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Giriş

ÖArebnen eAitimi konusu,ilkokuldan üniversiteye kadar örgün eAitim sistemi
içinde geleceitin vatandaşlan olacak ögrencileri yetiştinne sorumlulugununesasını
teşkit' ettiltinden genelde toplumumıizu, özelolarakta eAitim,fakültelerimizi çok
yakından ilgilendiren birkonudui:.Nitekim, ülkemizdeögrebnen yetiştinne çok eski-
den beri önem verilmiş, raporlar hazulanmış ve Milli Egitim ŞurMannın konusu
om.uştur.'En önemlisi, 1982 yılından t>eri4e öArebnen egitimi üniversite eAitimi
düzeyinde ele, alınarak ilk ve ortaögretim'öArebnenligi için en az dört YıİIık yüksek
öArenimön görülmüştür.", ,,'

Bununla birlikte, her alanda çokhızlı bir degişim içinde olan dünyada,
öArebneneltitimi konusundakendi imkanlanmızla neler yaptıgırnlZve başanlarımlZ
kadar yabancı ülkelerin aynı konudaneler yaptıkları da çaAın gerisinde kalmamak
için gözdeiı kaçınımayacak kadar önemlidir.Bilirp, kültür, teknoloji, ekonomi ve de-
'mokrasi alanlannda gelecekteki başanlanmızın temelini bugün egitime ve öAı'ebnen
yetiştinneye verecegimiz ÖDemebaglı olacagt açıktır.

1991~92 Ögretim yılı yaz döne~inde izinli olarak bulunduAum ,Amerika
Birleşilc DevletlerQıin Washington D.C. ve çevresindeki George Washington, Catho-
tic, American ve Maryland Üniversiteleri ziyaret' edilerek ilk ye ortaögretim
öArebnenlerinineltitimleri konusundakigözlemlerle, Malyland Eyaletinin Montgo-
mery County (ilçesi)'ndeki yerel egitim sistemi ve ögrebnen istihdamı konulan kısa
bir zaman süresi içinde bile olsa incelenerek anahatl.anile aşagıda özetlenmiş ve bu
gözlemlerin' ışıltında ülkemizde bu konuIarcbı neler yapabilecegimiz hakkında
görüşler ileriye sörülmüştür.

(*) 1991-1992 ÖlretiJll Yılı Yaz Döneminde Biitim Fakültesi Dekanııimm A.B.D..1erinde bir
aylık araltınna iZninden faydalanı1arak hazırlanan kısa bir inceleme raporudur. Yazar, böyle

bir fırsat verildilinden dplayı Fiddiltesinemüteıekkirdir. '

(..) Hacettepeüniversitesi Elitim FakültesiÖlretim üyesi.
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'Ancak unlutmamak gerekirki, genelde. «,lkemizin elitim sistemi ile
A.B.D.'lerinin elitim sisteminin yapısı, kültür, blkınma ve ekonomik düzeyleri
_ıiıda be1irginfaı'ktar v~. 'A.B.D.1erlnde elitim kurumlarıve yerel elitim sis-
tel1}1erigenelde özerklik:.-~mi merkeziyet- sistemine ve. ülkemizde merkezi bir

elitim sistemineday~. Bu işleyiş farklılıklarınamAmengene de eAitimsis-
temlerinin başarısında iyi yetiştirilmiş kaliteli öAretınen elitimi progranilarına
büyükrolü olduRunainanı:lmaktadır.

Ölretmen Elitiminde BaşlıeaDarbojtazlar

Ogrebnen elitimik9DusulıU genelde elealırken (1) gelecekte öAreUnenlikyapa-
cak adayların daha şimdidenen iyisinin nasıl seçileceli. bir başka deyişle, öAretmen
obnak isttyen~öAretmenlikprogramIannaaLınaCaköArencilerdearanılacaközeJlikler,
(2) öAfetmenelitilni verenöRfetim program1annınmahiyeti ve düzeni, (3) öAretmen
elitimi. fakültelerinde kararlaştırılmış programları uygulayacak elitim fakültesi
öAretim üyelerinin kalitesi ve yetişmişlikdüzeyi, yiıni,iyi öArencikadar iyi öAretim. '-, .
üyesinin yetiştirilinesinde gözönünde tutulacakölçütler, (4) elitiı:iıfakültelerinin
bina, donanım. ders araç ve gereçleri yönünden ne dereceye kadar desteklenip desteklen-
medik1eri, (5) öAretmenlik programlannda genel kültür, alan bilgisi ve meslek bilgisi
derslerinin programdaki dengeli dagıJ.ı:mı,(6)öAretmen ~ylaima tanm,tıp v.b..alan-
larda olduAu gibi bizzat eRitim sistemi içinde okullarda yapacak1an staj, uygulama ve
gözlemlere ayrılabileck zaman süresi ve nihayet (7) genelde toplumun ve kuruniJ.arıiı
öAretmen elitimini benimserne ~e destekleme konusundaki politik felsefi ve iradesi
konularında mevcut tutum, karar ve uygulamalan oldukça önem kazanmaktadır.

Ölretmen .Elitiminde. Genel KültürDerslerinin Rolü

ömegin gezilip görülen üniversitelerinçoAundaliseyi bitirip üniversiteye gelen
öArenciler, bizde oldugu gibi bir merkezi sınavla tercihine uygun bir programa
yerleştirilmesi yerine, ögrenci üniversiteyekabul edilip.ücretinide ödemişse, genelde
ilk iki yılda dört yıllık lisans elitiminin üçte birine eşit miktarda -üçUnçüyıldan iti-
baren seçeceli, ömelin bir ögretmenlikprogramınagİrı:hedenönce- belli bir miktar-
da kredi almak ve bu dersler de ortanınüstündebaşarılı olmak zorunluluRundadırlar.
ÖArencilerin daha önceleri üniversitemizde denenmiş temel bilimler programmda
olduAugibi öArencilerin fen, sosyal. güzel sanaıiar, anadili ve kompozisyon, mate-
matik v.b. gibi insan ve toplumbayatını ilgilendiren ve ilerde alacaAı derslerle
başarılı olmasını sallayacak temel becerileri edinmelerine önem verilir. Bir başka
deyişle, ögrencilerin yetenekli oldugu ve ilgi duydulu gerçek bir programa
yerleştirilmesi genelde üçüncü yılda başlar. Bu nedenle egitim fakülteleri, ilk ve
ortaö~etim ögretmenligin~ seçilecek adayları belli ölçütlere uygun istenilen
ö.zelliklere sahip glduklan takdirde öAretmenlikprogramlanna alırlar. Ülkemizde
oldugu gibi giriş sınavınıleazananögrencilerdoAı'odanögi'etmenadayı olamazlar.
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Branşı ne olursa olsun, genelde ilk iki yılda uını üniversite *nc~rine gene!
kültür dersleriverilınesininamaçlarıarasuıdı\,öArencllerindaha Qoiversiteyeayak 008-
madan belli bir programın dar kalıpları i~erisindebii mesreAeveya kısıtlı birdünya
görüşüne sahip olması yerine onlara okuma. yazma, otwduıunu anlama gibi temel

becerilerin ~andınQanın yanısıra (1) çeşitli a1an1ardaçaAdaş insan düşÜnce ve
tecrübelerine aşina olma. (2) hızla gelişen bir dünyamnolaylannı daha iyi anJamaıtIe
(3) gelecekte glı:ecekleri iş ve mesleklerdekiözgürlfDderle sorumhıluklararasındaki
dengeyi kayrama1arına.da yardımcı olmak hedeflenmektedir. Böylelikle öArenciler

genel kültür.dersleri sayesinde kendilerini bugüi1küve gelecek dünyaya daha iyi
hazırlamİ)ak,deAişikkültürleri~k ve de~erYargıJanndadahagerçekçi olmaya
hazırlanmak fırsatını bpIUrıar. '

. .

\; ÖAre.en.\daylarlnlD' Seçiminde Gözediecek Hususlar
.

ÖAretmeReltitbnİDdeen kritik noktal8rdanilkinin OAretmenadaylannm eltitbn
fakültplerine .ıasıl seçilecelti ve öArencilerde aramlacak niteliklerin bilii1mesinin
önemi daha önce beliıtildiAi gibi belli vasıfları taşıyan öArencilerinöAretmeneAitjmi
programlarına kabul edilmesinin daha uygunolaCaAıdır.- OmeAin ziyaret edilen
üniversitelerde ilk ve ortaöAretimöAretmenliAineilgi duyan ögrencilerin öAretmenlik

-programlarına kabul edilebilmeleri içintl) özellikle kompozi~yon ve matematik
derslerinde başarılı olmaSı (3.po ortalama), (2) ilk iki yılda en az 45ktedilik genel
kültürdersleri almış olması, (3)ilk iki yılda aldıAı ders notu, oroı1aro9sınm en az 2.5

-(4.00) üzerinden veya daha yukanoIması. (4) ülke çapında hazırlanangenel bilgi ve .

beceri testleriıı~ yeterlipuan,almışoitnaş-,ayn~ (5) öAretimüyeleritarafından
tavsiye edilmesive (6) işitm~,görmeve dil ~ bulunmayarakgenel fiziki
görünümününOAretmei1lileuygunolduAuyönündeyapıJacakbir mülakat da ~
olması beklenmektedir.'

- ','

tstenen bu şartlar daha ilk' yıllardan.itibaren öArenciler tarafından bilinir. Rer
üniversite öArencisinin daha. başlangıçta öAretmen-adayı bile olamıyacaAı ve
bOylelikle öAretmenadaylarının seçimininönemli olduAuvurguIanmışolur.

ılköAretim ÖAretmenlerini,n' Elitimi

llköAretim öAretmeni'olmak isteyen ve programa'kabul edilen öArencilerin
programları birbirine benzemeyebilir. BAer, ögrenci, ilk ve orta öAretniei1liAifizik,
kimya, biyoloji, math v.b. gibi fen grubu derslerinin öAretmenlilini seçmişse fen
ögretiminde lisans (B~), tarih, coArafya, sanat, sosyoloji v.b. gibi. sosyal bilgiler
alanmda programı bitimıiş sosyal bilgiler öAretimindelisans(BA) diploması alır.

Alanlan ne olursaols~ OArencilerinmeslcltderslerindenönce (40) kredilik mes-
lek öncesi (preprofessional) ders ıın.ıası, özel bir alanda-(18) kredilikyoAun 6 ders
alması,ayncaö~tim ilkeve yöntemleri(3 ~), ~~timpsikolojisi(6 kredillk),
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ölçme ~~erle-İıdirme(3 kredilik), egi~ teQıelleri(3 kredilik.);bilgisayar egitimi (3
kredilik), seçtili asıl öAfetmeDükalanıiun(3 kıedilik) özel.öiretim metodlan\dersini,
okumaö~ (3 kredilik)ve son mester boyuncaen az (ıı kredilik)oyguJainadersi

olmak üzere topJam(36 kredilik)meslek dersiaLıriMıve bu deısierdebaŞanIıoIrn.1 ge-
rekmektedir Genellikle ö!ırenciler belli bir branşta asıl (major) ve bir de yan alan
(minor)derslerineilavewn bütünöıırencil~ ortak aldı~ dersler ve seçmeli dersler .
gpbu görülmektedir.Burada en önenili nddanm ilk ve ortaokul(1~8)~lümlerini kap-
sayacak çeşitli temel alt ve yan tmuışlann öJıreneilertarafından,seçiJereJt ilkölretim
alanındaistihdamedilmesinive baŞanIı~ yapabilmelerini SaAJamakbr.

Ort8ôlretim (Lise) ÖlretmenlerininElitimi

Aslında ilköAretimve ortaöJıretim,ö!ıre1menlerininaJacall kurslar arasında pek
fark görülmemebedir.Dört yıllık lisans elitimi boyuncaölrenciler 4S kredilik
genelkültürdersleriniilk ikiyıl içindealdıktansonra(30)kredilikmesleköncesiön
ş8rt olım öJıre1men oJacaAıkoou1ardaki alan derSle~ (18) krediLiİCyan dal dersıerlm

ve uygulama ve staj dahil (36) kredilik.de meslek (egitim) derslerinitamanWmıakzo- '

rundadırlar.Lise düzeyindekimesleki tekniköJıretmenliAidahil bütünölre1men
adaylan kendi alan ve yan derslerinisadece egitimfakültesinden delil başka
fakültelenkn de alabilirler,yeter ki öncedenkararlaştıı1lanstandartlarauyabiJ.sinler.

'Son yıllarda ortaölretim ôlre1menlili için ö!ırencilerin kendi alanlarında
üniversiteyi bitirip not ortalaması (3.00 GPA) ~lursa S yılda da elitim
fakültelerindenmeslek derslerialabilirler.Bu derslerdogrodanmasterprogramlarinda
verildili gibi öJırenciler öAre1menolup işe girdikten sonra da asaletleriiıin tasdiki
için S. .,yıl programına girebilirler. Hem "ilkölretim ve hem de ortaöAfetim

ö!ıre1menlerininlisans üstü egitim görebilmeleri için yerel elitim bölgeleri, elitim
dernekleri ve üniversiteler ögtetmen elitimi programlarını desteklemektedirler.
Özetle, liseögretmenlerinin üniversiteden sonra bir yıl daha meslek elitimi
görmeleri teşvik edilmekte,bazı bölgelerde zorunlu hale getirilmektedir.

Yerel Elitim Sistemi ve Ölretmen İstihdamı: .

Montogomery County Örneli.

Bilindili gibi, A.B.D.'lerinde 6OOO'denfazla yerel elitim bölgesi vardır. SI
eyaletin herbirinde nüfus ve yerleşim durumuna göre 10~IS yerel elitim bölgesi -
bizdeki illerin ilçe merkezleri gibi- bölgenin (cQunty)'nineAitimişlerinden sorumlu-
dur. Her egitim bölgesinde egitim işleri genelde eyalet ve federal hükümetin kanun
ve genelgeleri dogrultusunda yürütülmekle birlikte' egitim bölgeleri kendi, egitim.
işleri ve uygulamalarından sorumludur. Böylelikle, merkezi hükümetlerin yükü
azaltılmış, üst yönetimler sadece rehberlik yapma ve standartlarısaglama yönünde
işlemektedirler. Bu yönü ile'de okul programları, ö!ıretmen ücret ve istihdamıarı
bölgeler arası~ farklılık gösterir.
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Tipik biryerel eAitimsistemi olarak Maryland Eyaletinin Montgomery Elitim
Bölgesi Elitim Kurulu (Board of Education) ve bazı ilk ve ortadereceli okullar ziya~
retedilerekilgililerlegörüşölmüştür.

'

Conty'de 122 ilkokul~26 ortaokul, 20 lise ve8 özel eAitim ve meslek merkezi
olmak üzere 177 okul ve bu ögretim' yıJında toplam J 12.000 ögrenci mevcuttur.
Maryland Eyaletinin toplam ögrencisinin üçte biri, % 33.2'si bu bölgede bulunmak-
tadır. 1997 yılındaöırenci sayısının 121.000'e çıkaca~ı, hesap edilmektedir.
Ögrenciler dCAişikkültür ve ırklardan oluşmaktadır. Zenciler (%17.6); İspanyollar
(%9.5), Asya ve Adalılar (%12.1), çoAuolulda beyazlar (%60) teşkiletmektedir.
ÖArenci1erin% 14'ü (15.500 ögrenci) u1uslı.ıarasıögrencilerdir. 25 ülkeden 97 'ayrı
dilde konuşan 15.557 ögrenci County okullarında ingilizce ögretim yapmaktadır.
Genelolarak, 10.000 okul öncesi, 48;000 ilkokul, 30.000 ortaokul, 29.0p0lise ve
5.000 özel eAitimögrencisi vardır. 15.000'ini ögretmeiıve yönetici, 5.000 diler per-
sonel olmak ÜZereyaklaşık 20.000 personel e~itimsisteminde istihdamedilmiştir.

Üniversiteye giriş testi'(SAT) alan liseögrenellerinin % 93.3 başarılı olup lise
mezunlarınm% 88.8'i bir yükseköıretim kurumUnadevam etmektedir. ()kul mezun-
ları birçok alanlardaödül almış ve başan1ıolmuşlardır

Hemen hemen e~itiminmasraflannı yerel bölge hükümeti, halktan topladıkları
vergilerle, özellikle emlak vergisinden alınan vergilerle karşılamakta, ayrıca, eyalet
ve federal bütçeden de yardım görmektedir. ömeAfu bu yıl $ 20.6 milyon yardım
alınmış ve ilaveten E~itimiGeliştirm.e Şirlretide okullarınbirçok projelerine yardım
saAlaııuştır.TUm ögrencilerin kitap ve kırtasiye, taşıt ve beslenme masrafları eAitim
bütçelerinden ödenir. öme~in, "ir ö~retim:YıImda10.000'den fazla öArenci 10 mil-
yon mil kadar taşınmış ve 6.817.399 sıcak ö~le yemeAi verilmiştir. Ögretim tani
gündür. öıretim zorunlu1u~uanaakulundan lise son sınıfa kadar sürer. ögretim
program1anm yapma, test hazırlama ve ögretim materyalleri geliştirme için Bölge
Elitim Merkezindebirimlerkurulmuştur. '

Öıretmen istihdamı için ö~tmenaçıAı ilan edilir ve aranan şaf~a uygun
ögretmenler istihdamedildikten sonra(1-3 yılları arasında)kontratimzalamr. Coun-
ty'nin ögreımeni işe alma ve işten çıkarma yetkisi vardır.

Asıl önemli olan nokta"Montgomery County'de (ilçesinde) e~itim politika-
lannı geliştiren bir Egitim Kurulu (Board of Education)bulunur.Bizdeki Ta1imTer-
biye Kurulu gibi sayılan yaklaşık 8-10 civarında kurul üyeleri halk arasından
seçimle gelen kimselerden oluşur. Bu kurul tarafından seçilen bir EAitim Müdürü

,

(Superintendent)kurulunverdiAikararları uygulamaksorumlulu~unutaşır. Kurulun
gOrevi, okul bölgesindeki her çocu~un yetenekleri düzeyinde başarılı olm8S\IUve
eAitimhedeflerine ulaşmasımsa~aktır.

Özetle/belli ilkeler şırndaülkenin gepel amaç ve ıaUıunlannauygun olarak her
yerelbölge kendie~tim işlerinidüzenlemek,geliştirmek ve finanskaynaklarını bula-
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rak kendi yaAıi1e kaVro1mak zorundadır. Eaitim işi genelde bölge halkına bırakılmıştır.
Yerel bölge idaresi, eAer katar vezirse, halk okullarının işletmesini bir özel şlıkete bile
devredebilir. Koyu ve sıkı bir merkezi sistemden herşeyi bekleme yerinedemokratik
yollarla her yerel yönetimkendi eaitiin soıumlu1uAunu kendisi yüklenir.

. Ülkemizde Ölretmen. Elitimi ve
İstihdamKonusunda Neler Yapılabilir?

Elbetteki her Ülkeninkendi e~itim kültürü, politik yapısı, geleneli ve ekono-
mik olanakları farklıdır ve elitim sistemlerinide kendi geleneklerine göre kurarlar.
Bununla birlikte, ülk~ler arasında kültürel tecrübe etkileşimi ve paylaşımları .da
önemlidir. Çala ayak uydurmak v~ çalın gerisinde kalmamak için kendi ülkemizin
elitim sorunlanm başkalarının iyi yöntemlerinden faydalanarak çözmek de'
mümkündür.

Yukanda verilen gözlemlerin ışılı altında ülkemizitı öAretmeneAitimi, elitim
sistemi ve sorunlarınıhiç vakit geçirmeden kökten bir delişme ve geliştirme çabası
içinde çözme ve aksiyona geçme cesaretinigöstennek gerekir.

Yazara göre ~ delişmeleri özet olarakşöyle SıraJamakmümldindiir:
.'

.

(1) Ölıretmen elitiminden sorumlu elitim fakültelerinin .ÖAreUInpro~

.ve yapısım yeniden gözden geçirerek, halen lisans düzeyinde verilen rehberlik, .

ö.çme-delerlendirme ve okul yönetimini pogramları tamameri kaldm1malı, eaitimde
uzmanlık programları mezuniyet sonrası elitimine kaydınlmalıdır.

'(2) EIİtiıiı Bilimleri Bölümü lisans seviyesinde öAretınenlik, master ve doktora

seviyesindedeuzmanlıkprograın1arına hizmetvennelidir. ' ,
..

(3) tık ve ortaölretim öAretmen adayları genel kültür derslerini bitirince (2.5)

not ortalaması olan öArenciler arasından mü1akat ve yetenek testleri verilerek
öAretmenadaylılma seçilmelidir.

.

(4) Bugün istenen 19-21 krediJik elitim sertifikası kredisini bir dönemlik uygu-

lama dahil 36 krediye çJkarma1ıdır. '

(5) Her elitini fakültesinin bünyeSinde anaokuIundan liseye kadar öAretim veren

birdeneme okulu olmalıdır. .
.

(6) Özellikle ortaöAretimde,lise vedengi oku1larda öAretrtıenlik yapacak aday-'
ların öAretmenlik alamna göre alacalı' meslek derslerini mezun olduktan sonra 5.
yılda görrDeli ve bu öArencilere uzman öıretmenliksertifikası verilmelidir.

(7) llköAretimin zorunlu oluşundan dolayı ilkölretim öAretmenlili program-
larında ülke çap~ birlik sallamnalıdır:

(8) ÖAretmenyetiştİiıJiliffiiz milli elitim sisteminde de temel de~1c1i1clere gidil-

melidir. Bu maksatJa, lİ1iLLielitimin bütün1(ilÜve felsefi bozuJmadan merkezi sistemin
görevleri illerin Milli Elitim Müdürlüklerininsorumlululuna,yerel yönetime
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kaydınDalıdır. Milli E~tim BakanlıAmm yapısıyeniden düzenlenerek liakafthkta mev-

cut personelin ve birimlerin yafısmdan vazgeçilmetidir. Ö~ ~yin1eriniBakanlık

deAi1, iller (yerel yönetimler) yapmahdlr. Hel' yerelyönetim kendeSIDiİı finansman kay-
nakJanm oluşturarak milli e~Öm bUtçesini.kendjsi hazırlamalıdır. Yoksa, bugidişle
ÜJkemiZin eAftimlıı masrat1annımüIi bütçehiçbir ~ kal<tiraınayacaktır.

".
_ 1

(9) Elitim fakülteleri hiç şüphesiz para1ıolmalıdır. Alınacak öAretimharçları
ile de elitim fakültelerinin dersane,araç ve ~ereç~v.b. masraflan en iyi şekilde
karşılanmalıdır. Ve nihayet (10) ÖAretmen1eriİıöAretineıı!olaCaköAretioıüyelerinin
seçilip yetiştirilmesinde masraftankaçınmama1ıdır.zira irfan ordusununkurmayları,
.gelece~ şekillendireceklerelitim fakültelerininyöneticileri v~öAretimüyeleridir.

, .'
Aslında yukandasıralanan göıiişler elitim soronlar1filIZlçözüm için pek yeni

delildir. Osmanlı tarihindeve hem de Cumhuriyet Döneminde.öAretineneAitimi, is..
tihdam ve yerel yönetimle bölge halkınınelitim masraf ve işleyişine katılmaları ko-
nusundaba§an1ıörneklerbulunmaktadır.Yeter ki, geçmiş deneyimlerimizdenfayda-
lanmay.ı bilelim. Nitekim, devlet yönetiıninin.yeniden yapı1andınlarak valiliklere
yetkiler verilip il genel. ve ilçe meclislerinin kurularak yerel yönetimlerini
güçlendirmesi konusu bugünkü hükümet gündemimizin en önemli konusu olduAu
gözlenmektedir. Ancak yeni yapı ve kararlarilgidilirken, milli e~bm hizmetlerimi-

.

zin.nasıl olacalı, yerel eAitimkuru1lannmteşkili ve vatandaşlarınelitim hizmetleri.,
ne katılmalarının 'yolları yeni yerel yönetim kanunlarının çıkan~ası sırasında doAru
ve açık bir ş~lde gözönündetutulmalıdır. ""

KısacaSı, eAitimimizle ilgiliprOblemleri iyi teşhis edip tanımlayamk ve gerekli

çözüm yoUa1mı bulmak göründüAü kadar güç deAildir. Yeter ki, milli iraden1izicesa-

.:. retle kullanıp vakit geçirineden !llkemizdeki insan gücü- potansiyelini ve mali
iınkaııJaı1m iyi kullanarak başarıya ulaştırılabileceAine inanimş olalım.
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