a ait iki ilçeden rastgele 

seçilmiş on beş okulun 149 öğretmeni yer almıştır. Bu öğretmenler bilgisayar 

destekli eğitim bilgi ve tecrübeleri, bilgisayar eğitimleri ve bilgileri, eğitim için 

bilgisayar kullanma konusunda rahatlıkları ve sınıf içi bilgisayar kullanma 

konularıyla ilgili anket sorularını cevaplamışlardır. Öğretmenlerin cevapları, 

eğitimcilerin müfredat programlarını gözden geçirmelerini sağlamış, eğitim 

metotlarında muhtemel değişikliklerin tartışılmasına ve teknolojiyi daha ileri 

seviyede kullanan bir toplum için eğitim reformlarının yapılmasını gerekli olduğu 

sonucunu vermiştir. 



 34

Özçelik, D. (www.kybelle.anadolu.edu.tr.), “Eğitimde Bilgisayarın Yeri ve 

İşlevi”   adlı bir makale hazırlamış ve hazırladığı makaleden şu sonucu çıkarmıştır. 

Bilgisayar desteği, eğitimde grupla öğretimin bireysel öğretime göre 

zayıflıklarından birçoğunu önemli ölçüde ortadan kaldırabilecektir. Ancak böyle bir 

sonuç, bir yandan gerekli donanım ve yazılımların sağlanmasına, diğer yandan da 

öğretmenlerin bunlardan verimli olarak yararlanacak şekilde yetiştirmelerine 

bağlıdır. 

Sancak, Ö. (2003), “Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş 

Çocuklarına Sayı ve Şekil Kavramlarının Kazandırılmasında Bilgisayar Destekli 

Eğitim ile Geleneksel Eğitim Yöntemlerinin Karşılaştırılması” isimli tezinde; 

bilgisayarlı eğitimle geleneksel eğitimi karşılaştırmış ve sonuç olarak bilgisayarla 

verilen eğitimin çok daha hızlı ve kalıcı olduğunu ortaya koymuştur. 

Çelik, H. Ç. ve Bindak, R. (2005, s. 27-38), “İlköğretim Okullarında Görev 

Yapan Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre 

İncelenmesi” isimli çalışmalarında, ilköğretim okullarında görev yapan 

öğretmenlerin tutumlarını araştırmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek 261 öğretmen 

üzerinde uygulanmıştır. Uygulama sonuçlarına bakıldığında evinde bilgisayar 

bulunan öğretmenlerin daha olumlu bir tavır sergiledikleri, bilgisayar konusunda 

ders alan öğretmenlerin diğerlerine nazaran daha olumlu tavırlar gösterdiği 

belirlenmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda, öğretmenlere verilen bilgisayar kurslarının 

öğretmenler üzerinde olumlu değişiklikler yaratmış olduğu, öğretmenlerin 

tutumlarında da olumlu farklılıklar gözlenmiştir. Bunun yanı sıra evinde bilgisayar 

bulunan öğretmenlerin yine bilgisayar kullanımına ilişkin olumlu tutumlar 

sergiledikleri belirtilmiştir. Yine araştırmalar sonucunda önemli bir sonuç daha 

çıkmıştır ki oda öğretmenlerimize verilen kurslar onlar için her ne kadar yeterli, 

gelmiş gibi gözükmüş olsa da bilgilerin çocuklara aktarılmasında yetersiz oldukları 

ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin tutumları çocuklar üzerinde oldukça etkili olduğu 

sonucu da yapılan araştırmaların yadsınamaz sonuçlarından bir tanesidir. 



 35

 

BÖLÜM III 

3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırmanın çalışma grubu, araştırmada 

kullanılan veri toplama araçları ile bunların uygulanışı ve verilerin toplanılmasında 

kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler üzerinde durulmuştur. 

 

3. 1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Yapılan araştırmada cinsiyetle 

öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin tutumları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Diğer bir incelenen konu ise öğretmen adaylarının okudukları sınıf ile 

bilgisayar kullanımına ilişkin tutumları arasındaki ilişkidir. 

 

Tablo 3. 1. Araştırma Tasarımı 

Bağımsız değişken Bağımlı değişken 

3 Öğretmen adayının 
sınıfı 4 

Evet Öğretmen adayının 
staj yaptığı okulda 
bilgisayar bulunup 

bulunmadığı Hayır 

Tutum ölçeği puanları 
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3. 2. Çalışma Evreni  

Bu araştırmada Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim ve Mesleki Eğitim Fakültesi 

okulöncesi öğretmenliği 3. ve 4. sınıflarında okuyan 210 öğretmen adayı çalışma 

evreninde yer alınmıştır. 

3. 3. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi 

Yapılan araştırmada istenilen sonuca ulaşabilmek için öğretmen adaylarına 

uzman görüşü de alınarak, araştırmacı tarafından 21 maddelik bir tutum ölçeği 

uygulanmıştır. Tutum ölçeği son halini almadan önce daha fazla soru içermekte idi. 

Mevcut sorulardan bir kısmı öğretmen adaylarını yanlış yönlendireceği kanısı ile 

uzman görüşü ile anketten çıkarılmış istenilen tutumları yeterli ölçüde yansıttığına 

inanıldığı için 21 soruda karar kılınmıştır. En son aşama olarak ta ankete katılan 

öğretmen adaylarına uygulanan açık uçlu soru sayesinde hazırlanan tutum ölçeği 

adaylardan alınan cevaplar değerlendirildikten sonra uzman geçerliliğini de sağlanıp 

son halini almıştır. 

Öğretmen adaylarına uygulanmak üzere hazırlanan ölçekte okulöncesi 

eğitimin de bilgisayar kullanımının çocukta problem çözme becerisi ve yaratıcılık 

düzeyleri üzerinde etkisi sorulmuş böylece öğretmen adaylarının çocuğun eğitimde 

bilgisayar kullanmasının çocukta oluşabilecek etkileri üzerindeki tutumları 

incelenmiştir. 

Hazırlanan bir diğer soruda bilgisayarların eğitim hayatında önemli bir yere 

sahip olan kitaplar kadar önemli olup olmadığı sorusuna cevap aranarak öğretmen 

adaylarının bilgisayarların eğitim hayatında ne denli önemli olduğu konusundaki 

tutumları değerlendirilmek istenmiştir. Ayarıca sınıfta uygulama yapan 

öğretmenlerin yeterlilikleri üzerinde durularak öğretmen adaylarının, bilgisayar 

eğitimi almanın önemi hakkındaki tutumları incelenmek istenmiştir. Öğretmen 

adaylarına sınıfta bilgisayar kullanmanın sağlayabileceği olumlu ve olumsuz 

etkileyebileceği faktörlerden sorularak bu konudaki tutumları öğrenilmeye 
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çalışılmıştır. Okulöncesi eğitiminde bilgisayar kullanımının zorunlu ve gerekli 

tutulması ile ilgili sorularda anket içerisinde yer alıp konu hakkında ki tutumlarının 

incelenmesine çalışılarak konu hakkındaki net görüşlerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Ankette uygulanan diğer sorular birbirini destekler nitelikte 

hazırlanmıştır. 

 

3. 4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada okulöncesi öğretmenliğinde okuyan 3. ve 4. sınıf öğretmen 

adaylarına açık uçlu bir soru sorulmuş ve görüşlerinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek konu alanı uzmanlarının 

görüşü alınarak desteklenmiştir.  Araştırmada “Likert tipi” tutum ölçeği anketi 

uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. 

Anketin birici bölümünde kişisel bilgiler yer almıştır. Sınıf, staja gittiği 

okullarda anasınıflarında ve anaokullarında bilgisayar kullanılıp kullanılmadığı 

birinci bölümde yer alan sorulardır. 

Anketin ikinci bölümü, okulöncesi öğretmenliğinde okuyan 3. ve 4. sınıf 

öğretmen adaylarının bir eğitim aracı olarak bilgisayar kullanımına ilişkin 

tutumlarını ölçmek üzere 21 maddeden oluşan Likert tipi tutum ölçeğinden 

oluşmaktadır. İkinci bölümdeki öğretmen adayı görüşleri “çok katılıyorum”, 

“katılıyorum”, “fikrim yok”, “katılmıyorum”, “hiç katılmıyorum” biçiminde 

beşli ölçekleme kullanılarak belirlenmiştir. 

Bu puanlama olumsuz maddelerde ters yönde yapılmıştır. Anket yeterli sayıda 

çoğaltılıp elden dağıtılıp yine elden geri toplatılmıştır. 

Anketin birinci bölümünde yer alan kişisel bilgilere ilişkin olarak yapılan 

işlemlerde frekans dağılımı bulunmuş ve yüzdelerin hesaplanması yapılmıştır. 

Buradan elde edilen bilgiler betimsel olarak yorumlanmıştır. 
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Araştırmada öğretmen adaylarının tutumlarını değerlendirmek için betimsel 

(yüzdelik), ki kare testi tekniklerinden yararlanılmıştır. 

         Ölçek uzman geçerliliğine sahip olup, ölçeğin güvenirliği SPSS (14.0) paket 

programı kullanılarak güvenirlik hesaplamalarında iç tutarlılığa (maddeler arası 

ilişkiye) bakılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,8745 olarak bulunmuştur. 
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BÖLÜM IV 

 

4. BULGULAR 

Okulöncesi öğretmenliğinin 3. ve 4. sınıflarında okuyan 210 öğretmen 

adayının okulöncesi eğitiminde bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarını saptamak 

üzere yapılan bu araştırmada bulgular iki kısımda toplanmıştır. 

Hazırlanan tablolardan; tablo 3.1’de araştırma tasarımı, tablo 4.1’de öğretmen 

adayları ile ilgili kişisel bilgilerin toplamı, tablo 4.1.2’de öğretmen adaylarının 

bilgisayar kullanımına ilişkin tutumları incelenmiştir. Tablo 4.1.3’te öğretmen 

adaylarının okudukları sınıf, tablo 4.1.4’te staj yaptığı sınıflarda bilgisayar bulunup 

bulunmadığı ile ilgili bilgiler değerlendirilmiştir. 

          Yapılan çalışmada 21 soru sorulmuş toplam tutum puanı olarak maksimum 

105, minimum puan ise 21 olarak bulunmuştur. Soruların geneline bakıldığında 70 

civarında bir tutum puanına ulaşılmış öğretmen adaylarının okulöncesi eğitiminde 

bilgisayar kullanımına ilişkin olumlu bir tutum içerisinde olduğu görülmektedir. 

Yalnızca öğretmen adaylarının “okulöncesi kurumlarda bilgisayar kullanımı 

kesinlikle zorunlu hale getirilmelidir” sorusuna verdikleri cevap doğrultusunda 

toplam tutum puanı 44 olarak çıkmış buda öğretmen adaylarının bilgisayar 

kullanımına her ne kadar olumlu baksalar da hala bilgisayara karşı bir takım 

endişeleri olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 4. 1. Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Okuduğu Sınıf,  

Staj Yaptığı Okulda Bilgisayar Bulunup Bulunmama Durumu 

Bağımsız Değişkenler N % Toplam

3. 91 43,3 
Sınıf 

4. 119 56,7 

Var 147 70,0 Okulda 

Bilgisayar Yok 63 30,0 

210 

 

“Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Okulöncesi Öğretmen Adaylarının 

Tutumları” isimli bu ölçek: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Mesleki Eğitim 

Fakültesi’nin Okulöncesi ve Çocuk Gelişimi bölümlerinden 210 tane öğretmen 

adayına uygulanmıştır. Bu öğretmen adaylarından 119 tanesini (%56,7) 4.  sınıf 

öğrencileri oluştururken 91 tanesini (%43,3) 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Ölçek staj yaptıkları ve öğretmenliğe daha yakın oldukları için özellikle 3. ve 4. 

sınıfta okuyan öğretmen adaylarına uygulanmıştır. 

Ölçeğe katılan 210 öğretmen adayından 147’si (%70,0) staj yaptığı okullarda 

bilgisayarın bulunduğunu, 63’ü (%30) ise staj yaptığı okullarda bilgisayarın 

bulunmadığını ifade etmiştir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; öğretmenlerin 

evlerinde ve çalıştıkları ortamlarda bilgisayarın bulunması tutumlarında olumlu 

yönde değişiklikler oluşmasına neden olmaktadır. 
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Tablo 4. 2. Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Okulöncesi Öğretmen  

     Adaylarının Tutumları 

İfadeler Çok 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim 

Yok Katılmıyorum Hiç 
Katılmıyorum 

N % N % N % N % N % Okulöncesi eğitiminde bilgisayar ders kitapları 
kadar önemlidir. 76 36,2 110 52,4 6 2,9 16 7,6 2 1 
Okulöncesi sınıflarda her öğrencinin bilgisayara 
ulaşmasını temin etmek yararlı bir eğitim hedefidir. 86 41 100 47,6 11 5,2 10 4,8 3 1,4 

Öğretmenin sınıfta bilgisayar kullanımı öğretmenin 
daha fazla iş yapmasını gerektirir. 11 5,2 49 23,3 28 13,3 102 48,9 20 9,5 

Okulöncesi sınıflardaki bilgisayar kullanımı 
öğrencinin akademik başarısını olumsuz etkiler. 2 1 6 2,9 14 6,7 105 50 83 39,5 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğrenci 
öğretmen etkileşimini olumsuz etkileyebilir.  4 1,9 31 14,8 20 9,5 115 54,8 40 19 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı 
öğrencilerin daha aktif öğrenmelerini sağlar. 63 30 107 51 11 5,2 25 11,9 4 1,9 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı 
öğretilecek konulardan uzaklaşmaya neden olabilir. 4 1,9 30 14,3 35 16,7 113 53,8 28 13,3 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı 
öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirmeye 
yardımcı olur. 

45 21,4 107 51 23 11 31 14,8 4 1,9 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı 
öğrencilerin öğrenmeye karşı olumlu tutum 
geliştirmesine yardımcı olur. 

58 27,6 118 56,2 13 6,2 20 9,5 1 0,5 

Eğer okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanmazsak 
öğrenciler temel becerileri kazanamazlar.   5 2,4 11 5,2 20 9,5 116 55,2 58 27,6 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar destekli öğretim 
yapmak çok gerekli bir durum değildir. 6 2,9 44 21 23 11 114 54,3 23 11 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı 
öğretmene kolaylık sağlar. 34 16,2 116 55,2 24 11,4 34 16,2 2 1 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı 
öğretmenin sınıf yönetiminde işini zorlaştırır. 4 1,9 24 11,4 25 11,9 133 63,3 24 11,4 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı 
öğrencileri gerçek yaşantılardan uzaklaştırır. 3 1,4 33 15,7 31 14,8 110 52,4 33 15,7 

Okulöncesi sınıflarda dersler bilgisayar destekli 
olarak sunulmalıdır. 34 16,2 118 56,2 20 9,5 33 15,7 5 2,4 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı 
öğretmene önemli faydalar sağlamaktadır. 50 23,8 128 61 17 8,1 14 6,7 1 0,5 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı 
kesinlikle zorunlu hale getirilmelidir. 25 11,9 71 33,8 45 21,4 56 26,7 13 6,2 

Okulöncesi öğretmenlerinin bilgisayar kullanım 
becerisi öğretmenin yeterliliğinde önemli bir 
faktördür. 

59 28,1 100 47,6 19 9 27 12,9 5 2,4 

Anasınıflarında ve anaokullarında bilgisayar eğitimi 
kesinlikle gereklidir. 38 18,1 93 44,3 31 14,8 41 19,5 7 3,3 

Bilgisayar eğitimi çocukların 0-6 yaş gelişimi için 
yararlı bir uygulamadır. 39 18,6 123 58,6 29 13,8 17 8,1 2 1 

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı 
çocukların yaratıcılığının gelişmesinde faydalıdır. 57 27,1 104 49,5 17 8,1 26 12,4 6 2,9 
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Tablo 4. 2 incelendiğinde, bu çalışmaya katılan okulöncesi 3. ve 4. sınıflarda 

okuyan 210 öğrenciden 186’sı (%88,6) okulöncesi eğitiminde bilgisayarın ders 

kitapları kadar önemli olduğunu düşünmektedirler. Buna paralel olarak çalışmaya 

katılan öğrencilerin 186’sı (%88,6) okulöncesi sınıflarda her öğrencinin bilgisayara 

ulaşmasını temin etmenin yararlı bir eğitim hedefi olduğu görüşüne 

katılmaktadırlar. Bu öğrencilerin 96’sı (%45,7) Okulöncesi sınıflarda bilgisayar 

kullanımının kesinlikle zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Yine 

çalışmaya katılan öğrencilerden 131’i (%62,4) anasınıflarında ve anaokullarında 

bilgisayar eğitiminin kesinlikle gerekli olduğu görüşünü desteklemişlerdir. Bunun 

yanı sıra öğrencilerin 188’i (%89,5) Okulöncesi sınıflardaki bilgisayar kullanımının 

öğrencinin akademik başarısını olumsuz etkilediği görüşüne katılmamaktadır. 

Okulöncesi öğretmen adaylarının önemli bir kısmı 137’si (%65,3) okulöncesi 

sınıflarda bilgisayar destekli öğretim yapmanın çok gerekli bir durum olmadığı 

fikrine de karşı çıkmaktadır. 

“Öğretmenin sınıfta bilgisayar kullanımı öğretmenin daha fazla iş yapmasını 

gerektirdiği” fikrine ankete katılan 210 öğrenciden 122 tanesi (%58,4) 

katılmamaktadır. “Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımının öğrenci öğretmen 

etkileşimini olumsuz etkileyebileceği” fikrine ölçek uygulanan 210 öğrenciden 155 

tanesi (%73,8) katılmamaktadır. “Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımının 

öğretilecek konulardan uzaklaşmaya neden olabileceği” fikrine ölçek uygulanan 

210 öğrenciden 141 tanesi (%67,1) katılmamaktadır. “Okulöncesi sınıflarda 

bilgisayar kullanımının öğretmenin sınıf yönetiminde işini zorlaştıracağı” fikrine 

ölçek uygulanan 210 öğrenciden: 157 tanesi (%74,7) katılmamaktadır. Selçuk 

Üniversitesi’nin okulöncesi eğitimi bölümlerinin 3. ve 4. sınıfında okuyan 

öğrencilerin “Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımının öğretmene kolaylık 

sağlayacağı” fikrine, ölçek uygulanan 210 öğrenciden 150 (%71,4) tanesi katıldığını 

ifade etmiştir. “Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımının öğretmene önemli 

faydalar sağladığı” fikrine, ölçek uygulanan 210 öğrenciden 178 tanesi (%84,8) 

tanesi katıldığını belirtmişlerdir. 
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Bu çalışmaya katılan öğrencilerin 170’i (%81) okulöncesi sınıflarda bilgisayar 

kullanımının öğrencilerin daha aktif öğrenmelerini sağladığı görüşüne 

katılmışlardır. Buna paralel olarak öğrencilerin %72,4’ü okulöncesi sınıflarda 

bilgisayar kullanımının öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirmeye 

yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Selçuk Üniversitesi’nin okulöncesi öğretmenliği 

bölümlerinin 3. ve 4. sınıfında okuyan öğrencilerin “Okulöncesi sınıflarda 

bilgisayar kullanımının öğrencilerin öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesine 

yardımcı” olduğu fikrine, ölçek uygulanan 210 öğrenciden 176 (%83,8) tanesi 

katıldığını ifade etmiştir. Selçuk Üniversitesi’nin okulöncesi öğretmenliği 

bölümlerinin 3. ve 4. sınıfında okuyan öğrencilerin “Eğer okulöncesi sınıflarda 

bilgisayar kullanmazsak öğrencilerin temel beceriler kazanamayacağı” fikrine, 

ölçek uygulanan 210 öğrenciden 174 tanesi (%82,8)  katılmamaktadır. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin 143’ü (%68,1) okulöncesi sınıflarda bilgisayar 

kullanımının öğrencileri gerçek yaşantılardan uzaklaştırdığı görüşüne katılmazken, 

bu fikri destekler nitelikte öğrencilerin 152’si (%72,4) okulöncesi sınıflarda 

derslerin bilgisayar destekli olarak sunulması görüşünü savunmaktadırlar. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin 162’si (%77,2) bilgisayar eğitiminin çocukların 

0-6 yaş gelişimi için yararlı bir uygulama olduğu görüşüne katılmaktadırlar. Buna 

paralel olarak çalışmaya katılan öğrencilerin 161’i (%76,6) okulöncesi sınıflarda 

bilgisayar kullanımının çocukların yaratıcılığının gelişmesinde faydalı olduğu 

görüşünü desteklemişlerdir. 

Bu çalışmaya katılan öğrencilerin 159’u (%75,7) okulöncesi öğretmenlerinin 

bilgisayar kullanım becerisinin öğretmenin yeterliliğinde önemli bir faktör olduğu 

görüşüne katılmaktadırlar. 
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Tablo 4. 3. Öğrencinin Okuduğu Sınıfın Okulöncesi Eğitiminde Bilgisayar  

Kullanımına Etkisi 

Sınıflar N X σ T P 

3. Sınıf 91 78,48 9,81 

4. Sınıf 119 76,88 11,48 
1,088 0,278 

 

 P değeri 0,278 > 0,05 olduğundan dolayı okulöncesi öğretmenliği bölümünde 

okuyan öğrencilerin okulöncesi eğitiminde bilgisayar kullanmaya ilişkin 

tutumlarında devam ettikleri sınıf ile bilgisayar kullanmaya ilişkin tutumları 

arasında farklılık görülmemektedir. 

 

Tablo 4. 4. Staj Yaptığı Okullarda Bilgisayara Sahip Olma ile Okulöncesinde  

Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Tutumlara Olan Etkisi 

Bilgisayar N X σ T P 

Var 147 77,39 11,26 

Yok 63 78,02 9,69 
0,410 0,683 

 

P değeri 0,683 > 0,05 olduğundan dolayı okulöncesi eğitimi bölümünde 

okuyan öğrencilerin okulöncesi eğitiminde bilgisayar kullanmaya ilişkin 

tutumlarında staj yaptığı okullarda bilgisayara sahip olup olmama durumuna göre 

farklılık göstermemektedir. 
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BÖLÜM V 

 

5. TARTIŞMA 

Okulöncesi öğretmenliği bölümünde okuyan 3. ve 4. sınıf öğretmen 

adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarını saptamak üzere yapılan bu 

araştırmada bulgular iki tabloda toplanmıştır. 

Tablo 4. 2’de: Bu çalışmaya katılan okulöncesi 3. ve 4. sınıflarında okuyan 

öğrencilerden %88,6’sı okulöncesi eğitiminde bilgisayarın ders kitapları kadar 

önemli olduğunu düşünmektedirler. Buna paralel olarak çalışmaya katılan 

öğrencilerin %88,6’sı okulöncesi sınıflarda her öğrencinin bilgisayara ulaşmasını 

temin etmenin yararlı bir eğitim hedefi olduğu görüşüne katılmaktadırlar. Bu 

öğrencilerin %45,7’si okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımının kesinlikle 

zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Yine çalışmaya katılan 

öğrencilerden %62,4’ü anasınıflarında ve anaokullarında bilgisayar eğitiminin 

kesinlikle gerekli olduğu görüşünü desteklemişlerdir. Bununla beraber öğrencilerin 

%89,5’i okulöncesi sınıflardaki bilgisayar kullanımının öğrencinin akademik 

başarısını olumsuz etkilediğini düşüncesine karşıdırlar. Buna paralel olarak 

öğrencilerin önemli bir kısmı %65,3’ü okulöncesi sınıflarda bilgisayar destekli 

öğretim yapmanın çok gerekli bir durum olduğunu ifade etmektedirler. 

Olgun’un (2001) yaptığı çalışmada, toplam 200 anasınıfı öğretmeni üzerinde 

bir ölçek uygulamış yaptığı araştırmada örneklemin %93,3’ünün bilgisayar destekli 

eğitimin mutlaka okulöncesi eğitimde kullanılması gerektiği buna bağlı olarak ta 

çocukta okul başarısının olumlu yönde geliştiğini ortaya koymuştur. 

Bu çalışmaya katılan öğrencilerin %58,4’ü “öğretmenin sınıfta bilgisayar 

kullanımı öğretmenin daha fazla iş yapmasını gerektirir" fikrine karşı görüş 

bildirmişlerdir. Bu fikre paralel olarak çalışmaya katılan öğrencilerden %73,8’i 

“okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğrenci öğretmen etkileşimini olumsuz 

etkileyebilir” fikrine karşı çıkmışlardır. Çalışmada yer alan öğrencilerin %67,1’i 
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okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğretilecek konulardan uzaklaşmaya 

neden olmayacağını belirtmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerden %74,7’si 

“okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğretmenin sınıf içi yönetiminde işini 

zorlaştırır” görüşüne katılmamaktadır. Bu fikri destekler nitelikte araştırmaya 

katılan öğrencilerin %71,4’ü okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğretmene 

kolaylık sağlar görüşündedir. Araştırmada yer alan öğrencilerin %84,8’i 

“okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğretmene önemli faydalar 

sağlamaktadır” görüşünü desteklemişlerdir. Stevens (1990) tarafından yapılan bir 

çalışmada, bilgisayarların pek çok eğitimci tarafından gerekli bulunduğu ve 

eğitimciye pek çok yararlar sağladığı ortaya konulmuştur. 

Bu çalışmaya katılan öğrencilerin %81’i “okulöncesi sınıflarda bilgisayar 

kullanımının öğrencilerin daha aktif öğrenmelerini sağladığı” görüşüne katılmıştır. 

Buna paralel olarak öğrencilerin %72,4’ü “okulöncesi sınıflarda bilgisayar 

kullanmanın öğrencinin problem çözme becerisini geliştirmeye yardımcı olduğunu” 

belirtmişlerdir. Selçuk üniversitesi okulöncesi eğitimi bölümlerinin 3. ve 4. 

sınıflarında okuyan öğrencilerin “okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımının 

öğrencilerin öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olduğu” fikrine 

ölçek uygulanan öğrencilerden %83,8’inin katıldığı ortaya çıkmıştır. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin %82,8’i “eğer okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanmazsak 

öğrencilerin temel beceriler kazanamayacağı” fikrine katılmamaktadır. Olgun 

(2001) ise, yaptığı çalışmada eğitimcilerin %92’sinin bilgisayar destekli eğitimin 

çocuğun bilişsel gelişimini ve problem çözme becerisini geliştirdiğine inandığını 

ortaya koymuştur. Pekçağlayan’da (1990), toplam 40 çocuk üzerinde yaptığı 

çalışmada bilgisayarla eğitim gören çocukların bilgileri çok daha kolay ve kalıcı bir 

şekilde öğrendiğini ortaya koymuştur. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %68,1’i okulöncesi sınıflarda bilgisayar 

kullanımının öğrencileri gerçek yaşamdan uzaklaştırdığı görüşüne katılmazken, bu 

öğrencilerden %72,4’ünün okulöncesi sınıflarda derslerin bilgisayar destekli olarak 

sunulması görüşünü savunmaktadır. Buna paralel olarak Aral ve Ayhan (2007), 

okulöncesi öğretmenleri üzerinde yaptıkları çalışmalarında, araştırmaya katılan 

öğretmenlerin sınıflarda bilgisayar kullanımına olumlu baktıkları sonucunu ortaya 
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çıkarmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %77,2’si “bilgisayar eğitiminin 

çocukların 0-6 yaş gelişimi için yararlı bir uygulama olduğu” görüşüne 

katılmaktadırlar. Bununla beraber çalışmaya katılan öğrencilerin %76,6’sı 

“okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımının çocukların yaratıcılığının 

gelişmesinde faydalı olduğu” görüşünü desteklemişlerdir. 

Bu çalışmaya katılan öğrencilerin %75,7’si “okulöncesi öğretmenlerinin 

bilgisayar kullanım becerisinin öğretmenin yeterliliğinde önemli bir faktör olduğu” 

görüşüne katılmaktadır. İmer (2003), öğretmen adayları üzerinde yaptığı çalışmada, 

öğretmen adaylarının bilgisayar üzerinde bilgi ve becerisinin artıkça yeterlilik 

düzeyinde de artışlar olduğu görüşünü ortaya koymuştur. 

Tablo 4.1’de okulöncesi öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının 

okuduğu sınıf, staj yaptıkları okullarda bilgisayar bulunup bulunmadığı 

değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirmeye göre: “Bilgisayar Kullanımına 

İlişkin Okulöncesi Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Tutumları” 

isimli bu ölçek: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Okulöncesi ve Çocuk 

Gelişimi Bölümü’nde ve Mesleki Eğitim Fakültesi’nin Okulöncesi ve Çocuk 

Gelişimi Bölümü’nde okuyan 210 öğrenciye uygulanmıştır. Bu öğrencilerden 

119’unu 4. sınıf öğrencileri oluştururken, 91’ini 3.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Ölçek uygulanan öğretmen adaylarından 147’si staj yaptığı okulda bilgisayar 

bulunduğu, 63’ü ise staj yaptığı okullarda bilgisayar bulunmadığını belirtmişlerdir. 

Tablo 4.1.1’de: Öğrencilerin okuduğu sınıfa göre okulöncesi eğitiminde 

bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlara etkisi incelenmiş P değeri 0,278 > 0,05 

olduğundan dolayı okulöncesi eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerin okulöncesi 

eğitiminde bilgisayar kullanmaya ilişkin tutumlarında devam ettikleri sınıf ile 

bilgisayar kullanımına ilişkin tutumları arasında farklılık görülmemektedir. 

Tablo 4.1.2’de okulöncesi öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarını staj 

yaptıkları okulda bilgisayar bulunup bulunmamasının bilgisayar tutumları üzerine 

etkisine bakıldığında P değeri 0,683 > 0,05 olduğundan dolayı aralarında anlamlı 

bir farklılık göstermemektedir. 
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BÖLÜM VI 

 

6. SONUÇ 

 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın her alanında yerini alan 

bilgisayarların eğitim alanında da kullanıldığını görmekteyiz. Eğitimin başladığı ilk 

yılları kapsayan okulöncesi eğitim süreci içerisinde de bilgisayar kullanımı hızla 

yaygınlaşıp kabul görmektedir. Bu nokta da tartışılması gereken, teknolojinin ve 

onun bir getirisi olan bilgisayarların ne amaçla ve nasıl eğitime katılacağı konusu 

olmalıdır. Bilgisayarlı eğitim konusunda önem kazanan bir başka konu ise zekâ ve 

kişilik gelişimi için önemli bir yere sahip olan okulöncesi dönemde eğitimde 

bilgisayarı bir araç olarak kullanacak eğitimcinin bu konudaki görüş ve tutumlarıdır.  

Araştırmalar sonucunda öğretmenin tutumlarının doğrudan çocuğa yansıdığını ve 

çocuğun tutumlarını o yönde geliştirdiğini görmekteyiz. 

Yapılan bu araştırma sonucunda genel olarak okulöncesi öğretmenliğinde 

okuyan öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun okulöncesi eğitimde 

bilgisayar kullanımına ilişkin olumlu tutum içerisinde olduğu yalnız zamanın 

vazgeçilmez bir unsuru olan bilgisayarların eğitim hayatına adapte edilip çocukların 

eğitiminde kulanım zorunluluğunun olması gerektiği fikrini taşımadıkları 

saptanmıştır. 

Üniversite okulöncesi öğretmenliği öğretmen adaylarına uygulanan ölçek 

sonucunda adayların %88,6’sının bilgisayarların ders kitapları kadar önemli 

olduğunu,  %88,6’sı ise öğrenciyi bilgisayara ulaştırmanın yararlı bir eğitim hedefi 

olduğunu savunmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından  %58,4’ü 

öğretmeninin sınıfta bilgisayar kullanımının öğretmene daha fazla iş yapması 

gerektirdiğini vurgulamıştır. Buna paralel olarak %71,4’ü anasınıfında bilgisayar 

kullanımının öğretmene kolaylık sağladığını düşünmektedir. Görüşmecilerin 

%74,7’si okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımının öğretmenin sınıf 
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yönetiminde işini zorlaştırdığına katılmamaktadır. Bunun aksine %84,8’i sınıfta 

bilgisayar kullanımının öğretmene önemli faydalar sağladığını düşünmektedir. 

Araştırmaya katılanların %81’i okulöncesi eğitiminde bilgisayar kullanımının 

öğrenciyi daha aktif yaptığını, buna ilaveten %76,6’sı okulöncesi sınıflarda 

bilgisayar kullanımının çocuklarda yaratıcılığın gelişiminde faydalı olduğunu 

belirtmiştir. Görüşmecilerin %72’si okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımının 

öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirdiğini düşünmektedir. 

Öğretmen adaylarının %89,5’i okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımının 

öğrencinin akademik başarısını olumsuz yönde etkilemediğini; %83,8’i de 

okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımının öğrencinin öğrenmeye karşı olumlu 

tutum geliştirmede yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanlardan 

%82,2’si eğer okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanmazsa öğrencilerin temel 

beceriler kazanamayacağını savunmaktadırlar. 

Öğretmen adaylarının %72,4’ünün okulöncesi sınıflarda ders bilgisayar 

destekli sunulmalı görüşüne katıldığı; %45,7’sinin bilgisayarların kullanımının 

okulöncesi sınıflarda zorunlu hale getirilmesi gerektiği; %62,4’ünün ise 

anaokullarında ve anasınıflarında bilgisayar eğitiminin kesinlikle gerekli olduğu 

görüşüne sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının %65,3’ü 

okulöncesi sınıflarda bilgisayar destekli öğretim yapmak çok gerekli bir durum 

değildir görüşüne katılmamaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %75,7’si okulöncesi eğitiminde 

bilgisayar kullanım becerisinin öğretmenin yeterliliğinde önemli bir faktör 

olduğunu düşünmektedir. Araştırmaya katılanların %77,2’si bilgisayar eğitiminin 0-

6 yaş çocuğunun gelişimi için yararlı bir uygulama olduğu görüşündedirler. 

Gelişen dünya düzeni içerisinde toplumların ayakta kalmasında önemli bir 

yere sahip olan eğitimde teknolojik gelişmeleri takip etmek özel bir tercih nedeni 

olmaktan çıkmış tamamen zorunluluk haline gelmiştir. Eğitim hayatının ilk aşaması 

olarak kabul edilen okulöncesi eğitimde de yenilikleri takip etmek iyi bir nesil 

yetiştirmenin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Bu yeniliklerin en önemlisi 

bilgisayarlardır. Ancak bilgisayarlar kendi başına bir anlam ifade etmemektedir. Bu 
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noktada asıl itici unsur bu bilgisayarları eğitimin amacına uygun olarak kullanması 

gereken eğitimcilere düşmektedir. 

Uygulanan anketin kişisel bilgileri elde etmek amacıyla hazırlanan bölümünde 

cinsiyetin, okuduğu sınıfın, bilgisayar eğitimi alma durumunun, staj yaptığı 

okullarda bilgisayar bulunma durumunun tutumlara etkisi olmadığı görülmüştür. 

 

6. 1. ÖNERİLER 

 

Yapılan bu çalışmada, geleceğin eğitimcilerini oluşturacak olan öğretmen 

adaylarının tutumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulardan yola 

çıkarak bilgisayar destekli eğitimin nitelikli olabilmesi için önemli olabileceği 

düşünülen aşağıdaki önerilerde bulunulmaktadır. 

- Öğretmen yetiştirilen okullarda bilgisayarı ve bilgisayar kullanımını 

ayrıntıları ile anlatan dersler verilmelidir. 

- Öğretmen adaylarının ankete verdikleri sonuçlarda gösteriyor ki  bilgisayar 

konusunda hâlâ öğretmen adaylarına verilen eğitim süreci içerisinde bilgisayarları 

aktif bir şekilde kullanacakları programlar hazırlanmalıdır. 

- Bilgisayar destekli eğitim uygulamaları hizmeti veren kurumların 

yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir. 

- Bilgisayar kullanımının okullarda yaygınlaştırılması için gerekli plan ve 

programlar ilgili bakanlığın programlarında yer alıp daha çok önem verilmelidir. 

         - Öğretmen adaylarının sınıflarda bilgisayar kullanımının mecburi hale 

gelmesi konusundaki tutumları göstermektedir ki bilgisayar kullanımı konusunda 

bazı korkuları olduğu, öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımı konusunda 

yetersizlikleri belirlenip kurs ya da seminerlerle bu açıklar kapatılmaya çalışılarak 

kendilerine olan güvenleri artırılma yoluna gidilebilir. 
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- Öğretmen adaylarına verilecek bilgisayar eğitiminin yanı sıra bu eğitimin 

okulöncesi çocuklara nasıl verilebileceği konusuyla ilgili dersler verilip okulöncesi 

eğitiminde kullanılabilecek bilgisayar programları tanıtılmalıdır. 

- Yapılan araştırmada hala bilgisayar bulunmayan okulöncesi eğitim kurumları 

olduğu, bilgisayar bulunma durumunun tutumlar arasında anlamlı bir farklılık 

yaratmasa da okulöncesi eğitimi alan her çocuğa bilgisayar kullanma fırsatı 

tanınırsa eğitimcilerin de tutumlarında olumlu yönde farklılıklar olacağı 

düşünülmektedir. 

Bütün bu önerilerin yanı sıra araştırmaya yeni başlayacak olan 

araştırmacıların özellikle okulöncesi eğitimde bilgisayar kullanımı ile ilgili herhangi 

bir plan ve program olamadığı, bu bağlamda okul öncesi eğitime uygun uzun bir 

eğitim planı hazırlanıp sonuçları değerlendirilip gerekli çıkarımlarda bulunulursa iyi 

bir netice alacakları düşünülmektedir. Böylece yeni uygulamalara vesile olunabilir. 
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EKLER 

Ek- 1. Tutum Ölçeği 

Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Okulöncesi Öğretmen Adaylarının 
Tutumları 

Yönerge: Değerli öğrenci arkadaşlarım bu çalışma okulöncesi öğretmen adaylarının 
öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin tutumlarını ölçmek için hazırlanmıştır. Başka bir amaç için 
kullanılmayacaktır. Vereceğiniz samimi ve uygun cevaplar çalışmanın başarılı olmasında 
önemlidir. Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim. 

Ayşe Akış 

 

1. Cinsiyetiniz:                  ( ) Bayan  ( ) Erkek 
2. Sınıfınız:     ( )  3   ( )  4 
3. Gözlem yaptığınız okulda bilgisayar:  ( ) Var   ( ) Yok 
4. Bilgisayar eğitimi:    ( ) Var   ( ) Yok 

İfadeler Çok 
Katılıyorum 

Katılı- 
yorum 

Fikrim 
Yok 

Katılmıyoru
m 

Hiç 
Katılmıyoru

m 
Okulöncesi eğitiminde bilgisayar ders kitapları kadar önemlidir.      
Okulöncesi sınıflarda her öğrencinin bilgisayara ulaşmasını temin 
etmek yararlı bir eğitim hedefidir.      

Öğretmenin sınıfta bilgisayar kullanımı öğretmene daha fazla iş 
yapmasını gerektirir.      

Okulöncesi sınıflardaki bilgisayar kullanımı öğrencinin akademik 
başarısını olumsuz etkiler.      

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğrenci öğretmen 
etkileşimini olumsuz etkileyebilir.        

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğrencilerin daha aktif 
öğrenmelerini sağlar.      

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğretilecek konulardan 
uzaklaşmaya neden olabilir.      

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğrencilere problem 
çözme becerisini geliştirmeye yardımcı olur.      

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğrencilerin öğrenmeye 
karşı olumlu tutum geliştirirler.      

Eğer okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanmazsak öğrenciler 
temel becerileri kazanamazlar.        

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar destekli öğretim yapmak çok 
gerekli bir durum değildir.      

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğretmene kolaylık 
sağlar.      

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğretmenin sınıf 
yönetiminde işini zorlaştırır.      

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğrencileri gerçek 
yaşantılardan uzaklaştırır.      

Okulöncesi sınıflarda dersler bilgisayar destekli olarak 
sunulmalıdır.      

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı öğretmene önemli 
faydalar sağlamaktadır.      

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı kesinlikle zorunlu hale 
getirilmelidir.      

Okulöncesi öğretmenlerin bilgisayar kullanım becerisi öğretmenin 
yeterliliğinde önemli bir faktördür.      

Anasınıflarında ve anaokullarında bilgisayar eğitimi kesinlikle 
gereklidir.      

Bilgisayar eğitimi çocukların 0-6 yaş gelişimi için yararlı bir 
uygulamadır.      

Okulöncesi sınıflarda bilgisayar kullanımı çocukların 
yaratıcılığının gelişmesinde faydalıdır.      



 57

 

Ek- 2. Açık Uçlu Soru Örneği 

Anaokullarında ve anasınıflarında çocukların eğitimi için bilgisayar 

kullanımına ilişkin görüşleriniz nelerdir? 

 


