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ÖN SÖZ
Küresel anlamda tüm ülkeler çağımızın vebası kabul edebileceğimiz
Covid-19 pandemi sorunu sürmekte ise de Virüs ile mücadele
çalışmalarının geliştirilmesi ve tedbir alma süreçlerinin benimsenmesi
ve yaygınlaştırılması sayesinde hız kesmiştir. Pandeminin devletleri ve
devlet yapısını oluşturan tüm oluşumları üzerinde, sosyolojik,
psikolojik, ekonomik ve diğer bir çok alanda istenmeyen değişimlere
beraberinde getirmiştir. Özellikle de eğitim konusunda radikal
değişiklikler kaçınılmaz olmuş ve eğitim kurumları da bu anlamda
sağlam altyapılar geliştirmişlerdir. Geçmiş yıllarda; gelişen
teknolojinin eğitim argümanları arasında kullanılması mı yoksa klasik
eğitim yöntemlerinin mi kullanılması gibi tartışmalarla birlikte, yeni
neslin, dünyaya bakışı, eğitime bakışı, ile standart bir eğitimin tüm
bireylere mi yoksa kişisel farklılıklarına göre mi olması gibi soru
işaretleri varken artık teknolojik çalışmalara öncelik verilmesi
gerektiği kabul görmüştür.
Pandemi sürecinde görülmüştür ki yüz yüze eğitimin yapılamadığı,
ancak teknolojik eğitim araçlarının geliştirilmesi ve kullanılması
sayesinde bireylerin, toplumların eğitilmesi kaçınılmaz olduğundan bu
misyon yerine getirilebilmiştir. Ülkelerin geleceğine yön veren eğitim
politikalarının artık, çok farklı, gelişen teknolojiye açık, alternatif
yöntemleri uygulamaya müsait, yenilikçi, sorgulayıcı ve geliştirilebilir
olduğu görülmektedir.
Biz eğitimcilerde bu doğrultuda kendimizi geliştirmeli, gelişmelere
açık olmalı, toplum bilincinin gelişmesinde, her ne kadar yüz yüze
eğitimde uygulayabileceğimiz metotları uygulayamasak da, online
eğitim yöntemlerini ve alt yapısını geliştirerek, bireylere ulaşabilmeyi
başarmış olmanın mutluluğu ve huzuru ile çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz. Bu yöntemleri de genç araştırıcılara yol gösterici
olarak sunabilme çabalarına devam ediyoruz.
Bu yayının çıkmasında katkısı olan tüm meslektaşlarıma ve
araştırmacılara teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÖNGER
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1. Giriş
Çocuk, “bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan
oğlan ya da kız” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2021).
Gelişim ise döllenmeden itibaren yaşamın son anına kadar ilerleyen bir
değişim sürecini ifade etmektedir (Erden ve Akman, 1997). Senemoğlu’na
(2004) göre sürekli ilerleme aşamaları içeren değişim sürecinin bedensel,
zihinsel, dilsel, duygusal ve sosyal yönleri bulunmaktadır. Yani gelişimin
biyolojik, duygusal, sosyal ve bilişsel bileşenlerinin olduğunu söylemek
mümkündür (Crain, 2014). Çocuk gelişimi üzerine gerçekleştirilen
inceleme ve araştırmalar, çocukların gelişim aşamalarında kazanmış
oldukları becerilerin keşfedilmesini sağlamaktadır. Bu da çocukların
eğitiminde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği yönünde bir yol haritası
oluşturulmasına olanak sağlamaktadır (Yörükoğlu, 2019). Çocuk
gelişimine yönelik yapılan çalışmalar aynı zamanda toplumun geleceği
1

Bu çalışma, 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Gazi Üniversitesi
Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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için de önem arz etmektedir (Doğan-Keskin ve Bayhan, 2020). Bu
bağlamda çocuk gelişimi ile ilgili öğrenim imkânı sunan bölüm veya
programlar son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir (Gülen ve Dönmez,
2020).
Çocuk gelişiminin üniversitelerde bölüm olarak yapılandırılması
1960’lı yıllara dayanmaktadır. Bu doğrultuda çocuk gelişimi ile ilgili lisans
seviyesindeki ilk program, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” adı altında 1968
yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki bir fakültede açılmıştır. 1972
yılında ise üniversitenin senato kararı doğrultusunda rektörlük birimine
bağlı hale gelmiştir. İlerleyen süreçte ise Yükseköğretim Kurulu kararı ile
Sağlık Bilimleri Fakülteleri bünyesinde bir lisans programı olarak
tanımlanmış ve “Çocuk Gelişimi Bölümü” olarak isimlendirilmiştir (URL1, 2021). 2021 yılı itibariyle ise Türkiye’de lisans seviyesinde, yani Sağlık
Bilimleri Fakülteleri bünyesinde, Çocuk Gelişimi programı bulunan 36
üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 22’si devlet, 14’ü ise vakıf
üniversitesidir (URL-2, 2021). Anadolu ve İstanbul Üniversitelerinde ise
Çocuk Gelişimi bölümlerinin açık öğretim programları bulunmaktadır.
Ayrıca bazı üniversitelerde yüksekokullar bünyesinde de lisans
seviyesinde Çocuk Gelişimi bölümleri bulunmaktadır (URL-3, 2021).
Lisans düzeyindeki Çocuk Gelişimi eğitim programlarının ulusal
ölçekte belirli esaslar çerçevesinde şekillendirilmesi amacıyla bir çerçeve
programı oluşturulmuştur. Çocuk Gelişimi Ulusal Çekirdek Eğitim
Programı (ÇUÇEP) adı verilen ve çerçeve program niteliği taşıyan
programın amacı, lisans seviyesinde Çocuk Gelişimi bölümleri bulunan
kurumların ders programlarını ve içeriklerini düzenlerken rehber
alabilecekleri ulusal bir plandır. Program dosyasının içerisinde programın
amaç, hedefler ve ilkeleri, tanımlar, programın geliştirilme aşamaları,
programın temel ögeleri, derslere ilişkin kazanımlar ve konular, çeşitli
öğretim yöntemleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır (ÇUÇEP, 2016). İlgili
alan yazın incelendiğinde Çocuk Gelişimi programları üzerine yapılan
araştırmaların oldukça kısıtlı olduğu söylenebilir. Örneğin Doğan ve
Baykoç’un (2015) araştırmalarında Türkiye’de üniversitelerde yer alan
Çocuk Gelişimi lisans programlarına ilişkin inceleme yapılmıştır. Söz
konusu araştırmada lisans programlarının üniversitelere ve
fakülte/yüksekokullara göre dağılımları, öğretim elemanı sayıları gibi
bilgiler sunulmuştur. Doğan-Keskin ve Bayhan’ın (2020) araştırmalarında
ise Çocuk Gelişimi lisans programlarının geçmişten günümüze görünümü
sunulmuş ve bu doğrultuda biyografik bilgiler ortaya konmuştur. Bununla
birlikte ilgili alanyazında Çocuk Gelişimi Lisans Eğitimi Ulusal Çekirdek
Eğitim Programının incelenmesine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu bağlamda bu çekirdek programda yer alan öğrenme kazanımlarının
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yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel süreçler boyutuna göre
incelenmesi amaçlanmıştır.
1948 yılından itibaren bir grup eğitimci, eğitim amaç ve hedeflerini
sınıflandırma uğraşı içerisine girmişler ve bu süreçte bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor olmak üzere üç alan için bir sınıflandırma gerçekleştirmeye
çalışmışlardır. 1950’lerde bilişsel alana yönelik çalışmaların
tamamlanmasıyla birlikte bu sınıflandırma Bloom’un “Bilişsel Alan
Taksonomisi” olarak adlandırılmaya başlamıştır (Bloom, Englehart, Furst,
Hill ve Krathwohl, 1956). Bu tür bir sınıflandırmaya gidilmesinin nedeni
öğretmenlere, yöneticilere ve uzmanlara müfredat ve değerlendirme
sorunlarını daha kesin bir biçimde tartışabilmeleri için yardımcı olmanın
amaçlanması
olmuştur
(Bloom,
1994).
Bloom’un
orijinal
Taksonomisi’nde bilişsel alandaki altı ana kategori; bilgi, anlama,
uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme şeklindedir. Uygulama dışında
bu kategorilerin her biri alt kategorilere ayrılmıştır. Kategorilerin basitten
karmaşığa ve somuttan soyuta doğru sıralandığı Taksonomi, kümülatif bir
hiyerarşiyi temsil etmektedir. Yani bir sonraki karmaşık kategoriye hâkim
olabilmek için öncesindeki basit kategoriye hâkim olmak gerekmektedir
(Krathwohl, 2002; Sönmez, 2001). Bloom orijinal Taksonomi’yi bir ölçüm
aracından fazlası şeklinde düşünerek Taksonomi’nin şu hususlara hizmet
edebileceğine inanmıştır (Krathwohl, 2002, s. 212):
* Kişiler, konular ve sınıf seviyeleri arasında iletişimi
kolaylaştırmak için öğrenme hedefleri hakkında ortak dil
olabileceği;
* Hali hazırda yaygın olan ulusal, eyalet ve yerel standartlarda
bulunan belirli bir ders veya müfredat için gibi geniş eğitim
hedeflerinin özel anlamını belirlemeye yönelik temel
oluşturabileceği;
* Bir ünite, ders veya müfredattaki eğitim hedefleri, etkinlikleri ve
değerlendirmelerinin uyumunu belirlemek için araç; ve
* Belirli bir eğitim dersi veya müfredatının sınırlı genişliği ve
derinliği ile karşılaştırılabilecek eğitim olanakları yelpazesinin
panoraması olabileceği şeklindedir.

Yenilenmiş Bloom taksonomisi ise, orijinal taksonomiye getirilen
eleştiriler neticesinde oluşturulmuş olan bir sınıflamayı oluşturmaktadır
(Senemoğlu, 2004; Tutkun ve Okay, 2012). Bu doğrultuda orijinal
taksonomi üzerinde birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir (Amer,
2006; Bümen, 2006). Yenilenmiş taksonomide bilgi birikimi boyutu ve
bilişsel süreçler boyutu olmak üzere iki temel boyut oluşturulmuştur. Bilgi
birikimi boyutu olgusal bilgi, kavramsal bilgi, işlemsel bilgi ve üstbilişsel
bilgi olmak üzere dört ögeden oluşan bir tablo ortaya koymaktadır. Bilişsel
3

süreçler boyutu ise hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme,
değerlendirme, sentez olmak üzere altı ögeden oluşan bir tablo ortaya
koymaktadır (Krathwohl, 2002; Wilson, 2016). Bilişsel süreçler boyutu ise
altı basamaktan oluşmaktadır. Bilginin anımsanması ve tanınması,
hatırlama basamağına ilişkin bilişsel süreç göstergelerini oluşturmaktadır.
Bilginin yorumlanması, örneklerle ifade edilmesi, kategorize edilmesi,
özetlenerek anlatılması, farklı unsurlarla karşılaştırmasının yapılması,
anlama basamağına ilişkin bilişsel süreç göstergelerini oluşturmaktadır.
Bilginin yaşama geçirilmesi, uygulama basamağına ilişkin bilişsel süreç
göstergelerini oluşturmaktadır. Bilginin analiz edilmesi, ayrıştırılması ve
organize edilmesi çözümleme basamağına ilişkin bilişsel süreç
göstergelerini oluşturmaktadır. Bilginin sorgulanması ve denetlenmesi
değerlendirme basamağına ilişkin bilişsel süreç göstergelerini
oluşturmaktadır. Bilginin özgün şekilde yeniden yapılandırılması ise
yaratama basağına ilişkin bilişsel süreç göstergelerini oluşturmaktadır
(Anderson ve diğerleri, 2010; Huitt, 2011).
Eğitim hedeflerinin sınıflandırılmasında öncelikli olarak eğitime
yönelik bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlanmıştır. Sınıflama
yaklaşımının öğretim programlarının uygulanmasında etkili ve kullanışlı
bir yol çizmesi beklenmektedir (Özçelik, 2014). Yani eğitim hedeflerinin
aşamalı olarak sınıflandırılmasının öğrenme-öğretme sürecine önemli
katkısı bulunmaktadır (Demirel, 2007). Bu doğrultuda bu araştırmada da
Çocuk Gelişimi Lisans Eğitimi Çekirdek Eğitim Programı’nın (ÇUÇEP)
öğrenme kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel
süreçler boyutuna göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda bu
araştırmanın Çocuk Gelişimi lisans programı bulunan üniversitelere,
öğretim programlarını oluşturmada bir yol gösterici olacağı
düşünülmektedir. Bu araştırma aynı zamanda politika yapıcılara da
hazırlamış oldukları çekirdek program hakkında çeşitli bilgiler
sunabilecektir. Bu kapsamda ÇUÇEP’te yer alan meslek derslerine ve
temel derslere ilişkin kazanımlar analiz edilmiştir.
2. Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, verilerin toplanması ve analizi ile
ilgili bilgilere yer verilmiştir.
2.1. Model
Bu araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Yöntem olarak ise
doküman incelemesi (analizi) tercih edilmiştir. Doküman incelemesi hem
bir yöntem hem de veri toplama amacıyla bir analiz tekniği olarak da
kullanılabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Doküman incelemesini,
4

araştırmaya konu olan olgu/olgular hakkında bilgi sunan kaynakların
analizi olarak tanımlamak mümkündür (Cansız-Aktaş, 2014). Sonuç
olarak, bu araştırma kapsamında Çocuk Gelişimi Ulusal Çekirdek Eğitim
Programı ile ilgili olan kaynak incelenerek analizler gerçekleştirildiği için
doküman incelemesi benimsenmiştir.
2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri, Yükseköğretim Kurulu’nun internet sitesinde
bulunan “Çocuk Gelişimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” isimli
dosyadan elde edilmiştir (ÇUÇEP, 2016). Programda bulunan öğrenme
kazanımları “meslek dersleri” ve “temel dersler” olmak üzere iki ana
bileşen üzerinden incelenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi
kullanılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle araştırmacılar tarafından her ders
özelinde tablolar oluşturulmuştur. Bu tablolar, kazanımların isimleri bir
sütunda, yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel süreç boyutları da diğer
altı sütunda olacak şekilde eşleştirmeye müsait bir şablonda
oluşturulmuştur. Sonrasında ise bu tablolar araştırmacılar tarafından
kodlanmıştır. Bunun yanı sıra araştırmacılar haricinde, Eğitim Programları
ve Öğretim alanında doktora eğitimini tamamlamış olan bir araştırmacı
tarafından kodlamalar yapılmıştır.
Kazanımların değerlendirilmesi esnasında bazı kazanım ifadelerinin
birden fazla eylem içerdiği belirlenmiş ve bu doğrultuda bu kazanımlar,
içerisinde barındırdığı eylem sayısı kadar belirlenmiştir. Örneğin “Zekâyı
tanımlar ve zekânın ölçülmesiyle ilgili yöntemleri açıklar.” (ÇUÇEP,
2016, s. 36) isimli kazanımda “tanımlamak” ve “açıklamak” olmak üzere
iki eylem bulunmaktadır. Benzer şekilde “Ana ve çocuk beslenme
eğitiminde dikkat edilmesi gereken konuları kavrar ve eğitim planı
hazırlar.” (ÇUÇEP, 2016, s. 38) isimli kazanımda da “kavramak” ve
“hazırlamak” olmak üzere iki eylem bulunmaktadır. Yani bu kazanımlar,
her ne kadar bir cümleden oluşsalar da bünyelerinde iki eylem
barındırmaktadırlar. Bu bakımdan bu kazanım ifadeleri, iki kazanım olarak
değerlendirilmiş ve buna göre kodlanmıştır. Buna benzer diğer kazanımlar
da bu yöntem izlenerek kodlanmıştır. Toplamda 574 kazanım incelenip
kodlanmıştır. Yapılan kodlamalar sonucunda görüş birliği oranının % 91
olduğu saptanmıştır. Miles ve Huberman’a (1994) göre bu oranın yeterli
olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra, görüş birliği
sağlanamayan kodlamalar üzerine araştırmacılar tarafından tekrar
değerlendirmeler yapılmış ve uzlaşıya varılmıştır.
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3. Bulgular
Bu bölümde Çocuk Gelişimi Lisans Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim
Programı kapsamında bulunan derslere ilişkin kazanımların yenilenmiş
Bloom taksonomisine göre dağılımlarına yönelik inceleme sonuçları
ortaya konmuştur. Bu yöndeki bilgiler aşağıdaki Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre dağılımı
Meslek dersleri
kazanımları
Bilişsel Süreç
Basamakları

Temel ders
kazanımları

Toplam

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Hatırlama

68

% 15.38

34

% 25.76

102

% 17.77

Anlama

170

% 38.46

66

% 50

236

% 41.11

Uygulama

72

% 16.29

12

% 9.09

84

% 14.63

Çözümleme

45

% 10.18

6

% 4.54

51

% 8.89

Değerlendirme

49

% 11.09

14

% 10.61

63

% 10.98

Yaratma

38

% 8.60

-

-

38

% 6.62

Yukarıdaki Tablo 1’de Çocuk Gelişimi Lisans Eğitimi Ulusal Çekirdek
Eğitim Programı kapsamında yer alan meslek dersleri ve temel derslere
ilişkin kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre dağılımı
görülmektedir. Buna göre meslek dersleri kazanımlarının 68’inin (%
15.38) hatırlama basamağında, 170’inin (% 38.46) anlama basamağında,
72’sinin (% 16.29) uygulama basamağında, 45’inin (% 10.18) çözümleme
basamağında, 49’unun (% 11.09) değerlendirme basamağında, 38’inin (%
8.60) yaratma basamağında yer aldığı anlaşılmaktadır. Temel derslere
ilişkin kazanımların 34’ünün (% 25.76) hatırlama basamağında, 66’sının
(% 50) anlama basamağında, 12’sinin (% 9.09) uygulama basamağında,
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6’sının (% 4.54) çözümleme basamağında, 14’ünün (% 10.61)
değerlendirme basamağında olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte
yaratma basamağında temel derslere ilişkin herhangi bir kazanım
bulunmamaktadır. Genel olarak incelendiğinde ise kazanımların 102’sinin
(% 17.77) hatırlama basamağında, 236’sının (% 41.11) anlama
basamağında, 84’ünün (% 14.63) uygulama basamağında, 51’inin (% 8.89)
çözümleme basamağında, 63’ünün (% 10.98) değerlendirme basamağında,
38’inin (% 6.62) yaratma basamağında olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıdaki
Tablo 2’deki pasta grafiğinde de kazanımların dağılımları daha net bir
şekilde görülmektedir.
Tablo 2. Kazanımlara İlişkin Pasta Grafiği

Mesleki dersi
kazanımları

Temel ders
kazanımları

Tüm kazanımlar
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4. Tartışma ve Sonuç
Bu araştırmada Çocuk Gelişimi Lisans Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim
Programı’nda yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisinin
bilişsel süreç boyutuna göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda
programda bulunan meslek dersleri ve temel dersler ayrı ayrı incelenmiştir.
Bunun yanı sıra genel toplamdaki durum da ortaya konmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi Lisans Eğitimi Ulusal
Çekirdek Eğitim Programı’nda yer alan meslek derslerine ilişkin
kazanımların ağırlıklı olarak anlama basamağında toplandığı saptanmıştır.
Anlama basamağını sırasıyla; uygulama, hatırlama, değerlendirme,
çözümleme ve yaratma basamakları takip etmiştir. Buna göre meslek
derslerine ilişkin kazanımların alt düzey bilişsel süreç basamaklarında yer
aldığı söylenebilir. Temel derslere ilişkin kazanımlar ile ilgili bulgulara
bakıldığında da benzer şekilde anlama basamağının ağırlık kazandığı
ortaya konmuştur. Bunu sırasıyla; hatırlama, değerlendirme, uygulama ve
çözümleme basamakları takip etmiştir. Bununla birlikte temel derslere
ilişkin kazanımlarda yaratma basamağında yer alan bir kazanım olmadığı
dikkati çekmektedir. Buna göre temel derslere ilişkin kazanımların alt
düzey bilişsel süreç basamaklarında yer aldığı söylenebilir. Bu sonuçlardan
yola çıkılarak meslek dersleri ve temel dersler kapsamında öğrencilerin
yorumlama, örnek verme, kategorize etme, özetleme, çıkarımda bulunma,
karşılaştırma yapma, açıklama gibi bilişsel süreç becerilerine sahip
olmalarına öncelik verildiği söylenebilir. Bununla birlikte meslek dersleri
ve temel dersler kapsamında öğrencilerin ayırt etme, organize etme,
inceleme, denetleme, sorgulama, planlama, oluşturma gibi üst düzey
bilişsel süreç becerilerine sahip olmalarının geri planda yer aldığı
söylenebilir. Kazanımların genel toplamına bakıldığında da anlama
basamağının ağırlık kazandığı anlaşılmaktadır. Bunu sırasıyla hatırlama,
uygulama, değerlendirme, çözümleme ve yaratma basamakları takip
etmiştir. İlgili alanyazın incelendiğinde çeşitli öğrenim seviyelerinde
bulunan eğitim programlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre
incelendiği birçok araştırma bulunmaktadır. Söz konusu araştırmalarda da
(Avcı, Aslangiray ve Özyalçın, 2021; Ayyıldız, Aydın ve Nakiboğlu, 2019;
Bekdemir ve Selim, 2008; Cangüven, Öz, Binzet ve Avcı, 2017; Doğan ve
Burak, 2018; Erol, 2021; Güldüren ve Cangüven, 2021; Karagöl, 2020;
Mindivanlı-Akdoğan ve Ceylan, 2021; Özdemir, Altıok ve Baki, 2015;
Sağlamöz ve Soysal, 2021; Uğraş ve Aral, 2018; Yolcu, 2019) bu araştırma
sonuçları ile benzer şekilde kazanımlarda anlama bilişsel süreç
basamağının ağırlık kazandığı ortaya konmuştur.
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Araştırmada meslek dersleri ve temel derslere ilişkin kazanımların
bilişsel süreç basamaklarına göre yüzdelik dilimleri karşılaştırıldığında
çeşitli bulgular ortaya çıkmıştır. Hatırlama ve anlama basamağındaki
kazanımların temel derslerdeki ağırlığının daha fazla olduğu
anlaşılmaktadır. Bunun sebebi, temel derslerde hatırlamaya ve kavramaya
dayalı içeriklerin nispeten daha fazla bulunması ile açıklanabilir. Buna
karşın çözümleme, değerlendirme ve yaratma basamaklarındaki
kazanımların ise meslek derslerindeki ağırlığının daha fazla olduğu
anlaşılmaktadır. Bunun sebebi, meslek derslerinin doğrudan mesleğin
icrasına yönelik içeriklere sahip olması ile açıklanabilir. Örneğin, meslek
dersleri kapsamında bulunan “Çocuğun gereksinimleri doğrultusunda dil
gelişimini
destekleyici
programlar
hazırlar.”
ve
“Çocuğun
gereksinimlerine uygun dil gelişimini destekleyici programları uygular.”
(ÇUÇEP, 2016, s. 37) isimli kazanımlarda çocuk gelişimi lisans öğrenimi
gören öğrencilerin, çocukların dil gelişimine yönelik özgün bir plan
hazırlayabilmeleri ve bunu uygulamaları hedeflenmiştir. Bu bağlamda
meslek derslerine ilişkin kazanımların nispeten daha üst düzey bilişsel
süreç becerileri ile ilgili olduğu söylenebilir. Bir diğer dikkati çeken nokta
ise temel ders kazanımları arasında yaratma basamağında herhangi bir
kazanımın bulunmayışıdır. Bunun sebebi, temel derslerin ağırlıklı olarak
teorik içeriklerden oluşması olabilir.
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1. Giriş
Eğitim sisteminin her kademesinde olduğu gibi ortaöğretim
kurumlarına öğrenci seçimi yapılırken de büyük bir titizlik
gösterilmesi gerekmektedir (Kuzu ve diğerleri, 2019). Bu titizliği
sağlamak adına bir üst öğrenime öğrenci seçmek için MEB
tarafından pek çok merkezi sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar,
Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), Seviye Belirleme Sınavı (SBS)
ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) gibi çeşitli
adlarla gerçekleştirilmiştir (Gür, Çelik ve Coşkun, 2013). 2017-2018
yılında ilk kez uygulanan LGS (Lise Giriş Sınavı) sınavı lise
yerleştirme sınavlarının son adı olmuştur. Bu sınav diğer sınavlarla
konu olarak paralellik gösterse de soru tarzlarında değişikliğe gidilen
bir sınav olmuştur. Soru şekilleri, eğitim–öğretim sistemimize uygun
olarak sorgulayan, düşünen, anlama becerileri güçlü bireyler
yetiştirme amacı doğrultusunda oluşturulmuştur (Calp ve Alpkaya,
2021).
Toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren merkezi sınavların topluma
etkisini farklı değişkenler açısından inceleyen araştırma sonuçları
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merkezi sınavların öğrenciler, veliler ve eğitim paydaşları açısından
olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır. (Çetin
ve Ünsal, 2019).
İletişim ve bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda bireyler çeşitli
sebeplerle yabancı dil öğrenmeye daha fazla önem vermektedir.
Bireylerin öğrenme motivasyonları değişse de her geçen gün yabancı
dil öğrenmenin artan önemi göz önünde bulundurulduğunda,
yabancı dil öğrenmeye duyulan ihtiyaç, dil öğrenme ve öğretme
sürecini de çağın gereklerine ve bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak
sürekli izlemeyi ve geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır (Çatal, Şahin ve
Çelik, 2018). Ancak her ne kadar öğrenme öğretme süreçleri çağın
gereklerine uygun hale getirilmeye çalışılsa da, ülkemizde
gerçekleştirilen sonuç odaklı merkezi sınavlar, eğitim programın
uygulama sürecinde aksaklıklar oluşmasına neden olmaktadır.
Öğrenciler öğrenimleri boyunca, iyi bir eğitim alma çabası ile bu
sınav sorularını yanıtlamak durumundadırlar. Dolayısıyla hem
öğretmenler hem de öğrenciler dil öğrenimi için gerekli becerileri
kazanmayı arka plana atıp, sınavda başarılı olabilecekleri yöntem,
teknik ya da taktikleri öğrenme ve öğretme yolunu
benimseyebilmektedirler. Oysa dil öğrenmek bu sınavlarda ki
soruları doğru şekilde yanıtlamak ile ne yazık ki tam olarak
gerçekleşmemektedir. İlköğretim düzeyinden yükseköğretim
düzeyine kadar yabancı dil öğretimi için sarf edilen zaman, emek ve
maliyete bakıldığında hedeflenen sonuçlara ulaşılamadığı, bu
olumsuzluğun nedenleri arasında ülkemizdeki yabancı dil edinimi
için gerekli koşulların yeterli olmadığı ve yabancı dil edinim sürecini
etkileyen olumsuzlukların varlığından kaynaklı olduğu da
belirtilmektedir. (Şahin ve diğerleri, 2018).
Ülkemizde dil öğrenme ile ilgili sorunlar dikkate alındığında ve buna
bir de sınav başarısı ile ilgili kaygılar da eklendiğinde, İngilizce
dersinin öğrenme öğretme süreçlerine bu durumun nasıl yansıdığını
belirlemek, İngilizce dil becerisinin kazandırılması açısından önemli
olduğu düşünülmektedir. Alan yazın incelendiğinde Liseye geçiş
Sınavı’nın 8. Sınıf İngilizce ders öğretimi üzerindeki etkisini
inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışmanın alan
yazındaki bu boşluğu gidermek ve başka araştırmalara ışık tutması
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamdan yola
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çıkarak bu araştırmada, Liseye Geçiş Sınavı’nın 8. sınıf İngilizce
Ders öğretimine etkisini incelemek amaçlanmaktadır.
2. Yöntem
Bu araştırma İngilizce öğretmenlerinin Liseye Geçiş Sınavı’nın 8.
Sınıf İngilizce Dersi öğretimine etkisine ilişkin görüşlerini
belirlemek amacıyla betimsel yaklaşıma dayalı, temel nitel araştırma
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir (Merriam, 2015). Nitel araştırma
gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda
gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir
sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek 2006: 39).
2.1.Evren ve Örneklem
Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 öğretim yılı bahar
döneminde gönüllülük esasına dayanan, kolayda örnekleme yoluyla
seçilen, 8. sınıf kademesinde derse giren 43 İngilizce öğretmeni
oluşturmaktadır. LGS’nin 8. Sınıfta uygulanması sebebiyle özellikle
bu kademede görev yapan öğretmenler belirlenmiştir. Öğretmenlerin
35’i devlet kurumunda 8’i ise özel kurumda görev yapmaktadır.
2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler açık uçlu anket aracılığıyla toplanmıştır. Bu
ankette İngilizce öğretmenlerinin LGS’nin İngilizce öğretimine
etkisine yönelik görüşlerini belirlemek için dört üç soru yer
almaktadır. Alan yazın taramasına dayalı olarak hazırlanan bu açık
uçlu anket, anlaşılır ve uygulanabilir olma durumlarının incelenmesi
amacıyla 3 uzman görüşüne sunulmuştur. Uzmanların görüşlerine
göre gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra sorular, Liseye Geçiş
Sınavı kazanımlara ayırdığınız zamanı nasıl etkilemektedir, Liseye
Geçiş Sınavı nedeniyle yapmadığınız/ yapamadığınız etkinlikler
nelerdir, Liseye Geçiş Sınavı nedeniyle ağırlıklı olarak yaptığınız
etkinlikler nelerdir, şeklindedir.
2.3. Verilerin Çözümlenmesi
Araştırmada açık uçlu sorulardan elde edilen verilerin
çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik
analizinde veriler, araştırma kapsamında hazırlanan sorulara verilen
yanıtlara göre çözümlenerek veri döküm formu oluşturulmuştur. Bu
aşamada veriler ankette yer alan sorular temel alınarak veri kodlama
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anahtarı oluşturulmuştur. Buna göre elde edilen veriler belli temalar
altında kodlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları olan İngilizce
öğretmenleri için Ö1, Ö2, Ö3,… gibi kodlar kullanılmıştır.
Katılımcıların görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara
sıklıkla yer verilmiş, böylelikle geçerlilik arttırılmıştır. Kodlama
süreci araştırmacılar tarafından ayrı ayrı gerçekleştirildikten sonra
bir araya gelerek kategorileri incelemiş ve giderilmesi mümkün olan
uyuşmazlıkları gidermişlerdir. Son olarak araştırmanın güvenilirlik
hesaplaması için Miles ve Huberman’ın (1994: 64) önerdiği
güvenirlik formülü kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda
araştırmanın güvenirliği %89,76 hesaplanmıştır. Bu durumda
değerlendiriciler arası güvenirliğin sağlanmış olduğu kabul
edilmektedir. Belli temalara göre kodlanan veriler doğrudan
alıntılarla desteklenerek ve araştırmacılar tarafından açıklanarak
yorumlanmıştır.
3. Bulgular
Soru 1- Liseye Geçiş Sınavı kazanımlara ayırdığınız zamanı nasıl
etkilemektedir? Şeklinde yöneltilen soruya İngilizce öğretmenleri,
daha çok olumsuz etkilediğini belirterek, sınava yönelik çalışmalar
yaptıklarını (28) dile getirmişlerdir. LGS sınavında pek
etkilenmediklerini belirten öğretmenler ise, daha çok dil öğretimine
odaklandıklarını (5) belirtmektedirler.
Ö30 “Lgs sınavı tüm vaktinizi alıyor. Anlattığımız İngilizce, İngilizce
de değil aslında. Konuşma dinleme yazma okuma ne ölçüyoruz?
Sadece kelime. Kelimelerin okunuşlarını bile bilmeyen çocuklar, full
yapıyorlar. Lgs’den İngilizce kesinlikle kaldırılmalıdır.” ve Ö1
“Sınavda çıkacak konuların kazanımlarına ağırlık veriyorum, bunu
doğru bulmasam da öğrencilerin öncelikli hedefi sınavdan yüksek
not almak olduğu için başka bir alternatifim olduğunu
düşünmüyorum.”Ö34 “Lgs kazanımlarla örtüşmemektedir. Bence
bunun en büyük sebebi öğrencilerin yalnızca okuma ve anlama
becerileri temelinde sorulara tabii tutulmasıdır oysa öğretim
programında bizlerden konuşma ve dinleme becerilerini öncelikli
olarak geliştirmemiz beklenmektedir” ifadeleriyle sınavın etkilerini
vurgulamıştır. Ö22” Sınav odaklı ders işlenildiği için 4 dil becerisini
kazandırmaya yönelik etkinlikler yapılamıyor”, Ö23” Öğrencilerin
önünde bir sınav olduğu için tabii ki çok fazla zaman almaktadır.
Gerek ders öncesi hazırlık kısmında (oyun, sunum vb.) gerek ders
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içinde fazlasıyla zamanımızı alıyor. Speaking ve writing
kazanımlarına ister istemez zaman ayırmakta çok zorlanıyoruz”.
LGS’nin dersini etkilemediğini veya az etkilediğini söyleyen
öğretmenler de; Ö35 “İngilizce konuşmak iletişim kurmak için var.
Lgs de 4 şıktan doğru olanı bulmak için değil. Sınav odaklı
çalışmam. Çünkü konuşma ve anlama dinleme becerilerini olumsuz
etkiler. Bir sınıftan sınavı kazanabilecek yani yüzde 5’lik dilime
girecek çocuk sayısı 3 veya 5. Bu 3 kişi için 27 kişinin İngilizce
iletişim kurma hakkını elinden alamam. Test ile öğretmeye çalışınca
dersin yapısı tamamen değişiyor. Sınav odaklı İngilizce öğretimine
karşıyım.” sınavın dersini nasıl ve neden etkilemediğini
belirtmektedirler.
Soru 2-Liseye Geçiş Sınavı nedeniyle yapmadığınız/ yapamadığınız
etkinlikler nelerdir? Öğretmenlere sınav sebebiyle yapamadıkları
etkinlikler sorulduğunda, en çok ifade edilen etkinlik türlerinin
konuşma etkinlikleri (32) ve devamında yazma etkinlikleri (15)
olduğu görülmektedir.
Bu hususta Ö23 “Speaking, writing
etkinlikleri, role-playler, yeterince dil ile ilgili oyunlar
oynayamamak vb.” Ö16 “Speaking’i yapamıyorum ve writing’e de
çok zaman ayırmıyorum. Speking ise öğrencilerin çok gönülsüz
olması ve geleneksel yöntemlere alışık olmasından da
kaynaklanıyor. Öğrenciler hazır bilgiye ve dinlemeye alışmış,
onların konuşması için konuyla ilgili sorular sorduğumda konuşmak
için çaba sarf etmiyorlar. Sadece yazılıya dönük ve not almaya
dönük çalışmaya odaklılar.” Ö12 “İngilizce öğretmeniyim. Dinleme,
yazma gibi becerilere sınav formatından dolayı odaklanamıyorum.
Öğrenciler için bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum.” diyerek
sınav formatı ve öğrenme özelliklerini de vurgulamışlardır. Bunun
dışında en az yapamadıkları etkinliğin ise okuma etkinlikleri (3)
olduğu görülmektedir. Ö30 “Okuma eksik, dinleme eksik, konuşma
hiç yok. Etkileşim yok. Konuyu anlat. Kelime ezberle. Ve bu kadar.”
Ö28” …. reading comprehension, writing etkinliklerini
yapamıyorum. Yaptığımız etkinlikler true false, fill in the blanks”.
Soru 3-Liseye Geçiş Sınavı nedeniyle ağırlıklı olarak yaptığınız
etkinlikler nelerdir?
Bu sorudan elde edilen yanıtlarda, ilk sırada çoktan seçmeli
soruların çözümünün yer aldığı görülmektedir (29). Bunu kelime
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çalışması (20) ve okuduğunu anlama (9) etkinlikleri takip
etmektedir. Ö1 bu durum için “Akıllı kitap üzerinden soru çözmek
en sık yaptığımız aktivite”, Ö30” Kelime, test, kelime, test, kelime,
test.” Ö23 “Kitap kazanımlarına yönelik etkinlikler mecburen.
Reading, vocabulary öğreten etkinlikler, dijital ortamda kelime
oyunları, yarışmalar.” Ö21“Ünitenin ana kelimeleini pekiştirerek
öğretmeye çalışıyorum.” Ö1 “……..ek olarak KAHOOT üzerinden
kelime sorusu çözüyoruz” diyerek etkinliklerini sıralamıştır. En az
dilbilgisi etkinlikleri yapıldığı (2) Ö16 “Ağırlıklı olarak reading,
vocabulary ve grammar” şeklinde belirtmişlerdir.
4. Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmanın sonunda İngilizce öğretmenleri LGS’nin 8. sınıf
İngilizce öğretimine etkilerinin büyük ölçüde olumsuz olduğunu
belirtmektedirler. İngilizce öğretmenlerinin çoğu ders anlatımında
daha sınav odaklı bir yöntem benimsemekte, ders sırasında sınav
teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapmakta ve sınavda sık sık
sorulan konu ve kazanımlara daha fazla zaman ayırmaktadır. Çetin
ve Ünsal (2019)’ın yaptığı çalışmada, merkezi sınavların
öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecine olumsuz etkisinin olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler dersin amacını ve içeriğini sınav
odaklı hale getirdiklerini, derslerde anlatım, test çözme (soru-cevap)
gibi daha çok sınava yönelik yöntem ve teknikleri kullandıklarını
belirtmişlerdir. Benzer olarak, Yıldırım (2011) ise; teknisyen
öğretmen anlayışını körükleyen bir başka etkenin, bir üst öğrenim
kademesine geçişte kullanılan SBS ve YGS gibi sınavları işaret
ederek, bu sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanıldığı için
araştırmaya, sorgulamaya, yaratıcı ve eleştirel düşünmeye dönük
öğretim süreçleri öğretmenler tarafından ihmal edilebilmekte ve
daha çok standart cevaplara odaklanma, soru çözmede hız ve test
becerileri gibi teknik boyutlar ön plana çıktığını vurgulamaktadır
(Yıldırım, 2011:13).
Bu durum mevcut öğretim programının dayandığı yapılandırmacı
yaklaşımla bağdaşmamaktadır. Aynı zamanda bu durum okullarda
geleneksel eğitim anlayışının devam ettiğinin ve okulların sınava
hazırlayan kurumlara dönüştüğünün bir göstergesi olabilir.
Buna ek olarak, öğretmenlerin 8. sınıflarla işledikleri İngilizce
dersinde «konuşma» ve «yazma» becerilerine yönelik etkinlikler ve
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çalışmalar yapamadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. İngilizce
Öğretim Programı’nın «Hedef Beceriler» başlığında 8. sınıfların
hedef becerilerinde ilk sırada konuşma ve dinleme becerileri yer
almaktadır; bu noktada, sınavın, programın uygulanışına olumsuz
etkide bulunduğunu söylenebilir. Demirci ve Gökdeniz (2020)’in
çalışmasında da benzer bir sonucun ortaya koyulduğu
görülmektedir. İngilizce Öğretim Programı’nın (İÖP) öğrencilerin
iletişimsel becerilerini gerçek hayatla ilişkili bir biçimde kullanması
vurgulanır. Dil eğitiminde otantik materyaller, uygulamalı
aktiviteler, drama ve rol yapmanın kullanılması uygun görülmüştür.
Öğrencilerin öncelikle dinleme ve konuşma becerilerini
geliştirmeleri, ardından ise okuma ve yazma becerilerini
geliştirmeleri beklenmektedir. Öğretmenler sınava yönelik çalışma
yapmaktan İngilizce öğretimi için gerekli 4 temel becerinin birlikte
ele alınarak öğrencilere kazandırma ile ilgili etkinlikleri
yapamadıklarını belirtmekte, buna ek olarak daha çok kelime
çalışmaları ve okuduğunu anlama çalışmaları yaptıklarını dile
getirmektedirler. Bu sonuç İngilizce öğretmenlerinin öğrenme
sürecine daha sınav odaklı bakmak durumunda kaldıklarını
göstermektedir.
5.Öneriler
Dil becerisi 4 temel beceri içerdiği ve bu sınavın sadece okuma ve
dil bilgisi kuralllarını daha fazla yordadığı buna karşın dinleme,
konuşma, yazma becerilerini ölçemediği için tam bir değerlendirme
yapılamadığı görülmektedir. İngilizce dersini diğer derslerden farklı
olarak ele alıp dil becerilerinin gelişimlerini ölçmek çok daha olumlu
kabul edilebilir. Bu değerlendirme LGS’ye ek bir oturum eklenerek
ya da LGS’den bağımsız bir dil sınavı ile daha doğru şekilde
gerçekleştirilebilir. Bu sayede dil öğretiminin, merkezi sınav
sisteminin olumsuz etkilerine maruz kalmaması sağlanabilir. Ayrıca,
İngilizce dersinin, sınav kaygısı olmadan, yapılandırmacı yaklaşıma
yönelik olarak, öğrenme öğretme sürecinin düzenlenip uygulanması,
dersin amaçlarına daha kolay ve doğru bir şekilde ulaşılmasını
sağlayacağı düşünülmektedir.
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1.Giriş
GSL, ortaöğretim düzeyinde mesleki müzik eğitimi vererek müzik
eğitiminin temel yapı taşını oluşturmaktadır. GSL, sanat eğitimi veren
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi kurumlardır. Öğrencilerini özel
yetenek sınavıyla belirlemektedir. Uçan (1995), GSL müzik bölümlerinin;
Türkiye’nin koşulları içinde gereksinimleri, beklentileri ve müzik alanının
özellikleri ile içinde bulunduğumuz çağın gereklerini temel alan bir model
olduğunu belirtmektedir. Dolayısı ile bu okullar, öğrencilerin kendi
yetenekleri doğrultusunda eğitim görmelerini ve kendilerini geliştirmeleri
amacıyla kurulmuştur. GSL müzik bölümleri; Türkiye’deki müzik
yaşamının geleneksel ve çağdaş boyutlarıyla ele alınıp geliştirilmesinde
görev alacak nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde aktif rol
oynamaktadır. Müzik eğitimi veren GSL kurumları; müzik eğitimcisi,
müzik bilimcisi ve müzik sanatçısı yetiştirme programlarına hazırlayıcı
nitelikler taşımaktadır. Programları ise müzik teorisi, ses eğitimi ve çalgı
eğitimini kapsamaktadır (Öz, 1999).
Türkiye’de çalgı eğitimi GSL, Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik
Bölümleri, ÖDK, Üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı GSEB
MEAB’da, müzik dershaneleri vb. kurumlar ile gerçekleşmektedir. GSL,
mesleki müzik eğitiminin temel kurumlarından biridir. Bu liselerin
devamında öğrencilerin çoğunluğu müzik öğretmeni yetiştiren kurumlara
devam etmektedir.
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GSL’de verilen müzik eğitiminin en önemli alanlarından biri olan çalgı
eğitimi, dört yıl boyunca verilmektedir. Öğrenciler, fiziksel yapılarına
uygun olarak belirlenmiş bir çalgıyı öğrenerek eğitim sürecini
tamamlamaktadır (Özer, 2010).
Çalgı eğitiminin önemli bir boyutu piyano eğitimidir. Başlangıç
aşamasında piyano eğitimi ortaöğretim düzeyinde sadece GSL’de
uygulanmaktadır. GSL, özel sanat yeteneği olan ortaöğretim öğrencilerini
yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. “Güzel sanatlar alanında yetenekleri
olan öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren eğitmek için ilköğretim ve orta
öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir ya da farklı yetiştirme tedbirleri
alınabilir. Bunların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir
yönetmelikle düzenlenir” (MEB, 2001a, s. 10).
Müzik eğitiminde önemli bir yere sahip olan piyano eğitiminin genel
amacı, öğrencinin müziğe bakış açısını ve müziğe olan sevgisini
geliştirmektir. Piyano, başka çalgılara kıyasla daha küçük yaşta
başlanabilecek bir çalgıdır. Çünkü küçük yaşta başlamak öğrencinin hem
bilişsel hem de davranışsal gelişimini desteklediği için müzik eğitimine
başlangıç için temel olduğu kabul edilmektedir (Altay, 2019). Piyanonun
hem eşlik çalgısı hem de solo olarak müziğe katkısı büyüktür. Kutluk
(2001) “GSL’de olduğu gibi, müzik eğitimi veren bütün kurumlarda
piyano eğitimi, müziğin her türünde temel oluşturur. Bu eğitim bireyin
bilişsel, devinimsel ve duygusal davranışların tümünü birden içeren
uygulamaları kapsaması bakımından son derece önemlidir” şeklinde ele
almaktadır.
Tutum, bireyin çevresindeki kişilere, nesnelere ve olaylara karşı
sergilediği davranışsal bir tepki olup hayatımızın her alanında
kullandığımız bir kavramdır. Özellikle eğitimde, akademik çalışmalarda ve
sanatta sıkça kullanılmaktadır. Anderson (2019) tutumu, uygun
olan/olmayan şekilde bireyin eğilimli olmasını sağlayan orta düzey bir
heyecan olarak tanımlamaktadır (Anderson, 2019, akt. Erkuş, 2003, s.
153). Smith (1968), bir bireyin eğitim geçmişi dikkatli bir şekilde
incelendiğinde, tutumların eğitim sürecindeki en önemli faktörlerden birisi
olduğunu belirtmektedir. Dolayısı ile eğitimin tutumların değiştirilmesinde
önemli rol oynadığı; bireylere farklı beceriler kazandırılmak istendiği
durumlarda bireylerin tutumlarının geliştirilmesinin ve olumlu hale
getirilmesinin öğretim kalitesini büyük ölçüde arttırdığı üzerinde
durulmaktadır (Mullins, 1984). Bu bakımdan, öğrencilerin piyano dersine
yönelik tutumlarının ortaya çıkarılarak, piyano dersindeki başarılarının
arttırılabilmesi hem de piyano eğitimi programlarının hedeflenen başarıyı
ortaya çıkarabilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır (Tufan ve
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Güdek, 2008, s. 81). Çünkü piyano eğitiminde bireylerin tutumları,
piyanoyu daha çok severek çalmayı ve daha çok çalışmak isteğini de
doğurmaktadır.
Bu bağlamda, bir öğretim programında başarıya ulaşılabilmek için dersi
etkileyen olumlu ve/veya olumsuz faktörlerin tespit edilerek gerekli
önlemlerin alınması önem taşımaktadır. Şüphesiz ki, GSL’de okutulan
piyano dersinin kalitesini, niteliğini ve verimini olumlu ve/veya olumsuz
etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında
öğrencilerin piyano dersine karşı tutumları, hazır bulunuşluk düzeyleri,
piyano öğretmeni, uygulanmakta olan piyano ders programının niteliği ve
öğrencinin çalışma ortamı gelmektedir. Bu noktada, GSL’de öğrenim
gören öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumlarının ortaya çıkarılması
amacıyla çalışma yapılmaya karar verilmiştir.
Çalışmada, bu temel amaçla birlikte şu sorulara yanıt aranmıştır:
 Genel olarak, öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumlarının
dağılımları nasıldır?
 Öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumlarında cinsiyetlerine
göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma bulunmakta mıdır?
2. Yöntem
2. 1 Araştırma Modeli
Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmıştır. Betimleme yöntemi,
verilen bir durumu aydınlatarak olaylar arasında ilişkileri tespit etmektedir.
Betimleme yöntemi araştırılan durumu tanımladığı için araştırmacılar
tarafından sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir (Çepni, 2018, s. 73).
Betimsel analiz yönteminde, veriler temalara göre özetlendikten sonra
yorumlanmaktadır.
Belirlenen
temaların
ilişkilendirilerek
anlamlandırılması betimsel analizde önemli yer tutmaktadır (Yıldırım ve
Şimşek, 2000).
2. 2 Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye’deki GSL’de
öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise, bu
liseler arasından Marmara bölgesinde eğitim veren 5 tane GSL’de
(Balıkesir T.C. Ziraat Bankası GSL, Çanakkale Akçansa GSL, Edirne
Hasan Rıza GSL, Kırklareli Bilal Yapıcı GSL ve Tekirdağ GSL) öğrenim
görmekte olan 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.
Toplamda 321 öğrencinin örneklemi oluşturduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 1 İllere göre öğrencilerin sayısı
İl

Kadın

Erkek

Toplam

Balıkesir T.C. Ziraat Bankası
GSL

62

41

103

Çanakkale Akçansa GSL

34

28

62

Edirne Hasan Rıza GSL

25

18

43

Kırklareli Bilal Yapıcı GSL

12

25

37

Tekirdağ GSL

38

38

76

Toplam

171

150

321

Tablo 1’e göre, Balıkesir T.C. Ziraat Bankası GSL’den 62 kadın, 41
erkek olmak üzere toplam 103 öğrenci; Çanakkale Akçansa GSL’den 34
kadın, 28 erkek olmak üzere toplam 62 öğrenci; Edirne Hasan Rıza
GSL’den 25 kadın, 18 erkek olmak üzere toplam 43 öğrenci; Kırklareli
Bilal Yapıcı GSL’den 12 kadın, 25 erkek olmak üzere toplam 37 öğrenci
ve Tekirdağ GSL’den 38 kadın, 38 erkek olmak üzere toplam 76 öğrenci
katılmıştır. Ankete toplamda 321 öğrenci katılım göstermiştir.
2. 3 Veri Toplama Araç ve Teknikleri
Araştırmadaki verilerin toplanması için, “Kişisel Bilgi Formu” ile
Tufan ve Güdek (2008) tarafından geliştirilen “Piyano Dersine Yönelik
Tutum Ölçeği”nden faydalanılmıştır. Kişisel bilgi formunda öğrencilerin
cinsiyetlerini içeren soru bulunmaktadır.
“Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” 18 maddesi olumlu, 12
maddesi olumsuz olan toplam 30 maddeyi kapsamaktadır. Ölçekte yer alan
olumlu cümleler “Kuvvetle Katılırım” seçeneğinden “Asla Katılmam”
seçeneğine doğru 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde puanlanırken; olumsuz cümleler ise
“Kuvvetle Katılırım” seçeneğinden “Asla Katılmam” seçeneğine doğru 1,
2, 3, 4, 5 şeklinde puanlanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde sıralanan
seçeneklere birer sayısal değer verilmektedir. Daha sonra ise veriler
kodlanarak analiz edilmektedir (Turan vd., 2015). Piyano dersine yönelik
tutum ölçeği, iki faktörden oluşmakla birlikte; hoşnutluk faktöründe 18
madde, değer faktöründe 12 madde bulunmaktadır. Tufan ve Güdek (2008)
tarafından ölçeğin hoşnutluk faktörü için güvenirlik değerinin .97; değer
faktörü için güvenirlik değerinin .91 olduğu; güvenirlik analizi sonucu
ölçeğin iç tutarlık katsayısının ise .97 olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu
araştırmada ise, ölçeğin güvenirlik çalışması sonucu, hoşnutluk faktörünün
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güvenirlik değerinin .94; değer faktörü için güvenirlik değerinin .88
olduğu; güvenirlik analizi sonucu ölçeğin Cronbach-Alpha iç tutarlık
katsayısının ise .92 olduğu ortaya çıkarılmıştır.
2. 4 Verilerin Analizi
Veriler tek tek elden geçirildikten sonra bilgisayar ortamına aktarılmış
ve analiz edilmiştir. Betimsel istatistiklerden frekans, ortalama ve standart
sapma değerlerinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri açısından
maddelerle yapılan ikili karşılaştırmalarda; varyansların homojen olduğu
durumlarda bağımsız gruplar için t-Testinden yararlanılmıştır.
3. Bulgular
3. 1. Birinci İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın 1. alt problemi “Genel olarak öğrencilerin piyano dersine
yönelik tutumlarının dağılımı nasıldır?” şeklinde ifade edilmiştir.
Öğrencilerin tutumlarının dağılımını belirlemek için ölçeğin iki alt
boyutuna ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır.
Yapılan analizle ilgili ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2 Piyano dersine yönelik tutumlar ile ilgili öğrenci görüşlerinin
ortalama ve standart sapma değerleri
Boyutlar

Minumum

Maksimum

X̄

Ss

1.Alt boyut:
Hoşnutluk

1

5

3.53

.94

2.Alt boyut:
Değer

1

5

3.66

.76

Toplam

1

5

3.58

.81

Tablo 2 incelendiğinde; öğrencilerin görüşlerine göre en yüksek
ortalamanın değer boyutu (X̄=3.66, Ss= .76) olduğu, bu boyutu sırası ile
toplam puan (X̄=3,58, Ss= .81) ve hoşnutluk (X̄=3.53, Ss= .94) alt
boyutunun izlediği görülmektedir.
Birinci alt problemle ilgili olarak ölçeğin her bir alt boyutundaki
maddelere ilişkin öğrenci görüşleri analiz edilerek yorumlanmıştır.
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Birinci Alt Boyut: Hoşnutluk
Ölçeğin hoşnutluk alt boyutuna ilişkin öğrencilerin verdiği cevapların
dağılımı analiz edildiğinde öğrencilerin piyano dersine ilişkin tutumlarının
genel olarak olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin verdikleri
cevapların dağılımına ilişkin verilerin frekans (f), yüzde (%), aritmetik
ortalama (X̄) ve standart sapma (Ss) değerleri Tablo 3’teki gibidir.
Tablo 3. Piyano dersine ilişkin tutumların hoşnutluk alt boyutuna ilişkin
öğrencilerin görüşlerinin dağılımı

Madde
8
17
3
28
7
27
12
18
6
25
20
15
1
2

Asla
Katılmam Katılmam Kararsızım
(1)
(2)
(3)

Katılırım
(4)

Kuvvetle
Katılırım
(5)

f

32

53

74

98

64

%

10,0

16,5

21,1

30,5

19,9

f

36

69

84

71

61

%

11,2

21,5

26,2

22,1

19,0

f

44

79

86

57

55

%

13,7

24,6

26,8

17,8

17,1

f

31

24

26

62

178

%

9,7

7,5

8,1

19,3

55,5

f

43

62

98

74

44

%

13,4

19,3

30,5

23,1

13,7

f

28

42

71

96

84

%

8,7

13,1

22,1

29,9

26,2

f

22

39

58

107

95

%

6,9

12,1

18,1

33,3

29,6

f

33

53

85

88

62

%

10,3

16,5

26,5

27,4

19,3

f

14

21

30

67

189

%

4,4

6,5

9,3

20,9

58,9

f

18

35

68

114

86

%

5,6

10,9

21,2

35,5

26,8

f

17

33

55

120

96

%

5,3

10,3

17,1

37,4

29,9

f

21

38

88

100

74

%

6,5

11,8

27,4

31,2

23,1

f

16

20

55

119

111

%

5,0

6,2

17,1

37,1

34,6

f

15

30

75

114

87

%

4,7

9,3

23,4

35,5

27,1

27

N

X̄

Ss

321

3,34

1,24

321

3,16

1,27

321

3,00

1,28

321

4,03

1,34

321

3,04

1,22

321

3,52

1,25

321

3,67

1,21

321

3,29

1,24

321

4,23

1,13

321

3,67

1,14

321

3,76

1,14

321

3,52

1,15

321

3,90

1,09

321

3,71

1,10

10
23
22
14

f

32

75

85

77

52

%

10,0

23,4

26,5

24,0

16,2

f

25

42

61

94

99

%

7,8

13,1

19,0

29,3

30,8

f

29

54

73

101

64

%

9,0

16,8

22,7

31,5

19,9

f

25

52

62

108

74

%

7,8

16,2

19,3

33,6

23,1

321

3,13

1,22

321

3,62

1,25

321

3,36

1,23

321

3,48

1,22

Tablo 3 incelendiğinde, “Piyano ders saatlerinin artmasını isterim.”
şeklinde belirlenmiş olan 6. maddeye öğrencilerin %4,4’ü (14 kişi) asla
katılmam derken, %6,5’u (21 kişi) katılmam, %9,3’ü (30 kişi) de
kararsızım ifadesini belirtmiştir. Öğrencilerin %79,8’i (256 kişi) bu
maddeye olumlu görüş belirtmiştir. Bu maddeye verilen yanıtlardan
öğrencilerin, piyano ders saatlerini az buldukları ve ders saatlerinin
artmasını istedikleri öngörülebilir. “Piyano ders saatleri keşke daha fazla
olsa.” şeklinde belirlenmiş olan 28. maddeye öğrencilerin %9,7’si (31 kişi)
asla katılmam derken, %7,5’i (24 kişi) katılmam, %8,1’i (26 kişi) de
kararsızım ifadesini belirtmiştir. Öğrencilerin %74,8’i (240 kişi) bu
maddeye olumlu görüş belirtmiştir. Bu yanıtlara göre, öğrencilerin piyano
ders saatlerinin daha fazla olmasını istedikleri söylenebilir. “Piyano
derslerine hevesle gelirim.” şeklindeki 1. maddeye öğrencilerin %5,0’i (16
kişi) asla katılmam derken, %6,2’si (20 kişi) katılmam, %17,1’i (55 kişi)
kararsızım ifadesini belirtmiştir. Öğrencilerin %71,7’si (230 kişi) bu
maddeye olumlu görüş belirttikleri için öğrencilerin piyano dersine hevesli
ve istekli geldikleri söylenebilir.
Hoşnutluk alt boyutundaki “En sevdiğim ders piyano dersidir.” şeklinde
belirlenmiş olan 3. maddeye göre öğrencilerin %13,7’si (44 kişi) asla
katılmam derken, %24,6’sı (79 kişi) katılmam, %26,8’i (86 kişi) de
kararsızım ifadesini, %34,9’u (112 kişi) ise bu maddeye olumlu görüş
belirtmiştir. Verilen yanıtlara göre öğrencilerin en sevdikleri dersin piyano
dersi olmadığı düşünülebilir. “Beni müziğe bağlayan piyano dersidir.”
şeklinde belirlenmiş olan 7. maddeye öğrencilerin%13,4 (43 kişi) asla
katılmam derken, %19,3 (62 kişi) katılmam, %30,5 (98 kişi) kararsızım
ifadesini belirtmiştir. Öğrencilerin (%36,8) (118 kişi) ise bu maddeye
olumlu görüş belirtmiştir. Verilen yanıtlar doğrultusunda öğrencileri
müziğe bağlayan tek dersin piyano dersi olmadığı düşünülebilir. “Kendimi
bildim bileli piyano dersi almak istemişimdir.” şeklinde belirlenmiş olan
10. maddeye öğrencilerin %10,0’u (32 kişi) asla katılmam derken, %23,4’ü
(75 kişi) katılmam, %26,5 (85 kişi) kararsızım demiştir. Öğrencilerin
%40,2’si (129 kişi) bu maddeye olumlu görüş olumlu belirtmiştir. Bu
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maddeye verilen yanıtlara göre öğrencilerin piyano dersi almak istedikleri
söylenebilir.
İkinci Alt Boyut: Değer
Veri toplama aracının değer alt boyutuna ilişkin öğrencilerin
yanıtlarında piyano dersine yönelik tutumlarının genel olarak olumlu
olduğu elde edilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplarının dağılımına
ilişkin verilerin frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (X̄) ve standart
sapma (Ss) değerleri Tablo 4’deki gibidir.
Tablo 4 Piyano dersine ilişkin tutumların değer alt boyutuna ilişkin öğrencilerin
görüşlerinin dağılımı
Kuvvetle
Katılırım
(1)

Katılırım
(2)

f

18

27

38

93

145

%

5,6

8,4

11,8

29,0

45,2

Madde

24
13
11
29
19
21
30
26
4
16
9
5

Asla
Kararsızım Katılmam Katılmam
(3)
(4)
(5)

f

26

22

53

64

156

%

8,1

6,9

16,5

19,9

48,6

f

5

10

25

76

205

%

1,6

3,1

7,8

23,7

63,9

f

37

42

52

80

110

%

11,5

13,1

16,2

24,9

34,3

f

28

37

45

83

128

%

8,7

11,5

14,0

25,9

39,9

f

31

43

55

89

103

%

9,7

13,4

17,1

27,7

32,1

f

35

15

39

70

162

%

10.9

4,7

12,1

21,8

50,5

f

34

38

64

82

103

%

10,6

11,8

19,9

25,5

32,1

f

11

18

44

72

176

%

3,4

5,6

13,7

22,4

54,8

f

31

41

56

72

121

%

9,7

12,8

17,4

22,4

37,7

f

54

57

72

76

62

%

16,8

17,8

22,4

23,7

19,3

f

127

97

62

20

15

%

39,6

30,2

19,3

6,2

4,7

29

N

X̄

Ss

321

4,00

1,19

321

3,94

1,28

321

4,45

,88

321

3,57

1,37

321

3,77

1,31

321

3,59

1,31

321

3,96

1,34

321

3,57

1,32

321

4,20

1,08

321

3,66

1,34

321

3,11

1,36

321

2,06

1,12

Tablo 4’de görüldüğü gibi “Bence piyano dersi müzik öğretmenleri için
gereksizdir” şeklinde belirlenmiş olan 11. maddeye öğrencilerin %1,6’sı (5
kişi) kuvvetle katılırım derken, %3,1’i (10 kişi) katılırım, %7,8’i (25 kişi)
kararsızım ifadesini, %87,6’sı (281 kişi) bu maddeye olumsuz görüş
belirtmiştir. Verilen yanıtlardan piyano dersinin müzik öğretmenleri için
gerekli bir ders olduğu öngörülebilir. “Piyano dersi hiçbir zaman ilgimi
çekmedi.” şeklinde belirlenmiş olan 4. maddeye öğrencilerin %3,4’ü (11
kişi) kuvvetle katılırım derken, %5,6’sı (18 kişi) katılırım, %13,7’si (44
kişi) kararsızım ifadesini belirtmiştir. Öğrencilerin %77,2’si (248 kişi)
olumlu görüş belirtmiştir. Bu maddeye verilen yanıtlardan piyano dersinin
öğrencilere ilgi çekici geldiği görülmektedir. “Piyano dersinin önümde bir
engel olduğunu hissederim.” şeklinde belirlenmiş olan 24. maddeye
öğrencilerin %5,6’sı (18 kişi) kuvvetle katılırım derken, %8,4’ü (27 kişi)
katılırım, %11,8’i (38 kişi) kararsızım ifadesini belirtmiştir. Öğrencilerin
%74,2’si (238 kişi) olumsuz görüş belirtmiştir. Bu maddeye verilen
yanıtlara göre öğrencilerin piyano dersini bir engel olarak görmedikleri
söylenebilir.
“Piyano dersi olmaksızın tamamlanacak bir eğitimin yetersiz olacağını
düşünüyorum.” şeklinde belirlenmiş olan 5. maddeye öğrencilerin
%39,6’sı (127 kişi) kuvvetle katılırım derken, %30,2’si (97 kişi) katılırım,
%19,3’ü (62 kişi) kararsızım ifadesini belirtmiştir. Öğrencilerin %10,9’u
(35 kişi) olumsuz görüş belirtmiştir. Bu maddeye verilen yanıtlara göre
öğrenciler piyano dersinin önemli bir ders olduğunu düşünmektedirler.
“Piyano dersi seçmeli bir ders olsa sevinirim.” şeklinde belirtilmiş olan 9.
maddeye öğrencilerin %16,8’i (54 kişi) kuvvetle katılırım derken, %17,8’i
(57 kişi) katılırım, %22,4’si (72 kişi) kararsızım ifadesini belirtmiştir.
Öğrencilerin %43’ü (138 kişi) olumsuz görüş belirtmiştir. Bu maddeye
verilen yanıtlara göre öğrencilerin piyano dersinin seçmeli ders olmasını
istemedikleri düşünülmektedir. “Piyano dersinin benim yeteneğimi ortaya
çıkaramadığını düşünürüm.” şeklindeki 29. maddeye öğrencilerin %11,5’i
(37 kişi) kuvvetle katılırım derken, %13,1’i (42 kişi) katılırım, %16,2’si
(52 kişi) kararsızım ifadesini belirtmiştir. Öğrencilerin %59,2’si (190 kişi)
olumlu görüş belirtmiştir. Bu maddeye verilen yanıtlara göre piyano
dersinin öğrencinin potansiyelini ortaya çıkardığı düşünülmektedir.
Buradan hareketle, öğrencilerin “hoşnutluk” ve “değer” alt boyutlarına
ilişkin genel olarak görüşlerinin olumlu olduğu görülmektedir.
3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın ikinci alt problemi “GSL’de öğrenim gören öğrencilerin
piyano dersine ilişkin tutumları cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?” şeklindedir. GSL’de öğrenim gören
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öğrencilerin piyano dersine ilişkin tutumlarının cinsiyet değişkeni
açısından yapılan betimsel analiz sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5 Öğrencilerin piyano dersine ilişkin tutumlarının cinsiyet
değişkenine göre betimsel istatistiği
Cinsiyet

N

X̄

Ss

Kadın

171

3.68

.79

Erkek

150

3.46

.83

Tablo 5’e göre; kadın öğrencilerin sayısı 171, erkek öğrencilerin sayısı
ise 150’dir. Ortalamalarına bakıldığında kadın öğrencilerin ortalama değeri
(X̄=3.68, Ss=.79) iken; erkek öğrencilerin ortalama değeri (X̄=3.46,
Ss=.83)’tür.
Öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre
farklılık gösterip/göstermediği bağımsız gruplar t-Testi ile analiz
edilmiştir. Bulgular Tablo 6’daki gibidir.
Tablo 6 Öğrencilerin piyano dersine ilişkin tutumlarının cinsiyet
değişkenine göre t-testi sonuçları
N

X̄

Ss

Kadın

171

3.68

.79

Erkek

150

3.46

.83

Cinsiyet

sd

t

p

3

2.53

.01*

*p<.05
Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumları
ile cinsiyetleri arasında yapılan t-testi sonucunda anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır (t=2,53, p= .01<.05). Ortalamalara bakıldığında, kadın
öğrencilerin ölçeğin tüm maddelere ilişkin tutum puanlarının (X̄=3,68,
Ss=.79), erkek öğrencilerinden (X̄=3,46, Ss=.83) daha yüksek olduğu
görülmektedir.
Öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre alt
boyutlar bakımından değişip/değişmediği bağımsız t-Testi ile sınanmıştır.
Analiz sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.
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Tablo 7 Öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumlarının alt boyutlar açısında t-T testi sonuçları

Alt
Boyutlar
Hoşnutlu
k Boyutu

Değer
Boyutu

Cinsiyet

N

X̄

Ss

sd

t

p

Kadın

171

3,6
2

.90

3

1,92

.05*

Erkek

150

3,4
2

.98

Kadın

171

3,7
8

.71

3

3,18

.00*

Erkek

150

3,5
1

.80

Kadın

171

3,6
8

.79

3

2,53

.01*

Erkek

150

3,46

.83

Toplam
*p<.05

Tablo 7’de öğrencilerin cinsiyetlerine göre piyano dersine yönelik
tutum puanlarında alt boyutlarına göre karşılaştırıldığında öğrencilerin
hoşnutluk boyutunda (p=.05), değer boyutunda (p=.00) ve ölçeğin genel
toplamında (p=.01) istatistiksel olarak aralarında anlamlı bir farklılığın
olduğu saptanmıştır. Ortalamalara bakıldığında, bu farklılığın toplam
puanda (X̄=3,68, Ss=.79) hoşnutluk boyutunda (X̄=3,62, Ss=.90) ve değer
boyutunda (X̄=3,78, Ss=.71) kadın öğrenciler lehine olduğu
anlaşılmaktadır. Buna göre, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla
piyano dersine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu söyleyenebilir. Bu
durum, cinsiyetin tüm alt boyutlarda ve ölçeğin genel toplamında önemli
bir etken olduğunu göstermektedir.
4. Sonuç
Bir diğer araştırma sonucunda; ölçeğin “hoşnutluk” ve “değer” alt
boyutuna ilişkin öğrencilerin verdiği cevapların dağılımı analiz edildiğinde
öğrencilerin piyano dersine ilişkin tutumlarının genel olarak olumlu
olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada, öğrencilerin görüşlerine göre en yüksek ortalamanın
değer boyutu (X̄=3,66, Ss=.76) olduğu, bu boyutu sırası ile toplam puan
(X̄=3,58, Ss=.81) ve hoşnutluk (X̄=3.53, Ss=.94) alt boyutu izlemektedir.
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Araştırma sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin “Hoşnutluk”
maddeleri için verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde en yüksek
ortalama (X̄=4,23) “Piyano ders saatlerinin artmasını isterim.” ifadesi iken;
en düşük ortalama (X̄=3,00) “En sevdiğim ders piyano dersidir.” ifadesidir.
Öğrencilerin “Değer” maddeleri için verdikleri cevapların ortalamaları
incelendiğinde en yüksek ortalama (X̄=4,45) “Bence piyano dersi müzik
öğretmenleri için gereksizdir.” ifadesi iken; en düşük ortalama (X̄=2,06)
“Piyano dersi olmaksızın tamamlanacak bir eğitimin yetersiz olacağını
düşünüyorum.” ifadesidir.
Öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumları ile cinsiyetleri arasında
anlamlı bir faklılığın olduğu görülmektedir (p<.05). Araştırma sonucunda,
kadın öğrencilerin ölçeğin tüm maddelere ilişkin tutum puanları (X̄=3,68,
Ss=.79), erkek öğrencilerden (X̄=3,46, Ss=.83) daha yüksektir. Alt
boyutlarına göre incelendiğinde, bu farklılığın toplam puanda (X̄=3,68,
Ss=.79) hoşnutluk boyutunda (X̄=3,62, Ss=.90) ve değer boyutunda
(X̄=3,78, Ss=.71) kadın öğrenciler lehine olduğu ortaya çıkarılmıştır.
5. Tartışma ve Öneriler
Bu araştırmada, Güzel Sanatlar Liseleri’nde öğrenim gören öğrencilerin
piyano dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından analiz
edilerek ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin piyano dersine
yönelik tutumları, “değer” ve “hoşnutluk” alt boyutunda olumlu yönde
olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda, müzik öğretmeni adayı
öğrencilerin piyano dersine ait tutumları toplam puanda ve hoşnutluk alt
boyutunda kararsızlık yönünde iken; değer alt boyutunda ise olumlu yönde
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular, yapılan çalışmanın
sonuçlarından farklıdır (Karabulut, 2009; Bakıoğlu, 2019).
Çalışmanın diğer bulgusunda, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre
daha olumlu tutum gösterdiği ve tutum puanları ile arasında anlamlı
farklılıklar olduğu görülmektedir. Alt boyutlara bakıldığında ise, bu farkın
“hoşnutluk” alt boyutunda kız öğrenciler lehine olduğu; “değer”
boyutunda ise erkek öğrencilerin lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bu
durumun, cinsiyetin tüm alt boyutlarında ve ölçeğin genel toplamında
önemli bir etken olduğunu gösterdiğini düşündürmektedir. Literatürde
yapılmış araştırmalar bu çalışmadan elde edilen bulgu ile paralellik
gösterirken (Karabulut, 2009; Çevik ve Güven, 2011). Bakıoğlu (2012) ile
Gün ve Köse (2013)’ün çalışmalarındaki bulgular ile farklılık
göstermektedir.
Araştırma sonuçlarına dayanarak çeşitli öneriler geliştirilmiştir:
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 Piyano dersine yönelik olumlu tutumların artmasını sağlamak
hedefi ile öğrenciler sıklıkla piyano ile ilgili konser, seminer gibi
etkinliklerde görevlendirilebilir.
 Tutum kapsamında daha farklı değişkenlerin (ailenin ekonomik
durumu, yaşadığı ortam, hazırbulunuşluk, yetenek vb.) eklenmesi
ileride yapılabilecek çalışmalara katkı sağlayabilir.
 Güzel Sanatlar Liseleri’nin müfredatında olan başka dersler için
de tutum kavramı araştırılıp olumsuz olan tutumların olumlu
yönde değiştirilmesi için çalışmalar yapılabilir ve bu sayede müzik
eğitiminin kalitesi arttırılabilir.
 Bu çalışmadan yola çıkarak yapılacak başka çalışmalarda;
öğrencilerin piyano dersine ilişkin tutumlarının akademik
başarıları ile ilgisinin olup/olmadığı konusu incelenebilir.
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1. GİRİŞ
Teknoloji, toplum içinde yer aldığı nispette bireysel ve toplumsal
alanda büyük role sahiptir. Eğitimde teknolojinin kullanılması yine içinde
bulunduğu toplumsal yapının teknoloji ile olan ilişkisi ile ilgilidir.
Teknoloji ve eğitimi bir araya getiren kapsam bakımından çok geniş ölçüde
uygulanan Fatih projesi kapsamında kullanılmaya başlanan etkileşimli
tahtalar dijital paydaşlar ile etkin birer eğitim materyalidir. Farklı donanım
özelliklerine sahip çeşitleri bulunsa da etkileşimli olma (geribildirim
verebilme, güncellenebilme, farklı çevrimiçi kaynaklarla desteklenebilme)
gibi özellikleri ile çeşitli öğrenme ortamı özellikleri sunan etkileşimli
tahtalar; etkili ve kolaylaştırıcı eğitim fırsatı sunmaktadır.
Etkileşimli tahta bilgisayardaki görüntünün yüzey üzerinden
dokunularak kontrol edildiği, farklı çevrimiçi aygıtlarla desteklenebilen,
dokunmaya duyarlı büyük görüntü panelidir (Kennewell ve Morgan,
2003). Buna bağlı olarak etkileşimli tahtaların eğitim ve öğretim sürecine
sağladığı katkılardan dolayı tüm dünyada etkileşimli tahta kullanımı
İngiltere, Avustralya ve ABD gibi ülkelerden başlayarak benimsenmiş ve
ülke bütçelerinden büyük paylar ayrılarak uygulanmaya başlanmıştır.
Örneğin İngiltere’de ilkokul düzeyi tüm okullar, ortaöğretim ve lise düzeyi
okulların ise büyük bir çoğunluğu 2008 yılından sonra büyük oranda
etkileşimli tahta kullanmaya başlamışlardır (Lai, 2010; Holmes, 2009;
Torff ve Tirotta, 2010). Dijital öğrenme imkanı sağlayan etkileşimli
tahtalar; Avusturalya, İngiltere, Amerika Birleşik devletleri, Taywan ve
Güney Afrika gibi farklı ülkeler tarafından ulusal eğitim politikaları
çerçevesinde okullarda kullanılmaktadır (Lai, 2010; Torff ve Tirotta, 2010;
Holmes, 2009).
Öğretmenler davranış ve uygulamaları ile rehberlik eden modellerdir.
Bu yönüyle öğretmenler yenilikçi fikirler üretebilen, yaratıcı, hedefleri
doğrultusunda teknolojiyi etkin kullanan bireyler olmalıdır. Öğretmenlerin
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sahip olduğu yeterlikler ile eğitim öğretimin niteliği birbiri ile doğru
orantılıdır. Değişen eğitim öğretim anlayışı doğrultusunda öğretmenlerin
gelişen bilişim teknolojilerini eğitim öğretim sürecine dâhil edebilmeleri
ve sürece etkileri hakkında yeterli donanıma sahip olmaları alan ile ilgili
aldıkları eğitimler ile mümkün olabilmektedir. Öğretmenlerin hizmet içi
eğitimlere devam ederek donanımlar hakkında yetkinlik kazanmaları ve
dijital içerikleri verimli kullanabilmeleri etkileşimli tahta kullanımı
açısından önemli bir gerekliliktir.
Bu kapsamda öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik sahip
olmaları gereken nitelik ve yetkinlikler farklı çalışmalarda ele alınmıştır
(Kayaduman, Sırakaya ve Seferoğlu, 2011; Pamuk, Çakır, Ergun, Yılmaz
ve Ayas, 2013).
Etkileşimli tahtaların farklı disiplin alanlarında kullanımı, sağladığı
eğitimsel fırsat ve sınırlılıklar çeşitli çalışmalara konu olmuştur.
Çalışmalarda ortaya konmuş olan ortak düşünce etkileşimli tahtaların
farklı eğitim seviyesinden öğrenciler için ve öğretmenler için güncel ve
çeşitli eğitim fırsatları oluşturması ve etkili öğrenme/ öğretim için farklı
özellikleri içeren kolaylıklar sağlaması olarak belirtilmiştir (Glover,
Miller, Averis ve Door, 2005; Northcote ve Marshall, 2010). Öğrenci ilgi
ve isteğini arttırma, zamanı daha etkin kullanma, farklı gelişim alanlarının
tamamına katkı sağlayacak etkileşim alanları sunmak eğitim sürecine katkı
sağlayacak nitelikte dönüşüm ve değişime fırsat sağlamaktadır. Etkileşimli
tahtaların öğrenci katılımını arttırdığını ifade eden (Wall, Higgins ve
Smith, 2005); akademik başarısına olumlu etkisi olduğunu savunan
(Hennessy, Deaney, Ruthven ve Winterbottom, 2007; Kaya ve Aydın,
2011) çalışmaları bulunmaktadır.
Demir ve Demir (2020); Çalışkan ve Atundaş, 2016; çalışmalarında
öğrenci görüşlerini incelemiş, öğrencilerin etkileşimli tahtaya yönelik
düşüncelerinin olumlu olduğunu, görsel ve işitsel olarak desteklenmesi
gerektiğini ve öğrenmeyi kolaylaştırdığını savunmaktadır. Kayalı (2017),
öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımlarının iyileştirilmesine yönelik
yaptığı çalışmada öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik
eğitim almadan önce etkileşimli tahtayı geleneksel yöntemler
doğrultusunda dersin giriş aşamasında kullandıkları belirlenmiştir.
Sünkür Arabacı ve Şanlı (2012); Hall ve Higgins (2005); Tataroğlu
(2009); Albayrak (2014). Etkileşimli tahtanın dikkat toplama, ilgi çekme
böylelikle de derse olan isteğin ve derse katılımın artması gibi etkileri
olduğunu ifade etmektedir.
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1.1 Araştırmanın Önemi
Yapılan araştırmada farklı eğitim düzeylerinde görev yapan farklı
branşlardan öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına ilişkin algıları ve
görüşleri incelenmektedir. Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına
yönelik öz yeterlikleri farklı değişkenlere göre incelenmiştir.
Nicel araştırma ve nitel araştırma yöntemlerine uygun olacak nitelikte
yapılan araştırmada öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik
algıları ve görüşleri belirlenirken öğretmen görüşlerinden de örnekler
çalışmaya dâhil edilmiştir.
1.2 Araştırmanın Amacı
Çalışmanın temel amacı anaokulu, ilkokul, ortaokulda görev yapan
öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımlarına yönelik öz yeterlik algılarını
farklı demografik özelliklere göre belirlemeyi amaçlanmıştır. Bu amaçlar
doğrultusunda aşağıda yer verilen sorulara cevap aranmıştır.
 Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda görev yapan
öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik algı düzeyleri
nasıldır?
 Anaokulunda görev yapan öğretmenlerin etkileşimli tahta
kullanımına yönelik algı düzeyleri mesleki hizmet süresi ve yaşa
göre farklılaşmakta mıdır?
 İlkokulda görev yapan öğretmenlerin etkileşimli tahta
kullanımına yönelik algı düzeyleri mesleki hizmet süresi, yaş,
cinsiyet ve branşa göre farklılaşmakta mıdır?
 Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin etkileşimli tahta
kullanımına yönelik algı düzeyleri mesleki hizmet süresi, yaş ve
cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
2. YÖNTEM
2.1Araştırma Modeli
Araştırmada nicel ve nitel araştırma yönteminin birlikte kullanıldığı
karma yöntem araştırmasıdır. Araştırmada açımlayıcı sıralı desen
kullanılmıştır. Açımlayıcı sıralı desende öncelikle nicel veriler toplanır
analiz edilir. Analizlerin sonuçlarını desteklemek ve derinlemesine
incelemek amacıyla nitel veriler toplanır (Creswell, 2017).
Karma yöntemde nitel ve nicel verilerin birlikte ele alınarak
incelenmesi birbirini destekleyici yöndedir ve çalışmanın daha geniş
kapsamlı araştırılmasını sağlar (Creswell ve Plano-Clark, 2015).
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2.2 Evren Örneklem
Nicel araştırmanın çalışma grubunu 2021/2022 yılında Çanakkale
ilinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokulda
görev yapan Okul Öncesi, Sınıf, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri,
Matematik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya 330 öğretmen
dâhil edilmiştir. Eksik ve hatalı veriler analizden çıkarılarak 300
öğretmenden elde edilen verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Veriler basit
seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir.
Nitel araştırmanın çalışma grubunda ise yarı yapılandırılmış
görüşmeler 10 okul öncesi, 10 sınıf öğretmeni ve Türkçe, Sosyal Bilgiler,
Fen Bilimleri ve Matematik branşlarından toplam 10 ortaokulda görev
yapan öğretmen olmak üzere 30 öğretmenle görüşmeler yapılmıştır.
Araştırmanın nicel bölümlerine ilişkin öğretmenlerin demografik bilgiler
Tablo 1 de sunulmuştur.
Tablo 1: Nicel Verilere İlişkin Demografik Bilgi Tablosu
Anaokulunda Görev Yapan Öğretmenler
Kıdem
N
%
Yaş

N

%

1-10

6

15.38

20-30

6

15.98

10-20
20-30

10
8

25.64
20.51

30-40
40-50

5
15

12.82
38.46

+30

15

38.46

+50

13

33.33

İlkokulda Görev Yapan Öğretmenler
Kıdem

N

%

Yaş

N

%

1-10

35

43.20

20-30

35

43.20

10-20

11

13.58

30-40

16

19.75

20-30

26

32.09

40-50

16

19.75

+30

9

11.11

+50

14

17.28

Cinsiyet

N

%

Kadın

37

45.67

Erkek

44

54.32

39

Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenler
Kıdem

N

Yaş

%

N

%

1-10

38

21.11

20-30

43

23.88

10-20

70

38.88

30-40

66

36.66

20-30

50

61.72

40-50

48

26.66

+30

22

12.22

+50

23

12.77

Cinsiyet

N

%

Kadın

139

77.22

Erkek

41

Branş

N

%

Türkçe

52

28.88

Matematik

48

26.66

Sosyal
Bilgiler
Fen
Bilimleri

38

21.11

42

23.33

22.77

Araştırmanın nicel boyutuna ilişkin örneklem incelendiğinde
anaokulunda görev yapan öğretmenlerin %15.38 i 1-10 yıl, %25.64’ü 1120 yıl, %20.51’i 1-30 yıl, %38.46’sı +30 yıl mesleki hizmet süresine
sahiptir; öğretmenlerin %15.98’i 20-30 yaş aralığında, %12.82’si 30-40
yaş aralığında, %38.46’sı 40-50 yaş aralığında ve %33.33’ü 50 ve üzeri
yaş aralığındadır. İlkokulda görev yapan öğretmenlerin %43.20’si 1-10 yıl,
%13.58’i 10-20 yıl, %32.09’u 20-30 yıl, %11.11’i 30 yıl ve daha fazla
mesleki hizmet süresine sahiptir. İlkokulda görev yapan öğretmenlerin
%43.20’si 20-30 yaş, %19.75’i 30-40 yaş, %19.75’i 40-50 yaş ve %17.28’i
50 yaş ve üzeri yaş aralığındadır; %45’i kadın ve %54.32’si erkek
öğretmendir.
Ortaokula görev yapan öğretmenlerin %21.11’i 1-10 yıl, %38.88’i 1020 yıl, %61.72’si 20-30 yıl, %12.22’si 30 yıl ve daha fazla mesleki hizmet
süresindedir; %23.88’i 20-30 yaş, %36.66 sı 30-40 yaş, %26.66’sı 40-50
yaş ve % 12.77’si 50 yaş ve üzerindedir.
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Öğretmenlerin %28,88’i Türkçe öğretmeni, %26.66 sı Matematik
öğretmeni, %21.11’i Sosyal Bilgiler, %23.33’ü Fen Bilimleri
öğretmenidir. Öğretmenlerin %77.22’si kadın ve %22.97’si erkektir.
Araştırmanın nitel bölümlerine ilişkin öğretmenlerin demografik
bilgiler Tablo 2’ de sunulmuştur.
Tablo 2: Nitel Verilere İlişkin Demografik Bilgi Tablosu
Okul türü

N

%

Anaokulu

10

33.33

Kadın

23

76.66

İlkokul

10

33.33

Erkek

7

23.33

Ortaokul

10

33.33

Kıdem

N

%

Yaş

N

%

1-10

7

23.33

20-30

5

16.66

10-20

9

30

30-40

12

40

20-30

9

30

40-50

9

30

+30

5

16.66

+50

4

13.33

Cinsiyet

N

%

Nitel araştırmaya katılan öğretmenlerin %33.33’ü anaokulunda,
%33.33’ü ilkokulda, %33.33’ü ortaokulda görev yapmaktadır. %23.33’ü
1-10 yıl, %30’u 10-20 yıl, %30’ u 20-30 yıl, %16.66’sı 30 yıl ve daha fazla
mesleki hizmet süresine sahiptir. Öğretmenlerin %16.66’sı 20-30 yaş,
%40’ı 30-40 yaş, %30’u 40-50 yaş, %13.33’ü 50 yaş ve üzeri yaş
aralığındadır. Öğretmenlerin %76,66’sı kadın ve %23.33’ü erkektir.
2.3 Veri Toplama Araçları
Çalışmada öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik
algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın nicel bölümüne ait
veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve
etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarını belirlemek için Doğan
Yılmaz (2014) tarafından geliştirilen “ Etkileşimli Tahta Öz-Yeterlik Algı
Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.
Ölçme aracı, 330 öğretmene uygulanmış; hatalı ve eksik girilen veriler
çalışmadan çıkartılarak 300 öğretmenin verileri araştırmaya dâhil
edilmiştir. Nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile
toplamıştır.
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2.4 Verilerin Analizi
Toplanan nicel araştırmaya ait veriler SPSS-23 programı ile analiz
edilmiştir. Araştırma verilerinin normal dağılım gösterip göstermedikleri
çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerleri incelenerek normal
dağılıma uygun olup olmadıkları belirlenmiştir.
Tablo 3: Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta kullanımına İlişkin Tutum
Ölçeği Kolmogorov-Smirnov Testi
Ölçek
Puanları

N

Kurtosis

Skewness

300

.698

-1.098

Tablo 3’ de yer alan veriler incelendiğinde araştırmaya ait verileri
basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1,098 ile ,698 arasında olduğu kabul
edilebilir değer aralıklarında olduğu belirlenmiştir (Tabachnick ve Fidel,
2013). Araştırma verilerinin normal dağılım gösterdiği belirlendiği için
öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlik algıları için
t- Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) testleri
kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir.
3. BULGULAR
3.1 Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Algı
Düzeyleri Puan Ortalamaları
Bu bölümde öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik algı
düzeylerine ilişkin puan ortalamaları hesaplanarak şekilde ortaya
konmuştur.
Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin etkileşimli tahta
kullanımına yönelik ölçek puan ortalamaları aşağıda yer alan Şekil 1’de
sunulmuştur.
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Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta
Kullanımına Yönelik Algı Düzeyleri
4,2
4,1

4.16

4.12

4
3,9
3,8

3.9

3,7
Etkileşimli Tahta Kullanımı
Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Şekil 1. Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik
Algıları
Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin etkileşimli tahtaya
yönelik algıları incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ana okulda
görev yapan öğretmenlerin etkileşimli tahtaya kullanımına yönelik algıları
ölçeğinden aldıkları puan ortalaması (X̄=3.9); ilkokulda görev yapa
öğretmenlerin etkileşimli tahtaya kullanımına yönelik algıları ölçeğinden
aldıkları puan ortalaması (X̄=4.16); ortaokulda görev yapan öğretmenlerin
etkileşimli tahta kullanımına yönelik algıları ölçeğinden aldıkları puan
ortalaması (X̄=4.12) olarak hesaplanmıştır.
3.2 Okul Öncesi Kurumda Görev Yapan Öğretmenlerin Etkileşimli
Tahta Kullanımına Yönelik Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenler
Bakımından İncelenmesi
Bu bölümde okul öncesi kurumda görev yapan öğretmenlerin mesleki
hizmet süresi ve yaş değişkenlerine göre etkileşimli tahta kullanımına
yönelik algı düzeyleri incelenmiş yapılan analiz sonuçlarına uygun elde
edilen bulgular tablolaştırılarak sunulmuştur.
Okul öncesi kurumda görev yapan öğretmenlerin mesleki hizmet süresi
değişkenine ilişkin etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarının değişip
değişmediğini test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen veriler Tablo 4’te sunulmuştur.
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İçi

9.754

.287

34

Toplam

13.028

Dijital
Kaynakları
Etkileşimli
Tahtada
Kullanabilme

Arası

6.214

2.071

3

İçi

10.660

.314

34

Toplam

16.875

Etkileşimli
Tahtayı Derse
Entegre
Edebilme

Arası

6.643

2.214

3

İçi

9.754

.287

34

Toplam

16.398

Etkileşimli
Tahtanın
Dâhili
Özelliklerini
Kullanabilme

Arası

7.556

2.519

3

İçi

10.127

.298

34

Toplam

17.683

Etkileşimli
Tahta ile
Birlikte Harici
Aygıtları
Kullanabilme

Arası

11.559

3.853

3

İçi

15.049

.443

34

Toplam

26.608

Anlamlılık

1.091

p

Kareler
Ortalaması

3.274

F

Kareler
Toplamı

Arası

Etkileşimli
Tahta İle İlgili
Sistem Bilgisi

sd

Varyans

Tablo 4: Okul Öncesi Kurumda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki
Hizmet Süresine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları

3

3.804

.019

1-10/ 2030

6.607

.001

10-20/
20-30

37

10-20/
+30

37
3.261

.000

1-10/ 2030
20-30/
+30

37
8.456

.000

1-10/ 2030
1-10/+30

37

1020/+30
8.853

.000

1-10/ 2030
10-20/
20-30

37

20-30/
+30
Etkileşimli
Tahta
Kullanımı Öz
Yeterlik
Algıları
Toplam

Arası

3.623

1.208

3

İçi

5.561

.164

34

Toplam

9.184

37

7.384

.001

1-10/ 2030
10-20/
20-30
20-30/
+30
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Tablo 4’ te görüldüğü üzere okul öncesi kurumda görev yapan
öğretmenlerin mesleki hizmet yıllarına yöre etkileşimli tahta kullanımına
yönelik algıları arasında anlamlı fark olup olmadığına yönelik yapılan test
sonucuna göre Etkileşimli Tahta İle İlgili Sistem Bilgisi [F(3.34)= .019
p>.05], Dijital Kaynakları Etkileşimli Tahtada Kullanabilme [F(3,34)=
.001 p>.05],
Etkileşimli Tahtayı Derse Entegre Edebilme [F(3,34)= .000 p>.05],
Etkileşimli Tahtanın Dâhili Özelliklerini Kullanabilme [F(3,34)= .000
p>.05], Etkileşimli Tahta ile Birlikte Harici Aygıtları Kullanabilme
[F(3,34)= .000 p>.05], boyutları arasında anlamlı fark olduğu
belirlenmiştir. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek için Scheffe testi sonuçlarına göre etkileşimli tahta ile ilgili
sistem bilgisine yönelik algıları 1-10 yıllık mesleki hizmet yılında olan
öğretmenler daha yüksek ölçek puan ortalamalarına (X̄=4.40) sahiptirler.
Dijital kaynakları etkileşimli tahtada kullanabilmeye yönelik algıları 10-20
yıllık mesleki hizmet süresine sahip öğretmenlerin ölçek puan
ortalamalarının (X̄=4.53) diğer öğretmenlerden daha yüksek olduğu ortaya
çıkmıştır.
Öğretmenlerin etkileşimli tahtayı derse entegre edebilmeye yönelik
bilgi düzeyleri 1-10 (X̄=4.33) yıllık ve +30 (X̄=4.38) yıllık mesleki hizmet
süresine sahip öğretmenlerin ölçek puan ortalamalarından daha yüksek
olduğu ortaya belirlenmiştir. Etkileşimli tahtanın dâhili özelliklerini
kullanabilme yönelik bilgi düzeylerinin 1-10 yıllık (X̄=4.52) ve 10-20
(X̄=4.26) yıllık mesleki hizmet süresine sahip öğretmenlerin ölçek puan
ortalamalarının diğer öğretmenlerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin Etkileşimli tahta ile birlikte harici aygıtları kullanabilme
becerisine yönelik bilgi düzeylerinin 20-30 yıllık mesleki hizmet süresine
sahip öğretmenlerin (X̄=3.04) diğer öğretmenlerden daha yüksek ölçek
puan ortalamasına sahip oldukları belirlenmiştir.
Okul öncesi kurumda görev yapan öğretmenlerin yaş değişkenlerine
ilişkin etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarının değişip
değişmediğini test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA
uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen veriler Tablo 5’te sunulmuştur.
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İçi

10.657

.313

34

Toplam

13.028

Dijital
Kaynakları
Etkileşimli
Tahtada
Kullanabilme

Arası

2.280

.760

3

İçi

14.594

.429

34

Toplam

16.875

Etkileşimli
Tahtayı Derse
Entegre
Edebilme

Arası

1.441

.480

3

İçi

14.956

.440

34

Toplam

16.398

Etkileşimli
Tahtanın
Dâhili
Özelliklerini
Kullanabilme

Arası

5.231

1.744

3

İçi

12.451

.366

34

Toplam

17.683

Etkileşimli
Tahta ile
Birlikte Harici
Aygıtları
Kullanabilme

Arası

3.300

1.100

3

İçi

23.308

.686

34

Toplam

26.608

Etkileşimli
Tahta
Kullanımı Öz
Yeterlik
Algıları
Toplam

Arası

.870

.290

3

İçi

8.314

.245

34

Toplam

9.184

Anlamlılık

.790

p

Kareler
Ortalaması

2.370

F

Kareler
Toplamı

Arası

Etkileşimli
Tahta İle İlgili
Sistem Bilgisi

sd

Varyans

Tablo 5: Okul Öncesi Kurumda Görev Yapan Öğretmenlerin
Yaşlarına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları

3

2.521

.074

---

1.771

.177

---

1.092

.366

---

4.762

.007

2030/+50

1.605

.206

---

1.186

.330

---

37

37

37

37

37

37
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Tablo 5 de görüldüğü üzere okul öncesi kurumda görev yapan
öğretmenlerin yaş değişkenine göre etkileşimli tahta kullanımına yönelik
algıları arasında anlamlı fark olup olmadığına yönelik yapılan test
sonucuna göre “Etkileşimli Tahtanın Dâhili Özelliklerini Kullanabilme”
alt boyutunda anlamlı fark olduğu belirlenmiştir [F(3,34)= 4.706, p<.05].
Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için
Scheffe testi sonuçlarına göre 20-30 yaşları arasındaki öğretmenlerin ölçek
puan ortalamalarının (X̄=4.52) diğer öğretmenlerden daha yüksek olduğu
ortaya çıkmıştır.
Okul öncesi kurumda görev yapan öğretenlerin “Etkileşimli Tahta İle
İlgili Sistem Bilgisi”
[F(3,34)= 2.52, p>.05] , “Dijital Kaynakları
Etkileşimli Tahtada Kullanabilme” [F(3,34)= 1.77, p>.05], “Etkileşimli
Tahtayı Derse Entegre Edebilme” [F(3,34)= 1.09, p>.05], “Etkileşimli
Tahtanın Dâhili Özelliklerini Kullanabilme” [F(3,34)= 4.76, p>.05],
“Etkileşimli Tahta ile Birlikte Harici Aygıtları Kullanabilme” [F(3,34)=
1.60, p>.05] alt boyutlarında ve ölçek genelinde [F(3,34)= 1.18, p>.05]
anlamlı bir fark ortaya çıkmamaktadır.
3.3 Okul Öncesi Kurumda Görev Yapan Öğretmenlerin Etkileşimli
Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri
Bu bölümde öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik okul
öncesi kurumda görev yapan 10 öğretmenle görüşme yapılmış.
Öğretmenlerin tekrar eden görüşleri belirlenmiş ve Tablo 6’da
sunulmuştur.
Tablo 6: Anaokulunda Görev Yapan Öğretmenlerin Etkileşimli
Tahtaya Yönelik Görüşleri
f

%

Yaşa uygun öğrenme alternatifleri sunma

4

40

Uyaran sayısını arttırma

7

70

Sınıf içi uygulama zorluğu olan çalışmaların öğrenciye
sunulma kolaylığı sağlaması

5

50

Kavram ve etkinliklere ilişkin somut örnekleri arttırma

6

60

Somutlaştırarak pekiştirme

8

80

Yazıcı ile bağlantısı ile öğrencilere etkinlik fırsatı sunma

3

30

Okul öncesi görev yapan öğretmenin sınıf içerisinde etkileşimli tahta
kullanımına yönelik; okul öncesi yaş grubunda somutlaşt1ırma
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yapabilmek için iyi bir platform olduğu, çocuğun dikkatini toplamasına
yardımcı olduğu gibi görüşler ifade edilmiştir. Bu görüşlere benzer
Yasemin öğretmen de “Akıllı tahtalarda gösterilen resimler ve izlenen
videolar ile bilgi daha kalıcı hale getirilmektedir. Bu sayede dersler daha
dikkat çekici ve eğlenceli olmaktadır. Hem işitsel hem de görsel olarak
öğrenciye hitap etmesinden dolayı öğrencilerin öğrenmesi daha kolay ve
daha kalıcı olması sağlanmaktadır.” ifadelerini belirtmiştir. Emel
öğretmen: “Çocuklar için avantajları olabilmekte, bunlardan birkaçı
şöyle; etkinliklerimizi uygularken görsel olarak ya da yapılan etkinlik
sonucunda bir diğer etkinliğe geçişte hikâye veya ritim-müzik
etkinliklerinde müzik dinleme dans etme gibi etkinliklerimizi akıllı tahtada
açtığımız şarkılarımız veya eğitici kısa film animasyonlarıyla
tamamlayarak yapılan etkinlikleri daha verimli hale getiriyoruz. Böylelikle
zaman tasarrufu yapıyoruz ayrıca vermiş olduğumuz eğitim çocuklar
üzerinde yaş olarak küçük olduklarından dikkat süreleri dağınık bundan
dolayısıyla akıllı tahtadan açtığımız etkinliklerimiz ilgi çekici olabiliyor ve
dikkat sürelerini çabuk toplayabiliyoruz. Verilen animasyon veya
müzikleri ararken zaman kaybetmeyip doğrudan erişim sağlıyoruz.”
Öznur öğretmen: “Çocukların yaş seviyesine göre kelimeleri görsellikle de
desteklememiz gerekiyor bunu da en iyi ve hızlı yansıtan akıllı tahtalar
bence. Ben derslerimde çok fazla kullanıyorum. Çocukların hem görsel
zekâsını hem de kelimelerin akılda kalıcılığını arttırıyor. Birden fazla
kaynağı da akıllı tahtalar üzerin de gösterebiliyoruz.” derken, Başak
öğretmen de: “Tasarruf sağlaması, çocuklara şarkı söylerken sesi ve
materyali iyi kullanmamız gerekiyor sınıfta materyal olmadığı zamanlarda
kullanımı iyi oluyor, şarkıları bazen birden fazla tekrar ettiğinizde
yoruluyoruz akıllı tahtada bu konuda çok işe yarıyor. Çocukların hayal
gücünü ve yaratıcılığını geliştiriyor. Çocukların eğlenerek öğrenme
açısından daha iyi. Özellikle 6 yaş grubu ile çalıştığım için hazırlık
sürecindeyiz matematik derslerini akıllı tahtadan yaptığımda çocukların
daha hızlı öğrendiğini gözlemledim.” ve Sevinç öğretmen: “Öğrencinin
dikkatini uyanık tutmak, zamandan tasarruf sağlamak, çeşitli bilişsel
alanlarla ilgili değişik etkinlikler yapmak, bütün öğrencileri derse
katabilmek, görsel, işitsel ve dokunsal unsurları devreye sokup kalıcı
öğrenmeyi sağlamak, etkinliklerin tahtadan yansıtılmasıyla fotokopi
makinesi kullanımını azaltıp kâğıt israfını önlemek, bilgiye daha hızlı
ulaşılmasını sağlamak.” Şeklinde ifade etmiştir. Ayşe öğretmen de:
“Genel olarak tüm etkinliklere katkı sağladığını söyleyebilirim. Genellikle
yaptığım etkinliklerde akıllı tahtaya yer vermeye çalışıyorum. Mesela
haftada iki gün kodlama eğitim dersimiz olduğunda bir gününde akıllı
tahtaya vermeye çalışıyorum. Diğer bir etkinlik türü olan Türkçe dil
etkinliklerinde bazen hikâye anlatımı için akıllı tahtadan
yararlanabiliyorum. Matematik etkinliklerinde çok eğlenceli oluyor. Her
48

çocuğun sırası geldiği zaman akıllı tahtadaki problemi çözmek ya da
sayıları tahtaya yazmak çok hoşlarına gidiyor. Müzik etkinliklerinde ritim
çalışmalında, beden perküsyonlarında da katkı sağlıyor. Telefon veya
hoparlörden açtığımızda farklı akıllı tahtada açtığımızda daha farklı
oluyor. Onların görebileceği boyutta ve ses düzeyinde açmak fayda
sağlıyor ilgiyi her zaman ayakta tutuyor.” şeklinde düşünceleri ile katkıda
bulunmuştur.
3.4 İlkokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta
Kullanımına Yönelik Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenler
Bakımından İncelenmesi
Bu bölümde ilkokulda görev yapan öğretmenlerin mesleki hizmet
süresi, yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre etkileşimli tahta kullanımına
yönelik algı düzeyleri incelenmiş yapılan analiz sonuçlarına uygun elde
edilen bulgular tablolaştırılarak sunulmuştur.
İlkokulda görev yapan öğretmenlerin mesleki hizmet süresi
değişkenine ilişkin etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarının değişip
değişmediğini test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen veriler Tablo 7’de sunulmuştur.

İçi

21.17

.27

77

Toplam

22.46

Anlamlılık

.42

p

1.28

F

Kareler
Ortalaması

Arası

sd

Kareler
Toplamı

Etkileşimli
Tahta İle
İlgili Sistem
Bilgisi

Varyans

Tablo 7: İlkokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Hizmet
Süresine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları
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Tablo 7 de görüldüğü üzere ilkokulda görev yapan öğretmenlerin
mesleki hizmet süresi göre etkileşimli tahta kullanımına yönelik algıları
arasında anlamlı fark olup olmadığına yönelik yapılan test sonucuna göre
“Dijital Kaynakları Etkileşimli Tahtada Kullanabilme” [F(3,77)= 6.22,
p<.05] ve “Etkileşimli Tahta ile Birlikte Harici Aygıtları Kullanabilme”
[F(3,77)= 2.83, p<.05] boyutlarında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir.
Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için
Scheffe testi sonuçlarına göre “Dijital Kaynakları Etkileşimli Tahtada
Kullanabilme” boyutunda 1-10 (X̄=4.36) ve 20-30 (X̄=4.16) mesleki
hizmet yılına sahip öğretmenlerin ölçek puan ortalamalarının diğer
öğretmenlerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. “Etkileşimli Tahta
ile Birlikte Harici Aygıtları Kullanabilme” alt boyutunda 1-10 yıllık
mesleki hizmet süresine sahip öğretmenlerin ölçek puan ortalamalarının
(X̄=4.40) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
İlkokulda görev yapan öğretenlerin “Etkileşimli Tahta ile İlgili Sistem
Bilgisi” [F(3,77)= 1.55, p>.05] , “Etkileşimli Tahtayı Derse Entegre
Edebilme” [F(3,77)= .378, p>.05] , “Etkileşimli Tahtanın Dâhili
Özelliklerini Kullanabilme” [F(3,77)= 1.36, p>.05]
alt boyutlarında
anlamlı bir fark ortaya çıkmamaktadır.
İlkokulda görev yapan öğretmenlerin yaş değişkenlerine ilişkin
etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarının değişip değişmediğini test
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etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analiz
sonucu elde edilen veriler Tablo 8’de sunulmuştur.
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Tablo 8. İlkokulda Gören Yapan Öğretmenlerin Yaşlarına İlişkin
ANOVA Testi Sonuçları
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Tablo 8’de ilkokulda görev yapan öğretmenlerin yaşlarına göre
etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlik algıları incelendiğinde
“Dijital Kaynakları Etkileşimli Tahtada Kullanabilme” boyutunda
[F(3,77)= 4.67, p<.05] ve ölçek genelinde [F(3,77)= 4.27, p<.05] anlamlı
fark olduğu belirlenmiştir.
Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için
Scheffe testi sonuçlarına göre 20-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin Dijital
Kaynakları Etkileşimli Tahtada Kullanabilme” boyutunda (X̄=4.36) ve
ölçek genelinde (X̄=4.29) ölçek puan ortalamalarının diğer öğretmenlerden
daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
İlkokulda görev yapan öğretenlerin “Etkileşimli Tahta İle İlgili Sistem
Bilgisi” [F(3,77)= 2.03, p<.05] , “Etkileşimli Tahtayı Derse Entegre
Edebilme” [F(3,77)= .075, p>.05], “Etkileşimli Tahtanın Dâhili
Özelliklerini Kullanabilme” [F(3,77)= 1.59, p>.05], Etkileşimli Tahta ile
Birlikte Harici Aygıtları Kullanabilme [F(3,77)= 2.32, p>.05],
boyutlarında anlamlı fark ortaya çıkmamaktadır.
İlkokulda görev yapan öğretmenlerin cinsiyet değişkenine ilişkin
etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarının değişip değişmediğini test
etmek için T-testi uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen veriler Tablo
9’da sunulmuştur.
Tablo 9: İlkokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine
Göre T-Testi Tablosu
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Tablo 9 da görüldüğü üzere ilkokulda görev yapan öğretmenlerin
cinsiyet değişkenine göre etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlik
algıları incelendiğinde “Etkileşimli Tahta İle İlgili Sistem Bilgisi”;
Etkileşimli Tahta ile Birlikte Harici Aygıtları Kullanabilme” boyutunda
ve ölçek genelinde kadın öğretmenlerin etkileşimli tahtada daha iyi
kullanabildikleri ortaya çıkmıştır. (p<.05)
İlkokulda görev yapan öğretenlerin “Dijital Kaynakları Etkileşimli
Tahtada Kullanabilme” “Etkileşimli Tahtayı Derse Entegre Edebilme”;
“Etkileşimli Tahtanın Dâhili Özelliklerini Kullanabilme”, “Etkileşimli
Tahtanın Dâhili Özelliklerini Kullanabilme” alt boyutlarında anlamlı bir
fark ortaya çıkmamaktadır. (p>.05)
3.5 İlkokul Görev Yapan Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta
Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Bu bölümde öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik 10
ilkokul öğretmeni ile görüşme yapılmış. Öğretmenlerin tekrar eden
görüşleri belirlenmiş ve Tablo 10’da sunulmuştur.
Tablo 10: İlkokulda Görev Yapan Öğretmenlerin etkileşimli Tahta
Kullanımına Yönelik Görüşleri
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5

50
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5
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Elde edilen görüşler arasında etkileşimli tahta kullanımına yönelik
konuyu destekleyici kaynaklara ulaşımın kolay olduğu, öğrencinin derste
katılma isteğinin arttırdığı, verilen konunun etkileşimli tahta ile çeşitli
etkinliklerle desteklenmesi gibi görüşler ifade edilmiştir. Aynur öğretmen;
“Akıllı tahtalar görsel olarak bilgiyi daha kalıcı hale getiriyor.
Gerek resimler gerek videolar yardımıyla konu daha çok
örneklendirilebiliyor. Dersin daha dikkat çekici ve eğlenceli olmasına katkı
sağlıyor.” derken Hasan öğretmen “Benim için en önemli olumlu yönleri
öğretimi görsel ve işitsel yönden desteklemesi, öğrencilerin dikkat
dağınıklığını engellemesi, konuyu somutlaştırması, öğrencilerin dikkatini
ve ilgisini derse çok fazla çekmesi, görsel hafıza katkı sağlaması ve bu
şekilde derse öğrenciler için daha kalıcı hale getirmesi diyebiliriz.”
Benzer görüşte Nergis öğretmen de; “Ben sınıfımda akıllı tahta
kullanıyorum sonucundan da çok memnunum. Derse başladığımda geçmiş
konuların tekrarı niteliğinde etkinliklere başlıyorum. Benim için olumlu
olan tarafı çok fazla. Çocuklarının dikkatini toplayabiliyorum. Görerek
öğrenmeleri benim için çok daha önemli. Yıllarca akıllı tahta olmadan
çalıştım. Konuyu anlatırken zorlanıyordum, görsel olması gerekiyordu. Ve
özellikle harf öğretiminde, sayı yazımında birden fazla göstermek
gerekiyor. Akıllı tahta sayesinde tekrar tekrar açıyorum böylelikle
çocuklarla ilgilenmeme fırsat tanıyor. Daha akılda kalıcı olduğunu
düşünüyorum ve hemen hemen bütün derslerimde konu bitiminde konuyla
ilgili akıllı tahta yardımıyla görselle, videoyla, etkinliklerle, testlerle
tamamlıyorum.” Faruk öğretmen “Öğrencilerin derse katılımlarını teşvik
etmektedir. Tüm sınıfın aktif olarak rol almasını sağlamaktadır. Bu sayede
derslerin daha zevkli keyifli hale gelmesini sağlar. Akıllı tahta sayesinde
her türlü görsel, eğitim materyali rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri gelişmektedir. Öğretmen grup
etkileşimini desteklemektedir. Öğrenmenin kalıcılığı arttırılmaktadır.
Öğrencilerin problem çözme beceresinin geliştiğini görmekteyiz.
Öğrencileri motive eden güdüleyen bir sistemdir. Görsel olarak
hafızalarında kalıcılığın arttırılmasını sağlayan bir sitemdir. Renklerin,
seslerin bir arada olması okul sistemlerindeki ödevlerin tahtaya ekrana
entegre edilmesi öğrencilerin derse olan ilgilerini arttırmaktadır.
Öğretmene kolaylık sağlamaktadır. Zamandan, malzemelerden tasarruf
etmek sayılabilir”. Diye görüş ifade ederken İlknur öğretmen akıllı
tahtanın çocukların kullanımına yönelik görüşlerini “Öğrenciler tahtaya
kendileri çıkıp problemi çözmeyi çok seviyorlar. Akıllı tahtayı kullanmayı
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seviyorlar. Günümüzde defterlerin ve kitapların yerini tablet ve telefonlar
almaya başladı. Evde gördüğü materyalden aynısını okulda gördüğü için
daha çok kullanmak istiyor. Alıştırma yaparken oynanan oyunlar çok güzel
destekleyiciler olabiliyor. Teknolojiyi doğru kullanmanın önemini de hem
velilerime hem de öğrencilerime bizzat göstermiş oluyorum. Özellikle
ilkokul seviyesinde daha çok sevildiğini fark ettim. Lise düzeyinde yine
yaparak yaşayarak öğrenme işin içine giriyor. Bizim dönemimizde tahtaya
kalkmak bir sendromdu. Ama şimdiki çocuklar severek ve isteyerek tahtaya
kalkmak istiyorlar. Bu konuda tahtanın öneminin büyük olduğunu
düşünüyorum.” şeklinde ifade etmiştir.
3.6 Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta
Kullanımına Yönelik Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenler
Bakımından İncelenmesi
Bu bölümde ortaokulda görev yapan öğretmenlerin mesleki hizmet
süresi, yaş, cinsiyet ve branş değişkenlerine göre etkileşimli tahta
kullanımına yönelik algı düzeyleri incelenmiş yapılan analiz sonuçlarına
uygun elde edilen bulgular tablolaştırılarak sunulmuştur.
Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin mesleki hizmet süresi
değişkenine ilişkin etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarının değişip
değişmediğini test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi
uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen veriler Tablo 11’de sunulmuştur.
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Tablo 11: Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Hizmet
Sürelerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları
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Tablo 11 de görüldüğü üzere ortaokulda görev yapan öğretmenlerin
mesleki hizmet sürelerine göre etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz
yeterlik algıları incelendiğinde “Etkileşimli Tahtayı Derse Entegre
Edebilme” [F(3,176)= 12.37, p<.05], Etkileşimli Tahtanın Dâhili
Özelliklerini Kullanabilme [F(3,176)= 5.07, p<.05], Etkileşimli Tahta ile
Birlikte Harici Aygıtları Kullanabilme [F(3,176)= 6.50, p<.05] ve ölçek
genelinde [F(3,176)= 2.74, p<.05] anlamlı fark olduğu belirlenmiştir.
Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için
Games-Howell testi sonuçlarına göre “Etkileşimli Tahtayı Derse Entegre
Edebilme” boyutunda 1-10 mesleki hizmet yılına sahip öğretmenlerin puan
ortalamalarının (X̄=4.19) daha yüksek olduğu, “Etkileşimli Tahtanın
Dâhili Özelliklerini Kullanabilme” boyutunda mesleki hizmet süresine
ilişkin puan ortalamalarının 1-10 yıl (X̄=4.34) ve 10-20 (X̄=4.20) yıl olan
öğretmenlerin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. “Etkileşimli Tahta ile
Birlikte Harici Aygıtları Kullanabilme” (X̄=4.40) ve ölçek genelinde
(X̄=34.17) boyutunda ise 10-20 mesleki yıla sahip öğretmenlerin ölçek
puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Ortaokulda görev yapan öğretenlerin “Etkileşimli Tahta İle İlgili Sistem
Bilgisi” [F(4,34)= 1.01, p<.05], “Dijital Kaynakları Etkileşimli Tahtada
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Kullanabilme” [F(4,34)= .931, p<.05] alt boyutlarında anlamlı bir fark
ortaya çıkmamaktadır.
Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin yaş değişkenine ilişkin
etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarının değişip değişmediğini test
etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır.
Analiz sonucu elde edilen veriler Tablo 12’de sunulmuştur.
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Tablo 12 de görüldüğü üzere ortaokulda görev yapan öğretmenlerin
yaşlarına göre etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlik algıları
incelendiğinde “Etkileşimli Tahtayı Derse Entegre Edebilme” [F(3,176)=
15.96, p<.05], “Etkileşimli Tahtanın Dâhili Özelliklerini Kullanabilme”
[F(3,176)= 4.43, p<.05], “Etkileşimli Tahta ile Birlikte Harici Aygıtları
Kullanabilme” [F(3,176)= 6.05, p<.05] boyutlarında anlamlı farklık
olduğu ortaya çıkmıştır.
Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için
Scheffe testi sonuçlarına göre “Etkileşimli Tahtayı Derse Entegre
Edebilme” (X̄=4.17) ve “Etkileşimli Tahtanın Dâhili Özelliklerini
Kullanabilme” (X̄=4.31) boyutunda 20-30 mesleki hizmet yılına sahip
öğretmenlerin, puan ortalamalarının diğer öğretmenlerden daha yüksek
olduğu belirlenmiştir.
Ortaokulda görev yapan öğretenlerin “Etkileşimli Tahta İle İlgili Sistem
Bilgisi” [F(3,176)= .39, p>.05],, “Dijital Kaynakları Etkileşimli Tahtada
Kullanabilme” [F(3,176)= 1.12, p>.05] boyutlarında anlamlı bir fark
ortaya çıkmamaktadır.
Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin branş değişkenine ilişkin
etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarının değişip değişmediğini test
etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır.
Analiz sonucu elde edilen veriler Tablo 13’te sunulmuştur.
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Tablo 13 de görüldüğü üzere ortaokulda görev yapan öğretmenlerin
branş değişkenlerine göre etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlik
algıları incelendiğinde “Etkileşimli Tahta İle İlgili Sistem Bilgisi”
[F(3,176)= 9.00, p<.05],
“Dijital Kaynakları Etkileşimli Tahtada
Kullanabilme” [F(3,176)= 6.59, p<.05], ve ölçek genelinde [F(3,176)=
4.94, p<.05], anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Anlamlı farklılığın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek için Scheffe testi sonuçlarına göre
“Etkileşimli Tahta İle İlgili Sistem Bilgisi” “Dijital Kaynakları Etkileşimli
Tahtada Kullanabilme” boyutlarında fen bilimleri (X̄=4.23; X̄=4.30) ve
matematik öğretmenlerinin (X̄=4.17; X̄=4.28) ölçek puan ortalamalarının
diğer öğretmenlerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Ortaokulda görev yapan öğretenlerin “Etkileşimli Tahtayı Derse
Entegre Edebilme”,
“Etkileşimli Tahtanın Dâhili Özelliklerini
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Kullanabilme” [F(3,176)= .61, p>.05], “Etkileşimli Tahta ile Birlikte
Harici Aygıtları Kullanabilme” [F(3,176)= .45, p>.05] alt boyutlarında
anlamlı bir fark ortaya çıkmamaktadır. (p>.05)
Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin cinsiyet değişkenine ilişkin
etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarının değişip değişmediğini test
etmek için t-Testi uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen veriler Tablo
14’te sunulmuştur.
Tablo 14: Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Cinsiyet
Değişkenlerine İlişkin t-Testi
Cinsiyet
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Ortaokulda görev yapan öğretenlerin “Etkileşimli Tahta İle İlgili Sistem
Bilgisi”, “Dijital Kaynakları Etkileşimli Tahtada Kullanabilme”,
“Etkileşimli Tahtayı Derse Entegre Edebilme”, “Etkileşimli Tahtanın
Dâhili Özelliklerini Kullanabilme”, “Etkileşimli Tahta ile Birlikte Harici
Aygıtları Kullanabilme” ve ölçek genelinde cinsiyet değişkenine yönelik
anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. (p>,05).
3.7 Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta
Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Bu bölümde öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik 10
ortaokulda görev yapan öğretmen ile görüşme yapılmış. Öğretmenlerin
tekrar eden görüşleri belirlenmiş ve Tablo 15’te sunulmuştur.
Tablo 15: Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta
Kullanımına Yönelik Görüşleri
f

%

Konuları farklı kaynaklardan erişim

4

40

Sınavlara yönelik hazırlık çalışma fırsatı sunma

2

20

Çok sayıda konuya ilişkin zamandan tasarruf sağlama

3

30

Farklı derslere yönelik güncel imkân sunma

5

50

Öğrenci katılımını arttırma

6

60

Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına
ilişkin güncel çalışmalara derste yer vermeyi kolaylaştırdığı, konuların
somut olarak anlatılarak sunulması gibi görüşler ifade edilmiştir. Feyza
öğretmen: “Branş bazında bakılırsa genelde anlatılan şeyler uzay, vücut
vb. şeyler olduğundan bunları çocuklara projeksiyon veya akıllı tahtayla
görsel olarak gösterdiğim de ya da alıştırmalar yaptığım zaman onlardaki
kalıcılık seviyesinin daha fazla olduğu gözlemleniyor. Konu sonu
değerlendirmelerde öğretmenlere çok kolaylık sağlıyor oyun oynamada,
test çözebiliyoruz” derken Samet öğretmen “Branşım fen bilimleri olduğu
için bol bol görsel ve video kullanmam gerekmektedir. Bu yüzden 5-6-7-8.
Kademelerin hepsinde ve her konusunda akıllı tahta kullanıyorum ve
benim için kolaylık sağlıyor. Test ve ders kitaplarını indirip yansıtıyorum.
Konuları flaşa atıp anında öğrencilerle paylaşabiliyorum. Akıllı tahtayı en
çok görsel olarak kullanıyorum. Resim ve video paylaşıyorum. Her geçen
gün farklı güncellemeler ve gelişmeler oluyor bunları takip etmeyi önemli
buluyorum. Etkileşimli tahta sayesinde bunları öğrencilerimle paylaşma
imkanı buluyorum.
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Fen dersinde öğrenebilmeleri için görsel olarak bazı şeyleri görmeliler
bu da büyük oranda kolaylık sağlamaktadır.” şeklinde düşüncelerini ifade
etmiştir. Ali öğretmen “Türkçe derslerimde güzel ve etkin bir şekilde
faydalanıyoruz. Bolca görsellik kullanabiliyoruz. Hızlı bir şekilde internet
tarayıcılarından istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Ses kayıtlarını, çeşitli
müzikleri ve şiirleri çocuklara dinletebiliyoruz. Böylece dersim için olumlu
katkı sağladığını düşünüyorum. Dil bilgisinde daha çok ve farklı tarzda
soru göstermem gerekiyor normal tahta da zaman kaybediyorum.
Çocukların daha çok soru görmesine aynı zamanda sınav hazırlıkları için
de destek oluyor.” Ömer öğretmen de “Fen bilgisi dersinde işlenecek olan
konular genelde soyut kalmaktadır. Bu konuları bizim somutlaştırarak
vermemiz gerekmektedir. Öğrencilere bu konuları akıllı tahta sayesinde
somutlaştırarak anlatabilmekteyiz. Bu sayede de bilgide kalıcılığı
arttırmaktadır. Akıllı tahta materyallerin de yerini tutmaktadır. Bizim için
kaynak
çeşitliliği
sağlamaktadır.
Aynı
zamanda
içeriği
zenginleştirmektedir. Fen bilgisi dersinde dolaşım sistemi hücre modeli
ayın evreleri gibi materyal gerektiren konularda akıllı tahta kullanımına
ihtiyaç duyuyorum.” şeklinde görüş sunmuştur. Arzu öğretmen de derse
olan katkısını “Matematik dersinde fazlaca kullanıyorum. Kesirle
geometrik şekiller çevre/alan hesaplama gibi konularda daha çok etkili
oluyor. Renkli görseller üzerinden çevre/alan hesaplama çocuklar için
daha ilgi çekici ve günlük hayatta daha fazla uyarlanabilir nitelik taşıyor.
İlgilerini çekerek anlatım olduğunda sorulara karşı olumsuz tutum
geliştirmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Sınav stresi yönetmede bile faydalı
olduğunu düşünüyorum.” şeklinde ifade etmiştir.
4. SONUÇ VE TARTISMA
Yapılan çalışmada öğretmenlerin etkileşimli tahtaya yönelik öz yeterlik
algıları incelenmiştir. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda görev yapan
öğretmenlerin etkileşimli tahtaya yönelik algılarının yüksek olduğu
belirlenmiştir.
öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik öz
yeterliklerinin yüksek olması, etkileşimli tahtayı farklı dijital kaynaklarla
birlikte kullanabilmeleri, etkileşimli tahtayı derse uygun şekilde entegre
edebilmeleri, tahtanın farklı kullanım şekilleri hakkında bilgi sahibi
olmaları gibi nitelikler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımının olumlu sonuçları
bulunduğunu, sonuçların etkileşimli tahtanın öğretmenin anlatımını
desteklemesi, öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkinlikler sunması ve öğrenilenleri
kalıcı hale getirmesi, zamanın verimli kullanımına destek sağlaması ile
ilgili olduğu düşünülmektedir.
Etkileşimli tahta, öğretmenin ve öğrencilerin kullanımına uygun olarak
ele alınan çalışmalara yer verilmesi, öğretmenlerin etkileşimli tahtada
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farklı sunum teknikleri ve çevrimiçi kaynakları kullanması, öğrencilerin
zorlandıkları, yapmak istemedikleri etkinlikleri ilgi çekici hale getirmede
öğretmene kolaylıklar sağladığı düşünülmektedir. En yüksek düzeyde öz
yeterliklerin ilkokulda görev yapan öğretmenlere ait olduğu ortaya
çıkmıştır. Korkmaz ve Çakıl (2013) ve Bakadan ve Asiri (2012)
çalışmalarında etkileşimli tahta kullanımının etkili bir öğretim aracı olarak
kullanıldığını ortaya koymuşlardır. Benzer olarak Lewin, Somekh ve
Steadman (2008); Açıkalın (2018); Jang ve Tsai (2012) yapmış oldukları
çalışmalarda sınıf öğretmenlerinin öğrencilere okuma-yazma ve ilk
akademik becerilerin öğretilmesinde etkileşimli tahtanın olumlu etkisinden
bahsetmektedir. Harf çalışmalarında etkileşimli tahta kullanımının önemi
ve etkisi üzerinde durulmaktadır. Farklı çalışmalarda Selvi (2020); Yeni
Palabıyık (2013); Bodur (2019);Barut (2015), öğretmenlerin etkileşimli
tahtaya yönelik algılarının yüksek olduğu ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarının kıdem
ile ters orantılı olacak şekilde değiştiği belirlenmiştir. Daha az hizmet
süresine sahip öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz
yeterliklerinin fazla olmasının öğretmenlerin araştırmacı olmaları,
kendilerini geliştirmek için farklı yollar denemeye istekli olmaları,
teknolojinin hayatın bir parçası olarak görmeleri ve etkileşimli tahta
kullanımının önemli olduğunu düşünerek derslerinde etkileşimli tahtayı
kullanmaları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Solak (2012); Karaca
(2018); Kuş (2005), kıdemi düşük olan öğretmenlerin etkileşimli tahta
kullanımına yönelik algılarının yüksek olduğunu bunun nedeninin de her
gün daha fazla gelişen ve teknolojiyi daha fazla kullanan bir yüzyılda
olduğumuzdan kaynaklı olması, öğrencilerin de yeniliklerle aynı zamanda
teknoloji ile ilgisini çekebileceğimiz bir dönem olduğunu ifade etmişlerdir.
Araştırma sonuçlarından farklı olarak Doğan Yılmaz (2014), Koçak ve
Gülcü (2013) ve Elaziz (2008), öğretmenlerin algılarının, etkileşimli tahta
kullanım sıklığı ile ilgili olduğunu savunmaktadır. Çalışmada 20-30 yaş
aralığında bulunan öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik
algılarının diğer yaş aralığındaki öğretmenlerinkinden daha fazla olduğu
belirlenmiştir. 20-30 yaş öğretmenlerin etkileşimli tahtaya yönelik
algılarının yüksek olmasının, teknolojiyi daha çok kullanmaları, bilgisayar
kullanım süresinin uzun olması, daha fazla sosyal medya kullanımına bağlı
derse ilişkin güncel çalıma ile karşılaşma gibi sebepler ile ilgili olduğu
düşünülmektedir.
Öğretmen görüşlerinden yola çıkarak etkileşimli tahtanın öğrencilerin
dikkat süresini arttırdığı, somut örnek sunmasının dersin öğretiminde etkili
olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Benzer nitelikte Doğan Yılmaz
(2014) ve Uslu (2008) çalışmalarında genç öğretmenlerin etkileşimli
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tahtayı daha aktif kullanmasını bilgilerini teknoloji üzerinde daha kolay
ifade edebiliyor olmaları, teknoloji kullanımına ilişkin daha fazla bilgi
birikimine sahip olmaları ile ilişkilendirmektedir.
Çiçekli, 2014; Eliküçük, 2006; Karaca, 2018; Yalçınkaya, 2013
çalışmalarında daha genç olan öğretmenlerin etkileşimli tahtayı aktif
kullandıkları sonucuna ulaşmıştır. Bulgulardan farklı olarak Kızılkaya
(2018); Koçak ve Gülcü (2013); Yılmaz, (2012) akıllı tahtaya yönelik
algılarının yaş değişkenine göre farklılaşmadığını belirtmişlerdir.
Kadın öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik algılarının
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadın öğretmenlerin birbirleri ile daha
fazla iletişim içinde bulunmaları, görsel çalışmaları daha fazla
önemsemelerinin etkileşimli tahta kullanımlarını etkileyen faktörler
olduğu düşünülmektedir.
Elde edilen görüşler doğrultusunda
öğretmenlerin somut örneklere yer vermeleri, sosyal medyayı bir eğitim
platformu olarak da kullanmaları, kadın öğretmenlerin birbirlerini farklı
fikir ve çalışmalarda birbirlerini desteklemeleri bir durum ya da olay
karşısında daha fazla birine danışma ihtiyacı hissetmeleri ile ilgilidir.
Benzer nitelikteki çalışmalarda Betoncu (2017), Bodur, (2019); Koçak
ve Gülcü (2013); cinsiyet değişkenine göre etkileşimli tahtaya yönelik
algıların farklılaşmadığı fakat puan ortalamalarında kadın öğretmenlerin
daha yüksek puan aldıkları belirtilmiştir. Bulunan sonucun tersine yönelik
Doğan Yılmaz (2014); İpek ve Acuner (2011); Yalçınkaya (2013), erkek
öğretmenlerin etkileşimli tahtaya yönelik öz yeterlik algılarının daha
yüksek olduğunu belirtmiştir. Kaya (2019), Daşdemir, Cengiz, Uzoğlu ve
Bozdoğan (2012); Şensoy (2004), Türel ve Johnson (2012), Koçak ve
Gülcü (2013), Yörük (2013) ve Barut (2015) öğretmenlerin cinsiyet
değişkenine yönelik anlamlı farklılığın olmadığını ifade etmiştir.
Araştırmada fen bilimleri ve matematik branşında görev yapan
öğretmenlerin etkileşimli tahtaya yönelik algılarının diğer branşlardaki
öğretmenlerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Fen bilimleri ve
matematik alanında öğretmenlerin etkileşimli tahtaya yönelik algılarının
fazla olmasının nedenleri alana ilişkin soyut nitelikte konuların fazla
olmasına bağlı olarak öğretmenlerde kullanım gereksiniminin artması ve
öğrencilerin daha fazla etkinlik ve pratik yapma ihtiyaçlarının daha fazla
olması ile ilişkilidir. Öğretmenler, etkileşimli tahtanın bu derslerde zaman
tasarrufunu sağladığını, öğrencilerin ders katılımını arttırdığını, konu
değerlendirme çalışmalarında etkili olduğunu, şekilleri anlama ve
somutlaştırmadaki olumlu etkisini, ve ilgi çekme ve motivasyon arttırmaya
yönelik olumlu etkisi bulunduğunu belirtmektedir.
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Claro, vd.(2018), araştırmada branş değişkeninde fen bilgisi
öğretmenlerinin daha yüksek algıya sahip oldukları bunun da nedeninin
konular arasında soyut ifadelerin daha fazla olduğunu, ders anlatım
esnasında görselliğe daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedir.
Sevgi, Taş ve Bayazır (2021) araştırmada matematik öğretmenlerinin
etkileşimli tahta kullanımına yönelik görüşlerini incelemiştir. Matematik
öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımında soyut kavramların,
geometrik şekillerin farklı programlar kullanarak öğrenci katılımını ve
etkili öğrenmeyi desteklediğinin ifade etmiştir.
Araştırmada elde edilen verilere göre anaokulu, ilkokul ve ortaokul
öğretmenleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Anaokulu, ilkokul ve
ortaokulda görev yapan öğretmenler etkileşimli tahtanın derslerde aktif
olarak kullanılmasının çocukların dikkatlerini çekmede, olayları
somutlaştırmada, ders içeriklerini anlamalarında kolaylık sağladıklarını,
çocuklara teknolojiyi doğru kullanmanın nasıl olması gerektiği konusunda
rehberlik etmeyi ve örnek olmayı sağladığını ifade etmişlerdir. Benzer
çalışmalarda da Smith vd. (2005), Türel ve Johnson (2012) Altınçelik,
2009; Mathews Aydinli ve Elaziz, (2010); Beauchamp vd. (2008);
Beauchamp ve Parkinson, (2005); Cooper ve Brna, (2002); Erduran ve
Tataroğlu, (2009); Kurt ve diğ., (2013); Shenton ve Pagett, (2007); Slay,
Siebörger ve Hodgkinson, (2008), sınıf içerisinde etkileşimli tahta
kullanmanın öğrenci ve öğretmen açısından sınıf ortamını olumlu yönde
etkilediklerini, motivasyonu arttırdığını belirtmişlerdir. Farklı olarak Eren
(2018) de sınıf içerisinde kullanılan etkileşimli tahtanın olumlu etkilerinin
yanında teknik problemlerinde yaşandığını ifade etmiştir.
Altınçelik (2009) de etkileşimli tahtaların kullanımında zorluk çeken
öğretmenlerin teknik bir sorunla karşılaştıklarında sorunu nasıl
çözeceklerini bilemediklerini bu durumun ders işleniş sırasında zaman
kaybına neden olduğunu ifade etmiştir. Kullanılan ders çeşitlerine göre
inceleyen çalışmalardan Banoğlu, Madenoğlu, Uysal ve Dede (2014);
Çiçekli, (2014); Güven ve Vural, (2016); Keser ve Çetinkaya, (2013);
öğretmenlerin görüşlerinde her ders için uygun olmadığını bazı dersler için
daha kullanılabilir olduğunu ifade etmişlerdir. Farklı görüşlerin yer aldığı
çalışmalarda Akçay, (2017); Akgün, Koru Yücekaya ve Dişbudak, (2016);
Campbell ve Kent, (2010); Northcote, Midenhall, Marshall ve Swan,
(2010) etkileşimli tahtanın öğrencileri etkisiz ve pasif hale getirdiği ve
kalıcı öğrenmeyi zorlaştırdığını belirtmişlerdir.
Yapılan araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda etkileşimli
tahta kullanımının öğrenme sürecini olumlu yönde etkilediği, öğrenmenin
kalıcı hale gelmesine katkı sağladığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
Etkileşimli tahta kullanımına yönelik öğretmenlerin yeterliklerinin
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arttırılması bu sebeple önemli bulunmaktadır. Etkileşimli tahta
kullanımının farklı boyutlarına ilişkin incelemelerin gerçekleştirilerek
öğretmenlerin bu alana ilişkin eksikliklerinin tespit edilmesi ve
geliştirmeye yönelik çalışmaların ortaya koyulması önemli görülmektedir.
Etkileşimli tahta kullanımına yönelik farklı uygulama örneklerinin yer
aldığı çalışmaların yapılması önemli bulunmaktadır. Öğrencilerin
etkileşimli tahta kullanımına ilişkin ihtiyaç ve isteklerinden yola çıkılarak
yapılan çalışmaların sayısı arttırılmaktadır.
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Kuramsal Çerçeve
20. yüzyıldan 21.yüzyıla geçiş ile yaşanan teknolojik gelişmeler, dünya
üzerinde hızlı bir şekilde sosyal-kültürel, politik ve ekonomik değişimlerin
yaşanmasına neden olmuştur. Bu değişimler, 21.yüzyılda ihtiyaç duyulan
birey niteliklerine ilişkin beklentilerin değişmesini de beraberinde
getirmiştir. Birbirini tetikleyen değişim süreci, sistemin bir parçası olan
eğitimi de etkilemiş, artık 21.yüzyılda bireylerin sahip olunması beklenen
bilgi, beceri ve yeterliklerde de değişim yapılması gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır (Cansoy, 2018). Değişen dünyada 21.yüzyıl bireylerinin sahip
olması gereken bilgi, beceri ve yeterliliklerin en sağlıklı şekilde bireylere
kazandırılması ancak bireyi en sağlıklı şekilde tanıyabilmekle mümkün
olacaktır.
Bireyi tanıma, genel olarak bireylerin özelliklerinin neler olduğunu ve
bu özelliklere ne derece sahip olduğunu bilmek anlamına gelmektedir.
Eğitimsel anlamda rehberlik yoluyla bireyi tanımanın genel amacı: bireyler
arası farklılıkları ortaya çıkarmak ve her bireyin bu farklılıkları oluşturan
nitelikleri açısından bütün olarak ve süreklilik içerisinde gelişmesine
yardım imkânı sağlamaktır (Yeşilyaprak, Güngör ve Kurç, 1996; Taner,
2005).
Her bireyin gelişim yolculuğu, birbirinden farklı şekilde süreklilik
göstererek ilerlemektedir. Bu farklılık bireylerin hem zihinsel, hem
bedensel, hem de psikolojik gelişimlerinde kendini göstermektedir. Bu
bağlamda bireyi tanımanın asıl amacı; bireyin ilgi, yetenek ve değer ve
kişilik özelliklerini kendilerine tanıtmak, kendilerinin farkına varmalarına
rehber olmaktır (Taner,2005).
Bireylerin tüm gayretinin ana hattını, bireyi tanıma süreci
oluşturmaktadır. Bireyi tanımak; sadece bireyin kim olduğu ya da
görünüşü değil, daha çok onun gelişim ve kişilik özelliklerini bilmek ve
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gereksinimlerinin farkına varmaktır. Bireyi tanımada, bireyle ilgili bilgiler
toplanır, toplanan bilgiler analiz edilerek, yorumlanıp, değerlendirilerek
senteze ulaşılır (Özgüven, 1998; Büyükgöncü, 2013).

Kalıtsal
Özellik

Kendine
Özgü

Birey

Sosyal
Çevre

Kültüre
Özgü

Şekil 1. Bireyin Kişilik Örüntüsü
Şekil-1’de bireylerin kişilik örüntüsünü oluşturan öğelerin; bireylerin
doğuştan getirdiği kalıtsal özellikler, kendi yaşadığı sosyal çevreden
edindiği özellikler, yaşadığı kültüre özgü özellikler ve bireyin kendine
özgü özellikler olduğu görülmektedir. Her bireyin kendine özgü bir kişilik
örüntüsü mevcuttur ( Büyükgöncü, 2013). Bu noktada bireyi tanımak, bu
örüntüdeki öğeleri ve öğeler arası ilişkileri ortaya koymakla mümkün
olacaktır. Bu bağlamda (Yeşilyaprak, 2006);
1.

Bireyin doğuştan getirdiği özellikler nelerdir?

2. Bireyin içerisinde yetiştiği sosyal çevreden kazandığı özellikler
nelerdir?
3.

Bireyin yaşamış olduğu topluma özgü kültürel özellikler nelerdir?

4.

Bireyin kendine özgü kendi değerleri nelerdir?

soruları yanıtlanarak; kişilik örüntüsü öğelerine ilişkin mevcut durum ve
öğeler arası ilişkiler ortaya konacaktır. Her soru örüntüde kendi alanına
yanıt bulsa da; her alan birbiriyle ilişkili olduğu için bulunan yanıtların ve
ulaşılan sonuçların, diğer alanlara da kaynaklık edeceği düşünülmektedir.
Bu bağlamda bireylerin kişilik örüntüsü, Şekil-2‘de yer alan bireyi
tanımaya ilişkin özellikleri kapsamaktadır.
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Biyolojik ve Fiziki
Özellikler

Davranışsal Özellikler

Sosyo-Kültürel ve
Ekonomik Özellikler

Şekil 2. Bireyi Tanımaya İlişkin Özellikler
Şekil-2’de görüldüğü üzere; bireyleri tanımak, onların fiziki, biyolojik,
davranışsal özellikleri ile sosyo-kültürel ve ekonomik şartlarını bilmekten
geçmektedir.
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Biyolojik ve Fiziki
Özellikler

Yaş

Beden Yapısı
(Boy-Kilo)

Kronik Rahatsızlık
/Hastalık Durumu

Engel Durumu

Şekil 3. Bireyi Tanımada Biyolojik ve Fiziki Özellikler
Şekil-3’te bireyi tanımada biyolojik ve fiziki özelliklere yer verilmiştir.
Bireyleri biyolojik ve fiziki olarak tanımak; onların yaşını bilmek, yaşları
doğrultusunda sahip olacağı gelişim özelliklerini bilmektir. Bu doğrultuda
okula devam eden bireylerin; gelişim özellikleri takip edilmeli ve boy-kilo
ölçümleri yapılmalıdır. Ayrıca fiziksel ve biyolojik olarak bireylerin
herhangi bir engel durumu ya da herhangi bir rahatsızlığının olup
olmadığının tespiti de önemlidir (Özgüven, 1998; Büyükgöncü, 2013).
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Davranışsal Özellikler

Bilgi-Beceri

Yetenek

İlgi

TercihBeklenti

Şekil 4. Bireyi Tanımada Davranışsal Özellikler

Şekil 4’te bireyi tanımada dikkate alınacak olan davranışsal özelliklerin
bilgi-beceri, ilgiler, yetenekler, tercih ve beklentilerden oluştuğu
görülmektedir. Bilgi, bireyin neyi bildiği, beceri zihinsel, duygusal ve
fiziksel kaynakları ne kadar harekete geçirebildiği ile ilgilidir (Güneş,
2012). Yetenek; bireyin kendinde öğrenilmeden var olan bir güçtür.
Kuzgun (2006) ilgiyi, bir bireyin sürekli aynı durumla meşgul olarak, keyif
alması ve zamanla bağlılık hali yaşaması şeklinde ifade ederken; Acar ve
Yaman (2011) ilgi kavramını, öğrenme motivasyonu üzerinde etkili olan
bir öğrenme yaşantısı olarak tanımlamıştır. Yeşilyaprak (2006), bilgi,
beceri düzeyleri ve yeteneklerin ilgileri şekillendirdiğini, gerçekleştirilen
çaba ve isteklerin de beklentileri oluşturduğunu ifade etmektedir.
Her bireyin fiziki özellikleri nasıl ki birbirinden farklı ve ayırt
edici ise, bilgi, beceri, yetenek, ilgi ve tercihleri ve beklentileri de
birbirinden farklıdır. O yüzden bireyin sadece fiziki özelliklerini
tanımlamak, onu tanımak için yeterli değildir. Eğitimde bireyin bilgi beceri
düzeyi, sahip olduğu yetenekleri, neleri istediği ve tercih ettiği bu
doğrultuda beklentilerinin neler olduğunun bilinmesi oldukça önemlidir.
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Sosyo Kültürel ve
Ekonomik Özellikler

Aile Yapısı

Aile
Tutumları

Ailenin Ekonomik
Durumu

Ailenin Sosyo
Kültürel Çevresi

Şekil 5. Bireyi Tanımada Sosyo Kültürel ve Ekonomik Özellikler
Şekil-5’te bireyi tanımada sosyo kültürel ve ekonomik özellikler yer
almaktadır. Her birey sahip olduğu çeşitli özellikler yönünden birbirinden
farklı olduğu gibi; ailelerinin yapısı, ekonomik durumları, sosyo kültürel
çevreleri ve ailelerinin tutumları yönünden de birbirinden farklıdır
(Büyükgöncü, 2013). Bireyle ilgili sosyo kültürel ve ekonomik özellikler
bilinmeden, bireyin tam olarak tanındığı söylenemez.
Bireyi tanımak için, bireyin nasıl bir aile yapısı içerisinde
olduğunu (çekirdek, geniş, parçalanmış) bilmek gerekir. Ailenin çocuğa
karşı tutumu, baskıcı, demokratik gibi nasıl bir tutum içerisinde olduğu,
çocuktan beklentilerinin tanımlanması önemlidir. Yeşilyaprak (2006),
bireyin başarısında ve çevreye karşı uyumunda ailenin yapısal özellikleri,
anne-babanın eğitim durumları, meslekleri ve geçmiş özelliklerinin etkili
olduğunu savunmaktadır (Büyükgöncü, 2013).
2.Erken Çocuklukta Çocuğu Tanımanın Önemi
Erken Çocukluk Eğitimi; 0-6 yaş aralığı çocukların gerek bireysel ve
gelişim özelliklerini dikkate alarak, zengin uyarıcı ortam sağlayıp,
çocukların gelişimlerini yaşanılan toplumun özellikleri ile bütünleştiren
eğitimdir (Yılmaz, 2003). Kapsamlı bir ifade ile erken çocukluk eğitimi;
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0-6 yaş arası çocukların barınma, bakım ve korunma ihtiyaçlarının
karşılanmasının yanı sıra, onların tüm gelişim alanlarında ilerlemelerini
sağlayan ve ilkokula hazırlanmalarını sağlayan bir basamaktır (Özaslan,
2019).
MEB (2013), Erken Çocukluk Eğitimi’ne yönelik amaçlarını 2013
Program’ında şu şekilde belirtmiştir:
1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar
kazanmasını sağlamak,
2.

Onları ilkokula hazırlamak

3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için
ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak
4.

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

Erken çocukluk döneminde MEB (2013) Programı’ndaki amaçlar
ışığındaki kazanımları gerçekleştirmek için birbirinden farklı çocukların,
yeterlikleri, yetersizlikleri yönünde bilgi toplanarak, bilgiler gereksinime
göre tasnif edilmelidir. Bu noktada bireyi doğru şekilde tanımlamak
gerekmektedir.
Erken çocukluk dönemi çocuklarının; gelişimleri, yetenekleri, ilgileri
ve bilgi –beceri düzeyleri birbirlerinden farklıdır. Farklı kalıtım özellikleri
ile farklı aile ortamlarından kuruma gelmektedir. Kurumda çocuğu
tanımak, çocuğun da kurumu tanıması önemlidir (Yaşar, 2000).
Büyükgöncü (2013), Erken çocukluk döneminde bireyi tanımanın
aşağıdaki amaçlara yönelik gerçekleştirildiğini belirtmiştir:
 Bireyin kendi özelliklerini ortaya çıkararak; bireyin kendisini
tanıyıp, benliğinin farkına varmasına rehber olmak.
 Bireyin ilgi, beceri ve yeteneklerinin keşfedilmesini sağlayarak;
aile ile işbirliği yapıp; eğitim hayatını ilgi, beceri ve yetenekleri
doğrultusunda yönlendirmek.


Bireyleri gelişim özellikleri doğrultusunda desteklemek.

 Bireylerin gelişim özelliklerine, yasadıkları çevrenin kültürel
yapısına uygun eğitim planı, ortamı hazırlamak ve uygulamaları tüm
bunları dikkate alarak değerlendirmek.
 Problemlere ilişkin bireylere özgü çözüm önerileri sunmak, o
çözüm önerilerini uygulamak ve süreci takip etmek
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 Gelecekteki başarılarını tahmin
(Yeşilyaprak vd, 1996; Özgüven, 2001).

etmek

ve

yorumlamak

MEB (2013), Erken Çocukluk Eğitimi Programı’nda, bu dönemde elde
edilen yaşam deneyimlerinin çocuğun okula, öğrenmeye ve kendi
becerilerine algılarını belirlediğini ve gelecekteki okul başarısını
etkilediğini belirtmiştir. Erken çocukluk döneminde olumlu deneyimler
yaşayan çocuk önce kendine, sonra okuluna ve öğrenmeye ilişkin olumlu
algılar geliştirir. Çocuğun erken yaşta deneyimlerinin olumsuz olması,
çocuğun sonraki eğitim yaşamını etkileyebilecek sorunlar yaşamasına
sebep olacaktır. Aynı şekilde MEB (2013), Çocuğun sağlıklı bir şekilde
büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar
geliştirebilmesi için nitelikli bir erken çocukluk eğitimi ile mümkün
olacağını savunmaktadır. Bunun da yolu kuruma gelen her çocuğu iyi
tanımaktan; eğitim sürecini çocuğun özelliklerine göre yapılandırmaktan
geçmektedir.
3.Erken Çocuklukta Çocuğu Tanıma İlkeleri
Erken çocukluk döneminde, bireyi tanıma işi öğretmene düşmektedir.
Kurumda Öğretmen ile çocuk, gün boyu birlikte olmakta ve öğretmen
çocuğa bireyi tanıma tekniklerini bire bir uygulama fırsatı bulmaktadır.
MEB (2013) Erken Çocukluk Eğitimi programında öğretmeni, çocuğun ve
erken çocukluk eğitiminin en temel belirleyicisi olarak vurgulamış, ayrıca
‘‘Öğretmen, her çocuğun farklı gelişimsel ve bireysel özellikleri olduğunu
ve farklı yeterliliklere sahip olduğunu daima aklında tutmalıdır. Öğretmen,
çocuk ile tutarlı ve güvenli bir ilişki geliştirdiğinde, çocuğun sahip olduğu
yeterliliklerin farkında olduğunda ve bu yeterlilikleri dikkate alarak
çocuğa yeni öğrenme deneyimleri sunduğunda çocuğun gelişimini
desteklemiş; toplumsal yeterliliğini arttırmış ve gelecekteki okul başarısını
olumlu yönde etkilemiş olur.’’ ifadelerine yer vermiştir.
Tablo 1 Erken Çocuklukta Çocuğu Tanıma İlkeleri-Öğretmen Rolü
İlkeler

Öğretmen Rolü

1. Gelişim Takibi

Gelişim
edilmeli.

2. Bireysellik

Her bireyin eşsiz ve özel
olduğu bilinip; her çocuk kendi
içinde değerlendirilmeli.
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Görevleri

takip

3. Fırsat Eğitimi

Bireyi tanımada eğitimin her
anından ve fırsat eğitiminden
faydalanılmalı

4. Sosyo –Kültürel Yapı

Bireyin içerisindeki sosyokültürel yapı dikkate alınmalı

5. Çeşitlilik

Bireyi tanımada
yöntem
ve
çeşitlendirilmeli

6. Süreklilik

İzleme –Değerlendirme sürekli
olmalı

7. Objektiflik

Öğretmen nesnel ve tarafsız
olmalı

kullanılan
teknikler

Tablo 1 incelendiğinde; erken çocuklukta çocuğu tanıma ilkeleri;
gelişim takibi, bireysellik, fırsat eğitimi, sosyo-kültürel yapı, çeşitlilik,
süreklilik ve objektiflik olduğu görülmektedir.
Erken çocukluk döneminde öğretmen; bireyi tanıma çalışmalarında
gelişim takibine önem vermelidir. Bireylerin yapabildikleri becerileri ne
kadar yapabildiği; yapamadıklarının ne kadarını yapamadığını kaydetmeli,
süreç içerisinde o becerilerdeki gelişimleri izlemelidir. Her çocuk aynı
yaşta olmasına rağmen, her çocuk o yaşın özelliklerine sahip olamayacağı
için her çocuk kendi gelişimi içerisinde değerlendirilmelidir. Bireylere
eğitim süreci içerisinde ve fırsat eğitiminden faydalanarak tanıma
teknikleri kullanılmalıdır. Kullanılan yöntem ve teknikler tek boyutlu
olmayıp, çeşitlilik göstermelidir. Tüm bu süreç, süreklilik arz etmeli ve
öğretmen tüm süreç içerisinde objektif olmalıdır(Tanaydın&Demiral,
1982; Çınar, 1998; Özgüven, 2002; Yeşilyaprak, 2002; Taner, 2005).
Kuzgun (2003) ; erken çocukluk döneminde bu ilkeler ışığında; sadece
bireyi tanıma çalışmalarının yeterli olamayacağını, yapılan çalışmaların
eğitim sürecine ve ortamına yansıtılarak; ailelerle paylaşılması gerektiğini
belirtmektedir. Bireyleri tanımaya yönelik yapılan çalışmalar, bireylerin
eğitimine, ortamlarına ve ailelerine yansıtıldıkça; bireyler kendilerini
tanımaya fırsat bulup; yeteneklerini, ilgilerini keşfedip; yol haritalarını
belirleyeceklerdir (Taner, 2005).
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4.Çocuğu Tanıma Araçlarının Özellikleri
Çocuğu tanımak, çocukların çeşitli nitelikleri hakkında bilgi toplamayı
gerektirir. Çocuğun fiziki, duyuşsal, davranışsal özellikleri hakkında tek
bir araç kullanarak bilgi edinmek mümkün değildir. Çocuğun niteliklerine
göre elde edilen bilgiler kategorize edilerek; farklı yaklaşımlar ışığında
farklı yöntemlerle birlikte kullanılan ölçme araçları ile elde edilir. Çocuğu
tanımada faydalanılan yöntem ve teknikler çok sayıda olup; belirli
ölçütlere göre gruplanmaktadır (MEB, 2013).

Testler

Test Dışı Teknikler

Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler

Etkileşime Dayalı Teknikler

Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler

Şekil 6. Çocuğu Tanımada Kullanılan Teknikler
Şekil-6’da çocukların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmada,
onların kim olduğu, yetenekleri, ilgileri, benlik algıları, sağlık durumları
ve sosyo ekonomik yapıları gibi daha birçok özellikleri hakkında bilgi
sahibi olmak için kullanılan teknikler yer almaktadır (Özgüven,
1998,Yeşilyaprak, 2002). Bu teknikler; testler, test dışı teknikler, kendini
anlatmaya dayalı, etkileşime dayalı ve başkalarının kanılarına dayalı
teknikler olarak gruplanmaktadır.
1. Testler
Testler, ölçülen niteliğe ve amaca göre yetenek, başarı, kişilik, ilgi,
tutum testleri ile durumsal testlerden oluşmaktadır (Şekil 7).
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Yetenek Testleri

Başarı Testleri

Kişilik Testleri

İlgi Testleri

Tutum Testleri

Durumsal Testler

Şekil 7. Çocuğu Tanımada Kullanılan Test Türleri
1.1 Yetenek Testleri
Çocukların bilişsel ya da akademik yaşantısındaki yeteneklerin neler
olduğu konusunda bilgi toplamak ve gelecek yaşantısına rehber olmak
amacıyla uygulanan testlerdir (Özgüven, 2001).
1.2 Başarı Testleri
Erken çocukluk döneminde başarı ölçümüne yönelik bir değerlendirme
yapılamayacağı için, üst basamaklardaki eğitim-öğretim yaşantısında
çocukların neyi bilip bilmediklerini ortaya çıkaran, başarılarını ölçen
testlerdir (Büyükgöncü, 2013).
1.3 İlgi Envanterleri
Çocukların neye ilgisi olduğunu ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır.
Bu envanterle çocuk, hangi alana yatkın, hangi etkinliğe ilgisi var
saptanmakta, bu doğrultuda çocuklar ilgilerine göre yönlendirilmektedir
(Taner, 2005).
1.4 Kişilik Testleri
Çocukların kişilikleri ve uyumları ile ilgili bilgi sahibi olmak; bir
problem varsa, o problemin kaynağını bulup, kişiyi doğru tanımlamak için
kullanılır (Can, 2002).
1.5 Tutum Ölçekleri
Çocukların neye ne kadar değer verdiğini, var olan durumla ilgili ne
düşündüğünü ölçmek için kullanılır (Taner, 2005).
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1.6 Durumsal Testler
Çocukların kendi doğal ortamlarında; onların nasıl davrandığı,
çevresiyle iletişiminin nasıl olduğu gibi durumlarla ilgili bilgi sahibi olmak
için kullanılır (Can, 2002; Taner, 2005; Büyükgöncü, 2013).
2. Test Dışı Teknikler

Gelişim Tarama Kontrol Listeleri

Gözlem Listeleri

Derecelendirme Ölçekleri

Özellik Kayıt Çizelgesi

Anektod Kayıt

Gelişim Raporu

Şekil 8. Çocuğu Tanımada Kullanılan Test Dışı Teknikler
2.1 Gözleme Dayalı Teknikler
Gözlem, çocuk hakkında, duyu organları kullanılarak bilgi edinme
yoludur. Gözlem yolu ile sağlanan bilgi ile çocuğun ihtiyaçlarına yönelik
etkin uygulamalar için temel atılır. Gözlem çocukların gelişimsel
ihtiyaçları ile öğrenme-öğretme süreci içerinde bağlantı kurmada etkili bir
tekniktir (Darragh, 2010; Akt: Büyükgöncü, 2013).
2.1.1

Gelişim Tarama-Kontrol Listeleri

Gelişim tarama ve kontrol listeleri, çocukların gelişim özelliklerini,
sağlıklı olup olmadıklarını tanımlamak ve kontrol etmek için kullanılır.
Eğitim süreci açısından kontrol listeleri, programda yer alan kazanımların
gerçekleşip
gerçekleşmediğini
belirlemek
amacıyla
kullanılır
(Büyükgöncü, 2013).
2.2.2. Gözlem Listeleri
Çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini izlemek amacıyla yapılan
gözlemlerin liste şeklinde kaydedilmesini sağlayan araçlardır
(Yeşilyaprak, 2006).
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2.2.3. Derecelendirme Ölçekleri
Çocukların beceri, davranışlarının gözlemlenerek; sıklığı ve seviyesini
belirlemek amacıyla kullanılan ölçeklerdir (Büyükgöncü, 2013).
2.2.4. Özellik Kayıt Çizelgesi
Çocukların hangi alanlarda hangi özelliklerinin olduğunu belirleme ve
kayıt altına almaya yönelik araçlardır (Büyükgöncü, 2013).
2.2.5. Anekdot Kayıt
Olay kayıt olarak da bilinen bu teknikle, olay karşısında çocuğun
göstermiş olduğu tepki, objektif olarak oluş sırası dikkate alınarak
betimlenir.
2.2.6. Gelişim Raporu
Erken çocukluk eğitim programında (2013), gelişim raporu; her eğitim
döneminin sonunda çocukların dönem içerisindeki tüm gelişim alanlarına
yönelik kazanımlarını içeren genel bir yorumdur.
3. Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler
Sosyometri

Kimdir Bu

Şekil 9. Çocuğu Tanımada Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler
3.1 Sosyometri
Aynı eğitim süreci ve ortamını paylaşan çocukların birbirlerine yönelik
tercihlerini belirlemelerine fırsat veren araçtır (Büyükgöncü, 2013).
3.2 Kimdir Bu
Çocukların özelliklerinin belirlenmesinde; çocuğu kendi akranlarının
gözünden tanımlanmasına dayalı tekniktir (Kuzgun, 2003).
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4. Etkileşime Dayalı Teknikler
Görüşme

Veli İle Görüşme

Veli Toplantıları

Ev Ziyaretleri

Drama ve Oyun

Şekil 10. Çocuğu Tanımada Etkileşime Dayalı Teknikler

4.1 Görüşme
Karasar (2006)’da bu tekniği, çocukla işbirliği sağlamak; çocuğun
herhangi bir sorunu varsa o sorunun çözümüne rehber olmak ayrıca bir
araştırmada veri toplamak için en az iki kişi arasında gerçekleşen süreç
olarak tanımlamaktadır.
4.2 Veli İle Görüşme
Okul ile aile işbirliğini sağlamak; çocuk hakkında aileden bilgi almak;
çocuğun okul hayatındaki mevcut durumunu, gelişimini aile ile paylaşmak
için yapılan görüşmelerdir (MEB, 2013).
4.3 Veli Toplantıları
Erken Çocukluk Eğitim Programında (2013), erken çocukluğun önemi,
bu program doğrultusunda neler yapıldığı, çocukların gelişimi hakkında
bilgilerin paylaşıldığı dönem içerisinde en az iki kez anne ve babaların
katılımlarının sağlandığı toplantıların yapılması gerektiği belirtilmiştir.
4.4 Ev Ziyaretleri
Çocukları yaşadıkları doğal ortam içerisinde görmek, ailenin çocuğa
karşı takındığı tavrı, tutumu analiz etmek ve ailelerin çocuklardan neler
beklediği üzerine fikir sahibi olmak için öğretmen tarafından öğrencilerin
evlerine yapılan ziyaretlerdir (MEB, 2013).
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4.5 Drama ve Oyun
Çocuklar, drama ve oyun aracılığı ile kendilerini ifade ederler. Ayrıca
dramanın türleri olan sosyodrama ve psikodrama çocuğu tanımak için
kullanılabilir. Sosyodramada; yaşanan sosyal olaylar dramatize edilirken;
psikodramada çocuğun iç dünyasındaki sorunlar dramatize edilir
(Yeşilyaprak, 2006).

5. Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler
Otobiyografi

Arzu Listesi

Zaman Çizelgesi

Problem Tarama Envanteri

Anket

Çocuk Resimleri

Portfolyo

Şekil-11. Çocuğu Tanımada Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler
5.1 Otobiyografi
Çocuğun kendi hayat öyküsünü, kendisi tarafından yazarak anlatması
tekniğidir (Yeşilyaprak,2006). Bu teknikle çocuk, geçmiş yaşantısını, o
yaşantısı
içerisindeki
beklentilerini,
neleri
gerçekleştirip
gerçekleştiremediğini ifade eder(Kuzgun, 2003; Büyükgöncü, 2013).
5.2 Arzu Listesi
Çocukların arzularını, yaşadıkları olumsuzluklara farklı bakış açısıyla
çözümler dile getirmelerini sağlayan arzu listeleri ile duygular, güdü ve
umutlar ifade edilir. Karşılıklı sohbet tarzında gerçekleşen sorular
eşliğinde,
öğretmenler
çocukları
tanıma
fırsatı
yakalar
(Büyükgöncü, 2013).
5.3 Zaman Çizelgesi
Gün içerisinde çocuğun, sabah kalktığı andan itibaren, uyumaya geçtiği
vakte kadar; yapmış olduğu faaliyetleri, süreleri ve adları ile birlikte
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kaydedilmesidir. Burada, çocuğun bir günü nasıl geçirdiği, nelere ne kadar
vakit harcadığı ve gün içerisindeki faaliyetlere ilişkin duygu durumu ortaya
çıkacaktır (Yeşilyaprak, 2006; Büyükgöncü, 2013).
5.4 Problem Tarama Envanteri
Çocuğun okul içi ve okul dışındaki yaşantısındaki problemleri
saptamak için kullanılmaktadır. Bu envanterlerde sağlık, gelecek, okul
ortamı, aile, arkadaşlık ilişkileri, maddi durum ve kişilikle ilgili problemler
ortaya çıkarılır ve çözüm önerilerine rehberlik edilir (Büyükgöncü, 2013).
5.5 Anket
Çocuğu tanımada, çocuğun ilgi, gereksinim ve duygu, düşüncelerinin
neler olduğunun ortaya çıkarılmasında kullanılan bir araçtır (Balcı, 2000).
Özellikle eğitim ortamlarında; öğrencilerin fikirlerini almak, onların
yaşadığı problemleri belirlemek ayrıca ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasını
sağlamak amacıyla anketler kullanılmaktadır (Büyükgöncü, 2013).
5.6 Çocuk Resimleri
Çocukların yaptıkları resimler, onların kendilerini ifade etme aracıdır.
Onların yapmış oldukları resimlerde iç dünyalarında yer alan durumlar
ortaya çıkar. Kullandıkları sembollerden, çizimlere, renklere hepsi birer
kendini ve iç dünyasını ortaya koyma biçimidir (Yavuzer, 2000).
5.7 Portfolyo
Erken çocukluk eğitimi programında ‘‘öğretmen, eğitim döneminin
başından itibaren her çocuk için bir “Gelişim Dosyası” (portfolyo)
oluşturarak çocukların yaptığı bütün çalışmalar içinden çocuklarla
birlikte seçtiklerini, ailelerden gelen mektup gibi belgeleri ve çocukların
gelişim gözlem formları ile gelişim raporlarını bu dosyalarda
biriktirmelidir. Eğitim dönemlerinin sonunda aileler okula davet edilerek
“Gelişim Dosyası Paylaşım Günü” düzenlenmelidir. Çocukların bu güne
katılan aile bireyleriyle kendi gelişim dosyalarındaki çalışmalarını
paylaşmaları için rehberlik edilmelidir.’’ İfade yer almaktadır. (MEB,
2013).
Portfolyo diğer bir adıyla gelişim dosyası, çocukların bireysel
çalışmalarını içeriyor gibi görünse de öğrenme-öğretme sürecindeki
öğelerin birer yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü portfolyo
çocukların bireysel ürünleri ile; okuldaki tüm paydaşların etkileşiminden
izler taşımaktadır (Büyükgöncü, 2013).
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BÖLÜM VI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OKUMA KAMPANYALARI VE
OKUMA ALIŞKANLIĞI AÇISINDAN YANSIMALARI *
Doktora Öğr. Emrah KULTAS
Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, e-mail: kultasemrah@gmail.com,
Orcid No: 0000-0002-4041-8642
1. Giriş
Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşunun ilk günlerinden bu yana, gerek
devlet eliyle gerek yerel kurum ve kuruluşlar eliyle Türk dilinin gelişmesi
ve Türkçe’nin korunması amacıyla toplumun okur-yazarlık oranının
artırılması ve topluma okuma alışkanlığının kazandırılması, üzerinde
durulan en önemli hususlardan olmuştur. Bu nedenle, Cumhuriyetin ilk
yıllarından günümüze toplumun okur-yazar olması ve halk arasında okuma
kültürünün yaygınlaşmasına dair çok sayıda çalışma ve girişim
bulunmaktadır. Bu girişimler, bazen kanun, yönetmelik, genelge veya
toplantılarda devlet politikası olarak kendini gösterirken; bazen bir sivil
toplum kuruluşu, vakıf, topluluk veya valilik, belediye ve üniversiteler gibi
yerel yönetimlerin çalışmaları olarak da karşımıza çıkmıştır. Ayrıca son
yıllarda bireysel anlamda kitap okuma kampanyalarının arttığı da
görülmektedir. Ancak tüm bu uğraş ve çabalara rağmen bu konudaki ulusal
ve uluslararası çalışma sonuçlarına göre, kitap okuma alışkanlığı açısından
ülke olarak tatmin edici bir düzeyde olduğumuzu söylemek pek mümkün
görünmemektedir.
Bireyin ilgisi, merakı ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenmek, eğlenmek
veya dinlenmek amacıyla sürekli ve düzenli bir şekilde okuma yapması;
ayrıca hayatı boyunca okumayı amaçlarına ulaşmada bir araç olarak
kullanması olarak tanımlanan okuma alışkanlığı (Güleryüz, 2004; Yılmaz,
1990), başkasının yönlendirmesi veya zorlaması ile değil, okuyucunun
kendi arzusu ile yaşamında vazgeçilmez bir yere sahip olduğunda gerçek
anlamda bir alışkanlığa dönüşebilmektedir. Okuma alışkanlığının
kazanılmasında ise kişisel faktörler, fiziksel ve zihinsel faktörler, çevresel
faktörler, sosyoekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler, ulusal politikalar
gibi pek çok faktör etkili olabilmektedir (Durukan ve Arslan, 2018).
Yıldız’a (2010) göre okumayı öğrenen ve iyi bir okuryazar olan
bireyden ilk olarak okuma alışkanlığına sahip olması beklenir. Okuma
*

Bu çalışma, USOS 2019’da sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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alışkanlığına sahip olabilmenin en temel öğesi ise okumayı sevmektir.
Okumayı ve kitabı seven birey, okumanın kendisine katacağı şeylerin
farkındadır. Dolayısıyla öncelikle kitabı çocuğa sevdirmek ve okula
başlamadan önceki yıllarda çocukluk döneminden başlayarak bu durumu
ele almak gerekir. Çünkü çocukların okumaya karşı tutumunu, ilk olarak
anne, baba ve yakın çevresinin kitaplarla olan ilişkisi şekillendirmektedir.
(Özçelebi ve Cebecioğlu, 1990; Keleş, 2006).
Okuma alışkanlığını sağlayan önemli hususlardan biri de çocukların
okula başlamadan önceki dönemde almış oldukları eğitimdir. Çünkü bu
süreç, çocuğun okumaya hazıroluşluk süreci olarak değerlendirilmektedir.
Bu süreçte çocuklar, yazının bir iletişim aracı olarak kullanıldığı ve duygu
ve düşüncelerin yazı yoluyla aktarılabildiği bilgisine sahip olurlar. Bunun
yanı sıra, okunan hikâyeler aracılığıyla çocuklarda dinleme becerileri
gelişmekte ve çocuklar tarafından bazı harf ve şekiller yazılabilmektedir
(Akyol, 2006). Çocuğun çevresinde bulunan kitap, dergi, gazete gibi yazılı
materyallere ilgi göstermesi; bazı harf, sayı ve sembolleri tanıması, bir
şeyler yazıp çizmek istemesi; adını yazmaya çalışması gibi durumlar
okumaya
hazıroluşluk
ile
ilgili
ilk
işaretler
olarak
değerlendirilebilmektedir (Üstün, 2007). Yılmaz ve Çakmak’a (2009)
göre, çocuğun okul öncesi dönemdeki bu ilgisi, zamanla okumaya yönelik
artan bir ihtiyaca dönüşmektedir. Okumaya hazırlık sürecinde çocuğun
ilgileri ve seçimleri dikkate alınarak çocuğa okuma etkinliklerinin
yapılması, çocuğun severek, isteyerek ve oldukça kolay öğrenmesine
olanak tanıyacaktır. Dolayısıyla okul öncesi dönemde ailenin çocuğa
yaklaşımı ve gerekli bilgi ve becerileri çocuğa kazandırabilmesi, oldukça
önemli ve okul eğitimi kadar etkilidir (Güneş, 2000).
Okula hazırlık sürecinde ailesinden yeteri kadar destek alan çocukların
aile ortamına bakıldığında, bu çocukların görsel ve işitsel anlamda yeterli
imkânlara sahip, ayrıca okuma ve yazma materyallerinin yeterli miktarda
bulunan aile ortamlarından geldikleri rahatlıkla görülebilmektedir. Okuryazar olmasa bile önemli derecedeki okumaya hazıroluşluk seviyesiyle
okula başlayan bu çocukların okuma becerileri, bu yaşantısı olmayan
çocuklara göre çok daha iyi seviyededir (Çelenk, 2007). Çocuğun
okuyacağı veya etkinlik yapacağı kitabı seçmesi, evde çocuğa ait bir
kitaplığın ve okuma-yazma materyallerinin olması, bu materyallerin
rahatlıkla kullanılması için çocuğa gerekli izinlerin verilmesi, yapılan
etkinliklerin sonucu veya süreç hakkında çocuğa gerekli dönütlerin
zamanında ve uygun bir şekilde yapılması gibi durumlar okuma ve yazma
sürecine önemli katkılar sağlamaktadır (Akyol, 2005). Kitaba ve kitap
okumaya yönelik istek ve ilginin yüksek ihtimalle bu dönemden başlıyor
olması hasebiyle çocuğa okuma alışkanlığının kazandırılması için bu
sürecin ele alınması gerekmektedir (Özçelebi ve Cebecioğlu, 1990).
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Durukhan ve Arslan’a (2018) göre, okuma eyleminin bir alışkanlık
haline gelmesi için bireyin okumaya gereksinim duyması, okumanın bir
ihtiyaç olduğunu bilmesi gerekmektedir. Çünkü bireyin harekete
geçmesini sağlayan güç, bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Bu ihtiyacın
giderilmesi adına harekete geçmek için ise güdünün yani bir isteğin
oluşması gerekmektedir. Kısacası, okumanın bireyde alışkanlık haline
gelmesi için öncelikle okumanın bir ihtiyaç olduğunun benimsetilmesi ve
bu ihtiyaçtan hareketle bireyin etkinliklerle okumaya karşı istekli hale
getirilmesi gerekmektedir. Yine burada sözü edilen durum ve becerilerin
kazandırılacağı dönem, okula başlamadan önceki dönemdir. Bu dönemde
okuma, çocuğa sevdirilir ve onun ilgisini çekecek şekilde yönlendirmeler
yapılırsa okuma alışkanlığının temeli atılmış olur.
Okula başlayan çocukların ilgi, istek ve yeteneklerinin öğretmenleri
tarafından bilinmesi ve her bir çocuğun ilgi ve yeteneklerine göre
hoşlandıkları ve okumaktan zevk aldıkları kitapların alınması, kitap seçimi
sürecine öğrencilerin dâhil edilmesi, öğrencilerin kendi seçimleriyle
alınmış olan kitaplardan oluşan bir sınıf kütüphanesinin oluşturulması,
okunan kitapların yazarının tanıtılması veya mümkünse yazarlarla
öğrencilerin buluşturulması gibi durumlar öğrencilerde okuma kültür ve
alışkanlığının gelişmesi ve yerleşmesinde önemli katkılar sağlamaktadır
(Akyol, 2007; Durukhan ve Arslan, 2018; Yıldız, 2010).
1.1 Araştırmanın amacı
Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyetten günümüze devlet kurumları, özel
kurumlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla okuma kültürü ve
alışkanlığı kazandırmak amacıyla ne tür çalışma ve okuma kampanyaları
yapıldığını; yapılan çalışmalara rağmen ülkemizde okuma alışkanlığının
neden tatmin edici seviyede olmadığını araştırmak ve bu duruma yönelik
önerilerde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır:






Cumhuriyetten günümüze okuma becerisi ve alışkanlığını artırmaya
yönelik çalışmalar nelerdir?
Anayasa, yönetmelik ve genelgelerde okuma kültür ve alışkanlığı ile
ilgili maddeler nelerdir?
Günümüzde devlet kurumlarının, özel kurumların veya STK’ların
okuma kültürü ve okuma alışkanlığı ile ilgili kampanyaları nelerdir?
Tüm bu kampanyalara rağmen okuma kültürü ve alışkanlığının yeterli
olmayışının sebebi ne olabilir?
Okuma kültürünün oluşması ve okuma alışkanlığının edinilmesi
noktasında ulusal ve uluslararası çalışmalar biz okuyuculardan neler
beklemektedir?
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Okuma alışkanlığının tatmin edici seviyelerde olması için yapmamız
gerekenler neler olmalıdır?
2. Yöntem
2.1 Araştırmanın modeli

Bu araştırmada, doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman
incelemesi veya doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya
olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Balcı,
2011). Doküman inceleme yönteminde eğitim alanı ile ilgili bir
araştırmada ders kitapları, program (müfredat) yönergeleri, okul içi ve okul
dışı yazışmalar, öğrenci kayıtları, toplantı tutanakları, ders ve ünite
plânları, öğretmen dosyaları, eğitimle ilgili resmi belgeler (Bogdan &
Biklen, 1992) veri kaynağı olarak kullanılabilir. Araştırmada okuma
alışkanlığı ile ilgili devlet eliyle yürütülen çalışmalar ve bununla alakalı
genelge, yönerge, kalkınma planları, şûralar gibi resmi evraklar
incelenerek bu konuda ne tür çalışmalar yapıldığı ve ne tür kampanyalar
düzenlendiği tespit edilmeye çalışılmıştır.
2.2 Veri toplama süreci
Araştırmada okuma alışkanlığının artırılması ve okuma kampanyaları
ile alakalı Cumhuriyetten günümüze devlet eliyle yürütülen politikalar,
ilke ve inkılaplar, kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, kalkınma plânları,
Milli Eğitim Şûralarının okuma becerisini geliştirme ve okuma alışkanlığı
ile ilgili bölümleri incelenmiştir. Bunun yanı sıra, devlet eliyle yürütülen
okuma kampanyaları veya yerelde valilikler, belediyeler, vakıflar, sivil
toplum kuruluşları vs. eliyle ya da bireysel olarak vatandaşlarca yürütülen
okuma kampanyaları haberlerine medya üzerinden ulaşılarak bu haberler
incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca okuma kültürü ve alışkanlığı ile alakalı
ulusal ve uluslararası araştırmalar incelenerek söz konusu uygulamalar ile
elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak değerlendirmeye çalışılmıştır.
3. Bulgular ve yorum
Bu bölümde okuma becerisini geliştirme, okuma kültür ve alışkanlığını
kazandırma noktasında Cumhuriyetten günümüze ulusal politikalar;
Anayasa, milli eğitim yasaları, yönetmelik, genelge ve yönergeler,
kalkınma plânları ve milli eğitim şûralarında yer alan okuma kültürü ve
alışkanlığı ile ilgili maddeler; günümüzde okuma kampanyalarına somut
örnekler ve okuma alışkanlığı üzerine yapılan araştırma sonuçları başlıklar
halinde verilmeye çalışılmıştır.
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3.1 Okuma becerisi ve alışkanlığının geliştirilmesine yönelik ulusal
politikalar
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde özellikle bayanlar olmak üzere halkın
okur-yazarlık oranı düşük seviyelerde olduğundan, halka okuma yazma
öğretiminin yapılması elzem çalışmalardan biri olarak görülmüştür. Bunun
yanı sıra, yeni kurulan devlet yönetiminin uygulanışını kolaylaştırmak ve
yeni devletin ilke, inkılap ve yeniliklerini halka tanıtıp benimsetmek
amacıyla da halkın okur-yazar seviyesinin yükseltilmesi önemli bir husus
olmuştur. Ancak kullanılan Arap alfabesinin Türk lisanını karşılamada
yetersiz kaldığı (Ülkütaşır, 2000) ve Türkçenin Arap alfabesiyle yazılıp
okunamayacağı, bu yüzden Türk diline uygun bir alfabe sisteminin kabul
edilmesi gerektiği yönünde yoğun görüş ve talepler olmuştur. Konu
üzerinde yapılan üç aylık bir çalışmanın neticesinde Latin esasından alınan
Türk alfabesinin Türk dili için uygun olduğuna karar verilmiştir (Auzef,
2019).
1 Kasım 1928 tarihinde Yeni Türk Harfleri Kanunu kabul edildikten 23
gün sonra yeni alfabenin halka öğretilmesi ve toplumun okur-yazar
oranının artırılması amacıyla 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri
Talimatnamesi Resmi Gazetede yürürlüğe girmiştir (Arıbaş ve Koçer,
2008). Atatürk’ün başöğretmenliğinde bilgisizliğe karşı başlatılan bir
savaş niteliğinde olan millet mektepleriyle birlikte büyük bir okuma yazma
seferberliği başlamıştır.
Aşağıdaki tabloda 1928-1937 yılları arasında millet mekteplerinden
mezun olan öğrenci sayıları gösterilmektedir (Bozdemir, 1998).
Tablo 1. Millet mekteplerinden mezun olan öğrenci sayısı (1928-1937)
Seneler
Erkek
Kadın
Toplam
397.476
199.534
597.010
1928-1929
180.255
82.168
262.423
1929-1930
144.446
43.865
188.311
1930-1931
85.120
23.350
108.470
1931-1932
75.793
15.142
90.935
1932-1933
35.183
5.668
40.851
1933-1934
58.809
7.446
66.255
1934-1935
35.679
4.550
40.229
1935-1936
49.168
8.170
57.275
1936-1937
Toplam
1.061.929
389.830
1.451.759
Tablo 1’de görüldüğü üzere, yürürlüğe girdiği ilk yıl, millet mekteplerinde
397.476 erkek; 199.534 kadın olmak üzere 597.010 kişi eğitim görmüş ve
bu mekteplerden mezun olmuştur. Yıllara göre mezun olan sayısı azalmış
olsa da millet mektepleri, 1928-1937 yılları arasında 1.061.929 (% 73)
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erkek; 389.830 (% 27) kadın olmak üzere toplamda 1.451.759 kişinin okuryazar ve bilinçli vatandaş olmasına önemli katkılar sunmuştur.
Harf İnkılabının henüz ilk yıllarında okul ve öğrenci sayısının arttığı
tespit edilmiştir. Ortaylı’ya (2002) göre 1930 yılının başlarında Halk
Okuma Odalarının açılmasıyla beraber okur-yazar oranı % 19’a
yükselmiştir. 1935 yılına kadar benzer şekilde devam eden bu oran, 1950’li
yılların başında % 32’ye; 1970’lerde ise ülke nüfusunun yarısından
fazlasına ulaşmıştır.
Yeni Türk toplumunda okur-yazar oranının artırılmasının yanı sıra,
halkın sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesi ve Atatürk ilke ve
inkılaplarının yerleşmesi amacıyla 14 Şubat 1932 tarihinde Halkevleri
açılmıştır. Genel itibariyle öğretmenlerin görev aldığı halkevlerinde halkı
okumaya sevk etmek için okuma çalışmalarına rehberlik etmek, halkı
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla çok sayıda etkinlik ve faaliyet
gerçekleştirilmiştir (Arıbaş ve Koçer, 2008). İçerisinde Dil, Tarih ve
Edebiyat, Güzel Sanatlar, Spor, Sosyal Yardımlaşma ve Halk Dershaneleri
birimlerini barındıran Halkevlerinin sayısı, 1932-1950 yılları arasında
487’ye ulaşmıştır (Dinçsoy, 1995).
1940 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün desteği ile
İsmail Hakkı Tonguç ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel
öncülüğünde, halkın üretim ve entelektüel becerilerini geliştirerek
Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini yerleştirmek amacıyla hayata
geçirilen köy enstitülerinin eğitime katkısı büyük olmuştur (Açıkgöz,
1998, akt. Toprak, 2008). Köy enstitüleri aracılığıyla yetişen eğitmen ve
öğretmenlerle ilköğretim, küçük köylere kadar yaygınlaşarak köy halkını
derinden etkilemiş ve onları eğitim sürecinin içine katmıştır (Gedikoğlu,
1971).
İlk mezunlarını 1942 yılında veren köy enstitülerinin ilköğretime
kazandırmış olduğu öğretmen ve eğitmen sayısı Tablo 2’deki gibidir
(Gedikoğlu, 1971):
Tablo 2. Köy enstitüleri öğretmen ve eğitmen sayısı (1942-1952)
Kız
Erkek
Toplam
Öğretmen
1.398
15.948
17.341
Eğitmen
29
8.646
8.675
Toplam
1.427
24.589
26.016
Tablo 2’de görüldüğü üzere köy enstitüleri, 17.341’i öğretmen, 8.675’i
eğitmen olmak üzere toplam 26.016 eğitici elemanı ilköğretime
kazandırmıştır. Ayrıca kız eğitici sayısı, erkek eğitici sayısına oranla daha
düşük olsa bile bu sayının azımsanmayacak derecede olduğu
görülmektedir.
96

Eğitmen ve öğretmenlerin köylerde görev almaya başlamasıyla orantılı
olarak öğretmenli köy okulları ve bu okullarda okuyan öğrenci sayılarında
da ciddi artışlar olmuştur. 1941-1942 eğitim ve öğretim yılında 3.899 olan
öğretmenli köy okullarının sayısı, 1951-1952 eğitim ve öğretim yılında
12.735’e yükselmiştir. Aynı yıllara göre öğretmenli köy okullarında
okuyan öğrenci sayısı ise 394.626’dan 1.087.135’e yükselmiştir
(Gedikoğlu, 1971).
1958 yılında, vatani görevini yapmak üzere askere giden gençlerden
okuma yazma bilmeyenler için okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Bu
doğrultuda, 1959 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Ankara, Sivas
ve Erzincan başta olmak üzere on altı ilde Er Okuma Yazma Kursları
açılmıştır. 1975 yılında yasal sürelerini doldurarak kapanan bu okuma
yazma merkezlerinde, on beş yıllık bu süre zarfında toplam 532.266 er
eğitim görerek okur-yazar olmuştur (Bülbül, 1991).
1981 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yılının 100. sene-i
devriyesi münasebetiyle “100. Yıl Okuma Yazma Seferberliği” adı altında
yeni bir okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Bilir’e (2006) göre bu
seferberlik, millet mektepleri ile birlikte düzenlenmiş olan okuma-yazma
seferberliğinden sonraki en geniş kapsamlı okuma-yazma seferberliği
olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık 8 yılda 4 milyon kişiye ulaşılarak bu
bireylerin okuma yazma öğrenmeleri sağlanmıştır. 100. Yıl Okuma-Yazma
Seferberliğinden alınan olumlu sonuçlar, Türkiye’nin UNESCO başta
olmak üzere çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlardan ödüller almasını
sağlamıştır.
2001 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer adına eşi Semra
Sezer öncülüğünde ‘’Ulusal Eğitime Destek Kampanyası’’ adı altında
okuma-yazma, sosyal, kültürel ve meslek kazandırma kursları açılmıştır.
Son olarak, 5 Mart 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
eşi Emine Erdoğan’ın destekleriyle başlamış olan “Okuma Yazma
Seferberliği” halen devam etmektedir.
3.2 Anayasa, milli eğitim yasaları, yönetmelik, genelge ve
yönergeler, kalkınma planları ve milli eğitim şûralarında okuma
becerisi, kültürü ve alışkanlığı ile ilgili yer alan maddeler
Eğitim politikası içinde okuma becerisini artırma, okuma kültürü ve
okuma alışkanlığı ile ilgili maddeler ve uygulamalar daha çok genelge,
yönetmelik ve yönergelerde görülebilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2000/18 sayılı “Kitap Okumanın
Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması Genelgesinde”; okulda okul
müdürünün başkanlığında sınıf öğretmenleri, Türk Dili ve Edebiyat
öğretmenleri ve Türkçe öğretmenlerinin dâhil olduğu bir komisyonun
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oluşturulması ve oluşturulan bu komisyonun çocuklara kitap okuma
alışkanlığını kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler plânlaması gerektiği
ifade edilmektedir (MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2000).
MEB 2000/18 sayılı Genelge, belli bir süre sonra yürürlükten
kaldırılarak 2004 yılında MEB 2004/60 sayılı “100 Eser” Genelgesi
yayımlanmıştır. Yeni genelgeye göre belirlenen 100 eserin öğrenciler
tarafından okunması için okul yönetimi ve öğretmenler tarafından
öğrencilere teşvik edici etkinlikler yapılması, öğrencilere okuma kültür ve
alışkanlığının kazandırılması ve bu konudaki iyi örneklerin
ödüllendirilmesi istenmiştir (MEB Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı, 2004). 2005 yılında ise İlköğretim Genel Müdürlüğü
tarafından 2005/70 sayılı “İlköğretim Okullarında Okutulacak 100 Temel
Eser” genelgesini yayımlanmıştır. Önceki genelgenin içeriğine ek olarak
hafta içi herhangi bir gün 30 dakikalık bir “okuma saati” uygulaması da
yürürlüğe konmuştur (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, 2005).
Genelgelerin yayım tarihleri ve muhtevalarına bakıldığında, okuma
kültürü ve alışkanlığına yönelik daha uygulanabilir ve somut kararlar
alındığı görülmektedir. “100 Eser” ve “İlköğretim Okullarında Okutulacak
100 temel Eser” genelgeleri ile okunması gereken kitap listesinin belli
olması ve Türkiye’nin tüm illerinde 30 dakikalık az bir süre olsa dahi bu
uygulamanın somut bir şekilde yerine getirilmesi, okuma alışkanlığı
açısından önemli bir çalışma olmuştur (Karaaslan, 2016).
Son beş kalkınma plânının içeriğine okuma becerisini artırma ve okuma
alışkanlığı açısından bakıldığında, altıncı ve onuncu kalkınma plânlarında
bu hususlara yer verildiği görülmektedir.
Altıncı Kalkınma Plânında (1990 - 1994) “Okuma zevk ve
alışkanlığının yaygınlaştırılması için araştırmalar ve çalışmalar
yapılacaktır.”, “Okuma alışkanlığını geliştirici programlara önem
verilecektir.” maddelerinin yer aldığı görülmektedir (Karaaslan, 2016).
Bunu yanı sıra, Onuncu Kalkınma Plânında (2014 - 2018) ise “Okuma
kültürü yaygınlaştırılacak, çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat
eğitimi almaları sağlanacaktır.” maddesi yer almaktadır (Onuncu
Kalkınma Planı, 2013).
1990 - 2018 yılları arasındaki kalkınma planlarına genel olarak
bakıldığında; her ne kadar eğitimin bütçe yönüyle ilgili kararları barındırsa
da yakın tarihlerdeki plânlamalarda okuma alışkanlığının arttırılması,
kültür ve sanat eğitiminin tüm yaşlarda geliştirilmesi gibi konulara daha
çok önem verildiği ve buna yönelik kararlar alındığı görülmektedir
(Karaaslan, 2016).
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1988 yılında yapılan 12. Milli Eğitim Şûrası kararları incelendiğinde;
“Edebi değer taşıyan, yılda en az beş kitabın okutulması” kararı, okuma
kültür ve alışkanlığının kazandırılmasına yönelik alınan en somut karar
olarak görülmektedir (Karaaslan, 2016). 1996 yılında yapılan 15. Milli
Eğitim Şûrası’nda etkileşimli eğitim teknolojilerinin kullanılması amacına
yönelik eğitimlerin geliştirilmesi gerektiği, halka açık okuma merkezleri
ve kütüphaneneler aracılığıyla okuma kültür ve alışkanlığının
geliştirilmesine yönelik alınan kararlar bulunmaktadır (MEB, 2019). 2006
yılında yapılan 17. Milli Eğitim Şûrası kararlarında ise “Eğitimin her
kademesinde Türkçe’nin öğretimine önem verilmelidir. Bu bağlamda
öğrencilere kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırılmalıdır” ifadesi
yer almaktadır. Ayrıca, 2014 yılında yapılan 19. Milli Eğitim Şûrası’nda
ise temel eğitimde kullanılan metinlerde kendi kültürümüze yönelik
içeriklerin kullanılması ve okullarda okuma kültürünün kazandırılmasına
dair çalışmaların yapılması kararları alınmıştır (MEB, 2019).
3.3 Günümüzde okuma kampanyalarına somut örnekler
Cumhuriyet döneminden günümüze kadar devlet eliyle gerçekleştirilen
okuma kültürü ve okuma alışkanlığını artırmaya yönelik çalışmaların veya
kampanyaların yanı sıra, günümüzde özel ve resmi kurum ve kuruluşların,
sivil toplum kuruluşlarının veya bireysel olarak vatandaşların düzenlemiş
oldukları çok sayıda okuma kampanyaları bulunmaktadır. Düzenlenen
kampanyalardan bazıları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:








Tügva Bursa Osmangazi İlçe Temsilciliği, “Unutmayı Unutma”
adıyla kitap okuma kampanyası başlattı. Temsilcilik üyeleri,
kampanya kapsamında kentin kalabalık caddelerine, meydanlarına
kitaplar bırakıp, “Okuduktan sonra siz de bir yerde unutun, başkaları
da okusun” mesajı vererek insanları okumaya teşvik ve davet ettiler
(Habertürk, 2019).
Finike'de bir grup gönüllü ilçede kitap okumayı yaygınlaştırmak
amacıyla Al Götür Oku Getir' kampanyası başlattı. Finike'de çeşitli
meslek mensuplarından oluşan gönüllülerin kurduğu grup, 'Okuyan
ve okutan Finike' vizyonuyla 'Al Götür Oku Getir' kampanyası
başlattı. İlçede kitap okumayı yaygınlaştırmak için eski halk
pazarında ilk kütüphanesini oluşturan gönüllüler, ikinci kütüphaneyi
de daha çok gençlerin uğrak yeri olan kafeteryada açtı (DHA, 2017).
Bursa’nın Kestel ilçesinde bir kahvehanede en az 1 saat müddetle
kitap okuyan müşteriler, gün boyunca içtikleri çay ve kahveye ücret
ödemiyor. Müşteriler, kahvehanedeki kitaplıktan istedikleri kitapları
alarak okuyabiliyor (Bursadabugün, 2018).
Manisa’da bir berber, dükkânında bir kitaplık oluşturarak tıraş için
sıra bekleyen çocuklara kitap vererek okumalarını sağlamakta.
99







İsteyen kitabı alıp eve götürebiliyor. Ayda 10 kitap bitirene saç tıraşı
bedava… (Manisahaberleri, 2018).
Malatya Büyükşehir Belediyesi, duraklarda otobüs bekleyen
vatandaşlar için “Durak Kütüphanesi” projesini hayata geçirdi.
Durağın yanındaki mini kütüphane ile vatandaşlar otobüs beklerken
kitap okuyabilmekte… (Hürriyet, 2015).
Konya’da bir okulda öğrenciler, evlerinde ebeveynleriyle birlikte her
akşam 30 dakika kitap okuma saati düzenlemekte. Okuma sonrası
okuduğunu anlama ile ilgili etkinlikler yapılmakta ve bu etkinlikler
okulda öğretmenler tarafından takip edilmekte… (Konhaber, 2018).
Van’ın Edremit İlçesinde Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi
öğretmeni Turgut Yaşar, 400 ortaokul ve lise öğrencisinin yer aldığı
bir okuma grubu oluşturdu. Endülüs Okuma Grubu… Ders saatleri
dışındaki tüm vaktini kitap değişimi ve tahlilleri için harcayan
Yaşar’ın kontrolünde bu sene okunan toplam kitap sayısı 12.285
(VanMem, 2019).

Yukarıda birkaçı örnek olarak verilen daha nice özel ve resmi
kurumların veya sivil toplum örgütlerinin başlattığı okuma kampanyaları
bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra yakın zamanda “100 temel Eser”
adıyla düzenlenen kampanya dâhilinde tüm okullarda haftada 1 gün 30
dakika okuma saati uygulaması; ardından yine tüm ilköğretim okullarında
her gün 20 dakika öğretmenleriyle sınıflarda kitap okuma kampanyaları
düzenlenmiştir.
Son olarak, “Okuma Kültürü ve Etkili Dil Kullanımı – Şimdi Okuma
Zamanı” isimli, Talim Terbiye Kurulu öncülüğünde son dönemlerde
başlatılan yeni diyebileceğimiz bir proje yürütülmektedir. Toplumun temel
yapı taşı olan aile ve aile bireylerinden başlamak üzere toplumun tümünün
bilinçli birer okuyucu olmalarını sağlamak ve her bir birey tarafından
okumanın yaşamın bir parçası haline gelmesini sağlamak, sözü edilen
projenin amacı olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra, ilkokul ve lise
öğrencilerine kitap okuma zevk ve alışkanlığını kazandırarak onları aktif
okuyucular haline getirmek projenin hedefi olarak belirlenmiştir (MEB,
2010).
3.4 Okuma alışkanlığı üzerine yapılan araştırma sonuçları
Okuma alışkanlığının seviyesi, genel anlamda Amerika Kültür
Derneğinin (ALA) önerdiği standartlara göre belirlenmektedir. Bu
standartlara göre yılda 21 ve daha fazla kitap okuyan, çok okuyan okur;
yılda 6 ile 20 arası kitap okuyan, orta düzeyde okuyan okur; yılda 1 ile 5
arası kitap okuyan ise az okuyan okur olarak değerlendirilmektedir
(ALA’dan akt. Sağlamtunç, 1990).
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2012 yılında yapılmış olan bir
araştırmada Türkiye Okuma Kültürü Haritasına göre, Türkiye’de yılda
ortalama okunan kitap sayısı 7,2 olarak belirtilirken; katılımcıların
%43,5’inin kütüphane alışkanlıklarının olmadığı tespit edilmiştir.
Ülkemizde okuma kültürü ve alışkanlığı ile alakalı yapılmış olan araştırma
sonuçları, okuma alışkanlığı noktasında genel anlamda düşük seviyede
olduğumuzu göstermektedir. Belli dönemlerdeki seferberlik, etkinlik ve
çalışmalar okur-yazar oranında artış sağlamıştır ancak okuma alışkanlığı
noktasında olumlu bir artış söz konusu olmamıştır (Durukhan ve Arslan,
2018).
İlkokul 5. Sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve Türkçe dersi
akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada
öğrencilerin okuma alışkanlıklarının istenen seviyede olmadığı sonucuna
varılmıştır (Güngör, 2009).
Üniversite 1. Sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve eleştirel
okuma becerileri üzerine yapılan bir araştırmada öğrencilerin okuma
yaptıkları, okumayı sevdikleri ancak okuma alışkanlıklarının istenilen
düzeyde olmadığı sonucuna varılmıştır (Gündüz, 2015).
Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının tespit edilmesine
yönelik bir araştırmada üniversite eğitimi boyunca öğrencilerin okuma
becerilerinde belli miktarda gelişme olduğu ancak yeterli seviyede okuma
kültür ve alışkanlıklarının olmadığı tespit edilmiştir (Odabaş, Odabaş ve
Polat, 2008).
Yılmaz ve Darıcan (2015) tarafından okumaya hazıroluşluğun okuma
alışkanlığına etkisinin incelendiği bir araştırmada; çocukların okul öncesi
eğitimi almalarının, kendilerine has oda ve kitaplığının olmasının, okul
hayatı öncesindeki yaşamlarında çocuğa sesli kitaplar okunmasının, eve
süreli bir yayının girmesinin, okul öncesi yaşamında evde okuma-yazma
araç, gereç ve materyallerin bulunmasının, çocukla birlikte fuar veya
kitapçıya gidilerek çocuğun kitap seçimini kendisinin yapması gibi
durumların çocukların okumaya yönelik tutum ve alışkanlıklarında olumlu
anlamda önemli etki sağladığı sonucuna varmışlardır.
MEB Eğitim İstatistikleri Raporu (2017) içinde Çocuk Vakfı’nın
Türkiye’nin okuma alışkanlığı karnesi çalışmasına göre aşağıda sıralanan
sonuçlar elde edilmiştir:



Öğrencilerin okuma tutum ve alışkanlıkları bölgeye göre
değişmektedir.
İlkokulda okuma etkinlikleri derste işlenen metinler ve ders
kitaplarıyla sınırlıdır. Program dışı okuma etkinliklerine çok yer
verilmemektedir.
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Çocuk kitapları, dergi ve gazetelerden faydalanma oranı düşük
seviyededir.
Çocukların kütüphaneye gitme, kütüphaneden faydalanma
alışkanlıkları zayıf düzeydedir.
Sınıf kitaplıkları ve okul kütüphaneleri genel anlamda yetersiz
durumdadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bir araştırmasına göre,
Türkiye’de bir günde televizyon izleme süresi 6 saat, internette vakit
geçirme süresi ortalama 3 saat, kitap okumaya ayrılan ortalama süre ise
günde yalnızca 1 dakikadır. Araştırmaya göre Türkiye’de ortalama kitap
okuma oranı, %0,1 iken bu oran, Avrupa’da %21’dir (Bugün, 2014;
aktaran Karaaslan, 2016).
PİRLS tarafından yapılan, uluslararası ortalamanın 500 puan olduğu ve
ortalamanın üstünde 24 ülke, altında ise 11 ülkenin olduğu araştırmada,
Türkiye’nin okuma başarısı puanı, 449 iken, başarı sırası ise 28’dir (Arıcı,
2018).
2012 yılında 65 ülkede yapılan PISA sonuçlarına göre Türkiye okuma
becerileri alanında 475 puanla 42. sırada iken (PISA 2012 Ulusal Ön
Raporu, 2013); ülke ortalamalarının 460 olduğu 2015 yılı PISA okuma
becerileri sonuçlarına göre Türkiye, 428 puanla 72 ülke içerisinde 50.
sırada yer almıştır. PISA okuma becerileri ortalama puanları yıllara göre
incelendiğinde; Türkiye’deki öğrencilerin PISA 2015 performansının
PISA 2012 ve PISA 2009’a göre daha düşük olduğu görülmektedir (PISA,
2009; PISA, 2015).
PISA, PİRLS gibi uluslararası araştırmaların ve diğer ulusal düzeydeki
araştırma sonuçlarından hareketle, Türk öğrencilerin okuduğunu anlama
ve bilgiyi kullanma konusunda, katılım sağlayan diğer ülkelerdeki
öğrencilerden genel anlamda geri kaldıklarını ve okuma alışkanlığına daha
fazla önem verilmesi gerektiğini söylemek mümkündür.
4. Tartışma, sonuç ve öneriler
Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar olan süreçte
halkın bilinçli birer vatandaş olabilmeleri için okuma becerilerinin
geliştirilmesi, ülke genelinde yediden yetmişe tüm vatandaşlarda okuma
kültürü ve alışkanlığının yerleşmesi ve yaygınlaşması amacıyla çok sayıda
girişim olduğu görülmektedir. Okur-yazar oranının daha düşük olduğu
Cumhuriyetin ilk yıllarında bu girişimlerin daha çok halkın okuma
becerilerinin geliştirilerek okur-yazar olmalarını sağlamaya yönelik
çalışmalar olduğu görülmektedir. Millet mektepleri, halk okuma odaları,
halk evleri, köy enstitüleri gibi devlet politikasının yansımış olduğu
girişimler, sözü edilen okuma becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra,
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halkın okuma alışkanlığının da geliştirilmesi amacıyla yıllarca hizmet
vermiştir. Bunun dışında okuma, okuma kültürü ve okuma alışkanlığı
konuları ile alakalı devlet politikasını yasa, yönetmelikler, genelgeler,
kalkınma plânları, şûralar veya toplantılarda alınan kararlarda görmek
mümkündür. Devlet eliyle yürütülen bu konudaki çalışmaların yanı sıra,
halkın okuma alışkanlığının geliştirilmesine yönelik yerelde resmi veya
özel kurum ve kuruluşlar, vakıflar, sivil toplum kuruluşları veya bireysel
olarak vatandaşlar tarafından yürütülmüş okuma kampanyaları
örneklerinin de oldukça fazla olduğu görülmektedir. Ancak tüm bu
çalışmalara rağmen Cumhuriyetten günümüze kadar hiçbir dönemde
okuma kültür ve alışkanlığının istenen seviyede olmadığı görülmektedir.
Bu noktada, toplumda okuma kültürünün oluşması ve okuma alışkanlığının
geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası çalışmaların biz okuyuculardan
neler beklediği ve okuma alışkanlığının tatmin edici seviyelerde olması
için nelerin yapılması gerektiği konuları ele alınarak tartışılmış ve buna
yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Ülkemizde okuma alışkanlığının yeterli seviyede olmamasının asıl
sebeplerinden biri erken yaşlardan itibaren bu konunun ele alınmamasıdır.
Okumaya karşı ilgi ve tutumun geliştirilmesine yönelik yaşantıların
olmayışı, okumaya yönelik içsel güdülenmenin gelişmesini
engellemektedir. Bu güdülenmenin sağlanması ve okumaya yönelik ilgi ve
tutumun geliştirilmesi için bunları etkileyen etmenlerin belirlenerek bu
konunun ele alınması, çocukların okuma alışkanlığına sahip olmaları
açısından sağlıklı bir zemin oluşturacaktır. Nitekim Özçelebi ve
Cebecioğlu (1990) ve Akyol (2006) da çalışmalarında, çocuklarda
kitaplara ve okumaya yönelik olumlu tutum ve içsel güdülenmenin daha
çok erken yaşlarda oluştuğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla 0-2 yaş
denilen bebeklik döneminde çocuklara görsel ağırlıklı, tutup taşıyabileceği
küçük kitapların alınması ve sesli okumalar yapılarak kitaptaki varlıkların
gösterilmesi; 2-6 yaş denilen okul öncesi dönemde çocukların odalarında
okuma ve yazma materyallerinin olması, birlikte kitabevi veya fuarlara
gidilerek kendi istediği tarzda kitaplar seçmesine izin verilmesi, odasında
bir kitaplığının olması, çocuklara sesli okumalar yapılması gibi durumlar,
çocukların okumaya karşı düşünce, ilgi, tutum ve isteklerinin
belirlenmesinde ve okuma alışkanlığının temelinin atılmasında önemli
işleve sahiptir. Okumaya yönelik ilgi ve tutum, okul öncesi dönemde
istenen seviyede olduğu takdirde sonraki dönemlerde de devam eden bir
alışkanlık olarak bireyde kalıcı hale gelebilmektedir.
Yapılan ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaların sonucu ülkemizde
genel anlamda okuma alışkanlığının düşük seviyelerde olduğu, okuma
kültürünün yeterli seviyede olmadığı;
özellikle PİSA ve PİRLS
sonuçlarından hareketle ülkemizde temel eğitim ve ortaöğretim
103

öğrencilerinin önemli bir kısmının okuduğunu anlamadığı, muhakeme
becerilerinin gelişmediği görülmektedir. Çocuk Vakfı (2017), Güngör
(2009) ve Gündüz’ün (2015) çalışmaları da sözü edilen uluslararası
çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir. Bu yüzden, okul döneminin her
kademesinde öğrencilerin okuma kültür ve alışkanlığının kazandırılması
açısından ve onların bilişsel, dilsel, toplumsal ve bireysel olarak gelişim
göstermeleri açısından aileye, öğretmenlere ve öğrencilerin kendisine
önemli sorumluluklar düşmektedir.
Okul dönemi çocuklarda okuma kültür ve alışkanlığının kazandırılması
için öğrencilere ilgi ve seviyelerine göre kitap önerip okumalarını
sağlamak öğretmen denetimi ve rehberliğiyle yapılabilmektedir. Bu
nedenle öğrenciler açısından hem eğitici hem de yetişkin örneği olarak
öğretmenlerin kendilerini bu noktada geliştirip öncelikle okuma alışkanlığı
edinmeleri, sonra da öğrencilerini iyi tanıyıp ilgi alanlarını ve yeteneklerini
bilmesi, aileyle işbirliği içerisinde hareket etmesi, öğrencilerin okumalarını
olumlu etkileyecek okuma köşesi, sınıf kitaplığı, okuma panosu, okul/sınıf
gazetesi gibi ortamları oluşturarak yönlendirme yapmaları gerekmektedir.
Devlet eliyle alınan kararların yerinde ve zamanında alınmasına rağmen
bunların sahaya yansıması veya uygulanması bazen zaman alabilmektedir.
Nitekim 1996 yılında yapılan 15. Milli Eğitim Şûrası’nda (MEB, 2019)
“bilgi okuryazarı”, “teknoloji kullanımı” ve “okuma kültürü gelişmiş”
bireylerin yetiştirilmesine vurgu yapılması, özellikle bilgi teknolojileri ve
internet kullanımının dünyanın gündeminde olduğu dönemlerde bu yönde
kararların alınması önemli görülmektedir. Ancak genel anlamda yerinde
kararlar alınmasına rağmen bu kararların hayata geçirilmesi zaman
alabilmiştir. Ayrıca genel anlamda öğretmenlerin okuma kültür ve
alışkanlıklarının artırılmasına dair çalışmalar yapılmamış, sadece
öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri gerektiği noktasında
kararlar alınmıştır. Bu nedenle, öğretmenlere yönelik okuma alışkanlığı ve
eleştirel okuma ile alakalı seminer veya hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve
her sınıf düzeyine yönelik okunacak kitap listelerinin düzenlenmesi,
okulda okuma saatlerinin düzenlenerek buna daha fazla zaman ayrılması
ve öğrenci özelinde bireysel takiplerin yapılması önemli görülmektedir.
Öğretmenler, çocukların bu konuda örnek alacakları önemli
pozisyondaki kişilerdir. Ancak çocukların örnek alacakları tek kişi
öğretmenleri değil, aile bireyleri ve ebeveynleri de rehber alacakları
önemli kişilerdir. Bu nedenle, ebeveynlere yönelik de okuma alışkanlığı
kazandırma noktasında eğitimler verilmelidir. Aileyle birlikte okuma
faaliyetleri artırılarak velilerin okuma faaliyetlerine katılmaları teşvik
edilmelidir. Evde ebeveynin, okulda ise öğretmenin rehberliği ve
birlikteliğinde okuma yapılması, aile-öğretmen-öğrenci üçlüsünü ve
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dolayısıyla toplumun önemli bir kesimini okuma kültürü ve alışkanlığı
açısından geliştirmiş olacaktır.
Doğal olarak bütün bu okuma eğitimlerini ve faaliyetlerini
sürdürebilmek için okul kütüphaneleri işlevsel ve cazip hale getirilmeli,
gerekli kaynaklar ve materyaller sağlanmalıdır. Özellikle veliler ve
öğretmenlere verilecek yetişkin eğitimi programları, okuma alışkanlığı,
okuma kültürü ve eleştirel okuma kazandırmaya yönelik etkinlikler için
okul ve halk kütüphaneleri aktif olarak kullanılmalıdır.
Okuma alışkanlığı ve kütüphane kullanma alışkanlığı bireysel,
toplumsal ve kültürel anlamda kalkınmanın anahtarı olarak kabul
edilebilir. Çünkü okuyan, okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığı olan
bireyler, daha güçlü, sağlıklı ve zengin bir kişiliğe sahip bireylerdir.
Dolayısıyla böyle bir kişiliğe sahip vatandaşlardan oluşan toplumlar,
karşılaşacakları tüm engelleri daha kolay aşabilecek durumdadır.
Sözü edilen tüm bu sonuç ve önerilerin yanı sıra, okulda ve sosyal
hayatta okuma kültürü ve alışkanlığını yaygınlaştırmaya yönelik öneriler
aşağıda sıralanmıştır:


Çocukların kendi ilgi ve alışkanlıkları ile alakalı seçtikleri kitapları
sesli bir şekilde okumalarına imkân tanınabilir.



Okul web sayfalarında veya okul panolarında “okuma kültürü” veya
“okuma alışkanlığı” başlıkları oluşturularak öğrencilerin okuma ile
ilgili başarıları veya çalışmaları buralarda yayımlanıp sergilenebilir.



Bireylerin ödüllendirilmesinde kitabın hediye olarak kullanılmasına
daha çok özen gösterilebilir.



İlköğretim 1. kademe öğrencileri için sınıf öğretmenlerince “okuma
defterleri” tutulması, böylece öğrencinin okuma haritasının
çıkarılmasının sağlanması



Okuma kültürü, okuma alışkanlığı, okumanın faydaları veya nitelikli
okuma konularını içeren konferans, seminer veya paneller daha çok
düzenlenerek ebeveyn, öğretmen ve tüm kademedeki öğrencilerin
katılımı sağlanabilir.



Okumanın önemi ve faydaları hakkında kısa bilgilendirmelerin yer
aldığı broşürler basılarak velilere dağıtımı yapılabilir.



İlkokul öğrencilerine yönelik kitap okuma saatleri, bahçede okuma,
kütüphanede okuma, arka fonda hafif bir müzik eşliğinde okuma gibi
farklı uygulamalarla daha eğlenceli ve zevkli hale getirilebilir.
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Evde her akşam aile bireylerinin tümünün katılımıyla 30 dakikalık
okuma saati yapılabilir.



Okur-yazar olmayan vatandaşlar tespit edilerek halk eğitim
merkezleri eliyle açılan kurslara yönlendirmeleri sağlanabilir.



Çocukları ve ailesiyle birlikte kitap fuarlarına, kütüphanelere veya
kitabevlerine sürekli gitmeleri yönünde ebeveynlere bilgilendirmeler
yapılabilir.
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BÖLÜM VII
ÖĞRETİM TASARIMINDA ÜÇ MODEL:
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Gelişim ve öğrenme, bilişsel, duyuşsal, fiziksel, sosyal ve ruhsal
boyutları içermektedir. Bu gelişim ve öğrenme de iyi planlanmış bir
öğretim ile gerçekleşebilir. Öğretim birçok unsurun birbiriyle
etkileşim içinde olduğu bir süreçtir. Öğretimin amaçlarına
ulaşmasında tüm unsurların göz önünde bulundurulması önemli bir
unsurdur (Fidan, 2012). Öğretim sürecinin üç temel öğesi
bulunmaktadır. Bu öğeler öğrenen, öğreten ve öğrenilendir. Etkili
bir öğretim süreci bu üç öğenin etkileşimde bulunmasına bağlıdır
(Açıkgöz, 2003). Öğretim tasarımında bu üç öğenin önemli bir yeri
bulunmaktadır.
1. Öğretim tasarımı nedir?
Öğretim tasarımı öğrenenlerin nasıl daha iyi öğreneceğine ve
daha iyi gelişeceğine yardım eden bir rehberdir. Smith ve Ragan
(2005) öğretim tasarımını öğretim materyalleri, etkinlikleri, bilgi
kaynakları ve değerlendirme için öğrenme ve öğretme ilkelerini
planlamanın sistematik ve yansıtıcı bir süreç olduğunu ifade eder.
Morrison, Ross ve Kemp, (2012) öğretim tasarımını sağlam ve doğru
uygulamalara dayandırarak planlayan bir süreç olarak görmekte ve
öğretim tasarımının genel amacının öğrenmeyi daha verimli ve etkili
kılmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak olarak açıklamaktadır. Şimşek
(2013) ise, öğretim tasarımı kavramının farklı biçimlerde
tanımlanabileceğini ifade ederek alan yazında birçok tanım
yapıldığını bunların bir kısmının araştırma odaklı bir kısmının ise
geliştirme odaklı tanımlar olduğunu söylemektedir. Araştırma odaklı
tanımların daha çok öğretim tasarımının kuramsal boyutunu,
geliştirme odaklı tanımların ise çoğunlukla öğretim tasarımı
sürecinin aşamalarını ve her aşamasında yapılacak işlemlere
odaklanarak alanın uygulama boyutuna vurgu yaptığını ifade
etmektedir. Fer (2015), öğretim tasarımının öğretim boyutunu
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anlamayla, iyileştirmeyle ilgili olduğunu, öğretim stratejilerinin ve
yöntemlerinin geliştirilmesiyle ilgili araştırma yapan, öğretimin
niteliğini artırmak için öğretim kuramlarını kullanan bir bilgi
disiplini olarak açıklamaktadır. Reigeluth (2013) öğretim
tasarımının tasarım tabanlı olduğunu öğretim yöntemini ve bu
yöntemlerinin hangi durumlarda kullanılması gerektiğini
tanımladığını ifade eder.
Öğretim tasarımı problemlerin tespit edilmesiyle başlar ve
öğretimin tüm problemlerin çözümü olduğunu iddia etmez. Öğretim
tasarımı, öğretimi planlarken, içerikten daha çok öğrenenin
durumunu dikkate alır. Morrison, Ross ve Kemp (2012)’ e göre,
öğretim tasarımı öğrenme sonucunu etkileyen birçok faktörü göz
önünde tutmaktadır. Bunlar:

Öğrenme hedeflerine ulaşmak için öğrenciler hangi hazır
bulunuşluk düzeyinde olmalıdırlar?

Hedefler ve öğrenenin özellikleri göz önünde tutulduğunda,
hangi öğretim stratejileri daha uygundur?

Hangi strateji ve kaynaklar daha uygundur?

Başarılı bir öğrenme süreci için nasıl bir desteğe ihtiyaç
vardır?

Hedeflerin tamamlanıp tamamlanmadığı nasıl ölçülür?

Programın pilot denemeleri beklentileri karşılamazsa ne tür
değişiklikler gereklidir?
Yukarıda bahsedilen bu faktörlerin dışında öğretim tasarımı
sürecinin yapısında var olan diğer unsurlar da öğrencinin
öğrenmesini etkiler.
2. Program tasarımı ile öğretim tasarımı arasındaki fark
nedir?
Keiran Egan program tasarımını düzenleyecek veya kullanacak
olan kişilerin toplum bilim, felsefe ve psikoloji bilgisine sahip
olması ve bu üç alana ciddi şekilde özen gösterilmesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Çünkü bir programı tasarlarken, karar verilen
tasarımın bireylerin inançları, neyi nasıl öğrendikleri, edinilen
bilginin nasıl kullanıldığı ile uyumlu olup olmadığını
belirleyebilmek için felsefe ve öğrenme kuramlarını dikkate
almalıdır (Ornstein ve Hunkins, 2017).

111

Program tasarımı programın dört temel ögesi olan hedef, içerik,
eğitim durumları ve değerlendirmenin düzenlenmesi ile ilgilidir.
Hewitt (2018) program geliştirmenin basamakları düşünüldüğünde
program ile öğretimin birbiri ile ilişkili olduğunu ifade etmektedir.
Program tasarımında dört öge ile yanıt aranan sorular, “Ne
yapılmalı?, “Hangi konu alana dahil edilmeli?”, “Hangi öğretim
stratejileri, kaynakları, etkinlikleri kullanılmalı?”, “Sonuçları
değerlendirmek için hangi yöntemler ve ölçme araçları
kullanılmalıdır?” (Ornstein ve Hunkins, 2017). Program tasarımı ile
öğretim tasarımının birbiriyle ilişkilendirilmesi “ne öğretilecek?” ve
“nasıl öğretilecek?” soruları ile gerçekleştirilmektedir (Seel ve
Dijkstra, 2004; Reigeluth ve Carr-Chellman, 2009).
Doll, program tasarımını öğretim tasarımının ebeveyni olarak
tanımlarken aynı zamanda öğretim tasarımının öğrencilerin program
öğelerinden olan içeriği öğrenirken faydalandığı pedagojik ve
teknolojik olarak uygun öğretim yöntemlerini, materyalleri ve eğitim
faaliyetlerinin detaylı bir haritasını çizer. Program tasarımı, sosyal
ve politik teori, bilgi teorisi ve öğrenme teorilerinden yararlanır.
Dolayısıyla bir eğitim programı program ve öğretim tasarımının
harmanlanmasından oluşur (Ornstein ve Hunkins, 2017).
3. Öğretim tasarımı sürecinde kimler yer alır?
Öğretim tasarımları hem okulda hem de okul dışında öğrenmeyi
ve öğretmeyi daha etkili kılmaya yönelik ortamlar için çok çeşitli
seçenekler, modeller ve yöntemler sunmaktadır. Öğretim tasarımını
planlama sürecinde üç önemli rol bulunmaktadır:
Öğretim
tasarımcısı, konu alanı uzmanı ve değerlendirici.
Öğretim tasarımcısı; Öğretimi tasarlamak için temel sorumluluğa
sahiptir. Planlanan işi koordine etmek ve gerçekleştirmekle
sorumludur.
Konu alanı
uzmanı;
Tasarlanacak olan öğretimde
karşılaşılabilecek olan tüm konular için kaynaklar ve içerikle ilgili
bilgi sağlamakla yetkili, aktivitelerde, materyallerde ve sınavlarda
içeriğin doğru işlendiğini kontrol etmekle sorumlu olan kişidir.
Öğretmen ya da eğitmen konu alanı uzmanı olarak görev yapabilir.
Değerlendirici: Ön test ve son test geliştirmede yardımcı olan,
tasarımın denemelerinde veri elde etmek ve yorumlamaktan ve
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programın nihai uygulamasında programın etkililiği ve verimliliğini
belirlemekten sorumlu kişidir (Morrison, Ross ve Kemp, 2012).
Öğretim tasarımını yapacak olan kişiler bu üç rollerden birini ya
da bir kaçını üstlenmek zorunda kalabilirler. Öğretim tasarımı
öğretim tasarımcısı veya öğretmenler tarafından da oluşturulabilir.
4. Neden öğretim tasarımı?
Öğretim tasarımı ile planlama aşamasındaki deneme yanılma
azalmaktadır. Çünkü hedefe ulaşmak için farklı yolların izlenmesine
imkan sağlar (Fer, 2015). Öğretim tasarım süreci öğrenenin “bilmesi
gereken” konular üzerine yoğunlaşır, gereksiz içerikten kaçınır
(Morrison, Ross ve Kemp, 2012). Eğitim pahalı bir süreçtir. Bunun
yanı sıra kurumların sağlıklı işlemesi, yetenek ve bilgi eksiklerini
çözmek için de gerekli bir süreçtir. Bu nedenle öğretim tasarımı
eğitim sürecinde önemli bir yer almaktadır.
5. Öğretim tasarımının temel öğeleri
Morrison, Ross ve Kemp (2012) öğretim tasarımında dört temel
öğeden bahsetmektedir.
1. Öğrenenlerin özellikleri (Tasarım kimin için hazırlanıyor?),
2. Hedef-içerik (Öğrenenler neyi öğrenecekler?)
3. Öğretim stratejileri/yöntemler (Konu içeriği ya da beceriler
nasıl öğretilecek?)
4. Değerlendirme (Öğrenenlerin hedeflere ulaşıp ulaşmadığı
nasıl değerlendirilecek?).
Bu dört öğe birbiri ile ilişkilidir ve tüm öğretim tasarım planını
oluşturabilirler. Öğretim tasarımı için temel olan bu dört öğe ve
sorulan sorular ile yanıtları öğretim tasarımının oldukça geniş
kapsamlı olduğunu göstermektedir. Öğrenen, hedef, yöntem ve
değerlendirme sistematik öğretim planlaması açısından bir çerçeve
oluşturmaktadır. Bu dört öğe ile birlikte öğrencinin öğrendiği ve
çalıştığı ortam da bir araya geldiğinde tam bir öğretim tasarım
modeli oluşmaktadır.
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Yöntemler

Öğrenenler

Değerlendirme

Hedefler

Şekil 1 Öğretim tasarımının önemli öğeleri (Morrison, Ross ve
Kemp, 2012).
Öğretim tasarımı planlanırken genel olarak şu özelliklere sahip
olmasına dikkat edilmelidir:
1. Öğrenen farklılıkları ve ihtiyaçları belirlenmeli
2. Öğrenme hedefleri saptanmalı
3. Öğrenme içeriği seçilip ve düzenlenmeli
4. Öğrenme etkinlikleri ve öğretim materyalleri seçilip ve
düzenlenmeli.
5. Öğrenmeye ne ölçüde ulaşıldığını
değerlendirme yapılmalıdır (Fer, 2015).

belirlemek

için

Öğretim tasarımı planlanırken sahip olması gereken özellikler
incelendiğinde yine bu dört temel öğeyi görmek mümkündür.
Öğretim tasarımını yapacak olan kişilerin bu öğelere dikkat ederek
planlama yapmaları tasarımın daha etkili ve daha işlevsel olmasını
sağlayacaktır.
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6. Başlıca öğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı ile ilgili alan yazında farklı modeller vardır. Bu
modeller farklı çalışmalar, farklı yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar
içinde farklı amaçlara hizmet yoluyla ortaya çıkmıştır. Bu
modellerin temel amaçları, dayandıkları felsefe ve öğrenme
kuramları, öğrenme-öğretme konusundaki bakış açıları, tasarım
sürecinin işleyiş dinamikleri, kullanım alanları gibi özellikler
açısından farklılıkların olduğu görülmektedir (Şimşek, 2013; Keleş,
ve diğ., 2016). Bazı modellerde doğrusal, bazıları döngüsel, bazıları
ise etkileşimli bir yapı öngörmektedir. Öğretim tasarım modelleri
genel olarak altı başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar (1)
Çekirdek modeller; örn: ADDIE modeli (2) Doğrusal modeller; örn:
Dick ve Carey modeli (3) Esnek modeller; örn: Kemp, Morrison ve
Ross modeli (4) Etkileşimli modeller; örn: Amerikan Hava
Kuvvetleri Modeli (5) Sezgisel modeller; örn: Tripp ve
Bichelmeyer‘in Hızlı Prototipleme modeli (6) Bileşik modeller; örn:
Seels ve Glasgow modeli. Bu modeller birbirinin alternatifi
olabilmektedir. Ancak bu modellerin tümünün eşit düzeyde
kullanıldığını söylemek zordur (Şimşek, 2013). Tüm öğretim
tasarımları sürecinde analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve
değerlendirme aşamaları ortaktır. (Fer, 2015; Şimşek, 2013;
Küçükoğlu, 2012; Keleş ve diğ. 2016).
Bu bölümde öğretim sürecinde en çok tercih edilen, birçok
modele kaynaklık etmiş olan ve öğretim teknolojileri alanında temel
öğretim tasarımı modeli olarak kabul edilen ADDIE modeli, Dick,
Carey ve Carey modeli ile Morrison, Ross ve Kemp’in modeli
ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
7. ADDIE modeli
ADDIE modeli en popüler ve en bilinen öğretim tasarımı
modellerinden biridir. Sık sık güncellenmekte ve kullanılmaktadır
(Sink, 2008).
ADDIE; Analysis (Analiz), Desing (Tasarım),
Development (Geliştirme), Implementation (Uygulama) ve
Evaluation (Değerlendirme) kelimelerinin birleştirilmesinden
oluşur. Her bir adımın çıktısı diğer adım için girdi oluşturur.
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Şekil 1. ADDIE Modeli
Modelin her aşaması farklı işlem basamaklarından oluşur.
Örneğin, analiz genelde ihtiyaç analizi, öğrenci analizi, bağlam
analizi ve içerik analizini içerir. Analiz aşamasının çıktısı öğrenme
hedefleri olup tasarım aşamasına girdi olarak hizmet etmektedir
(Sink, 2008). Model doğrusal bir süreç izler.
7.1 Analiz: Analiz aşaması öğretim tasarımının ilk aşaması
olması nedeniyle oldukça önemlidir. Çünkü diğer aşamalar bir
önceki aşamanın üzerine kurulmaktadır. Analiz aşamasında
öğrenme problemi, ihtiyaçlar, sınırlılıklar ve hedefler belirlenir.
Analiz aşamasında yaşanan sorunlardan hareketle öngörülen hedef
kitlenin eğitim gereksinimleri belirlenmektedir. Tasarımı
etkileyecek öğrenenlerin ihtiyaçları, mevcut bilgileri ve bireysel
farklılıkları analiz edilir. ADDIE modelinde analiz aşamasında
hedefler belirlenir (Şimşek, 2013; Fer, 2015).
7.2 Tasarım: Bu aşamada analiz aşamasında elde edilen çıktılar
kullanılarak öğretim planlanır. Öğretim amaçları yazılarak, uygun
içerik seçilerek düzenlemeler yapılır. Öğretim stratejilerine ve
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öğretim materyallerine karar verilir. Öğretim adımları ile
değerlendirme araçları belirlenir.
7.3 Geliştirme: Tasarım aşamasında elde edilen plana uygun
olarak öğretim geliştirilir. Öğrencilerin öğrenme hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı olacak olan etkinliklerin oluşturulduğu
aşamadır. Tasarımda oluşturulan plana göre süreç değerlendirme
araçları hazırlanır, öğretim materyalleri, yazılımlar, araç-gereçler,
her türlü dokümanlar geliştirilir. Geliştirilecek olan materyaller, işe
koşulacak teknolojilere göre farklılaşmaktadır. Ayrıca materyaller
öğrenme-öğretme sürecinde grupla ya da bireysel olarak
kullanılacak yöntem ve tekniklere uygun olarak hazırlanmalıdır.
Öğrenciler arasında ve öğretmen- öğrenci arasındaki etkileşimler
kararlaştırılarak uygun öğretim ortamları hazırlanır. Geliştirme
aşaması sonunda ortaya çıkan ürün dersin uygulamasına kaynaklık
edecek materyallerin tümüdür. Bu aşamada hazırlanan materyaller
arasında eğitimci kılavuzları, katılımcı materyalleri, destekleyici
ortamlar ve kullanım gereçleri başta gelmektedir.
7.4 Uygulama: Geliştirme aşamasında hazırlanmış olan öğretim
etkili olarak uygulanır. Tasarım aşamasında geliştirilmiş olan her
türlü strateji ve materyal öğretim ortamında uygulanır. Öğretim
ortamının hazırlanması, düzenlenmesi, laboratuvar ve bilgisayar
destekli ortamların hazırlanması bu aşamada gerçekleşir. Kısacası
uygulama için hazırlıkla ve düzenlemeler yapılır.
7.5 Değerlendirme: Son aşama değerlendirme aşamasıdır. Bu
aşama süreç ve sonuç değerlendirme olmak üzere iki tür
değerlendirmeden oluşur. Süreç değerlendirme tasarımın tüm
aşamalarında, süreç boyunca uygulanır. Sonuç değerlendirme ise,
uygulama aşaması uygulandıktan sonra uygulanır. Sonuç
değerlendirmenin amacı uygulayıcılardan alınan geri bildirimler
yoluyla öğretimin etkililiğini belirlemektir. Tasarımı yapılan
sistemin tüm öğeleri işlerlik ve uygulanabilirlik açısından test
edilmekte, olabildiğince hatalardan arındırılmaktadır (Mager, 2008;
Çakır ve Karataş, 2012; Şimşek, 2013; Fer, 2015).
ADDIE Modeli, performans odaklı, etkileşimli ve yenilikçi bir
anlayışla öğretim olaylarını oluşturmada sistemli bir süreç sağlar
(Fer, 2015). Aşağıdaki tabloda ADDIE modelinin aşamalarında
sorulabilecek sorulara, işlemlere ve çıktılara yer verilmiştir.
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Tablo 1: ADDIE modeli aşamaları, sorular, işlemler ve çıktılar
Aşamanın Adı ve
Tanımı

Sorulması gereken
sorular

İşlemler

ANALİZ (A)-

-Sorun/sorunlar nedir?

-İhtiyaç analizi

Sorunların tespit
edilip ihtiyaç
analizlerinin
saptama süreci

- Bu sorun/sorunlar nasıl
çözülür?

-Öğrenen analizi

Çıktılar
- Problem
durumu

-Öğretim analizi

- Öğrenenlerin
giriş
özellikleri

-Hedefler neler?
-Uygulamada
hangi
ölçütler
geçerli
olacak?
-Öğretim süreci nasıl
planlanacak?
-İçerik
nasıl
düzenlenecek?
-Planda neler olacak?
-Hangi strateji /yöntemler
kullanılacak?
-Etkili yöntem /teknikler
nelerdir?
-Hangi sunum biçimleri
kullanılmalı?
-Dersin
sonunda
öğrencilerin
belirlenen hedeflere
ulaşıp
ulaşmadığı
nasıl nasıl tespit
edilecek?

-Hedeflerin
yazılması

-Ölçülebilir
hedefler

- Testlerin
geliştirilmesi

- Ölçme
araçları
(Testler,
anketler vb.)

-Hangi materyaller
etkilidir?

-Ekibin belirlenmesi
-Öğretim
materyallerinin,
yazılım, araçgereçlerin
geliştirilmesi
-Öğretim
materyallerinin
denenmesi
-Eğitim ortamlarının
düzenlenmesi

- Hedef kitlenin ihtiyacı
nedir?
- Öğrencilerin
özellikleri/nitelikleri
neler?
-Ne öğretilecek?

TASARIM (D)Öğretimi planlama
ve öğrenmenin
nasıl oluşacağını
belirleme süreci

GELİŞTİRME
(D)- Materyalleri
hazırlama süreci

- Belirlenen materyaller
öğrenenleri hedeflere
ulaştırabilecek mi?
- Öğrenenler
materyallerden
öğrenebiliyor mu?
- Hazırlanan materyaller
öğrenenlerin bilişsel,
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- Öğretimin
planlanması

-Uygulamalar
- Araçgereçler
-Yazılımlar
-Öğrenci
performansları
nı gözden
geçirme

duyuşsal ve psiko-motor
gelişimlerine uygun mu?
-Bireysel / grupla öğretim
ya da öğrenme
yöntemlerine uygun mu?

-Öğretim
kılavuzlarının
hazırlanması

-Eğitimcilerin kılavuzları
hedeflere uygun mu?

UYGULAMA (I)Tasarımı kullanma
süreci

DEĞERLENDİR
ME (E)- Öğretimin
etkisini belirleme
süreci

-Öğrenen öğrenme
sürecini almaya hazır
mı?
-Öğretim ortamı hazır mı?

Öğretmenlere
eğitimin verilmesi

-Hedeflere ne kadar
ulaşıldı?

- Tasarımı
uygulayanların
izlenmesi

- Tasarım uygulanabilir
mi?
- Tasarımda hangi
değişiklikler gerekir?

-Öğretim ortamının
hazırlanması

-Öğretmen ve
yönetici
rehberi
- Uygulama
rehberi

- Proje raporu
- Değişiklik
önerileri

- Yönetim,
sürdürme ve
maliyetin izlenmesi

8. DICK, CAREY VE CAREY modeli
Dick, Carey ve Carey modeli en yaygın kullanılan öğretim
tasarımlarından biridir. Bunun nedeni modelin kolay, anlaşılır ve öğretim
tasarımını yeni öğrenenlerin de izleyebileceği kolaylıkta ve örneklerle
açıklanmış olasıdır. Modelin amacı, öğrenme çevresi, öğrenen farklılıkları,
materyaller, öğretmenler, hedefler gibi unsurların birbirleriyle
etkileşimleri yoluyla öğrenenlerin öğrenme hakkındaki görüşlerini ortaya
koymaktır. Model, her bir parçasıyla etkili öğrenmeye ulaşmaya çalışan bir
eğitim süreci izler. Bu sistem birbiriyle bağlantılı öğelerden oluşan bir
bütündür. Tüm parçalar belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere birlikte
çalışırlar (Fer, 2015). Model, her çeşit ortamda (hizmet içi eğitim vb) ve
her tür kullanıcı (acemi, tecrübeli) tarafından uygulanabilir. Dick, Carey
ve Carey’ in Sistemli Öğretim Tasarımı Modeli on aşamadan oluşmaktadır:
- Hedefleri Belirlemek İçin İhtiyaçların Değerlendirilmesi,
- Öğretim Analizinin Yapılması
-Öğrencilerin Ve Bağlamların Analiz Edilmesi,
-Performans Hedeflerinin Yazılması,
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-Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi,
- Öğretim Stratejisinin Geliştirilmesi,
- Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi ve Seçilmesi,
- Süreç Değerlendirmenin Tasarlanması ve Uygulanması,
- Öğretimin Gözden Geçirilmesi,
-Sonuç Değerlendirmenin Yapılması (Dick, Carey ve Carey, 2001).

Şekil 2 Dick, Carey ve Carey’nin sistemli öğretim tasarımı modeli
Dick, Carey ve Carey modeli kuram ve performansa dayalıdır.
Öğrencilerin öğrenmeleri gereken becerileri vurguladığı için performans
odaklıdır. Model sadece okul sürecinde değil, hem devlet hem de özel
kurumları da içeren çeşitli iş kollarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Modelde bilişsel ve yapılandırmacı kuramın etkileri görülmekle beraber
özellikle öğrenme çıktılarına vurgu yaptığı için davranışçı kuramın etkisini
de taşımaktadır (Fer, 2015). Bu nedenden dolayı program geliştirme
modeli oluşturmaya değil, öğretim modeli ve ders tasarımı oluşturmaya
yöneliktir (Şendağ ve Yakın, 2019).
Model büyük ölçüde davranışçı kurama dayandığı için ve dışarıdan
müdahaleyi temel alan bir yaklaşımı yansıttığı için eleştirilmektedir.
Modelde öğrenme çıktılarına aşırı vurgu yapılmakta ve öğretim sürecinin
diğer değişkenleri aynı oranda ele alınmamaktadır. Öğretimin başarısı
istendik çıktıları üretebilmek olarak görülmekte ve modelde üst düzeydeki
öğrenme çıktıları ve öğrencilerin etkin olacağı varsayımından hareket
edilmektedir (Şimşek, 2013).
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9. MORRISON, ROSS VE KEMP modeli
Morrison, Ross ve Kemp’in modeli eklektik olarak tasarlamışlardır.
Morrison, Ross ve Kemp etkili öğretim tasarımı modelini problemlerin
çözümünü sağlayıcı tek bir mükemmel model olmadığını düşündükleri için
bu şekilde tasarlamışlardır. Modelde hem davranışçı hem de bilişsel
yaklaşımdan yararlanılmıştır. Model esnek, uyarlanabilir ve değiştirilebilir
şekilde düzenlenmiştir. Model diğer modeller gibi doğrusal değil, döngüsel
bir yaklaşımla oluşturulmuştur. Model üç ayrı oval içinde gösterilmiştir.
Ovaller içinde yer alan öğeler hem birbirleriyle hem de diğer ovaldeki
öğelerle ilişkilidir. Modelin en dıştaki ovalinde planlama, uygulama, proje
yönetimi ve destek hizmetleri yer almaktadır. Ortadaki ovalde, gözden
geçirme, ürün değerlendirme, biçimlendirici değerlendirme ve doğrulayıcı
değerlendirme bulunur. Bu modelin merkezinde ise, öğretim problemleri,
öğrenen özellikleri, görev analizi, hedefler, içerik sıralaması, öğretim
stratejisi, bilgi iletimi tasarımı, öğretimin geliştirilmesi ve değerlendirme
araçları olmak üzere dokuz öğe yer almaktadır. Modelin belirli bir
başlangıç noktası yoktur. Tasarımcı, ihtiyaç duyulan herhangi bir öğeden
başlayabilir, istediği sırayı izleyebilir. Dokuz öğenin tamamını kullanma
zorunluluğu yoktur (Morrison, Ross ve Kemp, 2012; Fer, 2015).

Şekil 3 Morrison, Ross ve Kemp Modeli
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Modeli diğer modellerden ayıran en büyük fark diğer modellerde
olmayan destek hizmetleridir. Model daha çok ders düzeyinde bireysel
tasarımlar için uygundur. Makro düzeydeki tasarım çalışmalarında
özellikle proje yönetimi açısından sıkıntıların yaşanabileceği ifade
edilmektedir. Zaten bu modelin çıkışı modeli geliştirme çalışmalarının
başlangıcında üniversiteler için ders tasarımı yaparken olmuştur. Ayrıca
modelde planlamanın vurgulanması da dikkat çekmektedir (Şimşek,
2013).
Alan yazında birbirine alternatif olabilecek çok sayıda öğretim tasarımı
bulunmaktadır. Ancak bunların tümünün ayrıntılı bilindiği ve
kullanıldığını söylemek zordur. Bu makalede en çok bilinen ve yaygın
olarak kullanılan sadece üç öğretim tasarımlarına yer verilmiştir. Bu
tasarımların, basamak sayısı, adımların adları ve önerilen işlev dizisi
açısından farklılık göstermektedir.
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1.Giriş
Çağımızın bilgi çağı olduğu, bilgiye sahip toplumların ise gelişmiş
toplumlar olduğu herkesin kabul ettiği bir gerçektir. İlerlemek veya önde
olmak isteyen toplumlar bilgiye ulaşmanın yolunun eğitimden geçtiğini
çok iyi bilmektedirler. Bilinen bir gelişmişlik seviyesine sahip olan
devletler için yenileşme ve gelişme çabalarında öncelik eğitime
verilmektedir. Bu devletler fertlerini kendi ilgi ve kabiliyetleri
istikametinde eğitmekte, onlarda istenilen davranışların kazandırılması
için büyük çaba harcamakta ve toplumu oluşturan tüm fertlerin ilgi, istidat
ve kabiliyetleriyle ahenk oluşturan bir eğitim görmelerini sağlamaya
çalışmaktadır (Kaya, 2002). Bu bağlamda eğitimin toplumların asla
vazgeçemeyeceği temel değerlerden birisi olduğu söylenebilir.
Eğitim vazgeçilmez olduğuna göre bu alanda dünyadaki gelişmeler çok
iyi takip edilmeli ve yeni durumlara uyum sağlamak için hiçbir
fedakârlıktan ve değişimden kaçınılmamalıdır. Günümüzde insanlığa her


Bu bölüm Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlanan tezsiz yüksek
lisans proje çalışmasından faydalanılarak üretilmiştir.
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alanda tesir eden Covid-19 pandemisi eğitimi de derinden etkilemiş ve
ülkeleri bu konuda yeni tedbirler almaya zorlamıştır. Hemen hemen tüm
ülkeler bu duruma çözüm olarak uzaktan eğitime geçmiştir. Uzaktan
eğitim, öğrenci ile öğretmenin aynı mekânlarda bulunmadıkları halde, her
türlü eğitim fırsatlarını değerlendirmeye yönelik gayretlerle birlikte,
teknolojinin sunduğu farklı öğretim metotlarından faydalanılan,
öğrencilere sağladığı destek ağlarıyla genişleyen sistemli bir eğitim
biçimidir (Özer, 1990).
Uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencilerin aynı mekânda bulunmadığı
ve özellikle öğrencilerin istedikleri zaman ve yerde bilgi kaynaklarına
ulaşabildikleri eğitim sistemidir. Uzaktan eğitimin gelişim aşamaları
incelendiğinde teknolojik gelişmelerden
doğrudan
etkilendiği
görülmektedir. Uzaktan eğitimin ilk modelini oluşturan ve 1700’lü yıllarda
ortaya çıkan mektupla eğitim posta teşkilatındaki gelişmelerden
etkilenmiştir. İkinci olarak 1900'lü yılların başlarında bilim ve
teknolojideki gelişmelere bağlı olarak kitlelerin eğitiminde radyo ve
televizyonun büyük rolü olmuştur. Üçüncü dönem, 1960 ve 1970'li yıllarda
teknolojik gelişmelere paralel olarak açık üniversitelerin ortaya çıkmasıdır.
Dördüncü dönem telekonferans teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak
1980’lerde yaşanmıştır. Beşinci dönem ise 20.yüzyılla birlikte başlayan ve
gittikçe hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler
sayesinde yaşanmakta olup özellikle bilgisayar, İnternet ve diğer iletişim
araçlarının hayatımızın her alanında kullanıldığı dönemi nitelemektedir.
Tüm bu gelişmeler sonucunda günümüz açısından bilhassa bilgisayar ve
internet teknolojileri hemen hemen her alanda yoğun bir şekilde
kullanılmakta olup eğitim açısından da başta hayat boyu öğrenme
imkânları olmak üzere eğitimin vazgeçilmez bir parçası durumundadır
(Bozkurt, 2017). Nisan 2021 itibariyle MEB için uzaktan eğitim EBA ile
eşdeğer anlamdadır denilebilir. Öğretmen ve öğrencilerin EBA’ da canlı
ders yapabilmesi için ilkokul ve ortaokullarda öğretmenler kendi ders
atamalarını yaparken liselerde okul idareleri tarafından yapılmaktadır.
Günümüzde hayatımızın bir parçası haline gelen uzaktan eğitimin avantaj
ve dezavantajlarını da iyi bilmek gerekmektedir.
Uzaktan eğitimin başlıca avantajları; fırsat eşitliği sağlaması, öğrenci
merkezli oluşu, zaman ve mekândan bağımsız oluşu, maliyetleri azaltması,
hayat boyu öğrenme imkânı sunması, bilgiye kolay ulaşılması, geniş
kitlelere hitap etmesi, iletişim ve etkileşim olarak görülmektedir
(http://iibf. sdu.edu.tr,2020). Öğrencilerde karşılaşılan öğrenme
güçlüklerine ilişkin anında dönüt verilememesi ise dezavantajlı durumlar
arasında gösterilebilir. En önemli dezavantajlardan biri de öğrencinin okul
ortamındaki gibi sosyalleşmesinin mümkün olmamasıdır. Öğrencilerin
uzaktan eğitime yeterince motive olamaması veya yüz yüze eğitimdeki
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okul ortamı, arkadaş, öğretmen gibi motive kaynaklarından uzak olması.
Teknolojiye yabancı olan veya bilgisayar okur-yazarlığı yeterince
gelişmemiş öğrenci ve öğretmenler için internet destekli uzaktan eğitimde
problem yaşanması kaçınılmazdır. Ayrıca bilgisayar, internet gibi
teknolojik alt yapı maliyeti de mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bunların
dışında engellilerin uzaktan eğitimi başlı başına bir problem alanı olarak
ortaya çıkmaktadır (Kılınç, 2015).
Uzaktan eğitim kendi içerisinde pek çok dezavantaj barındırırken, bu
sürecin engelli öğrenciler üzerindeki etkilerinin daha da çok ortaya
çıkacağı söylenebilir. İşitme engelli öğrenciler de bu grup içerisinde
sayılabilir. İşitme engelliliği tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme
kaybı sebebiyle bireyin gelişim, sosyal uyum ve iletişim kurmadaki
görevleri yerine getirememe durumudur (Öztürk, 2006). İşitme engellilerin
iletişimini geliştirmeye, konuşma dili kazandırmaya yönelik farklı
yöntemler bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:
1-Sözel İletişim Yöntemi (Oral); işitme eğitimi, dudaktan okuma ve
konuşma öğretimine ağırlık vermek suretiyle yapılır
2-İşaret Yöntemi (Manuel): a) İşaret dili; nesne ve düşüncelerin
işaretlerle anlatılmasından oluşur. El, kol şekilleri ve hareketlerden oluşan
bir iletişim sistemidir.
b) Parmak alfabesi; bir dilin harflerini parmaklarla görülür hale getirme
sistemidir
c) Belgili (işaretli) konuşma; konuşma seslerini elle belirtmeye
dayanmakta olup her ses için bir özel işaret kullanılmaktadır.
3-Total Yöntem; işitme engellilerin işitsel, sözel ve işaret yöntemi gibi
geçerli tüm iletişim sistemlerinin kişiye özel olarak uygulanmasını hedef
alan bir yöntemdir.
4-İki Dil (Billingual); bu sistemde işaret dili ve sözel dilin birlikte
kullanılması esas olup İşaret dili etkili bir şekilde konuşulmaya
başlandıktan sonra, özellikle okuma yazma aşamasında sözel dilin
öğretilmesi yöntemidir (Çeliker ve Celep, 2003).
Bu süreçlerin gerçekleştirilmesinde işitme engelli öğrencilerle çalışan
öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda işitme
engelliler özel eğitim meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerin uzaktan
eğitimle ilgili görüşlerinin işitme engelli öğrencilerin akademik, sosyal,
prikolojik ve duygusal gelişimlerine katkı sağlaması noktasında önem
taşıdığı ifade edilebilir. Bu bağlamda çalışmada, işitme engelliler özel
eğitim meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre
uzaktan eğitim süreci incelenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada; işitme
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engelliler özel eğitim meslek lisesinde görev yapan öğretmenlere göre;
özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde yapılan uzaktan eğitim
çalışmalarının öğretmen, öğrenci, idare ve veli açısından değerlendirmesi
yapılarak sürecin olumlu-olumsuz yönlerinin ortaya konulması ve öneriler
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

2.Yöntem
2.1. Araştırma modeli
Araştırmada işitme engelli öğrencilerin eğitim süreci bir durum olarak
kabul edilmiş ve araştırma da nitel durum deseni kullanılmıştır. Chmiliar
(2010) ve Creswell’e (2007) göre durum çalışması, belli bir zamanda
gerçekleşen bir veya birden fazla durum hakkında derinlemesine inceleme
yapabilmek için gözlem, görüşme, doküman inceleme gibi pek çok veri
toplama aracından sistematik bir şekilde yararlanılan ve araştırmanın
temalarını oluşturulmasıyla birlikte gerçek ortam hakkında da bilgiler
sunan nitel bir araştırma yöntemidir (Akt. Subaşı ve Okumuş, 2017).
2.2. Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Sivas Merkez İşitme Engelliler Özel
Eğitim Meslek Lisesinde görev yapan öğretmenlerin tamamı olan 11
öğretmen oluşturmaktadır. Bu sayının branşlara göre az olduğu
düşünülebilir. Ancak bazı öğretmenlerin birkaç farklı branş dersine girdiği
(örnek; tarih-coğrafya, din kültürü-felsefe, fizik-kimya-biyoloji, çeşitli
meslek dersleri) dikkate alındığında 11 öğretmenin ders ihtiyacını
karşıladığı anlaşılmaktadır. Patton’a (1990) göre nitel araştırmalar için
örneklem büyüklüğünü kararlaştırmada kural bulunmamaktadır. Örneklem
büyüklüğü araştırmanın amacına uygun olarak ne bilmek ve yapmak
istediğimize göre değişebilmektedir (Akt. Büyüköztürk ve diğerleri, 2019).
Tablo 1 Çalışma grubunu betimleyen bazı demografik özellikler
Demografik Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Branş
Sözel Branşlar
Sayısal Branşlar
Uygulamalı branşlar
Kıdem

Ders saatleri
Yaş

Toplam
1-5 Yıl Arası
6-15 Yıl Arası
16 Yıl ve Üstü
Toplam
Yüz yüze
Uzaktan
Toplam
20 - 25

127

f
4
7
11
3
2
6

%
36
64
100
27
18
55

11
2
4
5
11
90
39
129
1

100
18
36
46
100
70
30
100
9

Mezuniyet

26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 ve Üstü
Toplam
Lisans
Lisans Üstü
Toplam

1
1
3
5
11
10
1
11

9
9
27
46
100
92
9
100

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin %36’sının
kadın, %64’ünün erkek olduğu; araştırmaya en fazla %55 ile uygulamalı
branş öğretmenlerinin, %27 ile sözel branş öğretmenlerinin, en az ise %18
oran ile sayısal branş öğretmenlerinin katıldığı görülmektedir.
Öğretmenlerin %46’sının 16 yıl ve üzeri, %36’sının 6-15 yıl
arası, %18’inin ise 1-5 yıl arası kıdeme sahip oldukları görülmektedir.
Okulda yapılan ders saatlerinin %70’i yüz yüze yapılırken, %30’u uzaktan
eğitimle yapılmakta olup bu ders saatleri Mart 2021 için geçerlidir.
MEB’in aldığı kararlar doğrultusunda zaman zaman derslerin tamamı
uzaktan eğitimle yapılmaktadır. Öğretmenlerin yaş dağılımları ise; %9 2025 yaş, %9 26-30 yaş, %9 31-35 yaş, %27 36-40 yaş, %46 41 ve üzeri yaş
dağılımındadır. Öğretmenlerin eğitim durumları ise %91 lisans, %9
lisansüstü seviyesindedir.
2.3. Veri toplama araçları ve analizi
Araştırmada, işitme engelliler meslek lisesinde görev yapan
öğretmenlere göre uzaktan eğitimin incelenmesi için yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın amacı dikkate alınarak
araştırmacı tarafından hazırlanan ve danışman öğretim üyesinin
görüşleriyle geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu
düzenlenmiştir. Karasar’a (2015) göre bu tür görüşmelerde formdaki
mevcut sorular kullanılmakla birlikte görüşmenin seyrine göre yeni sorular
sorulabilir. Bu nedenle görüşme esnasında katılımcılara durum açıklanarak
görüşmelere birazda olsa esneklik kazandırılabilir.
Araştırmada, işitme engelliler özel eğitim meslek lisesinde görev yapan
öğretmenlere göre uzaktan eğitimin incelenmesi için nitel veri analizi
olarak, içerik analizi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2008) araştırmada
elde edilen verilerin açıklanabilmesi tema ve kavramlara ulaşılabilmesi
içerik analiziyle mümkün olmaktadır. Koyuncuoğlu (2018) içerik analizi
yöntemiyle veri tanımlamaya, verinin içinde gizli olan gerçekleri ortaya
çıkarmaya çalışılır. Araştırmacı, bir birine benzeyen ve kendi içinde tutarlı
olan verileri belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya topladıktan
sonra kavram ve temaları anlaşılır şekilde yorumlayarak okuyucuya
sunmalıdır
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3.Bulgular
Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen verilerden üretilen
bulguların tanımlanmasına ve yorumuna yer verilmiştir. Yarı
yapılandırılmış görüşme formuna öğretmenlerin verdikleri cevaplar tek tek
incelenmiş; tema, kategori ve kodların yer aldığı tablolar hazırlanmıştır.
Bu tablolar işitme engelliler özel eğitim meslek lisesinde görev yapan
öğretmenlerin Covid-19 pandemisi sürecinde yapılan uzaktan eğitim
çalışmaları hakkındaki görüşleri başta olmak üzere sırasıyla diğer alt
problemlere ait verileri içermektedir.
Tablo 2 Öğretmenlerin uzaktan eğitim kavramına ilgili görüşleri
Tema

Kategori

Uzaktan eğitim

Nasıl
tanımlanıyor

Olumlu

Olumsuz

Kodlar
Yüz yüze eğitim dışındaki alandır,
Teknolojik bir sistemdir,
Herkesin fırsat bulabildiği sistemdir,
Bilgisayar veya teknoloji yardımı ile yapılan
öğretime yönelik yardımcı araç,
Online olarak öğrencilere öğretmenin
erişimini sağlayan eğitim modelidir,
Eksik kalan konuların tamamlandığı alandır,
Kısmen yararlı bir eğitim çeşidi
Herkesin fırsat bulduğu avantajdır,
Öğretime yönelik,

Frekans
1
4
1
4

%
9
36
9
36

2

18

1
1
2
4

9
9
18
36

Aile ile iç içe olması,
ev ortamında kendini daha rahat hissetmesi,
Serviste geçireceği zaman gibi bekleme süresi
olmaması,
Beslenme problemi yaşamaması,
Teorik bilgilerini geliştirme,
Tekrar dinleme fırsatı,
Konuların tamamlandığı alandır,
Uzaktan eğitim sistemi iyi,
Hiç ders olmamasından iyi,

1
1
1

9
9
9

1
2
1
1
1
1

9
18
9
9
9
9

Zevkli olduğunu düşünmüyorum,
Verimli
olmayacağını
düşünüyorum.
Mecburiyettir, kimseye tavsiye etmem,
Öncelikli tercih edilecek bir yöntem olamaz,
Nitelikli ölçme araçları geliştirilmeli, İşaret
dili eğitimi olmazsa olmaz,
Uygulama derslerine uygun değil, Faydalı
olduğuna inanmıyorum

1
2
3
2
4
3
1

9
18
27
18
36
27
9

Tablo 2’de öğretmenlerin uzaktan eğitimi genel olarak nasıl
tanımladıkları ve uzaktan eğitimin olumlu-olumsuz yönleri ile ilgili
görüşleri ifade edilmiştir. Uzaktan eğitimin tanımında bilgisayar
teknolojisi kullanılarak verilen eğitim tanımı en fazla (%36) kullanılan
tanımdır. Bu konuda Ö.5; “Pandemi gibi dönemlerde öğrencilerin okulda
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eğitim imkanı bulamadığında bilgisayar üzerinden internet aracılığı ile
daha çok öğretime yönelik yapılan faaliyettir.”, Ö.7; “Teknolojiden
faydalanarak öğrencilerde istendik yönde davranış değişikliği
oluşturmamıza yardım eden eğitim sistemidir.” şeklinde farklı tanımlar
yapmışlardır. Öğretmenler bu konuda farklı tanımlar yapmış olsalar da
ortak noktaları yüz yüze eğitime alternatif olarak veya yüz yüze eğitimde
eksik kalan konuların bilgisayar teknolojileri kullanılarak tamamlandığı
alan olarak tanımlamaktadırlar.
Tablo 2’ye göre 2. kategori uzaktan eğitimin olumlu yönleri ile ilgili
görüşleri kapsamaktadır. Bu konuda Ö.5; “Öğrencilerin aile ile iç içe
olması, ev ortamında kendini daha rahat hissetmesi, serviste geçireceği
zaman gibi bekleme süresi olmaması, beslenme problemi yaşamaması gibi
olumlu yönler var.” şeklinde ifadelerle uzaktan eğitimin olumlu yönleri
üzerinde durmuşlardır. Ancak olumlu yönlerle ilgili gerek kod sayısı(8)
gerekse % olarak en fazla %18 oranında olumluluk ifade edilmiştir.
Tablo 2’ye göre 3. kategori uzaktan eğitimin olumsuz yönleri ile ilgili
görüşleri kapsamaktadır. Bu konuda Ö.3; “İşitme engelliler için özellikle
uygulamalı derslerde problem var. Öğrencilerin malzemeye erişmesi
büyük problem.”, Ö.6; ”Bazı öğretmenlerin işaret dili bilmemesi de
problem oluyor. Bende işaret dilini yeterince bilmediğim için bazı
anlatımlarda eksik kalıyorum.” şeklinde ifadelerle işitme engellilerde
uzaktan eğitimin olumsuz yönleri üzerinde durmuşlardır. Kodların
yüzdesine baktığımızda uzaktan eğitimde de işitme engelliler için mevcut
sistemin daha çok olumsuzluk ifade ettiği anlaşılmaktadır.
Tablo 3 Öğretmenlere göre uzaktan eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin
görüşler
Tema

Kategori

Sistem

Veli

Kodlar
Teknik sorunlar,
İnternet sıkıntısı,
Elektrik kesintisi,
Alt yapısı yetersiz,
Eğitim alanı zayıf,
Eba’ya erişim

Frekans
5
4
1
4
2
5

%
45
36
9
36
18
45

Öğrencinin derse katılımını sağlamalı,
Çocuklara söz geçirememe,
Ödevlerin kontrolü,
Uygun fiziki ortamın sağlanması,
Gerekli donanımı sağlama,
Destek olmuyor,
Ders esnasında kardeşleriyle ilgilenmesini
istiyor,
Sadece anneleri ilgileniyor,
Gürültü ve görüntüden kaçınmalı,

8
1
5
3
4
5
2

73
9
45
27
36
45
18

1
2

9
18
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Uzaktan Eğitim Sorunlar

Öğretmen

Öğrenci

Öğretmenle iletişim eksikliği
Ailelerin gerekli ilgiyi göstermemesi,
Gereksiz müdahalelerde bulunması,

4
2
1

36
18
9

Teknik sorunlar,
İnternet sıkıntısı,
Sınıf kontrolü,
Alt yapısı yetersiz,
Bilgisayar eksikliği,
Uygulamalı derslerde anlatım güçlüğü,
Hazırlıksız yakalandık,
İletişim,
Sistemsel sıkıntılar,
Öğretmenlerin işaret dili bilmemesi,
Dersin tam olarak anlatılamaması, anlayıp
anlamadığını kontrol edememe
Ölçme değerlendirme yapamama,

3
4
6
1
1
6
1
3
2
4
7
4
5

27
36
55
9
9
55
9
27
18
36
64
36
45

Uzaktan eğitimi oyun-eğlence olarak
görmeleri,
Devamsızlık,
Derse ilgisiz,
Dersten çabuk sıkılmaları,
İletişim,
Verilen ödevleri yapmamaları,
Derse adapte olamamaları,
Teknik sorunlar,
Kendi aralarında işaret dili ile konuşmamesajlaşmaları,
Motivasyon azlığı,
Çok çabuk unutmaları,
Bilgisayar-tablet eksikliği
Sanal ortama uyum,
Algı problemleri,
Dikkat eksiklikleri,
Materyal eksikliğinden,
Akademik ve bilişsel düzeylerinin
farklılığı

2

18

11
5
3
3
3
3
4
3

100
45
27
27
27
27
36
27

4
2
4
3
2
4
4
3

36
18
36
27
18
36
36
27

Tablo 3 incelendiğinde işitme engellilerde uzaktan eğitimde yaşanan
sorunlar; sistem, veli, öğretmen ve öğrenci olmak üzere 4 kategoride
toplandığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda sistemsel sorunlar kategorisinde
EBA’ya erişim ve teknik sorunlar en fazla (%45) ifade edilen sorunlar
olmuştur. Bu konuda: Ö.9; “İnternet sitesi zayıf, çöktü. Pandemi sürecinde
eğitimi başarılı şekilde yürüttüğümü düşünüyorum ama başarılı olduğuna
inanmıyorum.” gibi ifadelerle süreç içerisinde yaşanan sorunlarını dile
getirmişlerdir. Veli kategorisinde en çok yaşanan sorunlarda ise velilerin,
öğrencilerin derse katılımlarını sağlamadıkları ve ödev kontrollerini
gerekli düzeyde gerçekleştirmediklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda: Ö.9;
“Velilerin öğrencinin yanında bulunması gerekir. Ancak hiçbir veli
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öğrencisinin yanında değildi.”, Ö.3; “Öğrenci derse girerken veliler
kontrol mekanizması geliştirmeli; çocuk nasıl olsa duymuyor diye tv’nin
sesini açıp izlememelidir. Çocukları ders esnasında kontrol etmeliler.”,
şeklinde ifadelerle sorunlarını belirtmişlerdir.
Bir diğer kategori olan öğretmenler kategorisinde ise; işitme
engellilerde öğretmenlerin en fazla sınıf kontrolü, uygulamalı derslerde
anlatım güçlüğü ve teknik problemler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu
konuda: Ö.8; “Uygulamalı derslerin anlatımında zorluk yaşandığı diğer
teorik branş derslerinin ise daha kolay verildiğini düşünüyorum.”, Ö.7;
“Özel eğitim öğrencileri için teorik bilgilerin anlatımı kısmının yeterli
olduğu ancak uygulama derslerinin kesinlikle yüz yüze olması gerektiğini
düşünüyorum.” şeklinde ifadelerle yaşadıkları teknik problemleri
belirtmişlerdir.
İşitme engellilerde uzaktan eğitimde yaşanan sorunlarda en büyük payı
öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir. Bu konuda, derslere devamsızlık
olmak üzere öğrencilerin kişilik özelliklerinden kaynaklanan; dikkat
eksikliği, çabuk unutmaları, çabuk sıkılmaları, derse adapte olamamaları
ve derse uyum sağlayamamaları başlıca sorunlar olarak dikkat
çekmektedir. Bu durumu; Ö.11; “Katılımın azlığı problem, bazı öğrenciler
hiç katılmadı.”, Ö.9; “Dersten önce öğrencileri derse katılmaları için
whatsapp grubunda uyarıyorum. Bazı öğrenciler sürekli devamsızlık
yapıyor.” şeklinde ifade etmişlerdir
Tablo 4 Öğretmenlere göre yüz yüze eğitime geçildikten sonra uzaktan
eğitime ilişkin görüşleri

Yüz yüze eğitim sonrası

Tema

Kategori
Devam
etmeli

Devam
etmemeli

Kodlar
Uzaktan eğitimin devam etmesini çocuklar için
faydalı olur,
Devam etmelidir,
Teorik derslerin bir kısmı(1/3) uzaktan eğitimle
verilebilir

Frekans
1

%
9

4
1

36
9

Yüz yüze eğitimin bu çocuklar için ne derece önemli
olduğunu anladım,
Yüz yüze eğitime geçtikten sonra da uzaktan
eğitimin olmasından yana değilim,
Zorunlu haller
dışında uzaktan eğitime
geçilmemelidir.
Yüz yüze eğitimin vazgeçilmez olduğunu anladım.
Uzaktan eğitimin devam etmesini istemem

1

9

1

9

1

9

1
1

9
9

1
6

9
55

4
1

36
9

Yüz yüze eğitim daha verimli,
Yüz yüze eğitim sosyalleşme fırsatı sunmaktadır,
Yüz yüze derslerde her öğrenci ile birebir
ilgilenirken uzaktan eğitimde bu yapılamıyor
Yüz yüze eğitim daha kolay ,
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Karşılaştırma

Yüz Yüze eğitimde öğrenciyle iletişim iyi,
Yüz Yüze eğitimde ödev kontrolü yapılabiliyor,
uzaktan eğitimde yetersiz,
Yüz Yüze eğitimde sınıf kontrolü sağlanırken
uzaktan eğitimde mümkün değil
Yüz Yüze eğitimde öğrencinin anlayıp anlamadığı
bilinirken uzaktan eğitimde anlaşılmıyor,
Yüz Yüze eğitimde kazanımları vermek daha kolay,
Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme mümkün
değil,
Yüz Yüze eğitimde konular bitirilirken uzaktan
eğitimde bu yapılamıyor,
Uzaktan eğitim yoluyla tekrar dinleme fırsatı

6
5
4

55
45
36

5

45

3

27

6

55

4

36

1

9

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin sadece yüz yüze eğitime
geçildikten sonra uzaktan eğitimin devam edip etmemesi ile ilgili cevap
vermedikleri, aynı zamanda yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimi
karşılaştırdıkları da görülmektedir. Bu karşılaştırmada yüz yüze eğitimin
işitme engelli öğrenciler için uzaktan eğitime göre çok daha fazla tercih
edilen bir sistem olduğu anlaşılmaktadır. Yüz yüze eğitimde öğrencilerin
sosyalleşmesi ve iletişim sağlanması üzerinde en fazla durulan konular
olurken dersi tekrar dinleme fırsatı, uzaktan eğitimin avantajı olarak
görülmektedir. Bu konuda Ö.8 “Öğrenciler sınıfta herhangi bir sebeple
anlayamadığı konuyu uzaktan eğitim yoluyla tekrar dinleme fırsatı bulacak
ve konuyu kavraması kolaylaşacaktır.” gibi ifadelerle görüşlerini
belirtmişlerdir. Yüz yüze eğitime geçildikten sonra uzaktan eğitimin
devam edip etmemesi ile ilgili olarak devam etmesi için 3 kod belirtilirken,
devam etmemesi için 5 kod belirtilmiştir. Bu konuda Ö.2; “Yüz yüze
eğitime geçildikten sonra da devam etmelidir.” Şeklinde görüş belirtirken,
Ö.10; “Zorunlu haller dışında uzaktan eğitime geçilmemelidir.” şeklinde
görüş belirtmiştir.
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Tablo 5 Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde okul idaresinin rolüne
ilişkin görüşleri

Uzaktan Eğitimde Okul İdaresi

Tema

Kategori

Kodlar

Frekans

%

Okul idaresinin
tutumu

Koordineli,
Önemli duyurular,
Doğru yönlendirme,
Bilgi paylaşımında,
Velilerle sürekli iletişim,
Ders programlarını düzenleme,
Derslerin Eba’ya atanmasında,
Öğrencilere tablet temini,
Gelişmelerden hemen haberdar ettiler,
Sorunlarımıza yardımcı,
Gereken desteği sağladılar,
Ders takibini yaptılar,
Devamsız
öğrencilere
uyarıda
bulundular,
İdareyle birlikte karar.

6
6
5
7
3
11
11
4
8
7
6
5
4

55
55
45
64
27
100
100
36
73
64
55
45
36

4

36

Okullarda eğitim öğretimin devam edip etmemesi için ders
programlarının zamanında yapılması son derece önemlidir. Uzaktan
eğitimde ise ders programının yanında bu programın Eba’ya yüklenmesi
zorunluluktur. Pandemi sürecinde bilim kurulunun tavsiyeleri üzerine
MEB derslerin tamamının yüz yüze yapılması, tamamının uzaktan
yapılması, bazı sınıfların yüz yüze bazı sınıfların uzaktan yapılması gibi
çok farklı uygulamalar geliştirilmiştir. Tüm bu uygulamalara göre ders
programlarının güncellenmesi okul idarelerini en fazla zorlayan konuların
başında gelmektedir. Aynı şekilde derslerin Eba’ya yüklenmesi de
sistemsel sıkıntılar nedeni ile zaman zaman oldukça güç olmuştur. Tablo 5
incelendiğinde okul idaresinin ders programlarının düzenlenmesi ve
Eba’ya yüklenmesi konusunda tüm öğretmenler tarafından başarılı
bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu süreçte öğretmenlerin sürekli
bilgilendirilmesi, öğrencilere tablet temini gibi konularda da idarenin
elinden geleni yaptığı anlaşılmaktadır. Tabloya göre okul idaresi uzaktan
eğitim sürecinde başarılı bir yönetim sergilemiştir denilebilir. Bu durum
hakkında öğretmenler; Ö.4; “Okul idaresi sorunlarımıza yardımcı oluyor
bizlere gereken desteği sağladıklarını düşünüyorum.”, Ö.1; “Okul
idaresiyle bu süreçte koordineli olarak çalıştık. Gerek ders atamaları
gerekse önemli duyurular, yapılması gerekenler vs. uyumlu bir şekilde
halledildi. şeklinde görüş bildirmektedirler.
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Tablo 6 Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde EBA uygulamalarına
ilişkin görüşleri
Tema

Kategori

Kodlar

Frekans

%

Uygulamalar

Eba,
Zoom
Google meeting
Youtube,
Whatsapp,

11
4
1
1
1

100
36
9
9
9

Başarılı,
Kazanımları verdiğimizi,
Görsel içerikleri beğendim,
Eba’daki içerikler yeterli,
Eba’da dersler zamanında açıldı,
Konular zamanında yetişiyor,
Ders saatlerinin süresi yeterli,
Eba ,zoom gibi uygulamaların kullanımı
iyi.
İhtiyaca cevap veriyor,
Öğrenci için her türlü kaynak var

2
1
2
3
1
2
4
1

18
9
18
27
9
18
36
9

2
1

18
9

Ders materyallerinin işitme engelli
öğrencilere göre hazırlanması gerekir,
İçerikler yeterli değil,
Özellikle meslek dersleri için materyaliçerik yok denecek kadar az.
İşaret dili ile ders anlatımlarının olması
gerekir.
Uygulama konularına uygun değil
İşitme engelli çocuklarımız için içerik
yok
İçerikler ise alt sınıf seviyesinde,
İçeriklerin
daha
profesyonelce
hazırlanması,
Derslerin
profesyonel kameralarla
çekilmemesi,
Çocuklar eba daki beyaz tahta ve diğer
uygulamaları kullanamıyor
Matematik adına Eba’da yeterli içerik
yok,
Kendi branşım için yeterli materyal yok,
Ebaya erişim
İnternet sıkıntısı,
Teknik sorunlar,
Bağlantılarda problem,
Sistem öğrencileri atıyor

2

18

3
2

27
18

2

18

2

18

2
2

18
18

2

18

1

9

2
1
1
4
3
2
2
2

18
9
9
36
27
18
18
18

Uzaktan Eğitim Uygulamalar

Eba olumlu

Eba sorunlar

Tablo 6 incelendiğinde uzaktan eğitimde Eba ve Eba dışındaki
kullanılan uygulamalar ile Eba’nın olumlu ve olumsuz yönleri hakkında
bilgiler içerdiği görülmektedir. Bu süreçte %36 oranla Eba dışında en çok
Zoom uygulamasının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu konuda Ö.11;
“Sadece Eba’dan ders anlattım.” Derken, Ö.3 ise “Derslerimde Eba ,Zoom
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ve Google meeting uygulamalarını kullandım. Bu sistemlerden en iyisi
Google Meeting idi. Eba daha zayıftı.” şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Eba’nın olumlu yönleri konusunda ders saatlerinin süresi ve içeriklerin
yeterliliği ön plana çıkmakta olup bu durumu Ö.2; “Eba’daki görsel
içerikleri beğendim.”, Ö.4 ise “Ders saatleri yeterli olduğu için plana göre
kazanımları verebiliyoruz.” şeklinde ifade etmektedirler. Eba’daki
olumsuzluklar ve sorunlar konusunda ise işitme engelli öğrenciler için
yeterli içerik olmaması farklı şekillerde ifade edilmekle birlikte en büyük
sorun olarak görülmektedir. Ayrıca işaret diliyle ders anlatım videolarının
olmaması ve Eba’ya erişim gibi teknik sorunlar ön plana çıkmaktadır.
Tablo 7 Öğretmen görüşlerinin branşlarına göre değerlendirilmesi

Uzaktan Eğitim Branşlar

Tema

Kategori

Kodlar

Frekans

%

Sözel branşlar
(Türk D.ve Ed.
Tarih, Felsefe,
Coğrafya, Din
Kültürü)-3
öğretmen

Türk dili ve edebiyatı daha rahat
Farklı düzeyde çocuklara tek düzey ders anlatmak
zorunda kalmamız,
Ödev paylaşımı iyi,
Görsel eğitime ağırlık,
Görsel materyal kullanımının önemi,
Sözel dersler için avantajdır
Din kültürü açısından uzaktan eğitimde bazı
şeyleri ifade edemiyoruz
Ders süresi yeterli
Sınıf kontrolü problem
Ölçme değerlendirme yapılamıyor

1
1

9
9

1
3
3
1
1

9
27
27
9
9

3
3
3

27
27
27

Akademik ve bilişsel düzeydeki farklılıklar,
Öncelikli tercih edilecek bir yöntem olamaz,
Öğrenci ilgisi yok,
Olumlu yönü yok,
Biyoloji daha çok ilgilerini çekiyor,
Fizik, kimya sayısal ders olduğu için katılmak
istemiyorlar.
Ders süresi yeterli,
Sınıf kontrolü problem
Ölçme değerlendirme yapılamıyor

1
2
2
1
1
1

9
18
18
9
9
9

2
2
2

18
18
18

Uzaktan eğitim yeterli değil.
Uygulamalı dersler ile teorik dersler arasında çok
anlamlı fark olduğunu düşünüyorum
Teorik bilgiler için yeterli
Uygulama derslerinin kesinlikle yüz yüze olması
gerektiği,
Uygulamalı derslerde malzemeye erişmesi,
Konular zamanında yetişiyor,
Uygulama derslerine uygun değil,
Ders saatlerinin süresi yeterli,
Özellikle meslek dersleri için materyal- içerik yok
denecek kadar az.
Uygulamalı derslerin anlatımında zorluk
Müzik branşında derslerin yüz yüze yapılması

2
3

18
27

4
6

36
55

2
4
6
6
4

18
36
55
55
36

1
1

9
9

Sayısal
branşlar
(Matematik,
fizik, kimya,
biyoloji)-2
öğretmen

Uygulamalı
branşlar
(Meslek
dersleri, müzik,
beden eğt.)-6
öğretmen
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İlgi duydukları ekstrem sporların videoları
Uygulamalı dersler verimli olmuyor,
Olumlu yönleri branşım açısından yok,
Özel eğitim için uygun olduğunu düşünmüyorum,
Anlayıp anlamadığını kontrol edemiyorum
Ölçme değerlendirme,
Kültür dersleri daha kolay olabilir,

1
4
1
4
4
3
1

9
36
9
36
36
27
9

Tablo 7’ye göre branşlar 3 kategoriye ayrılmıştır. Bunlar Türk Dili ve
Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Felsefe ve Coğrafya
derslerinin yer aldığı sözel branşlar; matematik, fizik, kimya ve biyoloji
derslerinin yer aldığı sayısal dersler ile meslek dersleri, beden eğitimi ve
müzik derslerinin yer aldığı uygulamalı dersler şeklindedir. Tüm
branşlarda ders süreleri yeterli görülürken, ölçme ve değerlendirme
yapılamaması da diğer bir ortak görüştür. Sözel branşlar uzaktan eğitimde
özellikle görsellerin kullanılmasını olumlu değerlendirmişlerdir. Sayısal
branşlarda ise işitme engellilerde uzaktan eğitime karşı olumsuz görüş
ifade edilmiştir. Bu konuda Ö.4; “Fizik, kimya sayısal ders olduğu için
katılmak istemiyorlar. Bu derslerde çok çabuk dikkatleri dağılıyor.”, Ö.6
ise “Matematik adına Eba’da yeterli içerik yok. Öğrenciler arasında
bireysel farklılıkların çok fazla olması matematik dersi için en büyük
dezavantaj.” şeklinde olumsuz görüş belirtmektedirler. Branşlar düzeyinde
işitme engellilerde uzaktan eğitimle ilgili en fazla olumsuz görüş
uygulamalı derslerin öğretmenlerince belirtilmiş olup uzaktan eğitim
uygulamalı dersler için uygun olmadığı tüm öğretmenlerce ifade edilmiştir.
Tablo 8 Öğretmenlerin uzaktan eğitimde canlı derslerde kullandıkları
materyallere ilişkin görüşleri

Uzaktan eğitimde kullanılan materyaller

Tema

Kategori
Canlı
ders
materyalleri

Kodlar
Videolar
Görsel materyaller,
Sanal tahta
Dijital kitap,
İşaret diliyle konu anlatımlı videolar,
Hareketli materyaller
İşaret diliyle masal
Kendi yaptığım ürünler,
Ödevler
Sunu,
Resimlerle,
Slaytlar,
Çizgi filmler,
Çalışma kağıtları
Küçük yarışma oyunları,
Etkinlik ve çalışma kağıtları,
Testler
İnternetten yansıtma
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Frekans
11
8
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
100
73
18
8
18
9
9
18
27
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Yazılar, Kalıp, cetvel, kağıt gibi araç
gereçler,

4

36

Tablo 8’e göre işitme engellilerde uzaktan eğitimde derslerin daha
verimli olması için çok çeşitli materyaller kullanıldığı görülmektedir. Bu
materyaller daha çok görsel ağırlıklı olup en çok tercih edileni videolardır.
Videolar dışında sanal tahta, test ve ödevler, öğretmenlerin hazırladığı
materyaller de derslerde kullanılmıştır. Bu konuda Ö.3; “Öğrencilerin
motivasyonunu sağlamak için onların ilgisini çekebilecek videolar
gösterdim, kendi yaptığım ürünleri gösterdim. Kendilerinin yapabileceği
ödevler verdiğimde olumlu dönüşler aldım.”, Ö.4; “Daha çok görsellerle
sağlıyorum sunu hazırlıyorum resimlerle destekliyorum.“, Ö.7;
“İnternetten indirdiğim görsel materyallerle dersi daha cazip hale
getirmeye çalışıyorum.”, Ö.1; “Öğrencilerin ilgisini çekmek için video vb.
materyallerden olabildiğince fazla faydalandık. Ayrıca çocuklara sanal
tahta ortamında sorular yönelttik ve örnekler çözmelerini sağlamaya
çalıştık.” şeklinde durumu ifade etmişlerdir.
Tablo 9 Öğretmenlerin uzaktan eğitimde BEP planlarıyla ilgili görüşleri
Uzaktan
Eğitimde BEP

Tema

Kategori
BEP

Kodlar
BEP’ leri uzaktan eğitimde uygulayamadık,
Eba’da bilgiler soyut olduğu için BEP planı
uygulanamıyor,
Derslerin konularını yetiştirebiliyorum,
Kazanımları verebildim
Kazanımları eksik kalmıştır.

Frekans
4
1

%
36
9

2
2
2

18
18
18

Tablo 9’da işitme engelliler özel eğitim meslek lisesinde uzaktan
eğitimde BEP’lerin uygulanıp uygulanamadığı üzerinde durulmuştur. Tüm
özel eğitimleri normal eğitimden ayıran en önemli özellik her öğrenciye
göre hazırlanan BEP’lerdir. Tablo 9’a göre 7 öğretmen BEP kazanımlarını
veremediğini ifade ederken, 4 öğretmen olumlu görüş ifade etmiştir. Bu
durumu Ö.1; “BEP programlarını uzaktan eğitimde uygulayamadık.
Çünkü çocukların tamamına ders anlatıyorsunuz. Halbuki BEP planında
o çocuğa sınıf için diğerlerinden farklı bir program, anlatım
uyguluyorsunuz. Uzaktan eğitimde de öğrencileri ayırmanız mümkün
değil.” şeklinde olumsuz görüş belirtirken, Ö.4; “BEP planlarına uygun
olarak ders işleyip kazanımları verebildim.” şeklinde olumlu görüş
belirtmiştir.
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Tablo 10 Öğretmenlerin uzaktan eğitimde velilere ilişkin görüşleri
Kategori
Sorumlulukları

Uzaktan Eğitimde veli

Tema

Talepleri

Kodlar
Öğrencinin derse katılımını sağlamalı,
Ödevlerin kontrolü,
Destek ve yardımcı olmalı,
Ders saatlerine uygun plan,
Birlikte ders
Belirtilen saatte çocuğun ortamını eğitime
hazır hale getirmeli,
Gürültü ve görüntüden kaçınmalı,
Takip etmeli,
Gerekirse yalvararak ikna etmeli,
Hediyelerle özendirmeli,
Öğretmenle iletişim sağlamalı
Duyarlı olmalılar,
Kontrol etmeli,
Teknik donanımlarını sağlamalıdırlar

Frekans
11
6
4
1
2
8

%
100
55
36
9
18
73

2
5
1
1
7
1
6
11

18
45
9
9
64
9
55
100

Yüz yüze eğitimin bir an önce açılması
Çocuğun derse katılımını sağlamam,
Öğretmenlerin ders ortamlarını sessiz hale
getirmesi
İnternet bağlantısı,
Bilgisayar, tablet gibi donanım talepleri,
Öğretmenlerin dersleri zamanında başlatıp
bitirmelerini
Yardımcı kaynak,
Yardımcı internet sitesi
Talepleri olmadı

1
1

9
9

1
1
4

9
9
36

1
1
1
5

9
9
9
45

Tablo 10’a göre işitme engelliler özel eğitim meslek lisesinde görev
yapan öğretmenlere göre uzaktan eğitimde velilerle ilgili görüşleri 2
kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler uzaktan eğitimde verilen
sorumlulukları ve bu süreçte öğretmenlerden neler talep ettikleri ile
ilgilidir. Öğretmenlerin verilen sorumluluklarla ilgili düşünceleri Tablo
3’te belirtilen verilerden kaynaklı sorunlarla büyük benzerlik
göstermektedir. Öğretmenlere göre uzaktan eğitim sürecinde velilerin
başlıca sorumlulukları; öğrencilerin derse katılımlarını sağlamak (%100),
teknik donanımlarını sağlamak (%100), ders saatinde öğrencinin ortamını
eğitime hazır hale getirmek (%73), öğretmenle iletişimi sağlamak (%64),
öğrenciye verilen ödevlerin kontrolünü yapmak (%55) şeklinde ifade
edilmiştir. Bu konuda Ö.11; “Öğrencilerin derse katılımını sağlamak ve
takip etmek başlıca sorumluluklarıdır. Öğrencilerin ders saatlerini kontrol
etmeli teknik donanımlarını sağlamalıdırlar.”, Ö.9; “Velilerin öğrencinin
yanında bulunması gerekir.”, Ö.5; “Sistemde belirtilen saatte çocuğun
ortamını eğitime hazır hale getirmeli, gürültü ve görüntüden kaçınmalı,
öğretmen tarafından verilen ödevlerin bir şekilde takip edilmesi velilerin
başlıca sorumluluklarıdır.”, Ö.2; “Veliler ders işlenirken öğrencinin
yanında destek ve yardımcı olmalıdır. Evde çocuğun ders saatlerine uygun
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plan yapmalıdır.”, Ö.1; “Her şeyden önce velilerimiz çocukların derse
katılımını sağlamalı.” şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir.
Diğer kategori incelendiğinde velilerin öğretmenlerden herhangi bir
talebinin olmadığı %45 ve en çok tablet gibi donanım talepleri %36 olduğu
görülmektedir. Bu konuda Ö.2; “Veliler maddi imkansızlıklarını dile
getirerek tablet talep ettiler. Başka istekleri olmadı.”, Ö.5; “Velilerin
internet bağlantısı, tablet, bilgisayar, yazıcı gibi donanım talepleri oldu.
Öğretmenlerin dersleri zamanında başlatıp bitirmelerini istediler.”, Ö.7;
“Velilerin herhangi bir talebi olmadı. İsterlerse bize rahatlıkla
ulaşabilirler.” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
4.Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yapılan
görüşmeler ile toplanan veriler içerik analizine göre analiz edilmiştir.
Analizler sonucunda, işitme engelliler özel eğitim meslek lisesinde görev
yapan öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine ilişkin görüşleri
belirlenmiştir.
Araştırmada ilk olarak öğretmenlerin uzaktan eğitimi nasıl
tanımladıkları üzerinde durulmuştur. Öğretmenlerin uzaktan eğitimle ilgili
tanımlamaları Kaya’ nın (2002) ‘uzaktan eğitim; yazılı, işitsel ve görsel
gereç temelli ya da bilgisayar temelli öğrenci ve öğretmenin ayrılığının söz
konusu olduğu, öğretmen ve öğrenciler arasındaki eğitimsel iletişimin
çoğunluğunun karşılanmadığı, iletişimin uzaktan sağlandığı ve
teknolojinin kullanıldığı eğitimdir’ tanımıyla paralellik göstermektedir. Bu
tanımlarda öğretmenler en çok bilgisayar teknolojileri kullanılarak yapılan
eğitim üzerinde durmuşlardır.
Araştırmanın birinci alt problemi uzaktan eğitimin olumlu-olumsuz
yönleriyle ilgilidir. Öğrencilerin aile ortamında olması, dersleri tekrar
dinleyebilmesi, teorik bilgilerini geliştirebilmesi olumlu olarak ifade
edilmektedir. Ayrıca işaret dili ile ilgili problemlerde uzaktan eğitim
açısından önemli bir problem alanı olarak görülmektedir. İşitme engelliler
özel eğitim meslek lisesinde görev yapan öğretmenler uzaktan eğitimin
olumsuz yönlerinin olumlu yönlerinden daha fazla olduğunu
belirtmişlerdir. Mengi ve Alpdoğan’ ın (2020) uzaktan eğitimin özel
eğitimin özüne, ruhuna ve mantığına uzak olduğu ve uzaktan eğitimde
önemli zorlukların yaşandığına ilişkin bulgularına benzer şekilde işitme
engelliler için uzaktan eğitimin verimli ve faydalı olmadığı şeklindeki
olumsuz görüşler daha fazla belirtilmiştir.
İkinci alt problem uzaktan eğitimde yaşanan sorunlarla ilgilidir. Bu
konuda sistem, veli, öğretmen ve öğrenci olmak üzere dört sorun alanı
tespit edilmiştir. Sistemle ilgili sorunlar; Eba’ya erişim, internet, alt yapı
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yetersizlikleri ve teknik problemler olarak ifade edilmiştir. Öğretmenlerle
ilgili problemler ise teknik problemler ve derslerle ilgili problemler olarak
gruplanmaktadır. Teknik problemler olarak internet ve alt yapı problemleri
öne çıkmaktadır. Öğretmenler açısından asıl sorun alanı derslerle ilgili
görülmektedir. Bu konuda; sınıf kontrolünün sağlanamaması, ölçme
değerlendirme yapılamaması, öğrencilerin dersi anlayıp anlamadığının
anlaşılamaması, uygulamalı derslerin anlatım güçlüğü ve işaret diliyle
ilgili problemler başlıca sorunlar olarak değerlendirilmektedir. Veli boyutu
uzaktan eğitimde en sorunlu alanlardan biri olarak görülmektedir. Veliler
öğrencilerin derse katılımını sağlayamadıkları gibi onlara gereken desteği
vermemiş veya verememişler, ev ortamlarını uzaktan eğitime uygun hale
getirememişler, gerekli donanımı temin edememişler ve öğretmenle yeterli
iletişime geçmemişlerdir. Öğretmenlere göre uzaktan eğitimde en fazla
sorun öğrencilerden kaynaklanmaktadır. Öğrencilerle ilgili problemler
teknik problemler ve derslere motivasyon şeklinde sınıflandırılabilir.
Bilgisayar-tablet eksikliği, internet ve alt yapı problemleri öğrencilerin
yaşadığı ve bu sebeple derslere katılamadığı teknik problemler olarak ifade
edilmektedir. Öğrencilerle ilgili asıl sorun onların derslere
motivasyonunda görülmektedir. Bu konuda; öğrencilerin ilgisizliği,
dersten çabuk sıkılmaları, çabuk unutmaları, verilen ödevleri yapmamaları,
ders esnasında kendi aralarında işaret dilini kullanmaları ve
mesajlaşmaları, derslere adapte olamamaları ve hepsinden önemli olarak
derslere katılmamaları öğrencilerden kaynaklı başlıca sorunlar olarak ifade
edilmektedir. Öğrencilerle ilgili motivasyon sorunları Mengi ve Alpdoğan’
ın (2020) uzaktan eğitim sürecinde özel eğitim öğrencilerinin
motivasyonunun
olumsuz
etkilendiği
görüşleriyle
paralellik
göstermektedir.
Üçüncü alt problem yüz yüze eğitime geçildikten sonra da uzaktan
eğitimin devam edip etmemesiyle ilgilidir. Bu konuda öğretmenler sadece
uzaktan eğitimin devama edip etmemesiyle sınırlı kalmamış aynı zamanda
karşılaştırma yapmışlardır. Öğretmenler yüz yüze eğitime geçildikten
sonra uzaktan eğitimin devam etmemesi gerektiğini zorunlu haller dışında
uzaktan eğitim yapılmamalı gibi cümlelerle ifade etmişlerdir. Öğretmenler
bu durumu yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin karşılaştırmasında yüz
yüze eğitim lehine daha geniş şekilde açıklamışlardır. Yüz yüze eğitim,
uzaktan eğitime göre öğrenciyle bire bir ilgilenme, iletişim sağlama, sınıf
ve ödev kontrolü yapma, kazanımları verme, dersin anlaşılmasıyla ilgili
geri dönüt alma ve özellikle öğrencilerin sosyalleşmesi konularında çok
avantajlı olarak kabul edilmektedir. Bu durum Kurnaz, Kaynar, Barışık ve
Doğrukök’ ün (2020) uzaktan eğitimin öğrenci-öğretmen arasında bire bir
iletişim ve etkileşimi oldukça sınırladığı ve öğrencilerin sosyalleşmesini
olumsuz yönde etkilediği görüşleriyle benzerlik göstermektedir. Aynı
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şekilde Gören, Gök, Yalçın, Göregen ve Çalışkan’ da (2020) uzaktan
eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığı görüşündedirler.
Araştırmanın dördüncü alt problemi uzaktan eğitim sürecinde okul
idaresinin tutumuyla ilgilidir. Araştırmaya katılan öğretmenler okul
idaresiyle ilgili olarak aynı görüşleri paylaşmaktadır. Ayrıca yöneticilerin
öğretmen ve velilerle sürekli iletişimde olarak gelişmelerden anında
haberdar ettikleri, öğretmenlerle koordineli çalıştıkları ve gerek ders
programlarını güncelleme gerekse EBA’ ya ders atamalarının hiç
aksatılmadan yapılması konularında idarenin başarılı olduğunu ifade
etmektedirler. Gören vd., (2020) uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin
okul yönetimince takibi ve desteklenmesi konusunda okul idaresinin
gerekli desteği sağladığını belirtmektedirler.
Beşinci alt problem öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde
kullandıkları EBA, zoom gibi uygulamalar hakkındaki görüşlerinin neler
olduğunu anlamaya yöneliktir. Araştırmaya katılan öğretmenler de EBA
ile ilgili benzer görüşler ortaya koymuştur. Bunlar; işitme engelli
öğrenciler için içeriklerin yeterli olmadığı, TİD ile ders anlatımlarının
olması gerektiği, mevcut içeriklerin sınıf seviyelerine uygun olmadığı ve
EBA’ya erişimde sıkıntılar yaşandığı şeklindedir. Olumlu görüş olarak
görsel içerikler ve ders sürelerinin yeterliliği üzerinde durulmuştur.
Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin tamamı EBA’yı kullanmakla
birlikte zoom, Google meeting, Youtube, Whatsapp gibi uygulamalardan
da faydalanmışlardır. Mengi, ve Alpdoğan’ (2020) uzaktan eğitim
sürecinde EBA ve EBA TV’nin içerik olarak özel eğitim açısından zengin
olmadığını, videoların hazırlanmasında özel eğitim öğrencilerinin
yeterince dikkate alınmadığını, EBA’nın başta erişim olmak üzere
sistemsel hatalar verdiğini, çalışmalarında ortaya koymuşlardır. Türker ve
Dündar,(2020) ise EBA’nın uzaktan eğitim sürecinde etkin ve verimli
kullanılabilmesi açısından başlıca engellerin alt yapı sorunları ile donanım
eksikliklerinden kaynaklandığını belirtmektedir.
Altıncı alt problem öğretmenlerin uzaktan eğitimi branşları açısından
değerlendirmesi üzerinedir. Branşlar tek tek ele alınmamış sözel, sayısal
ve uygulamalı branşlar olarak gruplandırılmıştır. Branşlar düzeyinde
uzaktan eğitimle ilgili olarak her üç grubun da fikir birliğinde olduğu
konular; ders sürelerinin yeterli olmasına bağlı olarak konuların anlatıldığı
ancak öğrencilerin ne derece anladığının yeterince bilinemediği, sınıf
kontrolü ve ölçme değerlendirmenin yapılamadığı şeklindedir. Sözel branş
öğretmenleri, bazı konuların anlatımında güçlükle karşılaştıklarını ifade
etmekle birlikte özellikle görsel içerikler kullanma noktasında uzaktan
eğitimle ilgili olumlu görüş belirtmektedirler. Sayısal branş öğretmenleri
öğrencilerin derslere olan ilgisizliğine vurgu yaparak uzaktan eğitimin
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sayısal dersler için uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Branşlar açısından
uzaktan eğitimle ilgili en fazla olumsuz görüş uygulamalı ders öğretmeleri
tarafından ifade edilmektedir. Uzaktan eğitimin uygulamalı dersler
açısından verimli ve uygun olmadığı, meslek dersleri için EBA’ da içerik
bulunmadığı başlıca olumsuz görüşlerdir. Bu durum Türker ve
Dündar’ın(2020) meslek derslerinde, her sınıf seviyesi, branş ve konularda
yeterli sayı ve özellikte içeriklerin bulunmaması sebebiyle uzaktan
eğitimin verimli olarak yapılamayacağı görüşüyle paralellik
göstermektedir.
Araştırmanın yedinci alt problemi öğretmenlerin uzakta eğitimde
kullandıkları materyaller konusundadır. Öğretmelerin tamamı canlı
derslerde videolardan faydalandıklarını belirtmektedir. Özellikle işaret
diliyle konu anlatımlı videolar tercih edilmiştir. Videolardan sonra en çok
görsel materyaller kullanılmıştır. Bunların dışında; sanal tahta uygulaması,
slaytlar, sunular, resimler, çalışma kağıtları, testler, küçük yarışmalar ve
meslek dersleri öğretmenlerinin kendi yaptıkları ürünler uzaktan eğitimde
kullanılan materyaller olarak dikkat çekmektedir.
Sekizinci alt problem BEP ile ilgilidir. İşitme engelliler özel eğitim
meslek lisesinde görev yapan öğretmenler uzaktan eğitimde BEP’leri
uygulayamadıklarını ve EBA’ nın BEP’ ler için uygun olmadığını
belirtmektedirler. Benzer şekilde Mengi ve Alpdoğan’ a (2020) göre, özel
eğitim öğrencilerinin kendilerine uygun BEP’ler ile uzman eşliğinde,
uygun ortamlarda eğitim alması gerekmekte olup BEP’in, uzaktan
eğitimde her hangi bir düzenleme yapmaksızın ev ortamında uygulanmaya
çalışılması olumsuzlukla sonuçlanmaktadır.
Araştırmanın dokuz ve onuncu alt problemleri velilerin sorumlulukları
ve talepleriyle ilgilidir. Öğretmenlere göre velilerin başlıca sorumlulukları:
Uzaktan eğitim için gerekli teknik donanımları temin ederek öğrencinin
derse katılımını sağlamak, kontrol ve takibini yapmak, ev ortamını uygun
hale getirmek, öğrenciye yardımcı olarak gereken desteği vermek ve
öğretmenle sürekli iletişim halinde olmak şeklinde sıralanmaktadır.
Burada belirtilen sorumluluklar yerine getirilmediğinde soruna
dönüşmektedir. Velilerin başlıca talepleri ise; bilgisayar- tablet gibi teknik
donanımlar, yardımcı kaynak, yardımcı internet sitesi, yüz yüze eğitimin
bir an önce açılması, öğrencinin derse katılımını sağlamada öğretmen
yardımı ve derslerin zamanında başlatılması şeklindedir. Ayrıca velilerin
önemli bir kısmının her hangi bir talebi olmamıştır. Velilerin
öğretmenlerden her hangi bir talebinin olmaması öğretmenler tarafından
uzaktan eğitim sürecinde yaşanan önemli olumsuzluklardan biri olarak
kabul edilmektedir. Bu durum Şenol ve Yaşar’ ın (2020) uzaktan eğitim
sürecinde özel eğitim öğrenci velilerinin çocuklarının eğitimini
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desteklemeleri gerektiği gibi konularda zorluklar yaşandığı görüşleriyle
benzerlik göstermektedir.
Sonuç olarak işitme engelliler özel eğitim meslek lisesinde görev yapan
öğretmenlere göre uzaktan eğitimin, işitme engelli öğrenciler için uygun
bir eğitim sistemi olmadığıdır. Uzaktan eğitimin gerçekleşmesini sağlayan
EBA’ ya erişimde yaşanan problemler ve özellikle işitme engelli öğrenciler
için içeriklerin yok denecek kadar az ve yetersiz olması sistemin önemli
eksikliklerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Özellikle meslek
derslerine yönelik hiç içerik olmaması ve uygulama yapılamaması uzaktan
eğitimin en önemli eksikliklerinden biri olarak görülmektedir. Özel eğitim
öğrencileri için hazırlanan BEP’ lerde uzaktan eğitimde verilememektedir.
TİD yeterince bilinse bile uzaktan eğitimde öğrencilerle iletişim
sağlanamamaktadır. Öğrenci devamsızlığı derslerden verim alınmasının
önündeki en büyük engellerden biri olarak kabul edilmektedir. Engelli
bireylerin topluma uyumu açısından sosyal ortam ve sosyalleşme oldukça
önemli olup, uzaktan eğitim bu bakımdan da işitme engelli öğrenciler için
zorunlu olmadıkça uygulanmamalıdır. Velilerin duyarsızlığı ve sisteme
uyum sağlayamamaları uzaktan eğitime olumsuz bakışı pekiştirmektedir.
Uzaktan eğitim sürecinde okul idaresinin tutumu başarılı bulunmuştur.
Bazı branşlar açısından olumlu ifadeler olmakla birlikte uzaktan eğitim
işitme engelli öğrenciler için tercih edilmemelidir.
Araştırmada elde edilen bulgular ışığında;
1-Uzaktan eğitimin gerçekleşmesinde en önemli unsur olan EBA alt
yapısının güçlendirilmesi,
2-EBA’da işitme engelli öğrenciler için uzman ekiplerce içerik
hazırlanması,
3-Öğrenci ve öğretmenlere internet kotası ve bilgisayar-tablet gibi
donanım temininde kolaylık sağlanması,
4-İşitme engelli öğrenci velilerine, sisteme katkılarını artırmak
amacıyla aile eğitimleri düzenlenmesi,
5-MEB tarafından bu okullarda görev yapan idareci ve öğretmenlere
TİD hizmet içi eğitimi verilmesi,
6-Öğrencilerin derse katılımını sağlayacak önlemlerin alınması,
7-Sistemi bütünüyle değerlendirmek açısından benzer çalışmaların
yönetici, veli ve öğrencilerle de yapılması önerilebilir.
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1.Giriş
Okul öncesi dönem, çocuğun yeni beceriler öğrenebilmesi ve
öğrenilen bu becerilerin çocuğu yaşamı boyunca etkilemesi bakımından
önemli bir dönemdir (Ataman, 2004; Gülay ve Akman, 2009). Çocukların,
kritik öneme sahip olan okul öncesi dönemde eğitim ve öğretim
ortamlarından azami fayda sağlayabilmeleri için dinleme, dikkatlerini
toplayabilme, bekleme, isteklerini erteleyebilme gibi temel davranışları
edinmelerine gereksinim duyulmaktadır. Bu beceriler öz düzenleme
kavramı içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Öz düzenleme; bireyin
davranışlarını, eğilimlerini ve isteklerini erteleyebilme ya da
bastırabilmesi, sosyal kurallara uyabilme, duygularını kontrol edebilme ve
düzenleyebilme, amaca yönelik uyarana odaklanabilme ve dikkatini
sürdürebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Bauer ve Baumeister,
2011). Rothbart ve Bates (1998)’e göre, öz düzenleme becerileri, uyum
gösterme, uygun olmayan davranışların engellenmesi, duygu kontrolü,
davranışların düzenlenmesi, dikkat kontrolü, hazzın ertelenmesi gibi
kavramları içermekte ve kişinin sahip olduğu karakteristik özelliklerden
etkilenmektedir.
Erken yaşlarda edinilen öz düzenleme becerilerinin, çocukların
ilkokula hazır olmaları, gelişimsel kazanımlarını edinmelerini
kolaylaştırması, uygun kişilik geliştirmelerini desteklemesi ve ileriki
* Bu çalışma Mine Kayalı’nın aynı adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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yıllarda okul başarılarını da arttırması bakımından önem kazanmaktadır.
Kendi öğrenmesini kontrol edebilen, dış uyaranlara karşı dikkatini
koruyarak dikkatini sürdürebilen, öğrenme sürecinde kendini
güdüleyebilen çocuklar hem bilgi aktarımını hem de bilgi alımı sürecini
kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Aksi durumların yaşandığı ortamlarda
öğretmenler, etkili öğrenmeden ziyade dikkati dağılan çocukları öğrenme
sürecine dahil etmek için çaba harcamaktadırlar (Wallis, 2003; aktaran
Bodrova ve Leong, 2015).
Okul öncesi dönem çocuklarının oyun oynayarak öğrenme
ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda yaratıcı drama etkili bir
öğrenme aracı olarak görülmektedir. Yaratıcı drama gelişim alanlarını
destekleyen ve çocukların davranış kazanmalarını sağlayan bir yöntem
olmakla birlikte çocuklara sanatsal bir bakış açısı kazanmalarını, kendi
davranışları üzerinde kontrol sahibi olmalarını, olay ve durumları algılama
ve aktarmalarını sağlayan birçok alan ile ilişkili bir disiplindir (Üstündağ,
1998). Özellikle “-mış gibi” yaparak oynama (make-believe) veya hayali
oyun, çocukların “güvenli” bir ortamda düzenleme becerilerini çalışmasını
sağlar ki bu da hem bilişsel hem de sosyal yeteneklerin gelişimini teşvik
eder, aynı zamanda kendini fiziksel ve duygusal olarak düzenler (Kroll,
2017).
2. Öz Düzenlemenin Alt Boyutları: Dikkat, Duygu ve Davranışı
Düzenleme
Smith-Donald ve arkadaşlarının (2007) geliştirdiği “Okul Öncesi Öz
Düzenleme Ölçeği” “Preschool Self-Regulation Assessment (PSRA)”
ölçeğinde “Dikkat ve Dürtü Kontrolü” ve “Olumlu Duygu” iki faktör
olarak belirlenen ölçek dikkat, duygu ve davranış düzenleme alt
boyutlarından oluşmaktadır. Tanrıbuyurdu (2012) Okul Öncesi Öz
Düzenleme Ölçeği’nin güvenirlik ve Türkiye’deki çocuklar için uyarlama
çalışması yaptığı tez çalışmasında orjinaline sadık kalarak öz düzenleme
becerilerini dikkat, duygu ve davranışı düzenleme alt boyutlarında ele
alınmıştır.
Dikkati düzenleme; dikkatin uyarılması, sürdürülmesi ve kontrol
edilmesini kapsar (Rueda, Posner ve Rothbart, 2011). Dikkatin bir uyarana
odaklanması ve ihtiyaç duyulduğunda yön değiştirmesi gibi üst düzey
dikkat becerileri “çaba gerektiren kontrol (effortful control)” ile ilişkilidir
ve bu beceriler yürütücü dikkat olarak adlandırılmaktadır (Tanrıbuyurdu,
2012). Duyguyu düzenleme; öfke veya korku, sevinç, üzüntü gibi
duyguları, stres ve her türlü duygusal tepkinin kontrolünü kapsar (Koole,
Van Dillen, & Sheppes, 2011). Duygular öz düzenlemeye yardımcı olduğu
kadar başarılı bir öz düzenlemenin önünde engel de oluşturabilir. İşlevsel
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olarak kullanılmadığında, uygun zamanda, uygun durumda ve gereken
yoğunlukta
ortaya
çıkmadığında
duygular
insan
yaşamını
zorlaştırabilmektedir (Gross ve Thompson, 2007; Thompson, 1994).
Davranışı düzenleme, davranışın kontrolü ile ilişkilidir. İlişkili olmayan
içsel ve dışsal uyarıcıları engelleyebilme veya onları bastırabilme yeteneği
olarak tanımlanan engelleme becerisi davranışın kontrolünde önemli bir
beceridir (Smith-Donald, Raver, Hayes ve Richardson, 2007).
Bireyin öğrenmesi, gelişimi ve toplumsal hayata katılımında önemli
bir yer tutan öz düzenlemenin, erken çocukluk döneminde desteklenmesi
kritiktir. Bu dönemde çocukların öz düzenleme becerileri açısından
desteklenebilmeleri için bu becerilerinin bireysel olarak ölçülmesi ve
değerlendirilmesi gerekir (Tanrıbuyurdu, Güler-Yıldız, 2014).
Yapılan araştırmalara göre; Bierman ve meslektaşları (2008) Head
Start REDI programı uygulanan okullarda öz düzenleme becerisi alt
boyutlarıyla ilişkili, dikkati yönlendirme ve sürdürmede etkili olan
yürütücü işlevlerin, çocukların sosyal-duygusal ve bilişsel olarak okula
hazır olmaları üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymuştur. Raver ve
diğerleri (2011) yaptıkları araştırmaya göre çocukların öz düzenleme
becerilerinin desteklenmesiyle okula hazırbulunuşlukları arasında anlamlı
bir ilişkiyi ortaya koymuş, ayrıca harfleri tanıma ve adlandırma düzeyleri,
kelime bilgileri ve matematik gibi erken becerilerde gelişme
kaydedildiğini belirtmiştir. Bir başka araştırma olan McClelland ve
diğerleri (2007) yaptıkları araştırmaya göre; davranış düzenleme becerileri
ile okuma yazma, kelime bilgisi ve matematik becerileri arasındaki
yordayıcı ilişkileri incelemiş ve engelleyici kontrol, dikkat ve işleyen
bellek becerilerinin ölçüldüğü (Head-to-Toes Task) ölçek ile bu beceriler
arasında olumlu sonuçlara ulaşmıştır. Blair ve Razza’nın (2007) yaptıkları
araştırmaya göre ise çocukların öz düzenleme becerileri ve erken
matematik ile okur-yazarlık becerileri arasında anlamlı ilişkiyi ortaya
çıkmıştır. Bu çalışmalar ışığında, okul öncesi dönemde çocukların öz
düzenleme
becerilerinin
desteklenmesinin
çocukların
okula
hazırbulunuşluk ve erken akademik becerileri kazanma açısından önemli
olduğunu söylemek mümkündür.
Oyunun öz düzenleme becerisi üzerine etkilerinden bahseden
Savina (2014) özellikle “-mış gibi” yaparak oynama (make-believe) veya
hayali oyun, çocukların “güvenli” bir ortamda düzenleme becerilerini
çalışmasını sağlar bu da hem bilişsel hem de sosyal yeteneklerin gelişimini
teşvik eder. Aynı zamanda kendini fiziksel ve duygusal olarak düzenler
(Kroll, 2017). Dramatik etkinlikler, okul öncesi eğitimde çocuğun her
alandaki gelişimini destekleyen ve eğlenirken öğreten çalışmalardır (MEB,
2016). Öz düzenleme, çocukların “(1) strese verilen tepkiyi kontrol etme,
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(2) odaklanmış dikkati sürdürme kapasitesi ve (3) zihinsel durumları kendi
içinde ve başkalarında yorumlama kapasitesi” anlamına gelir. Ayrıca öz
düzenleme bakıcılarla, öğretmenlerle ve diğer çocuklar ile normal
sosyalleşmenin bir sonucu olarak görülür (Vohs ve Baumeaster, 2004).
San’a (1994) göre yaratıcı drama çalışmalarını, bireyin önceki
yaşamlarını çocuk oyunları veya benzer etkinliklerden yararlanarak,
gözlem yapma, doğaçlama, rol oynama, dramatizasyon gibi tiyatro
tekniklerini kullanarak yaşam durumlarını canlandırması, onları yeniden
yaratıp irdelemesi ve bu yaşam durumlarından öğrenmeye geçmesi olarak
tanımlamıştır. Çocuklar drama etkinliklerine katılırken sosyal kurallara
uyabilmek için davranışlarını kontrol etme çabası gösterirler. İletişimi
başlatma ve devam ettirmek için dil becerilerini geliştirebilirler.
Bu araştırmada öz düzenleme becerilerinin öğretiminde yaratıcı
drama yönteminin olumlu yönde etkisi olacağı varsayılmıştır. Çalışmanın
amacı, öz düzenleme becerilerini temel alarak hazırlanan yaratıcı drama
etkinliklerinin çocukların öz düzenleme becerilerine etkisini incelemektir.
Çalışma, eğitimcilerin ve program hazırlayıcıların öz düzenleme
becerilerine karşı farkındalık yaratması, eğitim programlarında yaratıcı
drama etkinliklerine daha fazla yer verilmesinin teşvik edilmesi
bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca ülkemizde yapılan çalışmalar
incelendiğinde, okul öncesi dönemde öz düzenleme becerilerinin
geliştirilmesi ile ilgili yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu gözlenmektedir.
Bu nedenle yapılan çalışma konu ile ilgili alan yazına getireceği katkısı
bakımından önem taşımaktadır.
Bu kapsamda çalışmada şu sorulara yanıt aranmıştır:
Araştırmanın problem cümlesi “Yaratıcı dramanın okul öncesi
dönem çocuklarının öz düzenleme becerilerine etkisi var mıdır?” olarak
belirlenmiştir.
Çalışmanın alt problemlerinde ise öz düzenlemenin alt boyutlarına
ilişkin yaratıcı dramanın etkisi ele alınmıştır.
3. Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde; araştırmanın modeli, çalışma grubu,
katılımcıları, deneysel işlem süreci ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere
yer verilmiştir.
3.1. Araştırma Modeli
Çalışmada öz düzenleme becerilerini kazandırmak için uygulanan
yaratıcı drama etkinliklerinin çocukların öz düzenleme becerilerine olan
150

etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel modellerden biri olan
eşitlenmemiş ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır.
Deney grubuna 24 oturum olarak planlanan haftada 2 gün 40
dakikalık atölyeler şeklinde öz düzenleme becerileri temelli yaratıcı drama
etkinlikleri uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu “Okul Öncesi Eğitim
Programı”ndan aynı ölçüde faydalanmakta, sınıf mevcutları benzerlik
göstermektedir. Kontrol grubu “Okul Öncesi Eğitim Programı”ndan
faydalanırken “Öz düzenleme Temelli Yaratıcı Drama Etkinliği”nden
faydalanmamıştır.
3.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; araştırmacılardan birinin görev
yapmakta olduğu, 2018–2019 Eğitim-Öğretim yılı, İzmir ili Çiğli ilçesinde
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul bünyesinde bulunan Maltepe
İlkokulu 48-68 ay grubu 42 çocuktan oluşmaktadır. Çalışma grubu için
seçilmiş olan okulun iki anasınıfı şubesi bulunmaktadır ve çocuklar yaş,
cinsiyet özellikleri bakımından sene başında sabah grubu ve öğle grubu
olmak üzere ikiye ayrılmış olan 5-6 yaş çocuk gruplarından oluşmaktadır.
Bu şubeler içerisinden sabah grubu deney; öğle grubu ise kontrol grubu
olarak rastgele belirlenmiştir. Her iki grupta da deney öncesi ve sonrası
ölçümler yapılmıştır.
3.3. Veri Toplama Süreci ve Araçları
Araştırmacı çalışma grubu velileriyle görüşerek işlemler hakkında
bilgilendirmiştir. Araştırmacı tarafından, deney ve kontrol grubu velilerine
“Veli Bilgilendirme ve Onay Formu” dağıtılmıştır. Bu formların veliler
tarafından doldurulması sağlanmıştır. Araştırmada çocukların demografik
bilgilerini öğrenmeye yönelik “Kişisel Bilgi Formu” ve okul öncesi 48-72
ay çocuklarının öz düzenleme beceri seviyelerini ölçmek amacıyla “Okul
Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği” (OÖDÖ) kullanılmıştır. Kullanılmış olan
bu veri toplama araçlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
3.3.1. Kişisel Bilgi Formu
Kişisel Bilgi Formu çocuklara ilişkin bilgilere ulaşmak amacıyla
hazırlanmıştır. Okul öncesi kayıt evrakları içinde de yer alan bu form
velilere dağıtılmıştır. Kişisel bilgi formu, anne-babanın ad-soyadı,
çocukların cinsiyetleri, doğum tarihleri, daha önce okul öncesi eğitim alıp
almadıkları sorularından oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından, 44 adet
kişisel bilgi formu velilere dağıtılmıştır ve 44 adet olarak velilerden geri
alınmıştır. Ancak Kontrol grubundan 2 çocuğun okuldan ayrılması
sebebiyle formların 42’si değerlendirmeye alınmıştır.
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3.3.2. Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ)
Smith-Donald ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen Okul
Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ), çocukların gösterdikleri
performansa göre değerlendirme yapılmasını mümkün kılan bir ölçektir.
Ölçek çocukların öz düzenleme becerilerinin ölçülmesine “Okul Öncesi
Öz Düzenleme Ölçeği Kodlama Sayfası” ve “Uygulayıcı Değerlendirme”
olarak iki ayrı formundan oluşmaktadır. “Uygulayıcı Değerlendirme”
bölümünde, çocukların duygu, dikkat ve davranışsal etki alanlarını
değerlendirmek amacıyla kısa ve yapılandırılmış 10 görev bulunmaktadır.
Görevler, değerlendiricilere çocukların gecikmeleri ya da
performans seviyelerini izleyerek kodlama yapmalarına imkân
tanımaktadır. Murray ve Kochanska (2002)’nın geliştirmiş olduğu hazzı
erteleme becerisini ölçmek amacını içeren “Oyuncak Paketleme”,
“Oyuncak Bekleme”, “Şekerleme Saklama” ve “Dil Üzerinde Şekerleme
Tutma” olmak üzere dört görev bulunmaktadır. Ölçek uygulayıcı
“Oyuncak Paketleme”yi uygularken paket kağıdıyla ses çıkararak
paketleme yaparak çocuğun dikkatini çekmeye çalışmış çocuk ise
talimatlara uyarak bakmamaya çalışmıştır. Smith ve arkadaşları bu
görevlere ilave olarak çocukların yürütücü kontrol becerilerini
değerlendirmek amacıyla, Blair (2002)’nın geliştirmiş olduğu “Denge
Tahtası”, “Kule Görevi” ve “Kalem Tıklatma” olmak üzere üç görev yer
almaktadır. Çocukların sosyal uyumunu değerlendirmek için “Kule
Toplama”, “Oyuncak Ayırma” ve “Oyuncağı Geri Verme” görevleri yer
almaktadır (Smith ve arkadaşları, 2007). Eğitimli ölçek uygulayıcıları,
çocuk sosyal uyum becerilerini ölçen “Kule Toplama”, “Oyuncak Ayırma”
ve “Oyuncağı Geri Verme” görevlerini yerine getirirken pasif veya aktif
karşı çıkma davranışlarını gözlemlemiş ve “Uygulayıcı Değerlendirme”
formuna kodlamışlardır.
Ölçeğin ikinci bölümünü oluşturan Uygulayıcı Değerlendirme
Formu ise, Leiter-R Sosyal-Duygusal Puanlama Ölçeği ve Problem
Davranış Tanılama Gözlem Programı kodlama sisteminden (Distruptive
Behaviour-Diagnostic Observation Schedule-DB-DOS) uyarlanarak
geliştirilmiştir. Birinci bölümü uygulama sırasında çocuğun dikkat/dürtü
kontrolü becerilerinden; dikkati toplama, odaklama, sürdürme gibi
planlama, sabretme ve talimatlara uyarak davranışlarını kontrol etme ve
dürtülerini bastırma gibi davranışlarını ayrıca sosyal uyum becerilerinden;
karşı gelme, uyumsuzluk gösterme gibi olumsuz ve uyum gösterme gibi
olumlu duygu becerilerini “Değerlendirici Kodlama” formuna
işaretlemiştir. Uygulayıcı değerlendirme formu 16 maddeden
oluşmaktadır. Bu form aracılığıyla değerlendiriciler her bir görev sırasında
belirli davranışların varlığını ya da yokluğunu değerlendirmektedir)
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Maddeler, 0 ila 3 arasında likert ölçek kullanılarak değerlendirilmekte ve
bazı maddeler, hata payını en aza indirmek için ters kodlanmaktadır (Smith
ve diğerleri, 2007).
Smith-Donald ve arkadaşları (2007), ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
çalışmasını 41-70 aylık 64 çocukla yapmışlardır. Uygulama eğitimi alan
ölçek uygulayıcıları, testi sessiz ve uygun bir alanda çocuklara
uygulamışlar ve hemen ardından uygulayıcı değerlendirme formunu
çocuğun görevlerde gösterdiği performansa göre doldurmuşlardır.
Ölçeğin Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları, FındıkTanrıbuyurdu (2012) tarafından yapılmıştır. 48-72 aylık 233 çocuk
üzerinde geçerlik güvenirlik çalışması yapmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına
ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının (α) ise Dikkat/Dürtü
Kontrolü için .88 ve Olumlu Duygu alt boyutu için .80 olarak
belirlenmiştir. Ölçeğin tamamından elde edilen güvenirlik katsayısına
benzer şekilde, iki faktörün de güvenirlik katsayılarının yeterli olduğu
görülmektedir. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği için Spearman Brown
korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Analizler sonucunda anlamlı düzeyde
korelasyon elde edilmiştir ve korelasyon katsayısı .86 olarak bulunmuştur.
Türkiye’deki çocukların öz düzenleme becerisinin ölçebilecek nitelikte
olduğu geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarıyla tespit edilmiştir.
3.4. Tasarım, Geliştirme, Uygulama Süreci
Araştırmacının deneyim kazanması amacıyla ölçeğin pilot
uygulaması yapılmıştır. Uygulamalar kayıt altına alınarak ölçeğin Türkiye
uyarlamasını yapan araştırmacıya gönderilmiş ve dönütler alınmıştır.
Ayrıca araştırmacı ile Skype kullanılarak görüşülmüş ve ölçeğin uygulama
eğitimi alınmış ve listeye uygun olarak ölçek materyalleri temin edilmiştir.
Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından pilot uygulamaya geçilmiştir.
Pilot uygulama tez danışmanı gözetiminde başlatılıp, danışman ile
araştırmacı tarafından aynı anda iki farklı kodlama sayfasına kodlanmıştır.
Ardından kodlamalar karşılaştırılmış ve danışman tarafından uygulama
önerileri oluşturulmuştur. Uygulama esnasında araştırmacı sessiz bir ortam
sağlamış, yumuşak bir ses tonu kullanmış, çocuklara cesaret verici veya
onları engelleyici bir ifade takınmamaya dikkat etmiştir. Uygulama süresi
her çocuk için yaklaşık olarak 20 dakika sürmüştür.
3.5. Deneysel İşlem Süreci
Deneysel işlem süreci öncesinde kontrol grubundaki sınıf
öğretmenine yaratıcı drama eğitimi ve öz düzenleme becerileriyle ilgili
bilgi verilerek araştırmanın amacı, yöntemi, önemi ve sürecinden
bahsedilmiştir. Deneysel işlem sürecinde deney grubuna 12 hafta boyunca
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haftada 2 gün ve 40 dakika olmak üzere okulunun otistik çocuklar eğitim
(OÇEM) sınıfında öz düzenleme becerileri etkinliklerinin yer aldığı
yaratıcı drama eğitim atölyeleri uygulanmış; kontrol grubuna ise öz
düzenleme becerileri ile ilgili herhangi bir etkinlik uygulanmamıştır.
Araştırmacı, atölyeleri yazmaya başlamadan önce drama eğitimi almıştır.
Drama liderlik programının üçüncü aşamasına kadar atölyelere katılmıştır
ayrıca yaratıcı drama ile ilgili çeşitli atölyelerde bulunmuştur. Yaratıcı
drama atölyeleri ile ilgili alan yazın incelemesinin ardından öz düzenleme
becerilerine ilişkin kazanımlar belirlenmiştir. Bu kazanımlar
doğrultusunda araştırmacı tarafından ısındırma, canlandırma ve
değerlendirme olarak üç aşamalı 24 atölye hazırlanmıştır. Öz düzenleme
temelli yaratıcı drama atölyeleri alan uzmanları tarafından incelenerek
uzman görüşü alınmıştır. Tez danışmanı tarafından atölye uygulama süreci
izlenmiştir. 66 aylık olan 1. Sınıf öğrencileri ile 5 adet pilot uygulama
yapılmış ve çocukların görüşleri alınmıştır. Bu çalışmaların ardından
atölyelere son hali verilerek uygulamaya uygun hale getirilmiştir.
Deney ve kontrol grubuna ön testler uygulanmıştır. Ardından deney
grubuna “Öz Düzenleme Temelli Yaratıcı Drama Atölyeleri”
uygulanmıştır. Uygulama sırasında çocukların eksiksiz katılımına dikkat
edilmiştir. Atölyelerde, çocuklara dramanın teknikleri olan doğaçlama, rol
oynama, pantomim, sıcak sandalye, donmuş çerçeve, rol kartları vb.
teknikler ile öz düzenleme becerileri kazandırılması hedeflenmiştir. Öz
düzenleme becerileri davranışı düzenleme alt boyutunda empati kurma,
uygun olan davranışı karar verme, seçim yapma, aşırı davranışlardan
kaçınma ve davranış kontrolü gibi becerilerini; dikkati düzenleme alt
boyutunda dikkat edilecek durumu fark etme, dikkatini yöneltme,
sürdürme gibi becerilerini; duyguyu düzenleme boyutunda duygularını
fark etme, ifade etme, duygularını kontrol etme gibi becerilerini
geliştirmeyi amaçlamıştır. Öz düzenleme gelişimi için öneme sahip olan
dil edinimi için de ayrıca atölyeler hazırlanmıştır. Çocukların alıcı ve ifade
edici dil becerilerini, sözcük dağarcığını geliştirici etkinlikler
uygulanmıştır. Problem çözümü, sınıflandırmasına yönelik de atölyeler
hazırlanmıştır. Öz düzenleme gelişimi birbirine bağlı süreçlerin iç içe
geçmesi ve her bir alt boyutun birbirini etkilemesi nedeniyle tüm atölyeler
bir beceriye odaklanmakla beraber tüm alt boyutları geliştirici kazanımlar
içermektedir. Uygulama sürecinin bitmesinin ardından deney ve kontrol
grubuna son test uygulanmıştır.
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Tablo 1. Öz düzenleme yaratıcı drama atölye uygulama planı
Atölye Sırası
Atölye 1
Atölye 2
Atölye 3
Atölye 4
Atölye 5
Atölye 6
Atölye 7
Atölye 8
Atölye 9
Atölye 10
Atölye 11
Atölye 12
Atölye 13
Atölye 14
Atölye 15
Atölye 16
Atölye 17
Atölye 18
Atölye 19
Atölye 20
Atölye 21
Atölye 22
Atölye 23
Atölye 24

Hedeflenen Beceri
Uygun olan davranışı seçme ve uygulama
Problem Çözme
Dikkati Yönlendirme
Alıcı ve İfade Edici Dil
Dil ve dikkat becerileri geliştirme
Dürtü Kontrolü
Dürtü Kontrolü
Duyguları Fark Etme
Duygularını İfade Etme
Duygu kontrolü
Olumsuz Duygularla Başa çıkma
Empati kurma
Problemin Farkına varma
Problemi Önemine göre Sınıflandırma
Karar verme
Problemi tanımlama
Dikkat edilecek durumu sezme
Dikkati sürdürme
Dikkati hazırlama
Odak noktasını koruma
İçsel konuşma
Davranışın kontrolü
Dikkatin kontrolü
Duygu kontrolü

3.6.Verilerin Analizi
Araştırmada “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeğinden” elde edilen
verilerin analizi SPSS 18.0 Programı kullanılarak yapılmıştır.
Verilerin analizinde, ön- test ve son-test aşamalarındaki ortalama ve
standart sapma verilerinin maksimum ve minimum değerler aralıklarına
bakılarak betimleyici istatistiki tabloları oluşturulmuştur. Performans
Görevlerinin Uygulanmasında iki alt boyuta ayrılmış ve bu boyutlardaki
değişimlere göre sonuçlar elde edilmiştir. Verilerin normal dağılım
gösterip göstermediğinin belirlenmesi için öncelikle normallik testi
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gerçekleştirilmiştir. Kolmogorov Smirnov testi sonuçlarına göre verilerin
normal dağıldığı belirlenmiş ve grup karşılaştırmalarında t testi
istatistiğinden yararlanılmıştır.
4. Bulgular
Bu bölümde deney ve kontrol gruplarının Okul Öncesi Öz
Düzenleme Değerlendirme Ölçeğindeki (OÖDÖ) sorulara verdikleri
cevaplardan elde edilen bulgular tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır.
4.1. Deney-Kontrol Grubu Ön-testlerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi “Deney ve kontrol gruplarının öz
düzenleme becerileri değerlendirme ölçeğinden almış oldukları ön test
puanları arasında fark var mıdır?
a) Deney ve Kontrol Grubu Ön-test Toplam Puanlarına İlişkin
Bulgular
Araştırmanın alt problemi “Deney ve kontrol gruplarının öz
düzenleme becerileri değerlendirme ölçeğinden almış oldukları toplam
öntest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde belirtilmiştir.
Bu amaçla deney ve kontrol gruplarının ön-test puanlarına ilişkin t testi
sonuçları Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunun OÖDÖ Ön-testlerindeki
Toplam Puanlarına İlişkin t-testi Sonuçları

Ölçümler

N

X

Ss

df

t

p

Deney Grubu
Kontrol Grubu

22
20

26,86
26,70

3,99
4,54

40

0,123

0,902

Yapılan analiz sonucunda, deney grubu ve kontrol grubu
çocuklarının OÖDÖ puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı
görülmüştür. Buradan yola çıkılarak deney ve kontrol grubunun sahip
oldukları öz düzenleme becerileri açısından birbirlerine denk olduğu
sonucu çıkartılabilir.
Deney ve kontrol gruplarının OÖDÖ ön testi alt boyutlar bazında
anlamlı bir fark olup olmadığı, varsa ne yönde olduğunu saptamak
amacıyla t-testi yapılmış ve Tablo 3’teki bulgulara ulaşılmıştır.
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Deney ve Kontrol Grubu “Dikkat ve Dürtü Kontrolü” Alt
Boyutu Öntest Bulguları
Araştırmanın bu alt problemi “Deney-kontrol gruplarının öz
düzenleme becerileri değerlendirme ölçeğinin “Dikkat ve dürtü kontrolü”
boyutundan almış oldukları ön-test puanları arasında anlamlı bir fark var
mıdır?” şeklinde belirtilmektedir. Bu amaçla deney ve kontrol gruplarının
ön test puanlarına ilişkin t testi sonuçları Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubunun OÖDÖ Dikkat ve Dürtü
Kontrolü Boyutu t-testi Sonuçları
Ölçümler
Deney Grubu
Kontrol Grubu

N
22
20

X
18,09
17,30

Ss
3,96
3,92

df
40

t
0,65

p
0,52

Tablo 3’te görüldüğü üzere Dikkat ve Dürtü Kontrolü alt boyutunda
deney grubunun ortalaması 18,09, kontrol grubunun 17,30’dur. Yapılan
analiz sonucunda deney grubu ve kontrol grubu çocukları OÖDÖ puanları
arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Buradan yola çıkılarak
deney ve kontrol grubunun sahip oldukları öz düzenleme becerilerinin
Dikkat ve Dürtü Kontrolü alt boyutu açısından denk olduğu sonucuna
varılmıştır.
Deney-Kontrol Grubu “Olumlu Duygu” Alt Boyutu Öntest
Bulguları
Araştırmanın bu alt problemi ise, “Deney-kontrol gruplarının öz
düzenleme becerileri değerlendirme ölçeğinin “Olumlu duygu”
boyutundan almış oldukları ön-test puanları arasında anlamlı bir fark var
mıdır?” şeklinde belirtilmektedir. Bu amaçla deney ve kontrol gruplarının
ön test puanlarına ilişkin t testi sonuçları Tablo 4’te sunulmaktadır.
Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubunun OÖDÖ Olumlu Duygu
Boyutundaki t-testi Sonuçları
Ölçümler
Deney Grubu
Kontrol Grubu

N
22
20

X
8,77
9,40

Ss
3,19
2,79

df
40

t
-,679

p
0,501

Tablo 4’te görüldüğü üzere Olumlu Duygu alt boyutunda deney
grubunun ortalaması 8,77; kontrol grubunun 9,40’dır. Yapılan analiz
sonucunda deney grubu ve kontrol grubu çocukları OÖDÖ puanları
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arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Buradan yola çıkılarak
deney ve kontrol grubunun sahip oldukları öz düzenleme becerilerinin
Olumlu Duygu alt boyutu açısından denk olduğu sonucuna varılmıştır.
Yapılan testler sonucunda hem toplam t testi puanları hem de alt
boyutlar bazında deney ve kontrol grubunun sahip olduğu becerilerin
benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
4.2. Kontrol Grubu Öntest-Sontest Puanlarına İlişkin Bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi “Kontrol grubunun öz düzenleme
becerileri değerlendirme ölçeğinden almış oldukları Ön test- son test
puanları arasında fark var mıdır?
Kontrol Grubu Öntest – Sontest Toplam Puanlarına İlişkin Bulgular
Araştırmanın bu alt problemi “Kontrol grubunun OÖDÖ ölçeği
Öntest ve sontest toplam puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?”
şeklinde belirtilmektedir. Bu amaçla kontrol grubunun ön-test ve son test
puanlarına ilişkin t testi sonuçları Tablo 5’te sunulmaktadır.
Tablo 5. Kontrol Grubu Çocuklarının Öntest – Sontest Toplam
Puanlarına İlişkin t-testi Sonuçları

Ölçümler
Deney Grubu
Kontrol Grubu

N
22
20

X
26,70
27,15

Ss
4,54
4,64

df
19

t
0,691

p
0,498

Deney grubuna 12 haftalık öz düzenleme temelli yaratıcı drama
eğitimi uygulanmış, kontrol grubu da okul öncesi öğretim programına
uygun olarak eğitim öğretime devam etmişlerdir. Kontrol grubunda drama
etkinlikleri gerçekleştirilmemiştir. Tablo 5’te görüldüğü üzere kontrol
grubu ön test aritmetik ortalaması 26,70 iken son test ortalaması 27,15’dir.
Kontrol grubunun son test ortalamalarında ön teste kıyasla anlamlı
düzeyde olmasa da bir artış gözlenmiştir. Ancak yapılan t testi analizi
sonucunda kontrol grubunun OÖDÖ ön test-son test puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Kontrol Grubu “Dikkat ve dürtü kontrolü” Alt Boyutu Öntest Sontest Bulguları
Araştırmanın bu alt problemi “Kontrol grubunun öz düzenleme
becerileri değerlendirme ölçeğinin “Dikkat ve dürtü kontrolü” alt
boyutundan aldıkları ön-test son-test puanları arasında anlamlı bir fark var
mıdır?” şeklinde belirtilmektedir. Kontrol Grubu dikkat ve dürtü kontrolü
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alt boyutu Öntest – sontestlerine yönelik t-testi bulguları Tablo 6’da
sunulmaktadır.
Tablo 6: Kontrol Grubu OÖDÖ’i Dikkat ve Dürtü Kontrolü Alt
Boyut
Öntest –
Ss
df t
p
Sontest t- Ölçümler N X
testi
Bulguları
Öntest
Sontest

20
20

17,30
17,75

3,92
3,64

19

-1,03

0,32

Yapılan analiz sonucunda kontrol grubunda yer alan
çocuklarınöntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı
görülmüştür. Öz düzenleme temelli yaratıcı drama eğitimi almayan kontrol
grubu çocuklarının öntest ve sontest sonuçları karşılaştırıldığında, “Dikkat
ve dürtü kontrolü” alt boyutu öz düzenleme becerilerinde ilerleme
kaydetmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Kontrol Grubu “Olumlu Duygu” Alt Boyutu Öntest - Sontest
Bulguları
Araştırmanın bu alt problemi ise “Kontrol grubunun öz düzenleme
becerileri değerlendirme ölçeğinin Olumlu duygu alt boyutundan almış
oldukları öntest - sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?”
şeklinde belirtilmektedir. Kontrol Grubu OÖDÖ olumlu duygu alt boyutu
öntest - sontest t-testi bulguları Tablo 7’de sunulmaktadır.
Tablo 7. Kontrol Grubu OÖDÖ Olumlu Duygu Boyutundaki Öntest
- Sontest t-testi Sonuçları
Ölçümler

N

X

Ss

df

t

p

Öntest
Sontest

20
20

9,40
9,40

2,79
3,25

19

,000

1,00

Yapılan analiz sonucunda, kontrol gurubu çocuklarının ön test ve
son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Bulgular
incelendiğinde; öz düzenleme temelli yaratıcı drama eğitimi almayan,
kontrol grubunda yer alan çocukların öntest ve sontest puanları
karşılaştırıldığında, olumlu duygu alt boyutunda ilerleme kaydetmedikleri
söylenilebilir.
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4.3. Deney Grubu Öntest-Sontest Puanlarına İlişkin Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt problemi deney grubunun öz düzenleme
becerileri değerlendirme ölçeğinden aldıkları ön-test ve son-test puanları
arasında anlamlı fark var mıdır?
Deney Grubu Öntest - Sontest Toplam Puanlarına İlişkin t- testi
Sonuçları
Araştırmanın bu alt problemi “Deney grubunun OÖDÖ ölçeği
öntest-sontest toplam puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? “
şeklinde belirtilmektedir. Bu amaçla deney grubuna yaratıcı drama
programının uygulanmasından önce yapılan OÖDÖ ön test puanları ile
etkinlikten sonra yapılan OÖDÖ son test puanları arasında anlamlı bir fark
olup olmadığını saptamak amacıyla t-testi yapılmış ve Tablo 8’deki
bulgulara ulaşılmıştır.
Tablo 8: Deney Grubunun OÖDÖ Öntest Puanlarına İlişkin t-testi Sonuçları
Ölçümler

N

X

Öntest
Sontest

22
22

26,86
33,36

Sontest Toplam

Ss

df

t

p

3,99
4,24

21

-9,14

,000*

p<.000 düzeyinde anlamlı
Ortalamalara bakıldığında öntest ortalaması 26,86 iken sontest
ortalaması 33,36’dır ve bu da sontest lehine bir fark olduğunu gösterir.
Yapılan analiz sonucunda 12 haftalık yaratıcı drama etkinliği uygulanan
deney grubunun öz düzenleme becerilerinde öntest ve sontest toplam
puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu sonuç
doğrultusunda deney grubunda öz düzenleme becerilerinin kazanımı
açısından ilerleme olduğu söylenebilir.
Deney Grubu Dikkat ve Dürtü Kontrolü Alt Boyutu Bulguları
Araştırmanın bu alt problemi “Deney grubunun öz düzenleme
becerileri değerlendirme ölçeğinin dikkat ve dürtü kontrolü alt boyutundan
aldıkları öntest - sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?”
şeklinde belirtilmektedir. Deney Grubu dikkat ve dürtü kontrolü boyutu
öntest –sontest puanlarına ilişkin t-testi bulguları Tablo 9’da
sunulmaktadır.
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Tablo 9. Deney Grubu Dikkat ve Dürtü Kontrolü Boyutundaki Ön
test-Son test Puanlarına Yönelik t-testi Bulguları
Ölçümler
Öntest
Sontest

N
22
22

X
18,09
21,32

Ss
3,96
2,88

df
21

t
-5,291

p
,000*

*p< . 000 düzeyinde anlamlı
Ortalamalara bakıldığında ön-test ortalaması 18,09 iken son test
ortalaması 21,32’dır ve bu da deney grubunun lehine bir fark olduğunu
gösterir. Yapılan analiz sonucunda deney gurubu çocuklarının dikkat ve
dürtü alt boyutu ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark
olduğu görülmüştür. Bulgular, drama etkinliği uygulanan deney grubu
çocuklarının deneysel işlem öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında dikkat ve
dürtü kontrolü alt boyutu bazında ilerleme kaydettiği göstermektedir.
Deney Grubu “Olumlu Duygu” Alt Boyutu Öntest - Sontest
Bulgular
Araştırmanın bu alt problemi ise “Deney grubunun öz düzenleme
becerileri değerlendirme ölçeğinin olumlu duygu alt boyutundan aldıkları
öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde
belirtilmektedir. Deney Grubu OÖDÖ olumlu duygu alt boyutu öntest –
Sontest puanlarına ilişkin t-testi bulguları Tablo 10’da sunulmaktadır.
Tablo 10: Deney grubu OÖDÖ Olumlu Duygu Alt Boyutu ÖntestSontest Puanlarına İlişkin t-testi Sonuçları.
Ölçümler

N

X

Ss

df

t

p

Öntest

22

3,77

3,19

21

-7,85

,000*

Sontest

22

12,04

3,04

*p< .000 düzeyinde anlamlı
Ortalamalara bakıldığında ön test ortalaması 3,77 iken son test
ortalaması 12,04 tür ve bu da deney grubunun lehine bir fark olduğunu
gösterir. Yapılan analiz sonucunda deney gurubu çocuklarının olumlu
duygu alt boyutu ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark
olduğu görülmüştür. Bulgular; drama etkinliği uygulanan deney grubu
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çocuklarının deneysel işlem öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında olumlu
duygu alt boyutu bazında ilerleme kaydettiği sonucuna ulaşılmıştır.
4.4. Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest Toplam Puanlarına
İlişkin Bulgular
Araştırmanın dördüncü alt problemi “Deney ve kontrol gruplarının
öz düzenleme becerileri değerlendirme ölçeğinden almış oldukları son test
puanları arasında fark var mıdır?
Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest Toplam Puanlarına İlişkin
Bulgular
Araştırmanın bu alt problemi “Deney ve kontrol gruplarının OÖDÖ
Toplam son-test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde
belirtilmektedir. Deney ve kontrol grubunun OÖDÖ son test toplam
puanları t-testi sonuçları Tablo 11’de sunulmaktadır.
Tablo 11. Deney ve Kontrol Grubunun OÖDÖ Toplam Sontest
Puanlarına İlişkin t-testi Bulguları
Ölçümler
Deney Grubu
Kontrol Grubu

N
22
20

X
33,36
27,15

Ss
4,25
4,64

df
40

t
4,51

p
0,000*

p< .000 düzeyinde anlamlı.
Yapılan analiz sonucunda deney grubu ve kontrol grubu çocukları
OÖDÖ son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.
Ortalamalara bakıldığında deney grubunun ortalaması 33,36 iken kontrol
grubunun ortalaması 27,15’dir ve bu da deney grubunun lehine bir fark
olduğunu gösterir. Bulgular; yaratıcı drama etkinliği uygulanan deney
grubu çocuklarının öz düzenleme becerilerinde ilerleme olduğunu
göstermektedir.
Deney-Kontrol Gruplarının “Dikkat ve Dürtü Kontrolü” Alt Boyutu
Son-test Bulguları
Araştırmanın bu alt problemi “Deney-kontrol gruplarının öz
düzenleme becerileri değerlendirme ölçeğinin dikkat ve dürtü kontrolü alt
boyutu son-test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde
belirtilmektedir. Deney ve kontrol grubunun dikkat ve dürtü kontrolü alt
boyut bazında sontest puanlarına ilişkin t-testi bulguları Tablo 12’de
sunulmaktadır.
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Tablo 12. Deney ve Kontrol Grubunun Sontest Dikkat ve Dürtü
Kontrolü Boyutundaki t-testi Sonuçları
Ölçümler
Deney Grubu

N
22

21,32

Ss
2,88

Kontrol Grubu

20

17,75

3,64

X

df
40

t
3,49

p
0,001*

p< .05 düzeyinde anlamlı.
Yapılan analiz sonucunda birinci alt boyut olan dikkat ve dürtü
kontrolü bazında deney ve kontrol grubu çocuklarının OÖDÖ son test
puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ortalamalara
bakıldığında deney grubunun ortalaması 21,32 iken kontrol grubunun
ortalaması 17,75’dir ve bu da deney grubunun lehine bir fark olduğunu
gösterir. Bulgular; yaratıcı drama etkinliği uygulanan deney grubu
çocuklarının okul öncesi programı uygulanan kontrol grubu çocuklarına
göre öz düzenleme becerileri dikkat ve dürtü kontrolü alt boyut bazında
ilerleme olduğunu göstermektedir.
Deney ve Kontrol Gruplarının “Olumlu duygu” Alt Boyutu t testi
Bulguları
Araştırmanın bu alt probleminde ise “Deney-kontrol gruplarının
“Olumlu duygu” boyutundan almış oldukları son-test puanları arasında
anlamlı bir fark var mıdır? şeklinde belirtilmektedir. Deney ve kontrol
grubunun sontest ikinci alt boyut bazında t-testi bulguları Tablo 13’te
sunulmaktadır.
Tablo13. Deney ve Kontrol Grubunun Sontest Olumlu Duygu Alt
Boyutundaki t-testi Bulguları
Ölçümler

N

X

Ss

df

t

p

Deney Grubu

22

12,05

3,05

40

2,714

,010*

Kontrol Grubu

20

9,40

3,25

p<.05düzeyinde anlamlı.
Yapılan analiz sonucunda ikinci alt boyut olan Olumlu Duygu
bazında deney ve kontrol grubu çocuklarının OÖDÖ son test puanları
arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ortalamalara bakıldığında
deney grubunun ortalaması 12,05 iken kontrol grubunun ortalaması
9,40’dır ve bu da deney grubunun lehine bir fark olduğunu gösterir.
Bulgular; yaratıcı drama etkinliği uygulanan deney grubu çocuklarının
okul öncesi programı uygulanan kontrol grubu çocuklarına göre öz
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düzenleme becerilerinde Olumlu Duygu alt boyutunda ilerleme olduğunu
göstermektedir.
5. Sonuç ve Tartışma
Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği’ne İlişkin Bulgulara Dair
Tartışma
Araştırmada “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği” veri toplama
aracı ön test olarak hem deney grubuna hem de kontrol grubuna
uygulanmıştır ve grupların “Yaratıcı Drama Uygulaması” yapılmadan
önce birbirine denk olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Birbirine benzer beceri
seviyelerine sahip ve aynı çevreden etkilenen çocukların yer aldığı
sınıflarda her iki gruba da okul öncesi eğitimi programı uygulanmıştır.
Bununla birlikte; deney grubuna yaratıcı drama yöntemiyle öz düzenleme
becerilerini geliştirmeye yönelik program uygulanmıştır.
Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği ön test son test ölçümlerinde
okul öncesi eğitiminde yaratıcı drama yöntemi ile eğitim alan deney grubu
çocuklarının öz düzenleme beceri puanlarında anlamlı bir artış
görülmüştür. Kontrol grubunun son test ortalamalarında ön teste kıyasla
bir artış gözlenmekte olsa da yapılan analiz sonucunda kontrol grubunun
OÖDÖ ön test-son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı
bulunmuştur. Bu durumun deney grubu lehine bir fark yarattığını söylemek
mümkündür. Her iki grupta da okul öncesi eğitimi programı uygulanan
çocuklar, deney grubuna yaratıcı drama temelli öz düzenleme becerileri
kazandırma atölyeleri uygulanmasıyla farklı bir sevide gelişme
göstermiştir.
Bulgular alt boyut bazında incelendiği zaman deney grubu birinci
alt boyut “Dürtü ve Dikkat Kontrolü” ön test son test analizi sonucunda,
yaratıcı drama yöntemi ile öz düzenleme eğitimi alan deney grubu
çocuklarının puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.
Kontrol grubu bulguları incelendiğinde ise “Dürtü ve Dikkat Kontrolü”
analizi sonucunda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yaratıcı drama
yöntemi ile hazırlanmış olan öz düzenleme becerileri etkinlikleri deney
grubu çocuklarının öz düzenleme becerileri dürtü ve dikkat alt boyunda
hedeflenen becerilerini kazandırdığını göstermektedir. Bu araştırma
bulgularını destekler nitelikte olan Kıyaker (2017) çalışmasında, yaratıcı
drama etkinliklerinin uygulandığı deney grubunu oluşturan çocuklarının
toplam son test puanlarında ve “Dürtü ve Dikkat Kontrolü” puanlarında öz
düzenleme becerilerinin artış gösterdiği bulgusuna ulaşmıştır. Kıyaker
(2017), çalışmasında yaratıcı dramanın öz düzenleme becerilerinin
kazandırılmasında etkili bir öğretim aracı olduğu sonucuna ulaşmıştır.
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Diğer bir analiz olan deney gurubu çocuklarının ikinci alt boyut
“Olumlu Duygu” ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark
olduğu görülmüştür. Drama etkinliği uygulanan deney grubu çocuklarının
etkinlik öncesi ve sonrası karşılattırıldığında “Olumlu Duygu” alt boyut
bazında ilerleme kaydettiği sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi programı
ile eğitim gören kontrol grubu çocuklarının ön test son test
karşılaştırılmasında olumlu duygu kontrolü alt boyutunda ilerleme
kaydetmediği bilgisine ulaşılmıştır. Bu araştırmada kontrol grubunun ön
test son test bulguları; “Dürtü ve Dikkat Kontrolü” ve “Olumlu Duygu”
bulguları deney grubu lehine sonuçlanmıştır. Deney grubu yaratıcı drama
etkinliklerinin ardından ilerleme kaydederken kontrol grubunda anlamlı bir
fark ortaya çıkmamıştır. Her iki grup, okul öncesi eğitim kazanım ve
göstergeleri doğrultusunda aynı sürelerde örgün eğitimden faydalanmıştır
ve grupların ön test sonuçlarına göre aynı seviyelerde olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca deney grubu çocuklarına yönelik hazırlanan yaratıcı
drama eğitim etkinliklerinin kazanımları okul öncesi eğitim programı
kazanım ve göstergelerinden oluşturulmuştur. Bu durum göz önünde
bulundurulduğunda yaratıcı drama yönteminin öz düzenleme becerilerinin
öğretiminde etkili bir araç olduğu göstermektedir.
Yaratıcı dramanın, dramatik oyunu da içinde barındırdığını belirten
Elias ve Berk (2002) yaptığı araştırmada oyunun çocukların öz düzenleme
becerilerini geliştirdiğini öne sürmüştür. Elias ve Berk (2002),
Vygotsy’nin sosyokültürel teorisi içinde yer alan erken çocuklukta oyunun
çocukların öz düzenleme becerilerini geliştirmesi savını çalışmasında
temel almıştır ve bu savı temel alarak yaptığı deneysel araştırmasında
özellikle dürtüsel çocukların davranışlarını kontrol etmelerinde
sosyodramatik oyunun etkili olduğu bulgularına ulaşmıştır.
Deney ve kontrol grubu son testlerde aldıkları puanlar bakımından
karşılaştırıldığında deney grubu son test sonuçlarında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Alt boyutlar bazında incelendiğinde her iki alt boyutta da
deney grubu lehine bir sonuca ulaşılmıştır. Kontrol grubunda ise anlamlı
bir farklılık bulunamamıştır. Yaratıcı drama yöntemi ile öz düzenleme
becerileri kazandırılması hedeflenen deney grubu çocuklarının “Dikkat ve
Dürtü Kontrolü ve Olumlu Duygu” boyutunda kontrol grubuna göre daha
fazla gelişme göstermiştir.
Bu araştırmanın Olumlu Duygu alt boyutu son test sonucunda deney
grubuna göre olumlu yönde bir farklılık bulunurken, aksi yönde bulgulara
ulaşan Kıyaker (2017) çalışmasında yaratıcı drama eğitimi uyguladığı
deney grubu son test uygulamasında Olumlu Duygu alt boyutunda bir
farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Araştırmanın bulguları göz önünde
bulundurulduğunda bu araştırmada deney grubu çocuklarına uygulanan öz
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düzenleme becerilerini geliştirmeye dönük etkinliklerin diğer araştırmaya
göre öz düzenleme gelişimini daha fazla desteklediği söylemek
mümkündür.
Keleş (2014) Kültürel-Tarihsel Kuram bağlamında hazırladığı
eğitim programı ile yaptığı çalışmasında 48-60 ay aralığındaki çocukların
öz-düzenleme gelişimlerini üç boyutta desteklediği ve Vygotsky’nin
Kuramı doğrultusunda hazırlanan eğitim programının etkili olduğunu
saptamıştır. Çocukların, “Çalışma Belleği ve Planlama, Doyumu Erteleme
ve Başlatma/Bastırma” boyutlarına ilişkin bu alanlarda ilerlemeler
gösterdiği tespit edilmiştir.
Okul öncesi alanında yapılan bazı çalışmalarda araştırmacılar
yaratıcı dramanın beceri kazanımına etkisini incelemiş ve olumlu
sonuçlara ulaşmışlardır. Gültekin (2014), “Yaratıcı drama eğitiminin 6072 aylık çocukların sosyal-duygusal gelişimine etkisi”; Sevgen (2016),
“Yaratıcı drama yoluyla çocuklara verilen sosyal beceri eğitiminin
anaokulu çocuklarının sosyal gelişimlerine ve yaratıcılıklarına etkisi”; İbiş
(2017), “Değerler eğitimi temelli yaratıcı drama programının 5-6 yaş
çocuklarının sosyal becerilerinin gelişimine etkisi”; Kıyaker (2017), “6272 Ay Çocuklarının Öz Düzenleme Becerisi Üzerinde Eğitici Drama
Programının Etkisinin İncelenmesi”; “Demir (2018), “Anasınıfına devam
eden çocuklara zihinsel düşünme becerilerinin kazandırılmasında yaratıcı
drama çalışmalarının etkisi”nin incelenmesi adlı yüksek lisans tezlerinde
beceri kazandırılmasında yaratıcı drama yöntemiyle eğitim programını
kullanmışlardır ve bununla birlikte deney ve kontrol grubu
karşılaştırmalarında
yaratıcı
dramanın
çocuklara
davranış
kazandırılmasında olumlu etkilerini ölçmüşlerdir. Önder’e göre (2012),
özellikle çocuk tarafından oyun olarak algılanan yaratıcı drama
etkinlikleri, diğer birçok etkinliğe oranla çocuğun ilgisini uyandırabilir ve
bu nedenle tüm gelişim alanlarında daha iyi bir performans göstermesine
neden olduğunu ifade etmektedir.
Aksoy ve Yaralı (2017) çalışmalarında, çocukların oyun becerileri
ile öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir ve araştırmanın
sonucuna göre, olumlu duygu puanı yüksek olan çocukların oyun
becerilerinin de gelişmiş olduğunu bulmuştur. Araştırmacı, erken çocukluk
dönemi boyunca öz düzenleme hızlı bir gelişme gösterdiğini ve öz
düzenleme becerisi gelişmemiş çocukların bu konuda desteklenmeleri,
hayatlarının sonraki dönemlerinde akademik beceriler ve sosyal
yetkinlikleri için olumlu katkı sağlayacağını belirtmiştir.
Yu-chu Yeh ve Me-Lin Li (2008) “Ekolojik Sistemler Yaratıcılık
Gelişimi Modeli”’ne dayanarak 4 ve 6 yaş aralığında 114 okul öncesi
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çocuğu ile yaptıkları araştırmalarında yaş, mizaç duygu düzenleme
stratejileri ve yaratıcı drama eğitiminin çocukların yaratıcılık gelişimine
etkisini incelemiştir. Araştırmalarının sonucunda yaş, mizaç, duygu
düzenleme stratejileri ve yaratıcı drama eğitimi ile yaratıcılık arasında
anlamalı bir ilişki bulmuş ve yaratıcı drama ve diğer değişkenlerin
çocukların yaratıcıklarını geliştirmelerinde açıkça fayda sağladığını
belirtmiştir.
6. Öneriler
Bu araştırma; okul öncesi çocuklarına öz düzenleme becerilerinin
kazandırılmasında yaratıcı drama eğitiminin etkili olduğunu gösterir
nitelikte bir çalışmadır. Araştırmanın uygulama sürecine ve ileriye dönük
araştırmalara yönelik önerilerine şu önerilerde bulunulabilir:
Okul öncesi öğretmenlerine dağıtılmak üzere öz düzenlemenin
önemine ilişkin kılavuz kitap dağıtılabilir ya da dağıtılan kılavuz içinde
bölüm ayrılabilir.
Öz düzenleme beceri öğretiminde yaratıcı drama uygulamalarını
artırılması için öğretmenlerin hizmet içi eğitim almaları sağlanabilir.
Okul öncesi eğitimi programı kazanım ve göstergeleri öz düzenleme
alt boyutlarını kapsayacak şekilde düzenlenebilir.
Bu çalışma bir okulda 3 ay süreyle gerçekleştirilmiştir. Benzer
araştırmaların daha büyük örneklemlerle ve daha uzun süreli
gerçekleştirilerek geçerliği araştırılabilir.
Bu çalışma da “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği” kullanılmıştır.
Çocukların öz düzenleme becerilerini farklı duyusal ve bilişsel
özelliklerini belirleyecek farklı ölçeklerde kullanılarak araştırılabilir.
Araştırmacıların öz düzenleme becerilerini geliştirmeye yönelik
eğitim araçları ve programları hazırlamaları önerilir.
Ülkemiz
incelenebilir.

çocuklarının

öz

düzenleme

gelişim

basamakları
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1.Giriş
Çin’de 2019 yılında ortaya çıkan Covid salgını karşısında pek çok
önlem alınmaya çalışılmıştır. Ancak karantinada alınan önlemlere rağmen
yayılmaya başlayan hastalık tüm dünyayı etkilemiştir. Wang ve ark.’a
(2020) göre tüm dünyada hızla artmaya devam eden vaka sayıları
ölümlerin artmasına sebep olmuş ve bu durumda devletlerin birtakım
tedbirler almasını zorunlu kılmıştır (Akt. Dikmen ve Bahçeci, 2020).
Salgın sonrasında ülkeler uzaktan çalışma, sokağa çıkma yasağı, izole
olma ve salgına karşı mesafeyi koruma gibi farklı tedbirler almışlardır
(Bozkurt, 2020). Toplumların tarihi incelendiğinde bir takım siyasi,
ekonomik, kültürel değişimler nasıl toplumun tamamını etkilemişse bu
salgında toplumun eğitim süreçlerini olumsuz etkilemiştir (Şişman 2010).
Hens ve diğ. (2009) göre bundan önceki pandemi dönemlerinde de
okulların kapatılması öncelikli önlemler arasında yer almaktadır (Akt.
Kürtüncü ve Kurt, 2020). Bu bağlamda salgının toplumda yayılmasını
önlemek amacıyla ülkeler eğitim politikalarında birtakım değişiklikler
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yapmaya karar vererek tüm eğitim kademelerinde yüz yüze eğitim
yönteminden uzaktan eğitime geçmeye karar vermişlerdir. Dünya
genelinde çoğu ülkeyi etkileyen Covid-19 salgını Türkiye’yi de etkilemiş
ve birçok alanda değişim ve dönüşüme sebep olmakla birlikte yaşantıyı
büyük oranda etkilemiştir. Ülkemizde okulların online eğitime geçmesi,
uzaktan eğitim bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Eğitim
Bilişim Ağı (EBA)’ yı devreye almasıyla birlikte eğitimde, toplumun hiç
de alışık olmadığı bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Keskin ve Özer Kaya,
(2020, s.60) konuya ilişkin olarak “tüm öğretim kademelerinde yüz yüze
eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitime geçilmesine, yerel ve merkezi
sınavların ertelenmesine ve öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede
web tabanlı sınavların devreye girmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda,
örgün eğitime göre yapılandırılmış sistemin acil olarak kriz yönetimi ile
web tabanlı uzaktan eğitim sistemine dönüştürülmesi gerekmiştir”
ifadelerini kullanmıştır.
Toplumların hızlı değişimi, insanları yeni arayışlara sevk etmektedir.
Bu yeni arayışlar eğitim bağlamında da kendisini göstermiştir (Girginer,
2002). Bu yeni arayışlar sonucu ortaya çıkan uzaktan eğitim konusunda
Toker Gökçe’nin (2008) belirttiği üzere uzaktan eğitim yıllardır insanların
ilgisini çekmekte ve bu konuda uluslararası alanda kongreler,
sempozyumlar düzenlenmektedir. Toker Gökçe’nin (2008) 14 yıl önce
yapmış olduğu tespitler bağlamında düşünüldüğünde bugün salgınla
birlikte uzaktan eğitime olan ilginin zirve noktasına geldiği söylenebilir.
Türkiye uzaktan eğitime ilişkin yapılan uygulamaların tarihinin çok
eskilere dayandığı söylenebilir. Yıllar içinde uzaktan eğitimle ilgili
çalışmalar devam etmiş değişim ve gelişmeler gerçekleştirilmiştir.
Özellikle salgın döneminde uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik
çalışmaların hız kazandığı söylenebilir. Gelişen teknolojiyle birlikte
Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamalarının yıllar içinde gelişmeye devam
edeceği öngörülmektedir.
Covid- 19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına
almıştır. Birçok sektörde olduğu gibi eğitim sistemi de salgından
etkilenmiş ve bu doğrultuda yeni önlemlerin alınması gerekmiştir. Alınan
bu önlemler eğitim alanında birtakım değişiklikleri beraberinde getirmiştir.
Bu değişimden etkilenen eğitim kurumlarından bir tanesi de sağlık meslek
liseleridir. Sağlık Meslek Liselerinde dersler, teorik ve uygulamalı dersler
olarak işlenmekte olup özellikle meslek derslerinde uygulama (pratik)
yöntemi daha çok kullanılmaktadır. Meslek dersleri açısından öğrencilerin
teorikle öğrendiği bilgilerin uygulama yaptırmak suretiyle öğrenilenlerin
bilgi ve beceriye dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Uzaktan eğitimle yapılan
derslerde teorik konuların aktarımında problem gözlemlenmezken, beceri
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kazandırma konusunda uygulama yapılması gereken konularda gerek
göstererek yaptıramama gerekse sınıf ortamında bulunması ve bizzat
öğrencinin materyal üzerinde uygulaması gereken konularda uzaktan
eğitimle yetersiz kalındığı düşünülmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında
Sağlık Meslek Lisesi meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine ilişkin görüşleri incelenmeye
çalışılmıştır.
Bu doğrultuda uzaktan eğitim ile ilgili Sağlık Meslek Lisesi meslek
dersleri öğretmen görüşlerinden hareketle öğrenciler için uzaktan eğitim
çalışmalarının avantajları, dezavantajları, verimliliğinin değerlendirilmesi
uzaktan eğitim sürecinin niteliğinin artmasına katkı sağlayacağından
dolayı önem taşımaktadır. Araştırma bu açıdan önemli görülmektedir.
2.Yöntem
2.1. Araştırma modeli
Araştırma nitel yöntemle yürütülmüş ve olgubilim deseniyle
yapılandırılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2013) göre olgu bilim çalışmaları
bize kesin olmayan ve genellenebilir neticeler ortaya koymayacağı gibi var
olan olguları tanımamızı ve olguları anlamamıza destek olacak deneyimler
ve yaşantılar ortaya çıkarabilir. Olgu bilim, olgu ile ilgili bilgiler edinmek
için bireylerin tecrübelerinden yararlanan bir araştırma yöntemidir.
Araştırmada Sivas ili merkezindeki devlete bağlı Sağlık meslek
lisesinde görev yapan meslek dersleri (sağlık hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri çalışmanın eksenini
oluşturmaktadır. Çalışmada olgu bilim yöntemini kullanmamızın nedeni;
Çalışmanın amacı olan uzaktan eğitim konusunda sağlık meslek lisesin
meslek dersleri (sağlık hizmetleri alanı) öğretmenlerinin görüşlerini,
deneyim, gözlemlerini ve karşılaşılan problemleri anlamaya çalışmaktır.
2.2. Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubu nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla
kullanılan ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Büyüköztürk vd.’e
(2019) göre ölçüt örnekleme yönteminde çalışma grubu için belirlenen
ölçütü karşılayan birimler (nesneler, olaylar vb.) örnekleme alınırlar
(2019). Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunda, yukarıda belirtilen
özellikleri taşıyan ve Sivas ilinde devlete bağlı Sağlık Meslek Lisesinde
görev yapan uzaktan eğitim kavramı hakkında deneyim sahibi olan 10
meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmeni yer almaktadır. Bu
çalışmada katılımcıların belirlenmesinde; meslek dersi (Sağlık Hizmetleri
alanı) öğretmeni olunması ölçüt olarak belirlenmiştir.

173

Araştırmaya katılan Sağlık Meslek Lisesi meslek dersi (Sağlık
Hizmetleri alanı) öğretmenleri ile ilgili özellikler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1 Çalışma grubunu betimleyen bazı demografik özellikler
Öğretmen Demografik özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
25-35 yaş
36-45 yaş
46-55 yaş
Kıdem(Hizmet Yılı)
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21 Yıl ve üzeri
Haftada Yapılan Uzaktan Eğitim Saati
1 -10 saat
11-20 saat
21 ve üzeri saat
Haftada Yapılan Yüz Yüze Eğitim
Saati
1 -5 saat
6-10
11-20
Toplam

Sayı
(N)

Yüzde (%)

6
4

60
40

2
4
4

20
40
40

0
2
3
0
5

0
20
30
00
50

7
3
0

70
30
00

1
2
7
10

10
20
70
100

Tabloya göre katılımcıların 6’sı kadın 4’ü erkektir. Yaş aralıkları 25 ile
55 arasında değişmektedir. Kıdem yılları ise 6 yıl ile 21 yıl üzeri aralığında
bulunmaktadır. Yine katılımcıların haftalık mesaisi içerisinde çoğunlukla
uzaktan eğitime devam ettikleri görülmektedir.
2.3. Veri toplama araçları ve analizi
Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla
toplanmıştır. Karasar’a göre (2009) göre görüşme formları araştırmacılara
konuları derinlemesine inceleme fırsatı vermektedir. Yine görüşme
sürecinde araştırmacıların yeni sorular sormasına fırsat veren bu
yaklaşımla bilgiler daha detaylı olarak elde edilebilmekte ve bu durum
araştırmanın etkisini arttırmaktadır.
Görüşme formu geliştirilirken öncelikle ilgili literatür taranmış, uygun
bir soru havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra sorular anket şekline
getirilmiş ve eğitim bilimleri alanında uzman bir öğretim üyesinin
incelemesi sağlanmış, akıcılığı ve anlaşılırlığı açısından değerlendirilmiş
ve ön uygulamadan sonra son şekli verilmiştir. Görüşme formunda,
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görüşülen öğretmenlerin belirli bilgilerinin alınacağı kişisel bilgiler
bölümü ve araştırmanın nitel alt problemleri konusunda öğretmenlerin
görüşlerini yansıtmayı amaçlayan sorular yer almaktadır. Çalışmada
salgın sebebiyle yapılan uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşleri
alınarak; uzaktan eğitim “EBA, ZOOM vb” uygulamalarının öğrencilere
sağladığı katkılar, uzaktan eğitimin meslek derslerinde (sağlık hizmetleri
alanında) uygulanabilirliği, meslek dersi (sağlık hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin uzaktan eğitimde karşılaştıkları sorunların ortaya
çıkarılması istenilmiştir.
Çalışmada veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Yıldırım ve
Şimşek’e (2013) göre içerik analizinde katılımcılar tarafından veriler
öncelikle kodlarına ayrılır. Daha sonra benzer kodlar biraraya getirilerek
kategoriler elde edilir. Kategorilerin tamamı ise tema altında yapılandırılır.
Bu bağlamda araştırmada her soru kendi içerisinde Yıldırım ve Şimşek’in
(2013) belirttiği sıralamada incelenmiştir.
3.Bulgular
Tablolar Sağlık Meslek Lisesinde görev yapmakta olan meslek dersi
(Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin uzaktan eğitim uygulamaları
hakkındaki görüşleri ile alt problemlere at verileri içermektedir. Tablolar
belirlenen alt problemlere uygun olarak sırası ile verilmiştir.
3.1. Sağlık Meslek Lisesi Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Kavramına İlişkin Bulgular:
Öğretmenlerin ‘’Uzaktan Eğitim’’ kavramının tanımına ilişkin
görüşleri Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2 Öğretmenlerinin ‘’uzaktan eğitim’’ kavramıyla ilgili görüşleri
Kategori
Uzaktan
Eğitim
Tanımı

Kodlar
Online olarak derslerin yapılması
İletişim eksikliği
Teknolojiden yararlanarak internetten (dijital
ortamdan) eğitim yapmak
İletişim kanallarını kullanarak eğitim vermek

Frekans
3
1
5

%
30
10
50

1

10

Tablo 2’de uzaktan eğitimle ilgili meslek dersleri (sağlık hizmetleri
alanı) öğretmenlerinin farklı tanımlar yaptığı görülmektedir. Meslek dersi
(Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin %50 si uzaktan eğitimi
teknolojiden yararlanarak internetten (dijital ortamdan) eğitim yapmak
olarak tanımlamışlardır. Bu konuda K3; ‘’ Teknolojiden yararlanmak
sureti ile yapılmaya çalışan eğitim yöntemidir.’’ şeklinde tanım yapmıştır.
Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin %30 u uzaktan
eğitimi Online olarak derslerin yapılması olarak tanımlamıştır. K5; ‘’
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Online olarak derslerin işlenmesi olarak’’ ifadelerini kullanmıştır. K4 ise
K5 ten farklı olarak ‘’Uzaktan eğitim iletişim eksikliğidir.’’ İfadesini
kullanmıştır. Farklı tanımlara rağmen öğretmenlerin uzaktan eğitimle ilgili
ortak fikirleri teknolojiden yararlanarak eğitim yapılmasıdır.
3.2. Ülkemizde Yapılan Uzaktan Eğitim Sisteminin Sağlık Meslek
Lisesi Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı) Öğretmenleri Açısından
Değerlendirilmesi ile ilgili Bulgular:
Öğretmenlerin ülkemizde yapılan uzaktan eğitim sistemine ilişkin
görüşleri Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3 Öğretmenlerin ülkemizde
değerlendirmeleri ile ilgili görüşleri

yapılan

uzaktan

eğitimi

Kategori
EBA,ZOOM

Kodlar
Zamanla yapılan değişiklilerle daha iyi oldu
EBA ZOOM’dan daha iyi
Başarılı ve ulaşılabilirliği kolay
ZOOM üzerinden daha rahat ders yapılıyor
Eğitim için yeterli değil

Frekans
1
1
3
1
4

%
10
10
30
10
40

MEB
çalışmalarının
verimi

Başarılı ve başarısı gün geçtikçe artıyor
Elinden geleni yapmakta
Bir yıl geçtikten sonra oturmaya başladı. EBA
üzerinden yapmak yanlıştı.
Verimli olması içim öğrenci katılımı olmalıdır
Verimli değildir

4
1

40
10

1
3
2

10
30
20

Tablo 3’e göre sağlık meslek lisesi meslek dersi (Sağlık Hizmetleri
alanı) öğretmenlerinin ülkemizde yapılan uzaktan eğitim uygulamalarını
değerlendirmeleri ile ilgili görüşleri 2 kategoriye ayrılarak incelenmiştir.
Tablo 3’te 1. kategori EBA ve ZOOM uygulamalarıyla ilgili görüşleri
kapsamaktadır.
Meslek
dersi
(Sağlık
Hizmetleri
alanı)
öğretmenlerinin %40 ı bu uygulamaların eğitim için yeterli olmadığını
düşündüğü görülmektedir. K8 ‘’ Eğitim dönemi başında yoğunluktan
dolayı ders başlatmada aksaklıklar oldu. Uygulamalarla ilgili sıkıntı
olmasa bile eğitim için yeterli değil.’’ İfadesini kullanmıştır. Bu görüşten
farklı olarak meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin %30
bu uygulamaları Başarılı ve ulaşılabilirliği kolay bulmaktadır. K7 nin
‘’Oldukça etkin ve ulaşılabilir.’’ ifadesi bilgiyi desteklemektedir. Ayrıca
meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin %10 u EBA’yı
ZOOM’ dan daha verimli bulmaktadır. Bu konuda K6 ‘’ EBA çok
iyi(yoğunluk olmazsa eğer). ZOOM vb. gibi diğer uygulamalara göre EBA
daha iyi.’’ demiştir.
Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
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öğretmenlerinin bir kısmı da ZOOM üzerinden derslerin daha rahat
yapıldığını düşünmektedir.
Tablo 3’te 2. kategori uzaktan eğitim ile ilgili MEB’in çalışmalarının
meslek dersleri (sağlık hizmetleri alanı) öğretmenleri tarafından ne derece
verimli bulunduğuyla ilgili görüşleri kapsamaktadır. Bu konuda farklı
görüşler olmakla birlikte meslek dersleri (sağlık hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin %40ı MEB’in çalışmalarını başarılı ve başarısının gün
geçtikçe arttığını düşünmektedir. K6 ‘’Evet. MEB verimli çalışmaktadır.
Bu konuda başarılı buluyorum.’’ İfadesini kullanmıştır. K9 ‘’ MEB
uzaktan eğitim konusunda başarılı ve verimli. Pandeminin ilk döneminde
hızlıca uzaktan eğitime geçildi. EBA platformu yeterliydi. Yaşanılan
sıkıntılar hızlıca giderilmeye çalışıldı.’’ diyerek aynı fikirde olduğu
anlaşılmıştır. K1 ‘’Başarısı gün geçtikçe artmaktadır.’’ diyerek bu
görüşleri desteklemiştir. Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin %30 u MEB çalışmalarının daha verimli olabilmesi için
öğrenci katılımının olması gerektiğini düşünmektedir. K8 ‘’ Tam bir
verimlilikten bahsedebilmek için tüm öğrencilerin aktif katılımı gerekir.
Eğitim dönemi başından beri en iyi katılım bile %50 olmadı.’’ İfadesini
kullanmıştır. Öğretmenlerin %20 si MEB çalışmalarının verimli
olmadığını dile getirmiştir.
3.3. Sağlık Meslek Lisesi Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin Öğrenciler için Uzaktan Eğitim Uygulamalarını
Değerlendirmeleriyle İlgili Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular
Öğretmenlerin Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri için uzaktan eğitim
uygulamalarına ilişkin görüşleri Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4 Öğretmenlerin sağlık meslek lisesi öğrencileri için uzaktan eğitim
uygulamalarını değerlendirmeleri ile ilgili görüşleri
Kategori

Kodlar

Öğrenci
Açısından

Verimli ve başarılı bulmuyorum
Teorik dersler için yeterli, uygulama için verimli
değil
Öğrenciler çoğunlukla derse katılmadı. Yaptırım
yok, öğrenci canı isterse derse giriyor.

2
7

20
70

1

10

Verimli ders anlatamıyoruz
Uzun süre bilgisayar başında bir duvarla konuşur gibi
Ders anlatmak çok zordu, yüz yüze daha verimli
Beceri kazanımlarını vermek çok zor

7
1
1
1

70
10
10
10

Tablet ve interneti olmayanlar için büyük sorun.
Velilerde verimli olmadığını söylüyor

1
2
3

10
20
30

Öğretmen
Açısından

Veli
Açısından

Frekans

177

%

Öğrenciyi
denetlemiyorlar
desteklemiyorlar
Çok önemsemiyorlar

ve

katılımı

4

4

Tablo 4’te 1. kategori sağlık meslek lisesi öğrencileri için uzaktan
eğitimin öğrenci açısından nasıl değerlendirildiğiyle ilgili görüşleri
kapsamaktadır.
Meslek
dersi
(Sağlık
Hizmetleri
alanı)
öğretmenlerinin %70 i uzaktan eğitimi öğrenci açısından Teorik dersler
için yeterli, uygulama için verimli değil olarak değerlendirmiştir. K9 ‘’
Uygulamalı dersler için yetersiz, teorik dersler için yeterli olabilir.’’
şeklinde K5 ‘’ Uygulamasız dersler için uygun ama uygulamalı derslerin
yüz yüze olması gerekiyor.’’ İfadelerini kullanmıştır.
Tablo 4’te 2. kategori sağlık meslek lisesi öğrencileri için uzaktan
eğitimin öğretmen açısından nasıl değerlendirildiğiyle ilgili görüşleri
kapsamaktadır. Öğretmenlerin %70 i dersleri verimli anlatamadıklarını
düşünmektedir. K2 ‘’Verimli ders anlatamıyoruz.’’ İfadesini kullanmıştır.
K9’ un ‘’ Uygulamalı meslek derslerinde öğretim için verimli değil.
Anlatmak teorik açıdan yeterli olabilir ama uygulama yapılamadığı için
kazanım ve hedeflere ulaşmada uzaktan eğitim meslek derslerinde
yetersiz.’’ İfadesi bu görüşü desteklemektedir.
Tablo 4’te 3. kategori sağlık meslek lisesi öğrencileri için uzaktan
eğitimin veli açısından nasıl değerlendirildiğiyle ilgili görüşleri
kapsamaktadır.
Meslek
dersi
(Sağlık
Hizmetleri
alanı)
öğretmenlerinin %40 velilerin uzaktan eğitim sürecini çok
önemsemediğini belirtmiştir. K8 bu konuda ‘’ Velilerin uzak-yakın çokta
önemsediğini düşünmüyorum. Nasıl olsa öğrenciler sınıfı geçiyor. Tüm
öğretmenler pandemi nedeni ile öğrenciler mağdur olmasın şeklinde
düşünüyor.’’ ifadelerini kullanmıştır. Öğretmenlerin %30 u velilerin
Öğrenciyi denetlemediğini ve katılımı desteklemediğini düşünmektedir.
K4 ifadeyi destekler nitelikte ‘’Hiçbir şekilde öğrenciyi denetlemiyorlar ve
katılımı desteklemiyorlar.’’ demiştir. K9‘’ İnternet, tablet, bilgisayar,
telefon temininde zorlandılar. Öğrencilerinin derse katılımda zorlandılar.
Çalışan veliler bu süreçte daha da zorlandı. Çocuklar evde başıboş kaldı.
Velilerde kaygı düzeyi yükseldi. Ev ortamı sınıf ortamı gibi olmadığı için
verimli ders dinlemekte zorlandılar.’’ ifadesi ile veliler açısında uzaktan
eğitimi değerlendirmiştir.
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3.4. Sağlık Meslek Lisesi Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Sağlık Meslek Lisesi Meslek
Derslerinin Uygulanabilirliğiyle İlgili Görüşlerinden Elde Edilen
Bulgular
Öğretmenlerin uzaktan eğitimde meslek dersi (Sağlık Hizmetleri
alanı)derslerinin uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri Tablo 5’de yer
almaktadır.
Tablo 5 Öğretmenlerin uzaktan
uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri
Kategori
Meslek
Derslerinde
Uzaktan Eğitimin
Uygulanabilirliği

eğitim

ile

meslek

Kodlar
İdare eder
Yeterli değil
Aktif bir çalışma yapılamadı, hepsi teorikte
kaldı
Yeterli uygulama yapamadık, yaptıramadık
Video ile destekleme, birebir uygulamalar
yapılmadığından verimsiz

derslerinin

Frekans
2
4
2
1
1

%
20
40
20
10
10

Tablo 5’de uzaktan eğitim ile ilgili meslek derslerinin uygulanabilirliği
hakkında görüşleri yer almaktadır. Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin %40 ı meslek derslerinin uzaktan eğitimle
uygulanabilirliğini yeterli bulmamaktadır. K8 ‘’ İmkânlar üst düzeyde
kullanılmaya çalışıldı fakat özellikle uygulamalı derslerde her şey yerine
oturmadı. ‘’ şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca öğretmenlerin % 20 si
uygulanabilirlik için idare eder ifadesini kullanmaktadır. K1 ‘’ Orta
düzeyde oldu. İdare eder. Özellikle öğretmenler ve okul idaresi meslek
dersleri için uzaktan eğitimde başarılı olamadı. Uzaktan eğitim sürecini
yöneten okul idarecilerine hizmet içi eğitim verilerek bu süreci yönetmekte
gerekli destek verilmelidir.’’ İfadelerini kullanmıştır. Katılımcı
öğretmenlerin %20 si de benzer şekilde aktif bir çalışma yapılamadığını,
teoride kaldığını dile getirmiştir.
3.5. Uygulamaya Yönelik Olan Meslek Derslerinde Uzaktan Eğitimde
Yaşanan Sorunlara İlişkin Sağlık Meslek Lisesi Meslek dersi (Sağlık
Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin Görüşlerinden Elde Edilen
Bulgular:
Öğretmenlerin uygulamaya yönelik derslerde yaşadığı sorunlara ilişkin
görüşleri Tablo 6’da yer almaktadır.
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Tablo 6 Öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin
görüşleri
Kategori
Öğrenci
Açısından

Öğretmen
Açısından

Kodlar
Anlamakta zorlanıyor
Öğrenci isteksizliği
Uygulama olmadığı için akılda kalıcı olmadı

Frekans
1
4
5

%
10
20
50

Geri dönüt alınmıyor
Zor
Kamera kullanımı, görüntü ve ses kaydı
yapılması öğretmeni tedirgin edebilir
Uygulamaları internette gösteremiyoruz

3
2

30
20

1
4

10
40

Tablo 6’da 1. Kategori meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrenci açısından yaşanan
sorunlara ilişkin görüşlerini kapsamaktadır. Öğretmenlerin %50 si uzaktan
eğitimde öğrenci açısında yaşanan sorunun uygulama olmadığı için
anlatılanların akılda kalıcı olmadığını düşünmektedir. K3 ‘’ Kullanılan
tıbbi cihaz ve materyaller evde bulunmadığı için teorik anlatılar öğrenci
tarafından uygulanamadı ve bu sebeple akılda kalıcı olmadı. Örneğin
tansiyon ölçümü konusu anlatıldı ama öğrenci bu uygulamayı yapamadığı
için bilgi pekiştirilemedi. ‘’ ifadelerini kullanmıştır.
Tablo 6’da 2. Kategori meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğretmen açısından yaşanan
sorunlara ilişkin görüşlerini kapsamaktadır. Katılımcı öğretmenlerin %40
ı yaşanan sorunu uygulamaları internette gösteremedikleri şeklinde
belirtmiştir. K6 ‘’Uygulamaları internette bizzat gösteremiyoruz. Ve
öğrencinin ne kadar anladığını ne kadarını yapabileceği soru işareti
olarak kalıyor.’’ Demiştir. Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin %30 u sorun olarak öğrencilerden geri dönüt
alamadıklarını ifade etmiştir. K3 ‘’ Geri bildirim alamadığımız
durumlarda tam katılım sağlanamamasından dolayı sağlıklı bir
değerlendirme yapılamadı.’’
3.6. Sağlık Meslek Lisesi Meslek Derslerinin İşlenişinde Malzeme ve
Mekân İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Çözümlere İlişkin
Görüşlerden Elde Edilen Bulgular:
Öğretmenlerin malzeme ve mekân ihtiyacını karşılamaya yönelik
çözümlerine ilişkin görüşleri Tablo 7’de yer almaktadır.
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Tablo 7 Öğretmenlerin malzeme ve mekân ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik çözümlerine ilişkin görüşleri
Kategori
Malzeme
ve Mekan
İhtiyacına
Yönelik
Çözümler

Kodlar
Video izletildi
Konu tekrarını çok yapmak ve görsel verilerden
yararlanıldı
Kendi çocuğuma uygulama yaparak gösterdim

Frekans
8

%
80

1
2

10
10

Tablo 7’de meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin
malzeme ve mekan ihtiyacına yönelik çözümleri ile ilgili görüşleri yer
almaktadır. Katılımcı öğretmenlerin %80 i malzeme ve mekan ihtiyacını
video izleterek çözüme ulaştırmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Bununla ilgli
K3 ‘’ Konu tekrarını çok yapmak ve görsel verilerden, videolardan
yararlanıldı.’’ İfadesini kullanmıştır. K1 in ‘’ Evde, okulda bulunan eğitim
materyalleri bulundurmak veya götürme imkanı olmadığından, video
yöntemi (izletme) seçildi.’’ Şeklindeki ifadesi K3 ü desteklemektedir.
Ayrıca öğretmenlerin %10 si çözüm olarak uygulamaları kendi
çocukları üzerinde yaparak göstermişlerdir. K9 ‘’ Evde kullanabileceğimiz
malzemeleri ekranda kendi çocuğuma uygulama yaparak gösterdim.
Örneğin ateş, tansiyon ölçümü, apikal nabız ve solunum sayma, nabız
sayma. Eğitim videosu içerikleri kullandım.’’ Şeklinde belirtmiştir.
3.7. Sağlık Meslek Lisesi meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Yapılan Derslerde Öğrenci
Motivasyonu ve Öğrenci İlgisini Nasıl Sağlandığına İlişkin
Görüşlerden Elde Edilen Bulgular:
Öğretmenlerin öğrencinin motivasyon ve ilgisini nasıl sağladığına
ilişkin görüşleri Tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 8 Öğretmenlerin uzaktan eğitim yoluyla yapılan derslerde öğrenci
motivasyonu ve ilgisini nasıl sağladığına ilişkin görüşleri
Kategori
Öğrenci
Motivasyonu
ve
İlgisini
Sağlama

Kodlar
Öğrenci motivasyonunu sağladığımı düşünmüyorum
Günlük hayattan örnekler vermek sureti ile
Soru Sorarak
Farklı öğrenme stilleri kullanarak

Frekans
2
2
5
1

%
20
20
50
10

Tablo 8’de meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin
uzaktan eğitim yoluyla yapılan derslerde öğrenci motivasyonunu ve
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ilgisini nasıl sağladığına ilişkin görüşleri yer almaktadır. Katılımcı
öğretmenlerin %50 si motivasyon ve ilgiyi soru sorarak sağladıklarını
belirtmiştir. K4 ‘’ Öğrenci ilgi ve motivasyonunda sorunlar yaşanıyor
çünkü devam zorunluluğu yok. Bizler teşvik etsek de derse katılım az
oluyor. İlgiyi de bol bol ve sürekli soru sorarak sağlamaya çalışıyorum.’’
Diyerek bunu görüşü desteklemiştir. Ayrıca katılımcı öğretmenlerin %20
si öğrenci motivasyonunu sağlayamadığını dile getirmiştir. K1 ‘’ Uzaktan
eğitimde öğrenci motivasyonu sağlanmasında güçlükler yaşanıyor.
Öğrenci motivasyonunu sağladığımı düşünmüyorum.’’ İfadesini
kullanmıştır. Öğretmenlerin %20 si ise motivasyon ve ilgiyi sağlamak için
günlük hayattan örnekler verdiklerini belirtmiştir. K3 ‘’ Günlük hayattan
örnekler vermek sureti ile dikkatleri çekilmeye çalışıldı.’’ İfadesini
kullanmıştır.
3.8. Uzaktan Eğitim Yoluyla Yapılan Sağlık Meslek Lisesi Meslek
Dersleri ile Yüz Yüze Yapılan Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersleri
Arasında Temel Farka İlişkin Görüşlerden Elde Edilen Bulgular:
Öğretmenlerin Uzaktan eğitim yoluyla yapılan meslek dersleriyle yüz
yüze yapılan meslek dersleri arasındaki temel farklara ilişkin görüşleri
Tablo 9’da yer almaktadır.
Tablo 9 Öğretmenlerin uzaktan eğitim ile yüz yüze yapılan meslek dersleri
arasındaki temel farka ilişkin görüşleri
Kategori
Uzaktan
Eğitim ve
Yüz Yüze
Eğitim
Farkları

Kodlar
Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimden daha zor
Yüz yüze eğitimde uygulamalı dersler rahatlıkla
işleniyor
Uzaktan eğitimde uygulama yapılamıyor
Uzaktan eğitimde disiplin zor oluyor

Frekans
3

%
30

4
2
1

40
20
10

Tablo 9’da meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin
uzaktan eğitim ile yüz yüze yapılan meslek dersleri arasındaki temel
farklara ilişkin görüşleri yer almaktadır. Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri
alanı) öğretmenlerini %40 ı uygulamalı derslerin yüz yüze rahatlıkla
işlenebildiğini belirtmiştir. K5 bu durumu ‘’ Öğrenciler uygulama yaparak
daha iyi öğreniyor. Öğretmenler içinde uygulamalı dersler yüz yüze
eğitimde daha iyi ve rahat işleniyor. Uzaktan her iki taraf içinde zor.’’
Şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca öğretmelerin %30 u uzaktan eğitimin yüz
yüze eğitimden daha zor olduğunu belirtmiştir. K8 bu görüşü
destekleyerek “Öncelikle tüm derslerde uzaktan eğitimin yüz yüze
eğitimden daha zor olduğunu düşünüyorum. Meslek derslerinin anlatımı
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daha zor. Uzaktan bakım mı verilir, tedavi mi yapılır?’’ ifadelerini
kullanmıştır. Benzer şekilde öğretmenlerin %20 si uzaktan eğitimde
uygulama yapılamadığını; %10 u disiplin sağlamanın zor olduğunu
belirtmiştir.
3.9. Sağlık Meslek Lisesi Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Yapılan Meslek Derslerinin
Daha Verimli Olması için Önerilerine İlişkin Elde Edilen Bulgular
Öğretmenlerin uzaktan eğitim ile yapılan melek derslerinin daha
verimli olmasına için önerilerine ilişkin görüşleri Tablo 10’da yer
almaktadır.
Tablo 10 Öğretmenlerin uzaktan eğitim yoluyla yapılan derslerin daha
verimli olması için önerilerine ilişkin görüşleri
Kategori
Uzaktan
Eğitimin
Daha
Verimli
Olması
İçin
Öneriler

Kodlar
Video ve uygulama görseli ile
desteklenmeli
Devam zorunluluğu, sınav gibi yaptırımlar
uygulanmalı

Frekans
5

%
50

5

50

Tablo 10’da meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin
uzaktan eğitim yoluyla yapılan derslerin daha verimli olması için
önerilerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Katılımcı öğretmenlerin %50
si uzaktan eğitimin daha verimli olması için video ve uygulama görseli ile
desteklenmesi gerektiğini; diğer %50 si ise devam zorunluluğu, sınav gibi
yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtmiştir. K1 ‘’ Öğretmen elinden
geldiği kadar verimli yapma geçirme gayreti içinde. Mümkün olduğu kadar
görsel (video, resim) yararlanılmalı.’’, K2 de ‘’ Uzaktan eğitim süreci zor
bir süreç. Uzaktan eğitimde derslerle ilgili görsel materyalleri (video,
sunum vb.) arttırmamız gerekiyor.’’ İfadelerini kullanmışlardır. K4
görüşünü ‘’Yüz yüze olmazsa olmaz. Ama böyle devam edecekse devam
zorunluluğu kesinlikle olmalıdır. Sınav var sözde ama daha ciddi sınav,
değerlendirme gibi yaptırımlar uygulanmalı.’’ Şeklinde ifade etmiştir.
3.10. Sağlık Meslek Lisesi Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin Oluşturdukları Metaforlara İlişkin Bulgular:
Bu bölümde Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmenlerinden
“Uzaktan Eğitim………….gibidir. Çünkü………………..” cümlesini
kendi oluşturdukları metaforlarla tamamlaması istenmiştir.
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Öğretmenlerin oluşturdukları metaforlar Tablo 11’de yer almaktadır.
Tablo 11 Öğretmenlerin uzaktan eğitimle ilgili oluşturdukları metaforlar
Uzaktan eğitim…………….gibidir
“K1- hiç yoktan iyi

Çünkü ……………………………………
Eğitim başıboş bırakılamaz.

K2- pandemi dönemi zorunlu

Öğrenciye ulaşmak bir araya getirmek zor.

K3- kör döğüşü

Karşınızdakinin kim olduğu ve ne kadar
anladığına dair bir fikriniz olmamaktadır.

K4- ilaç

Bozulan fonksiyonların devamını sağlar.

K5- kandırmaca

Ekran karşısında gerçekten dinlenip dinlenmediği
belli değil.

K6- hiç yoktan iyi canlı ders

Uzaktan eğitim sanaldır. Okuldaki eğitim çok
canlı derstir, yüz yüze eğitim gerçek bir ortamdır.

K7- simülasyon

Bilgisayar
ortamında
fiziksel
gerçekliğinin dışında yapay bir
bütünüdür.

mekan
çabalar

K8- mektup
Cevabı ya gelir ya gelmez.
K9- oturduğun yerde kürek çekmek
Ne kadar çok çeksen de ulaşacağın mesafe
başlangıç noktandır.
K10- yara bandı
İyileşmeye yardımcı olur

Tablo 11 incelendiğinde meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili oluşturdukları metaforlara göre
uzaktan eğitime karşı görüşlerinin genel olarak olumsuz olduğu, verimsiz
ve mecburi bir uygulama olarak kullandıkları görülmüştür. Hiç yoktan iyi
gibi kullandıkları ifadelerde uzaktan eğitimi salgın sürecinde geçici olarak
kullanılacak bir çözüm yolu olarak görmektedirler.
4.Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmada Covid-19 salgını sonucu artan uzaktan eğitim
uygulamalarının Sağlık Meslek Lisesi meslek derslerini nasıl etkilediği,
uzaktan eğitimin meslek derslerinde uygulanabilirliği, uzaktan eğitimin
verimliliği, öğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitimden nasıl etkilendiği,
uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz tarafları, öğretmenlerin bu süreçte
nasıl bir yol izlediği; Sağlık Meslek Lisesi meslek dersi (Sağlık
Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin görüşleri alınarak belirlenmeye
çalışılmıştır. Belirlenen 10 alt problemler doğrultusunda meslek dersleri
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(sağlık hizmetleri alanı) öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen
bilgiler bu kısımda tartışılmış. Elde edilen veriler ışığında her alt
probleme ait sonuç ve öneriler yazılmıştır.
Araştırmanın birinci alt problemi uzaktan eğitimin tanımıyla ilgilidir.
Katılımcıların yaptığı tanımlar birbirine benzer olup çoğu uzaktan eğitimi
teknolojiden yararlanarak internetten (dijital ortamdan) eğitim yapmak
olarak tanımlamışlardır. Bu konuda benzer şekilde Toker Gökçe, (2008,
s.1) “Uzaktan Eğitim, kısaca zaman ve mekândan bağımsız, bilişim
teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirilen, ekonomik ve etkileşimli
bir eğitim biçimidir” ve Kocayiğit ve Uşun’un (2020, s.286). “Uzaktan
eğitimin, zaman ve mekân sınırlılığını ortadan kaldırması, hayat boyu
eğitim öğretim imkânı sunması bu yönüyle bakıldığında günümüzde
yaygın olarak kullanılmasını ekonomik ve kaçınılmaz kılmaktadır.
Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda, yüz yüze
eğitime alternatif olabilecek uzaktan eğitim, yok sayılamayacak bir hal
almıştır.” İfadeleri literatürde yer almıştır.
Araştırmanın ikinci alt problemi meslek dersi (Sağlık Hizmetleri
alanı) öğretmenlerinin ülkemizde yapılan uzaktan eğitim sistemini nasıl
değerlendirdikleriyle ilgilidir. Katılımcılar ilk olarak EBA ve ZOOM
uygulamalarını değerlendirmiştir. Katılımcıların çoğu bu uygulamaların
eğitim için yeterli olmadığını belirtmiştir. Öğrenci katılımın olmaması,
teknik birtakım sorunların yaşanması, yoğunluk nedeniyle aksaklıklar
olması eğitim için bu uygulamaların yeterli olmadığını göstermektedir.
Bunun aksine belli bir çoğunlukta EBA ve ZOOM uygulamalarının
ulaşılabilir ve başarılı bulmaktadır. Başlangıçta yaşanan birtakım sorunlar
olduğu ve bu sorunların eğitimi olumsuz etkilemesine karşın, zamanla
sorunların giderilmeye çalışıldığını ve EBA, ZOOM uygulamalarının
başarısının gün geçtikçe arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların
kimi Eba’yı ZOOM’dan daha iyi bulmakta kimisi de tam tersi olarak
ZOOM’u Eba’dan dahi iyi bulmaktadır.
Katılımcılardan bu alt problemin ikinci kategorisinde MEB’in uzaktan
eğitim konusunda verimli çalışıp çalışmadığını değerlendirmeleri
istenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu MEB’in uzaktan eğitim
konusundaki çalışmalarını başarılı bulmakta ve bu görüşü destekler
nitelikte başarısının gün geçtikçe arttığını dile getirmektedir. Bu konuda
Erol Şahin (2019) gerçekleştirdiği araştırmada, öğrencilerin derslere
katılımının beklenenin çok altında az olduğu, öğrencilerin derse gereken
ciddiyeti göstermedikleri sonucunu paylaşmıştır. Bu sonuçlara göre
ülkemizde uzaktan eğitim uygulamalarının başarısı gün geçtikçe artmakta,
MEB bu konuda çalışmalar yaparak verimi arttırmaya çalışmaktadır.
Öğrenci katılımının artması uzaktan eğitimin verimini daha da arttıracaktır.
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Araştırmanın üçüncü alt problemi meslek dersi (Sağlık Hizmetleri
alanı) öğretmenlerinin sağlık meslek lisesi öğrencileri için uzaktan eğitim
uygulamalarını nasıl değerlendirdiği ile ilgilidir. Bu konu öğrenci,
öğretmen ve veli açısından değerlendirilmiştir. Katılımcılar ilk olarak
Sağlık Meslek Lisesi öğrenci için uzaktan eğitim uygulamalarını öğrenci
açısından değerlendirmiştir. Katılımcıların çoğu öğrenci açısından
uygulamalı dersler için verimli olmadığını ve kullanışsız olduğunu ayrıca
başarılı bulmadıklarını belirtmişlerdir. Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri
alanı) öğretmenlerinin uzaktan eğitimin öğrenciler açısından teorik
derslerde daha başarılı olduğunu ifade etmişlerdir. Sağlık meslek lisesi
meslek dersleri uygulamaya yönelik derslerdir ve bu derslerde başarı
birebir uygulama, gösterip yaptırma yöntemi ile sağlanabilmektedir.
Uzaktan eğitim bunu kısıtlamakta ve öğrenci açısından olumsuz etkiye
sebep olmaktadır.
Katılımcılardan bu alt problemin ikinci kategorisinde Sağlık Meslek
Lisesi öğrenci için uzaktan eğitim uygulamalarını öğretmen açısından
değerlendirmiştir. Öğretmenlerin çoğu uzaktan eğitim sürecinde verimli
ders anlatamadıklarını dile getirmiştir. Salgınla birlikte uzaktan eğitime
geçilmesi zorunlu hale gelmiş lakin bu duruma öğretmenler hazırlıksız
yakalanmıştır. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmayan çoğu
öğretmen bu zor durum karşısında zorlanmıştır. Bu durumda etkili
öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Katılımcılardan bu alt problemin üçüncü kategorisinde Sağlık Meslek
Lisesi öğrenci için uzaktan eğitim uygulamalarını veli açısından
değerlendirmiştir. Katılımcıların çoğu uzaktan eğitim sürecini velilerinde
verimli bulmadığını belirtmiştir. Ayrıca velilerin çok önemsemediklerini,
öğrenciyi denetlemediklerini ve derse katılımını desteklemediklerini
ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin belirttikleri olumsuz veli tutumları
uzaktan eğitim uygulamalarını negatif yönde etkilemektedir.
Araştırmanın dördüncü alt problemi uzaktan eğitimde Sağlık Meslek
Lisesi meslek derslerinin uygulanabilirliği ile ilgilidir. Katılımcıların
çoğu verimli bulmamakta, aktif bir çalışma yapamadıklarını, bilgilerin
teoride kaldığını belirtmiştir. Bunun sebeplerinden biri meslek derslerinin
uygulamaya yönelik dersler olup uzaktan eğitimle uygulama yapmanın
kısıtlılığından kaynaklanmaktadır. Diğer bir çoğunluk ise uzaktan eğitim
sürecinin sağlık meslek lisesi meslek derslerinde uygulanabilirliğini idare
eder düzeyde bulduklarını dile getirmiştir. Bu durumda; uzaktan eğitimin
salgın sürecinde alternatif bir eğitim şekli olduğu görülmektedir.
Araştırmanın beşinci alt problemi meslek dersleri uygulamaya yönelik
dersler olduğu için uzaktan eğitim yoluyla yapılan derslerde yaşadıkları
sorunlar ile ilgilidir. Bu konuda sorunlar öğrenci ve öğretmen açısından
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değerlendirilmiştir. Katılımcılar ilk olarak uzaktan eğitimde öğrenci
açısından yaşanan sorunları değerlendirmiştir. Öğrenci açısında yaşanan
sorunlar kategorisi altında meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerin en çok vurguladıkları sorunlar; öğrencilerin anlatılanların
akılda kalıcı olmadığı, öğrenci isteksizliği, anlamakta zorlandıkları;
öğrencilerin yaşadığı sorunlar şeklinde olmuştur. Meslek dersleri
uygulamaya yönelik dersler olduğundan uzaktan eğitimde uygulama
yapmak ve yaptırmak zor olmaktadır. Bu durumda anlatılanların kalıcı
olmamasına neden olmaktadır.
Öğretmen açısından yaşanan sorunlar kategorisinde öğretmenlerin en
çok vurguladıkları sorunlar; uygulamaları internette gösteremedikleri,
dersi yapmakta zorlandıkları, geri dönüt alamadıkları ve kamera
kullanımı, görüntü ve ses kaydı yapılmasının öğretmenleri tedirgin ettiği
şeklindeki sorunlar olmuştur. Uygulama yapılamaması ve geri dönüt
alınamaması etkileşim sorunlarını beraberinde getirmiştir. Benzer şekilde
Erol Şahin (2019) araştırmasında uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin
öğretmenleri yeterli iletişimi kuramadıkları ve derse ilişkin yeterli
soruları soramadıklarını ifade etmiştir.
Araştırmanın altıncı alt problemi Sağlık Meslek Lisesi Meslek
derslerinin işlenişinde genellikle malzeme ve mekana ihtiyaç vardır.
Meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı) öğretmenlerinin uzaktan eğitim
sürecinde buna yönelik nasıl çözümler ürettiğiyle ilgilidir. Öğretmenlerin
çoğu; uzaktan eğitimde malzeme ve mekan ihtiyacına yönelik video
izletimi yapmak, sunum, PDF vb. görsel materyaller kullanmak gibi
çözüm önerileri kullandıklarını belirtmiştir. Öğrenci motivasyonunu
arttırmak için ders içerikleri görsellerle zenginleştirilebilir.
Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde ders anlatmalarını da
kolaylaştıracak aynı şekilde öğrenci motivasyonunu da arttıracak kaynak
temini sağlanmalı, video, sunu, görsel materyallerle desteklenmelidir.
Araştırmanın yedinci alt problemi meslek dersi (Sağlık Hizmetleri
alanı) öğretmenlerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılan derslerde öğrenci
ilgi ve motivasyonunu nasıl sağladığıyla ilgilidir. Katılımcıların bir
bölümü uzaktan eğitim sürecinde öğrenci motivasyonunun sağlandığını
düşünmemektedir. Öğretmenlerin çoğu öğrenci motivasyonunu ve
ilgisini sağlamak için soru sorduklarını, günlük hayattan örnekler
verdiklerini belirtmişlerdir. Benzer şekilde Özyürek, Yavuz ve Özkan
(2016) araştırmasında uzaktan eğitime ilişkin olarak sunduğu önerilerde
ders sürecinde öğretmenlerin öğrencileri etkin bir şekilde dinlemeleri
gerektiğini, öğrencilere yazılı olarak da sorular yöneltmesi gerektiği,
öğrencilerin derse katılımının sağlanması gerektiğini ifade etmiştir
Araştırmanın sekizinci alt problemi uzaktan eğitimle yapılan Sağlık
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Meslek Lisesi meslek dersiyle yüz yüze yapılan meslek dersi (Sağlık
Hizmetleri alanı)arasındaki temel farklılıkların neler olduğuyla ilgilidir.
Bu konuda öğretmenlerin çoğu; yüz yüze eğitimde uygulamalı derslerin
rahatlıkla yapıldığı, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimden daha zor
olduğu, uzaktan eğitimde uygulama yapılamadığı gibi farkları
belirtmişlerdir. Yüz yüze eğitimde etkileşimin fazla olması, derse katılım
zorunluluğunun bulunması, özellikle uygulamalı dersler olmak üzere
diğer derslerinde birebir etkileşim halinde işlenilmesi öğrenci
motivasyonun arttırmakta ve öğrencin anlamasını kolaylaştırmaktadır.
Yüz yüze eğitimde kolaylıkla geri dönüt alınabilmektedir. Bunlar yüz
yüze eğitimin avantajlarından bir açıdır. İnternet sorunlarının yaşanması,
tablet, bilgisayar vb. teknolojik aletlere ulaşabilme problemi, etkileşim
azlığı, derse katılım azlığı, motivasyon düşüklüğü vb. sorunlar uzaktan
eğitimin dezavantajlarıdır. Ve tüm bunlar yüz yüze ve uzaktan eğitim
arasındaki farklar arasındadır. Özellikle meslek dersleri gibi uygulamalı
derslerde sorunlara neden olmaktadır. Uzaktan eğitimin yüz yüze
eğitimin yerini tutmayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın dokuzuncu alt problemi öğretmenlerin uzaktan eğitim
yoluyla yapılan meslek derslerinin daha verimli yapılması için ne gibi
önerilerinin olduğuyla ilgilidir. Konuya ilişkin katılımcıların önerileri;
ders içeriklerinin video ve uygulama görseli ile desteklenmesi, devam
zorunluluğu, sınav gibi yaptırımlar uygulanmasıdır. Benzer şekilde
Çakmak Karapınar, Güler, Kurşun ve Karaman (2018) çalışmasında
derslerin kredi olmadan yürütülmesi, devam konusunda yeterli takibin
yapılamaması gibi nedenlerle öğrencilerin derslere ilgi göstermediklerini
ifade etmiştir. Bu konuda Doğan ve Koçak (2020, s.123) “Bazı ders ve
seviyelerde içerik eksikliği görülmüştür. Bu konuyla ilgili olarak
çalışmalar yapılarak dersler daha ilgi çekici ve zengin içeriğe
kavuşturulabilir. Öğretmenlere içerik üretme konusunda eğitimler
verilebilir. Özellikle alt sınıflara yönelik olarak EBA sistemi daha sade
hale getirilebilir. Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere eğitimler verilerek
sisteme katkıları artırılabilir. Öğretmen puan sistemi yerine teşvik edici
önlem ve uygulamalar alınabilir. Canlı dersler kaydedilerek daha sonra
tekrar izlenebilir. Öğrenciyi sadece dinleyici olmaktan çıkarıp daha aktif
öğrenme sağlayabileceği uygulamalar geliştirilebilir. Uzaktan eğitim
sürecinde tek başına kalan öğrenciye sosyal özellikler kazandırmak adına
EBA’da gruplar kurulabilir. Tek başına motive olamayan öğrenciler
buradan yararlanabilir. Sistemdeki ödüllü bulmacalar, bilgi yarışmaları ve
oyunlar geliştirilerek daha renkli bir duruma getirilebilir.” önerilerinde
bulunmuştur.
Araştırmanın son alt problemi meslek dersi (Sağlık Hizmetleri alanı)
öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili oluşturdukları metaforların neler
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olduğudur. Öğretmenlerden ‘uzaktan eğitim ….. gibidir. Çünkü ……..’
şeklinde verilen boşlukları doldurmaları istenmiştir. Katılımcı
öğretmenlerin çoğu oturduğun yerden kürek çekmek, kör döğüşü,
kandırmaca gibi ifadelerle uzaktan eğitim sürecine karşı olumsuz bakışı
ifade etmiştir. Öğretmenlerin diğer bir çoğunluğu ise hiç yoktan iyi, ilaç
gibi ifadelerle uzaktan eğitimin pandemi sürecinde bir alternatif olduğunu
belirtmiştir. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağı ancak
pandemi gibi yüz yüze eğitimin yapılmasının mümkün olmadığı
durumlarda uzaktan eğitim geçici bir yöntem, alternatif bir yol olarak
kullanılmakta ve böylece eğitimin salgın sürecinde olumsuz etkilenmesi
önlenmeye, eğitim-öğretimin akmaması için çalışılmaktadır.
Sonuç olarak meslek dersleri (sağlık hizmetleri alanı) öğretmenlerine
göre uzaktan eğitimin sağlık meslek lisesi meslek dersleri için uygun
olmadığıdır. Sağlık Meslek Lisesi meslek dersleri uygulamaya yönelik
derslerdir ve uzaktan eğitim sürecinde uygulama yapmak zor olmaktadır.
Ders içeriklerinin az olması, öğrenci katılımın az olması, velilerin yeterli
düzeyde öğrencilerinin uzaktan eğitim süreciyle ilgilenmemesi derslerden
verim alınmasının önündeki diğer önemli engellerden bir kaçı olarak kabul
görmektedir. Uzaktan eğitimin birçok avantajı da bulunmasına rağmen
uygulamaya yönelik olan sağlık meslek lisesi meslek dersleri için uygun
olmamakta, tercih edilmemelidir. Çalışmada elde edilen bulguların ve
getirilen önerilerin eğitim sistemine ve bilim dünyasına katkı sağlayacağı
umulmaktadır. Çalışmanın bu kısmında elde edilen bulgular ışığında şunlar
önerilmektedir;
 Pandemiden sonra özellikle uygulamalı dersler için hızlandırılmış
bir şekilde tekrar dersleri yapılabilir. sağlık meslek lisesi
öğrencileri için okullarının imkânları dâhilinde uygulama dersleri
verilmeli süreçte teoride kalan konular uygulamalı şekilde
tekrardan anlatılabilir.
 Pandemi sürecinde uzaktan işlenmeye devam edecek dersler için
alt yapı sistemleri güçlendirilmelidir. Teknoloji altyapısına ve
eğitim teknolojilerine yatırım arttırılmalıdır.
 İmkanı kısıtlı olan öğrenciler için internet, tablet, bilgisayar gibi
imkanlar sağlanmalı yeni imkanlar yaratılmalıdır.
 Etkileşimi ve ders başarısını arttırmak için eğitim içerikleri
düzenlenmelidir. Eğitim içerikleri video, sunu vb. görsel
materyallerle desteklenmelidir.
 Ders katılımını arttıracak öğrenci motivasyonunu arttıracak devam
zorunluluğu, sınav gibi yaptırımlar arttırılmalıdır.
 Pandemi döneminde ve pandemiden sonra öğretmenler uzaktan
eğitim sürecinde yetersiz hissettikleri ve eksik gördükleri
konularla ilgili hizmet içi eğitimlerle desteklenebilir.
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 Pandemi sürecinden vatandaşların olumsuz etkilenmesi nedeniyle
bu süreçten en çok etkilenen eğitim sektörü elemanları(öğretenöğrenenler) için destek hizmetler özellikle ruh sağlığı hizmetleri
arttırılabilir. Bu konuda vatandaşlar bilinçlendirilmelidir.
 Veli- öğrenci ilişkisini güçlendirip veli ve öğrencileri uzaktan
eğitim sürecine hazırlayacak, motive edecek eğitimler
düzenlenebilir.
 Pandemi süreci ve uzaktan eğitimle ilgili yapılan bilimsel
araştırmalar desteklenmeli ve arttırılmalıdır.
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1. Introduction
Reasoning is the way of thinking that is followed to reach a conclusion
or make a claim in a given task. From another point of view, reasoning can
be seen as a thinking process, a product of this process, or both (Lithner,
2008). It is possible to evaluate mathematical reasoning skill as a basic skill
for human beings who are born with basic abilities such as thinking and
commenting (Ball & Bass, 2003). Individual culture has an important place
in the development and strengthening of this basic ability. Reasoning skills
required in high school students were investigated by NCTM (2008; 2009).
As a result of the focus on reasoning, it is not sufficient to use the
expression "covering" only mathematical topics.
When the definitions of the concepts of metacognition and reasoning
are examined, it is seen that both concepts include high-level thinking
ability. The results of the studies in the literature examining both
metacognitive and reasoning behaviors and skills reveal how interrelated
these two concepts are. For example, from the researches on metacognitive
skills; In the study conducted by Artzt and Armor-Thomas (1992), reading
behavior was given as cognitive, understanding behavior as metacognitive,
and explanation behavior as both cognitive and metacognitive. In the study
conducted by Vaidya (1999), metacognitive skill categories were included
as planning, monitoring, and evaluation. Wilson (2001) categorized
metacognitive skills as awareness, regulation and evaluation. Some
researchers also evaluate predictive behavior within planning or evaluation
categories (Garrett, Mazzocco & Baker, 2006); others, while explaining
metacognitive behaviors, talk about planning, monitoring, and evaluation
behaviors without addressing prediction skills (Woolfolk, 2016). In studies
on metacognition, it was stated that reading, understanding, analyzing,
questioning, planning, checking, verification and evaluation categories and
metacognitive behaviors in these categories are in the foreground. On the
other hand, according to the researches on the concept of reasoning, it is
seen that the skills that require reasoning specified by NCTM (2008; 2009),
TIMSS (2003) and MoNe (2013, 2016) are classified similarly. Similar to
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metacognitive skills, reasoning skills are required; It is thought that
reasoning is dominant in the categories of reading, understanding,
analyzing, exploring, planning, implementation, verification, and
evaluation (Umay, 2003). In addition to these, when the strategies for
developing metacognitive skills (Blakey & Spence, 1990) were examined
in the literature, great similarities were found. In this respect, it can be said
that there is a strong relationship between metacognition concepts and
reasoning (Çoban, 2010).
Based on the concept of metacognition in studies in the literature,
Mevarech and Kramarski (1997) propose to improve mathematical
reasoning by training students to use a series of self-directed metacognitive
questions. The model is called IMPROVE, which stands for all teaching
steps:


Introducing the new concepts,



Metacognitive questioning,



Practising,



Reviewing,



Obtaining mastery,



Verification,



Enrichment and remedial.

In the IMPROVE model, the teacher modeling the metacognitive
inquiry technique, introduces new concepts, theorems, formulas, etc. for
the whole class. introduces. In the early stages of the IMPROVE model,
students are trained to use three categories of questions for metacognitive
purposes: comprehension questions, strategic questions and link questions.
A fourth type of metacognitive question, the reflection question, is then
added.
The fact that the subject of limit and continuity is perceived more
difficult by students, the importance of this subject has increased in
university entrance exams and that teaching methods where metacognitive
skills are at the forefront have led to this study. Therefore, the problem
statement was determined as the effect of the teaching method enriched
with IMPROVE on the mathematical reasoning skills of 12th grade
students on limit and continuity.
The aim of this study is to examine the development of mathematical
reasoning skills of 12th grade high school students in mathematics lesson
limit and continuity, in which IMPROVE enriched teaching method is
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applied. In addition, to offer solutions in the light of the results.
For this purpose, the research questions were determined as follows:
(1) About the limit and continuity of the students in the experimental
group in which the teaching with IMPROVE is applied and the control
group in which the education is applied according to the current curriculum
a) Does the development of mathematical reasoning skills differ
significantly at the end of the process?
b) Does the development of Predicting (P) skills differ significantly at
the end of the process?
c) Does the development of Recognizing and using mathematical
information / structures (R) skills differ significantly at the end of the
process?
d) Does the development of Developing solution-related strategies (D)
skills differ significantly at the end of the process?
e) Does the development of Monitoring (M) skills differ significantly
at the end of the process?
f) Does the development of Solving non-routine problems / Checking
solved problems (S) skills differ significantly at the end of the process?
g) Does the development of Generalization (G) skills differ
significantly at the end of the process?
2. Method
2.1. Research Model
The research is a quantitative study and the research model is designed
as an experimental model. In the experimental model, the researcher can
control the variables that may affect the study. The experimental model is
frequently used in educational research. In experimental model studies, it
is tried to see how independent variables affect the dependent variable
under the control of the researcher (Karasar, 2012). Experimental models
fall into three categories. Poor experimental, quasi experimental and real
experimental model (Büyüköztürk et al., 2016). The experimental model
of the research is a quasi-experimental model and the pre-test-post-test
control group model is designed (Karasar, 2012). The experimental design
used in the study is shown in Table 1.
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Table 1. Experimental Pattern Used in the Study
Groups
Experimental

Pre-test
MRST

Application
IMPROVE

Post-test
MRST

MRST

Current Teaching
Curriculum

MRST

Control

2.2. Research Group
The cluster sampling method, one of the probabilistic sampling
methods, was used in the study. The cluster sampling method is a method
in which the researcher cannot select the participants individually and
randomly select previously formed groups, schools and classes (Mcmillan
& Schumacher, 2014, p.147). The study group of the study consists of 41
twelfth grade students studying at a randomly selected state high school
from the central district of a city in the Southeastern Anatolia region of
Turkey. The study was carried out in the first semester of the 2019-2020
academic year.
2.3. Data Collection Tool
Mathematical Reasoning Skill Test developed by Özdemir (2019) was
used as a data collection tool in the study. The lowest score that can be
obtained from the Mathematical Reasoning Skill Test is 0 and the highest
score is 96. The reasoning skills in the literature are discussed in detail in
the mathematical reasoning section. In the context of this information and
again as a result of the literature review, it was decided that the dimensions
of the scale should be as follows:
•

Predicting (P)

•

Recognizing and using mathematical information / structures (R)

•

Developing solution-related strategies (D)

•

Monitoring (M)

•

Solving non-routine problems / Checking solved problems (S)

•

Generalization (G)

2.4. Analysis of Data
Among the parametric test methods, analysis of covariance
(ANCOVA), two-way ANOVA, and one-way analysis of variance
(ANOVA) were used in the study. In order to determine the effectiveness
of the application process and to reveal the relationship between the pretest and post-test scores of the experimental-control groups, the pre-test
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scores were controlled and covariance analysis (ANCOVA) was applied to
the post-test scores. ANCOVA is an analysis technique that enables the
control of another continuous variable that has the possibility to affect the
dependent variable, except for one independent variable whose effect on
the dependent variable is examined in a study (Seçer, 2013, p.119).
Covariance analysis (ANCOVA) was conducted to reveal whether there
is a significant difference between the mathematical reasoning skill scores
of the students in the experimental and control groups, which were
corrected according to pre-tests. The following items were checked to meet
the assumptions required for ANCOVA.
1) ANOVA (joint impact test) was used to test the equality of the
slopes of the regression lines of the groups. Two-way ANOVA test was
applied to test the equality of the slopes of the regression lines of the groups
and is presented in Table 2.
Table 2. Two-Way ANOVA Results
Source of
Variance
Group
Pre-test
Group*Pre-test
Error
Total

Sum of
Squares
391.785
4712.040
1.152
3456.431
287654.120

df
1
1
1
37
41

Mean
Square
391.785
4712.040
1.152
93.417

F

Sig.

4.194
50.441
.012

.548
.000
.912

When Table 2 is examined, it can be said that the joint effect of the
group variable and the pretest variable (Group * Pre-test) is not significant
[F (1,37) =. 012, p> .05], that is, the slopes of the regression lines are
homogeneous.
2) Scatterplot was used to test the linearity of the relationship
between the dependent variable and the covariant. For the assumption that
requires a linear relationship between the dependent variable (post-test
scores) and the control variable (pre-test scores), the scatterplot was
examined and the relationship between the data was found to be linear.
3) Levene F test was used in order to test the equality of the variances
of the scores of the dependent variable of the experimental and control
groups. According to the results of the Levene test, it was determined that
the variances of the scores of the experimental and control groups in the
post-test, which is the dependent variable, were homogeneous [F (1, 39) =
24.795, p> .05].
4) For each of the groups, normality tests, histogram, mode, median
values and Q-Q graphs were examined in which the scores of the dependent
variable showed normal distribution. The results were explained in detail.
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Table 3. Normality of Mathematical Reasoning Skill Test Data
Groups

Kolmogorov-Smirnova
F
df
Sig.
0.106
41
0.127
0.122
41
0.200

Pre-test
Post-test

Shapiro-Wilk
F
df
Sig.
0.956
41
0.111
0.960
41
0.158

In normality analyzes, it is recommended to use the KolmogorovSmirnov test when the sample size is 50 or above, and the Shapiro-Wilk
test when it is below (Seçer, 2013). As a result of analyzing the
Mathematical Reasoning Skills Test pre-test data at the group level, the p
values of the MRST scale pre-test data of the experimental and control
groups for the groups, respectively (Shapiro-Wilk test was taken into
account since 41 <50) 0.111> 0.05 and 0.158> 0, 05 and it can be said that
the scores show a normal distribution. Therefore, the assumptions of
parametric tests are met for the MRST test.
5) In order to test the difference between the samples whose mean
scores were compared, the pretest scores of the experimental and control
groups were analyzed using the ANOVA test. In order to verify this
assumption, it was observed that the pre-test results did not differ between
the groups with analysis of variance (ANOVA).
Table 4. One-Way Analysis of Variance Results

Between
Groups
Within
Groups
Toplam

Sum of
Squares
75.735

df
1

Mean
Square
75.735

2352.752

39

60.327

2428.488

40

F

Sig.

1.255

.269

Since the significance test result (p = 0.269) in the ANOVA results in
Table 4 is greater than 0.05, the pre-test, which is a control variable, does
not differ significantly in the groups. In other words, it can be said that both
groups are equivalent to each other in terms of pre-test scores. It was
determined that the assumptions of covariance analysis (ANCOVA) were
met.
3. Results
Covariance analysis (ANCOVA) was applied to reveal whether there is
a significant difference between the mathematical reasoning skill scores of
the students in the experimental and control groups, which were corrected
according to pre-tests. In addition, in the study, eta squared (η2), which is
the effect size index, was calculated in order to comment on how much the
variance in the pre and post test scores of the experimental group depends
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on the group variable. The effect size coefficient is interpreted as "small
effect size" in the range of .01 ≤ η2 <.06, "medium effect size" in the range
of .06 ≤ η2 <.14, and "large effect size" in the range of η2 ≥ .14
(Büyüköztürk, 2017).
ANCOVA was applied to reveal whether there is a significant
difference between the mathematical reasoning skill scores of the students,
which were corrected according to pre-tests. In addition, in the study, eta
squared (η2), which is the effect size index, was calculated in order to
comment on how much the variance in the pre and post test scores of the
experimental group depends on the group variable. The effect size
coefficient is interpreted as "small effect size" in the range of .01 ≤ η2 <.06,
"medium effect size" in the range of .06 ≤ η2 <.14, and "large effect size"
in the range of η2 ≥ .14 (Büyüköztürk, 2017). In the findings section, the
abbreviation E for the experimental group and C for the control group is
used.
3.1. Results of the Mathematical Reasoning Skills
It was examined whether the development of mathematical reasoning
skills of 12th grade students in the E in which IMPROVE supported
teaching was applied and the C where the existing teaching was continued
in terms of limit and continuity showed a significant difference as a result
of the process. First of all, the descriptive statistical results of the scores of
the E and C groups in the pre-test and post-test are given in Table 5.
Table 5. Descriptive Statistical Results of Pre-Test, Post-Test and
Corrected Post-Test Scores of Experimental and Control Groups
Group
Control
Experimental

N
20
21

Pre-test
x̄
sd
25.10
7.58
22.38
7.94

x̄
34.55
52.23

Post-test
sd
11.57
16.82

x̄*
32.57
54.12

* Post-test mean corrected for pre-test
The ANCOVA results, which were conducted to control the difference
between the groups belonging to the development of the mathematical
reasoning skill, are presented in Table 6.
Table 6. ANCOVA Results of the Experimental and Control Groups'
Post-Test Points Revised According to the Pre-Test
Source of
Variance
Group
Pre-test
Error

Sum of
Squares
4609.102
4747.177
3457.582

df

Mean
Square
4609.102
4747.177
90.989

1
1
38
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F

Sig.

50.656
52.173

.000
.000

89384.000

Total

41

According to the ANCOVA test results given in Table 6, there was a
significant difference between the post-test mean scores of the groups [F
(1.38) = 50.656, p <.05]. When the corrected post-test mean scores of the
groups are compared, it is seen that this significant difference favors the E
group (XE=54.12, XC=32.57, η2= .68). According to the results of the
analysis, it can be said that teaching with metacognitive skills is more
effective in developing mathematical reasoning skills than normal
teaching. It is seen that the effect size is “large effect size” (η2= .68).
3.2. Results of the Predicting (P) Skills
It was examined whether the development of students' P skills showed
a significant difference. First, the descriptive statistical values of the pretest
and posttest scores of the E and C groups' P skills are given in Table 7.
Table 7. Descriptive Statistical Results of P Skill
Group

N

Pre-test
x̄
sd
2.35
.81
1.57
.59

20
21

Control
Experimental

x̄
3.15
4.43

Post-test
sd
1.59
2.01

x̄*
2.70
4.85

* Post-test mean corrected for pre-test
The ANCOVA results, which were conducted to control the difference
between the groups belonging to the development of the P skill, are
presented in Table 8.
Table 8. ANCOVA Results of the P Skill
Source of
Variance
Group
P.* Pre-test
Error
Total

Sum of
Squares
35.691
24.148
105.544
740.000

df

Mean
Square
35.691
24.148
2.777

1
1
38
41

F

Sig.

12.850
8.694

.001
.005

*P: Predicting
According to the ANCOVA test results given in Table 8, there was a
significant difference between the post-test mean scores of the groups [F
(1,38) = 12.850, p <.05] When the corrected post-test mean scores of the
groups are compared, it is seen that this significant difference favors the E
group (XE =4.85, XC=32.57, η2= .24). According to the results of the
analysis, it can be said that teaching with metacognitive skills is more
effective in improving Predicting (P) skills than the normal teaching. The
effect size is seen to be "large effect size" (η2 = .24).
3.3. Results

of

the

Recognizing
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and

Using

Mathematical

Information / Structures (R) Skills
It was examined whether the improvement in students' R skills showed
a significant difference. First, the descriptive statistics results of the scores
of the E and C groups in the pre-test and post-test of R skills are given in
Table 9.
Table 9. Descriptive Statistical Results R Skill
N

Group
Control
Experimental

20
21

Pre-test
x̄
sd
4.60
1.72
3.09
1.13

x̄
5.40
8.81

Post-test
sd
1.76
3.81

x̄*
4.75
9.42

* Post-test mean corrected for pre-test
The ANCOVA results, which were conducted to control the difference
between the groups belonging to the development of the R skill, are
presented in Table 10.
Table 10. ANCOVA Results of R Skill
Source of
Variance
Group
R.* Pre-test
Error
Total

Sum of
Squares
174.952
58.607
291.431
2563.000

df

Mean
Square
174.952
58.607
7.669

1
1
38
41

F

Sig.

22.812
7.642

.000
.004

*R: Recognizing and using mathematical information / structures
According to the ANCOVA results given in Table 10, it was determined
that there is a significant difference [F (1,38) = 22.812, p <.05] between
the post-test mean scores of the R skills of the E and C groups. When the
corrected post-test mean scores of both groups are compared, it is seen that
this significant difference favors the E group (XE = 9.42, XC=32.57, η2 =
.34). According to the results of the analysis, it can be said that the teaching
supported by metacognition with the experimental group is more effective
in developing R skills than the normal teaching with the C. It is seen that
the effect size is "large effect size" (η2 = .34).
3.4. Results of the Developing solution-related strategies (D) Skills
It was examined whether the improvement in students' D skills showed
a significant difference. First of all, the descriptive statistics results of the
scores of the E and C groups in the pre-test and post-test of D skills are
given in Table 11.
Table 11. Descriptive Statistical Results D Skill
Group

N

Pre-test

200

Post-test

Control
Experimental

20
21

x̄
4.55
3.33

sd
1.90
1.15

x̄
5.60
8.38

sd
1.53
2.46

x̄*
5.29
8.67

* Post-test mean corrected for pre-test
The ANCOVA results, which were conducted to control the difference
between the groups belonging to the development of the D skill, are
presented in Table 12.
Table 12. ANCOVA Results of the D Skill
Source of
Variance
Group
D.* Pre-test
Error
Total

Sum of
Squares
101.510
23.829
141.923
2268.000

df

Mean
Square
101.510
23.829
3.735

1
1
38
41

F

Sig.

27.179
6.380

.000
.001

*D: Developing solution-related strategies
According to the ANCOVA results given in Table 12, it was determined
that there is a significant difference [F (1,38) = 27.179, p <.05] between
the post-test mean scores of D skills of the E and C groups. When the
corrected post-test mean scores of both groups are compared, it is seen that
this significant difference favors the E group (XE = 8.67, XC=32.57 = 5.29,
η2 = .39). According to the results of the analysis, it can be said that the
teaching supported by metacognition with the E is more effective in
developing D skills than the normal teaching with the C. It is seen that the
effect size is "large effect size" (η2 = .39).
3.5. Results of the Monitoring (M) Skills
It was examined whether the students in the E and the C showed a
significant difference as a result of the development of M skills. First of
all, the descriptive statistics results of the scores of the E and C groups in
the pre-test and post-test of M skills are given in Table 13.
Table 13. Descriptive Statistical Results of M Skill
Group
Control
Experimental

N
20
21

Pre-test
x̄
sd
4.25
1.44
3.28
1.38

x̄
5.55
9.05

Post-test
sd
1.54
3.41

x̄*
5.01
9.55

* Post-test mean corrected for pre-test
The ANCOVA results, which were conducted to control the difference
between the groups belonging to the development of the M skill, are
presented in Table 14.
Table 14. ANCOVA Results of the M Skill
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Source of
Variance
Group
M.* Pre-test
Total
Toplam

Sum of
Squares
187.773
90.343
187.559
2613.000

df

Mean
Square
187.773
90.343
4.936

1
1
38
41

F

Sig.

38.043
18.304

.000
.000

*M: Monitoring
According to the ANCOVA results given in Table 14, it was determined
that there is a significant difference [F (1,38) = 38.043, p <.05] between
the post-test mean scores of the M skills of the E and C groups. When the
corrected post-test mean scores of both groups are compared, it is seen that
this significant difference favors the E group (XE = 9.55, XC=32.57 = 5.01,
η2 = .51). According to the results of the analysis, it can be said that the
teaching supported by metacognition with the E is more effective in
developing M skills than the normal teaching with the C. It is seen that the
effect size is "large effect size" (η2 = .51).
3.6. Results of the Solving Non-routine Problems / Checking Solved
Problems (S) Skills
It was examined whether the students in the E and the C showed a
significant difference as a result of the development of S skills. First of all,
the descriptive statistics results of the scores of the E and C groups in the
pre-test and post-test of S skills are given in Table 15.
Table 15. Descriptive Statistical Results of S Skill
Group
Control
Experimental

N
20
21

Pre-test
x̄
sd
5.80
2.06
4.33
3.97

x̄
8.60
13.90

Post-test
sd
4.26
5.81

x̄*
7.68
14.77

* Post-test mean corrected for pre-test
The ANCOVA results, which were conducted to control the difference
between the groups belonging to the development of the S skill, are
presented in Table 16.
Table 16. ANCOVA Results of S Skill
Source of
Variance
Group
S.* Pre-test
Error
Total

Sum of
Squares
473.785
380.083
640.527
6560.000

df

Mean
Square
473.785
380.083
16.856

1
1
38
41

F

Sig.

28.108
22.549

.000
.000

*S: Solving non-routine problems / Checking solved problems
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According to the ANCOVA results given in Table 16, it was determined
that there is a significant difference [F (1,38) = 28.108, p <.05] between
the post-test mean scores of S skills of the E and C groups. When the
corrected post-test mean scores of both groups are compared, it is seen that
this significant difference favors the E group (XE = 14.77, XC=32.57 =
7.68, η2 = .48). According to the results of the analysis, it can be said that
the teaching supported by metacognition with the E is more effective in
developing S skills than the normal teaching with the C. The effect size is
seen to be "large effect size" (η2 = .48).
3.7. Results of the Generalization (G) Skills
It was examined whether the students in the E and the C showed a
significant difference as a result of the development of G skills. First of all,
the descriptive statistics results of the scores of the E and C groups in the
pre-test and post-test of G skills are given in Table 17.
Table 17. Descriptive Statistical Results of G Skill
Group
Control
Experimental

N
20
21

Pre-test
x̄
sd
3.55
1.73
3.23
2.07

x̄
6.15
7.66

Post-test
sd
3.54
3.64

x̄*
5.97
7.83

* Post-test mean corrected for pre-test
The ANCOVA results, which were conducted to control the difference
between the groups belonging to the development of the G skill, are
presented in Table 18.
Table 18. ANCOVA Results of the G Skill
Source of
Variance
Group
G.* Pretest
Error
Total

Sum of
Squares
35.432
179.360

df

323.857
2494.000

38
41

Mean
Square
35.432
179.360

1
1

F

Sig.

4.157
21.045

.025
.000

8.523

*G: Generalization
According to the ANCOVA results given in Table 18, it was determined
that there is a significant difference [F (1,38) = 4.157, p <.05] between the
posttest mean scores of the G skills of the E and C groups. When the
corrected post-test mean scores of both groups are compared, it is seen that
this significant difference favors the E group (XE = 7.83 XC=32.57 = 5.97,
η2 = .35). According to the results of the analysis, it can be said that the
teaching supported by metacognition with the E is more effective in
developing G skills than the normal teaching with the C. The effect size is
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seen to be "large effect size" (η2 = .35).
4. Conclusion, Discussion and Recommendations
The results obtained from the research are listed below:
When the development of mathematical reasoning skills of 12th grade
high school students on limit and continuity was examined, as a result, the
development of mathematical reasoning skills in the group in which the
IMPROVE model applied was at a higher level. Kramarski et al. (2001)
investigated the effects of three different teaching methods on
mathematical reasoning. One of these teaching methods is the IMPROVE
model, which is a metacognitive skill-oriented model. According to the
results of the research, it was stated that the IMPROVE model, which is a
metacognitive skill-oriented model, is stronger in terms of improving
mathematical reasoning. Kramarski and Hirsch (2002) investigated the
effects of computer algebra system and teaching based on metacognition
on mathematical reasoning. According to the results of the research, it was
stated that teaching based on metacognition was more effective in
improving students' mathematical reasoning.
As a result of the development of high school 12th grade students' P
skills about limit and continuity the development of this skills in the group
in which the IMPROVE model applied was at a higher level. This result
of predictive skill also supports some research results in the literature
(Kramarski & Hirsch 2002; Kramarski & Zeichner, 2001; Mevarech &
Kramarski, 1997; 2003; Mevarech, Tabuk & Sinai, 2001; Pilten, 2008). In
the results of the research, it is stated that teaching based on metacognition
improves students' prediction skills. In the researches done, it is said that
the sample group is made at 5th, 7th and 8th grades. In this research, it was
studied at the 12th grade. This shows that the teaching of metacognitive
strategies can be used at different grade levels to improve students'
prediction skills. These results show that metacognition-based teaching
improves students' prediction skills for problem solving in different
disciplines and using different strategies.
When the development of R skills of 12th grade high school students
on limit and continuity was examined, as a result, the development of this
skills in the group in which the IMPROVE model applied was at a higher
level. In the literature, there are studies that reached similar results
regarding the R skill of the research (Yazgan, 2007; Pilten, 2008). As a
result of the development of D skills of high school 12th grade students in
terms of limit and continuity, the development of this skills in the group in
which the IMPROVE model applied was at a higher level. This result also
supports some research results in the literature (Aydurmuş, 2013; Goos et
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al., 2000; Ormond et al., 1991; Yimer & Ellerton, 2006; Pilten, 2008). In
the literature, there is no study directly related to the strategy development
dimension of the research. However, some of the researches on decision
making and metacognition are as follows: Ormond et al. (1991) aimed to
compare the metacognitive knowledge of their students about making
decisions. The research was conducted with students in the 12-15 age
group. The results show that the metacognitive knowledge increases
significantly as the age gets older. Apart from this, it can be shown that the
effect of metacognition teaching varies according to cognitive
development level, as a result of the study conducted by Mevarech and
Kramarski (1997). This research was also studied with 12th grade high
school students. Therefore, it is seen that Mevarech and Kramarski (1997)
stated that metacognitive skills in individuals develop in proportion to agerelated development in their mental behavior, which is consistent with the
results of their study.
When the development of M skills of 12th grade high school students
on limit and continuity was examined, as a result, the development of this
skills in the group in which the IMPROVE model applied was at a higher
level. This result also supports some research results in the literature
(Mason & Santi, 1994; Crasnich & Lumbelli, 2005). Crasnich and
Lumbelli (2005) conducted an experimental study, and in their study, a
training plan for metacognition was applied in the development of
monitoring skills and they aimed to control this effect experimentally.
According to Blakey and Spence (1996), environments in which students
can express what they think have an important place in the development of
reasoning and metacognitive skills. Some important results were given in
this study.
As a result of the development of S skills in terms of limit and continuity
of high school 12th grade students, the development of this skills in the
group in which the IMPROVE model applied was at a higher level. This
result also supports some research results in the literature (Aydurmuş,
2013; Goos et al., 2000; Pilten, 2008; Yazgan, 2007; Yimer & Ellerton,
2006). Goos et al. (2000) investigated the metacognitive strategies that
secondary school students use when solving non-routine problems. This
research has a quantitative feature. When the results of the research are
evaluated, the general result that can be put forward shows that there is a
relationship between students' metacognitive knowledge and non-routine
problem solving skills, and a teaching based on metacognition significantly
improves these skills. Pilten (2008) examined how 5th grade students who
were given metacognitive instruction affect non-routine problem-solving
ability. According to the results of the research, he stated that education
based on metacognition improved the mathematical reasoning skills of the
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students. Aydurmuş (2013) examined the metacognitive skills of 8th grade
students in the non-routine problem solving process. The results presented
can be evaluated in parallel with the results of this research.
When the development of G skills of 12th grade high school students
on limit and continuity was examined, as a result, the process of teaching
with the metacognitive skills focused model (IMPROVE) significantly
differentiates in favor of the E. Some studies in the literature support these
results (Peterson, Young, West, & Peterson, 1999; Pilten, 2008). Pilten
(2008) investigated the effect of metacognition teaching strategy on
students' reasoning skills in their study. According to the results, it was
concluded that the teaching of metacognitive strategies positively
developed the generalization skills of students, one of the sub-dimensions
of reasoning skills.
This research is limited to limit and continuity issues. Research on other
subjects can be repeated. For example, metacognition and reasoning skills
on derivative where limit and continuity issues are basic can be examined.
By including metacognitive activities in mathematics teachers lessons, the
level of inquiry and awareness can be improved. By including
metacognitive activities in course content, students can be enabled to use
and improve their planning, monitoring and evaluation skills.
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