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tlkögretimde nitelilin geliştirilmesinde ölretmenlerin rolü çok önemlidir. Son
ydlarda ülkemizde ölretmenlerin istenilen nitelikleresahip'olrlıadııcıannadair yaygın

bir kanı bulunmaktadır.Bu durumgenelikle,ölreimenlerinekonomikkoşullanndakiya
da ölretmen adaylarının giriş davranışlarındakiyetersizlilder gibi faktörlerle
açıklanmaya çalışılmaktadır. Oysa sorunbüyük ölçüde toplumsal deAişime ve bilim
alanında hı~lı ilerlernelere öAretmen yetiştiren kurum ve öA~tmenlerin uyum
gösterememesindenkaynaklanmaktadır.

Bilim ve teknoloji ,alanındaki hızlı gelişmeler her geçen gün öArenci ve
ögretmenlerinelitim ihtiyaçlarınıgi~k arttırmaktaaır.Ülkemizde de bu gelişmelere .
paralelolarak, biraz gecikmiş olsa da, zorunlu ilkölretim süresi 8 yda, bu okullara
ögretmen yetiştiren kurumların öAretim sUresi ise 4 yda çıkartılmıştır. Kuşkusuz
ölretim süresinin4 yda çıkarblması ölretmenlerin nitelilini arttırmakiçin tek başına
yeterli deAi1dir.Artan sureninçok iyideAerlendirilnlesi,bu süreiçinde ögretmenaday-
larına, ölretmenlik meslelini yerine getirirken kullanabilecekleri, ögretimin.etkili-

.
/ liAiniarttırdılı bilimselaraştırmalarlakanıtlanmışçaAdaşbilgi ve becerilerinka-
iandınlması gerekme~~dir. ÜJkemizde de bu"amaçla yeni ilkölretim ölretmeni
yetiştirmeprogramlarıge1iştirilmişve uygulamayakonmuştur.

Bu bildirininamacıdahahenüzilk ikününü~ bu PrOgramJannpedegojikfQl'-
masyonJa ilgili bölümünükuramsaldüzeyde delerlendinnek ve programındaha etkili
olması için önerilergeliştirmCktiı\

.

Uygulanma~ta Olan Ölretmen YetlştirmeProgramlarının
Teqıel Özellikleri .

A. Genel Özellikler

tlkölretim okullarınaölretmen yetiştiren kurumların büyük bir kısmı, 1990
ydında Yüksek Ögretim Kurıimu(YÖK) tarafındangeliştirilenprogramuygulanmak-

(*)' Hacettepe Onivenitesi Elitim Fakültesi Ölretim Oyesi.
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tadıro Bu programdan mezun olmak için ögrencilerin toplam 191 kredilik dersi
başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bu derslerin yaklaşık % 35'i (66 kredi)
öwencilere pedegojik formasyonvermeye yöneliktir.Programdaher yıl, haftalık ders
yükü yaklaşık 24 saat oİarak belirlenmiştir. YÖK tarafındanhazırlanan programdan
farklı bir program uygulayan Hacettepe Üniversitesi, Egitim Fakültesi, tlkögretim
Ögretmenligi Bölümünde ise mezuniyet için 144 kredi gerekmektedir.Bu programda
yer aİan derSlerin % 48'ini (69 kredi) pedegojik formasyon dersleri oluşturmaktadır.
Her iki programda da ortak isimli dersler bulunmakla birlikte dersler farklı kredi
degeri almaktadır.Ancak iki programarasındakikredi farklılıgı ve YÖK programının
yogunlugudikkatçekicidir. .

YÖK programındakiders yükü, yüksek öwe.im için oldukça fazla görünmektedir.
Özellikle ögretmen adaylarının genel kültürlenni geliştirmeleri için çok çeşitli kitap.
okumaya, güncelolayları takip etmeye, sinema, tiyatro, gezi gibi sosyal'f~iyetlere,
ayıracak zamaidarınınbulunmasıgerekmektedir.Ayrıca çok fazla kapsam bilgilerin
kavranmasıyerine ezberlenmesisonucunuda dogurabilir.

tlköwetim ögretmenlerinin sahip olması gereken bilgi ve becerilerin çeşitliligi
programlarınçok yogun olmasına neden olmaktadır.Ögrencileri bu agıi' yükten kur-
tarmak için, derslerin ve kapsamın seçiminde önceliklerinbelirlenm~si büyük önem
taşımaktadır. Romiszowski'ye (1981) göre, program geliştirilirken daVranıŞve kap-
samdaki önceliklerin belirlenmesi için, konu alanın ve ögretilecek işin analiz edile-o
rek; ögretim degeri olan ve olmayan kapsam ve davranışlarınortaya konulması ge-
rekmektedir. Bu analiz sırasındaiş geregi sık kullanılan ve öwencilerin hali hazırda
sahip olmadıktan belirlenenbilgi ve becerilere öncelik verilmesi gerekir.

Ögretmenlik meslegi yukarıdaki modele.göre analiz edildiginde, ögretmeninen
temel göreNininöwenmeyi saglamakoldugu ve ögretmenadaylarınınbu göı:evi yeri-
ne getirebilecek bilgilere sahip olacak biçimde yetiştirilmeleri gerektigi görüşünde
birleşmernek mümkün degildir. Kuşkusuz ülkemizde, özellikle geri kalmış
bölgelerde, ögretmenler toplumsal kalkınmaya yardımcı olma, okulun bakımı,
yönetimi, özürlü çocukların egitimi ve halk egitimi gibi görevleri de üstlenmek zo-

\ . mnda kalmaktadırlar. Ancak bunlar ögretmenin görevaldıgı yerin özelliklerinden
kaynaklanangörevlerdir.Bu n~le, bu türgörevlerinadiruygulanangörevler olarak
ele alabiliriz. Bu görevlerle ilgili bilgi ve beceriler ögretmenadaylarına gerek duyu1-
dugu zaman hizmet içi egitim ile kazandırılmayaçalışılmalıdır. tlkögretim ögretm.eni
yetiştirme programları ise ögretmenin temel görevleri çerçevesinde geliştirilmelidir.
Öwetmenlerin temel gö~evıerive bu .görevleri yerine getirirkel} yapmaları gereken
işlemler şunlardır.
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1. <>Aretim PlanlarlDlD Hazırlanması: Formal egitim planlı bir süreçtir.
Öıvetmenler bu.sürecin başında öıvencilere hangi davranışları, hangi kapsamla,nasıl ka-
zandıraeak1arın1 planlamaları gerekir. Ögretmenlerin planlama aşamasında, ilköıvetim

programında yer alan davranış ve kapsamdan ögreneiJ.eri için uygun olanları seçerek

kendi yıllık ve günlük planlarını hazırlamaları gereklı:.

2. ÖAretimi SaAlama: Ögretmenin öArenme-ögretme sürecinde en önemli
görevi ögrenme yaşanbları düzenliyerek ögrenmeyi saglamakbr. Araşbrmalar etkili bir

öıvetmenin ögretim sırasında şu işlemleri gerçekleştirmeleri gerektigini gösterinektedir
(Rosenshine ve Stevens1 1986).

a Derse bir önceki öıvenmeleri ve önkoşııl bilgileri özetleyerek başlama.

b. Hedefl~ri öıvencilere duyurma

e. Yeni materyali küçük adİmlarla ve heradımdan, soiıra uygulama yapmarak
sunma.

d Detaylı açıklama yapma

e. Çok sayıda soru soıma ve ögrencilerin kavrama düzeylerini kontrol etme.. ,

f. tık uygulamalarda öıvenciye rehberlik e~:

g. Öıveneilere sistematik dönüt düzeltme saAlama

h. Öıveneilere sınıf ta yapacakları a1ıştırmalar verme ve bunları kontrol etme. .

ÖAretimi saAlamada öAretmenin gerçekleştirmesi gereken işlemlerden biri d~ sınıfı
idare etmektir. Yapılan araşbrmalar yeni ögretmenlerin başarısızlıklarının en önemli ne-

deninin sınıf idaresinde yetersiz olmalarından kaynaklandıAım göstermektedir (Wragg,
1985). Bropy (1988), sınıf idaresini öAretimhedeflerine ulaşmak için ögrenı:ne

çevresinin yaratılmaSı, korunması, ve yöneti~i etkinlikleri olarak. ifade etmektedir.

Bu etkinlikleri yerine getirmek için yapılması gereken işlemler şunlardır.

a Sınıftaki fiziksel çevreyi düzenlemek,
,

b: Sımf kqrallarını belirlemek ve uygulamak,

, e. Öıvencilerin dikkatini derse çeKmek,

d Ögreneilerle iYi ilişki kurmak,
. ,

e. Ögrencilerin sınıf içi etkinliklerini örgütlernek.

3. DeAerlendirme: Degerlendirme aşamasında ögretmenin, ögreneilerin
başarısı ve uygulanan programın etkililiAi hakkındakarar vermek olmak üzere iki
temel görevi vardır.Bu amaçla öAretmenlerinşuişlemleri gerçekleştirmelerigerekir.
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a. ÖArencilerin hedeflere ulaşma derecelerini belirleyecek objektif ölçme araçlan.
geliş~e.

b. Ölçme araçlanın uygulama.

c. Ölçme sonuçlanın nota dönüştürme.

d ögretim programını degerlen<lirnıe.

Ögtetmenler bu üç görevi etkili bir biçimde yerine getirebilirlerse, kendi
sınıflarında ögretimin niteligini geliştirebilirler ve daha başarılı ögrenciler

yetiştirebilirler. Programda ders sayısı azaltılırken bu temel işlemlerle ve bu

işlemlerle ilgili bilgilerin dışında kalan bilgi ve becerileri kaz3ndırmaya yönelik ders-

lerdenvazgeçilmelidir. .

B. Pedagojik Formasyon Derslerinin Bilgi Kategorilerine Göre
Daadımı:

Programda yer alan pedegojik formasyon derslerinil\ bilgi kategorilerine göre.
dagılımı incelenirken, Shulman ve Sykes tarafından geliştirilen bilgi kategorileri

temel alınmıştır (BulunduAu Ese~: Tamir, 1989). Shulman ve Sykes, Ögtetmen
adaylarının sahip olması gereken pedegojik fomıasyonla,ilgili bilgileri (information)
6 kategorideele almışlardır.Bunlar;

1. Belli bir konu alanı ile ilgili özel pedegojik bilgiler

2. Pedegojik ilke ve uygulamalano bilgisi

3. EAitim programlannın bilgisi

4. ÖAreııciözellilderi

5. Ses, jest ve mimikleri içeren performansbecerileri

6. ÖAretmenlikmeslegiile ilgili temeller
.

.Uygulanm. olan programlardayer alanpede~~jikformasyonderslerininbu ka-
tegorilere göre daltlımlan Tablo I'de gösterilmektedir.

. ,~
Tablodaki verilere göre programlarhakkındaşunlarsöylenebilir:

1. Programlarda, ses, jest ve mimikler içeren.performans ~erilerini l5Aretmeyi
hedefleyen bir ders dışında, ögretmende bulunması gereken özellikleri ka-
zandırabilecek tüm dersler yer almaktadır.Performansbecerileri gerçekten ~timin
niteligini arttıranönemli ögretmenözelliklerindenbiridir.Bu beceri1erayrı bir dersle
ya da programdayer alanuygulama dersleriSJ1'8S1lldaögretmenadaylanoamutlaka ka-
zandıri1ma1ıdır.
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Konu Alanı Kredi % Kredi %

Belli bir konu alanı ile ilgili özel pedegojik. bilgiler 17 . .26 20 .29

Peckgojik ilke ve uygulamaların bilgisi 17 .26 14 .20

E~itim programlarının bilgisi 10 .15 17 .25

Öuenci özellikleri 6 .09 5 0.7

Ses, jest ve. mimikleri içeren performans .becerileri

Öuetmenlik mesle~iile ilgili temeller . 9 .14 9 .13

Di~erleri 7 .10 4 0.6

Toplam 66 100 69 100

2. Her iki programda da belli bir konu alımı ile ilgili özel pedegojik bilgilerin
önemli yer tutması oldukça olumludur. Son yıllarda yapılan araştırmalar, öAretmen
adaylarına kapsamdan baAıms1Zbilgi ve strateji.kazandırmakyerine belli bir konu
alanı ile ilgili öAretim bilgisi verilmesinin daha yararlı olduAunu göstermektedir
(Shulman, 1986).

Tablo 1
Pedegojik Formasyon Derslerinin Bilgi KategorileriDe Göre Dalılımı

Y.Ö.K. H.O.

3. Tabloda dikkati çeken diAa- bir özellik, her iki programda da ÖArenCiözelliklt2"i ile
ilgili bilgilerin verildili ders sayısı ve !a'edisinin az olmasıdır. Oysa, eli$1 sisteminin

en önemli öAelerinden biri öArenci özellikleridk. ÖArencilerln özellikleri, @'etirn ~f-

lerinin, kapsamın, @'etirn yöntem ve tekniklerinin, ölçme araçlarının belirlenmesinde

önemli roloynar. ÖArenme @'etme sürecinde, yaşantıların düzenlenmesinde, sınıf ida-

resinde yine öArenci özellikleri öAretimin etkili olmasında çok önemli roloynar.
Özellikle, çocuAun yetişkinden farklı bir biçimde düşündüAü, ~vrandıAı, bir dönemi
içeren ilköAretiıDde öArenci özelliklerinin bilgisi büyük önem taşımaktadır.

.

4. Y.Ö.K. programında zayıf kalan diAer bir alan ise öAretirn programları ile ilgi-

li ol~dır. EAitim programı hakkındaki. temel bilgiler, öAretim yöntem, teknik ve
araçları ile de~erlendirme konularının bu başlık altında toplandı Ai düşünülürse,
a~~~~~çaaz~Au~~~.

.

5. Tabloda göze Çarpan özelliklerden başka biri,. Y.Ö.K. programında 7, H.Ü.
programında 4 kredilik hiçbir gruba girmeyen derslerin bulunmasıdır. Bu dersler

'.
. ')

yulwıdaki bölümde açıklaıian öAretmenin temel görevleri dışında kalan görevleri ile

ilgili bilgileri içermektedir. özel eAitim, halk eAitimi, okul yÖneti~i ve denetimi

gibi dersler bu gruba girmektedir.
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c. Ped~gojik Formasyon Derslerinin Kapsamları:

Pedegojik formasyon derslerinin genel tanınlları programlarda yer alm~a birlik-

te, derslerin kapsamları büyük Ölçüde ders sorumluları tarafından belirlenmektedir. Bu

nedenle bu bölümde, uygulanmakta olandan çok, kapsamda hangi bilgilerin olması
gerektigi üzerinde durulmaktadır. Bilgi alanlarına .göre ögretmen a",aylarına ka-
zandırılması gereken bilgil~r şunlardır:

1. Belli bir konu alanı ile ilgili özei pedegojik bilgiler : Özel pe-
degojik bilgiler, pedegojik bilgilerin konu alanı bilgileri ile birleştirildigi bir alandır.

.
Özel pedegojik bilgiler, her konu alanı ile ilgili temel kavramların anlaşılmasını ve

bunların ögretimini içerir. Bu derslerde ögretmen adayları aşagıdaki sorulara yanıt ve-

recek şekilde yetiştirilmelidir.(Tamir, 1988). .

a ; Konu alanındakihangibaşlıklarögrencilertarafındandahazor ögrenilir?

. b. Ögrenciler hangi konubıra karşı daha fazla ilgi duyarlar?

c. Konuyla ilgili hangi benzetmeler, örnekler, gösterimler konunun daha.çabuk
kavranmasını saglar?

d Ögrencilerin konulara yönelik tutumlarınasıİgeliştirilir?

e. Konuy~ ilgili ögrencilerinsahip oldugu bilgiler önkavmmlarnelerdir?

.
Smith ve Neale (1989) fen ögretmenleriüzerindeya~tıklarıaraştırmalarında,

ögretmenlerinkapsam hakkındakibilgilerinin,bu bilgileri ~ersteögrencilere aktarma
biçimlerinin, ögı-encilerindersle ilgili sahip oldukıan ön kavramlar hakkındakibilgi-
lerinin ve fen ögretimi hakkındak~inançlarının ögretirnin etkililiginde önemli rol
oynadıgını göstermişlerdir.

Türkçe ögretiinindt, yukandakil?ilgilerin yanısıra, ögretmen adaylarına ilkokul
ögrencilerinin okudugunu anlama becerilerinigeliştirecek yöntem ve tekniklerin
ögretilmesi büyük önem taşımaktadır.Bilindigigibi bu beceri,.çocugun diger dersler-
deki başarısınıda etkileyen önemlibir degişkendir(Bloom, 1976).

Ülkemizde ihmal edilmiş konulardanbiri de sosyal bilgiler öyetimidir. Bu ders-
lerde büyük ölçüde bilgiler ezberİetilmeye çalışılmaktadır. Sosyal bilgiler egitimini
daha etkili bir hale getirmek için ögretmen adaylarına, sosyal problemlerin
çözümünde kullanılacak yöntem ve teknikler ile .sosyal bilgiler ögretiminde yaygın
olarak kullanılabilecek, roloynama, kukla, gezi' vb. tekniklerin hangi konuların
ögretiminde, nasıl kullanılacagının ögı-etilmesigerekir.

\' .
2. Pe~egojik ilke ve uygulamaların bilgisi : Ögretim süreciyle ilgili

en temel bilgiler ögrenme ögretme ilkelerdir. Ögretmen adaylarının, ögrenme ve



ögretme kurarnlannı,bunlarınortaya koydukları ilkeleri, hangi ilkenin hangi durum-
da nasıl kullanılırsa daha etkili o1acagınıbilmeleri gerekir.

Uygulama derslerindenen az biri ise mikroö~etime ayrılmalıdır.Bu dersin temel
amacı konu alanı bilgisi ile ögretmenlik bilgisinin .ögrenci tarafından
bütünleştirilmesini saglamasıdır. Yapılan araştırmalar mikro ögretimin ögretmen
adaylarının yetiştirilmesineönemli katkısı oldugunugöstermektedir(Tamir 1988).

3. EAitimprog~amlarının bilgisi: Ögret-ıııen adaylarının jlk~~etim prog-
camıdan kendi ögrencilerine uygun yıllık ve guiılük planlar hazırlayabilmeleri 'için,
ilkögretim programını ve ögretim tasarımını çok iyi bilmeleri gerekir. Bu amaçla
ögrencilere g~nümüzdeyaygın kabul gören sistem yaklaşımı ile ögretim tasarımının
nasıl hazırlandıgının ögretilmesi dognı bir seçim olacaktır. Bu yaklaşımda, ögretim

. programınınögeleri (davranışlar,kapsam,ögrenciözellikleri,ögretimyöntemve
teknikleri, ögretim materyalleri ve degerlendirme) birbiriyle etkileşim içinde bir
bütün olarak ele alınmaktadır(Gagne ve Briggs, 1979; Romiszowski, 1981; Wu1f ve
Schave, 1984).

Ögrendierin ögretim tasarımınınhazırlanmasındagerekli işlemleri yapabilmeleri
için aşagıdaki bilgileri kazanmalarıgerekir.

a. llkögretim programın,n yapısı, 'Özellikleri, ilkeleri, dayandıgı felsefe vb.
hakkındakibilgiler. . .

b. Ögretim tasarımınınögeleri ve ögeler arasındakiilişkiler.

c. Ögretim hedeflerininbelirlenmesi.

d Kapsamın seçimi v~analizi.

e. Ögretim stratejisininseçimi.

f. Ögretim yöntem ve tekniklerininbelirlenmesi.. .
g. Ögretim materyallerinin' seÇimi.

h. Basit ögretim materyallerinin hazırlanması.

ı. Degerlendirme araçlarının geliştirilmesi, uygulanması ve analizi.

Ögretmen adaylarının tüm bu bilgileri tek bif dersle kazanmaları mümkün

degildir. Bu nedenle ögretim programları ileilgili bilgiler, program geliştirmenin
genel kavram ve ilkelerinin ögretildigi, program geliştirme, ögretim yöntem ve tek-

nikleri, egitim teknolojisi, ölçme ve degerlendirme gibi ayrı derslerle kazandırılmaya
çalışılmaktadır. Ancak bu dersler verilirken sürekliprogram tasarımı ile ilişkisinin

kunılması önem taşımaktadır. Ögretmen adaylarının, ögretim yöntemleri dersinde,
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özellikle, işbirliline dayalı öAretimtekniklerigibi, araşbrmalarsonucu~tkililili
saptanan, ölrencileri aktif yapan ve ölrenciler arasındakietkileşimi arttıran
yöntemler ölretilerek bu yöntemlerikullanabilecek yeterlilile gelmeleri
sallanmalıdır (Erden, 1987). tlköAretim ögretmenlerinin ~l oynama, kukla oynatma,

i elitici oyunlarvb. konulardada yeterlibilgiye sahipolmalarıve bu bilgileriuygu-
layabilecek düzeye gelmeleri sallanmalıdır. Ayrıca öAretmenlerinbilgi çalında, bilgi
teknolojisi ile tanışması, elektronik araçlann elitimde kullanılması ile ilgili bilgile-
re sahip olması gerekir. ÖAretmen.adayları, özellikle ülkemizde de uygulanmaya

,başlayan bilgisayar destekli öAretimkonusunda (hangi amaçla,' nerede, nasıl, kul-
lanılacalı) ayrıntılı bilgiye sahip olmalıdır. .

, 4. <>arenciözeUikleri: ıyi bir öAretme~inögrenciyle ilgili şu bilgilere
sahipolmasıgerekmektedir. .

a. ' tlköAretim çalı çoculunun bilişsel, bedensel ve sosyal gelişimi. Gelişim

özeliklerinin öAretimetkinlikleri ile ilişkisi.

b. ÖArencilerin bilgiyi bilişsel yapılarına işleme süreçleri ve bu süreçleri etki-
leyenbilişselstratejiler.' ·

c. ÖArencilerin çalışma alışkanlıkları ve becerileri

d ÖArencilerin başarısını etkileyen bilişsel özellikler

e. ÖArencilerin' başarısını etkileyen duyuşsal özellikler

f. OArenci başarısını etkileyen çevresel fakUX'ler

g. ÖArenciler arasındaki bireysel.farklılıkIar ve buna neden olanfaktörler.

5. Ses, Jest ve mimikleri içeren performans becerileri: Ölretmenlik
mesleAinin icrasında, öAı'etmenin ses ve jestlerini çok iyi kullanması geıem. Ayrıca dil

öAretiminde ÖArencüere iyi bir örnek oluştUrması için öAretmenlerin ana dilini aksansız
ve düzgün konuşması gerekir. ÖArencilerin bu özelliklerinin geliştirilmesi için tü~

derslerde öArencilerin yanlış davranışları dUzeltilmelidir. Ayrıca programa, drama, güzel
kdnuşma cbsleri gibi derslerin eklenmesi de düşünfllc:bilir.

6. Ölretmenlik moleli ile ilgili temeller : Ölretmenlik. meslek ders-
lerine öJrencileri hazırlamak ve önbilgileri kazandırmak amacıyla programda yer
alması gereken bilgiler bu grubagirer. Bu derslerde,

a. Türk elitim sisteminin yapısı, özellikleri, sorunları vb.

b. Blitimin psikolojik, toplumal ve felsefi temelleri ile ilgili temel kavram ve
ilkelerin öArencilerekazandırılması gerekir.
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Ders Dışı Faaliyetler ve Etkileşim

İyi bir iJköAretimöAretmeniyetiştirmek için, derslerin dıŞıoda kalan sürenin de
kontrol edilmesi büyük önem taşır. Bu faaliyetlerle öAretmenadaylarına, meslekleri
için çok gerekli olan, mesleAini ve çocukları sevme, mesleAinden gurur duyma,
hoşgörülü olma, birlikte çalışma alışkaolıAl, demokrasiye baAlanmave demokratik
davranma gibi temel duyuşsal özellikler geliştirilmelidir. Bu amaçla, öArencilerin
öAretmenlik ve eAitimle ilgili toplantı, sempozyum vb. etkinliklere katılmaları
saAlanmalı, öAretme~lergünü okulda anlamlı bir biçimde kutlanmalı, mün8zaraıar
düzenlenmeli, öArencive öAretimüyelerini birbirl~rineyaklaş~ak sosyal etkinlik-
ler dUzenlenmeli,öArencilereher zamankendilerinintoplumiçin çok önemli görevler
üstlendikleri mesajı verilerek sorumlulukduygusu geliştirilmelidir. Bu etkinlikler de
~Ui bir plan ve programçerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

Sonuç ve Öneriler

. Özetle, ülkemizde iJköAretim öAretmeni yetiştirmede yeni bir yaklaşım başlamış

buluAmaktadır. Geliştirilen programlar büyükölçüde öAretmen adaylarına meslekleri

ile ilgili temel bilgi ve becerileri geliştirecekniteliktedir. Ancak derslerin konu alan-
larına göre daAılımında bazı eksiklikler göze çarpmaktadır. Programıan daha etkili

hale getirmek için aşaAldaki hu~uslarda deAişiklik yapılabilir.

ı. Y.Ö.K. programıoda öAretmenlik mesleAi ile doArudan ilgili olmayan bazı

derslerin çıkartı1aı'ak programın yoAunluAunun azaltılması başarıyı olumlu yönde et-
kileyebilir.

2. İncelenen her iki programda da ölrenci özellikleri ile ilgili ders sayısı yetersiz
görünmektedir. Günümüzde öArenci özelliklerine yönelik çok fazla çalışma
yapılmaktadır. Başarı ile yakındanilişkili olan ~nci özelliklerinin neler olduAunun
ve bu özelliklerin nasıl geliştirileeeAininöAretildiAibir detse yer verilebilir.

3. Özellikle Y.Ö.K. programındaöAretimprogramları ile ilgili derssayısı azdır.
ÖAretim planı hazırlama öAretmeninen temel ve önemli görevlerindenbiridir. İyi bir
program, öAretmeninbaşarıslOı arttiranen önemli özelliktir. ~u nedenle programa
öAretimtasarımı ile ilgili bir ders ilave edilmesindebüyük yarar vardır.

4. ÖArencilerin'kazandıkları tüm bilgileri birleşıinl;ikleriuygul~a derslerin~en
birinin mikro eAitimeayrılması yararlı olacaktır. '

5. Her ikiJpr68ramda daöArencilerin duyuşsal özelliklerini" geliştirecek ders dışı
faaliyetler ilgili etkinliklere yer verilmesi ve bu etkinliklerin planlanması, öAretmen
adaylarının daha iyi yetişmelerine katkıda bulunacaktır.
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Bu temel degişiklerin yanısıra, programların sürekli. egitim alanındaki'
d~gişildildereuyum saglayacak biçimde degiştirilmesi,derslerinkapsamındayeni bil-
gilere yer vefi!mesi gerekir. Ayrıca programlarınilk ürününüverdikten'sonra ürüne
bakarak degerlendirilmesive elde edilen bulgular dogrultusundageliştirilmesi .

ögretmenlerinniteliginin gelişmesine önemli katkıda bultuiacaktır.
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