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BÖLÜM

i

Giriş
Egitim sistemininişlerlikkazanabi]mesipekçok etmenebaAhdır.Buamenlerden
biri de ö~bnendir.Kaya (1971: 182-183)'ntn da be1irttigigibi "Ö~bnenler önemli
bir insan sennayesi stokunu temsilederler ve onlann egitim sürecine katkıları
kalkınma yönündenen ö~mli etkendir". Diger bir deyişle, yetiştirilen ö~bnenlerin
nite1igi ve niceligi ölçüsünde toplumsal kazanç elde edilecek ya da edilemeyecektir.
Bundan dolayı öRrebnenyetiştirme, temel bir sorunolarakkarşımıia çıkmakta ve ko- .
kurumlara
.

nuylailgiliolarakgeneldetopluma,özelde~en
önemli,~ler

yetiştirenve ~

düşmektedir.

ögrebnen yetiştirmedekistandartların yükselmesi bir anlamda ögretmenligin
meslek haline gelmesine ~lıdır. Akyüz (1987: 11) ö~bJ1enligin meslek haline gelmesinde meslek okullarının varlı~ınınve yüksek düzeyde mesleki bilgi verilmesinin

önemli bir unsur oldugunu be~irtirken,Bursalıoglu (1987: 69)'da bi.f ülkede
öRrebnenligin meslek oluşunun, devletin ögretmenlik için yetişme
ve çalışma ölçtitleri
.

koymasıyla başlayabileceginibelirtmektedii.
Oünömüz koşulları incelendiAinde, öıtrebnenyetiştinnede
nitelik sorununun
henüz tartışma konusu oldultu görülmektedir. ö~timin kalitesinin arbnası, öRrenci
başarısının ve toplumun mes1eAe verdiAi deAerin arbnası, nitelikli ögrebnenlerin
eAitime kazandınlmasıyla mümkün olabilir. ögrebJ1eqlerin nitelikleri yetiştilderi kurumların niteliklerine büyük ölçüdebaAlıdır. Bu nedenle, varolan meslek okullarının
iyileştirilmesi ve amaca en uygun hale getirilmesi için söz konusu okullaım programlarının, giriş ölçütlerinin ve öAretıgen özelliklerinin öArebnenyetiştinnek üzere gerekli
temelleri atmada ne derecede y~
olduAunun betirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

(*) Hacettepe Onivenitesi Elitim FakiI1tesi Ara,tıma Görevlisi
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Türkiye'de

Öjtretmen Yetiştirmenin

Tarihçesi

Türk egitim tarihi incelendiginde, ögreimen yetiştirmeamacına hizmet eden ve
belli dönemlere özgü egitim kurumlarınınvaroldugu görülecektir. Belli bir ihtiyacın
\

souncunda yapılandınlmış bu egitim ktinJmları gerek ekonomik, politik ve toplumsal;
gerekse günün ihtiyaçlarına yanıt veremerne gibi nedenlerden dolayı varlıklarını koroyamayarak ya tamamen Ortadan kalkmışlar ya da kendınden sonra gelen sistemle
bütünIeşerek bir ölç~ süıeIdiIik kazanmışlardır.
Ötretmenyetiştirme
tarihi süreci içinde özenikle. Anadoluötretmen liselerinin
oluşumuna yol açan bazı kurumlar vardır. Bu kurumlar; Rüştiyelere ögretmen
yetiştiren ve süresi üç yılolan "Darülmuallimin-i Rüşdi"; Rüştiye ve Sıbyan mekteplerine ~
ögretmen yetiştiren ve süresi Rüştiye kı&ıriındaüç; Sıbyan kısmında iki yıl
olan "Darülmuallimat";köy
ögretmeni yetiştiren ve süresi beş yıl olan "Köy Enstitüleri"; ilkokunara ögfetmen yetiştiren ve süresi'ilkokul mezUnları için altı, ortaokul
mezunları için üç yıl olan "1lkötretmen Okulları"; ögretmen yetiştiren yüksekögretim
kurumIarıİıa kaynak oluşturmak amacıyla yapılandınlan ve süresi ilkokul mezunları
içinaltı, ortaokul mezunları için üç yılolan "Ögretmen Liseleri"; ögretmen yetiştiren
yUkseköAretim kurumJarınakaynak oluştuı1J1ak aniacıyla yapılandınlan ve süresi ortaokul.üzerine birinci yılı hazırlık olmak üzere dört yıl olan ~'AnadOluÖgretmen Lisele,

ri"dir.
Öjtretmen yetiştirinenin tarihçesinde de görüldü gü ~ibi, Anadolu öAretmen.lisesi
uygulamasına geçilinceye kadar bu okullarla ilgili Geşitli uygu1amalar gündeme
gelmiştir. Buuygu4unaIardan beklenen sonucun elde edilememesi ilgilileri yeni çözüm
arayışlarına yöneltmiştir. Ancak yeni çözüm arayışları da araştirma bulgu1arına
dayandınlmamış, sadece ME.B. yetkilileriyle bu kurumların günümüzkoşullarındaki
amacını, uygulamadaki durumu ile aksaldıklarım bilmeyen ve nesnel çözüm 'önerileri
yerine geçmişe özlem duyg\Jlarını dile getiren bir, grup egitimeinin görüşlerine
dayandırılmış (M.E.B: 1988; ME.B: 1989), sistermn içinde yer alan ve sistemi en iyi
biçimde tanıyan ötretmenleringörüşlerinden
yararlanılmamıştır.Bu
nedenle, bu
araştırmada, ögretmen yetiştirme çabalarına katkı geiirecegi. umularak 'Anadolu
()gretmen liselerinde görev yapanögretmenlerln sistemin işleyişine ilişkin görüşleri
elde edilmeye çalışılmıştır.
Bu araştınnanm amacı, Anadolu ögretmen liselerinde görev yapan ögretmenlerin
görüşleri~göre; bu okullarda uyg1ilanan programlarda, ögrenci seçme veyöneltmede
ve ögretmenlerde bulunması gerekenözelliklerin
amacı ,gerçekleştirmek

neler oldu!uriu belirlemektir. Bu

üzere aşagtdaki SOrUJara yanıt aranmıştır:

1. ögretmenlerinAnadolu ögretmen lisesi egitim programlarının kapsamı ve

geliştirilmesikonusundaki
görüşlerinelerdir?

'

,

'

2. 'ÖAı"etnienlerinAnadolu ögretmenliselerineögrenci,seçmeve yöneltmede. dikkat edilınesi'gerekenhususJarkonusundakigaıuşlerineleıdir?
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3. öAreunenlerin Anadolu öAreunen liselerinde görev yapan öArettnenlerde bulunması gereken özellikler konusundaki görüşleri nelerdir?

BÖLÜMU
YÖNTEM

. .

Araştırmanın Yöntemi.
Bu araşbrmada betimlerne yöntemi kullanılmıştır.
.

Evren ve Örneklem
liseAraştırinanın evrenini 1990-1991 yılında eAitim veren'47 Anadolu öArebnen
.

sindegörev yapan lOS7 öAreunenotuştulmaıctadır.
Araşbrmanın örneklemini ise halen Türkiye'nin deAişik.bölgelerinde eAitim veren
10 Anadolu öAreunen lisesinde görev yapan 195 öAreunen oluştmmaldadır.

Verilerin

Toplanması

Verilerin toplanmasında kullanılan anket uzman önerilerinden yararlanılarak
araştırmaCıtarafındangeliştirilmiştir.Aıiket; a) Kişisel bilgiler b) EAiıim programları
.
c) ÖArencilerinseçimi ve yönetilmesi,d) OAretmenlerdebulunmasıgereken özellikler

olmaküzeredörtbölümdenoluşturulmuş
ve toplam38 sorusorulmuştur.
Verilerin çözümlenmesi
Verilerin çözümlenmesinde frekans (1) ve yüzde (%) deAerleri kul1anılm!şbr. .Birden ç<>kyanıt istenen soruIaraynca deAerlendirilmiştir.

BÖLÜM ın
BULGU

VE YORUMLAR.

Birinci Alt Probleme ılişkin Bulgu ve Yorumlar
Birinci alt problemdeöAreunenlerinAnadoluöııreunenliselerindeuygulanan
eAitim programlarının kapsamı ve geliştirilmesi kohusun.dakigörüşlerine
başvJ)l"Ulmuştur. Bu alt problerne
ilişkin olarak aşaAıdakibulgular
elde edilnıiştir.
.
.

Anadolu öAre~en liselerinde uygulanacakprogramlar~ıl olmalıdırsorusuyla
ilgili oIarak,öAreUDenlerden% 82'si Anadolu öııreunenliselerinde standartbir programın bulunması veokulh.mn
bazı deAişik1ik1eryapabilmesi
gerektiAi görü§Ül1übe. .
/.
nimsemektedir.
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:

Anadolu Ögretmen lisesi ve genellise progı;-Jmlan arasında benzerlik olmalımıdır
sorusuna ilişkin olarak, ögretmenlerin % 79'ooun Anadolu Ögretmen lisesi programlarındakiwrunlu dersler ile genel lise pr6gramlarındaki zorunlu derslerin aym olması,
seçmeH derslerin ise bu okulların amaçlarına uygun olarak' farklılaşması. gerektigi
.

görüşündeolduklarıanlaşıbnaktadır.

Anadolu ögretmen lisesi progrpmlarımndtlzenlenmesinde hangi alima agırlık verilmelidir somsundan elde edilen bulgulara göre, ögretmenlerin % 64'ü eşit agıclıklı
olarak Egitim Bililplerioe, Sosyal, Fen, Yabancı Dil ve Sanat Egitimine yer verilmesi
gerektigini sa~nmaktadır.
Anadolu ögretmtm lisesi progr.mılarındaki meslek bilgisi, aL;Uıbilgisi ve seçmeli
derslerin agırlıgının ne olması gerektigine ilişkin sorulardan, ögretmenlerden
%34'ünün meslek biJgisi derslerinin agırhgının % 20-30 aras~nda olması gerektigi,
%34'ünün alan bilgisi derslerinin agırbgının % 50-60 arasında olması gerektigi,
%39'unun seçmeH derslerin agırlıgının % 20-30 arasında olması gerektigi görüşünde
oldukları anlaşılmaktadır.

Ögretmenlerin % 69'u Anadoluögretmen lisesi programlarındabulunan
ögreııncnlik bilgisi derslerinin gerekli olduAupu belirtmişlerdir.
,

Öğretmenlerin% 68'i Anadolu ögretmenlisesi programlannaRehberlik ve Psikolojik Danışma, Bireyi Tanıma Teknikleri, ögremne PsikolojiSi gibi derslerin eklenmesi gerekiigi görüşündedir.
AnadoJu öğretmen liselerindeki programgeliştirmeyle
ilgili araştırina ve
geliştirme etkinliklcri birinci derecede kim tarafında yürütülmelidir
sorusu
ögretmenleıin % 59'u tarafından, programı uygulayan okulungörüşleri alınarak; Milli
Egitim Bakanlıgı ve üniversite işbirligiyle biçiminde yamdanmıştır.
Ögretmenlerin % 97'si Anadolu ögretmen lisesi programı ile ögretmen yetiştiren
yüksckögretim kurumlarının programları arasında paralellik saglanması gerektigine
ınanmaktadır.
Bu görüşlerin benimsenmesi aşagıdaki gibi yorumlanabilir:
Ögrctmenler, ögccncileı"in biliŞsel giıiş özelliklerinin yeterli olmam;ısı, araç-gereç
yetersizligi ve bazı derslerin programda gereginden az ya da çok bulunması gibi nedenlerle standart prOgramın uygulımamaması halinde okul yönetiminin özgirişiriılerini
kullanarak pcoSramda bazı degişiklikler yapmaşım .yararlı bulmaktadır. :aöyl~e, okul.lar sadece uygulayıcı olmaktan çıkarak, yerine göre karar verme mekanizmasını harekete geçirici birimler olarak iş görebileceklerdir. Standart programlar ülke çapındaki tüm
Anadolu ögeetmen liselerine hitap ettiginden, bu okulların genel özellikleri dikkate
alınmakta, tek tck her. okulun ihtiyacına yanıt verilernemektedir. Programın uygulanması. sırasındabelli bir esneklik payı bırakı1maııı sonuçu tü~ Anadolu ~tmen
lisele-
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ri arasındapr()pnlann

karşılan~~.

.

ortaklılı sallanabileceli gibi, her bir okulun ihtiyaçlan da

Günümüz koşUll8nnda-ortaölretim ~urumlanmn birinci işlevi üniversiteye
ölren,ci haz.rlamaktır. Okullar bu işlevi gerçekleştlrdikleri, ölçüde başanh
gö~ektedir..Bu.
b8A1aInda,AruidoluöAre~en li~leriniri de en ~nemli işlevinin
öAretni~n 'y~tiştİr.en yükseköAretim. 'ku.-umlanna ÖlrenCi hazırlamak oldulu
.

söylenebilir.AruidoluöAretmenlisesipro~lanndaki zorunluderslerlegenellise
pro~daki
z()l'Unhiderslerin .aynı olması .iıalinde, Anadolu öAretmen lisesi
öArencileride genel1ise ~1ari.ıda
bulunanve üniversiteye ~ırlayıC1 nitelikte
olandersleri~,
böyleCe üniversiteye giriş sınavında uygulanan elitim programlarındankaynaklawinbir, eşitsizlik oIn:ıayacaktır.Seçmeli, derslerin ise okullann
amacını ~kleştiiicinitelikte
y~ı
uygun g~.
EAitim Bilimleri alanındaki dersler diAer aL8nJardakiderslerleadar önemli ve gerekli görülmektedir. Bu okullara yönelik. en önem1i eleştirilerden biri, bu araştırmanm
yapılmasından kısa bir süre 60cesine kadarprograınlarıÔda ÖAreUnenLikbilgisiyle ilgili
hiçbir dersin bulunmamasıdır. Elde edilen bulgular bu yönde bir ihtiyacm bulundulunu
göstermektedir. Bu nedenle Anadolu öAretmen lisesi programlanna öAretmenlik bilgi-

siyle ilgili dersler konularaköArencilerin, gerek öAretmen elitimi veren elitim
fakülteleri için gerekli temel'bilişsel giriş davranışları kazanmalan gerekse olumlu
tutumkazanma1arısaAlanarakönemlibirihtiyacm
gideı:ileceAisöylenebilir..
.
.
Elde edilei1bulgular"~erin
AD8doluöAref.menlisesi programlarındayer
alm8sı gereken meslek bilgi'si,alan bilgisi ve seçmeli derslerinoranları konusundaki
görüşlerinin birbirine yakın.olduliın~ göstennekfediı'.ÖAretmenlerin, bu derslerin
oranlarıkonusundabiIbirlneyakın görüşleribenimsediklerisöylenebilir.
.

.

ÖAretmenler,AnadoluöAı'eımenlisesiprogramlarında
sonyapılandelişiklikle

yer alan 'öAretmen~ bilgisi ~rslerini gerekligörmektedir. Programda yer alan
öAretmenlik bilgisi dersleriııden memnun'olmayan grup;.Elitim Tarihi, Çocuk Edebiyatı, Halk EAitimi ve 'toplum Kalkınması gibi deısleıi diler derslere göre daha az gerekli g<Xmektedir. Bu grup, öAretmenlilekarŞı

ilgi ve tutum oluşturmada bu derslerin

etkin bir rolününolınayacaAimdüşünmüşolabilir.

.

Bulgulara göre, öAretmenler Anadolu öAretmen lisesi programlanna eklenmesi
gereken öAretmenLik bilgisi derslerinin'Oldulunu düşünmektedirler. Eklenmesi gereken
dersler; Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Bireyi Tanıma Teknikleri, ÖArenme Psiko-

lojisi gibi Psikoloji alırlıklı dersıerdir.' Bu tördersler, ,ölrencilerin inşanm ve
öArenmenin d.ogasını'~alarıiu
sa!tlayabilecelti gibi,-öAretmenlile karşı olumlu
tutumgeliştirip.öAretmenliAisevmel~ de yardımcıolabilecektir.
.

Anadolu ölretmen liselerindeki program geliştirmeye ilgili, araştırma

ve

geli§tirine etkinliklerinde!)birinci derecede M.E.B. !e üniversitenin sorumlu olması
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ÖAretmenlerin% 79'u AnadoluÖIfetmeDlisesi öAre~nin
ö~n
yetiştiren
yüksekö~tim kururtılarına yöneltilmesindeki engellerin ö!retmen yetiştiren
yüksekö!retim kuıimıIanyla işbirIi~}1'Pı1arak
kaldm1abil~!ine
.',

inanIn3ktadır.
\,

ÖAretmenlerin % 66'sı Anadoluö!retinen
lisesi ö~ncileriniri
dUYUşsa1bakımdan gerekli niteliklerine sahip oImadı!tm dü§ünmektedlı".

billfsel

ve

ÖAretmenlerin 37'si Anadoluö!\rebJ1eD"!isesi
öArencilerininmotivaSyonyetersiz-

.

likleri bulunduAugÖ1'Ü§ÜIldedir.

.

"

Anadolu ö~tmen lisesi ö!rencilerinin yeter'sizliklerinin giderilmesi için beş

,

yıllık ilkokul e!itiminden sonra seçilmesi gerektiAW savunanların oram % 33'tür.

Q!retmenlerin % 7S'i ö!retmen yetiştiren yüksekögretim kurumlarınınö~nci

,

kayna!ının Anadolu öAretmen liseleri olması gerekti!i göröşün~.
Ö~tmenlerin
katkısının, ~tmen

% 70'i Anadolu ö~tmen
yetiştiren yüksek~tim

liselerinin ö~tmen yetiştinneye olan
kUJUmLannın cazip hale getirilmesiyle

artırilabi1ece!i görüşünü benimsemektedir.
Bu görüşlerin benimsenmesi aşa!ıdaki gibi yorumJanabi1ir.
,

Anadolu ö~en

.

liseleıine öjp"enciseçmede güvenirli!i ve geçerli~ kanıtlanmış

testler ile mülakatınuygulanması
halinde her bir ö1çme yönteminin kendine özgü
sınırWıldan ort8dan ~dınlarak daha güvenilir bir ölçme yapılabilecektir:
"

çoktan seçmeli test uygulamasının M,.E.R "tarafından merkezi sistemle
yapılması yoluyla zaman emek ve maliyetten kaz8nç sa!Janabilece!i gibi, ölçmede ob-

jektiflik de sa!lanabilecektir. MülakaUn Anadolu ö!retmen lisesi tarafından
yapılmasıyla da çoktan seçmeli testlerle yakalanamayan bazı istenmedik özelliklerin
elenmesi mümkün olabilecektir. tki aşamalı seçme sistemiyle Anadolu Ô!retmenliseleri için en uygun ö!fencilerseçilebilecektir.
Bu görüşün kabiıl görıiıesindeki bir başka'

neden,Anadolu~n

bilir.

liselerinedebirölçüdekararvermeye~

tanınmasıola-

'

Anadolu ö~tmen liselerinde karma e!itim uygulanması ile"ö~nciler gerçek
toplumsal yaşamın gerektirdiAietkileş~ ortamındae!itini g(X'ebileceklerdir.Ergenlik
ça!ında bulunan bu gençlerin"ayrı okullarda e!itim görmeleri 9nlann ~uygusal
gelişimlerine vetoplumsalla§ma1annaolumsuz etkiler yapabilir. Karma e!itiot uygu-.,
laması bu etkileribir ölçüde konUOlalbndatutabilir.'
Ö~tmenlerin (% 58), Anadolu ö~tmen lisesi ö!rencilerinin sadece ö!retmen
yetiştiren yüksekö!retim kurumlarınayöniendiri1niesigerekti!i görüşüilesahip olmalarındaki temel neden; bu oku11annöAretmenyetiştiren yüksekö~tim kurumlarına
kaynak teşkil etmesi gerekti!i düşüncesininbir tlZa!'tısıolarak görülebilir. Anadolu
ö8retmen liseıe~nin ö!retmeiı yeti§tiren yüksekö!retim kurumları için kaynak

243

oluşturacak ~içirndeyapılandınıması bu. okullann işlevlenni yerine getirebilmeleri
bakımından 'önemlidir. Bupa karşın, ö~rencilerinsadece ögretmen yenştiren
~ükseköArefunkurumlannayöneltilmernesigerekti~ .görüşündeld(% 42) temel neden;
öi\retmenlikmesleıinintoplwnsal statüsünündiRermesleklere göre düşük görülmesi .
olabilir.
Anadolu öAretmen lisesi Ö~rencileriiı.inbirinci sınıftan itlbarenöıretlnen
yetiştiren yükseköAretim.kurumlanna yönlendirilmesiyle, ögrenciler daha uzun bir
yöı\lendirme sürecinden geçebilmektedirler. Budurum' ise, yönlendirmenin daha

saılıldıolniasına
~n olabilecektir.

.

.

Elde edilen bulgulara göre; öi\retmenlerin% 34'ü Ana(lolu öRretmenliselerinde
belli bra~şlardayetiştirilen
ölrencilerin öRretmenler kurulu kararıyla
yükseköAretimdeki aynı bölümlere şınavsız alınması gerektlıini belirtmişlerdir.
M.E.B., ÖiVetmenERitim Genel MüdürlUlü yetkilileriyıe yapılangörjişmeler sonuçıkışlı
cunda. 2547 sayılı Kanunda delişik1iAe gidilerek, Anadolu ögretmen lisesi
löi\rencilerUı öAretmen yetiştiren yükseköAretim kurumlarına sınavstZ girişlerinin
saRlanması yönünde girişipılerde bulunulmasının tasarladtRı öi\renilıniştir. Milli
E~tim Bakaİı1ıgı'nın bu tasansı öAretmen1erin % 34'ü tarafından deste1denmektedir.

Anadolu öi\retmenliselerinin M.E.B.'na öiVetmenyetiştiren yükseköiVetim kurumlarının ise Y.Ö.K.'e 1>allıolması bu iki. kurum arasında etkili bir eşgüdümün
.

saAIanaffiamasma neden olabilmektedir. Ancak, öAretmen yetiştiren y;ıksdcögı-etim kurumlarıyla işbirliRi yapmak,MEB'nın
en çokUzerinde durdulu konulardan biridir.
Bunun SaAIanmaSı halinde öi\retmen
yetiştirme
konusun~
engellerin
önemli ölçüde
..
.
.

bldın1abilece~söylenebilir.

Öi\retmenler tarafından Anadolu ögretmen.lisesi öArencileri gerekli bilişsel ve

\

du~
niteliklere sahip görülliı~mektedir. M.E.B. ile yapılangörüşmelerde,
as~
oırencüerindaha,kaliteli;veya
meslek kaz3ndıncı nitelikte olan. okulların sınavlarını
kazapmalan. halinde Madolu ögı-etmen.1iselerinitercih etmedikleri, kootenjanlan 001dmmak amacıyla yedeköArencilerin alındtgı ö~ni1miştir. Bu durum niteli~i düşürücü
etmenlerden
biri o1ar$ görülebilir.
.
'.

Öi\retmenlerin,öiVencilerde

göz1edikleri yetersizli~n kaynagı konusunda ~örüş

birliıi içinde olmadıklan söylenebilir. Anadolu ö~tmen lisesi ölretmen~eriyle
yapılan görüşmelersonucunda.ö~nci1erde gözlenen motivaSyonekSik1i~ alleden
1J1.akolma; yatıh okul hayatınm.monotonolması ve bununöArencilerüzerindebezginlik, can sıkıntısı gibi olumsuzetkiler yaratmış olması, okulun amaçlarıyla
öırencilerin amaçlarıarasındakoştıtlukbulunmaması;öiVetmenlerinöi\rencilerimotive etılıede. başarısız olması gibi etmenlere baRlı olarak ortaya çıkmış olabileceıi

yönündeg~
.

eldeedilmiştir.

Ölretmenlerin, Anadolu ölrebnen lisesi ölrencılerinin yetersizlijderininnasıl giderilebileceli konusunda farklı görfişlere sahip olduklan bulunmuştur. Anadolu
/
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ö~tmen lisesi öArencilerinin beş yıllık ilkokul elitiminden sonra seçilmesini uygun
gören öAretmenler (% 33); zaman uzadıkça öArenci1~ bazı özellikleri kazandırmanm
dah8 kolay olabileceAini düşünmüş~labilirler.
Ö{tretmenler, ö{tretmen yetiştiren yükseköAretim kurumlarınınöArenci
kaynaAmm Anadolu öAretmen liselerinin olması gerektiAini düşünmektedirlet. Çelenk
çıkışlı
(1988:78) tarafından yapılan bir araştımıantn bulgulaDna göre; öAretmen lisesi
ö{tretmen adaylarının mesleAe yönelik tutumları, diAer ortaöAretim kurumlanndan
gelen ö{trencileregöre anlamlı bir farklılık gösıennekteıfu. ö~tmen
liselerinin,
öAretmen' yetiştiren }rükseköAretim kurwnlanna kaynak teşkil etmesi soruıiu Xll. Milli
EAitim Şurası (M.E.B.: .1988) ile ÖAretmen Yeti§tirme Danışma KuruluToplantısı
(M.E.B: 1989)'nda dile getirilmiş ve bu yönde-çalışmalann yapılması konusunda
görüşbirliAine varılmıştır. Bu durum, Anadolu öıtretmen liselerinin öAretmen
yetiştiren y,ükseköAretim.kufumlanna kaynak teşkil edeCek şekilde yapılandJrı1masmın
gereAini ortaya koymaktadır.
,

Ö~tmenler,

ö~tmen. yetiştiren yüksekö{tretimkurumlarınınve öAretm~nlik

mesleAinin cazip hale getirilmesisonUcunda Anadolu öAretmen liselerinin öıtretmen
yetiştirmeye olan katkısının artabileceAini düşünmektedirler. M.E.B. ö~tmenlik
aı:ttırarak başarılı. ve ye~nekli öArencilerin
mesleRini yüceltmek ve.Çfkic~Aini
m~leAe yönelmelerini saAJamak amacıyla, 15 Haziran 1989 tarihli ve 3380 sayılı Kanunla üniversiteye giriş sınavmdaöAretmen yetiştireri programlarailk on tercitü içinde
yer verip kazananöArenci1ere burs ve yatıhlık oIanaAı verm~.
Bu yolla, Anadolu
öAretmen liseşi. öArencileri bir ölçüde mesle{te çekilebilecektir.

Üçüncü Alt Probleme ılişkin Bulgu ve 'forumlar
Üçüiıcü alt problemde ö{tretmen1erin Anadolu öAretmen liselerinde . görev yapan

öAretmenlerdebulunması gereken özellikler konusundaki görüşlerine
başvurulmaktadır. Bu alt pro1>lemeilişkin olarak'aşaAidaki
bulgular
elde edilmiştir.
,
..
\

Anadolu ö{tretmen liSesi ö{tretmenleıjnin % 68~iiümö{tretmenlerin dört yıllık li.
.sanseAitiıninden sonra belli araIıkJ3da hizmetiçi eAitimden geçilerek yetiştirilmesi gerektiAini be1irtmişk:ıdir."
'
ö{tretmenlerin'% 43'ü AOadoluöAretmen liselerine ö{tretmen seçmede en önemli
öAretmenlik yapmış olma koşulunmı ele alınması geölçüt. olarak en az.beşyt!

~

rektiAi~sa~.,
,

ÖAretmen1eıin.

'

% 96'81. kadolu

öAretmen lisesi öAretmen1erinin

hizmetlçi
.

eAitim

kurslanndangeçirilmesigerektijpneinanmaktadır.'
ÖAretmenlerin % 55'i tüm öAretmenleriı.
hizmetiçi eAitim kurslarından
.
geçirilmesi gerektiAigMşÜndedir.
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ÖAretmenlerin % 57'si Anadolu ölretmen lisesi ölretmenlerinin sınıf
ortamınd8kienönem1i g(XevİninrehberliketmekolduAug(Xijşünübeniinsemektedir.,
Bu görüşünbenimsenmesiaşai\Jtla1ögibi yorum1anabilir.
.

.-

.

.

...

Anadolu öAretmen li~si öAretmen1erinden dört yıllık lisans elitiminden sonra
~11i aralıklarla hizmetiçi cAitim kurslarındangeçiri1erek yetiştirilmesitercih
edilmiştir. Bu durum hizmetiçi elitim yoluyla öAretmen1erin yeni gelişmelerden habeIdar
olmak. istedikleri şeklinde yonımJanabilir. Böylece ölretmen1er mesleklerinin geregini
~tİCinbir biçimde yerine getirebilecekletdir. IIizmet öncesi ve hizmetiçi elitimin bir
bütünlük oluşturacak biçimde yapılandınlması yoluyla, öAretmenler eksiklerini tamamlama ve gelişme oJanaAıelde edebilirler. Bu oJanaAm sunulmasıyla, ~tmen1erin
kendilerine daha çok güv~ duymalan saAJanabileceli gibi, ME.B.'nm kendilerine olan
desteAinden dolayı mesleki doyum elde edebiJecekIerdi.
En az beş yıl başanlıöAretmenlik yapmış kişilerin Anadolu ögJ:etmen liselerine
öAretmen atanması, öAretmen yetiştirme. amacına ~et
eden bu,kurum1ar için olumlu
tmen
modeli sunulabilir ve bu
görülebilir. Böylece öArenclIere
daha
tutarlıbir
öAre
.
.
.
.

~

öArencilerin meslele yönelmeleri sallanabilir. Diler bir deyişle; öArencilerbaşarılı
öAreUnenleıdenetkilenir.Bu etkininsonucu,öAretmenleriyleözdeşimkuranöArenciler
öAretmenlikmesleline yönelebilir.
i

Elde edilen bulgular,öAretmenlerarasındaönemlibir hizmetiçielitim ihtiyacının
bulundulu şeklinde yorumlanabileceli .gibi, öAretmenlerinkendilerine geliştirme
isteli içinde olduklarıbiçimindede yoruni1anabi1ir.
ÖAretmenlerin sınıf ortaırlmdakien önemli görevinin rehberIik etmek oldulu
görüşününbenimsenmesive ögrenmedeÖArenCiaktivitesininönemli görülmesi Anadolu öAretmen lisesi öAretmenlerinin modern elitim anlayışına sahip olduklannı
göstermesi

bakımından

önemlidir.

'

. '

'

.

ÖNERtLER

A. Araştırmaya. İlişkin Öneriler
~u
öAre~n lisesi programlannın~daş bir yapıya kavuşturulmasıiçin gerekJitedbirler,alınmalıdır.
Bu amaçla:
a) MeSIek dersleri

,

b) Alan dersleri

c) S~

dersJet
.

,

.

Süre ve içerik yönünden'yeniden incelenmeli, programların çaldaş program
geliştirme.anlaYışına görü düzenlenmesiiçin gerekli tedbirleralınmalı; progrimılarda
246

yapılacak delişildikler konusunda bu okullarda
görev yapan. öaretmenlerin de
.

görüşlerine
başvunılmalıdır..

Hazırlanan elitim programlarıylailgili olarak süreliliaraştırmage1iştimıe ~likleri yürütülmeli, bu amaçla M.E.B. Ölretmen Elitinıi Genel. Müdürlülü
bünyesinde program geliştirme şu~i oluşturmalı ve bu konuda üniversiteyle
işbirliline gidilmelidir.
Anadolu ölretmen lisesi programlarıölretmen yetiştirenyükseköaretimkmumlarını program1aiıylabütünlükoluşturUlacakbiçimde yapılandırılmalıdır.

Anadolu ~Iretmen liselerine ölrenei seçimindeçoktan seçmeli testler ve
öaretmen~ile.karşı tutumuölçen ölçekler kullanılriıalı,adayların ölretmenlile
yatkınlık

düzeyini

Anadolu

belirlemek

ötretmen

amacıyla

liselerinde

CJamülakat

yapı1malıdır.

parasız yatıh uygulama

sümıeli

ve kaıma elitime

.

geçiş yolları aranmalıdır. M.E.B. ve Anadolu ötretmen liselerinin aı:nacına en uygun
öareneilerin seçimini sallamanın yanında, bu öarcneilerin 'öaretmen yetiştiren
yüksekötretim kmumlarına yönetilmesi için Y.Ö.K. ile işbirlili yapı1ma1ıdır.
ÖAretmen yetiştiren yüksek öiretim kurunılannın cazip hale getirilmesi amacıyla
alınmış tedbirle~ kararlı bir biçimde uygulanmalı ve yem
tedbirler alma yo11an, aran'..
,
malıdır;

ötretmen elitiminde hizmetiçi elitim hizmet'öncesi elitimin bir devamı'olarak
düşünülmeli ve Anadolu öAretmenlisesi ötretnienlerinin hiz~tiçi elitimihtiyaçları
belirlenmeli, belirlene))ihtiyaçlar çerçevesinde sistemli, işlevsel ve etkin bir hizmetlçi
",

eAitimprogramının hazırlanmasıyönündeçalışmalara$lık verilmelidir.
.
.

Anadolu ötreımen liselerine ötretmen seçimi bu okulların öze11ik1eridikkate
alınarakbelli koşullarçerçevesindeyapılmalıdır.
B. Yeni YJ!pı1acak Araştırmalara
.
.

Bu araştırmanın

İlişkin Öneriler

sadece bir boyutu ayrıntılı olarak ele alınabilir.
i

Anadolu ölretmen liselerindeki uygulamalarailişkin 'öArenci görüşlerine
başvwulabi1ir.
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