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İLkÖGRETİM OKULLARINA
ÖGRETMEN YETİŞtİR.ME

AydoAan ATAÜNAL (*)

Egitim, insan olarak varoluşun en önemli göstergesi ve vazgeçilmez insanlık hakkı,
ödevi ve görevidir. Zorunlu egitim kıidemesioi olU§t1U3ftilköjretim ise fert ve topluluk-
ların, insan ve millet olma niteliklerini kazandıı., milli bir kunımdur. Vatandaşlık hak
ve sorumlwuk1anmn demokrasinin erdemleri ve yüceliliyle kaynaşbt1larak davram§8
dönüştürülmesi de ilköjretimin görevidir.

Bu bakımdan iLkÖAretimöAretmeninin, bu görevi yerine getinnesi için gerekli bütün
davranışlan en üst düzeyde kazanması ve öArencilerini ilgi ve kabiliyetleri yönüJ\de
yetiştirerek. zihinsel, duygusal. sosyal ve bedensel yönlerden saAlıkh birer vatandaş ola-
rak hayata ve üst-öjrenime hazırlayıcibilgi ve beceıi1ere sahipolması toplumumuzun en
haklı ve gerçekçi beklentisidir. ,

Bunun için öAreimen, bütün toplumlarda iDsan yetiştinne düzeninin vazgeçilıpez,
temel ölesidir. O'nun elitimde taşıdılı önem, hiçbir zaman ve hiçbir yönden
tarbşılamaz.Bunun yanında geniş ()lçüde teknolojiye dayanan biregitim düieninde ise,
öjretmeninrolü giderekartmaktadJr.

.

. Hangi düzeyde olursa olsun, yapılan elitirnin nitelilini, öAretmeninnitelilinden'
soyutlamak olanaksızdır. Çünkü, egitimin nitelilinin temel belirleyicisi öAretmendir
ve de öAretmenin nitelilidir. BüUin etkinliline ve gücane ratnıen başdöndüı'ücü bir hızla
gelişen teknolojinin, gerek elitimde ve gerekse kalkinmadaki payı, "insan" faktOrünün
çdc altındadır.

.

ÖAretmen;çevre ve ülke kalkınmasındadOAnJdanilişkilibiretkinlile sahiptir.Daha
öliemlisi insanımızın, milli birlik ve beraberlikruhuiçinde yaratıcı, verimli, ba§8nlİ,
uyumlu ve mutluvatandaş1arolarakyetiştirilmesindenbirinciderecede sorumludur.Bu
nedenleöAretmen,özellikle ilköjretimde görev yapanölretmen; bütündünyadaoldulu
gibi ülkemizde de her zaman ~tleri üzerine çeken ve onun yetiştin1me biçimi,
üzerindeen fazla tartışıiankonulardanbiriolmuştUr. "

Gerçekten sosyo-ekonomik ve politik çalkantılar içinde bunalan. bugünkü
dünyamızda, öAretmen yetiştinne üzeriridekitarbşmalar, hemen bütün ülkelerde yeni
boyutlar kazanmıştır.

(*) M.E.B. Yüksekötretim OenetMildilril
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Hiç 'şüphesiz çaAdaş, bilimsel ve teknolojik ge1ipeler, öAretmen elitiminde izlenen
yaklaşım ve yöntemlerin sürekli o1araİcgelişmeye açık tutuI,nawu zorunlu kılmaktadır.
Nitekim eAitimde daha nitelikli ölretmen yetiştirilmesi Cumhuriyetin kuruluşundan
beri, üzerinde önemle durulan konulardan biri olmuştur..Bu süre içinde dokuz defa köklü
program deAişiklili yapılmış, ilkokullara ölretmen yetiştiren kummlar, ilkokula dayalı
4 yıllık öArenim ~ren bir !fteslekqk~u ikeı,ı.~aıamalı olarak ~liştirilmiş ı 990-199 ı

ölretim yılından iti~n~,~ yılbk y11ksek ~.oıretlnen yetiştirenkummlarhali-
ne dönüştürülmüştür. Böyıece, öAfetOienyetiştirmede de bi bütillÜök saAIanmıştJr.

<>aretmen Yetiştirmede Sorunlar

Bu ilerleme ve gelişmeler yanında birtakım yetersizlikler devam etmiş ve bazı
önemli sorunlarda bir Wrlüçözülememiştir.

Günümüzde yapılacak iş, ddişendünya ~<>ŞUÜarına,çaldaş bilim ve teknolojiye
ayakuydqranölretmeni;~ birdeyiş1e2~'li YıİbInnöl,retriıeniniyetiştirmektir.

.

~tmen .yetiştinnede batlanimlik sorunu olmat tizere, çeşidi' sonmiar vardır. Bu
. sorunların çözümlenmemesinin bir nedeni, niceliAe önem verilerek her yıldaba fazla

ö#retmen yetiştirilm~jnin ön planda tutulması~~

Diler nedeı:ıler şunlardır:

1. Batı ile uzun yıllaIdan beri gelişen ~ raAmen, her kademede eAitimin ma-
hiyeti yeteri~ anlaşılamamış; geleneksel elitim sürüp gitmiş, birtakım bilgiJer, ge.:
rekli olup olma<blı araştınlmadan ve de ezberl.etiIJne yolu ile öArenci1ere icazandınlmak
istenmiştir.Ölretmen.de bu aıılayışıaşamamıŞtır.

2. Bu kunımIara nitelikli ÖAretimekmıaiu SaIJanmaSı için belirli ve tutarlı bir politi-
ka izlenmemiştir. 70'li yıllan~ ortalarından başlayarak 8O~li.yJ1larda devameden
ölretmen yetiştirme politikaları ülkemiz bünyesine uygun düşmemiştir.

3. ÖAretmenyetiştirenkurumlano~iın s~ zaınanlaartıDIŞolmakla bir~.
te; bii ~Iişıne, dahaçok lr.uiş deıŞIe.rinin~~ SeDeı~ vç pe<lagojik(Qr.
masyoıı~ dersler iIunale'lıammIŞfU.tJyguIamayadönök çaJıŞmaIarda ~i
olmamıştır. ...,

.

4.ÖAfetmenyetiştiren~ lnr)ş~tmenIerinin, eAitimderslerinideoku-
tabileceli yanlış bir ilke olaı"akbenimsenıniştir. . '..

S. Ölretmen yetiştirenkururnIannçolu;' öiretim elemanı. fiziki ortam,ders EÇ ve
gereçleri bakımındangerekli şartları taşımaktanuzakkalın ,. .

6. Yapılan elitimin başarı düzeyi de düşüktür. Bilindili gibi öl*etmenliıegiıiş .
sınavındaba§aI'ıortalaması,hem genelkUltürve pecta80jikf~,hem de özel abm
elitimi ~ beklentininoldukçaaltındadu'.

.

. 7. Kuşkusuz nitelikli ÖAretmen yetiştirmek için ilkadını uygun aday seçimidir. BIf
husus mesleAe yatkın kişilerin programlara alımiıası demektir. Bununiçin ölretmen
olarak yetişecek adaylarda, birtakım akademik yeterlikler yanında kişilik özelliklerinide
içine alan belirli özgül niteliklerin aranması gerekirlc:en,.bu yapıJmaınışb.r. .
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8.Ölretmen elitiminde öAretmenin sahip olması gereken duyuşsal vebilişsel dav-
ranışlan kazanmasında yardunCı olacak LıaZırJIkeRitimine önem verilmemiş; lise mezu-
nu. isteyen. her genç ~tmenlik prog1'8mma girebilmiştir.

9. ÖArefmen yetiştiren kunımlara kaynak olması gereken "ÖJretmen Liseleri" ile il-
gili kurumlar arasında hem programlaraçısından. hem özendinne ve yönlendirme
açısından h!IA saAlıklı ve guçlü bir baA korolarnam

.
. .
10. Böyle bir ortamda yetişen öAı'Ctmen. mesleliniprofesyonel bir meslek olarak.

görmemiş; kendini yetersiz. doyumsuz vemutsuz hissetmiştir. Ekonomik güçlüklerde
eklenince, öAretmenler genellilde SO yaşın altında emekli olma yolunu seçmiştir. Oysa
Batıda. özellikle Japonya'da ilk ve ~UUarda gÖl'ev yapan öAretmenleıjn çp~unluAu,
belirli mesleki deneyim birimine ve olgunluluOa sahip ve 40 yaşın üstünde iken; bizde
bu yaşın altında ve en verimli çaAlannda meslekten aynlmaktadır.

11. Bütün bunların ötesinde. mevcut sistem ve uygulama, öAretmenlikruh ve ideali-
ni kazandmcl bir yapı ve işleyişi gerçekleştirmekten de uzak kaknıŞIır. ,

Ölretme" Yetiştirmede Bütünlük Sallanması
Bu nedenleri, kısmen de olsa, ortadankaldırÔıakiçin. 2809 sayılı YükseköArdim

TeşkilAt Kanunu'nda yapılması istenilen degişiklikle, e~tim yüksekokullarının da
fakfUteye dönüştürülmesi öngöı'ülmüştür. '

Bu düzenleme.ıin temelinde. ~Iirtilen sorunlara çözüm getirmek yanında şu
gerekçeler de yatrnakUdr:'

,

i - ÖJretmenlerin tek kaynaktan yetişmeleri zonmlu görülmektedir. Çünkü yıllarca
ÇO§itlikaynaklardan öAretmen yetiştirmek, öAretmenler arasında sürtüşme. uzlaşmazlık.
huzursuzluk ve burukluk nedeni olmuş, bu yÜzdenelitim sistemimiz büyük yaralar
almıŞtır.

' '

2 -Bütünölretmenlerin. ayriı amaç do~ı.usunda görev yapan sorumlular olarak

dent pedagojik formasyon, genel kültür ve özel alan elitimi almalan beklenir. Ancak
böylecebir bütünlük içinde. ayııı davranışlara ve aynı ~tmenlik ruh ve idealine sahip

öAretmenleryetiştirilmesimümkünolabilir. '

3. Günümüzde süratle gelişen ve deAişen 'çalın gidişine ayak uydUrabiImek ve
insanımIZl.21. yüzyıla üretici olarak yaşayaçak şekilde hazırlarnak ancakçaAdaş prog-
ramlarla mümkündür.

Yeni düzenleme ile gerek ilköAretim, ölretmeni yetiştiren kurumlarda gerekse
ilköAretimde öAretim tekniklerini çalın gereklerin~ göre yenilernek ve geliştirmek için
uygun ortamyaratılabilecektir. '

.

4. ÖAretmen kendisini sürekli geliştirme ve yenlleme İhtiyacı duymalıdtr. Sosyal
gelişmelere ve ~Aişmelere s8AIıkll ve dengeli bir şekilde uyum saAlayabilmek için s0-
runların çözümünde. yalnızca sınırlı ve belli bir çerçevede bilgi edinmiş olmak yeterli
deAildir. Bilginin üç-dört yılda ~ir katlandtAt günümüzde; bilgiyi anlamak, kavramak,
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uygulamak.analizve sentezetmek,delerle~k yararlanmakve öArencileribu
düzeyde davıamşlariayetiştirmek.öJretmenlilin temel oite1ilidir. .

S. Ölretmenlik dinamik bir elitim ortamıridakazanılabilir. Bunun için toplUmumu-
zu ve insanımızı dahamutlu kılabilmek amaeıylagençkuşaklan dinamik bir elitim
ortamı saAIayarak gerçekçi, araştmcı, üretici. yaratıcı; kendisinegüvenli ve yeterli;
çaldaş, akılcıdemokratik,birkişilikteyetişiirmekzorundayız.

. .
.

Çocuk ve gençlerimizibo amaçlardoArultusundayetiştirec::ekölretmen1erimizin,
kendilerininde bu davranışlarıö1ldc d~ kazamnalangereianektedir.

Bu OOkundanbütünötretmenlerln,en ai "Yüksek düzeydeelitim'ölrehm, biliırisel
araştırmave yayın yapan " fakülteıerdey~tiştiribneleri kaçınılmaz ğörülmektedir.

Ölretmenin TemelNitelikleri

ÖAretmenin konusu, doAanın en kannaşık, anlaşılması, şekillendirilmesi en güç ve
eşsiz yaratılı olan insandır. Bu durum öAretmenlili sadece mesleklerin en önemlisi ve
kutsalıdelil; engüçmesleliyapmıştır.

.

Olretmeninkendi!leözgübir~nlik ~ım., deler yargı~,davranış örijntüsü,
yöntemve tekıülderivardır. .

.

Bu gerçekler gözönüne alın<fılında. çalımazda, iIkÖAfetim okullarında. görev alacak
ölretmenin, bilgi aktancıolarak delil; kişililigeliş~k ve elitim sürecine UIm ilgi-
lile~ birlikte katılacak temel unsur olma bilinci ile yetiştirilmesi bekleôir. B.ıınun için
ölretmen; . ,

- Kişilik olarak gelişmiş,

- Bilimsel dÜ§ÜDmegücüne ve geniş bir dünYa gQrüpıne sehip,

- Yaratıcı bir dinamizm içinde olan,

- ÖAretmenlik meslelini bütün incelikleriyle kavramış ve benimsemiş,

- tnsan sevgisi ve meslek heyecanı ile dolu.hoşgöıii~,

- tnsan ilişkilerini geliştirebilen,

- DeIiŞen duruma göre davranabiJen,

- TopIumunözellilini bilen; delerlenmkonıyanve geliştirebilen,.

- çevre ve öAreıici ihtiyaçlarmı kavrayabilen ve bunlara çözüm üretebilen,
.

'-
.

'- çevreninincelenmesineve ~ çöz~~yaı$ncı ve önderolabilen,

- ÖArencm her bakımdan rehberlik yapabilen,

..- Yeni amaçlara, araç. gereçlere ve yt1ntemJere uyıDleıı,

- Yeteneklerini en etkili birşekilde kul~abilen, kendine güvenen bir sevgi ve
bilgi kaynalı olmalıdır.
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tlkölretim öıretmeni Yetitti Yakla,ıın

Her §eydenönce, ölretmen elidmiyle ilgili .irişimler, gerçekçi. salbkh ve verimli
olmalıdır. Bunun için, bugünküsorunlarlabirlikte,toplumsalgelişmeler sonucu ileride
çıkması olası SOrUnJannbelirlenmesive çözOmyollarınınortayakonulmasıgerekir. Bu
da bilimsel bir araştırmayı ,gerektirir. Ancak bugüne kadar böyle b,ir inceleme ve
araştırma yapılmamıştır.

Birçok meslekte oldulu gibi, ötreunenlik mesleli için de birtakım evrensel ölçütler,
standartlar ve modelkJ sözkonusudur.

Bugün kuşkusuz bütün ülkelerin tarihsel. siy.asal, sosyal, ekonomik ve elitim
yapılan ile özgeçmişleri ve ileriye döpük amaçları birbirinden farklıdır. Böyle \>00olsa
bütün ülkeler; elitim bakımından birtakım ölç~lt, standart ve modelleri daima
gözönünde tutma wnmlululunuduymaktadır.

son araştumalar iki geıçele dikkati çe1ane.ktedir:

1. Toplumda her alandaki başannın düzeyi elitimin standaı1lan ile; elitimin stan-
. dartianda ölretmeninnitelili iledolru <nntıhdır.

2. ötreuneninniteliliise,öAre-ıilin profesyonelbirmeslek~e getirilmesi-
ne balııdır. Çünkü ölretmenlilin bilgi, deAeı' ve normları ancak uzun süreli ve özel bir
elitim sürecisOnundakazanı1abilir.

.
. ,

. Bu iki nokıa;jyi yetipjlmiş, belli güç, yetenekve yetkileresahipve a~ zamanda
okullangelecekiçinyenidendtfzenlemesoıumluluklarmıalacak~re ihtiyaç
oldulu gerçelini vurgulamaktadır. Bu anlayışta öAreUnenlik üst düzeyde beCCıiLere, ye-
terliklere, motivasyona sahip bir profesyonel rneslektir. Profesyonel bir I11C$lelin men-
subu olarak ölretmen, okula, bilmesi gerekeninhepsini~ilerekgelen bir kimse
olmayıp,bilmesigerekeninneoldulunu,bunlannasııbelirleyecelini,neredenelde

, edeCeIini ve başkalarının bunlananlamhhalegetiımelerinenasılyardımedecelini bilen
ve ()Iremneyi ölreten kimsedir.

Ölretmen Yetiştirmede Aşamalar

i . Aday Seçimi

Ölretıneiı olarak yetiştirilecekadaylarınseçimi, üzeriDdetitizlikledurulmasıgere.,
lcen bir husustur. Ancak ölreunenlik dOn'bizde, bugün gelişmiş ülkelerde başarılı
gençlerin istekle k~ bir meslek iken. Şİmdiülkemizdegenenikle başarısı "orta"
ve ortanınaltındakigençleringinnek zmında kaldıklarıbirmeslekolmuştur.

Üniversiteye girişte, ölretmenlikprogramlanni seçenlerin % SO'ininoı1aölfetim
başarınotu60'10albndadır. '

tlkölretim ötretıneni yetişqrenkunımlarınasıl kaynaammölreunen liseleri olması
gerekirken, bu kurumlardaki Ölrencilerin ancak % 10'u ölreunen lisesi çıkışlıdır.
Ölreunen lisesi mezunları, ölretmen yetiştirenprogramlarayönelmek yerine, sosyal
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statüsü ve ekonomik durumudahayüksekmeslekleri tercih ctnıektedirler. Nitelikli
öAretmen yetiştirmek için mutlaka yetenekli ve başarılı ö#rencilerin öAretmenlik
mesleAiney~lmesinisallaYıCi: etkili, kalıcı vegüÇlü önlemıeralınmab,dır.

n . HizmetÖncesi Elitim" <ÖlretmenlikElitimi)
Iıkögretim ögretmeni yetiştinnede .gıdaki ilkelere uyulmalıdır:

1. ÖAretmen her şeyden önce, mutlaka, çalıdaŞ., özgür ve demokratik bir elitim
ortamındayetiştiri1melidir. '

2. Bir toplumda her alandaki gelişmenin ve demokrasi düzeyinin ölçütü, özellikle,
temel vatandaşhk egitimini veımekle göreyu ögretmemn egitiminin niteliliile ilgili-
dir. Nitelikli egitim, çaAdaş anlamda tıazırlannuş eAitim proğramlan ve bu Pf08I1IIIlIann
uygulanması için düzenlenmiş çok ortamh tAitim durumları ile, en önemlisi de, nitelik-
li öAretmenlerle saAlanabilir. Bunun için, öncelikle, ilkölfetim okulu öAretmeninin,
egitim aşamasında bu anlayış ve uygulamanın geçerli oldugu bir ortamda; katılımcı,
araşbncı ve geliştirici birsorumlulukiçinde yetiştirilmesi gereJcir.

.' 3. Çaldaş,programlann deAişen teknolojilerkarşısında delişmeye'daima açık,
sürekli yeaileşmeyedönükolması esasbr. Bu, araştuma ve geliştinne çalışmalanna da
yer veren bir anlayıştır.

llköAretim kurumları gibi ilkölretim öp-etmeni yetiştiren kurumlar da; toplumla,
toplumun herkesimi ile bütünleşen~bötün1eşmesl gereken kurumlar4ır.

Ayrıca bo kurumlar, aynı zamanda progranıgeliştirme bakımından çevredekiokul ve
ögretmenlerinlaboratuvarıgörevbini de ,üstlenmekdmundadırtar.

'

4. tlkögretim okulu ölretmenlilinde ilkokul düzeyiiçin Y.İne sınıf ölretmenlili
devamebDeli: ancak bütün ögretmenlerinortak sonımlu1ulu esas olmalıdır.

,

5. Ögretmen egitimiyle ilgili genel kültür, özel alan v~ pçdagojik fonnasyon dersle-
rinin pr~gramları, ögretmenliAi profesyonel bir meslek olarak ele almalı ve ~renciye
üstün bir öArenme gücü kazandırıcı yönde olıt)alıdır..

'

.
. 6. tlköAretim okullanna ögretmen yetiştiren kurumlarda, teori ile uygulama arasında
güçlü bir baA kurulmalı ve eAitimin son iki yılında uygulama ve araşbrmaya agırıık ve-
rilmelidir.Buokullannbünyesinde uygulama~ açılmalıdır.

'

7. ÖAretmenlik formasyonun~n kazanıl;acaAı üniversite elitiminin ortamı,
ölretmenlik ruh, heyecan ve idealinin aşılaiımasını ve güçlenmesiDi sallayıcı bir yapı
ve işleyişesahipkılınmalıdır;

,',
,

.
"

8. Ögretmen yetiştiren kuııJmlar öıretmen adayının' ihtiya; duyduAu her çeşit sos-yal
ve kültürel etkinliklerin medcezi ve laboratuvarı olmalıdır.

9. Bu aşamada ögretmen adayı, mesleAin temel kavramlarını kurallarını" uygulama-
ları ve gelişmeleri bütün incelikleri iJe delertendlnne düzeyinde özümsemiş olmalıdır.
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10. 11köAretim ögretmeni yetiştiren kurumlarda egitim ve ögre~ düzeni; yatay ve
dikC;y geçişlere elverişli, ögrencilerin toplumsal etkileşimini kolaylaştıncı, grupları
okll. içinde "bOtül)lü ilkesi"ne uygun olarak düzenleyici nitelikleri bulunan kur ve kredi
sistemine g(R ayarlannialıdır:

. .

11. l1kögretim i. kademe ögtetmeııinin en ~üçük okulların gereksinmelerini
kagı1amak üzerebir ya da iki yardımcı branşta (genellikle güzel sanatlar alanında)
yetiştirilmelerisag1anmalıdır. .'

12. tlkögretim ikinci kademe braoş ögretmenlerinin de esas branşları dışında,
. seçmeli dersler için bir yada iki yardımcı branşta da yetişmeleri elitim ekonomisi

bakımmdangezeklidir.
"

İ3. tlkögretimin hem birinci ve hem de ikinci kademelerine ögretmen,olmak üzere
yönelen'ögrenciler, yaygın elitim, özel eliqm ve okul öncesi elitimi gibi alanlarda
yardu:ncıbranşseçebilmelidir. '. .

.

14. llkö1retim ögretıneni yetiştiren tüm ~ ÖArenCLLerin genel kijItürve
ortak nitelik taşıyan bir kısım meslek derslerini klJf ve ~ sistemi içinde branş ayrımı

gözetilmeden birlikte yapmaları sallanmalıdır.

is. ~gretmen adayı, ögrenim süresi boyunca elitim-ögretimle ilgili ~esleki semi- "
ner. konferans, sempozyum ve toplantıları; araştırma ve yayınları izlemeli, bunlara
katılmalı ve tartışmalıdır. Kısaca,öJretmen adayı okul sıralarında iken elitim-ögretimle
ilgili etkinlikler içinde yaşamalı ve bundan zevk duymalıdır. ÖAretmenyetiştiren kurum
yöneticileri de bu ça1ışmalan ve ortarriıhazırlamayı temel görev olarak kabul etmelidir.

. 16. Bütiln bunlam ek olarak ögretmen yetiştiren yüksek~tim kurumları da kendi-
lerini gerçekçi olarak delerleddirmelidirler. Ögretmenleri'yetiştiren öAretmenler, başka
bir deyişJe, ÖIretJnenin ögretmeni bU sahada ne derece yetedidir1

LU, . Hizmetiçi Elitim.

Meslele başladılı günden itibaren ölretmen, sürekli olarak hizmetiçi egitimden
geçı,ıelidir.

.

. .

ögretmen yetiştiren yiJkseköAretim kUrUmJannda mezunolan kişi,. bir süre (en az 2
yıl) stajyer olarak çalışmalı, stajyerlik'esnasında sınıfkendisine tamame~veril~meli;
belirlenecek bir.rehber öAretmenin gözetiminde yetiştirilmelidir.

Son on yılda gerçekleştiriJ,en elitim reformlarında, sistemin ana unsuru olan
ögretmenlere, "hayatboyu egitim" ilkesine titizlikle uyulması gereken bir meslelin

.
mensupları oIduAu göıü ile bakılmaktadır.

. i
Egitimciler. tüm yenileşme stratejilerinde hizmetiçi elitimi temel almaktadır.

Birçok ülkede ögretmenler, zamanlarının yarısını okulda, yarısını hizmetiçi elitim

'.
ça1ıŞmaIanna katıLmakIa geÇirmektedirler~
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SONUÇ
Egitimci, toplumbilirnci ve ekonomistlerin egitiminçevreye ve kalkmmaya katkısı

konusundaki düşüncelerine ve birçok ülkede görülen somut veaçıkömeklerine ragIDen,
ülkemizde 150 yıldır egitim alanında saglanan gelişmeıerin ulusal !çalkınmamıza
yansımadıgını görüyoruz. Başka bir anlatımla, niceliksel gelişmelerin toplumu olumlu
yönde etkileyemedigianlaşllmaktadJr. Konu her şeyden önce egitimin niteligi sorunu ve
onuntemelbelirleyicisiögretmenleilgilidir.

.

Bu başarısızlıgın, ögretmen yetiştiımeyi de içeren temel nedenleri şunlardır:

1 - Egitimde özellikle, temel egitimde, kişilere gerekli ve önemli ıstendik dav-.
ranışlan kazandtrmakta başarı saglanamamıştu'. Çünkü ögretmen bunu gerçeklaştirecek
yeterlikten uzak kalmıştır.

2 - Ülkemizde egitim; toplumsal ve ekonomik yaşam ve çevre ile yakın ilişkisi ol-
mayan, bir çeşit soyut bilgilerin ögretilmesinden ibaret k81~lştır. Okullar, pratik
kalkınma önderleri yetiştirmekten çok, seçkinler yetiştirme çabasındadır. Bunun yanında
ögretmen de bu anlayışı degiştirecek güce ve yetkilere sahip olamamıştır.

3 -Okullaşma oranındaki hızlı artışlar egitimiri etki ve kalitesini gittikçe azaltmıştır.
Bütün vatandaşlarn gelenekseı eAitim saglama istegi, eAitimdekalite sorununa dönmeye
fırsat vermemiştir.

4 -Egitim politikaları. ve egitim politikalarının oluşması, bu çerçevede ögretmep
yetiştirme de, ülkedeki günlük siyasi oıtanlın etkisinde kalmıştu'.

Bunun doAalbir sonucu olarak da herkesin ögretmenlik yapabilecegi anlayışı hatA
devam etmektedir. .

Kısaca; egitimin siyasal, sosyal ve ekonomik görevlerini yerine getirmesindeki ye-
tersizligini, ancak ögretmen yetiştirmenin önemini kavramak ve gereAini yapmak sure-
tiyle gidermek mümkün olabilecektir. Bunuı1 için de ögretmen adayında ve ögretmende;
onu, ögretmenlik ruh ve idealine ve gereken duyuşal ve bilişsel davrainşlara sahip
kılacak belirli özgül niteliklerin aranması gerekir~Belli bir düzeyde de olsa bu nitelikleri
arayan ölçme ve degerlendirme yöntemleriyle ögrenci alan ve ögretmen yetiştiren
fakültelere kaynak olmak üzere Anadolu Ögretmen Liseleri' açılmıştır. Ögretmen
yetiştiren kurumlann ana kaynaAını mutlaka Anadolu Ögretmen Liselerinin
oluşturmasına önem verilmelidir.

Böylece seçilmiş ve yetenekli ögrencilerin, ögretmenlige hazırlayıcı 4 yıııık bir

temel egitimden sonra bir fakülte egitimi ile ve çagdaş programlarla yetiştirilmeleri
saglanacaktu'. .

. Sonuç olarak; böyle bir uygulamayla amaca uygun ve nitelikli ögretmen
yetiştirmenin mümkün olabilecegi düşünülmektedir.
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