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Elitim ve öAretimin istenilen Ölçüde başarılı olabilmesi için, elde edilen kuramsal
bilgilerin uygulama alanına geçirilmesi büyük ÖDem t8şunaktadır. Mesleki elitim
veren kunmıtarda bkuyan.öArenci1erin,~li PrOgraınJa- çerçevesinde gözlem ve uygu-
lama yapma1an zorunludur. Bi1indili gibi bazı mesl~k da11annda da mezuniyet soo-
rasındastajyapılmaktadır.' , .

Konuya, ilkOkuBara ölretmen yetiştiren Elitim Yüksekoku1,1an açısindan
baktılımızda daha ciddi çalışmalann yapılması gerektiIİ anlaşılmaktadır. YÖK
tarafından Elitim YüksekokuUanna göoderi1endersdalıtım programDıda; Gözlem, Uy-
gulama, Staj Çalışmaları ve Uygulamasemineri, ad1arıyla ifade edileı;ı,çalışmalar:
üçüncüve <bdüncü SımOardabirer~yd OJaraItPIan1ıinmıŞ bulumnaktadır (I).

11koleul öAretmenjyetiştiren kU11Jft't1atJ,ntarihçelerine bakbltmızda uygulama
çalışmaJanyla ilgili olarak şu bilgileri görmekteyiz: ,

Dar01muaUimin-i iptidaiye'de 9 saat Tatbikat dersi vardır (2). Aynı okulların 1924
programında Usu1-i Tedris ve Tatbikat dersi yine, haftada 9 saat olarak yer almışbr.
l1köArctmen Okullarının 1937-1938 yı11anndaki progtamında ise; ikinci sınıfta 2,
üçüncü sınıf1a 7 saat Tedris Usu1u ve Tatbikat dersinin olduAu gör8lmektedir (3). Köy
Enstitü1erininl943programında öirebm Metodu ve Tatbikat dersi VardJr (4). Aynı
okulların 1947 progıamında; beşinci sınıt1arda 6 saat Özel ÖAretim Metodu ve Uygula-
ma deısi OLdUAUanJaŞaImakaadJr (5).

.

Köy Enstitüleri kapatılıp, tıköAretmen Okuluna dönüştürüldükten sonra da, uygula-
ma ders1eri devam etmiş ve dersin gerekleri titiz bir ~ yerinegetiri1ırtiştii. .

tIkölretmen OkuI1annın beşinci sınıfında 2, albncı sınıfında ise haftada 6 saat
ÖAretim Metodu ve Uygulama dersi konmuştur.' Adaylara öncelikle kuramsal bilgiler
verilmiştir.Ayaca bu ders, haftanın bir gününe konmuş: bunun smucunm,ı. öArenciler'
kısa sürelio1arakçeviedeıa OkUDaragiderekdersetkin1ik1erinek8tıırruşıard.r. ÖAretmeıı

(.) Gazi Üniversiteıi Gazi Elitim Flkliltesi Kastamonu Ei~ YGbelı:oItulu ÖlretimG6revliıi.
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adayıan. albncı sınıfın son dönemindeiki ay süreyl~birleştirilmişsınıflı köy ilkokul-
lannda uygulamaçalışmalanyapmışlardJr.

Ölrencilerin. kısa sürelide olsa. kendiokul1anndanaynlıp köylere gitmeleribüyük
bir sevinç ve heyecan yarabmfbr. çünkü bu olay. öAı'etmenlile ilkadım nitelilinde
g~müşt~.

.

öaretmen adaylan.köyJeP= fU~ ~JŞIardır:
i) 1lkhaftadersdinlemfşIerve göz1erri~:

2) Uygulamasüresince.üniteçaLqmaIannm tü.~na kablmışlardır.

3) Günlük plan. ünitepiamve yıllık plan yapmışlar;bunlarıuygulamışlardır.

4) Günlük planlannı yaptıktan sonra meslek dersleri ölretmenleri ve sınıf
ölJ'elrneniyleplanı tartışmışlarve ertesi~ dersvermişlerdir. .

S) ~ iş1~ sonra.grupbalindedegerlendirineleryapılmıştır.
6) Adaylar.köy incelemesiyapmışJaıdır. .
7) Okuldaki bir çoculun davranışlarını$Ül'ekliincelemişler ve rapor haline getir-

m~. '
,

8) Lojman nöbetiile birlikte.okul nöbetçiölretmen1ili ve okul müdürlülü uygula-
maları gibi yönetim ileilgili görevlerüstlenmişlerdir.

. .
9) Yönetim ve uygulamaçalqmaian hakkmdastajdosy;mhazırlarnışlanb.

Yukarıda sıraladıIımız tüm bu çal1fl11alarda'amaç~köy ilkokullarına Öıretmen
yetiştirmek oldugu için. 'uyıulama çalıpna1arı köyagırlıklı olarakyürütülmüştür.
Ancak, ~hirilkolwlJarın&!ada,uy~ yapılmıştır.

lIköl~ 'Oku1lannda;uygulamalarınbap1yla,yürütülmesinde.pJanlaınave 01'-'

ganizasyonunetkisi büy~. Bu OkUUardakimeslekdeısleriögreimenieriniaokuldaki
elitimin planlanmasında ve yürütülmesinde etkin bir' işleve sahipoldukları
gOrülmektedir.

Ayrıca Milli Elitim Bakanlılı. ölrelmen okullarıoa her ~LÜ maddi ve manevi
. : ., .-, , ,

<k$1i sagJaıruştır.Bu cürnledenoıar.t. uygulama~i~ PIanLanmıŞ; buıalaıa ni~
telikli. deneyimli yönetici veölretmenlerin atanması için büyük bir özen
gösterilmiştir.'

~,

Uygulama ça1ıŞnaIarı süresince.özellikle meslekdersi~ adayları yolun
bir şekilde izlemişlerdir. Aynı ~ ()I1lar.bilgi vedeneyimlerini ilkokullardaki
ölretmenlere de akt8nnışJanlır. Bu ara. okullann bazı araç ve gereçleri. aday ögrenciler
taraından üretilmiştir.

Yukarıda çok genel çizgileriyle özetlemeye çalıştılırnız ve bugün de görmeyi arzu
ettiJimiz bu güzel uygulamalarve gelenekler.I974-197S ders yılından itibaren başlayan
Elitiln Enstitü1eridönemi~.le ~zlaeımyona uAmınıştır.

Bilindili gibi. ilkokul Olretmeni yetiştiren Elitim Enstitüleri. 1982 yılından itiba-
ren Elit.im Yüksekokulu adını ainnş ve üniversitelere ballanmlştır.
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.
son on yılın, uygulama çaı1şmalanaçısındanbir deRerlendinnesiniyaptıRımızda;

amı edilen sonucu aiamadıgınuz ğ(!rillmektedh'. Bunun nedenleri, bizce şunlardır:

i) Meslek dersleri 0Are1im elemanlannın, yÜksekokuldaki eRilimin planlanmasında

ve yürütülmesindeki etkinlikleri büyük ölçUde ortadan kalkmıştır.

2) Derslerin özel ögretimleri, branş derslerini okutanlartarafından verilmiştir. Bu
kişiler çolunlukla, derslerin öAretimiyle ilgili bilgileryerine, branşlanyla ilgili kOnu-
lan anlatmışlardır. .. ..

3) Genel ve özel ölretim yöntemleri. arasında kurulması gereken. bal
sallanamamıştır. .

4) ÖAretmen adaylan sıdeee bir ay süreyle şehir okullannda uygulama yapmışlardır.

Bumm bir haftası ders dinleme. üç l1at'tm da ders veıme şeklitıde-olmuştur.

5) Adaylar, uygulama ve gözlemçalışmalarına yönelik bilgilerden yoksun
kalmışlar; bu konuda kenidlerine .yeterli bilgi veriJ.cmıemiştir. Branş derslerini okutan
Öıretim elemanları, çolunlukl~,adaylara, uygulama çalışmalarında yararlı ola-
mamış~. Bu noktada meslek dersleri .ölretim elemanlarının bıraktıkları boşluk dol-
durularnamıştır.

6) Çolu kez, 350 dolayındakison SJ.11ıfölrencileri aynı anda uygulamaya
çıkmışlardır.Bu durum, sınıfları zaten kalabalık olan ilkokullarda sıkıntı yaratmıştır.
Adayıar. oturacaklan.tartışma ~lrlaq küçükbirodabile bulanıamişrardır.Bu konu-
daki yolunlulu azaltmak düşüncesiyle uygıılamalannmart-nisan aylarına daAıtılmak is-
tenmesine de ilkokullar razı olmamışlardır. tıkakullar, uygulamalar süresince, kendi
ders düzenlerininbozuldulunu i1erisünnüşler;hattabazı yerlerde,çaJıŞmaLara yatduncı
olmaya istekli görülmemişterdir.

7) bkOkUUardaki yöneticilerin ve ötretmen1erin bazı1aruun, adaylara rebberlik konu-

sunda.yeleri kadarbi1give deneyimesahipoImadıklan;hatta~ bunlaıdan bazılannın

adaylarla iIgiIenmediklef~. Bu eksiklik lD\ItJakitgideri1melidir.

8) Ögretmen adayları, uygulama öncesinde, gerekli olan kuramsal bilgileri yeteri
ölçüde alainamışlardır. Bu kon~ aksamalar çoIurılukla, ÖAretim elemanlarının uy-
guIamalar konusundaki bilgi eksiklilinden kaynaklanmıştır.

9) Adaylar, uygu1amaçalışmalanna yeteri deiecede önem vermemektedirler. Uygula-

malar, gereli gibi izlenmedili ve denetlenmedili için, aday.larhep. başarılı
gösteri1egekniştir. Sonuçta C~ bir ölçme ve deAerIendinne ortaya çıkmamıştır.

Uygulama çalışmalarına yönelik araştırma1ar.da göstermektedirki yapılanlaryeter-
sizdİi', çaldal anlayış ve uygülamaJann aerisinde k8Imaktadır (6).

Genel çerçevede bu olumsuzluklar sergilcmenbir parantez açarak Kastamonu'daki .
güzel örneklerden kısaca söz et.mek gerekir. Kastamonu ERitim Yüksekokulu uygula-
mala'da gMIen AhAlrhkla", asgari düzeye indirmek için sallıklı çaiışmaıaryapmıştır.
Bunlan şu şekilde sıralayabiliriz:

.
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1) tlköAı'ebnenokul1anndauzun,yıllar mesıekdetsleri ölJ'ebneni olarak çalışan
ögretim elemanlan. yüksek okuldakielitim; ögretim ve uygut8ma çalışmalanna
yönel~ pIan~devre dışı bırakılmamış1ar;bilgilerindenazami şekilde isdfade
edilmiştir.

.

,
2) tıkokuJladasomimii§birliliiçindeoluMaUŞlu(.
3) Okul öncesi epim dikkate alınarak.Elitim Yüksekokulu bünyesinde. 3-6 yaş

grubundaki çocuklar için. 20 kişilik uygulama.anaokulu açılmışbr. Bu birim, 1984~
1991 YıUanarasında.b&şanhçalıptlar~. Kız ötrenciler, puradabiıer hafta
süreyle gözlem ve uygulama etkinliklerinekablmışlardır.Çalışmalar. hafta soniannda
düzenlenenseminerleıtJede~.

4) Elitim Yüksekokuliı Koruma Demeli, hayırsever if adamlan ve kamu kuru-
luşlarının yardımıyla okulkampüsüiçin<le, S~erslikli Şehit Şerife Bacı ilkokulu
yaptınlmışbr. 1986 yılında ögretime başlayan <*uıun öJretmenleri, Milli Elitim
Müdüdülü tarafındanatanmışbr.Okulda. sınıf mevcutlannın25-30 dolayında olması
ve tam gün ö~tiıp tasarlanmasına~, okulunkarizmasınm biıla yükselmesi sonu-

.

cunda; sınıf mecutJan4S-S0 doIaylanDakadar,yükselmiştir.okul açıldıJuun ertesi yılı
da ikili öAretimegeçmiştir. Şehit Şerife Bacı İlkokulu,uygulama amacıyla yaptmlmış
olup, işleyişi belirleyen protokol da bunAgörebazırlanmıştır. Ancak mevzuatta yer
olmadılı gerekçesiyle, Milli Biitim Bakaı1hlıile RektMOk arasında.sözkonusu pr0-
tokol imzalanamamıştır.Buna raJmen, ilgili okuldarimümkünOLanölçüde faydalanma
yoluna gidilmiştir. Özellikle her çeşit oyunlar, spor ve dilerelitsel çalışmalarda,
gözlemiçingüzelbirortamdoJurmuşfur.

"S) Son sınıf öArencilerişehir ilkokullanndakiÇa1ıŞmaJardan ayrıoı..;. birerhafta
süreyle, birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarına götürülmüşleidİr. Ötretmen adaylan,
köylerde yaptıklan gözlem, inceleme ve uygulama çalışmalanndan çekmemnun
kalmışlardır. Hatta süi'enin ~ fazla uutılmasım ve' tüm çalışmalarınköylere
kaydırılmasım dahi isteıniş1erdİr. Köylere gidiş-getiŞIerdeki ulaşım DUI1U, kamu Jattu-

luşla1ndaft 'SaJL8Um amçIada gideriIrniftir.
'

.',

BödInbuaçıLdainıd8rdMı SOÔra; YÖK ıaratindıiı,belidenenprogrıunda: OOzIem,Uy-
gulama, Staj çabşmalan ve Uygulama Semineri adı'aitmd& ifade ediLCnve' genel olarak,
ilkokullardakiuygulama çalışinaIanna yöneUk,eddıiUklerin blpDyla yUrütfflebilmesi
için şu önerilerde boIunuycruz:

1) Çalışmalar, pedagojik fmnasyon'deısJerini oIcutan'öJtetim eleananlannm koprdi-

nesi ile planlinıp yürülUlınetidir. Hatta bundan böyle, 'üçUnCüve dOnIURCfIsmıflaRlaki
uygulama çalışmalarının yotunluAu dikkatealıniralt, sırf bu işleri yUrübnek amacıyla

öJretim elemanları yetiştirilmelidir. 'Bu kişiler. daha ziyadeiJkokullarda ÖJretmenIik
yapmışolanlararasındanseçilmelidir. . ,

2) ÖJretim elemanlarınınçoplukla, uygulamalarailişkinbitgi ve deneyimleriye- ,

tersizdir.çeşitli seininederlebu eksikliksüratlegiderilmClidit.
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3) Elitim Yüksekokunannın bünyesindeanaokullanaçılmalıdır.BuraJarda, okul
öncesielitim ile ilgiligözlemve uyguJamayapılmahdır. r

4) ~ öz.ırlü .çocuklariçin. Biitim YüksekokuUar
.

ının bünyelerinde özel alt

sınıflar açılmabcbr. OIn:bnen adaylarının. bu tür çOe.UIdıırLa ilgili olarak gözıem ve uy-
SUJ8nayapmalarındayarar~.

.

S) Temel el.tim sekizyıl olarak planlanmıştır. .Bu bakımdau. Elitim
YüksekokulJannınkampüslerinde.en u'16 denIitli uygulamailkölretim okulu
açılmalıdır. Bu OkUUarayönetici ve ölrebnen atama1aDnda özel dikkatgösterilmelidir.
Elitim Yüksekokulu yönetiminin. uygulama okulunun işleyişine yönelik yetkileri ve
yükümlülükleri protokol metnUıde yer almalıdır. Bununla llgilimevzuat düzenlemeleri
de yapılma1ıdır;Daha öncekiyıllarda haı-lanan baıı raporlarda bu hususlara dikkat
çekildili g~ (7). .

.
6) şehir meıkeZJerille çevreköyıeroeayrıca uygulmna okulları belirlenmelidir. Bura-

lara yönetici ve ölietmen atamaJannda; deneyim. başarı ve liyakat.esaslarına özellikle -
dikkat edilmelidir. uygulama okul1amın yöneticillkleriparasa1 yönden de cazip hale ge-
~li; bU g&evlere yüksek lisans yapmış iJkok.ulötretmenleri atanma1ıdır.

Yapılari bazı ara§tumaiarda uyguJanui okullarındaki yöneticllerin çolu kez elltim
konusunda gerekli bilgi ve anlayıştan. yoksun oldukları. bunun da istenllenelitselsonu-
cu veremedili vurgulanrnıştır. (8)

7) Uygulama. staj çaIıŞmaLannda birlik sallanmalıdır (9).

8) Birleştirilmiş SIDlfllköy okullaqna gidip gelmek için gerekli olan araç
sallanmalıdır. -

9) Uygulama çalışmalarına tüm öpnciler ~aktadır. Oysaki bunların içinde
oldukça başarısız olanlar vardır. Bundan böyle. ilkokullarda ders vemıe ça1ışmalan ye-
dinci yanyılda olacaJrtJr.Bu bakımdan dOfdüncü sındii geldiliha1de,' alttan baş8rısız dersi
olanlann.çalışma1arakatılmasınaizin veril~lidir. Bu ölrenci1er içinde söz gelimi
matematik öAretimi.Türkçe öAretimiv.b. derslerinölretim1erinden~ız olanlar
çoktur. ÖArencinin. bilmedili bir konunun UygUlamasIDIyapması. bize göre tu-
tarsızlıktır. Ni8ekim bazı ~ buhususadikkat~. (lO).

10) Uygulama <*onarındaki ölreunenıer. üçüncü sınıftan itibaren ölrebnen aday-.
lanna danışman olarak verilmelidir. Okullardaki -çalışmalardanışmanlarla birlikte
yürütülmelidir. Ancak danışmanlıA~n cazip hale. getirilmesi için. -tabninkar bir ücret
ödenmclidir.

.

ll) AdayID uygulama çalışmalarındatibaşansı. dersini izleyen öptim.eleman-
lanyla ilkokul danqmanı tarafından saptaOma1ldır.

12) Adaylar. <*uIlardadahaçok ders din1emelive dersvemıelidUter.Hattadersvenne-
ler. aynı sınıfla sabahtan akşama kadar olmalıdır.

13) Nitelikli ölrebnen yetiştirmenin bir parçasıolan uygUlamalar, sadece Elitim
Yüksekokullarının g&eviolarak dOşfinÔlmemelidlr. Milli Elitim BakanllAınID da bu
konulara llgi göstenneSi gerekir. Hemen betirtelim ki bazı bilim adamları.Miİli Elitim
Bakan1ıIı ile ÖIfetmen yetiştiren kurumlar arasında sallıkb işleyen bir koordinasyonun
kurulmasma işaret ebnişlerdir (11).
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14) Söz. konusu çalışmaların planlama, uygUlama ve denetleme aşamalarında
ilkOAretim mnfettişlerinin bulunmaJannda yarar görülmektedir.

. IS) YÖK'ün anılan programında, yedinci yanyıldaıd staj çalışmalarında haftada bir
gün, ilkokullarda ders verme öngOıi1lmüştüt. EIltimin temel ilkelerinden birisi
süreklililWr. Bu"dUzenleme istenilen faydayı sallamayacabir. Bu nedenle en az bir ay
süreli staj çalışması yapılmalıdır. Hatta bir yanyıl tümüyle buçalışm~ yapılmalıdır
Hatta bir yanyıl tümüyle bu konuya aynlmalıdir. Bu taktirde, branş öAretmenleti de"
~lan. izleme fırsatı bulacakiardir. .

16) Yukanda'belirtildili üzere, adaylar ye.diDciyanyıl~ ilkokullarda ders vermekte-
dirler. Oysaki aynı yanyıl~ Fen ve Tabiaı Bilgisi Ölretimi ile Hayat ve Sosyal Bilgiler
ÖAretimi dersleri okutulmaktadır. Görülüyarki adayıar, bu derslerle ilgili bilgileri alma-
dan uygulamaya gidip ders vermektedirler.Bize göre adaylar ders vermeye
başladıklannda,0Aretimeyönelikderslerbi~iş olmalıdır. .

17) . ılkokullardakiöAretmen.erinkıbk kıyafetleriYönetmeliktebelirlenmiştir.
ÖAretmen aday1aruiın bazılarının kıhk kıyafetIeti, uyguIaına okullannda ciddi sorunlar
yaratmaktadır. Hatta bazı okul yöneticileri baskılarla karşılaşmışlardır. Adaylar, çalışına
yaptıktan okulun kurallanna uymalıdır. Bu husus aynı okul çatısı altında olumsuz bir
ikilem yaratmakta ve küÇük çoc'uklara iyiörnek olmamaktadır. '.
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