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MATEMATtK ÖGRETMENt
NASIL YETtŞTtRtLMELt

Prof. Dr. YusufA YDIN(*)

Özet

Bu çalışmamıidamatematik~bnenlerinin yedştiri)mesinde,ortakstandartların

.

tespiti ve bu ortak standartaJraulaşmada matematik öAretmeni yetiştiren yüksek
öAretimkmumIanmngörev ve soruınlululdanüzetİndeduracaAız.

Matematik öAretmenlerininana amacı, öArenc~lerininmatematiAi.anlama ve
yapma kuvvetlerini geliştirip, matematiAi kuvvetliöArenciler yetiştirmektir. Bir
kişinin matematikte kuvvetli olmasından; o kişinin matıldı düşünerek verilen veya
karşılaşttAıgünlük bir problemi, yeniçözüm yolları bulup önererek,yeni.metotlar,id-
dialar ortaya koyarak, çeşitli matematikselmetotlarıetkili kullanarakçözebilme yete-
neAininvar ve gelişmiş olmasımanlıyoruz.. i

MatematiAikuvvetli öArencilerin yetiştirilebilmesi içinde, bir öAretmen
adayının

öncelikle matematik kuvvetinin arttırılmış olması gereklidir. Matematikte kuvvet

ancak matematik yaparak kazanılmaktadır. Bunun için öAretmen adayına yüksek
öArenimi sırasında matematik yaptınlma1ı, buluş, analiz etme, matematiksel modeller
kurma, 'veri toplayıp deAerlendirme, yeni savlar ortaya koyma vb... uAraşlarla problem

çözme yeteneAi iyice kuvvet1endirilmelidir.
. MatematiköAretmeni yetiştiren~ek öArenimkurumlarımız,okullarda mate-

matiAin öAretilme ve öArenilme metotlarım, amaçlaı1nı bilen, öArencilerinin matema-
.tik öArenirken psikolojik durumlarını bilimsel olarakalgılayabilen, sınıfında tüm
öArencilerin fayda1anabileceAi uygun matematik öArenme ortamı yaratabilen,
öAretmenlik vasıt1annı kazanmış, öArebnen1er yetiştirmelidirler. ~cak bundan sonra
adaya, matematik öAı"etmeni olma hakkı verilerek, mesleAi yapmaya yetkili
kılınmahdır.

Giriş

Bu çalışmamızda meslek standartları açısından, matematik öAretmenliAi
mesleıinin, standartlarınelerdir? sorusuile bu standartlaragöre matematiköAretmeni
nasd yetiştirilmelidir?sorusuüzerindeduracaAız.

.

(*) Orta Dolu Teknik üniversitesi Etitim Fakültesi Ölretim :Qyesi .
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Matematik ve matematiköAfetmenligiülkelerinanadillerive yerelkültürleri (al-
fabe, rakam sembollerivb...) hariç e~nsel bir dersve meslektir~Bu meslek için ortaya
konacak standartJardaevrenselolmak zonındadir.Ülkemizde tümyüksek ö~nim ku-
rumiarımn,İnatematikö~tmeni yetiştirenilgili birimlerincetartışıIarakkabuledile-
cek ve benimsenip, uygulamaya konacakbir standartJarlistesi hazırlamak gereklidir.
Belirlenecek bu evrensel standartlaragöre 'matematik ögretmeni y.etiştirecek olan
yüksekögretim kurumlarıiçin bu standartlar;yol göstericive ulaşılmasıgereken hedef-
ler olacaktJr.

'
.

YE;Dt STANDART

Matematik ögretmeriliAi meslekstandartları 1991 yılında Amerikan Matematik
DemeAince (MAA) oluşturulan bir kOnUsyonda tespit edilip, yayınlanarak,tartışmaya
açılmıştır. [3] MAA komisyonunda ortaya konan başlıca 7 meslek standardı başlıkları

şöyledir.. .

1. Bilgi, 2. Problem çözme, 3. Aktanna, 4. Sevme

5. Önemseme, 6. Teknoloji, 7.Pedagoji.

Meslegi yap~ya hak kazanmış yeni bir nıezunda bulunması istenen bu 7 meslek
standardıoı kendi yorunılanmızı da ekleyerek kısaca açıklayalım.

.
1. Bilgi: Matehıatik ~tmeniöAreteceAi okul m8tematiginden~ geniş mate-

matik bilgisine ve matematik anlayışına sahip olmalıdır., Matematlgi birbiriyle
baglantılı kuralların bir sistemi.olarak algılamış olmalıdır. Böylece matematigin her

alt dalında en az birkaç ders ve matematik dışmda istatistik,genel fizik~ bilgisayar ve
ö~tmenlik meslek derslerini almalıdır.

2; Problem çözme:. Matematik ögretmeni verilen verileri analiz ve organize ede-

rek, matematik pı:oblemlerini kolaylıkla çözebilmelidir. Etrafındaki günlük yaşam
problemlerini; edindigi matematik bilgisi ve problem çözme metodlarıyla analiz edip
modelleyerek çözmeleri için adayJar teŞVikedilmelidir. Bunu saıtamak için;

A. Gerçek hayat problemlerinin çözümünde omam, modeller kurdurmahdır. "Bir
büyükşehrin ana kavşagında trafık akışının iyileştirilmesi" ve "Bir okul binasının
yangında eQ.kısazamanda boşaltılması" gibi gürilük problemleri matematiksel model-

lerle çözebilmelidir. Bunu kolaylıkla yapabilir d~ma adayları getirebilmek, içinde,
onları; bilgisayar paket programlarına girmiş matematiksel modellemeler başta olmak
üzereçeşitlimatematikselmodellemeörnekleriüzerindeçalıştırmalıyız. . .

B. .onlara gerçek hayat problemlerindeki sayısal koş,ılları; gi'afiklel', semboller
.yardımıyla açıldatmalıyız. Oriları {ar.klıyorum, terikit ve çözümlerinen akla yatk:ınım

bulabilir, durumagetinneliyiz.
.
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Bu modellerneler yüksek ögrenimde her derste yaptınlmalıdır. Böyleceadaylar

kendilerini hiç karşı1aşmadı~ birproblemi çözmeye rahatlılda, cesaretle g~şmeye
yatkın hissetineli ve bu seviyeye gelmelidirler. Böylece pıatematik öAretmeni aday-
Ianmız,1ıer türlü kaynaktan gelen problemleri ortaya koyma, fonoille etme ve çözmeye
hazır şekilde y~tiştirilmelidirler.

3. Aktarma: Matematiksel fikirleri sözlü ve
yazılıolamkaçı1dıkla ve kolaylıkla

aktarabilmelidir. Buıada ka~ tartışabilmeli çeşitli yönlerden ilgili sorular sorup,

yanıtlayabilmeli, yeni çözüm yoUarinı yönlendirebilmelidir. Mantı1csal açıldamalar or-

taya koyabilmeli, öArencilerin yanıtlarını tenk,id edebilmeli, gerekirse överek

de~erlendirebilmelidir.
.

Böylece mateJnatik @'etmen adayları(nın):

A. Matematik kavramlarının. teoremlerinin ve diAer teknik bilgilerinyazılı ve
sözlü aktarılmasında geı'ek1i olan iletişim becerileri geliştirilmelidir.

B. Farklımatematikseviyesiridekikişilere,etkili~ı ~nmelidir.

C. Matematik kavramlarının gelişmesinde ve aktarılmasında kullanılan matema-
tiksel sembollerin önemini takdir etmelidir. Bu sembolleri en ma'ntıldı şekilde kullana-
bilmelidir.

Buözellik1eri gerçeldeştirebiIinek içinde, rutin olarak öAretmen adaylarının

yüksek ögrenim sınıflarında, matematik hakkında yazarak. konuşanık derse katılması
gerekir. Bunu grup'Ça1ışmaJarında bulunarak saAlayabiliriz. Gnıp çalışinalarında. aday-
1ardan, çözümlerini ortaya koymaları OO1derrlr.Grup çalışmalarında matematiksel bilgi-
leri yanında. bu pilgüeri nasıl.sunduklanna. pazariadıldarıı önem verilmelidir.

Matematik eAitimcilerince kabULedilmiş ana bir kural "MatematiAi her bilen, onu
IVı öAretemez" kuralıdır. Matematik öAretmek için pşi, önce konuyu iyi bilmeli;

sonra belli kazanılmış beceri ve öAretme yeteneAi ile konuyu açık seçik kolaylıkla akta-
rabilmelidir. Çok somut bir örnek vermek için !im l/2n=? sorusunun n-OO için
yanıtının bir bütünü her seferinde yarıya bölmek üiere elde edilen parça1arın a1anlarının;

n büyüdükçe ınaldıAmı ve n bölme sayımız çok büyük alındıAında elde edilen alanın
sıfıra yaklaştıAını geometrik olarak, birbirimlik alan parçası olan kare ka~ıt üzerinde

somut olarak; kaAıdı her seferinde ikiye kat1aYarakgörüntü1eyebilmelidir.

4. Sevrne: MatematiAi gerçekten hem tarihsel, hem de kültürel yönden sevmeli,
takdir etmeli ve onu güzel bulınalıdır. MatematiAin analiz, geometri. cebir, topoloji
vb. gibi. çeşit1~ alt dallarında veya matematik dışında bir alanda kullanılması, onun
fayda ve güzelliAini ortaya çıkarır. MatematiAin kendi içinde çeşitli dalları arasnıdaki
baAıntıları öArenmek, onun ögrenilmesini zenginleştirir. Bu ise adayların daha fazla

matematiköArenmeistekleriniarttınr.
.

Böylece öAretmen adayları, aşaAıdaki özellikleri elde etmek için tecrübe sahibi

olmalıdırlar.
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,

A. Matematigin alt dalları arasıDdaki baAIarı keşfetmelidirler.

B. Matematik ile diAer disiplinler arasındaki baAIarıkeşfetmelidirler.

C. Bir durumda ögrenilen matematigi, diAer durumlarda doAacak problemlere uy-
gulayabilmelidirler. '

,

Böylece matematik öAretmeni yetiştiricileri derslerinde bir kavramın mümkün
olan tüm uygulamalarınıvererek, matematiAin kullanınızenginliAini ortaya koy-
malıdırlar. Aynca çeşitli yollarla çözülebilecek problemleri sınıfagetirmeli, diAer ders-

lerde geçen kavram ve çözüm yollarını önemlevUrgu1amahdırlar.'

5. Önemserne: Matematik öWetmen adayları, matematigin yaşantımızdaki yerini
ve ÖDemini anlamış olmalıdırlar. Aday; matematigi, modem toplum hayatııiın ne kadar
çok ilgilendirdigini gönnelidir. Onun fen ve sosyal bilimlerdeki uygulamaları yanında,
hepimizin günlükyaşamındakiyeri ve öneminianlamalıdır.

'

Matematik insanhAın' eseridir. Matematikçilerin ve matematiAin topluma
katkılarını bilen, bunu sevinçle öven adaylar yetiştirmeliyiz. Geometrinin, aritmetiAin,

analiz ve istatistigindoAuşlarınıngelişmelerinintarihçesinibilmelidir. Aday:
'

- MatematiAin dinamik yapısını keşfetmiş, sosyal, kültürel ve ekonomik
gelişmelerde gittikçe artan ÖDemini kavramış olmalıdır.

-Bellibaşlı okul matematiAi kavramlarının tarihi ve kültürel gelişimi üzerine
bir görüş'kaZanmış olmalı ve onların ÖZGÜN kaynaAını bilmelidir.

Bu bir tekMatematik Tarihi dersi ile yapılmamalıdır. Her derste verilecek mate-
matiAin; öz tarihi ve kültürel yönleri; eski, modem ve bugÜijkü.matematiAe katkıları
olan kişiler, yeri geldiAinde ders içinde ortaya konmalıdır.

Bilhassa matematik kavramlarının ,ve fonnüllerin keşfinin ve gelişiminin özlü ta-
rihi verilerek bu iş yapılmalıdır. Aday, Tarihte bir pröblemin çözümü sırasında; ort8ya
çıkan yeni problemler kavramlar ve bunların çözümlerinin matematiAi zengin-
leştiriligini görmelidir.

MatematiAin önemli uygulamaları, fen bilimleri yanında politika, ticaret ve sos-
yal bilimlerdedir. Haberleşme, trafik akış problemleri ve ekonomideki uygulamaları
çarpıcıdır. Bunlar gözardı edilmemelidir.

6. Teknoloji: Matematik öAretirken ve ögrenirken teknolojiyi kolaylıkla kullana-
bilmelidir. ' '

Günümüz teknolojisi, bütün seviyelerde matematiAin nasıl öğenilmesi ve
öAretilmesi gerektiArni etkilemiştir. Uygun kullanıl<JıAında bilgisayarlar matematikie
teme,l soyut kavramları somutlaştınnakta ve ögrencinin görüş açısını genişletmektedir.
Bilhassa uzun, yorucu işlem gerektiren hayat problemlerini çözmemiz kolaylaşır ve
ögrencilerin matematik anlaY1§ları derinlik kazanır. Hesap makjnaleri ve bilgisayarları
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kullanarak, öAfencilet daha fazla matematiköArenirlerve bunlarıdaha hızlı ve doAm
matematikselproblem çözüm~ kulJanırlar.Kısaca adaylar hesap makinelerive bil-
gisayarları kullanarakyetiŞtiri1melidirler~.Aksi halde öArencilerinmatematikkuvvetle-
rinin gelişmesini sınırlamışoluruz.

Bunun için matematik öAretmenliAiprograniıarı içerikleri yeniden temelden
şekillendirilerek, daha fazla teknoloji kullanımıyla işlenebilir dw:uma getirilmeleri,
gerçekleştirilecekönceliklihedefler~.

7. Pedagoji: Matematik ö~tmeni adayları, ö~tmenlik özelliklerini en üst
düzeyde kazanmış olmalıd1r. Bu özelliklerin detayına burada ginniyeceAiz.

Bütün bu standartlar ~bir yılda, tekbir veya birkaç dersle saAJanamaz. Aday
yüksek ö~timde aJacaAı birçokdersin ve beUi bir programın s~ucunda yukarıdaki
standartları kazanabilir. Bu ortak standartları saAlayacak prognunJann, her Okul seviye-
sindeki ö~tmenler için ayrı ayrı yorumlanması, açıklanması ve yayınlanarak ortaya
konniası gerekir. YükSek öAretim kurumlarının matematik ö~tmcni yetiştiren birim-
lerinin katılımJYla oluşturUlacak ortak çılışnıa gruplarınca bu standartları saAlayacak

ideal ders programları hazırlanmalıdır. Bu prognımlar matematikö~tmeni adaylarına
ne mikt3r ve tür matematik bilgisi, nasılbir teCrübe, hangi becerilerin kazandınlması
gerektiAiğibikonularıiçenneli~.

.

. SO, YILLIK HEDEF

Ö~tmen adaylarınm yetiştirilmelerindeoiilara aşaAıdakiözellikleri kazanma-
larma çalışılmalıdır.

.

Adaylar(ın):

, a) Kendi başlarına matematikyapan, ögrenen baAımsız kişiler olmalıdır.

b) Problem çözmede, onların kendi teknik, kavrama ve gidiş yollarının
geliştirilmesinedikkatedilmelidir. . -

c) Matematiksel yapılarıkavrayaqdc,iddialanortayakoymak, iddialarıçürütmek,
mantıksal ~ bulunmak,sonuçlarındoAnıluAunutest etmek gibi tecrübeler
kazanmalıdırlar.

Yüksek öArenimyıllarında, sınıflarınpasif dinleyicileri yerine, aktif katılımcıları
olmalıdırlar. Sınıf uAraşları; şüpheci düşünmeler, sorgulamalar ve zıt örnekler bulma,
yeni ilginç yorum ve fikirleri ortaya koyup, bunların doAnıluAurlukanıtlayabilme vb.
etkinliklere yer vennelidir.

Adaylar yeni teknolojileri, modelleri, araçları sınıf ta kullanarak kendi başlarına
veya grup oJarat matematiAin belli konularını keşfederek ögrenmelidirler. Böyle bir
sınıf ta öAretim üyesinin derse yaklaşımı~ bilgiaktarmadan ziyade matematik

öRrenimini yönlendinne pıindedir.
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Matematikyapılarak öArenillr. Bu sebepleöArctmenad8ylan için matematik
sımt1arı mateınatiAin öAretildiAi, ögrenildili yerler delil, Y APILDIOI yer olmalıdJr. .
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