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ÖZET

Bu bildiri, 1991 yılında İngiltere'de ilköAı"etimde ögretme-ögrenme süreçleri ve
ilkögretime ögeetmen yetiştirme programlarının de~erlendirilmesine ilişkin yapılan
araştırmanın sadece bir bölümünü oluşturan ıngiltere'de ilkögretime ö~retmen
yetiştirme programlarının açıklanması ve Töfkiye'deuygulanmakta olan 4 yıllık lisans
programıyla karşılaştırılması ile Tür)ciye'de ilkö~retime ö~retmen yetiştirme için
geliştirilmiş bazı önerileri kapsamaktadır.

.

İlkokul öAı"e~eni, bireyin bilişsel gelişiminde can alıcı öneme sahip dönemlerden
5-11 yaşlarındaki çocukları etkileyerek gelecek nesillerin bilişsel gelişimini besleyen;
ilkokul ögretmeni, bireyin kendine, topluma ve kendi dışındaki. dünyaya karşı tutum-
larının çerçevesini çizen ve şekillendirmeye başlayan; ilkokul ögretmeni gelecek nesille-

rin yaşama biçimini büyük ölçüde etkileyen iletişim, araştırma ve yaratıcılık becerileri-
nin gelişimini hızlandıran kişidir. O halde ilkokul ögretmeni üstün yetenege, üstün
empati gücüne ve çok yÖnlü işini başarabilrnek için etkili birlıizmet öncesi ve hizmet içi
e~itime ihtiyaç duymaktadır.

Son yıllarda meslek olaı:ak kabul edilen ilkokul ögretmenli~inin önemi benim sen-
miş ve gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde ögretmen egitiminin niteligi
ilgi ve tartışma odagı haline gelmiştir. Helsinki'de yapılan, Avrupa Egitim Bakanları
toplantısında (Neave; 1987), Amerika Birleşik Devletleri'n~e' Holmes Grub'un
tartışmalarında öAı"etmen egitimi niteliginin artırılması üstünde durulmuştur. Büyük

Britanya'da da ögretimin niteligine ilişkin Majeste'nin müfettişIeri (HML =Her Majes- .
ty's Inspectors) tarafından hazırlanan iki raporda (1982,1987) ögretmen egitimi yapan
k'ırumlara alınacak adayların seçiminde Ögretmen Egitimini Degerlendirme Konseyi
(CATE) tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda daha eleyici olmak gerektigi vurgu-
huuniştır (Galton, 1990).

(*) HacettepeÜniversitesiE~itimFakültesiÖ~retimÜyesi.
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İngiltere'de ilköAretimöAretmenlerininyetiştirilmesindedöı:t ayrı dönemı
görülmektedir. Bunİardan ilki ellili yıllarda. iki yıllık, sertifikaya yönelik, çok sıkı adeta
manastır gibi, çevreden uzak koşUuarda .öArencüeri katı, formal öAretim için hazırlayan
ve çoAu zaman çok dar ~örüşlü, sönük, yarabcıllktan uzakögreun~nlerin yetiştirüdiAi
dönemdir.

İkinci dönem, altmışIı yıUardave yetmişli YıIJann başlannda. daha şerbest bir ortam-
da, çok çaba harcan~ fakat az başarı elde edilen akademik ejitimin aAırlıkJı oldugu
dönemdir. Programları onjinal olarak üç yıllıksertifikaya dönüktür, daha sonra Lisans
düzeyinde derece vernıeye başlamıştır. Çokaz ,orandada bir yıllık Lisans ~Ui programlar
yer almaktadır. Bu dönemde bazı lqırumlar Plowden Raporwıda belirlenen öAretme mo-
delini (Gelişimci yaklaşım) benimserken, büyük çoAunluAu öArencilerin uygun
yaklaşımı kendilerinin keşfetmesine bırakmışbr. ÖAretmen eAitimi moda halindedir ve

öAretmen yetiştirme tarZı beAenilmektedir.

Üçüncü dönem, yetmişli yıllıqın son.\,an olup elitimcüerin kabm savaşı verdigi
dönemdir. Bu dönemde ilköAretime öpetmen yetiştimiede, ayakta kalmayı başaran ko-
lejler, gerçek okul koşullannda meslege ~a ve Jronu alanlarının nasıl öAretilmesi
gerektigi somsunu cevaplayan egitim programı çalışmalan üstünde oda1daşarak anlamlı
bir gelişme saglamıştır. Dört yıllık Lisans egitimi baş.lamış ve Bir Yıllık Lisans ÜsUi
Egitim Sertifikası veren program çekici hale gelmiştir. tIkokullardaki Ögretme Stan-
dartları anlamlı ölçüde yükse1miştir.

Dördüncü dönem ise seksenli yıllarda eAitim üstünde politik ilginin güçlendiAi ve
egitimcilerin bürokrasi ile uAraşmak dunımunda kalmAı dönemdir (Bassey, 1989, Gil-
soy, 1991).

, İngiltere'de İlkölretime ÖAr~tmen Yetiştirme Programlan

1984'ten beri' Büyük Britanya'da ögretmen yetiştirme programları, Ögretmen
EAitimini Degerlendinne Konseyi (Council for Accreditation of Teacher Educatioo =
CAm) tarafından belirlenen ölçütler doAnıItusunda uygUlanmaktadır.

CAm'e göre ilköIretime öAretmen yetiştirme programlan normal olarak 3 -12 ya da
5 -12 yaş grubunu kapsamaktadır. Bu programlar içlııde öncelik, yetiştiren kıqumun
öAretim elemanı ve diger olanaklanna göre 3 -8 ya da ~-8 yaş grubunda o1abileceAi gibi

7 -11 ya da 7 - 12 yaş grubunda da olabilir.

İngiltere'de dört tür ilköAretime öAretme yetiştirme programı bulunmaktadır. Bunlar:

ı. Üç ya da dOrtyıllık lisans eAitimi v~ pugramlar (Bachelor ofEducation: B. Ed):

Genellikle kolejlerde ve politekÖiklerde yapılmaktadır.Pıdcaı bu kurumlardan alınan,
akademikdereceleiin ya baAholduklanüniversitelerya da Ulusal Akademik Dereceleri
Onaylama Kurulu (Council for National Academic Awards =CNAA) tarafından onay-
1anması gerekmektedir.' ",
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2. Bir dileri ve oldukçayaygın olarak uygulananı Bir Yıllık Lisans Üstü Elitil:n Ser-
tifikası porgramlarıdıt. (One-Year PostOraduate Certificate of EducatOll =one -Year
PCCE): Bu programaöArenci ilkokul ulusal elitim programında (National Cuniculwn)
bulunan herhangi bir kanualanında Lisans elitimini tamamladıktan sonra kabul edil-
mekte ve bir yıl süreyle ~Art$nenlikeAitimi almaktadır. Omelin, eAer öArenci, felsefe,
sosy<.>loji,hatta psikoloji vb. konu alanlannda Lisans ~ almışsa öAretmen elitimi

yapanbirprogrıunakabuledilmemçktedir.
. .

3. Son zamanlarda,Yerel Elitim Otoriteleri(LEA) ve üniversiteişbirlili ile
yürürlüle konan iki yıllık Lisans üstü düzeydeki öAretmçn elitimi programları (Articled
Teacher Scheme): Bir yıllık Lisans üstü programda olduAu gibi bu programa da öArenci
ilkokul mf1t"rOOatprogramında yer alan konu alanlanndan birinde lisans derecesi aldıktan
sonra kabul edilmektedir. Bu programdaki öArenciler, öAretmen olarak maaşlarını al-
maktadır ve zamanlarının % SO'ini okulda uygulama yaparak, % 20'sini de. üniversitede
kullanmaktadJrlar.

4. Son olarak iki yıllık yüksek elitim kurumlarından mezun olduktan sonra, hizmet
içi elitim yoluylaöAretmen yetiştirilen pro8ramlar (Lieensed Teacher Scheme): Bu tür
programlar yaygın olmayıp, yeni eleman sıkıntısı çekilen yerlerde uygulanmaktadır.

Programlarda Yer Alması Gereken ögeler:
CATE tarafındanbelirlenenkriterleregöreilköAretimeöltetmen yetiştirentüm

programlar aşagıdaki dört öAeyi kapsamak zonındadır:

ı. ÖArencilerin Okul Yaşantıları ve ÖAretme Uygulamaları (Students' School Ex-

perience and Teaching Practice)

2. Uzmanlık KODUAlanı ve Konu Alanını ÖAretme Uygulamaşı (Subject Studies
and Subject Applicationto Pupil'sLearnihg) .

3. Ukokul elitim programında bulunan konu alanlarının öAretimi (Curriculum Stu-.
dies)

.
4. Elitim ve meslekibilgi(EducationalandProfessionalStudies)

ı. Ölrencilerin Okul Yaşantıları ve Ölretme Uygulamaları: CA TE 'e
göre, öArencilerin okul yaşantısı kazanmaları veöAretme uygulamaları birden fazla
okulda yapılmalıdır. Süresi ÜÇyıl ve daha az ol3n programlarda toplam olarak en az 75
gün (yıllık öAretim süresi en az 36. haftadır), dört yıll* lisans programıarında ise en az
100 gün oIfulda yaşantı kazanma ve ögreune uygulamalarma ayrılmak zorundadır.

Okulda Yaşantı Katanma ve Ölretme Uygulaması tlkölretime
Ölretmen Yetiştirmenin Ka_bi Olarak Görülmektedir. .

.

ÖArenci öAretmenler, bu öge yoluyla çocukların öAı"enme ve gelişmelerine yardım
edici nitelikte program hazırlamayı, çocukların bireysel ve özel ihtiyaçlarını
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karşılanuwı, etkili öArenme. yaşantıIarım seçip, organize etmeyi, kazandırmayı ve
degerlendiımeyi, çocugu kendi kendine ögı"enmeye, araştıımaya, yarabcıhga yöneltecek
ögretimi etkili olarak yönetmeyi; veliler, oku1daki diger elemanlar ve toplumJa iletişim
ve işbirligi kurmayı, çagdaş egitim sorunlarından haberdar olmayı. kendimesleki
gelişimini izleyerek, ihtiyaçlarınin farkında olmayı belli bir durumu gözleyip, analiz
ederek etkili çözüm .yolları bUlmayi, kendi kararlarını degerlendirmeyi, kendi ögı"etim il-
keleri ve teorisine ulaşmayı ögrenmektedirler.

2. Konu Alanı Uzmanlılıve Konu Alanının Ölreıimi :

CA TE'e göre Lisans egitimi veren progr.imıar içinde konu alanı uzmanlıgıyla ilgili
dersler 1.5 yılı bu alanın çocuga ögretimi ile ilgili' uygulamalar da yanın yıl olmak üzere
iki yıllık bir süreyi kapsamaktadır. .

Lisans üstü eAitim sertifikası v~ programlar da ise konu alanı öAesi öArencinin li-
sans derecesini aIdıgl konıı alanına eşdeger sayılmak1adır.

İlkokul ögretmenini konu alanı uzmanı olarak yetiştirmenin amacı, öAretmenin,
yetiştirildiAi yaş sınırları içinkonu a~nlıll aşamalı olarak dersler ve üniteler şeklinde
düzenleme, yaş düzeylerine uygun olarak öAretme ve degerlendinne başka alanlarda uz-
manlaşmış meslekdaşlarına konu alanının içerigi ve ögretim yöntemleri hakkında
önerilerde bulunmasını saglamakbr. Yani konu alanı liderliAi yapmaktadır. Kısaca, her
bir konu alanında uzmanlaşmış ögretmen kendi okulunda o konu alanının planlan-
masında, ögretiminde ve degerlendirlImesindediger.meslekdaşlanna danışmanlık yapa-

rak hizmet içi egitim okul içinde gerçekleştirilmektedir.

3. ılkokul Elitim Programında Yer Alan Konu Alanlarının
Ölretimi:

Bu öge ilkokulegitimprogramındayer alanderslerinplanlanması,ögretimive
degerlendirmesini kapsamaktadır. Ulusal egitim programında İNGtLtzCE - MATE-
MA TİK ve FEN BİL.GİSİ dersleci Prograniın özünü oluşturan dersler. (CORE) olarak
Tarih, Cografya, teknoh>ji, resim, müzik, din bilgisi, beden egitimi, drama, yaratıcı
dans gibi dersler de temel konu alanları (foundation subjects) olarak belirlenmiş olup
ögretim zamanı bakımından, özü oluşturan dersler lehine bir ayrıcalık gözlenmektedir.
Her bir ögretmen yetiştirme programı, bu dersler (Core) için en az ı OO'er saat ayırmak,
zorundadır. Bunun da eli az 60 saatini kururnda ögretim elemaiu-öArenci etkileşimi, 40
saatini de uygulama için kullanması gerekmektedir.

4. EA,itim ve Mesleki Bilgi : Ögrenci, bu öge yoluyla egitinıin amaç ve
degerlerini,egitim hizme~ gelişiminimedenibir toplumdaeAitimve diger kurumlar
arasındaki ilişkileri, Avrupa'da öAretmenegitimininsorunlarınıöArenir.Mesleki bilgi
dersleriögretmenadayınınçocuguntümgelişimleriiıeyardımetme, etkiliögrenmeyior-

146

---



ganize etme, yönetme ve de~erlendirme anlayışını' kazanması üzerinde odak-
laşbrmaktadır. Aynca, bu öge yoluyla öAreıicilere, farklı yeteneklere sahip çocuklan
tanıma ve gelişimlerine yardım etme, çoklu kültürel özellige sahip bir toplumda tüm
çocuklara fırsat eşitligi saglama, vetilerle, meslekdaşı3nyla ve toplumla etkili iletişim
kunna bilgi, beceri ve tutıımlarını kazandırmayı amaçlamaktadJr.

.Farklı programlara sahip üç ayn kurumdaki her öge için'aynlan toplam öAretim saat-

leri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1 incelendiginde bütün programlarda önceligin eAitim ve mesleki bilgi alanına
degil, okul dayanaklı yaşantılara ve öAretme uyguJamalanna verildi~i görülmektedir.
Aynca, ilkokul programında yer alan dets1erin öAretiminioluşturankategoriye de (Cnr-

ricolum Studies) önemli bir agırıık verildigi dikkati çekmektedir. Bu dersler için de prog-
ramın özji (Core) olarak nitelenen İngilizce, Matematik ve Fen Bilgisi derslerine, Tarih,

CoJVafya, Müzik, Beden Egitimi, Draına, Din Bilgisi gibi derslerden daha çok zaman
aynldıgı gö7Jenmektedir.

TÜRKİYE ve İNGİLTERE'DE İLKÖGRETİME ÖGRETMEN
YETİŞTİREN DÖRT YILLIK LİSANS PROGRAMLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI

Türkiye'de Ekim 199O'da YÖK Başkanlıgı tarafından yayınlanan Egitim Yüksek
Okullan Ögretim Programı İngiltere'de dört yıllık Lisans' düzeyinde ilkögretime
ögretmen yetiştiren bir programla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmayı yapmak
amacıyla Türkiye'de uygulanmaktaolan programda yer alan dersler, İngiltere'de her

öAretmen yetiştiren programdabulunması gereken, yukarda açıklanan dörtkategoriye
yerleştirilİniştir. Yan alan dersleri ve onlara aynlan süreler, ilkögretiriıin ikinci kademe-
si (secondary) ögretme~leri için sözkonusu oldugundan karşılaştırma kapsamına
alınmamıştır. Türkiye'de, İngiltere'de oldugu gibi ilkokul ögretmeni aynı zamanda bir

konu alanında uzman olarak yetiştirilmemektedir. Ancat, bazı konu alanlarını Genel
Kültür niteliginde sadece konu alanı olarak ilkokuldaki. ögretimle ilişkisi kurulmadan
öAretilmektedir. İngiliz ve Türk programlannı karşılaştırabilmek için "Konu alanı" ka-
tegOrisi içine konu alanının sadece konu alanı olarak ögretildiAi dersler yerleştirilmiştir.
Toplam ders saatlerini bulmak için de genelolarak Türkiye'deki yüksek ögretim kurum-
lannda bir ögretirq dönemi 14 haftadan oluştugundan haftalık ders süresi l4'le
ÇarpılmıŞtır.

.

Türkiye'de ve İngiltere'de uygulanmakta olan ilkögretime Öıtretmen Yetiştiren
dörtyıllık lisans düzeyindeki'e~~tim py.<fgmnundayer alan kategorilere aynlan toplam

ders saatleri ve yüzdeleri Tablo 2'de yeii1miştir.

Tablo 2'de görüldügü gibi Türlciye'de uygulanmakta olan programda en yüksek payı
konu alanın sadece konu alanı olarak ögretildiAi degişik alanlardandersler (Genel Kültür)
almaktadır (% 38). İngilizler bir konu alanında uzman yetiştirmesine mgmen "Konu
alanı" kategorisi için ayırdıkları pay Türkiye'deki programdaddaha azdır. "Konu Alanı"

. .
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kapsamında yer alan dersler içinde de en fazla payı Yabancı Dil, Atatürlc 1Ikeıen ve Dev-
rim Tarihi, Tarih, Cogrnfya ve Türkçe almaktadır. İngilizlerde ise Matematik, Fen Bilgi-
si ve İngilizce lehine fade göstennektedir...

.
Konu alanından sonra, Türkiye'de uygwanan programda en y(jksek payı Egitim ve

Mesleki Bilgi dersleri (% 30), daha sonra 1Ikoku! Egitim Programında YerAlan Dersle-
rin Ögretimi (% 26) ve % 7 ile de en az payı okullarda Gözlem ve Uygulama almaktadır.

İngilizler de ise Koıuı Alanına (% 31) 1Ikokul Egitim Progrıimında Yer Alan Dersle-
rin Ögretimine (% 31) ve Okul Dayanıklı Yaşantı Kazanma ve Ögremıe Uygulamalarına

. (% 29) önemli bir agırlık verilmiştir. Çünkü bu derslerin hedefleri ve ilkokul
ögretmenliginin gerektirdigi mesleki becerilerin büyükbir bölümü Ilkokul Egitim
Programında Yer Alan Derslerin Ögretimi ve "Okul Dayanıklı Yaşantı Kazanma" kate-
gorilerinde kazanl1maktadır.

Türkiyetde ılkötretime Ölretmen Yetiştirme ıçin Bazı Öneriler
1. Teori ve Uygulama Dengesi
Ögretmen egitiminde 1970'lerde egitim bilimlerinin disiplinlerinden alınan bazı

kavram ve ilkelerin günlük meslekiproblemlerin çözümünde çok etkili olmadıgı
görülmüştür.1980'lerde mesleki bilgi ve becerininyaşantıyıdotrudan kazandıranokul
dayanıklı uygulamalaryoluyla, düşünenve kendigelişiminiyansıtanuygulayıcı (reflec-
tive practitioner) yetiştirilerek kazandırılacagı savunulmaktadır (Galton, 1990).
Düşünen ve yansıtan (Reflectiye Practitioner)uygulayıcılar durumugözleyen, analiz
eden, duruma degişik bakış açılarından bakabilen, ögretme-ögrenme durumlarını
degerlemrerekkendineözgü çözôqı yo11arin1geliştiren,durumauygunolarakgeliştirdigi
ilkeleri uygulayıp yenidengözden geçiren kişidir. Bir durumubütünüyleanlayabilme,
degişik görüş açılarındanbakabilme. öncedentahminedilemeyen karmaşık sosyal du-
rumlardaki problemleri zekice çözebilme, kendi çözümlerini ve yargılarını
degerlendirebilmeise gerçek durumlardakietkileşimlerlekazanıJabilecekyeter1iklerdir
(Alexander, 1984; Schon, 1987; Pollard veTann, 1987; Calde~ead, 1989). Çünkü
ögretme, kompleks, dinamik; yaratıcı düşünmeyi, seçmeyi, karar vermeyi ve
keşfetmeyi içerençok ta1epIWbir sqreçtir.Bu sürecinanaögeleride araştırıtıa,deney ve
de~erlendirmedir (Hexta1l, 1991). Ögretme yeterligini oluşturan bu ögeler ancak
düşünselögretmemodeli (Reflective TeachingModel) yoluyla kazandırılabilir.Bu mo-
deli işe koşarak düşünenuygulayıcılar yetiştirebilmekise, yaşantıyı dogrudankazan-
mayı saglayıcı okul temelli etkinlildereve ögretmeuygulamalarınaagırlık vermeyi ge-
rektirir (polıard ve Tann,1987; Elliot, 1990). Ayrıca, Ingiltere'de yapılan araştırmada,
Ingiliz ögrenci ve ögretimelemanlarınıngörüşlerinegöre, ilkokulögretmeninde.bulun-
ması gereken yeterliklerbüyükölçtlae okul dayanıklıyaşantılarve ögretme uygulama-
ları yoluyla bızanılmakta, hattailkokule~ programındayer alankonu alanlarıda en
iyi ögretmenlik uygulaması sırasındaögrenilmektedir.Bu nedenle ögrenciler, kendi
programlarının geliştirilmesi için ögretmenlik uygulamalarının, ögretim dönemi
süresincebütünyıllara yayılması gerektiginiönermişlerdir(Senemoglu, 1991).

Artık, uygulamaya aktarılarnayanegitim teorileriniçalışmak en az on yıldan beri
geçerligini kaybetmiştir.Bugün eski Yunan felsefesinin, fare ve güven:inlerinpsikolo-
jisinin veeskiyen sosyoloji kuramlarınınögretimiçoktanortadankalkmıŞtır.
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Bugün, teori çocugun düşünmeyi, anlamayı, yarabcıltgı, birbirleriyle ve dünyayla
iletişim kunnayı ögienmesi ile ilgilidir. Ögretme-ögrenme, program ve degerlendirme
ile ilgilidir. ögretmen egitimi yapan kurumlar da teori ve uygulamayı bütünleştirrnek
içinçaba harcamakzooındadır(Bassey, 1991). .

Bu görüşlerin 1Şıgında bakıldıgında, Türldy~'de uygulanmakta olan programın teori
agırlıklı oldugu, ögretmen egitiminin kalbi olarak nitelenen okullardaki uygulamaya
aynIaıİ zariıanın sadece İngiltere degil dünyadaki gelişmelerin tersine olarak % 7 gibi çok
az bir zaman aynldıgı görülmektedir. bu durumda, yukarda özellikleri sıralanan
düşündürötü ögretme modeli yoluyla, düşünen ve kendi kendinin gelişimini saglayan
uygulayıcılar yetiştirebilmek için, okul dayanıklı yaşanb kazanma ve ögretme uygula-
malanna aynlan zamanın arbnlmasına gerek duyulmaktadır. ılk dönemlerden itibaren
gözlemler ve sınıfın kısmen sorumlulugunu üstlenmeyle başlayabilecek uygulamalar
'giderek sürenin ve tam sınıf SOrull\lulugunun artırılmasıyla devam etmelidir. Bu amaçla
ögretmen yetiştiren kurum ve ilkokullar arasında sıkı bir işbirligi kurularak ögretmen
yetiştiren programlar ve diger uygulamaların geliştirilmesi sırasında okuldaki yönetici
ve ögretmenlerin kararlara katılması saglanmalıdır. Kurum ve okul yönetici ve
ögretmenlerine gelişen yöntem ve kuramlar konusunda seminerler vb. vererek,
ögretmeiÜer de gerçek okul koşullarındaki uygulamalar konusunda ögretim elemanlarını
aydın1atarakkarşılıklıolarakhizmet-içiegitimisaglamakda mümkünolabilir. '.

2. Konu Alanlan (Genel Kültür) ve İlkokul EAitim Programında Yer
Alan Derslerin ÖAretimine Ayrılan Zaman:

türkiye'de uygulanmakta olan programda, ilkokul egitimi programında bulunan
derslepn ögretimineaynlan zaman,konualamnınkonualanıolarakö~tildigi katego-
riye aynlan zamandandaha azdır. Oysa ilkokul egitim programındayer alan derslerin
temel ilke ve süreçleri ile onlarınçocqga ögretiminiiçeren mesleki yeterliklei, ilkokul
programı çalışmaları (curriculum studies) kapsamında yeı: alan dersler içinde ka-
zandtnlmaktadır.Aynca Sosyal üilgiler lehine olan zaman aymmı matematik, fen ve
sosyal bilgiler için dengeli hale getirilmelidir.Bundanbaşka, bu gruba ve ilk()kulprog-
ramlarına,çocugun kendiniifade etmesindedolayısıylada çocuAutanımadave böylece
çocugun ögrenme ve gelişimine yardımdabüyük etkisi olan drama, yaratıcı dans gibi
derslerinyerleştirilmesindeyarargörülmektedir.

3. Programda Yer Alan Derslerin Elitim ıhtiyaçları ve Aşamalılık
ılişkileri DoIrultusunda Mantıksal Bir Sıra İzlemesi Gerekliliti :

Programdaki bazı derslerin ögrencilerin egitim ihtiyaçları ve derslerin aşamalılık
ilişkileri diktcate alınmadan yerleştirildi~ gözlenmektedir. Omegin; İlkokul Program-
ları ve Geliştirilmesi, Özel Egitime Giriş "gibi derslerin 4. sımfın son döneminde, bütün

okullarda uygulama çalışmaları tamamlandıktan sonra yer aldıgı görülmektedir. Oysa
ögretmen adayımn bu derslenle kazanacagı davramşIarı uygulamadaişe koşması gerek-
meJctedir.Bundan başka okul öncesi egitimilke ve süreçlerini kazandıncı nitelikteki bazı
dersler, sadece yan alan deJ'sleri olarak degil. sınıf ögretmeni olacakögretmel)ler için de 3

-11 yaş dönemindeki egitim bütünlügünü sagIamak için zorunlu olmalıdır. Çünkü bazı
ilkokul ögretmenleri anasınıfında. çalışmakta; ilkokul yöneticileri, anasınıfının da
yöneticisi olmakta; ilkögretim müfettişIeri anasınıfım da denetlemektedir. Bu durumda,
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okul öncesi egitim ilkelerinden haberdar olmayan öAretmen, yönetici ve müfettişierin
işlem öncesi döneıİıde bulunan çoculdardan iIkdrULdöneminde bulunan çocukların çoAun-
lugunun içinde oldugu somut işlemler döneminin özelliklerine hatta bizim ülkemizde
soyut işlemler döneminin özellilderine uygun da~ışlar bekleme tehlikesi ile karşı
karşıya kalınabilir. Sonuç olarak, çocugun okula, öAretmene, öArenmeye karşı olumsuz
tutum geliştirmesine neden olunabilir.Ç9Cugun ilkokuldaki ilk yaşanblarının olumlu
olması:zengin, uyarıcı ögrenme çevresiyle desteklenmesi ve okul öncesi, ilköAretim
yıllarındaki ögrenme kapasitesini en üst düzeyde kullanabilmesi için ilkokul ögretmen-
lerinin aynı zamanda okulöncesi eAitim konusunda ~ yetiştirilmesi gerekmektedir. Aksi.
taktirde, bugün Türlciye'de oldugu gibi, okul öncesi egitipı kurumundan sonra ilkokula
giden çoculdarın ilkokulda uyum sorunlarıyla karşılaşması kaçınılmaz olacaktır.

\. ,

4. 2 Yıllık Lisans Üstü Elitim PrOgramıyla Ilkokula Ölretmen
.

Yetiştirme:
.

tıkokula ögretmen yetiştirmede, dört yıllık Lisans öAretiminin yanı sıra, iki yıllık
Lisans üstü bir programla ögretmen yetiştirme programlarının işe koşulması, gelecek
nesillerin daha saAJıklı ve istenilir nitelikte geliŞebilmesi için gereklidir. çünkü Lisans
üstü düzeyde ögretmeil yetiştirme programına başvuracak ögretmen adayları, ilkokul
öAretmenliAini Lisans düzeyinde oldugu gjbi, büyük ölçüde ~üfen ya da herhangi bir
yüksek ögretim kurumuna girmiş olmak için degiı, meslegin önemini kavramış,
meslegiseverek, isteyerek seÇmiş kişiler olacakbr. Dolayısıyla, kritik gelişim
döneminde olan çocukları, ögretmen olmak için daha güdülenm~, dahaolgun, büYük so-
rumMuklar atfedilmiş mesleAinin önemini benimsemiş ögretmenlere, eAitmenlere tes-
lim ederek çocukların sa~lıkb olarak gelişmesi ve saAlıkb toplumun oluşumu
gerçekleştirilebilir.

İngiltere'de hem lisans programında hem' de biryıllık lisans üstü düzeyde ders veren
ögretim elem~larının görüşlerine göre, öAretmen yetiştirme bakımından bir yıl çok az
olmasına mAmen lisans üstü progmmlar öAretmenİhtiyacını k.arşılama bakımından daha
etkili, programlar bir yıldan digerine deAiŞtirme ve geliştirmebakımından dahaesnek,
ürünleri daha niteliklidir. Ayrıca, bu programa gelen ögrenciler lisans düzeyindeki
ögrencilerden daha olgun, bilerek ve i8tey~k öAretmenliAi seçmiş, ilkokul ögretmeni
olmanın önemine inanmış ve güdülenmiş, kendileriRden ne istendiAini, niçin isten-
diAini bilen kişiler olarak görülmektedir. Yukarda SıraIanan nedenler de bu programdan
mezun olan ögretmenlerin daha nite1ikli olmasını hazırlayıcı faktörlerdir.

.
Türlciye'de de Fen ve Edebiyat Fakültelerinde. ilkokul müfredat programında yer alan

konu alanlanndan birisinde lisans derecesini alanlardan ögretmen olmaya karar verenler
için iki yıllık Lisans Üstü düzeyde ögretmen egitimi programı uygulanabilir. (Ayrıca bu
programdan mezun ol. bir alanda uzmanlaşmış duriımda da olacaklarından, Lisans
derecesini almış oldukları alanda ilkögretimin ikinci kademesinde ögtetmen olabilirler.)
Bu program şu ögelerdenoluşabilir.

a) İlkokul EAitim Programında Yer Alan Derslerin ögretimini Kapsayan Alan (Cmri-
culum Studies): tIkOkU1programında 'jet alan derslerin temel ilke ve süreçleriyle OnIann Çü-
cuAa nasıl ögretilecegini kapsayan dersler bu grupta yer aInJaktadır. Ayrıca Türlciye'de ii-
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kokul egitim programında yer aJmayan "Drama". "Yarahcı Dans" vb. dersler de bu grupta
yer almalıdır. Çünkü, bu dersler oku1öncesi ve ilk~ dönemUıdeki çocuklan tanıma,
onlann ögrenme ve ge1işim1erineyardım etmede çokönemli bir yere sahip bulunmaktadır.

b) Egitim ve Mesleki Dersleri Kapsayan Alan: Medeni bir toplumda egitim sistemi-
nin diger sistemlerle ilişkisini; egitim sistemine genel bir bakıŞı; çocu~ gelişimini ve
ögremesinin dogasını; program geliştirmeyi; ögrenme-ögretme kaynaklarının
düzenlenmesini, yönetimini, ölçme ve degerlendirmeyi; velilerle, okuldaki diger birey-
lerle ve toplumla iletişim ve işbirligi yeterliklerinikazandıran egitim ve mesleki bilgi
bu grup içinde yer almaktadır.

c) Okul Temelli ögremne Yaşanblarını veÖgretme Uygulamalarını Kapsayan Alan
: Bu &iiuptakiyaşanblaf yoluyla düşünen ve yansıtan uygulayıcılar (reftective practitia-
ner) yetiştirilebilecektir. Bir başka deyişle, çeşitli dwıım1an gözleyen, analiz eden, ilke-
ler geliştiren, geliştirdigi ilkeleri uygulayıp degerlendiren, kendine özgü teoriye
ulaşabilen ve genel teoriyle karşılaştırarak bir sonuca varan, bu süreç sııasında kendi
ögretme yeterliklerinde gelişimi de yansıtan kişiler yetiştirebilmek için bu gruba önemli
bir zaman payı verilmesi gerekmektedir. Okul temelli yaşanh kazanma ve ögretme uy-
gulamalarının amacına ulaşabilmeSi için programda önemli bir zaman ayrılmasınin yanı
sıra ögretmen yetiştiren kwıım ve ilkögretim okullarının sıkı işbirligine gerek vardır.
Bir grup uygulamadan elde edilen yeni fıldrlerle, digeri de teorideki gelişmelerle birbirle-
rini beslemelidir. ÖAretmenlerln seminerler ve çeşitli toplanblafla hizmetçi egitim ya-
lu~ yetişmeleri saglanırken aynı zamanda onların uygulamalarından gelen dönütlerle
ögretim elemanlarının yetişmesi sagIanmalı, degerlendirme sürecine ögrenci-ögretmen-
ögretim .elemanı üçliisü birlikte kahlmalıdır. Böylece Ogretmen yetiştiren kurum ve
okularasındakiboşlukkapablabilir. . .

S ~ tıkokula Ölretmen Yetiştiren Ölretim Elemanlarmm. Seçimi :. .
tlkokula ögretmen yetiştiren ögretim elemanlarının seçiminde, mutlaka belli bir

süre ilkögfetimde başarılı mesleki tecrübesinin olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca
Büyük Britanya'da CA TE tarafından belirlendigi gibi, öAretim elemanının, öArencisinin
ihtiyacı olan gerçekçi mesleki rehberligi yapabilmesi ve kendisinin yeterli bir rol modeli
olabilmesi için beş yılda bir ilköAretim suufında bir dönemlik süreyeeşdeger olacak bir
süreyleögretmenlikyapmakoşuludakonabilir.

.

6. Okul Öncesi. Elitime ve tıkokula Ölretme~ Yetiştirme
Bütünlülü:

.

Sonuncu fakat önemli bir öneri olarak QkUıöncesive ilkögretimde egitim anlayışı
obütünlügünÜ!1 saglanması gerekmektedir. Çocukların 3 - II yaş dönemideki kapasite~e-

rini en üst düzeyde kullanmalarını ve sonrakiyaşamlarını etkileyebilecek olulJllu
yaşanbları kazanabilmeleriiçin bu dönemdekiegitim anlayışındabütünlüksagıanmalı,

.,.
çocukların öArenmeyi ölİenmesini sagıayacak Ortamlar hazırlanmalıdır. Özellikle henüz
somutişlemler dönemindeolan ilkokuldakiçoc~an, soyut işlemler döneminin
özeııiklerine uygun ögretme-ögrenmeortamlarıylaögretmeye Çalışan,ezberci, ayaklı
ansiklopedileryetiştirensistemdenvazgeçme zamanıgelmiş geçmiştir.

.
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.Program Öleleri TIhkiye'deki 4 Yıllık İngilıere 'deki 4 Yıllık.
Lisans Programı Lisans Programı

Toplanı Toplam
saat % Saat %

ı. Konu Alanı Bilgisi 882 38 505 31
2. İlköiretim Programında YerAlan Konu

Alanlarının Öiretimi
. . . 602 26 494 31

3. Mesleki Bilgi 686 30 145 9
4. Okul Temelli Yaşantılar 154 7 465 29

1UI'AL 2324** 101 1609 101

Tablo 2. Lisans Düzeyinde Türkiye'de ve İngiltere'de İlköğetime Oğetmen Yetiştirme
Programlarının Karşılaştıolması

* Programda yer alan ölelere ayolan en az zaman miktarlan CA TE tarafından belirlenmekle
birlikte, toplanı zaman miktan bir kurumdan dilerine deliıme gösterebilınektedir.

Yan alan için aynlan zaınan miktan burada toplanı saııı içinde kapsanmamlltır.**
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