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Ö⁄RETMEN ADAYLARININ Ö⁄RETMEN YETERL‹L‹KLER‹ AÇISINDAN
KEND‹LER‹N‹ DE⁄ERLEND‹RMELER‹
TEACHER CANDIDATES’ EVALUATION OF THEIR TEACHING COMPETENCIES
Süleyman Sadi SEFERO⁄LU*

ÖZET: Bu çal›ﬂman›n amac› ö¤retmen adaylar›n›n, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n (MEB) ö¤retmenlerde arad›klar› yeterliliklere ne
ölçüde sahip olduklar›n› belirlemek ve bu konuyla ilgili kurumlara geribildirim sa¤lamakt›r. Bu amaçla Bilgisayar ve Ö¤retim
Teknolojileri E¤itimi (BÖTE) Bölümü ö¤rencilerinin MEB’nca belirlenen ö¤retmen yeterlilikleri konusundaki de¤erlendirmelerini
elde etmeye yönelik betimsel bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Araﬂt›rman›n evreni Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi, BÖTE
bölümünün son s›n›f ö¤rencilerinden oluﬂmaktad›r. Araﬂt›rmada veri toplama arac› olarak Mahiro¤lu (2004) taraf›ndan geliﬂtirilen
ve güvenilirlik katsay›s› 0.98 olan 4 dereceli Likert tipi bir ölçek kullan›lm›ﬂt›r. Ölçekte ö¤rencilerden, ölçekteki her bir yeterlilik
konusunda kendilerini yeterli bulma düzeylerini “Zay›f, Orta, ‹yi veya Mükemmel” ﬂeklinde derecelendirmeleri istenmiﬂtir.
Bulgulara göre ö¤renciler kendilerini yeterliliklerin önemli bir k›sm›nda orta ve iyi derecede de¤erlendirmektedirler. Zay›f derecesinin yeterliliklerin hemen hemen yar›s›nda hiçbir adayca iﬂaretlenmemiﬂ olmas› hem dikkat çekici hem de bölümlerinde kendilerine verilen e¤itim aç›s›nda olumlu bir göstergedir. Adaylar›n kendi de¤erlendirmelerine “cinsiyet, mezun olunan lise türü ve okuldaki baﬂar› durumlar›” aç›lar›ndan bak›ld›¤›nda anlaml› bir fark gözlenmemiﬂtir.
Anahtar sözcükler: Ö¤retmen yetiﬂtirme, ö¤retmen yeterlilikleri, MEB

ABSTRACT: This study aimed at investigating the extent to which teacher candidates believe they possess the teacher competencies specified by the Ministry of Education. The study was conducted with senior year students at the Computer Education and
Instructional Technology (CEIT) department at Hacettepe University. The data were collected through an instrument developed by
Mahiro¤lu (2004). The scale used was a 4 point Likert type scale with a 0.98 reliability coefficient. The students were asked to evaluate their own competencies with reference to the given items in the instrument using a scale ranging from “poor” to “excellent”. The
findings indicate that in most of the competency areas, students find themselves “average” or “good”. It was a positive finding that
in at least half of the items, “poor” was not selected by any of the participants. The participants’ evaluation of their competencies do
not show any differences based on gender, the high school type graduated, or GPA.
Keywords: Teacher education, teacher competencies, Ministry of Education

1. G‹R‹ﬁ

Bir toplum olarak ilerleyebilmek ve geliﬂmiﬂ ülkelerdeki refah düzeyine eriﬂebilmek için okullarda iyi
bir e¤itimin veriliyor olmas› gerekti¤i bilinen bir gerçektir. Ancak okullarda iyi bir e¤itimin verilebilmesi, yani ö¤rencilerin baﬂar›l› olabilmeleri için okuldaki ö¤retimin niteli¤inin yükseltilmesi gereklidir. Ö¤retimin niteli¤inin yükseltilmesi de nitelikli ö¤retmenlerle mümkündür (Demirel, 1999; Özyar, 2003). Ö¤retmenlerin de
ö¤retmen yetiﬂtiren kurumlarda yetiﬂtirildikleri düﬂünüldü¤ünde bu kurumlara büyük sorumluluklar düﬂmektedir (Okçabol, 2000; Türko¤lu, 1991). Ancak ö¤retmenlerin istenilen nitelikte olabilmeleri de bir tak›m standartlar›n olmas›na ba¤l›d›r. Bu standard› sa¤layacak yollardan birisi ö¤retmen yeterlilikleridir.
Türk e¤itim sisteminde ö¤retmen yetiﬂtirmede s›k s›k gündeme gelen de¤iﬂik uygulamalar bu alanda
standartlaﬂma konusundaki zorluklar› da beraberinde getirmiﬂtir (Akyüz, 2003). Özellikle 80’li y›llardaki
uygulamalar sisteme kat›lan ö¤retmenlerin yeterlilikleri konusunda da Milli E¤itim Bakanl›¤›n› (MEB)
uzun y›llar süren hizmet-içi çal›ﬂmalar›yla meﬂgul etmiﬂtir.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
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1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanunu’nun ö¤retmenlerin nitelikleri ve seçimine iliﬂkin 45. maddesinde, “Ö¤retmen adaylar›nda genel kültür, özel alan e¤itimi ve pedagojik formasyon bak›m›ndan aranacak
nitelikler Milli E¤itim Bakanl›¤›nca tespit olunur.” ifadesi yer almaktad›r (MEB, 2002). Milli E¤itim Bakanl›¤›na yüklenen bu sorumlulu¤un bir gere¤i olarak Mart 1999’da MEB ve üniversite temsilcilerinden
oluﬂan “Ö¤retmen Yeterlilikleri Komisyonunca”, “e¤itme-ö¤retme yeterlilikleri”, “genel kültür bilgi ve becerileri” ve “özel alan bilgi ve becerileri” ana baﬂl›klar›ndan oluﬂan yeterlilikler belirlenmiﬂtir. Bu konuyla
ilgili olarak MEB’ca yay›mlanan “Ö¤retmen Yeterlilikleri” baﬂl›kl› kitapta (MEB, 2002) bu yeterlilikler listesinde, çeﬂitli kurumlar›n görüﬂleri do¤rultusunda gerekli bulunan bir tak›m de¤iﬂiklikler yap›ld›¤› belirtilmektedir. 12 Temmuz 2002 tarihinde yürürlü¤e konulan bu yeterliliklerin aﬂa¤›daki amaçlarla kullan›laca¤› ifade edilmektedir.
• Ö¤retme yetiﬂtirme politikalar›n›n belirlenmesi,
• Ö¤retmenlerin hizmet öncesi e¤itimi,
• Ö¤retmenlerin seçimi,
• Ö¤retmenlerin denetlenmedi ve performanslar›n›n de¤erlendirilmesi,
• Ö¤retmenlerin hizmet-içi e¤itimleri,
• Ö¤retmenlerin kendilerini geliﬂtirmesi. (MEB, 2002, s. 4)
Bu yeterlilikler Milli E¤itim Bakanl›¤› Ö¤retmen Yetiﬂtirme ve E¤itim Genel Müdürlü¤ünce ö¤retmen
yetiﬂtiren fakülte ve yüksek okullara gönderilerek, ö¤retmenlerin belirtilen yeterliliklere sahip olacak ﬂekilde
yetiﬂtirilmesi istenmiﬂtir (Mahiro¤lu, 2004). Ancak Mahiro¤lu’nun da ifade etti¤i gibi ö¤retmen adaylar›n›n
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n arad›¤› nitelikler bak›m›ndan ne ölçüde yetiﬂtirildi¤i bilinmemektedir.
1.1. Araﬂt›rman›n Amac›
Bu araﬂt›rman›n amac› ö¤retmen adaylar›n›n, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n ö¤retmenlerde arad›klar› yeterliliklere ne ölçüde sahip olduklar› konusunda kendi alg›lar›n› belirlemek ve ö¤retmen yetiﬂtirme programlar› uygulay›c›lar›na ve bu konuyla ilgili karar verme durumunda olan kurumlara geribildirim sa¤lamakt›r.
2. YÖNTEM
Bu araﬂt›rma BÖTE Bölümü ö¤rencilerinin Milli E¤itim Bakanl›¤›nca belirlenen ö¤retmen yeterlilikleri aç›s›ndan kendi düzeylerini ve devam ettikleri ö¤retmenlik e¤itimi program›n›n onlar› bu yeterlilikleri
kazanmalar›na katk› düzeyini de¤erlendirmelerini amaçlayan betimsel bir araﬂt›rmad›r. Araﬂt›rman›n evreni Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri E¤itimi (BÖTE) bölümünün
son s›n›f ö¤rencilerinden oluﬂmaktad›r.
BÖTE bölümü son s›n›f ö¤rencileri bu araﬂt›rma yap›ld›¤›nda ö¤retmenlik uygulamalar›n› tamamlam›ﬂ bulunmaktayd›lar. Bu nedenle ö¤retmen adaylar› olarak görülebilirler. BÖTE bölümünde bulunduklar›
dört y›l boyunca ald›klar› derslerde ö¤retmenli¤in ne oldu¤u ve ne olmas› gerekti¤i kendilerine ö¤retildi¤i
için kendi performanslar› hakk›nda sa¤l›kl› de¤erlendirmeler yapabilecek durumda olduklar› söylenebilir.
Veriler bir istatistik program› (SPSS) kullan›larak analiz edilmiﬂtir. Ana yeterlilik gruplar›na ba¤l›
olarak 14 ayr› baﬂl›kta ö¤retmen adaylar›n›n yeterliliklere sahip olma dereceleri yüzdeler halinde verilmiﬂ
ve ayr›ca her yeterlilikle ilgili ortalamalar hesaplanm›ﬂt›r. Ayr›ca adaylar›n kendi de¤erlendirmelerinde
“cinsiyet, mezun olunan lise türü ve okuldaki baﬂar› durumlar›” aç›lar›ndan anlaml› bir fark›n olup olmad›¤›na bak›lm›ﬂt›r.
Bulgular, sayfa say›s› s›n›rl›l›¤› nedeniyle tablolar halinde verilememiﬂ olup sadece 1. ana baﬂl›kla ilgili bulgular ve “lisans program›n›n ö¤retmen yeterliliklerini geliﬂtirmeye katk›s›” konusundaki yan›tlar›n
da¤›l›m› tablolaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
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2.1. Veri Toplama Arac›
Milli E¤itim Bakanl›¤›nca saptanan ö¤retmen yeterlilikleri “E¤itme-Ö¤retme Yeterlilikleri”, “Genel
Kültür Bilgi ve Becerileri” ve “Özel Alan Bilgi ve Becerileri” alt baﬂl›klar›ndan oluﬂmaktad›r (MEB, 2002).
Bu çal›ﬂmada sözü edilen bu yeterlilik gruplar›ndan “E¤itme ve Ö¤retme Yeterlilikleri” seçilmiﬂtir. Bu grup
14 alt bölüm ve 206 yeterlilik maddesinden oluﬂmaktad›r. Bu yeterlilik maddeleri Mahiro¤lu (2004) taraf›ndan bir ölçe¤e dönüﬂtürülmüﬂtür. Bu ölçek dörtlü Likert tipi bir ölçektir ve güvenilirlik katsay›s› 0.98’dir.
Bu araﬂt›rmada veri toplama arac› olarak Mahiro¤lu taraf›ndan geliﬂtirilen bu ölçek kullan›lm›ﬂt›r. Ölçekte
ö¤rencilerden, ölçekteki her bir yeterlilik konusunda kendilerini yeterli bulma düzeylerini “Zay›f (1), Orta
(2), ‹yi (3) veya Mükemmel (4)” ﬂeklinde derecelendirmeleri istenmiﬂtir. Ayr›ca adaylardan halen devam
ettikleri ö¤retmenlik e¤itimi program›n›n onlar› bu yeterlilikleri kazanmalar›na katk› düzeyini de¤erlendirmeleri ve mesleki aç›dan yeterli olmad›klar›n› düﬂündükleri alanlarda, mezun olduktan sonra kendilerini nas›l geliﬂtirmeyi planlad›klar›n› belirtmeleri istenmiﬂtir.
3. BULGULAR ve YORUM
Bulgular, araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmen adaylar›n›n yüzde 64’ünün erkek, yüzde 36’s›n›n bayan, yüzde 67’sinin meslek lisesi (Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, K›z Meslek Lisesi vb gibi) ve yüzde 33’ünün
lise (lise, süper lise) mezunu oldu¤unu göstermektedir. Okuldaki baﬂar› aç›s›ndan da¤›l›ma bak›ld›¤›nda kat›l›mc›lar›n yüzde 14’ünün üst (akademik baﬂar› notu 4 üzerinden 3.00 ve üstü olan) grupta, yüzde 54’ünün
orta (notu 2.50-2.99 aras›nda olan) grupta ve yüzde 32’sinin alt-orta (notu 2.00-2.49 aras›nda olan) grupta
oldu¤u gözlenmektedir. Notu düﬂük olan grupta (1.99’un alt›nda) olan aday ise bulunmamaktad›r.
3.1. Ö¤renciyi Tan›ma
Bir ö¤retmenin ö¤rencilerine, onlar›n özelliklerine uygun ö¤renme yaﬂant›lar› sa¤layabilmesi etkili
ö¤renmelerin gerçekleﬂmesi aç›s›ndan önemlidir. Ancak ö¤retmenin ö¤rencilerinin özelliklerini tan›yabilmesi için de onlar›n geliﬂim özelliklerini ve bu özelliklerin ö¤retme-ö¤renme süreçlerinde nas›l dikkate al›nmas› gerekti¤ini biliyor olmas› gerekir.
Ö¤renciyi tan›ma ile ilgili yeterlilik maddelerine (10 madde) verilen yan›tlar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda yan›tlar›n ortalamalar›n›n “orta” ile “iyi” aras›nda yo¤unlaﬂt›¤› görülmektedir. Yeterlilik maddeleri içinde en yüksek ortalamay› “ö¤rencilerin fiziksel özelliklerini tan›ma, ö¤rencilerin grup iliﬂkilerini tan›ma”
maddeleri al›rken, en düﬂük ortalamay› da “ö¤rencilerin sosyo-ekonomik özelliklerini tan›ma, ö¤rencilerin
ö¤renme stilini tan›ma” maddeleri alm›ﬂt›r.
3.2. Ö¤retimi Planlama
Bir ö¤retmenin s›n›fta etkili olabilmesi için ö¤renme kuramlar›, konu alan›, program geliﬂtirme ve ö¤renci geliﬂimi hakk›nda bilgi sahibi olmas› gerekir. Etkili bir ö¤retmen yaln›zca gerekli planlar› yapmakla
kalmaz ayn› zamanda planlaman›n gereklili¤ine de inan›r ve bunun gereklerini yerine getirir. Bu gruptaki
yeterlilik maddelerinde, ö¤retmenin ö¤retim etkinliklerini planlarken sahip olmas› gereken davran›ﬂlarla ilgili maddeler bulunmaktad›r.
Ö¤retimi planlama ile ilgili yeterlilik maddelerine (11 madde) verilen yan›tlar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda yan›tlar›n ortalamalar›n›n “orta” ile “iyi” aras›nda oldu¤u görülmektedir. Yeterlilik maddeleri içinde en yüksek ortalamay› “ö¤retimin amac›n› belirleme” (à =3,12) ve “ö¤retimin içeri¤ini belirleme” (à =3,10) maddeleri al›rken, en düﬂük ortalamay› da “gezi, gözlem, deney plân› yapma” (à =2,51), “y›ll›k plân yapma” (à
=2,55), ve “ölçme ve de¤erlendirme araçlar›n› belirleme” (à =2,72) maddelerinin almas› dikkati çekmektedir.
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Tablo 1: Ö¤rencilerin Ö¤renciyi Tan›ma ‹le ‹lgili Yeterlilik Düzeyleri
Yeterlilik maddeleri

Zay›f

Orta

‹yi

Mük.

á

4,0

90,0

6,0

3,02

30,6

61,2

4,1

2,65

1

Ö¤rencilerin fiziksel özelliklerini tan›ma

2

Ö¤rencilerin sosyo-ekonomik özelliklerini tan›ma

3

Ö¤rencilerin grup iliﬂkilerini tan›ma

12,0

76,0

12,0

3,00

4

Ö¤rencilerin zihinsel özelliklerini tan›ma

18,0

76,0

6,0

2,88

5

Ö¤rencilerin duygusal özelliklerini tan›ma

28,6

61,2

8,2

2,76

6

Ö¤rencilerin psiko-motor özelliklerini tan›ma

26,0

62,0

12,0

2,86

7

Ö¤rencilerin haz›r bulunuﬂluk düzeyini belirleme

30,0

64,0

6,0

2,76

8

Ö¤rencilerin ö¤renme stilini tan›ma

36,0

62,0

2,0

2,66

9

Ö¤rencilerin ilgi ve yeteneklerini gözleme

16,0

78,0

6,0

2,90

10

Ö¤renciyi tan›mada ilgililerle iﬂ birli¤i yapma

28,0

60,0

8,0

2,72

4,1

2,0

4,0

3.3. Materyal Geliﬂtirme
Ö¤renme-ö¤retme süreçlerinde materyal kullan›m› oldukça önemli bir yer tutmaktad›r. Bu yüzden
bir ö¤retmenin iyi haz›rlanm›ﬂ bir ö¤retim materyalinin ö¤renmeye etkisini bilmesi, farkl› düzeylerdeki ö¤rencilere hitap edebilen, de¤iﬂik özelliklere sahip materyalleri geliﬂtirebiliyor olmas› ve bunlar› amac›na uygun bir ﬂekilde kullanabilmesi önem arz etmektedir.
Materyal geliﬂtirme ile ilgili yeterlilik maddelerine (20 madde) verilen yan›tlar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda yan›tlar›n ortalamalar›n›n “orta” düzeyinde oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Yeterlilik maddeleri içinde “slayt
haz›rlama” (à =3,41), “bilgisayar ekran› haz›rlama” (à =3,28) ve “bilgi yapra¤› haz›rlama” (à =3,12) gibi
bilgisayarla ilgili maddelerin ortalamalar›n›n yüksek olmas›n›n BÖTE bölümü ö¤rencileri için normal oldu¤u söylenebilir. Ancak “döner levha haz›rlama” (à =2,12), “pastpartu/küpür haz›rlama” (à =2,39) gibi maddelerin ortalamalar›n›n düﬂük puanda kalmas› bu yeterlilik maddelerinin ancak bizzat ö¤retmenlik yaparken
ö¤renilmesiyle aç›klanabilir. Bu grupta dikkati çeken bir nokta da “zay›f” seçene¤inin 20 yeterlik maddesinin 6’s›nda baz› adaylarca seçilmiﬂ olmas›d›r.
3.4. Ö¤retim Yapma
Ö¤retimi yapma ile ilgili yeterlilik maddeleri 35 maddeyle en kalabal›k grubu oluﬂturmaktad›r. Bu
grupta ö¤renmenin nas›l gerçekleﬂti¤i, ö¤rencilerin bilgiyi nas›l edindikleri, becerileri nas›l kazand›klar› ve
etkili ö¤renmelerin gerçekleﬂmesi için hangi yaklaﬂ›m, yöntem ve tekniklerin kullan›lmas› gerekti¤i, bu yaklaﬂ›m-yöntem ve tekniklerin üstünlükleri ve s›n›rl›l›klar› üzerinde durulan konular aras›ndad›r.
Ö¤retim yapma ile ilgili yeterlilik maddelerine verilen yan›tlar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda yan›tlar›n
ortalamalar›n›n “iyi” düzeyinde oldu¤u görülmektedir. Yeterlilik maddeleri içinde en yüksek ortalamay›
“soru-cevap yöntemiyle ö¤retim yapma” maddesi al›rken (à =3,62), en düﬂük ortalamay› da “rol oynama
yöntemiyle ö¤retim yapma” maddesinin almas› (à =2,20) dikkati çekmektedir.
3.5. Ö¤retimi Yönetme
Ö¤retme-ö¤renme süreçleri boyunca ö¤renen bireylerin sürece kat›l›yor olmalar› anlaml› ve kal›c›
ö¤renmelerin gerçekleﬂmesi aç›s›ndan önemlidir. Ö¤retmen de ö¤rencilerin etkin bir ﬂekilde bu sürece kat›lmalar›n› ve kendi ö¤renmelerin sorumluluk almalar›n› sa¤lamak durumundad›r. Bunun gerçekleﬂmesi
için de bireysel ve grup çal›ﬂmalar›n› düzenleyebilmeli ve bunun bir gere¤i olarak ö¤rencilerin birbirleriyle
etkileﬂim içinde olmalar›n› sa¤lamal›d›r.
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Ö¤retimi yönetme ile ilgili yeterlilik maddelerine (21 madde) verilen yan›tlar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda yan›tlar›n ortalamalar›n›n “orta ile iyi” aras›nda oldu¤u görülmektedir. Yeterlilik maddeleri içinde en
yüksek ortalamay› “olumlu davran›ﬂ› pekiﬂtirme” maddesi al›rken (à =3,22), en düﬂük ortalamay› da “ö¤renciye ilk yard›m yapma” maddesinin almas› (à =2,34) dikkati çekmektedir.
3.6. Baﬂar›y› Ölçme ve De¤erlendirme
‹yi bir ö¤retmen ö¤rencinin, beklenen davran›ﬂlar› ne derece kazand›¤›n›, nas›l ö¤rendi¤ini ve aksamalar›n oldu¤u durumlarda ne gibi önlemler al›nabilece¤ini bilir. De¤erlendirme ö¤retim sürecinde vazgeçilmez bir parças›d›r. Bu nedenle de farkl› de¤erlendirme stratejilerini kullanmak gerekir. Bu yüzden ö¤rencilerin geliﬂim durumlar›n› sürekli olarak ölçmek ve ölçme sonuçlar›na göre uygun stratejiler kullanmak
bir ö¤retmen için önemlidir.
Baﬂar›y› ölçme ve de¤erlendirme ile ilgili yeterlilik maddelerine (21 madde) verilen yan›tlar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda yan›tlar›n ortalamalar›n›n “orta ile iyi” aras›nda oldu¤u görülmektedir. Bu grupta ö¤renciler “ö¤renciye geri bildirim sa¤lama”yla ilgili yeterlilik maddesinde en yüksek ortalamaya (à =3,16)
ve “haz›rlad›¤› ölçme araçlar›n›n geçerlilik ve güvenirliliklerini saptama” maddesinde de en düﬂük ortalamaya (à =2,52) sahiptirler.
3.7. Rehberlik Yapma
Bütün ö¤rencilerin baﬂar›l› olaca¤›na inanan bir ö¤retmen bu yolda ortaya ç›kan sorunlar›n da çözümü için de gerekli çözüm yollar›na baﬂvurur ve ö¤rencilerin gereksinimleri do¤rultusunda uygun ortamlar› yarat›r. Bu amaçla, ö¤rencileri güdülemede, ö¤renme ve çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar› kazand›rmada ve
meslek seçimine yönelik konularda onlara yard›m için gerekli kaynak ve yöntemlerin neler oldu¤u bilinmelidir.
Rehberlik yapma ile ilgili yeterlilik maddelerine (20 madde) verilen yan›tlar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda yan›tlar›n ortalamalar›n›n “orta” derecede oldu¤u görülmektedir. Ö¤renciler “ö¤rencileri dinleme, onlar›n kendilerini ifade etmelerine yard›mc› olma” ilgili yeterlilik maddesinde en yüksek ortalamay› al›rken
(à =3,10), “ö¤renci örgütlerinin yönetiminde ö¤rencilere dan›ﬂmanl›k yapma” (à =2,55), “ö¤rencilerin
madde ba¤›ml›l›¤› sorunlar›n› çözmede rehberlik etme” (à =2,53) ve “ö¤rencilerin okul karar süreçlerine
kat›l›m›n› destekleme” (à =2,61) maddelerinde düﬂük ortalamaya sahiptirler. Düﬂük ortalamalar›n oldu¤u
yeterlik maddelerine bak›ld›¤›nda bunun nedenlerinden birisinin ö¤rencilerin o konuya (örne¤in madde ba¤›ml›l›¤›) yabanc› olmalar› ve di¤er bir nedenin de ö¤rencilerin üniversitedeki ö¤renimleri boyunca karar
verme mekanizmalar›nda yeterince veya hiç rol almam›ﬂ oldu¤u düﬂünülebilir.
3.8. Temel Becerileri Geliﬂtirme
Bütün ö¤rencilerin temel becerilerinin geliﬂtirilmiﬂ olmas› onlar›n birer birey olarak daha etkili olmalar›na yard›mc› olur. Bunun bilincinde olan bir ö¤retmen de ö¤rencilerin temel becerilerini geliﬂtirmek için
gerekli önlemleri al›r. Adaylar bu bölümdeki yeterlik maddeleri (13 madde) içinde kendi bölüm programlar›na uygun olan maddede (ö¤rencilerin teknolojik okur yazarl›k becerilerini geliﬂtirme (à=3,27)) en yüksek ortalamaya sahiptirler. Genelde orta düzeyde seyreden bu grup yeterlilikleri aras›nda en düﬂük maddeler “ö¤rencilerin sanatsal becerilerini geliﬂtirmelerine yard›m etme, ö¤rencilerin estetik yarg›lar›n›n geliﬂtirilmesine yard›m etme ve ö¤rencilerin fiziksel ve el becerilerini geliﬂtirmelerine yard›m etme”de kendisini
göstermektedir. Bu da bölümün ö¤retim program›nda bu konuyla ilgili derslerin yeterince yer almamas›yla aç›klanabilir.

136

S.S. Sefero¤lu / H.Ü. E¤itim Fakültesi Dergisi 26 (2004) 131-140

3.9. Özel E¤itime Gereksinim Duyan Ö¤rencilere Hizmet Etme
Bir ö¤retmen aday›, hangi alanda ö¤renim görüyor olursa olsun mezun oldu¤unda “bedensel, ruhsal
ve zihinsel özellikler aç›s›ndan” de¤iﬂik özelliklere sahip ö¤rencilerle karﬂ›laﬂabilir. Ö¤retmen bu tür özel
e¤itime gereksinim duyan ö¤rencilere onlar›n özelliklerine uygun özel e¤itim olanaklar› ve f›rsatlar›n› sunma konusunda gerekli donan›ma sahip olmal›d›r. Bu ba¤lamda, ö¤renmede özel e¤itimi gerektiren alanlar›
ve ö¤renci özelliklerinin ö¤renme ve performanslar›n› nas›l etkiledi¤ini bilmeli ve ö¤retim etkinliklerini buna uygun bir ﬂekilde tasarlayabilmelidir.
Bu alanla ilgili yeterlilik maddelerinin (11 madde) da¤›l›m› ö¤rencilerin yan›tlar›n›n ortalamalar›n›n “orta” düzeyinde kald›¤›n›, hiçbir maddede “iyi” seçene¤ine ulaﬂ›lamad›¤›n› ve bütün maddelerde “zay›f” seçene¤inin baz› adaylarca seçilmiﬂ oldu¤unu göstermektedir. Adaylar en çok da “özel e¤itime gereksinim duyan ö¤rencilere uygun ö¤retim tekniklerini uygulama (à =2,43) ve özel e¤itime gereksinim duyan ö¤rencilere hizmet
etmek üzere kendini haz›rlama (à =2,47)” konular›nda kendilerini yetersiz bulduklar›n› belirtmektedirler.
3.10. Yetiﬂkinleri E¤itme
Okulun, çevrenin her türlü ihtiyac›n› karﬂ›layan bir toplumsal kurum oldu¤u gerçe¤inden hareketle
ö¤retmenlerin görevlerinin yaln›zca örgün e¤itimle s›n›rl› olmad›¤› söylenebilir. Bu çerçevede ö¤retmenlerin, yetiﬂkinlerin nas›l ö¤rendiklerini bilme ve onlar›n kiﬂisel ve mesleki geliﬂimlerini destekleyecek ortamlar› yaratma konusunda gerekli donan›ma sahip olmalar› gerekti¤i gerçe¤i aç›kt›r. Bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda yetiﬂkinleri e¤itme ile ilgili yeterlilik maddelerinin (8 madde) da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda kat›l›mc›lar›n kendilerini “iyi” düzeyde yeterli gördükleri anlaﬂ›lmaktad›r (e¤itim sürecini yönetme (à =3,06), yetiﬂkinlerin performans›n› de¤erlendirme (à =3,02), kendisini yetiﬂkinlerle birlikte çal›ﬂmaya haz›rlama (à =3,00) ve bireysel e¤itim gereksinimlerini belirleme (à =3,00)). BÖTE bölümü mezunlar›n›n ö¤retmen olarak görev ald›klar› ortamlarda bilgisayar okuryazarl›¤›n› kazand›rma çabalar›yla ilgili olarak yetiﬂkin e¤itiminde etkin
görev ald›klar›/alacaklar› düﬂünüldü¤ünde bu da¤›l›m›n olumlu oldu¤u düﬂünülebilir.
3.11. Ders D›ﬂ› Etkinliklerde Bulunma
S›n›flar okulun ayr›lmaz birer parçalar›d›rlar. Bu yüzden s›n›fta etkin rol alan ö¤retmenleri bu etkin
rollerini okulun genel yap›s› içinde de sürdürmeleri beklenir. Ö¤retim sürecini daha verimli k›lman›n yolunun okul yönetimiyle yak›n bir iﬂbirli¤i içinde bulunmaktan geçti¤i gerçe¤ini her ö¤retmenin bilmesi gerekir. Etkili bir ö¤retmen de bunun gereklerini yerine getirir ve ders d›ﬂ› etkinlikleri planlar, yönetir ve de¤erlendirir. BÖTE bölümü ö¤rencileri ders d›ﬂ› etkinliklerde bulunma ile ilgili yeterliliklerde (10 madde) kendilerini “orta” düzeyde yeterli gördüklerini belirmektedirler (ilgi alan›na göre kurs ve seminerler düzenleme
(à =3,00) ve ö¤renci hakk›nda meslektaﬂlar›yla iﬂ birli¤i yapma (à =3,00)). Bu grupta da bütün maddelerde “zay›f” seçene¤inin baz› adaylarca seçilmiﬂ olmas› ve sadece bir yeterlilikte “iyi” ortalamas›n›n olmas›
dikkat çekmektedir.
3.12. Kendini Geliﬂtirme
‹yi bir ö¤retmen mesleki ve kiﬂisel aç›lardan kendisini sürekli olarak geliﬂtiren, kendisini geliﬂtirmeyle ilgili f›rsatlar› ve olanaklar› araﬂt›ran ve de¤erlendiren ö¤retmendir. Adaylar›n kendini geliﬂtirmeyle ilgili yeterlik maddelerine (9 madde) iliﬂkin yan›tlar›n›n ortalamalar› kendilerini “orta” düzeyde bulduklar›n›
göstermektedir (deneyimlerini baﬂkalar› ile paylaﬂma (à =3,24), meslekî yay›nlar› izleme (à =3,04) ve mesle¤i d›ﬂ›ndaki sosyal ve kültürel etkinliklere kat›lma (à =3,00)).
Rauth ve Bowers (1986) nitelikli insan gücünde aranan temel özelliklerin, iﬂini iyi yapan, bilgi ile yaﬂamay› ö¤renen, kendisini sürekli geliﬂtiren insan tipi oldu¤unu belirtmektedir. BÖTE bölümü ö¤rencileri
ö¤retmen yeterliliklerinin bu yönüyle Rauth ve Bowers’›n nitelikli insan tan›m›na uyan davran›ﬂlar sergilemektedirler.
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3.13. Okulu Geliﬂtirme
Okulda bir ö¤retmenden beklenen sadece konu alan›na iliﬂki sorumluluklar›yla s›n›rl› de¤ildir. Ö¤retmenden okulun iﬂleyiﬂiyle ilgili görüﬂ ve öneriler de geliﬂtirmesi, okulun sorunlar›na ilgi duymas› beklenir. Bunun için de e¤itim sisteminin ve okul örgütünün yap› ve iﬂleyiﬂini bilmesi gereklidir. Okulu geliﬂtirmeyle ilgili 12 adet yeterlilik maddesi bulunmaktad›r. BÖTE ö¤rencileri bu yeterlilik maddeleri konusunda kendilerini “orta” düzeyde yeterli gördüklerini belirtmektedirler. Ortalamas› düﬂük olan (fon/kaynak
yaratma (à =2,28), mezunlar› izleme çal›ﬂmalar›na kat›lma (à =2,32), okul-iﬂyeri koordinatörlü¤ü yapma
(à=2,36), okul büro yönetim hizmetlerine yard›mc› olma gibi (à =2,42)) maddelerin özellikle bizzat ö¤retmenlik yaparken karﬂ›laﬂ›labilecek durumlarla ilgili olmas› nedeniyle mezuniyet sonras› kazan›labilecek beceriler oldu¤u düﬂünülebilir.
3.14. Okul–Çevre ‹liﬂkilerini Geliﬂtirme
Ö¤retme-süreçlerinde harcanan çabalar›n boﬂa gitmemesi için bir ö¤retmenin ö¤rencilerin bireysel
geliﬂimleriyle yak›ndan ilgilenmesi gerekir. Bu amaçla veli ve di¤er ilgili kiﬂilerle iﬂbirli¤i yapman›n önemini bilir. Ayr›ca okulun içinde yer ald›¤› çevrenin sosyo-ekonomik yap›s›n›n ö¤rencilerin ö¤renmeleri üzerindeki etkileri konusunda belli düzeyde bir anlay›ﬂa sahip olmas› gerekir. Bu gruptaki 4 yeterlilik maddesinde adaylar kendilerini “orta” düzeyde ve 1 yeterlik maddesinde de (okul çevresini tan›ma (à =3,14)) iyi
düzeyde görmektedirler. Burada da di¤er baz› yeterlilik gruplar›nda oldu¤u gibi uygulamayla ilgili okul ve
çevreyle ilgili yeterlilikler konusunda bilinmezlikler ön plandaym›ﬂ izlenimi edinilmektedir.
3.15. Lisans Program›n›n Ö¤retmen Yeterliliklerini Geliﬂtirmeye Katk›s›
E¤itme-ö¤retme yeterlilikleri d›ﬂ›nda adaylara ayr›ca lisans program› boyunca ald›klar› derslerin 14
ana yeterlili¤i geliﬂtirmelerine katk› derecesini 1 (hiç)den 5’e (çok) ﬂeklinde beﬂli bir derecelendirme ölçe¤iyle belirtmeleri istenmiﬂtir. Al›nan yan›tlar›n ortalamalar› “ö¤retimi planlama, materyal geliﬂtirme, ö¤retim yapma ve ö¤retimi yönetme” yeterlilik gruplar›nda bölümlerinin katk›s›n› en üst düzeyde ve “özel e¤itime gereksinim duyan ö¤rencilere hizmet etme” yeterlilik grubunda da orta düzeyde ç›km›ﬂt›r (Tablo 2).
Tablo 2: Lisans Program›n›n Ö¤retmen Yeterliliklerini Geliﬂtirmeye Katk›s› Konusundaki Yan›tlar›n Da¤›l›m›
3

4

5

à

ss

1. Ö¤renciyi Tan›ma

22,0

50,0

28,0

4,06

,71

2. Ö¤retimi Planlama

6,0

40,0

54,0

4,48

,61

3. Materyal Geliﬂtirme

8,0

36,0

56,0

4,48

,65

4. Ö¤retim Yapma

10,0

40,0

50,0

4,40

,67

5. Ö¤retimi Yönetme

14,0

46,0

40,0

4,26

,69

6,0

34,0

32,0

28,0

3,82

,92

4,0

26,0

54,0

14,0

3,74

,83

12,2

14,3

42,9

30,6

3,92

,98

Yeterlilik Maddeleri

1

6. Baﬂar›y› Ölçme ve De¤erlendirme
7. Rehberlik Yapma

2,0

8. Temel Becerileri Geliﬂtirme

2

9. Özel E¤itime Gereksinim Duyan Ö¤rencilere Hizmet Etme

12,0

22,0

38,0

18,0

10,0

2,92

1,14

10. Yetiﬂkinleri E¤itme

10,0

20,0

30,0

34,0

6,0

3,06

1,10

11. Ders D›ﬂ› Etkinliklerde Bulunma

10,2

14,3

32,7

32,7

10,2

3,18

1,13

4,0

14,0

56,0

26,0

4,04

,75

22,0

40,0

32,0

6,0

3,22

,86

12,0

44,0

28,0

6,0

3,08

1,03

12. Kendini Geliﬂtirme
13. Okulu Geliﬂtirme
14. Okul–çevre ‹liﬂkilerini Geliﬂtirme

10,0
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Tablo 2’deki da¤›l›ma bak›ld›¤›nda bu tablodaki verilerin, alt yeterliliklerin verildi¤i yukar›daki yeterliliklere verilen yan›tlarla paralellik taﬂ›d›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. “Ö¤retimi planlama, materyal geliﬂtirme,
ö¤retim yapma ve ö¤retimi yönetme” yeterlilik gruplar›nda bölümlerin katk›s›n›n en üst düzeyde ç›kmas›
BÖTE bölümünde uygulanan program›n yeterlili¤iyle aç›klanabilir.
3.16. Adaylar›n kendilerini de¤erlendirmelerinin çeﬂitli de¤iﬂkenler aç›s›ndan ele al›nmas›
Adaylar›n kendi de¤erlendirmelerinde cinsiyet ve mezun olunan okul türüne göre bir farkl›laﬂma olup
olmad›¤›n› görmek için t testi ve okuldaki baﬂar› durumlar› aç›s›ndan yan›tlarda bir farkl›laﬂma olup olmad›¤›n› görmek için de tek yönlü varyans analizi yap›lm›ﬂt›r. Adaylar›n kendi de¤erlendirmelerinin “cinsiyet, mezun olunan lise türü ve okuldaki baﬂar› durumlar›” aç›lar›ndan anlaml› bir fark göstermedi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
3.17. Aç›k uçlu sorulara verilen yan›tlar›n da¤›l›m›
Adaylara “mesleki aç›dan yeterli olmad›¤›n›z› düﬂündü¤ünüz alanlarda, mezun olduktan sonra, kendinizi nas›l geliﬂtirebilece¤inizi düﬂünüyorsunuz?” ﬂeklinde yöneltilen aç›k uçlu bir soruya yan›t olarak ise
adaylar elektronik ortamlardan yararlanmay› ve elektronik kaynaklar› kullanabileceklerini ifade etmiﬂlerdir.
Burada, hem birer ö¤retmen ve birey olarak h›zla de¤iﬂen ve geliﬂen dünyam›zda kendilerini geliﬂtirmenin
gerekli oldu¤u bilincine sahip olmalar› aç›s›nda hem de ö¤renim gördükleri alan›n bir gere¤i olarak elektronik ortam› ön planda tutmalar› ilginç ve olumlu bulunmuﬂtur.
Bu konuyla ilgili verilen yan›tlar›n bir k›sm› aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlenebilir:
• Eksik oldu¤um konularda kendimi geliﬂtirmeme yard›mc› olabilecek e¤itsel yay›nlar, elektronik
yay›nlardan faydalanabilirim. Kurslara kat›labilirim.
• Öncelikle internet ile ba¤›m› biraz daha güçlendirip haber gruplar›na kat›lmay› düﬂünüyorum.
Bunun yan›nda ﬂimdiki hocalar›mdan da yard›mlar›n› isteyece¤im. Ayr›ca hizmet içi e¤itim kurslar›na da elimden geldi¤ince kat›lmaya çal›ﬂaca¤›m.
• Mesleki yay›nlar› sürekli takip eder ve okurum. Boﬂ zamanlar›mda mutlaka seminer, toplant›lara kat›l›r›m. Bunlar mesleki ve kiﬂisel olabilir. Çünkü kiﬂisel yönden geliﬂimim mesle¤im için de çok önemli.
• Yeterli olmad›¤›m alanlarda gerekli al›ﬂt›rmalar› yaparak (internet, kütüphane, kitap), kendi ö¤renimimi k›sa bir sürede gerçekleﬂtirebilirim.
Bu yan›tlara bak›ld›¤›nda adaylar›n bir k›sm› a¤›rl›kl› olarak elektronik kaynaklara baﬂvurabileceklerini belirtmektedirler. Teknoloji okuryazarl›¤›n›n günümüzde ne kadar önemli oldu¤u düﬂünüldü¤ünde bu
konuda deneyimli adaylar›n sisteme girdiklerinde çevrelerine getirecekleri katk›lar da daha iyi anlaﬂ›l›r. Öte
yandan adaylar›n bir k›sm› da eksikler konusunda konuﬂman›n erken oldu¤unu düﬂünmekte ve uygulamada
yaﬂad›klar›na bakarak sorununa yönelik özel çözümler üretebileceklerini ifade etmektedirler:
• Öncelikle yaﬂayaca¤›m deneyimler sonucu eksiklerimin ne düzeyde oldu¤unu görmeliyim. Daha
sonra eksiklerimin düzeyine göre, daha fazla deneyim yaﬂama, meslektaﬂlar›mdan yard›m alma,
konu uzman›na dan›ﬂma, yay›nlar›, konferanslar› takip etme yöntemlerini gerçekleﬂtirmeyi düﬂünüyorum. Ayr›ca, e¤er mümkün olursa lisans üstü e¤itim alarak kendimi biraz daha geliﬂtirmeyi
düﬂünüyorum.
• Ö¤retmenlik mesle¤ine daha girmedi¤im için bu alandaki eksikliklerimi zamanla görece¤im kan›s›nday›m.
• Staj yapt›¤›m okullarda müfredat› inceledi¤imde ﬂu anki mesleki bilgim yeterli gözüküyor. Ama
gerekli noktalarda kendim çal›ﬂarak eksikliklerimi giderebilirim.
• Bu tür alanlarda daha çok beceri istedi¤i için bunun ö¤retmenlik deneyimi sonucu çözülebilece¤ini düﬂünüyorum.
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• Meslek hayat›na baﬂlad›ktan sonra yapt›¤›m›z uygulamalar ile kendimizi geliﬂtirebilece¤imize
inan›yorum.
Yine bir baﬂka grup da beraber çal›ﬂt›klar› meslektaﬂlar›ndan veya deneyimli ö¤retmenlerden yard›m
alabileceklerini düﬂünmektedirler.
• Bu alanlarda kendini geliﬂtirmiﬂ, yeterli olan meslektaﬂlar›mdan ve uzman kiﬂilerden yard›m alarak, onlarla iﬂbirli¤i yaparak kendimi geliﬂtirebilirim. Bu alanlarla ilgili bilgi edinebilece¤im
kitap, dergi, internet vb. her türlü kayna¤a ulaﬂarak kendimi geliﬂtirebilirim.
• Di¤er meslektaﬂlarla iﬂbirli¤i yaparak, internet v.b. kaynaklardan yararlanarak, yap›labileceklerle ilgili bilgi edinerek ve bu bilgileri uygulayarak.
• Kitap, internet, e¤itim yaz›l›m› gibi kaynaklardan yararlan›r›m. Yine eksik oldu¤umu düﬂünürsem
bu konuyu bilen ö¤retmen ya da ayn› branﬂtaki arkadaﬂlar›mdan yard›m al›r›m.
• Deneyimli ö¤retmenlerden yard›m almay› düﬂünüyorum.
Bir baﬂka çözüm önerisi olarak da kitap vb. gibi yay›nlar›n edinilmesi söz konusu olmaktad›r:
• Mesleki yay›nlar› sürekli takip eder ve okurum. Boﬂ zamanlar›mda mutlaka seminer, toplant›lara
kat›l›r›m. Bunlar mesleki ve kiﬂisel olabilir. Çünkü kiﬂisel yönden geliﬂimim mesle¤im için de çok önemli.
• Meslektaﬂlar›mdan yard›m alabilirim. Konuyla ilgili bilgi kaynaklar›na ulaﬂ›r›m. Baz› eksiklikleri
de zamana b›rak›r›m. Zamanla düzelir.
• Yeterli olmad›¤›m alanlarla yaz›lm›ﬂ kitaplar› okuyarak ya da o konu ile ilgili olarak düzenlenmiﬂ
konferans, seminer, kurs v.b. kat›larak kendimi geliﬂtirebilece¤imi düﬂünüyorum.
• Bu alanlarla ilgili çal›ﬂmalar› izleyerek ve kat›larak. Kurslar alarak. Görsel ve yaz›l› yay›nlar› takip
ederek. Çal›ﬂmaya baﬂlayarak, zamanla tecrübe kazanmaya ve kendimi geliﬂtirmeye çal›ﬂ›r›m.
Son olarak adaylara “Bu ankette yer alan ö¤retmen yeterlilik maddelerine ek olarak, iyi bir ö¤retmenin sahip olmas› gereken baﬂka hangi yeterlilikler olabilir?” ﬂeklindeki aç›k uçlu soruya verilen yan›tlar›n
baz›lar ﬂöyledir:
• ‹nternet kullanabilme, bilgiye ulaﬂma.
• Teknolojiyi kullanabilme, araﬂt›rma yapabilme, ö¤renmeyi ö¤renebilme.
• Teknolojik geliﬂmeleri takip etme ve bu teknolojiler hakk›nda yeterli bilgi edinip onlar› kullanabilme. (Kendi alan›n› ilgilendiren teknolojilerde)
• Bilgisayar kullan›m›, office kullan›m›.
Bu yan›tlardan da görüldü¤ü gibi adaylar günümüzde teknoloji okur-yazarl›¤›n›n ne denli önemli oldu¤unun bilincindedirler. Ancak e¤itim sistemi bir bütündür ve sistemin iyi iﬂleyebilmesi için bu özel yeterliliklere sadece BÖTE bölümü mezunlar›n›n de¤il bütün ö¤retmenlerin sahip olmas› gereklidir.
4. SONUÇ ve ÖNER‹LER
Yeterlilikten yeterlili¤e de¤iﬂmekle birlikte, ö¤renciler kendilerini yeterliliklerin önemli bir k›sm›nda
orta ve iyi derecede de¤erlendirmektedirler. Zay›f derecesinin yeterliliklerin hemen hemen yar›s›nda hiçbir
adayca iﬂaretlenmemiﬂ olmas› hem dikkat çekici hem de bölümlerinde kendilerine verilen e¤itim aç›s›ndan
olumlu bir gösterge olarak de¤erlendirilmektedir.
Adaylar›n kendi de¤erlendirmelerine “cinsiyet, mezun olunan lise türü ve okuldaki baﬂar› durumlar›”
aç›lar›ndan bak›ld›¤›nda anlaml› bir fark›n olmad›¤› görülmektedir.
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Bu araﬂt›rma sonuçlar›n›n ö¤retmen yetiﬂtiren kurumlara (E¤itim Fakülteleri ve ö¤retim programlar›
konusunda söz sahibi olan Yüksek Ö¤retim Kurumu) ö¤retmen yeterlilikleri konusunda ö¤rencilerinin
durumlar›n› görmeleri aç›s›nda yol gösterici olaca¤› umulmaktad›r.
Aç›k uçlu sorulara verilen yan›tlardan da anlaﬂ›laca¤› gibi kat›l›mc›lar teknoloji okur-yazarl›¤›n› bir
ö¤retmenin önemli bir niteli¤i olarak görmektedirler. Ö¤retmen yeterlilikleri konusunda özellikle bat›l› ülkelerdeki alan yaz›n (literatür) incelendi¤inde teknoloji yeterliliklerinin ö¤retmen yeterliliklerinin ayr›lmaz
bir parças› oldu¤u göze çarpmaktad›r.
Baz› yeterlilik maddeleri kat›l›mc›lar taraf›ndan anlaﬂ›lamam›ﬂ ve baz› maddeler de ilgisiz bulunmuﬂtur. Örne¤in “Pastpartu/küpür haz›rlama” maddesi anlaﬂ›lamam›ﬂ ve “ö¤rencilerin özel e¤itime gereksinim
duyan ö¤rencilere hizmet etme ile ilgili yeterlilik düzeyleri” konusunda da kendilerinin yetersiz görmüﬂlerdir. Kendilerini yetersiz görmelerinin nedeni de bölümün ö¤retim program›nda bu konuda bir dersin olmay›ﬂ›yla ilgilidir. Bu yüzden Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n, bu yeterlilikleri sürekli olarak tekrar tekrar gözden geçirmesi gerekir. Ayr›ca alana özel yeterliliklerin belirlenmesi yerinde olacakt›r.
Bu çal›ﬂman›n bulgular›n›n ay r›ca hizmet içindeki e¤itimcilerin mesleki ve kiﬂisel geliﬂimleriyle ilgili
olarak yap›lan, yap›lacak olan ve yap›lmas› gerekli etkinlikler konusunda da fikir verebilece¤i düﬂünülmektedir.
KAYNAKLAR
Akyüz, Y. (2003). E¤itim tarihimizde günümüze kadar ö¤retmen yetiﬂtirilmesi ve sa¤lanmas› ilkeleri, uygulamalar› (sayfa: 48-66).
E¤itimde yans›malar: VII Ça¤daﬂ e¤itim sistemlerinde ö¤retmen yetiﬂtirme sempozyumu. Ankara: Tek›ﬂ›k Yay›nc›l›k.
Demirel, Ö. (1999). 21. yüzy›la girerken Türkiye’de ö¤retmen nitelikleri. Panel: Cumhuriyet’in Yetmiﬂbeﬂinci Y›l›nda Ö¤retmen Yetiﬂtirme. Ankara: Milli E¤itim Bas›m Evi.
Mahiro¤lu, A. (2004). Ö¤retmen yeterlilikleri bak›m›ndan e¤itim fakültelerinin ö¤rencilerini yetiﬂtirme düzeyleri. XII.
E¤itim Bilimleri Kongresi: Bildiriler (Cilt-I), s. 435-465. Ankara: Gazi Üniversitesi, E¤itim Bilimleri Enstitüsü.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Ö¤retmen Yetiﬂtirme ve E¤itimi Genel Müdürlü¤ü (2002). Ö¤retmen yeterlilikleri. Ankara: Milli
E¤itim Bas›mevi.
Okçabol, R. (2000). E¤itim Fakültelerinin derdi belli YÖK’ün derdi ne? Ankara: E¤itim Sen Yay›nlar›.
Rauth, M., & Bowers, G. R. (1986). Reactions to induction articles. Journal of Teacher Education, 37 (1), 38-41.
Özyar, A. (2003). Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ö¤retmen yetiﬂtirme politikalar›. <Web: http://oyegm.meb.gov.tr/ortasayfa/gn_md_sunu.htm.> (Eriﬂim tarihi: 23 Temmuz 2003).
Türko¤lu, A. (1991). Ö¤retmen yetiﬂtirmede amaçlar. Çukurova Üniversitesi E¤itim Fakültesi. Cilt 1 (5), 105-111.
Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkanl›¤› (YÖK) (1998). E¤itim fakülteleri ö¤retmen yetiﬂtirme programlar›n›n yeniden düzenlenmesi. Ankara: YÖK Baﬂkanl›¤›.

