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ÖÖzzeett

Ö¤retmen yetiflme sürecinde, geliflime ve de¤iflime aç›k yap›land›rma-
lar› sunan yaklafl›mlardan faydalan›lmas› gerekmektedir. Bu çal›flmada, fizik
ö¤retmen adaylar›na Özel Ö¤retim Yöntemleri-II Uygulama Dersi’nde (ÖÖY-II
UD) Ö¤retmen Rehber Materyalleri (ÖRM) gelifltirme ve uygulama bilgi ve be-
cerilerinin kazand›r›lmas› amac›yla uygulanan yaklafl›m›n etkilili¤i de¤erlendi-
rilmifltir.     

Çal›flma, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ö¤retmenli¤i Tezsiz Yüksek
Lisans Program›na devam eden 10 ö¤retmen aday› ile dersin amaçlar›na yöne-
lik uygulamalarla bafllam›flt›r. Adaylardan, lise fizik konular›nda farkl› ö¤renme
kuramlar›yla ö¤retim yöntem ve tekniklerine dayal› ÖRM gelifltirerek sunmala-
r› istenmifltir. Uygulamalar sürecinde adaylarla s›n›f içi tart›flmalar› yürütül-
müfltür. Çal›flman›n verileri derslerde yap›lan gözlemlerden ve adaylara uygu-
lanan bir anketten elde edilmifltir. Süreç sonunda ö¤retmen adaylar›n›n ÖÖY-II
UD ile hedeflenen davran›fllar›n ço¤unu olumlu derecede kazand›klar› görül-
müfltür. Ö¤retmenlik meslek derslerinde kazanm›fl olmalar› beklenen ö¤retim
yöntem ve tekniklerine ait bilgi ve becerileri konu alan›na uygulamalar› istenen
adaylar›n, farkl› ö¤retim durumlar›n› planlama, fizikteki kavram yan›lg›lar›n›
belirleme gibi davran›fllar› gelifltirdikleri belirlenmifltir. Ayr›ca, uygulanan yak-
lafl›m›n ÖÖY-II UD’nin hedeflerinin gerçeklefltirilmesinde kullan›labilecek etki-
li yaklafl›mlardan biri oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Ö¤retmen adaylar›na ÖRM
gelifltirme ve uygulama becerilerini kazand›rmak amac›yla etkili ö¤retim du-
rumlar›n›n tasarlanmas›na yönelik önerilerle çal›flma tamamlanm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Ö¤retmen e¤itimi, Özel Ö¤retim Yöntemleri-II Der-
si, ö¤retmen rehber materyalleri

11.. GGiirriiflfl

Geliflen bilgi ça¤›, nitelikli insan yetifltirme sorununun çözümünü e¤itim ku-
rumlar›na yüklemifltir. Dolay›s›yla ö¤retmen e¤itiminde, geliflime ve de¤iflime aç›k
yap›land›rmalar› sunan ça¤dafl ö¤retim yaklafl›mlar›ndan faydalan›lmas›n› gerek-
mektedir. Bu yaklafl›mlar ö¤retmenleri, konu alan›ndaki geliflimi belirleyen en önem-
li unsurlar olarak kabul etmektedir (Hac›o¤lu ve Alkan, 1997). Süreç bu yönüyle ö¤-
retmene, ça¤dafl yaklafl›mlar› uygulamay› gerektiren yeni görev ve sorumluluklar
yüklemektedir (Bilen, 1996; YÖK, 1998; Ekici, 2001; Posnanski, 2002). Bu nedenle, hiz-
met öncesi e¤itim programlar› ö¤retmen adaylar›n›n hizmette ihtiyaç duyacaklar› te-
mel bilgi, beceri ve tutumlar›n geliflmesine f›rsat veren bir süreç olmas› bak›m›ndan
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önemlidir (Çepni ve Akdeniz, 1996; Hedrick, McGee ve Mittag, 2000; fien ve Eriflen,
2000; Posnanski, 2002; Atay, 2003; Devecio¤lu, 2004).   

Nitelikli ö¤retmen ihtiyac›, hizmet öncesi ö¤retmen e¤itimi programlar›n›n
yeni yaklafl›mlardan faydalan›larak yürütülmesini zorunlu hâle getirmektedir (Pos-
nanski, 2002). Bu ba¤lamda, bütünlefltirici ö¤renme kuram› gibi ça¤dafl yaklafl›mlar-
dan faydalan›lmas›n›n ö¤retmen e¤itimi için gerekli oldu¤u vurgulanmaktad›r (Tat-
to, 1997; Atay, 2003; Devecio¤lu, 2004). Bu durum ayn› zamanda, ö¤retmenlik meslek
bilgisinin ve alan bilgisinin kullan›m›na önem verilmesini de gerektirmektedir (Pos-
nanski, 2002; Atay, 2003; Devecio¤lu, 2004). 

Ö¤retmen e¤itimi programlar›ndaki yeniden yap›lanma, adaylar›n mesleki
geliflimi için uygulamaya yönelik derslerin yürütülmesini zorunlu hâle getirmifltir
(Baki, vd., 1996; YÖK, 1998; Saka, 2002; Karamustafao¤lu, 2003). Ö¤retmen e¤itimin-
de lisans ve lisansüstü düzeyde verilen ö¤retmenlik meslek dersleriyle, ça¤dafl ö¤ren-
me kuramlar›n›n ö¤retimine ve bunlar›n uygulamalar›na yönelik dersler yürütül-
mektedir (YÖK, 1998). Bu yönüyle Özel Ö¤retim Yöntemleri-I ve II (ÖÖY-I ve II)
dersleri ve uygulamalar›nda ö¤retmen adaylar›na özel ö¤retim yöntemlerine yönelik
bilgi ve beceriler kazand›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. ÖÖY-II Uygulama Dersi (ÖÖY-II
UD), adaylar›n kazand›klar› bilgileri pratikte uygulamalar›na f›rsat vermesi bak›m›n-
dan geçifl niteli¤indedir. Bu süreçte adaylar›n, fizi¤in farkl› konular›nda ö¤renme ku-
ramlar›na uygun Ö¤retmen Rehber Materyalleri (ÖRM) haz›rlayarak sunmalar› bek-
lenmektedir. Ayr›ca adaylarla, ö¤renme ortamlar›nda hangi yöntemler kullan›l›rsa
anlaml› ö¤renme gerçekleflir konular› tart›fl›lmaktad›r (Karamustafao¤lu, 2003; Deve-
cio¤lu, 2004).

Ö¤retmenlerin sahip olmas› gereken en önemli becerilerden biri, ö¤retim et-
kinliklerini planlama ve uygulama becerisidir (Roskos ve Walker, 1994; Oktar ve Bul-
duk, 1999; Driel, Jong ve Verloop, 2002; Posnanski, 2002). Dolay›s›yla, ÖRM haz›rla-
ma ve uygulama becerilerinin ö¤retmen adaylar›na, ça¤dafl ö¤retim kuramlar›na uy-
gun etkinliklerle kazand›r›lmas› gerekmektedir (Yi¤it, 1997; Do¤ru, 2002; Saka, 2001;
Devecio¤lu, 2004). 

Ö¤retmen e¤itimi alan›nda, adaylara mesleki bilgi, beceri ve tutumlar›n ka-
zand›r›lmas›na yönelik uygulamalar› inceleyen çal›flmalar›n genellikle belirli bir ö¤-
retim yaklafl›m›n› temel ald›¤› görülmektedir. Bu alandaki çal›flmalardan biri Deveci-
o¤lu (2004) taraf›ndan, fizik ö¤retmen adaylar›na ‘ÖRM gelifltirme ve uygulama be-
cerilerini kazand›rma’da uygulanabilecek en etkili ö¤retim yaklafl›m›n›n belirlenme-
si amac›yla yürütülmüfltür. Sürecin etkilili¤ini artt›rmak amac›yla gelifltirilen “ÖÖY-
II UD Ö¤retim Program›”n›n ö¤retmen adaylar›n›n ilgili dersle hedeflenen davran›fl-
lar› kazand›rmada olumlu katk›lar›n›n oldu¤u belirlenmifltir. Bu yönüyle çal›flman›n
ve ÖÖY-II UD Ö¤retim Program›n›n, ö¤retmen adaylar›n›n mesleki geliflimlerine
rehberlik sa¤layacak niteliktedir (Devecio¤lu, 2004). 

Benzer ö¤retim yaklafl›m›n›n dayand›r›ld›¤› bir çal›flma, fen bilgisi ö¤retimin-
de rehber materyal gelifltirme becerilerinin okul öncesi ö¤retmen adaylar›na kazand›-
r›lmas› amac›yla Akdeniz ve di¤erleri (Akdeniz, Ayvac› ve Devecio¤lu, 2005) taraf›n-
dan yürütülmüfltür. Akdeniz ve Keser (2000) taraf›ndan yürütülen bir baflka çal›flma,
fizik ö¤retmen adaylar›na proje haz›rlama becerilerinin kazand›r›lmas›nda uygulana-
bilecek bir ö¤retim yaklafl›m›n› önermektedir (Akdeniz ve Keser, 2000). 

Bu yaklafl›mlar temelde, adaylar›n etkin olduklar› bir süreçte bilgilerini prati-
¤e uygulayarak davran›fl hâline getirmelerini ve olumlu tutum gelifltirmelerini amaç-
lamaktad›r. Böylelikle adaylar›n, ö¤retmenlik mesle¤ine yönelik temel bilgi, beceri ve
tutumlar› kazanmalar› beklenmektedir (Roskos ve Walker, 1994; Hedrick vd, 2000;
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Clarke ve Hollingsworth, 2002). Di¤er yandan, ö¤retmenlerin mesleklerinin ilk y›lla-
r›nda ÖRM haz›rlama ve uygulama konusunda problemlerinin oldu¤u bilinmektedir
(Azar, 1998). ÖÖY-II UD’nin, ö¤retmen adaylar›n›n bu yöndeki ihtiyaçlar›n›n gideril-
mesinde önemli katk› sa¤layaca¤›na inan›lmaktad›r. 

22.. AAmmaaçç

Bu çal›flma, fizik ö¤retmen adaylar›na Özel Ö¤retim Yöntemleri-II Uygulama
Dersi’nde Ö¤retmen Rehber Materyalleri gelifltirme ve sunma becerilerini kazand›r-
mak için yürütülen yaklafl›m›n tan›t›lmas› ve de¤erlendirilmesi amac›yla yürütül-
müfltür. 

33.. YYöönntteemm

KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne ba¤l› Fizik Ö¤retmenli¤i Tezsiz Yüksek Lisans
program›na devam eden 10 ö¤retmen aday› ile 2002–2003 e¤itim ö¤retim y›l› bahar
döneminde yürütülen çal›flma, örnek olay yaklafl›m›na uygun olarak yürütülmüfltür. 

Dersin uygulamalar›nda adaylardan, farkl› ö¤renme kuramlar›yla ö¤retim
yöntem ve tekniklerine dayal› ÖRM’ni gelifltirmeleri istenmifltir. Bu amaçla, uygula-
ma dersinin tan›m›n›, hedeflerini, içeri¤ini ve bu süreçte yürütülecek ödev çal›flmala-
r›n›, adaylar›n de¤erlendirilme ölçütlerini ve bunlara ait ayr›nt›l› bilgileri içeren
“ÖÖY-II UD Ö¤retim Program›” gelifltirilerek adaylara verilmifltir (Devecio¤lu,
2004). Böylelikle adaylar›n, dersin uygulamalar› sonunda kazanmalar› beklenen dav-
ran›fllardan haberdar olmalar› sa¤lanm›flt›r. Çal›flmay› yürüten araflt›rmac›lar ayn› za-
manda dersin ö¤retim eleman› olarak uygulamalara kat›lm›flt›r. Adaylara, ÖÖY-II
UD’de “ÖRM Gelifltirme ve Uygulama Becerileri”nin kazand›r›lmas› amac›yla afla¤›-
daki basamaklarla tan›mlanan yaklafl›m uygulanm›flt›r: 

1. Adaylara, ÖRM’nin tan›m› ve içeri¤i konular›nda aç›klamalar›n yap›lmas›. 

2. Lise-II Fizik dersi ö¤retim program›nda yer alan konular›n her adaya rasge-
le da¤›t›lmas›. 

3. Adaylara, konular›na ait kavram yan›lg›lar›n›, ö¤retiminde ve ö¤renilme-
sinde güçlük çekilen noktalar› belirlemeleri için gereken araflt›rmalar›n yapt›r›lmas›. 

4. Araflt›rmalardan elde edilen bulgular›n s›n›fta sunulmas›; s›n›f içi tart›flma-
lar›n yürütülmesi ve adaylara, çal›flmalar›n›n gelifltirilmesi sürecinde anlamad›klar›
konularda gerekli aç›klamalar›n yap›lmas›.

5. Haz›rlanan ÖRM’nin eksik yönlerinin belirlenmesi ve gelifltirilmesi için de-
¤erlendirilmesi, çal›flmalarla ilgili dönütlerin verilmesi. 

6. Her bir aday›n, ö¤renme kuramlar›ndan birine uygun olarak gelifltirdikleri
ÖRM’ni s›n›fta 40 dakikal›k sürede sunmas›. 

7. S›n›f içi tart›flmalarda adaylar›n süreçle ilgili düflüncelerinin belirlenmesi. 
8. Dönem sonunda, adaylar›n gelifltirdikleri ÖRM’nin toplu doküman› niteli-

¤inde tan›mlanan “Ö¤retim Paketleri”nin notla de¤erlendirilmek üzere toplanmas›. 
9. Ö¤retmen adaylar›n›n baflar› notlar›n›n, ö¤retim paketlerinden ve konu an-

lat›mlar›n›n yap›ld›¤› uygulamalardan elde ettikleri puanlarla belirlenmesi. 

Yaklafl›m›n etkilili¤inin de¤erlendirilmesi amac›yla ö¤retmen adaylar› dersin
uygulamalar› sürecinde sürekli olarak gözlenmifllerdir. Uygulama dersi saatlerinde
yap›land›r›lmam›fl gözlemler ve s›n›f içi tart›flmalar yan›nda, adaylar›n ders sunumla-
r› s›ras›nda yar› yap›land›r›lm›fl gözlemler yürütülmüfltür. Ders sunumlar› s›ras›nda
“Ö¤retmen Aday› De¤erlendirme Formu”ndan (Ek 1) yararlan›lm›flt›r. Kullan›lan göz-
lem formu için YÖK/Dünya Bankas› Fakülte-Okul ‹flbirli¤i Ö¤retmen E¤itimi Dizisi
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yay›n›nda yer alan “Ders Gözlem Formu ve Ö¤retmen Uygulamas› De¤erlendirme
Formu”ndan faydalan›lm›flt›r (YÖK, 1998; Devecio¤lu, 2004). Bu form, dersin içeri¤i-
ne uygun olarak adaylarda gözlenmesi mümkün davran›fllar do¤rultusunda alan›nda
uzman üç ö¤retim üyesiyle birlikte düzenlenmifltir. Gözlem formlar›, araflt›rmac›lar ta-
raf›ndan her bir aday›n farkl› zamanlarda yapt›klar› sunular s›ras›nda doldurulmufl-
tur. Formlar›n de¤erlendirilmesinde adaylar “Konu Alan Bilgisi, Ö¤retme-Ö¤renme
Süreci, S›n›f Yönetimi, ‹letiflim ve Di¤er Mesleki Yeterlikler” alanlar›nda “Eksi¤i Var
(E), Kabul Edilebilir (K), ‹yi (‹)” ölçütlerine uygun olarak de¤erlendirilmifl ve formun
bir bölümünde gerekli “Aç›klama ve Yorumlar” yap›lm›flt›r. Adaylar, kendileriyle il-
gili yorumlardan haberdar edilmifl ve bir sonraki sunular›nda eski performanslar›nda-
ki geliflimleri göz önüne al›narak sergiledikleri olumlu geliflmelere göre de¤erlendiril-
mifllerdir. Dönem sonunda, adaylar›n ders sunular›ndan (%15) ve Ö¤retim Paketle-
ri’nin de¤erlendirilmesinden (%15) elde ettikleri puanlar ÖÖY-II UD’den al›nan
%30’luk baflar› notu olarak kaydedilmifltir. Çal›flmada, yap›land›r›lmam›fl gözlemler-
den ve formlardan elde edilen bulgular, adaylarda tespit edilen davran›fllar ve bunla-
ra karfl› ö¤retim eleman›n›n yaklafl›mlar› olarak k›saca aç›klanmaktad›r. 

Ayr›ca, ÖÖY-II UD sürecinin ve ÖRM’ni gelifltirme ve uygulama çal›flmalar›-
n›n etkilili¤inin de¤erlendirilmesi amac›yla adaylar›n görüfllerini belirlemede 6 aç›k
uçlu sorudan oluflan anketten yararlan›lm›flt›r. Anket verileri, ço¤unlukla adaylar›n
görüfllerinin yer ald›¤› tablolarda s›n›fland›r›larak verilmifltir. Bu bulgular›n tablolafl-
t›r›lmas›nda durumlar›n özel s›n›fland›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Baz› durumlarda,
adaylar›n kulland›klar› özel ifadeler “ ” içerisinde sunulmufltur.   

44.. BBuullgguullaarr

Çal›flman›n bu bölümünde, araflt›rmada uygulanan yaklafl›m›n de¤erlendiril-
mesi amac›yla ÖÖY-II UD’ndeki gözlemlerden ve adaylar›n bu konudaki fikirlerini
belirlemek amac›yla uygulanan anketten elde edilen bulgular yer almaktad›r. 

44..11.. GGöözzlleemmlleerrddeenn EEllddee EEddiilleenn BBuullgguullaarr 

Dersin uygulamalar› sürecinde ve adaylar›n k›sa süreli ders sunumlar› s›ras›n-
da kullan›lan gözlem formlar›ndan elde edilen bulgular afla¤›daki gibi düzenlenmifltir:

1. Çal›flmalar›n›n ilk zamanlar›nda adaylar›n özellikle, konular›n› farkl› ö¤-
renme kuramlar›na uygun olarak haz›rlama ve sunma konusunda problemler yafla-
d›klar› gözlenmifltir. Ders sunumu s›ras›nda adaylar, konular›n›n ö¤retimi için fark-
l› ö¤retim yöntem ve tekniklerinden yeterince yararlanamam›fllar veya bunlar› za-
man›nda etkili biçimde kullanamam›fllard›r. 

2. Adaylar›n, konular›n› lise seviyesine indirgeme konusunda problemleri ol-
du¤u belirlenmifl ve onlara konunun olabildi¤ince ö¤retici, anlaml› ve seviyeye uy-
gun olarak sunulmas› gerekti¤i önerisinde bulunulmufltur. 

3. Sunular s›ras›nda, ö¤retmenlik deneyimi oldu¤u belirlenen 2 aday›n olduk-
ça rahat ve baflar›l› oldu¤u, ancak di¤er adaylar›n ço¤unun heyecanl› olduklar› ve za-
man zaman konular›nda baz› noktalar› unutarak yaz›l› notlara ba¤l› kald›klar› göz-
lenmifltir.

4. Adaylar›n, sunular›n›n ilk zamanlar›nda ö¤retmen merkezli ö¤retime da-
yal› uygulamalar yapt›klar›, farkl› ö¤retim yöntem ve tekniklerinden ayr›ca, konu-
nun ö¤retimine ve ö¤rencilerin ö¤renmelerini de¤erlendirmeye yönelik görsel ma-
teryallerden yeterince yararlanamad›klar› gözlenmifltir.

5. Konular›ndaki kavram yan›lg›lar› hakk›nda yeterli araflt›rma yapmad›klar›-
n› söyleyen adaylar›n ço¤unlu¤unun, konular›na ait dikkat çekici durumlar› ve gün-
cel örnekleri zaman›nda ve yeterince kullanamad›klar› görülmüfltür. 
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6. Adaylar›n ço¤unun, tahtay› etkili kullanma ve etkili bir ö¤retim ortam›
oluflturma konusunda problemlerinin oldu¤u gözlenmifltir. 

7. Adaylardan baz›lar›n›n konular›na ait kavram, ilke, formül ve grafikleri su-
narken basitten zora, kolaydan karmafl›¤a ve somuttan soyuta ilkesine uygun olarak
anlat›mda güçlük çektikleri belirlenmifltir.   

Çal›flmada yap›lan gözlemler, adaylar›n ÖRM’ni gelifltirme ve sunma süreçle-
rine ait bulgular› göstermektedir. Adaylar›n zamanla, anlat›ma dayal› geleneksel ö¤-
retimden uzaklaflarak, farkl› ö¤retim yöntem ve tekniklerini kullanmaya bafllad›kla-
r›, daha rahat ve baflar›l› sunumlar gerçeklefltirdikleri tespit edilmifltir. 

44..22.. AAnnkkeetttteenn EEllddee EEddiilleenn BBuullgguullaarr

Bu k›s›mda, anketten elde edilen bulgular yer almaktad›r. Adaylar›n cevapla-
r›, ço¤unlukla belirtilen ifadelerin genelden özele s›ralanmas›yla tablolaflt›r›larak ve-
ya genellefltirilerek sunulmufltur. “f” ayn› ifadeyi belirten aday say›s›n› göstermekte-
dir.

11.. ÖÖÖÖYY--IIII UUDD’’nnddee yyüürrüüttüülleenn ÖÖRRMM ggeelliiflflttiirrmmee vvee ssuunnmmaa ççaall››flflmmaallaarr››nn››nn ssiizzee kkaa--
zzaanndd››rrdd››¤¤››nn›› ddüüflflüünnddüü¤¤üünnüüzz ddaavvrraann››flflllaarr nneelleerrddiirr??

Adaylar›n belirttikleri ifadeler Tablo 1’deki gibi düzenlenmifltir. 

TTaabblloo 11.. ÖÖÖÖYY--IIII UUDD’’nniinn KKaazzaanndd››rrdd››¤¤›› DDaavvrraann››flflllaarr

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi adaylar genellikle, bu uygulamalarla kuramlara uy-
gun etkili rehber materyal gelifltirme becerisi kazand›klar› görüflünde birleflmifllerdir.
Ayr›ca adaylar bu uygulamalar›n kendileri için çok etkili birer deneyim oldu¤unu be-
lirtmifllerdir. 

22.. EEttkkiillii bbiirr ÖÖRRMM hhaazz››rrllaammaaddaann öönnccee nnee ggiibbii eettkkiinnlliikklleerrddee bbuulluunnuullmmaass›› ggeerree--
kkiirr??

Adaylar›n bu soruya ÖRM’ni gelifltirme s›ras›nda girdikleri araflt›rma sürecin-
de yapt›klar› etkinlikleri aç›klayarak cevaplar verdikleri belirlenmifltir. Buna göre, en
çok vurgulanan durumlar belirlenerek Tablo 2’de düzenlenmifltir.
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AAddaayyllaarr››nn kkaazzaanndd››kkllaarr››nn›› bbeelliirrttttiikklleerrii ddaavvrraann››flflllaarr ff
1 Ö¤renme kuramlar›na uygun ders planlama/sunma 8
2 Etkili ders planlar› ve içeri¤i haz›rlama/uygulama 6
3 Hizmet öncesinde ö¤retmenlik deneyimi kazanma 7
4 Dersin amaçlar›na uygun etkinlikler gelifltirme/uygulama 5
5 Konunun ö¤retimine uygun yöntem ve teknikleri seçme/kullanma 5
6 Konuya ait amaç ve hedef davran›fl yazma 5
7 S›n›f hakimiyetini sa¤lama 5
8 Konuya ait dikkat çekme etkinliklerini belirleme/kullanma 5
9 S›n›f seviyesine uygun etkinlikler gelifltirme ve uygulama 4
10 Süreçte, ünite konusu ve ödevlerle ilgili araflt›rmalar yapma  2
11 Al›nan dönütlerle, eksiklerini tamamlama 2
12 Sürecin de¤erlendirilmesine yönelik düflüncelerini ka¤›da yans›tma 1

                                        



TTaabblloo 22.. ÖÖRRMM GGeelliiflflttiirrmmee SSüürreecciinnddee YYaapp››llaann EEttkkiinnlliikklleerr

Tablo 2’ye göre, ÖRM’nin gelifltirilmesi öncesinde yap›lmas› gereken 14 fark-
l› etkinlik belirlenmifltir. Buna göre öncelikle, konunun ö¤retiminde faydalan›lacak
yöntem(ler)in, anlat›m›nda ve anlafl›lmas›nda güçlük çekilen noktalar›n ve kavram
yan›lg›lar›n›n belirlenmesi gerekmektedir. Adaylar ayr›ca, ö¤renci seviyesine ve s›-
n›f mevcuduna ba¤l› olarak materyalin niteli¤inin de de¤iflebilece¤ini belirtmifller-
dir. 

33.. ÖÖÖÖYY--IIII UUDD’’nnii aallaann bbiirr öö¤¤rreettmmeenn aaddaayy››nn››nn ÖÖRRMM ggeelliiflflttiirrmmee bbeecceerriissii kkaazzaann››pp
kkaazzaannmmaadd››¤¤››nn›› ööllççmmee yyöönnüünnddee yyaapp››llaabbiilleecceekk ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee dduurruummllaarr›› nneelleerr oollaabbii--
lliirr??

Adaylar›n bu soruya verdikleri cevaplar Tablo 3’teki gibi oluflturulmufltur.
Adaylar›n, ÖRM’nin gelifltirilmesi ve uygulanmas› ile ilgili belirttikleri ifadeler genel
bir madde alt›nda toplanm›flt›r.

ÖÖ¤¤rreettmmeenn AAddaayyllaarr››nnaa MMaatteerryyaall GGeelliiflflttiirrmmee vvee UUyygguullaammaa BBeecceerriilleerriinniinn KKaazzaanndd››rr››llmmaass››nnaa ...... u
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BBeelliirrttiilleenn EEttkkiinnlliikklleerr ff
1 Konunun ö¤retiminde kullan›labilecek etkili yöntem(ler)in ve 

tekniklerin belirlenmesi 9
2 Konuyla ilgili anlamakta güçlük çekilen noktalar›n ve kavram 

yan›lg›lar›n›n belirlenmesi 7
3 Belirlenen yan›lg›lar›n giderilmesi için materyallerin ve ö¤retim

durumlar›n›n düzenlenmesi 7
4 Konuya ait alan bilgisinin tekrar edilmesi/ders kitaplar›n›n ve ilgili 

kaynaklar›n araflt›r›lmas› 6
5 Konunun ö¤retiminde etkili olabilecek ö¤renme kuramlar›n›n 

belirlenmesi 5
6 Konuya ait amaç ve hedef davran›fllar›n belirlenmesi 5
7 Konunun ö¤retim program›nda ifllenifl s›ras›n›n/konuya ayr›lan 

sürenin belirlenmesi 4
8 Konuyla ait güncel örneklerin ve dikkat çekme durumlar›n›n/

düflündürücü sorular›n belirlenmesi 4
9 Deney-grup çal›flmas› gerektiren etkinliklerin ve gerekli ortamlar›n/

imkânlar›n belirlenmesi 3
10 ‹nternet, kütüphane araflt›rmalar›n›n ve uygulama ö¤retmenleriyle 

mülakatlar›n yap›lmas› 4
11 Ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›lacak ölçütlerin ve 

araçlar›n belirlenmesi 4
12 Konunun teknoloji kullan›m› (bilgisayar, tepegöz vs.) ile ilgili 

durumlar›n›n belirlenmesi 2
13 Materyalin bölümlerinin belirlenmesi 3
14 Konunun ö¤retiminde kullan›labilecek grafik, resim, flekil vb.nin 

belirlenmesi 2

                            



TTaabblloo 33.. AAddaayyllaarr››nn DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmee DDuurruummllaarr›› ‹‹llee ‹‹llggiillii GGöörrüüflfllleerrii

Tablo 3’te görüldü¤ü gibi adaylar etkili bir de¤erlendirmenin aday›n yürüte-
ce¤i ders s›ras›nda belirlenebilece¤ini belirtmifllerdir. Buna göre adaylar 18 farkl› du-
rum belirtmifllerdir. Bunun d›fl›nda, baz› adaylar›n konuyla ilgili belirttikleri ifadeler
afla¤›daki gibi verilmifltir: 

“Plan›n uygulanabilirli¤ine, özenli ve itinal› haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›na ba-
k›lmal›d›r.”, “Aday›n haz›rlad›¤› rehber materyal onu de¤erlendirmenin sadece bir
boyutudur. Di¤er de¤erlendirme ise aday›n bu materyali sunarken yapm›fl oldukla-
r›d›r. Ancak bunlar› de¤erlendirme de objektif olmayabilir. Çünkü ö¤retmen aday›
sunum s›ras›nda rahats›z olabilir. ‹lk sunumlarda hep heyecan olur. Farkl› d›fl etken-
ler olabilir.”, “Aday›n, gerçek lise s›n›f›nda, materyali sunup sunamad›¤›n›n gözlen-
mesi gerekir. Bu da Okul Deneyimi–2 dersiyle yap›labilir.”.   
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AAddaayyllaarr››nn BBeelliirrttttiikklleerrii DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmee DDuurruummllaarr›› ff
Bir fizik konusundaki ÖRM’yi etkili bir flekilde gelifltirme ve uygulama;

Ö¤renci seviyesine ve s›n›f mevcuduna uygun ÖRM haz›rlama ve sunma

Konuya uygun yöntem ve teknikleri belirleme

Etkili ö¤renme durumlar›n› tespit etme

Konuya dikkat çekme ve bunu devam ettirme

Konunun hedeflerine uygun bir ders yürütme

Konudaki kavram yan›lg›lar›n› belirleme ve gidermeye yönelik etkinlik 
gelifltirme

Ö¤renci merkezli etkinliklere yer verme

1 Konuya güncel hayattan örnekler vererek somutlaflt›rma 9

Farkl› sorulara ve örnek problemlere yer verme

Tahtay› etkili kullanma

S›n›fa hakim olma, s›n›f disiplinini sa¤lama

Etkili bir dil kullanma 

Konu ve kavramlar› aflamal› bir düzende verme

Konunun önemli yerlerini vurgulama, konu bütünlü¤ünü sa¤lama

Materyaller gelifltirme (çal›flma ka¤›tlar›, saydamlar vs.) ve bunlardan 
yararlanma

Bilgisayar, tepegöz gibi teknolojik araçlar›n kullan›m›na yer verme

Ö¤rencilere bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel düflünme yetene¤ini 
gelifltirmeyi hedefleme

De¤erlendirme bölümünde düflündürücü ve etkili sorulara yer verme

2 Farkl› ve özgün önerilerle di¤er ö¤retmenlere ve adaylara 
hat›rlatmalarda bulunma 8

3 Ö¤retmenlik mesle¤inin gerektirdi¤i davran›fllar› ve bilgileri kullanma 7
4 Aday›n ald›¤› dönütlerle çal›flmas›n› ve kendini gelifltirmesine göre

de¤erlendirme 7
5 Materyallerin gelifltirilmesine yönelik araflt›rmalar› yapma 7

                            



44.. ÖÖ¤¤rreettiimm oorrttaamm››nn›› ddüüzzeennlleemmee bbiillggii vvee bbeecceerriissii kkaazzaanndd››rrmmaass›› bbaakk››mm››nnddaann,,
ÖÖÖÖYY--IIII UUDD’’nnddee yyüürrüüttüülleenn ÖÖRRMM ggeelliiflflttiirreerreekk uuyygguullaammaa ffaaaalliiyyeettlleerriinniinn nnee ggiibbii ffaayyddaa--
llaarr›› oollaabbiilliirr?? BBuu kkoonnuuddaakkii öönneerriilleerriinniizz nneelleerrddiirr?? 

Adaylar›n cevaplar› Tablo 4 ve Tablo 5’teki gibi düzenlenmifltir.

TTaabblloo 44.. ÖÖRRMM GGeelliiflflttiirrmmee vvee UUyygguullaammaa ÇÇaall››flflmmaass››nn››nn KKaazzaanndd››rrdd››¤¤›› 
DDaavvrraann››flflllaarr

Tablo 4’te görüldü¤ü gibi adaylar›n hepsi, bu çal›flmalar›n ö¤retmenlik mesle-
¤ine yönelik uygulamalara birer deneyim f›rsat› vermesi bak›m›ndan etkili oldu¤u
görüflünde birleflmifllerdir. Bir aday düflüncesini, “Uygulamalar, ö¤retmen aday›na
belli bir düzen ve bu düzeni nas›l kullanaca¤›na dair bilgiler kazand›r›yor.” fleklinde
ifadelerle aç›klam›flt›r.

TTaabblloo 55.. ÖÖ¤¤rreettmmeenn AAddaayyllaarr››nn››nn ÖÖÖÖYY--IIII UUDD ‹‹ççiinn ÖÖnneerriilleerrii

ÖÖ¤¤rreettmmeenn AAddaayyllaarr››nnaa MMaatteerryyaall GGeelliiflflttiirrmmee vvee UUyygguullaammaa BBeecceerriilleerriinniinn KKaazzaanndd››rr››llmmaass››nnaa ...... u
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UUyygguullaammaallaarr››nn kkaazzaanndd››rrdd››¤¤›› ddaavvrraann››flflllaarr ff
1 Ö¤retmenli¤e ve derse haz›rlanma al›flkanl›¤› kazand›r›yor. 10
2 Adaylara, alan bilgisi ve alan e¤itimi eksiklerini belirleme f›rsat 

veriyor. 7
3 Farkl› yöntem, teknik ve kuramlar üzerinde çal›flma f›rsat› veriyor. 6
4 Karfl›lafl›labilecek her türlü seviyesine göre ders planlama ve 

uygulama f›rsat› veriyor 6
5 S›n›f yönetimi konusunda deneyim kazand›r›yor. 4
6 Amaç ve hedef davran›fl yazma becerisi gelifltiriyor. 4
7 Sunularda yap›lan elefltiriler, yap›c› ve olumlu de¤iflikliklere imkân 

veriyor. 4
8 Kavram yan›lg›lar› ve nas›l belirlenece¤i hakk›nda bilgi veriyor. 4
9 Araflt›rmaya yönlendiriyor. 3
10 ÖÖY-I’e benzer, fakat daha aktif bir flekilde, ö¤rendiklerimizi 

uygulama f›rsat› veriyor. 3
11 Konularla ilgili ilginç durumlar›, dikkat çekici örnekleri belirlemeyi 

ö¤retiyor. 3
12 Ö¤retmen aday›na kalabal›k s›n›f karfl›s›nda ders anlatma f›rsat› 

veriyor. 2

UUyygguullaammaallaarr iiççiinn öönneerriilleerr ff

1 Sunulara daha fazla önem verilmeli. 10

2 Gerçek s›n›f ortamlar›nda sunu yap›lmas›na f›rsat verilmeli. 8

3 Dersin uygulamalar› için zaman art›r›lmal›. 6

4 Ders, Okul Deneyimi 2 ile iç içe ve uygulamal› olarak yürütülmeli. 4

5 Liselerde karfl›lafl›labilecek farkl› durumlarda ne tür tepkiler verilmesi gerekti¤i 
ö¤retilmeli. 4

6 Konular s›n›rland›r›lmamal›/üniteler hâlinde çal›fl›lmamal›. 3

7 Di¤er derslerin ve ödevlerinin ifllenifliyle uyumlu olmal›. 2

8 Dersin önemi dönem bafl›nda adaylara tam olarak aç›klanmal›. 3

9 Gerekli teknolojik donan›m› sa¤lanmal›. 3

                                   



Tablo 5’te görüldü¤ü gibi adaylar en fazla, sunulara daha çok önem verilmesi
ve sunular›n gerçek s›n›f ortam›nda yap›lmas› gerekti¤i konusunda ortak görüfl be-
lirtmifllerdir. Bir aday üniversitedeki s›n›f ortam› ile lisedeki gerçek s›n›f ortam›n›n
çok farkl› oldu¤unu bu yüzden, konuyu bilenlerle ders yürütmenin, bilmeyenlere uy-
gulamaktan daha zor oldu¤unu ayr›ca, ÖÖY-II UD’nin “ö¤retmen adaylar›n›n bilgi-
lerini, konuya hakimiyetlerini, ö¤retmenlik becerilerini etkin flekilde kontrol edilip
de¤erlendirilebilece¤i bir ortama f›rsat vermesi” bak›m›ndan etkili oldu¤unu ve
“ÖÖY-II UD, Materyal Gelifltirme ve Okul Deneyimi dersi ile birlefltirilirse muazzam
bir yetenek ihrac› do¤maktad›r.” fleklindeki ifadelerle düflüncesini aç›klam›flt›r. Bir
baflka aday düflüncesini, “Ö¤retmenlik mesle¤inin küçümsenmeyecek kadar önemli
oldu¤unu kavrad›m. Ö¤retmenli¤e bafllad›¤›m›zda kendine güvenen ve ö¤retimi et-
kili, kal›c› bir flekilde nas›l yapaca¤›n› bilen bir ö¤retmen olmada kesinlikle etkili bir
ders.” ifadeleriyle belirtmifltir. Bir aday ise, “Dersin ifllenifli gayet güzel. Ödevler bi-
raz s›k›yor ama her fleye ra¤men derste hedeflenen her fleyin kazand›r›ld›¤›na inan›-
yorum” ifadesini kullanm›flt›r.  

55.. ÖÖRRMM’’nniinn ggeelliiflflttiirriillmmeessiinnddee ffaarrkkll›› öö¤¤rreettiimm yyöönntteemmlleerriinnddeenn ffaayyddaallaann››llmmaass››--
nn››nn ggeerree¤¤ii nneeddiirr??

Adaylar›n›n cevaplar› Tablo 6’daki gibi düzenlenmifltir. 

TTaabblloo 66.. ÖÖ¤¤rreennmmee KKuurraammllaarr››yyllaa ÖÖ¤¤rreettiimm YYöönntteemmlleerriinniinn KKuullllaann››llmmaass››nnaa 
YYöönneelliikk AAddaayyllaarr››nn GGöörrüüflfllleerrii

Tablo 6’ya göre adaylar, ö¤renme kuramlar›n›n ö¤renme sürecinin etkilili¤ine
rehberlik sa¤lad›¤›, amaçlananlar›n daha k›sa sürede ve etkili bir flekilde gerçeklefl-
mesine f›rsat verdi¤i görüflünde birleflmifllerdir. Ayr›ca adaylar, kuramlar›n ö¤renci
merkezli ö¤retime, biliflsel, duyuflsal ve psikomotor davran›fllar›n geliflimine yard›m-
c› oldu¤u, ö¤renci seviyesine uygun ö¤retime f›rsat verdi¤i görüflünde birleflmifller-
dir.

66.. ÖÖ¤¤rreennmmee eettkkiinnlliikklleerriinnii ddüüzzeennlleerrkkeenn kkuullllaann››llaabbiilleecceekk yyöönntteemm vvee tteekknniikklleerrii
sseeççmmeeddee eettkkiillii oollaann ffaakkttöörrlleerr nneelleerrddiirr??

Adaylar›n cevaplar›, Tablo 7’deki gibi düzenlenmifltir.
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BBeelliirrttiilleenn iiffaaddeelleerr ff

1 Ö¤renmenin gerçekleflmesi için daha k›sa sürede ve etkili ad›mlar at›lmas›n› sa¤lar. 8

2 Ö¤renci merkezli ö¤retime f›rsat verir. 5

3 Ö¤renmenin ad›m ad›m, ay›rt etmelerle anlaml› olarak gerçekleflmesini sa¤lar. 3

4 Ö¤renmenin, biliflsel, duyuflsal ve psikomotor alanlarda gerçekleflmesine yard›mc› 
olur. 4

5 Konuyu her bir ö¤renci seviyesine göre haz›rlamaya imkân verir. 4

6 Ö¤rencilerin biliflsel seviyelerinin belirlenmesine yard›mc› olur. 3

7 Farkl› ö¤retim yöntem ve tekniklerinin kullan›m›na imkân verir. 3

8 Ö¤rencilerin bilimsel süreç becerilerinin geliflimine imkân sa¤lar. 2

9 Fiziki imkânlar ölçüsünde uygulanabilir planlar haz›rlamaya imkân verir 3

                                           



TTaabblloo 77.. YYöönntteemm vvee TTeekknniikklleerrii SSeeççmmeeddee EEttkkiillii FFaakkttöörrlleerr

Tablo 7’de görüldü¤ü gibi adaylar, yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde ön-
celikle ö¤rencilerin biliflsel seviyesinin önemli bir etken oldu¤unu belirtmifllerdir.
Adaylardan baz›lar›, ÖRM haz›rlamada konunun dikkat çekici, günlük hayatla iliflki-
li örneklerinin belirlenmesi, düflündürücü sorular›n haz›rlanmas› gerekti¤ini belirtir-
ken; bir baflka aday, ö¤renci merkezli etkinliklere yer verilmesi gerekti¤ini ifade et-
mifltir. Konunun özelli¤ine göre yöntemin seçilmesi gerekti¤ini belirten adaylardan
biri, somut örneklerin bulundu¤u durumlarla deneylerin ve gözlemlerin yap›lmas›n›
ve 3 boyutlu modellerin kullan›lmas›n› önermifltir. Kavram yan›lg›lar›n›n giderilme-
siyle ilgili olarak adaylar saydamlarla, modellerin kullan›labilece¤ini belirtmifllerdir.
Adaylardan baz›lar› örne¤in gösteri yönteminin, maddi imkânlar›n yetersiz oldu¤u
durumlarda, kalabal›k s›n›flarda, s›n›f kontrolünü sa¤lamak amac›yla ve problem
çözme yönteminin mevcudun az oldu¤u durumlarda kullan›labilece¤ini ifade etmifl-
lerdir.    

44.. TTaarrtt››flflmmaa vvee SSoonnuuççllaarr

Çal›flman›n bulgular› incelendi¤inde ÖÖY-II UD sürecinde “ÖRM gelifltirme
ve uygulama becerisi kazand›rmak” amac›yla uygulanan yaklafl›m›n fizik ö¤retmen
adaylar›na, gerekli bilgiyi kazanma ve farkl› durumlara uygulama davran›fllar›n›n
kazand›r›lmas›nda etkili oldu¤u görülmektedir. Ayn› zamanda adaylar›n araflt›ran,
bulan ve uygulayan ö¤renenler olmalar›na f›rsat veren yaklafl›m›n, ÖÖY-II UD bün-
yesinde kazand›r›lmas› düflünülen mesleki bilgi, beceri ve tutumlar›n gelifliminde et-
kili oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.  

Bu süreçte adaylar›n özellikle bir önceki dönemde ö¤renmifl olmalar› beklenen
ö¤renme kuramlar› ile ö¤retim yöntem ve tekniklerini alan bilgisine uygulayarak
farkl› deneyimler kazand›klar› belirlenmifltir. Adaylar›n ayr›ca, belirlenen ölçütlere
ve gerçek uygulamalarda dikkat edilecek durumlara uygun davranma gibi davran›fl-
lar› sergiledikleri gözlenmifltir. Belirtilen bu davran›fllar›n, adaylar›n e¤itim süreçleri-
nin niteli¤ini belirtmesi bak›m›ndan önemli oldu¤u düflünülmektedir. 

Di¤er yandan, dersin hedefleri do¤rultusunda ÖÖY-II UD ö¤retim program›-
n›n gelifltirilmesiyle uygulanan yaklafl›m›n, bu sürecin niteli¤ini art›rd›¤›, adaylara ve
dersin sorumlusu ö¤retim elemanlar›na etkili bir rehberlik sa¤lad›¤› belirlenmifltir.
Çal›flma yaklafl›m›n›n gelifltirilmesinde, adaylar›n ö¤renme ortamlar›nda aktif ve bil-
giyi bulma çabas›yla araflt›rmac› ve üretken olmalar›n›n gere¤i belirlenmifltir. Rehber
al›nan yaklafl›m, uygulamalarla kazand›r›lmas› hedeflenen bilgi ve becerilerin belir-
lenerek adaylar›n bunlardan haberdar edilmesi yönüyle davran›flç› kuramlara uygun
ö¤retim durumlar›n› içermektedir. Di¤er boyutuyla, özellikle uygulama sürecinde
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adaylar›n geçmifl ö¤renme yaflant›lar›n›n rehberli¤inde, kendi çabalar›yla yeni bilgi-
lere ulaflmalar›, ilgili çal›flmalar›n› gelifltirerek sunmalar›, ald›klar› dönütlerle farkl›
durumlar› gelifltirmeleri ve yürütmeleri noktalar›nda bütünlefltirici ö¤renme kuram›-
na uygun ö¤retim durumlar›n›n özelli¤ini tafl›maktad›r. 

Araflt›rmadan elde edilen gözlem bulgular›, materyallerin gelifltirilmesi süre-
cinde adaylar›n karfl›laflt›klar› problemlerin belirlenmesi bak›m›ndan önemlidir. Bu
yönüyle adaylar›n öncelikle çal›flman›n içeri¤ini, neyi, nas›l yapacaklar›n› anlamad›k-
lar› tespit edilmifltir. Di¤er yandan, adaylara verilen ÖÖY-II UD Ö¤retim Progra-
m›’n›n ve süreçte yap›lan aç›klamalar›n onlar› yönlendirdi¤i belirlenmifltir. Dolay›s›y-
la, bu çeflit genifl kapsaml› uygulamalarla ilk defa karfl›laflan adaylara rehberlik ede-
cek etkili ö¤retim programlar›n haz›rlanmas› gerekti¤ine inan›lmaktad›r. 

Çal›flmalar›n›n ilk zamanlar›nda adaylar›n özellikle konular›n›n ö¤retiminde
kullanabilecekleri ö¤renme kuram›n›, ö¤retim yöntem ve tekniklerini, uygun model
ve benzetmeleri, konuya ait dikkat çekme durumlar›n›, güncel örnekleri, kavram ya-
n›lg›lar› ile bunlar›n giderilmesine yönelik etkinlikleri, konunun amaç ve hedef dav-
ran›fllar›n› belirleme konular›nda problemler yaflad›klar› tespit edilmifltir. Ders sunu-
munu istenen ölçütlere uygun yapmaya çal›flan adaylar›n özellikle, dikkat çekme du-
rumlar›n› gerçeklefltirme, ö¤rencileri aktif tutma, etkinlikleri uygulama, iletiflimi sa¤-
lama gibi noktalarda önemli eksikliklerinin oldu¤u belirlenmifltir. Bu nedenle süreç-
te adaylara, ö¤retim etkinliklerini belli bir ö¤renme yaklafl›m›na dayand›rman›n, ö¤-
retimi daha etkili ve aktif tutaca¤› konusunda ihtiyaç hissetmelerini gerektiren aç›k-
lamalar yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Ö¤retmenlerle yürüttü¤ü benzer bir çal›flmada Saka
(2001) bu konunun öneminden bahsetmektedir. Buna göre, ö¤retim etkinliklerinin
yürütülmesinde farkl› ö¤retim yöntem ve tekniklerinden yararlanman›n yan›nda, ö¤-
rencilerin ilgilerini art›rmaya yönelik durumlar›n ö¤retmenler taraf›ndan etkili bir fle-
kilde oluflturulmas›n›n gere¤inin hizmet öncesi e¤itim sürecinden bafllayarak ö¤ret-
men adaylar›na kazand›r›lmas› gerekmektedir.   

Adaylar›n, konular›na ait amaç ve hedef davran›fllar› belirleme ve yazma konu-
sundaki problemlerinin, bir önceki dönem yürütülmüfl olan Ö¤retimde Planlama ve
De¤erlendirme dersinin uygulamalar›nda kazanmalar› beklenen davran›fllar› etkili bir
flekilde kazanamam›fl olmalar›ndan kaynakland›¤› düflünülmektedir. Di¤er yandan,
çal›flmadan elde edilen veriler süreç sonunda adaylar›n konuya ait amaç ve davran›fl-
lar› belirleme, bunlar› hiyerarflik bir düzende yazma, ö¤retim program›n› hedefleri ka-
zand›racak yönde düzenleme ve ö¤renme sonuçlar›n› de¤erlendirme gibi temel dav-
ran›fllar› kazand›klar›n› göstermektedir. Anketten elde edilen bulgularda, adaylar›n
programl› yürütülen bu çeflit uygulamalar›n etkilili¤i konusunda olumlu düflüncede
olduklar› ve bu çal›flmalar›n önemini anlad›klar› belirlenmifltir. Dolay›s›yla, adaylar›n
deneyim kazanmalar›na f›rsat veren bu gibi uygulamalar›n yürütülmesinin gerekli ol-
du¤una inan›lmaktad›r. Genifl bir alanda araflt›rma yapt›klar›n› söyleyen adaylar›n bu
konuda, ihtiyaçtan do¤an bir çabayla kendilerini yetifltirmeye çal›flt›klar›, biliflsel ve
psikomotor alandaki beceriler yan›nda duyuflsal alanda da kendilerini gelifltirdikleri
sonucuna var›lm›flt›r. Bu konuda adaylara deneyim sa¤layan uygulamalar›n önemi,
ö¤retim ortamlar›nda materyal ve teknoloji kullan›m› konusunda ö¤retmenlerin yeter-
liklerinin gelifltirilmesinin gere¤i ile uyuflmaktad›r (McGinnis vd., 2002). 

Ö¤retmen adaylar›na rehber materyal gelifltirme ve uygulama davran›fllar› ka-
zand›rmak amac›yla bafllat›lan sürecin niteli¤ini, adaylar›n bunlar› ö¤renmelerinde
faydalan›labilecek ö¤renme yaklafl›m›n›n etkilili¤i belirlemektedir. Bu bak›mdan bü-
tünlefltirici ö¤renme kuram›n›n bu süreçte faydalan›labilecek en etkili yaklafl›m oldu-
¤u düflünülmektedir (Posnanski, 2002; Atay, 2003; Devecio¤lu, 2004). Ayr›ca uygula-
nan yaklafl›m›n, adaylar›n mesleki e¤itimlerine yönelik birçok davran›fl› gelifltirme ve
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uygulama konusunda yeni kazan›mlar sa¤lad›¤› düflünülmektedir. Adaylar›n araflt›-
ran ve sorgulayan ö¤retmen tipine uygun nitelikte davran›fllar kazanmalar›na f›rsat
veren uygulamalarla yetifltirilmelerinin gere¤ine inan›lmaktad›r.     

55.. ÖÖnneerriilleerr

Araflt›rma sonuçlar›na dayal› olarak ÖÖY-II UD’nin yürütülme sürecine, ö¤-
retmen adaylar›na ve ö¤retim üyelerine yönelik önerilerde bulunulmufltur:    

1. Adaylara, dönem bafl›ndan itibaren ÖRM gelifltirme ve sunma çal›flmalar›y-
la, bu süreçte ö¤renme kuramlar›ndan, konunun ö¤retiminde kullan›labilecek farkl›
model ve benzetmelerden ve kavram ö¤retiminden faydalanman›n gere¤i ve önemi
aç›klanmal›d›r. 

2. Ö¤retmen adaylar›na, gelifltirdikleri ÖRM’ni uygulayabilecekleri gerçek s›-
n›f ortamlar›nda sunu yapma imkân› verilmelidir.  

3. Gelifltirilen ÖRM, deneyimli ö¤retmenlerin ve alan e¤itimcilerinin deneti-
minde incelenmeli, kullan›fll›l›¤›n› ve uygulanabilirli¤ini art›rmaya yönelik çal›flma-
lar yürütülmelidir. Bu amaçla, Okul Deneyimi ve Ö¤retmenlik Uygulamalar› gibi
derslerde ö¤retmen aday›-e¤itimci-ö¤retmen ifl birli¤i sa¤lanmal›d›r. 

4. Hizmet öncesi e¤itim süreçlerinde adaylar›n, kendilerini yetifltirme ad›na
etkili ÖRM gelifltirme ve uygulama sorumlulu¤unu hissederek, araflt›rmac› ve gelifli-
me aç›k bir anlay›flla bilinçli hareket etmeleri beklenmektedir. Kendilerine sunulan
ö¤renme ortamlar›nda gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazanman›n yan›nda, bun-
lar›n uygulamalar›na yönelik ortamlara aktif olarak kat›lmalar› gerekmektedir. Bu
nedenle adaylar›n, derslerden kazand›klar› bilgi ve becerileri ne derecede kullanabil-
diklerini belirlemeleri ve geliflimleri için eksiklerini tamamlama, yanl›fllar›n› düzelt-
me gayreti içerisine girmeleri beklenmektedir. Dolay›s›yla, adaylar›n de¤erlendiril-
melerine yönelik çal›flmalar s›kl›kla sürdürülmeli ve belli bir programla yürütülmeli-
dir. 

5. Ö¤retmen adaylar›n›n rahatl›kla uygulama yapabilecekleri, üniversitelere
ba¤l›, tam donan›ml› uygulama okullar› aç›lmal›d›r. 

Di¤er e¤itim fakültelerinin ö¤retmen e¤itimi programlar›nda da ÖÖY-II
UD’nin yürütülmesi ile ilgili olarak ayn› veya benzer yaklafl›mlar›n uygulanmas›na
imkân veren çal›flmalar yap›lmal›d›r. 
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EEkklleerr

Ek 1. Ö¤retmen Aday› De¤erlendirme Formu

ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM EELLEEMMAANNII ‹‹ÇÇ‹‹NN ÖÖRRNNEEKK BB‹‹RR DDEERRSS PPLLAANNIINNIINN 
UUYYGGUULLAANNMMAASSIINNIINN DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹

Ö¤retmen Aday›:

E: Eksi¤i var.    K: Kabul edilebilir.    ‹: ‹yi.

ÖÖ¤¤rreettmmeenn AAddaayyllaarr››nnaa MMaatteerryyaall GGeelliiflflttiirrmmee vvee UUyygguullaammaa BBeecceerriilleerriinniinn KKaazzaanndd››rr››llmmaass››nnaa ...... u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/2006110044

EE KK ‹‹ AAçç››kkllaammaa vvee 
YYoorruummllaarr

11..00 KKOONNUU AALLAANN BB‹‹LLGG‹‹SS‹‹

1.1 Konunun temel ilke ve kavramlar›n› mant›ksal bir 
tutarl›kla özgün bir flekilde iliflkilendirebilme

1.2 Konunun gerektirdi¤i sözel ve görsel dili (flekil, fle-
ma, grafik, formül vb.) uygun biçimde kullanabilme

22..00 ÖÖ⁄⁄RREETTMMEE--ÖÖ⁄⁄RREENNMMEE SSÜÜRREECC‹‹

22..11 ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM SSÜÜRREECC‹‹

2.1.1 Çeflitli ö¤retim yöntem ve tekniklerini uygun 
biçimde kullanabilme

2.1.2 Araç-gereç ve materyalleri s›n›f düzeyine göre, 
örnek bir uygulama ile kullanabilme

2.1.3 Temel fizik konular›n›n ö¤retiminde konu ve 
kavramlar›n yaflamla iliflkilendirebilme 

22..22 SSIINNIIFF YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹

2.2.1 Derse uygun bir girifl yapabilme ve dikkati 
çekebilme

2.2.2 Dersi toparlayabilme 

2.2.3 Gelecek dersle ilgili bilgiler ve ödevler verebilme

22..33 ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM

2.3.1 Ses tonunu anlafl›l›r aç›klamalar ve yönergeler 
vermede etkili biçimde kullanabilme

2.3.2 Konuya uygun düflündürücü sorular sorabilme 

33..00 DD‹‹⁄⁄EERR MMEESSLLEEKK‹‹ YYEETTEERRLL‹‹KKLLEERR

3.1 Mesleki öneri ve elefltirilere aç›k olma

3.2 Dinleyici ö¤retmen adaylar›n›n sorular›na aç›klay›c› 
cevaplar verme 

3.3 Haz›rlanan çal›flmay› etkili bir sunmak için gerekli 
ortam› oluflturma

TTooppllaamm
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THE IMPLEMENTATIONS TO DEVELOP STUDENT
TEACHERS’ ABILITIES IN TEACHER EDUCATION

Yasemin DEVEC‹O⁄LU*

Ali R›za AKDEN‹Z**

AAbbssttrraacctt
It is important to integrate teaching approaches to develop stu-

dent teachers’ skills and knowledge in pre-service teacher education
programs. In this study, the effectiveness of the approach in which stu-
dent teachers’ gained the skills to develop and use teacher guided ma-
terials (TGMs) in Special Teaching Methods Course-II (STMC-II) for
pre-service Physics teachers was evaluated. Study was conducted with
10 student teachers attending to the Master Degree Program without
thesis at the Graduated School of Natural and Applied Sciences in
KTU. The students were asked to develop and present effective TGMs
planned according to principles of special teaching approaches. They
were supposed to use the knowledge of pedagogical courses they obta-
ined before this course. In short, they were supposed to develop pro-
fessional competence in their field. Student teachers’ thoughts about
the implementations were determined by using a questionnaire. At the
end of the process it is concluded that all of the student teachers gained
nearly whole defined aims –skills and knowledge- of the STC-II. This
has an implication on the notion that the approach used in this study
could be one of the appropriate ways to reach the targets of the courses
such as STMC-II.

KKeeyy WWoorrddss:: Teacher education, Special Teaching Methods Co-
urse-II, teacher guided materials

* Ass.; KTU, Fatih Faculty of Education, Education of OFMA, Trabzon
** Prof. Dr.; KTU, Fatih Faculty of Education, Education of OFMA, Trabzon

                             


