
TABLO ı

Ölretmenlerin Bir Ders Saatini Kullamnıiları

N Derse zam. Derse zamanında Derse 5 dakika içinde
önce giren giren geç giren

Gecekondu 61 2 2 57

Merkez 65 1 3 61

Özel 61 2 59

Toplam 187 3 7 177

İLKOKUL ÖGRETMENLERİNİN
SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİ

Doç. Dr. Veysel SÖNMEZ (*)

Bu araştırmada, Ankata'daki ilkokullarda görev yapan ö~tmenlerin sımf içi eikin-
likleriincelenmiştir. Bu etkinlikleri zaman, e~itim teknolojisi, ö~renme ve ögretme
stratejisi, yöntem ve teknikleri, ceza, ünite sırası, ipucu, dönüt. düzeltme, pekiştireç.
öVenci katılgınlı~ı. ses tonu, dili kullanmadaki etkinli~i, mantık. biçimlendirme ve
yetiştirmeye dönük de~erlendirme, sevg~ ve günlük planlar başlıklaİı altında top-
lanmıştır. .

Araştırma. 1990-1992 .yıllarında Ankata'daki geCekondu. merkez ve özel 9 ilkokul-
dan seçilen 187 ögretmen üzerinde gözlem yoluyla yapılmıştır. Gözlem fonnu yukarıda
belirtilen de~işkenlere göre düzenlenmiştir.

.BULGULAR .
Bu bölümde. gözlem formuyla toplanan veriler analiz edilip sunulmuştur.

ZAMAN.

Gecekondu,merkezve özel ilkokullardagörevyapan 187 ögretmeninbir derssaatini
kullanmayla ~gili verilerTablo 1'00.sunulmuştur.

(*) Hacettepe Üniversitesi Eıitim Fakülıesi Öıretim Üyesi.
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T AULO 2

Ögretmenlerin Ders Saatini Kullanmaları

Ögretmen' Ötrenci Boş geçen
Qkul Yoklama Konuşması Konuşma Zaman

Sayısı N X X X X

Gecekondu 3 61 4.2 18.4 9.3 8.1

Merkez 3 65 4.4 ' 19.4 6 10.2

Özel 3 61 4.2 22.1 7.3 6.4

Tablo l'e gÖle, geceköndu bölgesindeki 61 ö~bnenden 2'si derse zamanından önce,
3'ü zamanında, 57'si bir ile beş dakika' arasında geç girmektedir. Merk~zde ise, 65
ögretmenden biri derse zamanından önce, 3'ü zamanında, 61'i bir ile' 5 dakika arasında
geç; özel ilkokullarda, 61 ögretmenden 2'si zamanında, 59'u bir ile beş dakika arasında
geç girmektedir.

Bu verilere gÖle, ilkokul,ö~tmenlerinin .04'ü derslere zamanında, .94'ü ise geç gir-
,

mektedir.Kırk dakikalıkdersinortalamabir ile beşdakikaarasıboşa gitmektedir.

DERS SAATıNıN KULLANILMASI

Gecekondu, meriçezve özel dokuzilkokuldagörevli 187 ~tmenin 40 dakikalıkbir
ders saatininasılkullandıklanTablo H'deverilmiştir.

Tablo2'de görüldügü gibi, gecekondu bölgesindeki 3 okulda 61 ögretmen bir ders
saatinin ortalama 4.2 dakikasını yoklamayla, 18.4 dakikasını.konuşmayla, 9.3 daki-
kasını ögrencileri konuşturarak,8.1 dakikasını sessiz dumm, derse geç girmeyle
geçiriyor. Merkezdeki 65 ögretmen; ortalama 4.4 dakikayı yoklama, 19.4 dakikayı
konuşma, 6 dakikayı ö~ncileri konuşturma, 10.2 dakikayı da geç girme ve ögrencileri
sessiz tutmaya; özel OICULLıY'daki61 ögretmen, ortalama 4.2 dakikayı yoklama, 22.1 da-
kikayı konuşma, 7.3 dakikayı ö~nci konuşmasına, 6.4 dakikayı derse geç girme ve ,ses-

siz durmaya harcıyor.

Bu verilere göre, ögretmenler kırk dakikalık bir dersin .68'ini kendi ve ögrencilerin
konuşmasıyla geçirmektedirler.

EGıTıM TEKNOLOJıSı

Gecekondu, merkezve özel ilkoku1alrdagörev yapan 187 ö~tmenin ders sırasında
egitim teknolojisinkullanmalanile ilgili verilerTablo 3'te verilmiştir.
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TABLO 3
Kullanma

.
EAitim Teknolojisini

iJ
~~ı::i Ô
ci)

~~~~t f ~~.!i
~.1:1 .; .§~e e ~.~ sı

.. if iii~ı-:~n

Gecekondu 61 61 2 '12

Merkez 65 65 8 7

Özel 61 61 13 11

Tablo 3'e göre, dokuz okulda görev yapan 187 ögretmenin tümü dersleri.pde karatah-
tay., silgi ve tebeşiri kullanmaktadJr. Gecekondu bölgesindeki ögretmenlerin 2'si ~eney
araç ve gereçl~rini, 12'si resim, tablo, harita vb., merkezdekilerin 8'i deneyaraç
gereçlerini, 7'si resim, tablo~harita vb., özel okullardakileritı l3'ü deneyaraçgereçlerini,
ll:i resim, tablo, harita vb. kullanmaktadırlar. Her üç bölgedeki ögretmenler fı1m, tele-
vizyon, tepegöz, video, bilgisayan (bunlar bir kısım okullarda bulunduAu halde) }cu1lan-
mamaktadırlar.

Bu verilere göre, gecekondu, merkez ve özelokunarda görev yapan ögretmenlerin
hala kara tahta, silgi ve tebeşire baglı olduktan söylenebilir.

ÖGRENME-ÖGRETME STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Gecekondu, merkez ve özel ilkokullarda görev yapan 187 ögretmenin ders işlerken
kullandıkları strateji, yOntem ve teknikler Tablo 4'te verilmiştir.

TABLO 4
Öirenme Strateji, Yöntem ve Teknikleri

Deii§kenler

Sunu§ Yolu
Bwuş Yolu
Araştırma-Soru§turma Yolu

Tam Öirei1me
Düzanlatım

Güdümlü Tartışma
Örnek Olay
Gösterip Yaptırma
Soru-Cevap
Uygunsoru-cevap _ .

Öiretmen konu§ması (Formal)
Tartı§ma
Münazara, panel, açıkoturumvb.
Beyin fırtınası

Gecekondu Merkez Özel

43 42 44

61
2

65
3

61
3
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TABLO 5

Gecekondu Merkez Özel

61 65 61
61 65 . 61

2 8 14
2 8 14
2 2 6
1 1 1

Detişkenler

Dramatizasyon
Gösteri
Rôl oynama

,Skeç
Taklit
Gezi, gözlem
Egitsel oyunlar
Deney yapma

Gecekondtl Merkez Özel

2 8 13

Tablo 4'e göre, gecekondudaki 61 ögretmenden 43'ü, merkezdeki 6s ögretmenden
42'si, özeldeki 61 ögretmenden 44'ü soru-cevap tekniiini; tüm ögretme~erin formal
öAretmen konuşmasını; toplain 8 öAretmenin tartışma tekniAini kullandıkları; toplam
23 öAretmenin deney yapttr~ gözlenmektedir. ÖAretmenlerin tümünün öAretme
strateji ve yöntemleriyle diger teknikleri kullannuidddan anlaşılmaktadır.

Bu verilere göre, öAretmenlerin genel oJaral( derslerde formal öAretmen konuşmasını
kul1andıldan söylenebilir..

ÖGRETME ETKINLIKLERI

Gecekondu, merkez ve özel ilkokullarda görev yapan 187 ögretmenin sınıf içi
ögretmeetkinlikleriyleilgilidavranışlarıTabloS'teverilmiştir. .

.
Davranışlar

Ceza ve ikazverenler
Ünite sırasına uyan
Uygun ünite sırası
Dönüt
Düzeltme
Pekiştireç
İpucu
Zamanında ve uygun dönüt
düzeltme, ipucu ve pekiştireç
Göziletişimi
Grup dinamiti.
Ornek verme
Uygun örnek verme
Dogruyu tekrarettirme
Yanlış yanıtlayana düzeltme
imkanı tıtkma .
Ögrenciyi yüreklendirme
Ögrencilerin akıl kullanma
yollarını işe koşmalarım 'Sag.
Sevgi .

61
2
4

65
3
3

61
3
3
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Tablo 5'e göre, tüm öAfetmenlerin ünite suasma uyduklan, derslerinde örnek verdllc-
leri söylenebilir. Buna karşın hiçbir ögretmenin zamanında ve uygun dönüt, düzeltme,
pekiştir:eç, ipucu, göziletişimi, grup 'dinamijti, yanlış yanıtlayana düzeltme imkanı
tanıma, ögrenciyi yüreklendirme ve onun akıl yürütme yollanm öıreninesi ve kullan-
ması deltişkenlerine uymaibltt gözlenmiştir.

Ö(;RENCI KA TILGINU(;I
. .

Gecekondu, merkez ve özel ilkokullarda görev yapan 187 öltretmenin ölrenci
katı1gın1ıAım saAIamaYla il8.ili verileri Tablo 6'da sunulmuştur.

. .

TABLO .6

Gecekondu Merkez Özeı

Her ö~nciye sözverme

Sınıfın yarısına söz verme

En fazla onki§iye söz verme

1-5 ö~enciye söz verme

Hiç söz hakkı vermeme

Taı1ıfma açma

Deney, gözlem, arqtJrma'gezi yapma

Elitseloyunlar

Yazduma

Okutma

Öb"encinin soru sormasına olanak tanıma

Soruliın uygun olarak sınıfa sunma

2

59

5

60

7

54

2

2

3

8

2

13

61

61

1

65

65

2

61

61

2

Tablo 6'da, tüm.öAretmenlerinokuma ve yazma etkinliklerine yer verdllcleri, genelde
1 ile 5 öltrenciye yanıtlarna imkanı tanıdıklan gözlenmiştir. Buna karşın hiçbir
öltretınenin, elitseloyunlara, sorulan uygun olarak sınıfa daııtına etkinliklerine
uymadıklan, çoiu öJtretmenin tartışmaya deney, gözlem, gezi ve araştınnaya yer verme-
dikleri ~ylenebilir. . .

.

Bu verilere göre, öJtretmenlerin sınıf içinde öltrenci katı1gmlılttm öltrenme-öltrebJle

kUIaLIanna göre etkin biçimde yerine getirmedilderl. ilerisörülebilir.

SES TONU VE ANA 'DILI KULLANMA

Gecekoodu, merkezve özel ~ görev yapan 187 öJtretmeninsınıf içinde ses
tonunuayarlamave ana dili kullanmaylailgili verileriTablo 7'de sunulmuştur.
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TABLO 8
Biçimlendirme- Yetiştirmeye Dönük Degerlendirme

Gecekondu Merkez Ozeı
. .

Her dersin sonundayapan ;-
Ünite sonunda yapan 8 11 11
Teke tek dönüt, düzeltme veren

Ka#ıtları dagıtan 8 11 11
Itirazları dinleyen ve yanlışını düzelteı, .8 11 11

TABLO 7

Gecekondu

Ses tonu uygun

Ses tonunu sınıfa ve konuya göre ayarlayan

Hiç telaffuz hatası yapmayan

Başladı#ı her cümleyi bitiren

Do#ru ve anlaınlı cümle kuran

Sınıfın düzeyine uygun cümle kuran

Vurgulamayı dO#ru yapan

Hiç mantık hatası yapmadan konuşan

lçerigi dogru ve anlaşılır şekilde sultan

61

18

65

21

Ozel

61

20

Merkez

Tablo Tye göre, J87 öAretmenden 59'unun sestonu u.ygundur.TablOda sunulan diger
degişkenIer açısından hiçbir ögretmenin yeterli olmadlgı söylenebilir.

Bu verilere göre öAretmenlerin ana dili sınıf ortamında etkili, dogro, ögrenme-
ögretme kurallarına göre tutarlı kullanarnadıldan ileri sürülebilir.

BtÇtMLENDtRME- YETtŞTtRMEYE DÖNÜK DEGERLENDtRME

Gecekondu, merkez.veözel ilkokullardagörev yapan 187 ögretmeninbiçimlendirme
yetiştirmeyedönükdegerlendirmeyleilgili verileriTablo 8'de sunulmuştur.

. Tablo 8'e göre, ögretmenlerden30'ununher üniteninsonundabiçimlendirme-
yetiştirmeye dönük degerlendirme/yaptıkları,kagıtlan dagtttıklan, itirazları dinleyip
düzelttikleri gözlenmiştir. Buna karşın, hjçbir ögretmen, her dersin sonunda

.biçimlendirme-yetiştirmeye dönük degerlendirme yapmamakta, teke tek dönüt ve
düzelttnevennemektedir. . .
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Gecekondu . Merkez Özel

61 65 61

61 65 61

22 18 33

61 65 61

Bu verilere göre, ögretmenlerin .16'sının biçimlendirme ve yetiştirmeye.dönük
degerlendirmeninbelli kuraliannauydulQarı,.84'ününise bu türbir degerlendirmeyap-
madıklan söylenebilir.

PLAN YAPMA

Gecekondu, merkez ve özel ilkokullardagörev yapan 187 ögretmeningünlükplan-.
larla ilgili verileri Tablo 9'da sunulmuştur.

TABLO 9
. Günlük Plan Yapma

Plan yapan

Araç-gereçleri belirleyen
Uygun araç-gereç belirleyen

Hedef (amaç) beljrleyen
Uygun hedef (amaç) belirleyen

Davranışları belirleyen

Konuyu belirleyen

Hedef davranışlara göre konu belirleyen
Dikkatiçekmeyapan:

Güdüleme yapan

Gözden geçirme yapan

Derse geçiş yapan
Uygun strateji-yöntem ve teknİk kullanan

Uygun Pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme

Uygun akıl yürütme kullanan

Uygun sorular

Ara ve son özet yapan

Tekrar güdüleme yapan
Kapaİnş yapan

Deıerlendirme bölümünüdüzenleyen

61 65 65

.
Tablo 9'a göre tüm ögretmeruer günlük plan yapmakta, hedefleri ve konuyu belirle-

mektedirier. Buna karşın hiçbir ögretmen günlük ders planını egitim biliminin ilkeleri-
ne göre hazırlamam~tadJr.

YORUM VE ÖNERlLER

Bu başlık albnda elde edilen bulgulara dayanarak sonuçlar yorumlanmış ve bazı
önerilerde bulunulmuştur.
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ZAMAN

Ögrenei erişiııini etkileyen önemli degişlcenlerden biri de zamandır. Zamanın etkili
bir biçimde kullanılmasıyla ögrenci erişisi arasında anlamlı bir ilişki vardır (AnderSon
1973: 13-60; Block 1970: 16-45; Bloom 1974: 682-688). Zamanın sınıf ortamında
ögreneinin aktif kab1ımı biçimindekullıbıılması gerekir. Bu da ögreneinfu istendik dav-
ranışları tekrar etmesi, örnek vermesi, nedeRini,. niçinini vb. söylemesi, ilkeleri,
yöntemi uygulamasını gerektirir. Oysa, araştırma kapsamına giren 187 ögretmenin
.94'ü derse zamanında girmemekte, kırk dakikalık dersin .32'sini yokiama ve boşa,
.50'~i kendi konuşmasına ve sorulan sorulara yanıt verme, tekrar etme, okuma ve yaz-
mayı kapsamaktadır. Transfer ve uygulama düzeyindeki dayranışlarla ilgili harcanan
zaman ise çok azdır. Bu verilere göre, ögı'etmenler, ders zamanını etkili bir biçimde kul-
lanmamaktadır. .

EGITIM TEKNOLOJISI

Egitim tekiıolojisiyle ögrenci erişisi arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bazı dav-
ranışların kazandırılmasında, egitim teknolojisi zorunludur. Tepegöz, video, film, hari-
ta, deney setleri vb. hem iletişimikolaylaştırır, hem de davranışların kalıcılıgım saglar.
Oysa araştırma kapsamına giren 187 ögretmenin hepsi karatahta,silgi vetebeşin kullan-
makta; buna karşın pek çok okulda video, televizyon, film ve kasetler oldugu halde
hiçbir ögretmen bunları kulIanınaı:naktadır.Bu araçlar, okul müdürünün odasında bulun-
maktave sınıf ortamınagetirilememektedir. .

Deney setleri hemen hemen herokulda oldugu halde 187 ögretmenin .88'i bunları .

egitim ortamına getirmemektedirler. Bunun nedeni, deney setlerinin sııyıca yetersiz
olması, deney yapılacak ortamın olmaması, ögretme~in deney setini nasıl kullanacagını
bilmemesi, kullanmak istememesi,deneylerinozun zamanalması, bazı okullarda de- .
neyleri başkaögretmenin yapması degişkenlerine baglanabilir.

ÖGRENME.ÖGRETME STR~ TEJİ, YÖNTEM VE TEKNıKLERİ

. Ögrenme stratejisi, yöntem ve teknikleriyle, ögrenci erişis.iarasında anlamlı bir
ilişki vardır. Bilgi düzeyindeki davranışları kazandırırken genellikle sunuş yolu strateji-
si, düzanlatım yöntemi, soru-cevap, formal ve informal Ögretmen konuşması, söylev,
sempoZyum gibi teknikler; kavrama. analiz, sentez ve degerlendirme düzeylerindeki dav-
ranışları kazandırırkengenelde buluş yolu stratejisi, örnek olay, güdümlü tartışma,
görüşme yöntemleri, soru-cevap, beyin fırtınası, münazara, panel, zıt panel, vb. teknik-
ler; uygulama ve daha üst düzeydeki da~şları kazand.ırırken araştırnui-soruşturma
stratejisi, örnek ölay, gösterip yaptırma yöntemleri, gösterme, yaptırma, deney, gezi,
gözlem, demostrasyon, problem çözme vb. gibi teknikler işe koşulmaiıdır (Sönmez
1991: 1,9).

Buna karşın, araştırma kapsamına giren 187 ögretmenin hiçbiri bu strateji ve
yöntemleri kullanmamaktadır. Gösterme, yaptırma, Soru-cevap gibi teknikler de sınıf
ortamında kurallara uygun olarak işe koşulmamaktadır. Egitsel oyunlara hiç yer veril-
memektedir. Oysa, e~itsel oyunlar, ilkokuUanJa ve özellikle de 1.,2.,3. sınıflardaçok
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etkili öitrenme ve ögretme etkinlikleridir. Bunun \nedeni; ögretmenlerin yetişme
tarzından, oyunuegitim etkinligi olarak görmemelerinden,müfettişIerinoyuna karşı
çıkmaJ8nndankaynaklanabilir.

ÖGRETME ETKINLİKLERI

Ögrenme etkmlikleri; ünitesmısı, ipucu, dönüt,d~eltme, pekiştireç, göziletişimi,
tekrar, grup dinamigi, uygun örnekverme, sevgi ve ceza olarak ele alınnÜş; ipucu,
dönüt,düzeltme,pekiştireçve sevgi ile öArencierişisi ~inda anlamlıbir ilişki bulun-
muştur (Bloom 1979: 107-135; Aksu 1980:26-54; Yunt 1978: 22-46; Sönmez 1986:
135-156). Ceza ve ceza olarakkullanılanikazlannistendikdavranışıkazandırmadıgı, ter-
sine istenmedik davranışlarınoluşmasına neden oldugu bilinmektedir. Buna karşın,
araştırma kapsamına giren 187 ögretmenin hepsinin ceza ve ikazları kullandıkları
gözlenmiştir. Bunun nedeni; Türk toplumundakigeleneksel ögretmendavranışl~a,
strateji,yöntem ve tekniklerikullanmayıbilmemeye, temelealınandaimci ve özellikle
deesasicieAitimfelsefelerinedayanabilir.

,.

Dönüt, düzeltme, pekiştireç ve ipucu verme; yanlış yapan ögrenciye düzeltme
olanagı tanıma, onu yüreklendi~e,.grup dinamiginive akıl yürütmeyollarını kullan-
ma, sevgi egi~ ortamındauygunve etkilibirbiçimdeişe koşulmaıoaktadır.

,.

ÖORENCI KA TILGINLIGI

Ögrencinin derse aktif katılımıyla erişi arasında anlamlı'bir ilişki v3rdır (Bloom
1979: 111-276; Özçelik 1974: 17-61). Ögrenme işini, ögrenci yapacaktır. Bir başka
deyişle, istendik davranışı o kazanacaktır. Bu nedenden dOlayı, ögrenoininegitim
ortaniında, öAretilen davranışı tekrar etmesi, sorunu çözmesi, gözlem, dener,araştırma
yapması, örnekvermesi gibi etkinlikleri ortaya koyması gerekir. Oysa, ögrenciye bir
derssaatindeayrılanzaman,ortalama71. dakikadır.Bu zamanda*nciler çogu kez so- .

ru1an.sorulara sözlü.olarak yaiııt vermektedirler. Ögrencinin bizzat deney ve araştırma
yapmakla geçirdigi zaman çok azdır.

ÖAretmen1e~.bir ile beş öArençiyesöz verm~ktedirler, Deney ve gözlem yaptıranlar. i .
23, tartışma açanlar ise 7 kişidir. Yazdırma ve okutma her ögretmen tarafından
yaptınlmaktadır. Bu tür etkinliklerde, ögrenciler kitap okuyorlar ve ögretmenin

. söylediklerini yazıyorlar. Bunların, istendikdavranışları kazandırınadaetkili oldugu
söylenemez, Bu veriler, öAretmenl~ ögrencileri aktif oİarak derse katamadıklannı or:
taya koymaktadır. Bunun nedeni; geleneksel ögretmen tutumlarından ve ögretmen
yetiştiren kurumların egitimdeki yetersizlikleriı:ıden kaynaklanabilir~

SES TONU VE DILI KULLANMA

Dil, iletişim aracıdır. İnsanlar, günlük iletişimi .98 konuşarak yapmaktadırlar. Türk
Egitim Sisteminde de sözlü iletişim egiti,nortamında .98 civarında kullanılmaktadır.
Bu durumda, ögretmenin ana dili dogru, etkin ve tutarlı kullanması zorunludur. Oysa,
verilerde görüldügü gibi, ses tonu uygun olan ögretmenler, tüm grubun :32'sinikapsa-
maktadır. Araştırma kapsamına giren ögretmenlerin hiç biri ana dili dogro, tutarlı ve
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etkin biçimde kullanamamaktadır. Aynca tek yönlü bir ileti sınıf ortamın~ baskındır.
Böyle bir durumda bilgi düzeyindeki istendik davranışların kazandınlması bile mümkün
olmayabilir.

BtÇtMLENDtRME- YETtŞTtRMEYE DÖNÜK DEGERLENDtRME

Her ders ve ünitenin sOnunda öArencinin yapbAı yanlışlim düzeltrnek, eksiklikleri
gidermek, yarım yamalak öArenmelerini tamamlamak ve öArenciye not vermemek
amacıyla yapılan deAerlendiimeye, biçimledirmeye-yetiştirmeye dönük deAerlendirme

denir. Bu tür deAerlendirmeyle. öArenci erişisi arasında anlamlı bir ilişki vardır (BLoom
1979: 111-276). Hatta bu tür deAerlendirme, öArenci erişisini tek başına iki standart
sapma artırmaktadır. Araşbrma kapsamına giren 187 öAretrnen yapılan itirazları din-
leyip düzeltmektedir. Üstelik bu sınavlarda öArencilere not vermektedir. Bu davranış,
biçimlendirme-yetiştirmeye dönük deAerlendirmenin özelliklerine uygun degildir. Veri-
ler. hiçbir öAretmenin biçimlendirme-yetiştirmeye dönük degerlendirmeyi kurallara ve
ama:a uygun olarak kullanmadddannı ortaya koymaktadır.

PLAN YAPMA

İlkögretimde, her öAretrnenin günlük plan yapma Z91'UnluluAuvardır. Bunedenle
187 öAretmenin hepsi günl(ik plan yapmışlardır; fakat bu planlar eAitim biliminin kural-
larına uygun deAildir. Yalniz yasak savmakjçin düzenlenmişlerdir. Bunun nedenleri;
plan yapmanın zor olmasından, uzmanlık ve kubaşlık çalışmayı gerekli kılmasından,
öAretrnenlerin yetişmişlik düzeylerinin yetersizliAinden, uzun zaman almasın~, bi-
limsel tutum ve çalışmayı zorunlu kılmasından kaynaklanab~..

ÖNER1LER

1. ÖAretmen yetiştiren kurumlar yetişelderini öAretmenlerde gözlenen bu yetersiz-
likleri giderici nitelikte yeniden dUzenlemelidir.

2. Türlc dili dersleri, ögretmenlerde gözlenen eksiklikleri giderecek biçimde yeniden
düze. nı lidir .. ienme . . . _

3.ÖAretrnen yetiştiren kurumlarda, öAretmenlik uygulamalarınının yapılacaAı laho-

ratuvarlar kurulmalıdır.' - .

4. Günlükplanlar, her okul ve ders düzeyinde uzmanlar ve ilgililerden oluşan bir ku-
rulca hazırlanıp ögretmenlere verilmeli ve onların uygulamaları saAlanmalı; görüşleri
alınıp yeniden düzenlenmelidir.

5. Her ile, program geliştirme ve ölçme degerlendirme uzmanları atanmalı, bunların
başkanbAında yetişek hazırlama, uygulama, deAerlendirme ve geliştirme kurulu
oluşturulmalıdır.
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