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FEN BıLıMLERıNDE EGITıM VE
ÖGRETMEN, YETışTıRME MODE~ı-

Prof. Dr. HÜ$eyin AJ,.KAN(*)

Giri,

Elitim bir planJama ve bailı olarakbir inooeı oluşturmajşidjr~ ModeHn oluşum
aşaınalannın her birinde özen gösterilriıesi gereken nokta, kitaplarda yazılı ve başka

toplumlara has aktaı1nasisteıiıler yeı;me, bize öıgü bir sistemoluştuimak olmalıdır.
Bununla,varolanmodeJb'den YararJanıImamaS savunmuyMlZ.BunJatdanda YararJa-

n,aıak. ama temelde bizi gözöllÜ1\ealan bir modelin oluşturu1masıgere~e ~~

Kanımızca, AmerikaBirleşik Devletleri'nde şöyle elitim yapılmaktadır, Alman-
yaıdaşu model uygulanmaktadJryerine, '

,
'

, .

.; Kimi 'eliteceliz ya da, ~Iitiyoruz?
, ,

Elittilimiz kimselerin yetİ§me o~mıve. Y83am koşullan nedir?

Ülkemizin, b,. ayırabileceli parasal kaynak ne ,kadardır?

Uygulamayı kimlerle yapmaktayız ve yapmala devam, edeceliz?

SOıUJannın yanıum içeren sistem o1uştmıılmalıdır. Bunun içinveri derlemek, derle~
verileri iyi delerlendirdiktensonra olayın üzerine vaımak,ısrarla ilgilileri uyarmak ge-
rekiy<r.1şleminön,koşulu, önce kenditnizinolaya inanmasızorunlu1uJudur.

i

. '

Örnelin, "ÖAretmenlik forma$yonu çok ÖDemlidir, bunu almayan
kimselerin öRntlnen olm ası gerekir" deınek güzel ve dolrodur. Ama bu
öneiide bUlunanların, iki aylık paralı bir kurs ile ölretınenlik sertifikası verdilW
düşünürsek, İnandırıcılııı yoktur. O nedenle diyoruz ki, ortaya atbAumz düşünceye
önce kendimiz iyice bir inanmalı, daha sonra b8şkaıarinm inanmasını salllU1J8la
ça1ışôıaJıyız.

, Fen BiliinıerindeEIi~, diler bilim daliarındanayncalıkJartaşır.Bu ayncalıkJar,
Fen Bilimleri'nQı yapısuıdankaynak1anır. Söz konusuyapısal farldılı1dar, Fen Bilim-
leri'nin, '

'

Uluslararası oluşu,

~) In&ıd ,Oniveniteai Elitim Fak1ilteıi OIretim Qyeıi
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Diler bili~. dallanna göre çok fazla. alet gerektinnesi ve dolayıSı
ile pahalı oluşu,

"

Gençleri,. ortaöltetim sıtalarında .etkisi altına alan romantizDJi
. içermeme.si, '

Süreklilik göstermesi. Her aşamadaki bilgilerin sürekli kullanılır
olması,

şeklinde özetlenebilir. Bu farldılıklann her biri, Fen Bilimleri EAitimi'ni hem bagıIQlı
kılmakta ve hem de w..laşbmıaktadtr. AynCa egitimin her aşamasındaki eAitimcilerin
çok iyi" yetişmiş o1masını gerektirmektedir. Çünkü devamlılık koşulu nedeniyle,her",
hangi bir basamaktaki kopukluk, onanmı zor sonuçlar dOgurabilmektedir.

fen Bilimleri'nin tek başına büyükbiralan kaplaması yanında; bir çok bilim
dalının U~melini oluşturdugunu da bibnekteyiz.Ömegin, Teknik Teknolojik,

Endüstriyel ve Tıp Bilimleri'nin gelişmesi, dogrodan' dogroya Fen Bilimleri'nin
gelişmesine baglıdır. Bu yönüyle de, Fen Bilimleri EAitimi ayn bir önem taşımaktadır.

Kanımızca, Fen Bilimleri EAitimi'nin üçayagı vardır. Bunlar;

Alt yapı, yani fizİksel yapılaşma. Laboratuar ve benzeri birimler,

Uygun elitim modeli,

ModeHn uygulayıcıları, yani Öıretınenler, -

biçimindedüşünülebilir.Ayaklardanherhangibirininaksaması,egitim,sistemini
~kertir.. '

Ülkemizde Durum

. Her dereceki eAitim kurumumuz sorumlu1arı, altyapı ve fııiksel yetersiz1ikten
yakınmaktadırlar. Fırsat buldukçayapı ve dersane eks~iAi oldugu vurgulanmakta ve,
halktan y~m istenmektedir. "Kendi okulunu kendin yap" kampanyaları açılmaktadır.
Şimdilerde, "kendi üniversiteni kendin aç" modası da geçerlilik kazanmış
gözükmektedir. Tüm bunlara karşılık, devletin elitime ayırdılı yillik
bütçelerin payı gittikçe azalma göstennektedir(l).

En seçkinokullarımızın çoAunda,Biyoloji, Fizik ve Kimyalabora1uvarlarınınadı
bile sözkonusudeAildir.Bir kesimindeyer aynImıştır,ama ö~ncilerin deney yapmasi
bir yana, ö~tmenindeney yapmasınayetecek maddebile bulunmamaktadır.İşin daha
da ilginç bir yanı öAretmenle~.çoAuDIugunun,uygunortamolsa da, deney yapamaya-
cak konumdaoldugunUnsanılmasıdır(2).Oysa kitaplardave toplan~ Fen Bilimle-
ri EAitimi'ndedeneyinçok olunılukatkısıaçık ve netolarakbeıirtilmektedir(2).

\

Özet olarak, ayaklardan biri oldugunu söylediAimiz alt yapı aksamaktadır. Ve
görülen o ki, bu aksama yakın bir gelecekte onarılamayacak kadar ciddi boyutludur.
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cu verememiştir. Örnelin. Ahmet Cevdet Efeııdi. medrese alışkanlılı olan.
Darii1ınualliniin.öArencilerininvaaz. vererek karşılıAmda para toplamalan olayını dilen~
cilik varsayarak. 1851 'de kaldnmıştır(8). Burada amaç; öAretmerilik mes1elinin gurur
ve yüceliline leke Sürülmesini önlemektir. Bu ıneslele duyulan saygıyı vurgu1an;ıaktır.
Ama bugün öAretmenlerimiz. 'çarşıda-pazaıda ve öArencileriniiı evlerinde ikinci iş ile
geçimlerini salJarna yoluna gitmek dmumundadırJar. O günden bu yana alınan yol sıijr

delerligözükmektedir. .

ÖAretmen yetiştinne mOdelimiz. Cunilıuriyetimizin tek:parti döneminde relli bir
aşamaya getirilmiştir. Çok parti döneminde bu modeldeniaynlma gereli ortaya çıkmış
ve yeni denemelere girişi1mişfir. 1970'li YıUarUıOrtaJannda yine model deAiştiri1miş ve
sOn olarak..19801i YıLJann başındabugünkü modelortaya konmuştur.

"
,.' 1.1 .

Amacımız modellerin yapısını eleştiımek deAi1dir. ~ bumodellerinçapun.
\

bir öncekini ortitdan kaldnmak için ve büyük bir araştırma.yapılmadan ortaya konduıo
'inancındayı,z.DeAişimin;elitimin ,özündenç<* siyasi oldulunu sanıyoruz. Kanımızca

buçokYanLıŞ~ebilimadınatutarsızbirya1daşımdır.
.

Öteyandan. geçinme ka~ büyük önemkazandılı ülkell1i74e.öAretmenin
gelirindesUrekli azal!Iia. görüldolÜnden(9). meslele yönelmede, çekicilik ortadan

~,kalkmıştır. Hele sayılan az olan iyi yetişmişöArencilerimizin. bu mesleli seçmeleri
artık sözkonusudegildir. .

.
, .

GÖrüldüAü'gibi. şu alida üJkemizdeki uygulamanın hiç bir ayalı tam.oIerak
saAlariı sayılmaz. AACak kanımızca ilk iki ayakta görö~n ve görülecek olan ak-
şakhJt1ırr.(1çöncu ayaAı oluşturan öjretmen1~niteliliyle ortadan kaldırılabilir.
Öyley

.
se.telDel amaç nitclikli'öAretmen yetiştirmek ve sorunu kökünden çözmek

. .. .
,

".

'
'.' -

, .,
. .

olmalıdır. Bu araştumada da çalışmanın yönü nitelikli Ö~tmen yetiştirilmesinok-
'tasmaçevri1miştir. , '

.Ôlretme1İ A~ylarım12ID Daru.ıı
'. .

0Ikem.lıde FenBilimleri'ne ötretıtıen y~ OIiiiçel~ fakültesibulunmak-
tadır.De~1k bölgelere yayılınışbu birimlerin. Klmyaft Matematik
öı eDlili Prop-amIanDa 1991 yılında kayıt yaptu'an öArefinen adaylarının
tabanpuanlaiı(lO}bOyükfarklı1ıklar göstemıektedir(Şetill). Önıelin. en yüksek ve

',en dÜŞÜktabaıt'~' faıtı ~tikötre_eDJiIi .,Prop-amIDda98 mat.
P8.,~ya ÖlMmelılili 'PropamIDda 77 mat. p1l8111kadardır. Taban
pnaD1arın ,..ittiwetik ortalaıDası.. Matematik ,ÖAretmenliAi için 458. Kimya
~G"'

.
'

.
.

,

.
' ..

. .
436 oimakiadır..

.
~ ıçın

.
'

,
.,

'
ıik'" ÖImıCL tereib1eri:Qebiaf1ı OIarak. ~ ölıeıınen~n biriın-

letdedeP ~ progıanu için bu Ulrfaıtiılıklann, v$'lıAıgôzlenebİ1ir.
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Taban Puanlar1.

Şeklı 1. Taban puaR1ann birimleR ıöı'e' dalıbmı '

, Ancak.olayındiler birboyutu,Şekil 1.de görü1ece1igibi.taban~ batıdakibi-

rimlerden doIudaki birimlere doAm sürekli azalmagösteimesidir. Bu yabancı dil ile
elitim yapan birimlerdışında da aynıdır.Y ani olay. salt yabancı dil elitilninden kay-
n3kJanrnamaktad.

(

Matematik Ö~enliRi Programlarında ölçülen. taban puanlardaki 98 fark
puanı.

3.344 x ÖYS'ında yapılan mat. sooı sayısı =98

baRmbsından yararlan~ 29 matematik sorus~ karşı getirilebilir .Başka bir
.

, deyimle. tüm matematik SOrUIannın % s6 sı kadar deierliklidir denebiliı:. Sınav soru-
,

lannın lise programına eş yoRunlQktadaRıldllw varsayarsak. bu puan farkı lisedeki
matematik öRretiminin bb' buçuk yıllık bir kesitinden fazlasına karşı gelir. Aynı
düşünce ile yola çıkı1dıtmda. 98 matematik puamnıiı4S fen sorusuna karşı geldili.

2.160 xÖYS'inda yapılanfensorusu= 98
'

baRınUsından'görfi1ebilir (11). Bu da üç yıllıklise fen öRretimininyak1aşık iki )'Ii'ma
karşıgelir.

.
"

,

Hangi yönüyle yaJr1ap!ırsa yak1aşılsm. ortaya çıkan gerçekşudur. ÖYS'na göre

doludUi bUimlere kayıt ~ öAreU8enadayları,batıdakibirimlere göre bir basa.
" '

"
'ı
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makgeridenişe başJamaktadırlar.Bu farka,aynı olumsuzlukparalelindeögfetim üyesi
azbgı ile alt yapı eksikligini de eklemek gerekir. Buna en tipik örnek olarak, Dicle
Ün~versitesiEgitimFakültesi birinci sınıf derslerininhiç birine ögretim üyesinin git-
memesi gösterilebilir. ÖZ olarak, tüm olumsuzlukların aynı odaklarda kÜffielendigi

-söylenebilir." -

Daha da ötesi şudur.Bu fakültelerimizinüniversitebütçelerindenaldJklan paylar,
yine batıdan doguya dogru azalma göstennektedir(12). Ömegin, ınönü Üniversitesi
Egitim P8kültesine ayrılan, 620 kalemi ödenegi yalnız iki yöz milyon kadardır.

,
,Derleyebilditimiz, Örneklem Verileri

~ i .

Onüç egitim fakültesinin. ömeklem olarak seçilen dört tanesinde, Kimya ve Ma-
tematik Ögretmenligi Programlarına Qyıt yaptıran ve sagIıklı bilgiler edinebildigimiz
283 ögfenci degerlendinneye alındı.

,

'Ögrericilerimizin ÖYS puanlarıbelgelerden (6) belirlendi.-BunakarŞııık lise I.,
2., 3. ncü sınıflannda Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik derslerinden sınıf geçme
notları, ögrencilerle işbirİıgi yapılarak ortayakonabildi. Üniv~rsiteMatematik
Ögretmenligi Programlarında yeralan, Analize Giriş, Soyut Matematik ve DoArusal
Cebir dersleribaşarı notlarınm ortalaması Üniversite Matematik Notu (Ü..) olarak
almdı,'Benz~ biçimde, Kimya ÖgretmeoIigi Programındaki Genel Kimya ve Genel
Fizik dersleri başarı notlarının ortalaması, Üniversite Fen Notu (Ür) 9larak düşünüldü.

Degerlendirme ölçüleriniözdeş duruma getirebilmek için,
i

Lisede kullaiıılan 10 tam not deleri 100 tam nota,

ÖYS'de dogru yapılan matematik soru sayısı, tüm matematik soru
sayısına oranlanı.p 100 ile çarpılarak o ,ÖlrencininÖYS, matematik
puanına (Mp) ve benzer olarak elde edilen deler ÖYS. fen puanına (Fp),
karşı getirildi. Böylece her üç basamaktak~degerlendinne ölçüleri aynı boyuta
dönüştürülerek,kıyaslanabilmeolanagı sagIanmışoldu. Derlenen verilere ilişkin orta-
)amadegerlerÇizelge1.desunuldu. , -

Çizelge 1. Derlenen verilere ilişkin ort81ama degerler

program Lm 1{ Mp Fp - Üm ot

Kimya ögr. 73 20 ' 46

Mat ÖAr. 78 57 46

Çizelge 1. de' verilen degerlenlen, Lm=lise',mat. notu, LF lise fen notu ortaI8-
masım belirtmektedir. Degerİendirmeye giren ögrencilerimizin,ü1ke geneline eş
yogun1uktay~yıbnış oldugu belirlenmiştir.Yöresel kümelenme yoktur. Birimlere bi-

- ,
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/

rincilik kontenjanındangiren adaylarında yalnız ikisi 00Au. diAerleribatı illerimizden
seçilmişlerdir. Ortalama tercih sırası 12 dir. hk tercihi öAretmenlikolan hiç bir adaya
rastIanmaınıştı. İkinci sırada tercih eden ~. üçüncü sırada tercih eden S öjp'etınen adayı

j bulunmaktadır.
i
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Şeklı 1. ı -Mp iliıkid

Sonuçların Yorumlanması

. VeriJerinkendileri ve ömeklein analizlerinikullanarakelde edilebilendelerler şu
an1am1ı mesajjan taşımaktadır. '.'

.

i. Olretmen adayJannmegitime başlarlten bulunduk1an OOam.ve bilgi düzeyleri
çbk farldıdır.Bu durumda aynı egitimi alarak. aynı nitelikli birer ögretmen olmalarının
beldenmesi.zOc gözükmektedir:

.

2. Ortaölretimde alman sınıfgeçme.notJarının. ölrencinin sonraki ~sı ile
uyuln gösteımedigi hatta ters uyımı gösteIdigi göz1enmektedir(7). Bunun doAal sonucu,

olarak. liseyi birincilikle bitiren bir çok ölrenci. puan sıralaması ile herhangi bir
yüksekölretim prognuİıma girememektedir.Buna karşılık. ÖYS'mda başarılı olmuş
ölrencilerin. genelde.Univtnitede de başarı gösterdilini söylemeniz doim olm.'. .

~. Her firsattaeleştirdigüııiz ÖYS'mda, delerlendimıe hatası ve hele hissi dav-
ranışlardan kaynaklanan artı ya da eksi deler sözkonusu delildir; Bu yönüyle
güvenirJilitamdır. Yüksekölretime' temel alınma özelligide vardır. çünkü. iki

delerIendinn~arasında pozitifyöndebir uyumoldugugOrülı1ıektedir. .

4. ÖArenciler.lise düzeyinde yüksek not aldıgı derslerden- yeterli olduklarını var-
sayarak; ! üniversiteye girişte tercih yapmakta ve sonunda hayal kırıklıAma
uAraJnaktadu'. ÖYS'ında yaPtılı ve hiçbiri fizik olmayanıoplam 10 sorusuna karşın.
ilk terci~ Eİek1rik-elektronik olan beş adayın bulunması başka türlü açıklanamaz.
Matematiksorularından 20'den azını çözebilen öArencUerin,% 6O'ının ilk mada Bilgi-
sayar Mühendislili yazması. Kimya Oıretmenliline kayıt yaptıran adaylardan

10'unoo. .lisede ldmya okumadılmı söylemesi tipik örneklerdir. ÖZ olarak.
yönlendiıme ve tercihler bilinçsiz yapdmaktadır.

S. Dedenen veriler. Fen BilimleriOlretmeni .olmak durumunda kalan
. adayların, bu dallara sempati duymadıkıarını ortayakoymaktadır.
Gerçekte. bunlarınalt yapıları OOdeniyleFen Biliıiıci olmaları zor gözükmektedir.
Adayların. üniversiteID:nilk yılını, bir türparasız Jwrsgibi algıJamalan ve ilk fırsatta
aynlmaçabası içine giımebi bundandır.
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Fen Bilimlerint Ötretmen Yetqtirmede, Model Önerisi

tnancimıza göre Fen BW.leri'nde Elitim'in istenen düzeye ulaşabilmesi,
bu alanda yetişmiş nitelikli öAretnlenler1eolabilir. Ögretmeni yetiştirirken, kendi
()Arenei1erininasllyetişbreceAinide, adımadımonayaşatmak gerekir.ÖAretmenaday-
lannıbu yön~ güdülemek zorunluluk taŞ1IIlaktadır.Bu doıroıtuda. Fen Bitimleri
ÖAretmeni'ninyetişme modelinişöyle özetlemekdoıtruolabilir.

a. Fen BilimlerineÖiretmen yetiştiren birimlere lise ve ögretmen ,liselerinin
dış~ öArenciamıı.ıamaIıdır.Böy1ece başlangıçta,delişik programlannoluşturduAu
SOıUnIannbir bölümüm1adankaJLamŞolur. '

b. Birhazırlık sınıfının oluşturolıDası kaçınılınazdır. Bu sınıfta öRteneilerin
geçmişe dönükbilgi ekSikUkLerigiderilecek ve kazanılmışyanlış abşkan1ı1dardaorta-
dan kaldırılabilecektir. Böylece adaylar, birinci sınıfa biribirine daha yakın bilgi ve
alışkanlıkJarlabaş18mış0Jaca1dardır. '

c; Fen Bilimleri Elitimi Bölümlerindevarolanaltyapı eksi1diklerigiderilırielidir.
Biyoloji, Fizik, Kimya ve Bilgisayar Laboratuarlan için parasal eng~l1el'
kaldırılmalıdır. ÖArencilerin, gerekirse mesaidışında da bu birimleri kullanabilmeleri
saAlanmalıdır.Ölretmeııadaylannı, asitle yanmış, kimi yeri delinmiş önlük1erle '

göımele yeriidenahşInalıyız. "

,

d. Ne kadar öifetmen açılt olduAu p1an1anarak.alınan ÖArenCisayısı, 1aIxntuarla-
ta ralJathkla sıtacak biçiınde aza1tılmalıdır. Daha da ötesi gerekir ise. uygun koşu11an
taŞımayankiıni birimlerelitimekapa1ı1malıdır.

'

e.Ögretmen adaylannın yetiştirildiAi birimlerde Matematik. Fizik, Kimya ve
'Biyoloji EAitimcileri'ninbulunmasıgerekli ve zorunludur.Böylece, olupcak yeni 01'-
tamlara uygun yeni eAitiınbiçimleri, bu öAretim'üyelerince planlanabilir ve bir kaç
yılda bir kaç modeldeAiştirme yerine, varolan mOdeli iyileştirme yöntemiseçilmiş
olur. '

~. Ölretmenlik formasyonu dtı'Sleri çok ciddi biçimde ele alınmalıdır. Ancak bunu
yaparken, ögrenciye ötretmen olmanın önemi ve erdemi de kavratı1abilmelidir.
tnandmcıolunnialıdır. '

g. ÖRtetmenlik stajı, şekilselolmaktan çıİcanlma1ı,adaylann uygulamadaki
baŞarıSı ciddi biçiınde deAerlendirilmelidir.

h. ÖAretmeıilik kavramının, yalıuzca manevi yönden deAil. aynı zamanda parasal
"

yönden de çekici kılınması ve dolayısıyla yetişmiş nitelikli öJretmenlermmeslekte tu~
tuJmasısal1anmalıdır. '

i. ÖAretmenıerm atama işlemleri oluşturulacak. oı3bi1diAince siyasi yapıdan uzak,
bir kUrULtaıafın~ yapılmalıdır. Bu durumun öAretmene, delişik hİr,güç ve deAişik bir
görünüm vereceAine inanıy~. Daha da ötesi elitimi çok olumlu biçimde etkileyeceli

g~deyiz.,
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