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HİzMETİçİ EGİTİM VE YETİşTİRME KURSUNU GEUşTİRME-II
KALKÜLÜSE GİRİş ÜNİTEsİ ÖGRETİM PROGRAMıNı DEGERLENDİRME

Yaşar Ersoy.

ÖZET:

Küçük ölçekli pilot ve deneysel bir çalışma olarak ta-
sarımlanan bu incelemede, ODTÜ'de düzenlenen hizmetiçi
eğitim ve yetiştirme (HEY) kurs öğretim programının ana
ünitelerinden biri: Kalkülüse Giriş ünitesi de-
ğerlendirilmekte; konuyla ilgili öğretmenlerin görüşleri, eği-
limleri ve önerileri açıklanmaktadır. Kursa katılan bir grup
matematik öğretmenlerden derlediğimiz verilerin ana-
lizinden elde edilen bilgiler açıklandıktan sonra daha ya-
rarlı HEY kurslarının düzenlenmesinde gözardı edilmemesi
gereken bazı noktalar ana başlıklarla sıralanmakta ve kı-
saca tartışılmaktadır. Tasarımlanan öğretim programından
öğretmenlerin çoğu yararlanmış olmasına karşın gerek ön-
yetişim eksiklikleri gerekse İngilizce dil yetersizlikleri ne-
deniyle bazı öğretmenler, beklentilerini elde ede-
mediklerini; ünitenin sınıfta geleneksel ders anlatım
tekniğiyle çok hızlı işlendiğini, konuyla yakınlık ka-
zandıklarını, uygun araç ve gereçlere gereksinimleri ol-
duğunu belirtmektedirler.
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ABSTRAcr:

This investigation, which was planned as a small scale
experimental pilot study, evaluates the introduction to cal-
culus unit taught in the in-service education and training
(INSET) course held at METU, and explains the teachers'
ideas and suggestions related to this matter. The data was
collected from some of the mathematics teachers joined to
the INSET program. Then the data was analysed to darify
some points related to the organisation of such courses
and to discuss the current issues very briefly. Although
most of the teachers benefited from the INSET program,
some teachers said that they did not get their expecta-
tions. The reason was the deficiency in their background
and their use of English language. They also mentioned
that the course was taught by traditionallecture method in
a short time.

KEY WORDS: Mathematics education, teaching calculus,
in-service education, teachers' views, cur-
ricula, design of INSET program.

1. GİRİş

Eğitim dizgesinin (sisteminin) iyileştirilmesi, dizge
içinde etkileşime en açık dinamik yapıda öğelerden'
öğretmenin nitelikleri, yetkinliği ve çağın gereklerine
göre sürekli yetiştirilmesiyle ilgilidir. Bununla birlikte,
eğitimin değerini ve matematik öğretiminin önemini

bilmeyen ya da yadsıyan kişilerin sayısı hiçbir dö-
nemde çok olmamasına karşın, öğretmen eğitimine
ve araştırma etkinliklerine her ülkede yeterince önem
ve öncelik verildiği, parasal kaynak ayrıldığı ve et-
kinliklerin desteklendiği savlanamaz, [1,2] Oysa, her
ülkede öğretmen eğitimi ve yetiştirme öğretim prog-
ramlarının amaçlarının, içeriğinin sürekli incelenmesi
ve geliştirilmesi; ülke gereksinimleri doğrultusunda
daha nitelikli insangücü yetiştirilebilmesi için ulusal
politikaların oluşturulması, araştırma strateji ve eğitsel
etkinlik planlarının yeniden yapılandırılması, okul
matematik öğretim programları (müfredat) ile öğ-
retmeni hizmetöncesinde yetiştirme programlarıyla
ilişkilendirilmesi ve uyumlaştırılması gerekir. Bu çer-
çevede, öğretim programlarının çağdaş ölçütlere uy-
ması, çok yönlü denkliği, tüm öğelerinin uyumlu ola-
rak birbiriyle kaynaşmasının (integration) sağlanması,
yeni teknolojilerin matematik öğretiminde kul-
lanılması konularında tartışmalar sürmekte, araş-
tırmalara kaynak ayrılmakta; ayrıca öğretim programı
geliştirme alanına giren pekçok konuda değişiklikler
ve yeni düzenlemeler yapılmaktadır, [3,4,5,6,7,81. Bu
bağlamda, okullarda matematik öğretimi, çağın ve
mesleğin gereklerine göre matematik öğretmenlerin

. hizmet öncesinde ye hizmetiçinde sürekli eğitimi, pek
çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tartışılması ge-
reken önemli ve bize göre de öncelikli sorunlardan
biridir [9,10,21.

Bu bildiride inceleyeceğimiz eğitim sorunu, daha
önce ayrıntılı olarak sorunların açıklandığı bildirinin
(makale): Hizmetiçi Eğitim ve Yetiştirme (HEY) Kur-
sunu Geliştirme'nin bir parçası, onun uzantısı ve ikin-
ci kısmıdır, [11]. Daha açıkçası, bu çalışmada in-
celeme konusu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ)'nde düzenlenen HEY kurslarına katılan bir
grup matematik öğretmeninin, bir öğretim konusu
olarak kursun içeriğini oluşturan, modüler yapıdaki
temel ünitelerden birinin: "Kalkülüse Giriş: Türev ve
Tümlev Hesabı" öğretim programının, öğretmenlere
sunuluşu ve sınıf ortamında öğretim konusu olarak
işlenişi; ayrıca, konuyla ilgili bazı eğitsel et-
kinliklerin genel değerlendirilmesidir. Özde bir
durum incelemesi, pilot ve deneysel bir çalışma ola-
rak algılanması ve değerlendirilmesi gereken küçük
ölçekli bu araştırmada, Anadolu liselerinde görev
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yapan veya yapacak matematik öğretmenlerinin mes-
leklerinde yetkinleştirilmeleri ve göreve hazırlanması,
sorunun asılodak noktasıdır.

2. KALKÜLÜS ÖGRETİMİNDE YENİLİKI.ER
VE öGRETMENLERİN YETKİNLİGİ

Gerek ortaöğretim gerekse üniversitenin ilk yıl-
larında matematik derslerinde başarılı olmuş pek çok
öğrenci, matematiğin güzelliğinin, günlük yaşamda,
hemen hemen her alanda karşımıza çıkabilecek çe-
şitli problemlerin algılanmasında ve çözümünde sağ-
layacağı kolaylıkların farkında bile olamıyor. Bunlar
ve benzer sorunlar, başta matematik eğitimcileri
olmak üzere bazı matematikçileri ve eğitimcileri dü-
şündürmekte, sorunlara çözüm aramaya zor-
lamaktadır. Sorunların odaklaştığı matematik ko-
nularından biri de, okul düzeyine göre Kalkülüse
Giriş ve Kalkülüs öğretimi; ayrıca bu konuda öğ-
retmenin yetkinlik kazanmasıdır.

2.1. Kalkülüse Giriş ve Kalkülüs Öğretiminde
Yenllik1er

Matematik, öğrencilerin aklında ezberlemeye, ge-
rektiğinde anımsamaya yönelik kurallar, zor formüller
dizisi ve karışık yöntemler olarak yer ediyor; dü-
şünmeye, doğru akıl yürütmeye, algılamayı ve sezgiyi
güçlendirdiği, problem çözme yetisini geliştirmede
yardımcı olduğu, çoğu zaman, anlaşılmıyor. Bazı du-
rumlarda matematik, okullarda bazı öğrenciler için
korkulan ve nefret edilen bir ders bile olabiliyor.
Öğrencilerin matematik derslerinden gerekli biçimde
yararlanmaları, yüksek okullarda ve üniversitelerde
zorunlu bir ders olarak okutulan bazı derslerin, ör-
neğin klasik Kalkülüs (analiz, genel matematik) veya
benzer derslerin zevk alınan ve ilginç bir ders haline
getirilmesi için geleneksel yaklaşımdan uzaklaşarak
bazı yenilikler yapmak gerekli olduğu düşüncesini,
bazı matematikçiler ve eğitimciler paylaşmaktadır,
[12,13,14,15], Bazı yenilikler içeren Kalkülüs öğretim
programlarında grafik hesap makinesi veya bil-
gisayarın olanaklaştırdığı yeni öğretme-öğrenme or-
tamından yararlanarak laboratuvar yaklaşımı, bireysel
ve grup olarak çalışma yeğlenmekte; matematik ders-
lerinin bir süzgeç değil pompa görevi üstlenmesi ge-
rektiği savunulmaktadır<n.Yeni teknolojiler, kuş-
kusuz, matematik derslerini daha ilginç kılmakta,
ders süresinin daha verimli kullanılmasını sağ-
lamaktadır [16,17,18].

Gerek klasik Kalkülüs öğretiminde, başta yaklaşım
ve öğretme yöntemi olmak üzere yeniliklerin ge-
rekse diğer matematik konuların öğretiminde, özel-
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likle }ilgisayar olmak üzere yeni eğitim tek-
nolojisinden yararlanma konusunda Türkiye'de gi-
rişimin yok denecek kadar az olduğu göz-
lenmektedir. Oysa yeni yaklaşımlardan bazıları,
örneğin uygun öğretim yöntemi ve gereçleri kul-
lanıldığında bazı temel kavramların öğrenilmesi!
öğretilmesinde etkili olmaktadır [19,20]. Küçük öl-
çekli ilk çalışmaların sonuçlarına bakıldığında yeni
teknolojilerden bilgisayar ve uygun eğitim yazılımları,
örneğin Kalkülüs öğretiminde "Computer Algebra
Systems" paket programlarından DERİvE, kul-
lanıldığında kavramlar, daha ilginç alıştırma prob-
lemleri seçerek hızlı ve anlaşılır bir biçimde öğ-
retilebilmektedir [21,22].

2.2. Matematik Öğretmenlerinin Yetkin1iği ve
Hizmetiçi Eğitimi

Yaşar Ersoy

Matematik eğitimiyle ilgili sorunların daha iyi an-
laşılması ve çözülmesine öğretmen yetiştirme prog-
ramlarıyla başlamak gerektiği, eğitimcilerin ortak gö-
rüşlerinden biridir. Öğretmen yetiştirmeyle ilgili
olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu-
güne kadar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın,
1982'den beri de Yüksek Öğretim Kurumu
(YÖK)'nun bazı önlemleri aldığı ve çaba harcadığı
gözlenmektedir [23] (2).

Hizmetiçi eğitim, aslında, meslek öncesindeki zo-
runlu eğitimin ötesinde yetişkinlere dönük olarak,
ürün ve hizmet üretiminde nitelik ve verimi artırıcı
amaçları içerecek bir yapıda tasarımlanır (design). Bi-
reyin gelişmesini erekleştiren (amaçlayan) hizmetiçi
eğitim etkinli~erinin başarılı olması, beklentileri ver-
mesi, etkileşime açık olması ve iyi ilişkiler çer-
çevesinde yürütülmesi, öncelikle hedef kitlenin ge-
reksinimin belirlenmesine, belirlenen amaçlar
doğrultusundil kısa ve uzun erimli plan ve uygun
programların hazırlanmasına; ayrıca, nitelikli in-
sangücünün tasarımlanan tüm etkinliklerde görev ve
sorumluluk yüklenmelerine bağlıdır [24]. Bu nedenle,
etkileşime açık yönetici-yönetilen, öğretmen-öğrenci
ilişkileri, uygun öğretme-öğrenme ortamı yaratma,
açık ve seçik amaçlar saptama, ilgi ve gereksinimlere
uygun içerik belirleme, öğretme-öğrenme sürecinde
gerekli yöntem ve araçları kullanma, v.b. dü-
zenlenecek HEY kurslarında gözardı edilmemesi ge-
reken bazı temel noktalardır.

2.3. Öğretim Programını Geliştirme ve
Değerlendirme

Okullarda matematik öğretimiyle ilgili yeni de-
ğişikliklerin, gelişmelerin ve ortak eğilimlerin

(l) Okullarda matematik öğretiminde yenilikler, başta bilgisayar olmak üzere yeni teknolojilerin matematik eğitiminde kullanılması ko-
nusu, ayrıca incelenecek ve en kısa zamanda rapor edilecektir.

(2) Bu önlemlerden biri, öğretmenlerin, kısa ve uzun süreli HEY kurslarında yetkinleştirmek olup Türkiye'de kamu görevlilerinin sürekli ya
da hizmetiçinde eğitimi YÖK ve ilgili kurumlar arasında işbirliğini gerektirmekte, [27,28].
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[4,25,13,5,7] Türk eğitim dizgesine yansıtılması, ko- gilerle gerekli değerlendirmeleri yapmak, bu doğ-
nuyla ilgili bazı yeniliklerin yapılması gerekir. Bu sü- rultuda öğretim programını geliştirmektir

(4).

reçte altı çizilerek belirtilmesi gereken nokta, Tür-
kiye'de sürdürülen veya sağlanması gereken
matematik eğitimi alanındaki değişikliklerde ve ge-
lişmelerde, gelişmiş endüstri ülkelerinin öğretim
programlarının amaçlarında, içeriklerinde ve yön-
temlerinde gözlemlenen bazı önemli uyarlanmaların
ve yapısal dönüşümlerin yakından izlenerek eğitim
çevrelerinde iyi anlaşılması ve özümsenmesidir. Bu
bağlamda, eğitimle ilgili yenileştirme etkinliklerde,
örneğin program geliştirme, etkin matematik öğ-
retimi, matematik öğretiminde yeni teknolojilerden
yararlanma v.b. konularda üniversite ve araştırma ku: -
rumiarında gerçekleştirilen araştırmalara yeterince-
kaynak ayrılmalı, etkinliklere öğretmenlerin katılımı
sağlanabilmelidir. Dahası, Türkiye'de yapılacak köklü
değişikliklerden önce, tasarımlanan yeniliklerin ta-
raflarca iyi anlaşılması ve uzlaşmanın sağlanması,
bazı özgün araştırmalarla, pilot ve deneysel ça-
lışmalarla olabildiğince doğrulanması, ayrıca, süreçle
ilgili öğelerin uyumlaştırılması, nitelikli insangücünün
yetiştirilmesi, v.b. gerekir [26].

Öte yandan, birbiriyle çok yönlü bağlantısı olan
iki alanda: (a) okullarda etkin ve nitelikli matematik
öğretimi, (b) mesleklerinde yetkin matematik öğ-
retmeni yetiştirmede, bazı köklü yeniliklerin ya-
pılması, öğretim programlarının sürekli geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede, okullarda ve her sınıf ta
işlenen ders konusu, matematik öğretimiyle ilgili et-
kinlikler bazı aralıklarla gözlemlenerek, sorunlar be-
lirlenmeli; gelişmeler uzmanlarca değerlendirilip öğ-
retmenlere yardımcı olunmalıdır (3).

Ölçme ve değerlendirme yapmadan, bilindiği gibi,
bir öğretim programının niteliği konusunda bilgi
edinmek olanaksızdır. Ancak, öğrenci başarısını ölç-
mede kullanılan çeşitli nesnel sınavlar veya testleri
eğitimle ilgili her alanda kullanmak, öğretmenin buna
göre yetkinliğini doğrudan belirleme girişimleri, uy-
gulamada kolayolarak gözükse de bazı sorunlar da
yaratabilmektedir. Bu nedenle, sözkonusu eğitim et-
kinliklerinde değişik yaklaşımları da gözönünde bu-
lundurarak inceleme alanı belirlenip konunun amaç-
larına uygun nesnel değerlendirme yöntemleri ve
ölçme araçları geliştirilmelidir. Sözkonusu yak-
laşımlardan belki de en yararlı ve kolayolanlardan
biri, doğrudan öğrenenlerin görüşlerine ve öne-
rilerine başvurarak derlenen veriler ve edinilecek bil-

3. ARAŞTIRMA KONUSU, YÖNTEM VE ARAÇ-
LAR

MEB'nın isteği üzerine Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesinde Anadolu Lisesi
Matematik Öğretmenleri (ALMÖ) için özel amaçlı
bazı kurslar, yaygın adıyla, "İngilizce Matematik Öğ-
retme" olarak bilinen HEY kursları, dü-
zenlenmektedir. Bu bağlamda, düzenlenen HEY
kurslarında asıl amaç, kursiyer öğretmenlerin İn-
gilizce dilinde öğrencilerle iletişim kurmalarını sağ-
lamak; aday öğretmenlerin okul matematiği ko-
nularında olduğu gibi, öğretim programın bir uzantısı
ve genişletilmiş bir yapıda, daha açıkcası Kalkulüse
Giriş alanında de bilgilerini yenileyerek, onları
ALMÖ'de görev yapmaya hazırlamaktır [11].

3.1. Yöntem ve Araç

Öğretmen ve öğretim programı değişkenlerini et-
kileyen bazı temel etmenleri gözönünde bulun-
durarak anket soruları olabilecek bildirimler, ODTÜ
Matematik Eğitimi Araştırma Grubu (ODTÜ-MEAG)
tarafından hazırlandı: Ek A. İki bölümden oluşan bu
anketin ilk bölümünde karışık olarak sıralan, herbiri
olumlu bir eğilim belirten 13 görüş, bunlarla ilgili eği-
lim derecesine göre sıralanan 6 ayrı seçenekle, Kal-
külüse Giriş ünitesinin genel değerlendirilmesinde
bize yardımcı olacak veriler derlenmek istenmiştir.
Bu çalışmada sözkonusu olan anketten derlenen ve-
rilerin analizlerden elde edilen bilgiler ayrıntılı olarak
incelenecek ve ta.rtışılacaktır(S).

ve Verilerin3.2. Kursların Düzenlenmesi
Derlenmesi

Haftada 5 gün, günde 5 saat olmak üzere 8 hafta
(09.07-29.08.1990 günlerinde, toplam 200 saat) olarak
ODTÜ Eğitim Fakültesinde düzenlenen HEY kursuna
Anadolu liselerinde görev yapmakta olan veya yap-
mak isteyen 50 matematik öğretmeni katıldı. De-
ğerlendirmeyle ilgili hazırlanan anketler ise kurs
başladıktan bir süre sonra veya kurs sona ererken
ancak öğretmenlere dağıtıldı, istenilen bilgiler ise
göreceli olarak az sayıda öğretmenden derlenebildi
(6). Kursunun sonlarına doğru matematik ve fen
grubu öğretmenlerine dağıtılan anket sorularına gö-
nüllü 22 matematik öğretmeni (matematik öğ-
retmenlerinin %50) yanıt verdiği saptandı. Soruları ya-

(3) Sözkonusu olan konularda yeni araştırma tasarımları yapılmalı, gözlemler ve deneysel çalışmalar için uygun ölçme ve değerlendirme
araçları geliştirilmelidir. Bu konuda ODTÜ'de bir süre önce başlatılmış bazı çalışmalar, olanakların elverdiği ölçüde, sürdürülmektedir.

(4) Yukarıda açıklanan görüşler çerçevesinde kursiyer bir grup matematik öğretmeninin görüşlerine başvurarak 1990 yılında ODTÜ'de dü-

zenlenen HEY kurs öBretim programının içeriğini oluşturan Kalkülüse Giriş ünitesinin bir değerlendirilmesi yapılacaktır.
(5) Bu incelemede Anket l'den elde edilen verilerin analizleri daha önce rapor edildiği için gerektiğinde özetlenerek [29].
(6) Kalkülüse Giriş ünitesinin değerlendirilmesine benzer görüşleri içeren diğer anketler de kursiyerle dağıtıldı. Anketlerden elde edilen ve-

riler. ayrıca rapor edilecektir.



Dı D2 D3 Di El E2 E3 E4 E-

AA 17 13 38 23 O 46 4 46 17

A 58 46 46 50 50 46 42 21 38

Ai 75 59 84 73 50 92 46 67 54

D 8 13 8 10 25 17 21 17 21

DA 13 O O 4 O 13 4 4 3

D' 21 13 8 14 25 30 25 21 24

U 4 29 8 13 25 21 29 13 22

A'-D' 54 46 76 59 25 62 21 46 31

F1 F2 F3 F4 F- Gl G2 G-

AA O 17 13 4 8 13 29 21

A 38 29 54 29 38 50 67 58

A' 38 46 67 33 46 63 96 80

D 21 17 17 33 22 13 O 6

DA 13 8 4 4 7 8 4 6
-

D' 34 25 21 37 29 21 4 12

U 29 29 13 29 25 17 O 8

A'-D' 4 21 46 -4 17 42 92 67
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nıtlayan kursiyerlerin büyük çoğunluğu (0/086) erkek
ve ortalama yaşları 30-40 arasında (0/082) olup öğ-
retmenlik deneyimleri ise daha çok 10-15 yıl (%55)
ve 5-10 yıl (%22) arasındadır. Kursiyer matematik öğ-
retmenlerin hemen hemen %50 si üç yıllık bir eğitim
enstitülerini bitirmişken diğer yarısı dört yıllık fakülte
mezunudur [11].

4. ANALİz VE BAZI YORUMlAR

Eğitim sürecinde öğretmen öğesi, kuşkusuz, çok
değişik yaklaşım ve amaçla incelenebilir. Önceden
belirlenen amaçlar doğrultusunda derlenebilen çok
sınırlı sayıda veriden yararlanarak elde edilen bul-
gular, bu çalışmada tartışmaya açılacak ve daha sonra
yürütülecek daha ayrıntılı araştırmaların ta-
sarlanılmasında ise önbilgi olarak kullanılacaktır.

4.1. Ankette Sıralanan Görüşlerin
Gruplandırılnıası

Daha öncede belirtildiği gibi bu incelemede araş-
tırmanın odak noktası, matematik öğretmenin meslek
yetkinliği çerçevesinde, bir grup matematik öğ-
retmeninin HEY Kursunun içeriğini oluşturan önemli
ünitelerden birinin, Kalkülüse Giriş ünitesinin sınıf
ortamında işlenişinin değerlendirmesidir. İncelenen
sorun, özde, bir durum değerlendirilmesi olarak al-
gılanmalı, daha ayrıntılı araştırmaların tasarlanılması
için önbilgiler olarak görülüp elde edilen bulgular ise
hiçbir biçimde genelleştirilerek yorumlanmamalıdır.

Bir örneği Ek A'da verilen ankette görüş belirten
bildirimlerin (ifadeler), birlikte değerlendirilmesi ve
grafikselolarak gösterilmesinin daha kolayolması
için içeriklerini gözönünde bulundurarak bildirimler
bir araya getirilecek olursa Çizelge I'de görülen grup-
lama ve sıralama yapılabilir.

Çizelge 1. Öğretim Programı Ve Ünitenin De-
ğerlendirilmesiyle İlgili Görüşler

N Y GÖRÜŞLER

2 01 · Ünitede verilen bilgiler yararlıdır.
4 02 · Derslerde ilginç ve yararlı örnekler açıklandı.
13 03 · Kursun bu bölümünün düzenlenmesi iyidir.

5 E1 · Dersin içeriğini anlamak kolaydı ve izledim.
6 E2 · Konuya yaklaşımdan ve işlenişinden yararlandım.
8 E3 · Derste istediğim soruları sorabildim.
12 E4 · Ünite ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isterim.

1 F1 · Ünitenin ve onun amaçları açıkca belirtildi.
3 F2 · Hazırlanan ders notları yararlı oldu.
7 F3 · Öğretim üyesi sorularımızı yanıtladı
11 F4 · Ünite konuları düzenli olarak anlatıldı.

9 G1 · ingilizce anlatılan dersleri tam izleyebildim.
10 G2 · Arada bir Türkçe yapılan açıklamalar yararlı oldu.
Kısaltma: N: Görüşün Ankelte sırası; Y: Öbekleştirme ve yeniden sıralama
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4.2. Derlenen Verilerin Analizi

Kalkulüse Giriş Ünitesi ve öğretim programı ile il-
gili olarak Çizelge I'de sıralanan görüşleri içeren ve-
riler analiz edilecek olursa Çizelge 2a ve Çizelge
2b'de görülen sayısal değerler yüzde (%) olarak elde
edilir. Çizelgede bazı yeni büyüklükler tanımlanmış
olup bunlardan N = AA + A, Di = DA + D, U = A- +
D- olup D', E', F', G' ise ilgili büyüklüklerin or-
talama değerlerini, örneğin D' = 1/3 (DI + D2 + D3)
göstermektedir.

Çizelge 2a ve Çizelge 2b'de görülen sayısal de-
ğerler değişik biçimlerde grafikselolarak gös-
terilebilir. Çok belirgin ve özet bilgiler içewn bir
örnek olması bakımından genel eğilimleri belirten
bazı ortalama değerler seçilecek olursa Şekil la, Şekil
1b ve Şekil 2'de görülen sütun grafikler elde edilir.

Çizelge 2a. Kalkülüse Giriş
ğerlendirilmesiyle
Görüşleri (%)

Ünitesinin De-
İlgili Öğretmenlerin

Kısaltına: A'=AA + A; D' = DA + D; U=A-+D-

Çizelge 2b. Kalkülüse Giriş
ğerlendirilmesiyle
Görüşleri (%)

Ünitesinin De-
ilgili Öğretmenlerin

Kısaltına: A' = AA + A; D' = DA + D ; U = A- + D-
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Şekil 2. Kalkülüse Giriş Ünitesinin Genel De-
ğerlendirilmesinde Ortak Eğilimler

4.3. Ka1külüse Giriş Ünitesinin Genel De-
ğerlendirilmesi ve Bazı Yonımlar

Çizelge 2a ve Şekil la'da görülen sütun grafiklerin
üzerinde yazılı sayılara bakarak kursiyer öğ-
retmenlerin:

· Yarıdan biraz fazlası (%54) Kalkülüse Giriş Üni-
tesinde sunulan bilgilerin yararlı olduğunu;

· Yarıya yakını (0/046)derslerde ilginç ve yararlı ör-
neklerle kavramların açıklandığını, üçte birinin
(%29) ise görüş belirtmede kararsız olduğu;

· Büyük çoğunluğu (%76) HEY Kursunun bu bö-
lümünün düzenlenmesini iyi bulduklarını;

· Dörte biri (%25), derslerin içeriğini anlamanın
kolayolduğunu ve izlediğini;

· Çoğunluğu (0/062), konunun anlatılışında yak-
laşımdan ve konunun işleniş biçiminden ya-
rarlandığını, çeyreğe yakıt'\.(%21) kısmı ise bu ko-
nuda bilgisinin olmadığını veya kararsız
olduğunu;

· Beşte bire yakınının (%21) derste ancak istediği
soruları sorabildiğini, üçte bire yakını (%29) ise bu
konuda açıkça karar veremediği;

· Yarısına yakını (%46) işlenen ünite hakkında daha
ayrıntılı bilgi edinmek istediğini,

anlaşılmaktadır. Burada D2 ve El olarak sıralanan gö-
rüşlere bakılırsa aralarında bir bağımlılık olduğu, öğ-
retim dilinde veya önbilgi yetersizliği nedeniyle kur-
siyer öğretmenlerin konuları anlamakta zorlukla
karşılaştıkları ve görüş bildirmede kararsız oldukları
anlaşmaktadır.

Çizelge 2b ve Şekil lb'de görülen sütun grafiklerin
üzerinde yazılı sayılara bakarak kursiyer öğ-
retmenlerin:

· Çok az bir kısmı (0/04) öğretme sürecinde anlatılan
konunun amaçlarının belirtildiğini;

· Çeyreğe yakın kısmının (%21) hazırlanıp dağıtılan
ders notlarının kendilerine yararlı olduğunu, üçte
bire yakının (%29) ise bu konuda bilgisinin ol-
madığını veya karar veremediğini;

· Yarıya yakınını (%46) kursta görevli öğretim üye-
sinin sorulan soruları yanıtladığını;

· Üçte biri (%33) ünitedeki konuların düzenli olarak
anlatıldığını, üçte bire yakını (%29) ise bilgisinin
olmadığını veya görüş belirtmede kararsız ol-
duğunu;

· Yarıya biraz yakını (%42) İngilizce olarak anlatılan
dersleri izleyebildiklerini;

· Hemen hemen hepsinin (%96) arada~ bir Türkçe
yapılan açıklamaların yararlı olduğunu,

belirtmekteler. Genel eğilimlere bakılırsa konuları an-
layamamada kursiyer öğretmenlerin dil yetersizliğinin
büyük bir engelolduğu anlaşılır.

Şekil 2'deki sütun grafiklerin üzerindeki sayılara
bakarak, HEY Kursunun bu bölümüyle ilgili öğretim
programının genel bir değerlendirmesi yapılabilir.
Kursiyer öğretmenlerin:

· Çoğunluğu (%59), Kalkülüse Giriş Ünitesinde su-
nulan bilgilerden yararlandıkları, derslerde ilginç
örneklerin açıklandığını ve HEY kursunun bu bö-
lümünün düzenlenmesinin iyi olduğunu be-
lirtmekteler.

· Dörte birinden biraz fazlası (%31), dersin içeriğini
anlayarak konunun işlenişinden yararlanıp derste
sorular sorabildiğini ve bu ünite hakkında daha
fazla bilgi edinmek istemektedir.Dörte bire yakın
bir kısmı (%22) ise açık ve belirgin bir görüş be-
lirtememektedir.

· Dörte birinden daha azı (%17), ünitenin amacının
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açıkça belirtilip hazırlanan ders notlarının yararlı
olduğunu ve konuların düzenli olarak anlatıldığını
bildirmekteler. Dörte biri (%25) ise bu konuda
açık ve belirgin bir görüş belirtmemiştir.

Çoğunluğu (%67), İngilizce olarak anlatılan dersi
izleyebildiğini ve arada bir yapılan Türkçe açık-
lamalardan yararlandığını belirtmekteler.

Yukarıda belirtilen görüşlerin çoğu olumlu de-
necek kadar iyimserlik yansıtsa da HEY kursuna ka-
tılan öğretmenlerin önyetişim farklılığı ve dil ye-
tersizliği nedeniyle beklentilerin bazılarının
karşılanamadığı; bu nedenle, bu tür kurslara ön-
yetişimleri aynı düzeye yakın olanların çağrılmasının
ya da daha uygun ölçütler veya öğretim yöntemi kul-
lanarak herkesin olabildiğince kurstan yararlanmasını
sağlamak gerektiği anlaşılmaktadır.

4.4. Kalkülüse Giriş Ünitesinin İşlenişiyle iı-
gili Görüşler ve Önerll~r

Dağıtılan ankette sorulan açık uçlu sorulara ve-
rilen yanıtlar derlenip değerlendirildiğinde aşağıda sı-
ralanan kişisel veya çok küçük grupların ortak iz-
lenimlerinin olduğu anlaşllmaktadır<7).

(a) Ünitenin İçeriğiyle İlgili Görüşler:

. Kalkülüs ile ilgili geçmiş bilgileri hatırladım; sü-
reklilik, kaldırılabilen süreklilik, limitin grafik yön-
temiyle bulunuşunu; ayrıca, türev, limit ve integral
konularını daha iyi öğrendim.

. İngilizce kelime ve terimlerin okunuşu, telafuzu
ve anlamları konusunda bilgi sahibi oldum.. Bazı irrasyonel sayıların yaklaşık değerlerinin
türev yolu ile elde edilmesi, limitin bulunuşu, kısa
yoldan fonksiyonların grafiklerinin çizimini öğ-
rendim.

. İşlenen konularda çok az örnek olmasına rağmen,
bazılarının günlük yaşantımızdaki kullanışı hak-
kında bilgi edindim

. Lise 3 matematik öğretim programını kısmen de
olsa hatırladım; konularla ilgili bilgimi artırdım.

(b) Öğretim Programıyla ilgili Bazı Eleştiriler:

. Kalkülüse Giriş Ünitesi çok önemli idi, fakat çok
kısa sürede konular bitirildi.

. Limit, türev ve integral konusunda gerekli ön-
bilgininmutlakaverilmesigerekliydi,yapılmadı.

. Dersle ilgili yardımcı başvuru kaynakların, yazılı
gereçlerin (dokümanların) incelenmesi ve ta-
nıtılması gerekirdi, genellikle yapılmadı.
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. Öğretim görevlileri, kursiyer öğreJtmenlere ko-
nuları kavratma yerine konuları biran önce bi-
tirme uğraşısı içindeydiler.. Konuların veriliş sırası ve önem derecesi gö-
zönüne alınmadan dersler anlatıldı.. Anlatılan konular, lise öğretim programına uy-
muyordu ve lise öğretim programının üstünde bir
düzeyde konular anlatıldı.. Önbilgiler verilmeden konular anlatıldı ve derste
çözüten örnek sayısı çok azdı.

. Ayrılan ders süresi yetersizdi; çok acele olarak ko-
nular anlatıldı ve bir hafta içerisinde bir ünite bi-
tirildi.. Öğretim üyesininin sınıf ta yaptığı açıklamalarını
dinlemeden, sürekli olarak tahtaya yazılan notları
deftere aktarmakla uğraştık.

(e) Kursiyer Öğretmenlerin Bazı önerileri:

. Lise düzeyinde bilgilerin tekrar edilirse dü-
zenlenen kurs daha uygun olacak, anlatılanlardan
çok yararlanacağız.

. Dinleyenler derste daha etkin (aktif durumda) ol-
malı; sorular sorabilmelidir.

. Kursiyerler, konular işlenirken tahtadan yazılı
olanları çekmek için gerekli zaman bırakılmalıdır.

. Dersler anlatılırken tanımlara daha az önem ve-
rilmeli; bunun yerine özgün örnek problemler se-
çilmelidir.. Konular daha ayrıntılı olarak verilmeli, ders hızlı
işlenmemeli; ayrıca, kursta pratiğe dayalı bol
örnek açıklanmalı ve problem çözümlerine yer ve-
rilmelidir.. İşlenen konular ayrıntılarla açılıp, ilgili örnek alış-
tırma problemleri ile birlikte kavramlar pe-
kiştirilmelidir.

. Hazırlanan ders notlarının dersten önce da-
ğıtılması, öğretmenlerin ders notlarını inceleme
olanağı bulmaları sağlanmalıdır.. Limit, türev ve integralin bilim ve teknikteki kul-
lanış alanları daha ayrıntılı olarak açıklanmalı;
derste bol örnek ve alıştırma yapılmalıdır.. Özel fonksiyonlar, daha ayrıntılı olarak in-
celenmeli ve açıklanmalıdır.

5. SONUÇ VE BAZI ÖNERİLER

Daha öncede belirtildiği gibi bu inceleme, özde
bir durum değerlendirmesi olan pilot ve deneysel bir

(7) Anketteki açık uçlu sorulara öğretmenlerin verdiği yanıtlardan bazılan, öztürkçe sözcükler kuııanarak ve anlamları örtüşenlerden bir
kısmı birleştirilerek daha düzgün tümcelerle yeniden yazılmıştır.
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çalışmadır. Araştırmanın tasarımında hedeflenen
amaç, HEY kursları düzenlenirken verim ve yararı ar-
tırmak için matematik öğretimini etkileyen kritik de-
ğişkenlerden öğretmen değişkenini ana çizgileri ile
inceleyerek konuyla ilgili bazı temel soruları tartışma
zeminine (platformuna) getirmek; daha sonra ya-
pılacak çalışmaların tasarımında kullanılabilecek
araştırma sayıltıları (hipotezleri) ile ilgili bazı ön-
bilgiler elde etmektir. Elde edilen bulgulara ba-
kıldığında amaca ulaşıldığı, daha geniş kapsamlı yeni
araştırmaları gerçekleştirmek veya daha nitelikli HEY
kursları düzenlemek için bazı önbilgiler elde edildiği
görülmektedir. Bu bağlamda, bulgular ve bazı so-
nuçlar özetlenecek olursa:

· Türkiye'de matematik eğitimin iyileştirilmesi ve
niteliğinin artırılması için bazı önlemlerin alınması,
kurumlar düzeyinde bazı yeni düzenlemelerin ya-
pılması gerekmektedir.

· Yapılacak yeni düzenlemeler öncesinde ma-
tematik öğretmenlerinin . görüşlerine baş-
vurulmasının; öğretmenler için sürekli eğitim ola-
naklarının sağlanmasının yararlı olacağı
anlaşılmaktadır.

· Daha etkin ve yararlı HEY kurslarını düzenleme,
aslında, bir yandan bazı bilimsel araştırma ça-
lışmalarını gerektirirken, aynı zamanda ilgili ku-
ruluşlar arasında çok yönlü işbirliğin biran önce
sağlanmasını da gündeme getirmektedir.

· Türkiye'de yabancı dilde öğretim yapılan özel sta-
tülü okullarda görevli ve yeni görevlendirilecek
bir grup ders öğretmeninin hizmet öncesinde işin
gereklerine göre yetiştirilmesi, görevli öğ-
retmenlerin kısmen belirlenen bir dizi ye-
tersizliklerinin en kısa zamanda giderilip ola-
bildiğince yetkinleştirilmeleri, yetkili kurumlarda
ve araştırma çevrelerinde tartışılması gereken so-
runlardan biridir.

· Kalkülüse Giriş ve Kalkülüs öğretimiyle ilgili yeni
yaklaşımların ve geliştirilen olanakların Türkiye'de
ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarındaki ma-
tematik derslere yansıtılması; öğretimde sınıfiçi ve
dışı etkinliklerde öğretmen öğrenci etkileşimine

olanak sağlaması gerekmektedir.

· Kursların çok amaçlı değil daha belirgin ve az
amaçlı seçilmesinin daha yararlı; HEY kurslarında
grupların ise önyetişimleri birbirine yakın ve ek-
siklikleri benzer kişilerden oluşturulduğunda bek-
lentileri vermenin daha kolayolabileceği an-
laşılmaktadır.

· Altyapısı elverişli kurumlarda amaca göre değişen
dar ve geniş kapsamlı HEY kurs programları ta-
sarlanıp çeşitli kurslar düzenlenirken, ku-

yapısal temelleri oluş-
ise bazı önçalışmalar ve

rumIararası işbirliğinin
turuımalı,

-
proje bazında

incelemeler yapılmalıdır.

Matematik öğretmenlerinin eğitimiyle ilgili gerekli
verileri derlemek ve bazı bilgileri elde edebilmek için
ölçme-değerlendirme araçları geliştirme, geliştirilen
araçlarla daha kapsamlı veri toplama, verilerin ana-
lizinden elde edilen bulguları literatürdekilerle kar-
şılaştırma çalışmalarımız; ayrıca, konuyla ilgili bazı gi-
rişimlerimiz sürmektedir. Elde edilecek bilgiler daha
sonra rapor edilecek veya yayınlanacaktır.
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GÖRÜŞLER A+ A D D+ U O

01 Ünite nin/Konunun amaçları açıkca belirtildi. [ ] [ ] [ ]

02 Ünitede verilen bilgiler yararlıdır [ ] [ ] [ ]

03 Hazırlanan ders notları yararlı oldu. [ ] [ ] [ ]

04 Derslerde ilginç/yararlı örnekler açıklandı [ ] [ ] [ ]

05 Dersin içeriğini anlamak kolaydı ve izledim. [ ] [ ] [ ]

06 Konuya yaklaşımdan ve işlenişinden yararlandım. [ ] [ ] [ ]

07 Öğretim üyesi sorularımızı yanıtladı. [ ] [ ] [ ]

08 Derste istediğim soruları sorabildim. [ ] [ ] [ ]
-

09 İngilizce anlatılan dersleri tam izleyebildim. [ ] [ ] , [ ]

10 Arada bir Türkçe yapılan açıklamalar yararlı oldu. [ ] [ ] [ ]

11 Ünite konuları düzenli olarak anlatıldı. [ ] [ ] [ ]

12 Ünite ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isterim. [ ] [ ] [ ]

13 Kursun bu bölümünün düzenlenmesi iyidir. [ ] '"
[ ] [ ]

1996 ] Kalkülüse Giriş Ünitesi Öğretim Programını Değerlendirme
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169

Form: YE.90.04

GENEL AÇIKlAMA

Öğretmenler için tasarlanacak hizmetiçi eğitim ve yetiştirme (HEY) kurslarının daha yararlı, etkin ve ve-
rimli olması ortak amaçlarımızdan biridir. Bu nedenle, yaz aylarında ODTÜ/de düzenlenen Matematik Öğ-
retmenleri Hizmetiçi Eğitim Kursundan beklentilerinizi, tasarlanan öğretim programı hakkında görüşlerinizi,
beklentilerinizi, isteklerinizi, gereksiniminizin ne denli karşıladığını konusunda sizden bilgiler edinmek; ay-
rıca, konuyla ilgili önerilerinizi öğrenmek istiyoruz.

Lütfen, Bölüm i ve II/de size yöneltilen soruları yanıtlayarak, bize yardımcı olunuz. ilginiz ve yardımınız
için teşekkürler.

ODID-MEAG

BÖLÜM i: Aşağıda verilen görüşlere katılmanızia ilgili olarak sıralanan harfli değerler verilmiştir. Görüşlere
katılma eğiliminizin derecesini gösteren harflerin açık anlamı: A+ :Tamamen Katılıyorum;A : Katılıyorum; D: Ka-
tılmıyorum; D+: Tamamen Katılmıyorum; U: Kararsızım; O: Kursu izlemedim dir. Görüşlerin karşısındaki de-
ğerlerden hangisi size en uygun ise onun altındaki köşeli ayraç,( G içine X işareti koyunuz.Ömeğin, belirtilen
görüşe "Katılıyorasanız" Asırasındaki ( (içine, ünitenin işlendiği kurs bölümünü "izlemediniz" ise O sı-
arsındaki ( (içine X simgesiyle işaretleyiniz.

BÖLÜM LL:Aşağıda açık uçlu soruları, kısa, öz ve oldukça açık bir anlatımla yanıtlayınız.

1. Bu ünitede yeni öğrendiğim veya yinelenen en yararlı! önemli kavram, yaklaşım, yöntem, v.d.

2. Bu ünitenin düzenlenmesinde değiştirilmesi gereken kotm, öğretim yöntemi, gereçleri, v.b.

3. Bu ünitede en çok hoşlandığınız ve yararlandığınız şey(ler)

4. Sınıfta yapmakta olduğunuz işlerle, bu ünitenin işlenişinde birbirine uymayan noktalar

5. Bu ünitenin kursta işlenmeden önce olan başlıca beklentileriniz

6. Ünitedeki kavramlann seçimi, işlenmesi, kullanılan öğretim araç ve gereçleri v.b.

Ca) Olumlu ve Cb) Olumsuz yönleriyle genel değerlendirilmesi

7. Belirtmek istediğiniz diğer sorunlar, görüşler, izlenimler ve öneriler
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