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ABSTRACT

One of the components that consitute the behavior change aimed at learning
and teaching process on students is that schools and classroom should include
teaching Technologies and tools appropriate to the teaching aims.
This study aims to investigate the secondary school technologie and design
teacher's views on the use of tools and materials.
According to teacher, using tools and materials in the learning-teaching
environment in the classroom increases the quality and produktivity both for the
students and the teacher. Teacher and students appear experience problems in
relation to supplying tools and materials resulting from the socio-economic status
of school and environment.
According to results of this research;
1 . Using tools and materials in education and training increases the success
of students.
2. Especially, the use of tools and materials prepared by cooperation of
teacher and students effects the success of students more compared to ready made tools and materials.
3. Using new techniques and methodology and suitable tools and materials
increases the success of students.
4. Student oriented and tools and materials supported education techniques
result in more behavioural changes compared to traditional education techniques.

Xl

5. Existance of different materials to work with and think on encourages the
communication and activity in class.
6. By the technique used in trial groups, students are learning by doing, by
living, and by using all the it sensing organs. The more sensing organs are used,
the more efficient learning becomes and classes gets attractiver.
Key Words: Technology

and Design, tools and materials are prepared by

cooperation of teacher and students, ready - made tools and materials, efficiency,
permanance.
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BOLUM I

1. 1. Girit

Yirmi birinci yOzy1la girerken, bilim alanmdaki geli!?im ve buna bagh olarak
teknolojik alandaki yenilikler sosyo-kOltOrel alanda da degi!?imlere yol acrmsnr,
da

geleneksel

egitim

anlayrsrru

degi!?ime zortarmsnr.

Geleneksel

Bu

egitimde,

ogrenciye bilgi yOkleyerek sadece zihinsel geli!?ime onern veren anlayrs yerini yeni
bir anlayrsa brrakrrustir. <;agda!? bilimsel anlayrsa gore; Egitim bireyin bedensel,
duygusal,

dusunsel ve sosyal yeteneklerinin

!?ekilde qelismesi olusurnudur,
kendisi

ve

toplumu

kendisi ve toplumu icin en uygun

Egitim krsaca bireyin her yonOyle bir butun olarak

icin

en

uygun

dOzeyde

geli!?tirme

sOrecidir

(Ye!?ilyaprak,2002:2).
Bulunduqumuz zamanda bilimsel geli!?meler ve buna bagh olarak teknoloji
alarnndaki

qelisrneler

egitim

beraberinde getirmektedir.

uygulamalannda

yeni

yaklasimlar

geli!?tirmeyi

Okullarda ders i!?leni!?i sirasmda ve her ce!?it ogrenme

ortammda teknolojinin kullarurm artmrstrr, Egitim, insanm yasarrurn sOrdOrebilmesi,
biyolojik ve kOltOrel mirasrru tasiyabitmesl

icin gerekli bir surecnr Bu surec, ayrn

zamanda kisinln kendisini hissettiren gereksinimlerini

yasarndan elde edebilme,

bazrlanru degi!?tirebilme ve bunlan yenileyebilme sOrecidir. Egitimde, amaclara ne
olcude ula!?1ld191rn belirleme sOreci olan degerlendirme
kapsamh

bir surecnr,

ogretmen,

ise, oldukca srk kullarnlan

Ozulerek ifade etmek gerekirse;

yonetici ve denetcl tarafmdan,

degerlendirme,

bircok

yalrnzca bir not verme i!?lemi veya

kontrol olarak alg1lanmaktad1r ( Baloglu, 2001 ).
Egitim bir etkinlik olarak insarnn ortaya crkrnasryla baslarrustrr,
egitimini

ailesinden

biclmlendiren

alrnaktadrr,

yasarn

kurallanrn

ogreten

ailesidir. NOfusun artmasryla birlikte, gereksinimlerin

teknolojinin geli!?mesiyle,
Toplumlann

Ona

Ki!?i ilk
onu

ilk

degi!?mesi ve

toplumlann etktlesirni daha hizh bir sekllde olmustur.

yaprlannda sosyal, kOltOrel, siyasal, egitim ve ekonomik yonlerden
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buyuk degi§iklikler olmustur, Dolayrsryla arnach, programh ve orgutlu bir egitime
gereksinim

duyulrnustur.

Boylece

ortaya

crkan bicimsel

egitim,

ogrenme

ve

ogretme konusunda uzrnantasrms insanlann yetlstirilrnesi ve bunlann orgun egitim
kurumlan

dedigimiz

okullarda

gorev

yapmalanrn

ongormO§tur.

Boylece

ogretmenlik meslegi bir zorunluluk olarak ortaya crkrrustrr (Celikkaya, 1997:5).
Egitimde arnac, degi§ik ogrenmeler dizileriyle klsinin davrarusmm degi§imini

saqlamaktrr, Ancak bu islern rasgele yaptlrnayacaktrr:
istendik degi§me olusturacaknr

davrarusta kasrth olarak

( Bak1rc1oglu,2002: 3 ). lnsanhk tarihinde, egitim

kadar eski, ikinci bir etkinlik bi9imi gosterilemez. 0, insanla ilgili temel bir dokudur.
Onun icersinds tabii unsurlarla beraber zihni unmler de yer ahr ( Akyuz, 1991 ).
Egitim lnsarun cevresinde olan degi§meleri karsuayabuecek
yeni

davraruslar

gereksinimlerini

kazandrrmakla
doyurabilecek

yukumludur.

bir cevre

Kaldt

yaratma

ki;

nitelikte, insana
egitim,

insana

gucunO kazandirmakla

da

gorevlidir. lnsaru hem cevredekl degi§melere uyum saqlayacak, hem de cevredeki
degi§meleri olusturabilecek

yeterlilige ulastrrrnak egitimin gorevi olunca, egitimin
1984). Yaprlmast

tuzh bir yenilesrne iclnde olmasi zorunlu olacaktrr (Basaran,
dO§Onulen egitim amaclanrun

qerceklestlrllebumesl

ile egitim etkinliklerinin

bir

program dahilinde yaprlmast arasrnda anlarnh bir ili§ki vardir. Egitim etkinliklerinin
sonunda, amaclara erlsebilmek i9in ayrintrh ve ger9ek9i bir planlamarnn yaprlrnasi
gereklidir.

Planda arnac kiside istenilen

Ki§ide olusan ve onceden

tasarlanrrus

davrarus degi§ikligi

olusturabllmektlr.

davrarus degi§ikligine

ogrenme

denir.

Erturk'e gore egitim, " bireyin davrarusrnda kendi yasannsi yoluyla ve kasrth olarak
istendik degi§me meydana getirme surecidir"(ErtOrk, 1991 ).
Bireydeki
etkinliklerinin
lstenilen

davrarus
onceden

bu sonucun

uyqulanrnasryla

degi§ikliklerinin
belirlenen

Egitim

kazandrrrnak amaclanmaktadrr,
ve nasil ger9ekle§tirilecegi
saqlarnak

lcln duzenlenen

olrnas:

egitim

bir program cerceveslnde

almrnasma

ilintilidir

kahci

aynntth
i§inin

bir planlama

sonunda

ve

ogretim

olmasrna baghd1r.

ve etkili bir bicirnde

insanlara

yeni

davraruslar

Davrarus degi§tirme i§inin hangi faaliyetler yoluyla

hususu bizi doqrudan doqruya ogrenme islne ve onu
ogretim

surecine

goturur(Fidan,

1985).

Egitimin

verimliligi, bireye kazandmlacak davraruslann ger9ek9i bicirnde tespit edilmesine,
bu degi§ikliklerin

qerceklesrnesi

i9in uygun egitim ortarrunm duzenlenmeslna,

ogrenciye davrarus degi§ikligi ger9ekle§tirmede

sistematik rehberlik yaprlmasma,
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tasarlanan davrarus degi~ikliklerinin ne olcuoe gerc;:ekle~tigininguvenilir btclrnde
kontrol edilmesine baglld1r(Erturk, 1991; Demirel,1996; Vans, 1988; Dogan, 1982;
Kuc;:ukahmet,1995; Sonmez, 1993; Fidan, 1986; Ozcelik, 1989; Erden, 1995).
Kavramlan ve becerileri kazanmak ic;:in daha fazla alistrrma ve uygulama
yapmaya nrsat verilmeli; daha fazla zaman ve daha c;:e~itli ogrenme deneyimleri
saqlayacak ortamlar olusturulmahdrr. Teknoloji ve tasanm dersinin ogretiminde
"basitten karma~1ga, somuttan soyuta" dogru bir yol izlenmelidir. Etkinliklerde
birbirinin on kosulu olan basamaklarda bir oncekl basamak ele allnmadan bir
sonraki basamaqa gec;:ilmemesine ozen gosterilmelidir. Ogrenme ve ogretme
ortammda

sunulacak

olgulann

yakm

c;:evresinden ve

gerc;:ek yasarndan

sec;:ilmesinedikkat edilmelidir. Guvenli ve ilgi ceklcl bir arasnrma ve etkinlik ortarm
hazirlanarak bazi ~eyleri ogrencilerin kendi basma ya da yardrmlarla tekrar
yapmalan

desteklenmelidir.

Ogrencilerin

etkinliklerde

kullanacaklan

arac

gerec;:lerin basit olmasma ve bu arac gereclerin kullanrmma ozen gosterilmesi
Ozerindedurulmalld1r(EARGED, 1994: sayfa 39).
Daha once belirtildigi gibi, ogrenme ve arumsarna Ozerine yaptlan
arastrrmalar, gorulen bir resmin, haritanm, film in ya da okunan bir kitabin % 15'ni
arumsanabileceqt savunmaktadir. Eger: qorsel-isltsel araclar kullarularak ders
anlanlrrsa: hem dinleyip hem de harita ya da benzeri gibi araclan izleme olanaklan
olursa, bu oran %20'ye ulasrr. Dahasr, ogrenci harita, kure, duvar resmi, serna,
poster, grafik gibi araclan, kendisi kullanarak bir konuyu anlatrrsa, ogrenme ve
arumsarna %80'e ulasir, Krsacasr, ogrenci soyut bir fikri, somut olaylarla ne kadar
cok anlatmaya cahsirsa, o kadar cok ogrenip, hatrrlar, (EARGED, 1994: sayfa 39).
Arastrrrnarmzda ortaokullardaki teknoloji ve tasanrn dersinde materyal
kunarummm ders i~leni~ine ve strut yonetlmine etkileri ile ilgili ogretmen goru~leri
ele almmrsnr,

1. 2. Problem

Egitim teknolojisinin c;:agda~ gelil?im boyutlann, olusturan temel olgular:
bilimsel, sosyal, ekonomik, kulturel ve teknolojik boyutlan ic;:ermektedir.Teknolojik
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boyut kapsamh, islevsel, kulturel boyutu olan bir disiplindir. Bu disiplin egitimde
teknolojik urunlsrden yararlanmayi saqlamaktadir. Bu yeni teknolojik boyutlarrn
tumunun incelenmesi gerekir.(Alkan,2001) 6rnegin;
•

Televizyonla ogretim,

•

Bilgisayarla ogretim,

•

Programll ogretim,

•

Modular ogretim,

•

Onite kredi sistemi ve digerleri

Bu yazuanlardan bilgisayarla ogretim, bili~im toplumu surecinde egitim
teknolojilerinin temel yaprsirn olusturrnaktadrr. Okul oncesl ve ilkogretim 9agmdaki
cocuklann gunluk hayatlarrna girmi~ olan bilgisayarlann aklimrza gelemeyecek
kadar 90k etkileri vardir. Egitim kalitesinin artmlmasmda etkili olan bir unsur da
arac ve gere9lerdir. Egitim hizmetinin sunumunda kullanrlan araclann c;agrn
teknolojisine uygun olmalan ve tum ogrencilerin bu araclardan esit sekilde
yararlandmlmasi gerekir. lletlslm saqlarna, motive etme, davrarus geli~tirme ve
ogrenci seviyesine uygunluk ozelliklerine sahip olmalanna baglld1r.
llkogretim programrndaki derslerin ogrencilere sunulmasmda, teknoloji
urunlertnden yararlarulmast buyuk onem tasimaktadrr.

<;unku ogrenilenlerin

%83'0 gorme, % 11 'i isltme, %3,S'i koklama, % 1,5'i dokunma, % 1,0'i de tatma
yasantilanyla ogrenilmektedir. Aynca, bir ogretme etkinligi ne kadar 90k duyu
organrna yonenk olarak gerc;ekle~tirilirse ogrenme daha kahcr ve izli olmakta,
unutma da o kadar gee; olmaktadrr. Amerika Birlesik Devletleri'ndeki Texas
Oniversitesinde Philips tarafrndan yaprlan arastrrma sonuclanna gore insanlar;
okuduklarrnrn % 1 O'nunu,

gorup isittiklennln %50'sini, lslttiklermin %20'sini,

soylediklerinin %70'ini, gorduklerinin %30'unu, yaprp soyledtkterinin %90'1nr
hanrlarnaktadrrtar. Zaman taktoru sabit tutularak elde edilen bu oranlar, srrut icinde
cok

ortarnh

ogretme

durumunun

duzenlenrnesl

gerektigini

gostermektedir(Yurutucu,2002).
Teknoloji ve Tasarrm Dersinin arnaci: Kendisinin ve toplumun yanruru daha
yasanabllir hale getirmek ic;in sorunlarrn farkrna varan, cozurnlsr ureten, yaratrct ve
hayal gucu geli~mi~, dusuncelerinl kurgulayan ve ifade eden, ogrenmeyi ogrenen,
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sorgulayan giri~imci, degi~im ve geli~ime acik sorumluluk bilinci geli~mi~ bireyler
yetistlrmekttr. BOyOk dO~OnOr KonfO~yOs' On soyledigi gibi " l~itirsem, unuturum.
Gorursern, arurnsanrn. Yaparsam, ogrenirim. "

Bu soz teknoloji ve tasanm

dersinde materyal kullarnlmasrrun ders i~leni~ine olan etkilerini desteklemektedir.
Bu arastrrmarun arnacr, teknoloji ve tasanm dersinde materyal kullarurmrun
ders islenlslne ve sirut yonetimlne etkileri ile ilgili ogretmen gorO~lerini tespit
etmektir.

1. 3. Alt Problemler

1. Ogretmenin ders i~leni~i srrasinda materyal kullanmasmm ald191 egitim
ya da hizmet i~i egitim kurslanna katrlrnasi arasmda anlamh bir iliski var rrudrr?
2. Egitim materyallerinin ogretmen tarafmdan kullarulmastrun dersin
islenisine katkrlan arasmda anlamh bir ili~ki var rrudrr?
3. Ogretmenin ders sirasmda materyal kullanmasmm dersin i~leni~ine
etkileri arasmda anlamh bir ili~ki var rrudrr?
4.0gretmenin derste materyal kullarurm ile ilgili plan yapmasmm dersin
islenlslne etkileri arasmda anlamh bir ili~ki var rrudrr?
5. Derste materyal kultarurmrun soyut konulan sornutlastmp dersin
lslenislne etkileri arasmda anlamh bir ili~ki var rrudrr?
6. Ders materyallerinin dersin her bclumunde kullamlmasmm dersin
lslenlslne etkileri arasmda anlamh bir lllski var rrudir?
7. Ogretmenin bilgisayar kullanmasrru bilmesinin dersin lslenlsine etkileri
arasinda anlamh bir ili~ki var rrudrr?
8. Ders i~leni~inde materyal kullanrlmasi ile ogrenci basansi arasmda
anlamh bir ili~ki var rrudir?
9.

Ogretmenin

ders

isleyisinde

materyal

kullanmasi

ogrenci

motivasyonunu nasrl arttrrmaktadir?
10. Ogretmen teknoloji ve tasanm dersinde materyal kullarnrken nasu bir
oturma dOzeni olusturuyor?
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11. Ogretmenin ders i~leyi~inde materyal kullanmasteoqrenclnln

derse

katrhrmru nastl saqhyor?

1. 4. Ara1t1rmanm Amac1

Bu arasnrmarun arnacr, KKTC ortaokullannda uygulamaya bu y1I
baslanan teknoloji ve tasanm dersinde materyal kullammrmn ders islenistne ve
strut yonetlrnlne etkilerini ortaya koymak, ogretmenlerin bu konu hakkmdaki
goru~lerini ve beklentilerini ogrenmek ve ilgilileri bu konuda bilgilendirmektir.

1. 5. Sm1rhhklar

1.Bu arastrrrna KKTC Lefkosa merkezde bulunan 2007-2008 Egitim ve
Ogretim yumda ogretim yapan ortaokullarda teknoloji ve tasanm dersine giren
ogretmenlerin goru~leri ile srrnrhdrr.
2. Arastirma bulgulan, arastirmada kullarulan yonternle, bu arasnrrna
icln duzentenen anket sorulanna ve goru~me formunda yer alan sorulara verilen
yarntlarla strurhdrr.

1. 6. Tammlar

Egitim teknolojisi: Egitim teknolojisi; davrarus bilimlerinin ogrenme ve
iletisim alarnndaki arastrrrna verilerine dayah olarak insan gucunu, egitim arac ve
yontemlerlnl akulica ve ustaca kultarup, sonuclan degerlendirerek ogrencileri,
egitim hedeflerine ulastirma yollanru inceleyen bilim dahdir. Egitim teknolojisinin
ogeleri; ogretim hedefleri, ogrenciler, insan gucu, ogretim yontern ve teknikleri,
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egitim ortarru, davrarus bilimlerinin 6grenme ve iletlsirnle ilgili verileri, 6grenme
durumlan

ve degerlendirmedir.

Bu 6gelerden

egitim ortarru: egitimin meydana

geldigi cevre olup 6gretme - 6grenme sureclerlnde 6nemli bir yere sahiptir. Egitim
ortarmrun lclnde her tOrlO arac, gerec, mekan, donarurn vardrr ve temel i§levi
egitim

sureclerins

etkililik,

olusturan 6gelerin

zenginlik

ve cesitlilik

niteligi ile 6grencilere

saqlarnaknr.

kazandmlmaya

Egitim ortarruru

cahsilan davraruslann

niteligi arasmda doqrusal bir ili§ki g6r01mektedir (Ucar, 1999).
Materyal: lletlslrn sOrecinde arac, kaynak ile ahci arasmdaki bilgiyi tasiyan
her seydir; bilgi 6gretimsel amac i9in tasrruyorsa, o zaman ogretimsel araclar soz
konusudur tarurm yaprlrnrsnr. Bu baqlarnda materyali ogretim hedeflerine ulasrnak
i9in farkll araclarla sunulan, belli ilkeler dogrultusunda
lsitsel ya da yazih
materyaller;

bicirnterldlr.

Ders materyallerini

bunlar yalrnzca gorme duyusuna

dOzenlenen icerigin gorsel,
uc gruba aynhr.

Gorsel

hitap ederler. Ornegin; tepsqoz,

slayt, yansrtrrn makinesi, her turlu basih-yazrh qerscler, hareketsiz resimler, afisler
slaytlar, film serltlerldir, lsltsel materyaller; sadece isitme duyusuna hitap ederler.
Ornegin; radyo ve teyptir. Gorsel-lsltsel materyaller. Bunlar ise, hem gorme hem
de

isltme

duyusuna

hitap

ederler.

Ornegin;

bilgisayar,

televizyon

ve film

makinesidir (Ucar, 1999).
Teknoloji:
yaranci
etkilerinin

Gunurnuzde teknoloji; temel ve uygulamah bilimlerin verilerinin

surecler

icerlsfnde

cozumlenrnesml

Oretime donusturulmesinl,
kapsayan

bir surec

kullanrrnrru ve toplumsal

olarak

tarurnlanrnaktadrr.

Bu

yaklasirn, teknolojinin toplumsal her tOrlO etkinligin icinde bir surec olarak yer ald191
gercegi

vurgularnr.

Teknoloji,

insan

yasarmrun

kalitesini

artttrrnak

arnaciyta

yaranctlrk ve zekarun: bilim, sanat, mOhendislik, ekonomi ve sosyal calrsmasryla
olusturulan bir blresimdtr ( MES teknoloji ve tasanm program,, 2006).
Tasanm: zihinde canlandmlan blctmidir, Bu tarnmlamada zihinsel sureclerin
kullamrru on plana crkmaktadir.
yaratict
sureclerin

dusunrne,

elestirel

tasanm

yapmada

proqrarru, 2006).

Farkhhklan

cusunme,
onernf

bulma,

hayal kurma, sorgulama,

aktl yOrOtme gibi Ost dOzey zihinsel

bir yeri vardm

MEB teknoloji ve tasanm
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1. 7. Ara,t1rmanm Onemi

Teknoloji kullamrru 9agda~ egitimin temelini olusturmaktadrr. Teknoloji ve
tasanrn dersinde hedeflerin ger9ekle~tirilmesinde materyal kullarnrm onernf
katkilar saqlamaktadtr, Ozellikle materyallerin ders programlan ile butunleserek
ders islenlsmde kullarulmast bu katkrrun boyutlanru arttrrrnaktadrr, Ancak ogrenme
hedeflerine ulasrnada ders i~leni~inde materyallerin nasil kullarulacaqt ve
programlarla nasu butunle~tirilecegi onernll bir konudur. Egitim- ogretim surecinln
temel ogeleri ogrenci, program ve ogretmendir.

Ogrenci ogesi, ogretmen

tarafmdan yurutulen programda ders islenisi sirasmda kullarulan materyalin ne
sekilde kullarulacaqmm gostergesidir. Bu nedenle teknoloji ve tasanm dersinde
materyal kullammuun ders i~leni~ine ve strut yonetirnine olan etkilerini belirlemek
bu. dersin verimliligi acrsmdan 6nem tasunaktadir. Bu arastirmada elde edilecek
bulgular dikkate alrnarak, egitim sistemi icerisfndek! ogretmenin, ders islenislerinl
gozden gecirmesine,
yapilanmasma

boylece ogrenme ve ogretme sureclerlnm yeniden

katki saglayacag1dusunulmektedir.

lO

BOLOM 11

iLGiLi YAYIN VE ARA$TIRMALAR

2. 1. Billm ve Teknoloji
Bilim ve teknolojideki geli~menin hrzh bir sekilde artrnasr, toplumun her
alaruru oldugu gibi egitim uygulamalanrn da etkilemektedir. <;unku teknoloji,
toplum ve egitim arasmda cok yakm bir ili~ki vardrr. Teknoloji toplumu
degi~tirdikce, insanlann genel beceri duzeyleri degi~ir ve dogal olarak egitimden
beklentiler de artar. Egitim ve teknoloji, bireylerin yasamlanrn uluslann arasmdaki
siyasal-ekonomlk-kulturel

ili~kileri ve

toplumlann

sosyal

refah duzeylerini

belirlemede en onemf faktorler arasmdadrr. 6zellikle teknolojide yasanan degi~im
ve geli~meler egitimi ve dolayrsryla da toplumu etkilemektedir. Bu nedenle
teknoloji ve egitim birbirleriyle ilintili kavramlardir.(Ozkul, Girginer,2001)
Teknolojide

yasanan

herhangi

bir

geli~me

egitimi

su

yonlerden

etkilemektedir(Alkan, 1997):
•

Teknolojik ortamda yasayacak bireylere gerekli genel yetenekleri
kazandirma ve teknolojik ortarnm gerektirdigi niteliklere sahip insan
gucunu yetistlrrne,

•

Teknolojik olanaklardan yararlanma.

Egitim ve ogretimde teknoloji kullanma nedenleri ise ~unlardir(Yurutucu,2002):
•

Egitim ve ogre1ime enslrm artirmak,

•

Ogrenimin kalitesini yukseltrnek,
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•

Egitim maliyetlerini azaltmak,

•

Egitimde maliyet etkinligi saqlarnak,

•

Teknolojik degi~im zorunluluquna karsihk vermek,

•

Ogrencilere calisrna ve ozel hayatlannda ihtiyac duyacaklan
becerileri teknoloji ile saqlarnak.

Egitim kalitesinin bu hizmeti yerine getirilmesi sirasmda kullarulan girdilerce
belirlendigi soylenebilir, Bu girdiler ogretim elemanlan, yonetlciler, hizmetliler,
egitim arac ve gerecleri, ogretim programlan ve ogrencilerdir. Egitim kalitesinin en
iyi gostergesi, egitim surecinden gecirilen ogrencilerin nitelik ve nicelikleridir.

2. 2. Egitim ve Teknoloji

Egitim ve teknoloji, insan yasarrnrun daha etken duruma getirilmesinde
onernll rolu olan iki temel ogedir. Her iki age de insarun dogal ve sosyal cevresme
egemen olma yonunde gosterdigi cabalarda basvurduqu iki temel arac olrnustur.
Egitim, insanm dogu~tan kazand1g1 gizil guclerin ve yeteneklerin ac1ga
crkanlmasma, onun daha guclu, daha olgun, yaranci ve yaprci bir varllk olarak
qelisip buyumeslne hizmet etmlstir. Teknoloji ise, lnsanoqlunun egitim yoluyla
kazand1g1

bilgi

ve

becerilerden

daha

etken,

daha

verimli

blcirnde

yararlanabilmesinde, onlan daha sistemli ve bilin<;li olarak uygulayabilmesinde
yardtmci olrnustur (Alkan, 2005). Bilim ve teknoloji, her alanda insan yasarmrn ve
toplumun sosyo-ekonomik yapisrru etkilemekte; pek cok konuda yarultrst daha az,
yeterli ve nitelikli bilgiye olan gereksinim giderek artmaktadrr (Ersoy, 1997).
Etkili ve olumlu bir ogrenme ortarrunm olusturulmasi bircok ogretim
unsurunun birlikte ele almmasi ve duzenlenrneslyle mumkundur, Bir ogrenmenin
istenilen sekllde sonuclanmasi: cocuqun veya ogretmenin merkezde olmasma,
cocuqun zihinsel yapisma siruf ortarmnm fiziksel durumuna, zarnarun etkili
kullarnlmasma, strut atmosferine, ogretmen tarafmdan kullarnlan yontern ve
tekniklere, ogrenme merkezinin olusturulmasma, uygun degerlendirmeye vb.
bagl1d1r (Akyol, 2000).
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Ogrencilerin ogrendiklerini daha iyi anlayabilmeleri i9in smrt ortammda daha
90k egitim aracrrun kullarurm onern tasrmaktadrr. Gunumuz strut ortammda gorse!
ve isltsel araclar on plana crkmaktadir. Bu anlamda kalrct ogrenmenin
gerc;ekle~mesi lcln daha 90k duyu organrna ulasan gorse! ve isitsel araclarla
olusturulacak ogrenme ortamlanna basvurrnak kacirulrnaz bir ihtiyac;tir(Dursun,
2006).
Egitim

materyalleri

egitim

ortammm,

ogretime

etkinlik

kazandrran

unsurlandir. Ogrenciye gore ve nitelikli ders kitaplan ile egitim araclanrun
ogrencinin uyaranr alg1lamas1nrkolaytasttrrnast (uyaranrn olusturduqu duyunun
90k yonlu, dikkat ceklcl ve mutluluk verici olmasi gibi) ogrenme gudusunu arttmci
olmast ve ogrencinin gec;mi~ yasantrlanyla anlamh onmtuler kurarak onun
dusunrns ve uretme gucune katkilar yapmasi beklenir (Bilgen, 1994).
·

Bu durumda, ogrenci merkezli egitim anlayrsi ile aktif ogrenme temelli

hazrrlanan ogretim etkinlikleri esnasmda egitimciler, arac-qereclerle
zenqlnlestirebllirler.

Ornstein

ve

Lasley

(2000) egitim

stmtlanru

materyallerinin

iyi

tasarlanmasi ve planh sekilde kullarulrnasi gerektigini ifade etmlslerdir. Egitimde
kullanrlacak materyaller, ogrencilerin ozelliklerine uygun olmalrdtr, Aynca kolayl1kla
elde edilebilir ve kullanrlabilir olmasi gereklidir (Senemoqlu, 2001). Her egitim
aracirun 6gretme-6grenme surecinde kendine ozgu egitsel ya da ogretimsel
ozelligi vardrr.
Egitim araclan ogrenci acismdan konunun daha kolay ogrenmesini
saglad191 gibi, ogretmenler acrsindan da ogretimi kolaylastrrrnaktadrr. Aynca
egitim yasannlanrn zenqinlestlrmekte,

konuya derinlik saqlamaktadir. Sm1fa

s1gmayan evreni, bir daha donu~umu olmayan tarihi, simt ortamma somut olarak
getirmektedir. Ogretim konulan ve ogretmenin kullanacaqt yontern ve teknikler,
birden fazla duyu organrnr etkilerse ogrenme daha kahci hale gelir. Bu sebeple,
ogretim konulannrn islenmesinde gozlem, deney gibi bircok duyuya hitap eden
yonternler kullanrld191 takdirde ogrenme kolaylasacaktrr. Artrk gunumuzde ogretim
faaliyetlerinde sadece dinleyerek anlamaya cahsan ogrenci yerine, derse aktif
olarak katilan, soru soran, bazi konulan kendine ozgu plan ve tekniklerle arastiran,
bulduklannr sistemli hale getirip duzenleyen, karstlastirrnalar yapan, gozleyen,
du~unup sonuc crkaran ve bu sektlde derse katrlan ogrenci istemektedir.
Ogrencilere yaparak yasarak ve hatta yaratarak ogrenme frrsan verilmeli ve

13
saqlanmalidrr. Ogrenciler ya~ ve geli~im seviyelerine uygun olarak bizzat qercek
yasam,

esya

ve

olaylarla

karsrlastmlrnah,

ogrenme

sureclne

aktif

olarak

kattlrnalanna cahsrlmahdir (Ergun ve Ozdas, 1997).

Ogrenmenin
etkllesimlnln

gercekle~tigi

ogretmenlerin
iletisirn

buyuk olcude

onernf

yer

yer okul ve ogrenci-ogretmen

olan

srruftrr.

Sm1f ogrenciler

ve

egitsel arnactara ulasabllrnek icin, kendilerinde var olan ve ce~itli

araclanyla

paylasnklan

en

gercekle~tigi

saqtadtklan

ortamdir

(Basar,

bilgi

ve

1994).

egitim ogretim ortarm hazirlayarak,

yasannlan

uygun

Egitimde arac-qersc

bir

duzenlenisle

kullarurru, etkili bir

ogrencilerin 6ng6rulen hedeflere daha kolay

ulasmalanru saglayarak, programm basanya ulasrnasmda onernli bir rol oynar. Bu
nedenle ogretim en yeni egitim teknolojisine ve maksada uygun arac ve gereclere
dayandmlrnahdtr. (Celik, 2007).

Ogretimi

ogrenciler

kolaylastrrmak,

icin

ilginc

birinci kaynaktan

hale

getirmek,

bilgi edinmeye

ogretmenin

olanak saqlarnak.,

gorevlerini
ogrenme,

kaynaklanrn cogaltabilmek, ogrencilerin gereksinimlerine uygun ogrenme ortamlan
yaratarak

ogrencilere

vatandashk

sorumluluqu

kazandrrrnak,

belirli mesleklere

yatkmhklanrn saqlarna ve Ost ogrenim kurumlan icin hazrrlayabilrne amaclarma
ulasablnnek lcln ilkogretim sistemimizde ve ilkogretim okuuanmrzda cagda~ egitim
teknolojisi acismdan belirli onlemlerin almmasi gerekmektedir. Gunurnuzde verimli
egitimin

cagda~

egitim

gercekle~ebilecegi
uygulamalann

teknolojisi

uluslararas,

duzeyde

anlayisma
kabul

dayalt

edilrnisnr,

uygulamalarla

Bu anlay.sa

dayalt

on kosulu ise ogretmen ve egitim yoneticllerlntn egitim teknolojisi

konusunda yetlsrnls olrnalandrr ( Hizal, 1992 ).

Ogretmenlerin
ogretmenin

yerine

egitim
gececegi

araclanru

kullanmalan,

anlamma

gelmez.

egitim

Aksine

arac-qerecterlnln

bunlar

ogretmenlerin

sadece bilgi daqrtan ki~iler olmak yerine ogrenme deneyiminin yaratrci yoneticlterl
haline gelmesini

saqlar (Heinich,

Molenda

ve Russell, 1993). Ancak arac ve

gereclerin teorik faydas, ne olursa olsun, bunlann kullarurm belirli duzeyde bilgi ve
beceri gerektirir.

Eger ogretmen

bu arac gerecleri kullanma

becerisine

sahip

degilse veya bunlann faydasma lnanrmyorsa, onlan kullanmak da istemeyecektir
(Yalm, 1997).
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Bilim ve teknoloji, her alanda insan yasarruru ve toplumun sosyo-ekonomik

yaprsrru etkilemekte; pek eek konuda yarultrsi daha az, yeterli ve nitelikli bilgiye
olan gereksinim giderek artmaktadir Egitim teknolojilerine ornsk vermek gerekirse
kalem, kag1t ve kitap gibi en eski teknolojiler srralanablllr. Gunurnuzds elektronik
donarurnlar ve bu donarurnlar uzerinde cahsan yaztlrrnlar bicimtnde de egitim
teknolojileri geli~tirilmektedir.

Teknolojinin

gunden gune ayak uydurulamayan

bir

hrzda geli~mesi, elbette egitimde en yeni teknolojileri kullanma olanaqtru sadece
sosyo-ekonomik acidan zengin olan okullara sunacaktrr, Bu durum egitimde esltlik
ilkesine ters dusmektedlr,

Bu nedenle

hem devlet okullannda

hem de ozel

okullarda egitimde kullarulan arac ve gerecler konusunda bir standardm ortaya
konmasi ve tum ogrencilerin

en yeni egitim teknolojilerinden

gayret gosterilmesi gerekmektedir(Ersoy,

yararlanrnasi

ic;in

1997).

Egitim teknolojisi, egitimle ilgili kuramlann en etken ve olumlu uygulamalara
donusturulrnesl icln personal, arac, gerec, surec ve yonternlerden olusturulmus bir
sistem

(Alkan,

yontsrnlerl

2005);

kaynaklan,

ogrenme

sistemlerini

planlayan,

mumkun

olan

tum

iletlsim aractanrn cizen, en etken ve olumlu ogrenmeyi

saqtarnak ic;in var olan yaratrci ogretim tekniklerini tamamlayan bilim dalidrr (Carter
ve Burton, 1988'den aktaran Hiza, 1997).
Daha once belirtildigi gibi, thtiyac duyulan arac gereclerin temini sosyoekonomik durumla yakmdan ili~kilidir. Ancak egitim teknolojisinin tammmdan yola
crkarak egitimde kullarulan arac ve gerecler mutlaka son teknoloji urunu, ekonomik
acidan elde edilmesi zor nesneler olrnamaktadrr. Ogrencilerin beceri anlammda
yarat1c1llgin1 da ortaya crkaran gunluk yasamdakl
olabilmektedir.
gorev

Bu konuda hem ogretmenlere

dusrnekte,

ogrencilerin

beceri

ve

nesnelerden

de arac gerec

hem de ogrenci velilerine
yaranctlrklanru

ac;1ga

buyuk

cikaracak

egzersizlerle hem ogrencilerin geli~imlerine katki saglanacag1 hem de ogrencilerin
ihtiyac duyduklan materyalleri kendilerin geli~tirebilecegi dusunulrnektedir.
sartlanru

ve

du~undugumuzde,

ogrencilerin

ogrenme

duzeyleri

arasmdaki

Ulkenin

farkl1l1klan

okul ve kendi olanaklan ile dersler daha cazip ve sevimli hale

getirilebilir. Bu nedenle hareketsiz gorsel materyallerin

hazutanmasi ve bunlann

ogrencinin her an gorebilecegi bir yere asrlmasi veya yerlestlrl'rnest, ogrenmenin
daha kauc: olrnasma neden olacaktm Ersoy, 1997).
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2. 3. Ogrenme Ortam,

Ogrenme ortarru denildiginde oncellkle akla srmt ve okul ortarru gelir.
Okul her !?eyi ile organize bir kurumdur. Personelin ald1g1 egitimden,

binasmm

modeline kadar blrcok taktor bireyin tercih sebepleri arasmda sayrlabillr. Okulda
tam anlarruyla var olan kalite ogrenciyi

birinci derecede

etkileyecektir.

Ancak,

kalitenin maddi olanaklar dahilinde pazarlandrqi gOnOmOzde, her birey okuldaki
kaliteden

yararlanamayacaktrr,

Maddi

gOce oranla

olusan

bir tabakalasrna,

beraber sosyal ayncallg1 da getirmektedir. Ogrsnme ortarm, ogrenmeyi saglayacak
ogretirn yaklasirrurun sec;ilmesini, buna uygun ogretlm c;evrelerinin tasarlanarak
planlanan etkinliklerin yOrOtOlmesini ve ilgili sOrecin degerlendirilmesini
oldukca yeni bir kavrarndrr (Keser ve Akdeniz:
ogrenmeyl

saglayacak

ogretlm

c;evresinin planlanmasrru

yonteminln

icine alan

1 ). Ogrenrne ortamlan tasanrru,

secllmesi

ve buna uygun

konu alan oldukca yeni bir kavramdrr

ogretlm

(Lefoe,

1998:

Aktaran: GOven ve Karatas, 2004: 25).

2. 4. Sm1ftaOturma Duzeni ile Materyal Kullamm, ilifkisi

Ogrenme fiziksel, sosyal ve psikolojik yonlerden uygun ve hos bir c;evrede
olusabllir

(Alkan, 1992:

kazandmlmasrm
yontemlerden
40).0gretim

28).

saqlayacak

Ogrenme
olan

uygun

cevresl:
bir

ogretim

arnaclann,
yeri

ile

olusrnus ve bunlan dOzenleyen egitim ortarnlandtr
sOreci olabildigince

geni~ ogrenci

yelpazesine

orgenciye
arac

(Cilenti, 1988:

ulasrnaya

tarurnahdrr. Ozellikle geleneksel egitimden yeterince yararlanamayan
icln bu bOyOk bir onern tasrr, Bunun ic;in ogrenme-ogretme

gerec;,

olanak

ogrenciler

durumlan hazrrlamrken

her zekaya uygun etkinlikler veya ozetlikler konursa herkes yetkin oldugu veya
istedigi aynnnyi yakalar ki bu da onun zeka alaruna uygun olarudrr. Olabildigince
geni~ ogrenci yelpazesine
onunde bulundurulmasma

ulasrnak, ogrenciler

arast bireysel tarklrhklann

goz

bagl1d1r. Gardner'a gore bireysel tarklrlrklar bireylerin

yedi zeka yapisryla ilgilidir. Bu durumda egitsel ortamda var olan zeka tOrlerini
anlamak gerekir. Bunlara dayall olarak okullann, blrtakrrn gerc;ekleri ezberleten, bir
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takrrn bilgileri aktaran ve i~levselligi olmayan sistemler olmaktan kurtulmast
gerektigi

ileri

surulmektedtr

(Acat,

http://aof20.anadolu.edu.tr/program.htm).

Ogrenme ortarru, 6grenmeyi saqlayacak 6gretim yaklasmurun sec;:ilmesini,buna
uygun 6gretim c;:evrelerinintasarlanarak planlanan etkinliklerin yurutulmesini

ve

ilgili surscln degerlendirilmesini iclne alan oldukca yeni bir kavrarndrr (Keser ve
Akdeniz: Ogrenme ortamlan tasanrru, 6grenmeyi saqlavacak 6gretim yonternlnln
secilrnesl ve buna uygun ogretirn c;:evresininplanlanmasrru konu alan oldukca yeni
bir kavrarndrr (Lefoe, 1998: Aktaran: Guven ve Karatas, 2004: 25).
Ogrencilerin daha aktif olabilmelerini, kendi bilgilerini yaptlandrrabilrnelerini
ve billssel beceriler kazanabilmelerine imkan saqlamak, ogrenme ortarnlanrun en
6nemli 6zellikleridir. Ogretmenler 6grenme ortarmru asarlarken

iki 6nemli

smrrhhkla kars: karsryadtr, Bunlar, 6grencilerin zihinsel kapasitesi ve fiziksel
cevreden kaynaklanan srrurhhklardrr. Hem 6grenme ortarmrun tanrrru hem de
6gretim tasanmi dikkate almdrqmda, fiziksel cevrerun bu tasanrnlann yaprsrru
onernf olc;:ude etkiledigi gorulmektedir. Hazrrianacak bu fiziksel ortamda birey,
gorsel materyallerle, elektronik araclarla, sirnf arkadaslan ile ya da 6gretmen ile
etkilestrne girerek kendi bilgisini yaprlandirmahdrr (Guven ve Karatas, 2004: 2325).
Fiziksel yerlesirn insanlann davrarus sekillermi doqrudan etkiler ve bu
yuzden de smrt ortammda coeuklann davraruslan yonetilirken bu durum goz
onunde bulundurulmahdrr. S1n1f icindekl fiziki yerlesim hem dogrudan hem de srruf
yerleslmlnln diger 6grencilere olan etkisi yoluyla 6grencilerin ve ogretmenlerin
davraruslanm etkileyecektir. Dersin turune, konusuna gore sirutm yerleslm
duzerunin farkh olrnast gerekebilir. Bu yuzden de okullarda modular mobilya (rahat
hareket edebilen ve tasmabilen) kullarulrnast hem fiziksel konfor saqlar hem de
enteraktif iklimin olusmasrrn kolaylastrnr (Uludag ve Odaci, 2002).
Yerleslrn duzeni egitimin etkin ve akict bir isleyi~e kavusturulrnasma donuk
eylemleri lcertr. Basanh bir yerleslm duzeni, strut ic;:i etkilesirni ve 6gretimi olumlu
yonde etkiler, kaynaklara ulasrnayi kolaylastmr. Simftn yerleslm duzeni konusunda
6grencilerin du~uncelerinin almmast da yararhdrr, B6ylece hem blrcok alternatif
secenek ortaya crkar hem de 6grencilerin surece katrlrnalan saqlanarak
demokratik

bir

ki~ilik

yaprsi

geli~tirmelerine

katkrda

bulunulur.

S1n1f

organizasyonunda temel ilke, srrufm, 6grenciler ic;:in amaclanan 6grenme
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etkinliklerinin

qerceklestlrllmesfne

uygun

nitelikte

dOzenlenmesidir.

Bunu

gercekle~tirmek icln, ogretmenin ilk once srrutm sahip oldugu alaru gozden
gecirmesi gerekir. Bunu yaparken ogretmen simftaki yazt tahtasmm nerede
durmasi gerektiginden, ogrencilerine konusrnasi gerektiginde nerede duracaqma
de kullanacaqi arac, gerec ve materyallerin nerede durmasi ve korunrnast
gerektigine kadar bazi kararlar vermek dururnundadrr. Ogrencileri banndiran okul
binast ve kullarulan esyalar her qecen y1I degi~im qostermsktedlr. 1945'1i y1llarda;
sabit mobilyalar, yukseltllmis ogretmen platformu ve srrasi, standart srra dOzeni
ogretmen merkezli olarak dOzenlenirken,1970'1i yillarda: esnek bosluklar, tek
siralar ve ce§itli §ekillerde masalar gOndeme geldi. 1995'1i yillardan gOnOmOze
kadarki surecte ise ergonomik seknde tasarlanmrs sira ve mobilyalar, bilgisayar
cahsma gruplan, rahat calrsrna ortamlan ve derslere gore ce§itli okul tasanm
olarak benimsemektedir(Uludag ve Odaci, 2002).

Dersliklerde mobilya okul binasmdaki temel ogelerden birisidir. Olkemizde
halen geleneksel egitim anlayrsrna dayall olarak dersliklerde srra dOzeni
kullarnlrnaktadrr. Oysa gOnOmOzdemobilya, degi§en kullarnm amacina uygun
olmak Ozere kolay tasmablllr ve ce§itli gruplamalar yaptlabllme ozelligine sahiptir.
Diger taraftan simftar tasarlamrken ogrencilerin bedensel boyutlan belirlenmeli,
simf iCi ve donatrlar arasi boyutlann korunmasi esas oldugu icln mobilya ve
donarurn tasanmlannda bu verilerden yararlamlrnahdrr (<;etin,2005: 38).0gretim
ortarnlanrun tasanrnrnda ogrenciyi merkeze alan strutlar dO§OnOlmelidir.Yapilan
bir arasnrmada, ogretmenlerin her tOrlO arac destegi ile donatnklan struflar bile
ogretmen

merkezli

srrutlara

donusmustcr.

Bu

arastrrmada

elde

edilen

tasanmlarda, ogretmen adaylan derslerinde elektronik ve gorsel materyaller
kullanarak, strut dOzenini degi§tirerek, ogrenci sayrsrru azaltarak geleneksel sirut
ortammdan farkll ortamlar olusturmaya cahsmrslar fakat bu degi§imleri ogrenci
merkezli

uygulamalar

tcm

degil

ogretmen

tasarlarruslardrr (GOven ve Karatas, 2004: 33).

merkezli

uygulamalar

icin
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(A-1)

(B)

$ekil 1. Geleneksel oturma duzeni(http://denizll.meb.gov.tr)

Eger yukanda onerilen yerlesim sekillerl srmflann bOyOklOk, donarum,
kalabahk ogrenci gibi smrrhhklar nedeniyle uyqulanarruyor ise klasik sirut yerleslrn
sekli uygulanabilir. Ancak bu durumda, ogrencilerin tek kisilik, sabit olmayan
sandalyelere oturrnasma, her srraya ikiden fazla ogrencinin yerlestirilmernestne ve
siralar arasmda ogrencilerin birbirleri ile rahathkla tletlstrn kurabilecekleri bostuqun
brrakilmasma ozen gosterilmelidir(http://denizli.meb.gov.tr).
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~ekil 2. U §eklinde Oturma Duzeni(http://denizll.meb.gov.tr)

Cok arnach kullarnlabilecek bir yerlesirn seklidtr, Ogrencilerin, uzerinde yazi
yazacaklan

ve

kullanacaklan

materyalleri

yerlestlreceklerl

bir calrsrna

alaru

bulunur. Ogrenciler her masaya kar!;i1llkl1 olarak oturduklannda ise ikiser kisilik krsa
surelt grup calrsmalan yaprlabilir. U seklinln acik bolOmu kullarnlarak kolayllkla ve
hizh bir sekilde cahsrna kag1d1 vb. ogretim materyalleri

daqrtrlablllr.

Gruplann

calrsrnalan yine ayrn sekilde yakmdan takip edilebilir. Perdeye yansrtrlan her tOrlO
gorOntO rahathkla izlenebilir ve ogrenciler birbirleri ile kolayhkla yOz yOze lletlslml
kurabilirler(http://denizli.meb.gov.tr).
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$ekll 3.Yuvarlak I dlkdortgen masalar(http://denizli.meb.gov.tr)

Masa olmadan sadece sandalyeler kullanrlarak cabuk ve kolayllkla
olusturulabilen bir yerleslrn seklldir, Eger calisrnada 6grencilere uzerinde yazt
yazacaklan cahsma alarn gerekiyor ise sandalyeler ile birlikte masalarda cevrllerek
yerlesim yap,labilinir (http://denizli.meb.gov.tr).

i!j t;EYR.ESi

Teknolojinin sundugu
alternatir
Egitim Dwumlan

_..-n'

I \

:;:,,, I

·-· •. ,,,.
*-'

\;

tf· <i, tit. . '·>~i
rft«

>
I-

~

0
>-

Q
<

a:
----

<
><
Ill

·c;...I
...•

=

0
I.I.I
Q

.•••

>

=.~1I
16

W'~

~

.~
Q
i.J

I-

~

a:
~

z
Ogrenme .•••
Ga,:elc~

~

'-'I

....,.

I

•

Profesyonel
Yeterlilik

•• ..,.,

I

Zaman
0

Zaman

Ito

Zaman
15

$ekil 4. Teknoloji Esash Ogretim Modeli. (Yurutucu; 2002).

21

Tablo 4. te goruldugu gibi teknoloji ve tasanm dersinde, geleneksel ogretim
metotlan yerine ders lslenisinde ders arac, gerec ve materyalleri kullarunrsa
ogretim surect krsalacak ve ogrenme daha etkili olacaktrr, Kavramlan ve becerileri
kazanmak icln daha fazla ahsnrma ve uygulama yapmaya nrsat verilmeli; daha
fazla

zaman ve

olusturulmahdtr.

daha ce~itli ogrenme deneyimleri saqtayacak

ortamlar

Teknoloji ve tasanm dersinin ogretiminde "basitten karrnasrqa,

somuttan soyuta" doqru bir yol izlenmelidir. Etkinliklerde birbirinin on kosulu olan
basamaklarda bir onceki

basamak ele ahnmadan bir sonraki basarnaqa

gecilmemesine ozen qosterilrnelidir. Ogrenme ve ogretme ortarmnda sunulacak
olgulann yakm cevresinden ve gercek yasarndan secnmeslne dikkat edilmelidir.
Guvenli ve ilgi cekici bir arastrrma ve etkinlik ortarrn hazirlanarak bazi seyleri

ogrencilerin kendi basma ya da yardirnlarla tekrar yapmalan desteklenmelidir.
Ogrencilerin etkinliklerde kullanacaklan arac gereclerin basit olmasma ve bu arac
gereclerin kutlarurruna ozen gosterilmesi uzerlnde durulrnahdrr, Kazarurnlar ve
etkinlikler gerektiginde daha kucuk adrmlarla gercekle~tirilecek sekllde ogrenme ve
ogretme sureclenne
blreysellestmlmis

donu~turulmelidir. Program esas ahnarak her cocuk icin

egitim program, hazrrlanmah ve ogretmen, bireysel ogretim

plarum olusturrnahdmvurutucu, 2002).

2. 5. Sm1f Duzeni ve Materyal Kullarunu

Teknoloji ve tasanm dersinde ogrencilerin egitim ve ogretiminde mumkun
olduqunca gorsel araclarla desteklenmesi, egitim ortamlannm duzanlenrneslnln
saqtanrnasi oldukca etkilidir. Aynca
kahcrlrqmdaki

yasayarak ogrenmenin, ogrenilenlerin

oneml du~unuldugunde, uygulamaya dayah aktif ogrenmenin

ogrencilerin egitimindeki onemi oldukca dikkat cekicidlr, Egitim ortarmrun uygun
olarak duzenlenmesi ogrencilerin ogretim surecinl olumlu yonde etkileyecektir.
Ogrencinin, rsrtrna ve havalandrrma sistemlerinin sesleri, esya tasrrna, sandalye
ve srra qrcrrtrsr, disandan gelen trafik gurultusu gibi arka plandaki sesler dahil tum
sesleri yukseltir, Bu durum ogrencinin dikkatini daqrtarak sesleri ayrrt etmesini
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guc;le~tirebilir. Egitim ve ogretimin etkili bir sekilde qerceklesnrllebilmesi

ic;in strut

yalrtrrrunmyapilrrus olmas: onemlidir. Bunun ic;in;
Ogretim sureclnde egitsel degerlendirme, ogretimin planlanmast
uygulamalar

sonrasmda

belirlenen

hedeflere

ulasrhp

ve

ulasnmadrqmm

belirlenmesinde onernll bir yer tutar. Ogretim oncesl egitsel degerlendirme
yapilarak

ogrencilerin

performans

duzeyleri

belirlenir.

Daha

sonra

bu

degerlendirmeler dikkate almarak her ogrencinin oncellkli gereksinimleri dikkate
almarak blreysellestlrllmls egitim programlan hazirlarur. Bu dogrultuda ogretim
planlan da hazirlandrktan sonra, ogrencinin performans duzeyine uygun olan
basamaktan ogretime baslarur, Ogretimin planlanmasmda, uygun egitim ortarmrun
olusturulmasi, kullarnlacak materyallerin belirlenmesi, uygun yontem ve tekniklerin
sec;ilmesi ve ilgili etkinliklere yer verilmesi, egitim ve ogretimin basansmda
onemlidir. Ogrencilere, ogrendikleri bilgileri kullanma ve uygulama olanag1
saqlanmasmm,

ogrenilenlerin

kahc1hgmda etkili

olduqu

unutulmamahdrr

( Seferoglu, 2006).
Ogrenme ortarrunda degi~ik materyallerin (oyuncaklar, pratik gunluk
nesneler, dogal malzemeler, arnk materyaller vb.) bulunrnasr, ogrencilere
kullandtklan ve kullanacaklan materyallerin tamtnmast ve ogretimde gorse! destek
saglayacak arac ve gerecin (grafik, video, stavt, televizyon, bilgisayar, srralarna
kartlan, haritalar, resimler vb.) kullarulmasi, ogrencilerin egitiminde daha etkili
sonuclar almrnasnu saqtayacaktrr, Egitim ortamlannda ogrenciler bu materyalleri
kullanma

konusunda

tesvik

edilmeli,

gerc;ek deneyimlerle

ogrenmeleri

desteklenrnelldir, ogrencilerin nesneleri tum duyulanyla arastrrmalan, iliskileri
dogrudan deneyim yoluyla kestetmeleri desteklenmelidir. Bir materyali degi~ik
sekillerde kullanabilme nrsan, ogrencilerin degi~ik deneyimler yasamalanru
saqlarken

yaratrcrlrklannm ve el becerilerinin geli~imine ve yeni kavramlar

kazanmalanna olanak saqlayacaknr. Boylece ogrenciler, deneyimlerini kendi
sozcuklerlyle ifade ederek dili kullanma nrsan da bulabileceklerdir(EARGED, 1994:
sayfa 39).
Mumkun olduqu olcude model olarak ve tepeqoz veya benzeri sunum arac,
gerec;lerininkullarurru, ogrencilerin hem yazrlanlan okuyup hem de ogretmeni takip
etmesini kolaylastrracaktrr. Tepeqoz vb. arac ve gerecin bulunrnadrq: ortamlarda,
yaprlacak lslerln ana hatlanrun, ogrencilerin gorebilecegi buyuklukte bir fon

23
kartonuna veya tahtaya yazrlrnast ogrenci acrsindan kolayhk saglayacakt1r.
Ogretim surecinde, ogrencilerin birbirleri ile etkilesime girerek, gerektiginde
birbirlerini model almalan saqlanarak, birlikte cahsabumeten ic;in nrsat yaratrlrnasr,
akran etkilesimlnde onemlidir. Farkh seviyedeki ogrencilerin bir araya getirilerek
kuc;Ok cahsrna qruplanrun (kurnetertnln) olusturulrnasi da i~birlik<;i ogrenmede
esastrr,

l~birlik<;i ogrenme, egitim ve ogretim faaliyetlerinin

etkin olarak

gercekle~mesine yardrmci bir ogretim stratejisidir( Seferoglu, 2006).
Gunurnuzde

teknolojideki

hrzh geli~meler,

egitim

ogretim

surecinde

kullarulabilecek arac ve gereclere her gun yenilerinin eklenmesine neden
olmaktadir. Bu yeni arac ve gerecler ogrenme sureclne olumlu etkiler yapmaktadir.
Bu arac gereclerle cok sayida i~lem, daha krsa surede ve daha dogru olarak
yapuabilmektedlr. Aynca bu yeni teknolojiler ogrencilerin ilgisini cekrnekte,
ogrenmelerini kolaylastrrmakta ve isteklendirmeyi artnrmaktadrr. Bu tur teknoloji ile
arac gerec;lerin geli~mesi ogretimi tahta tebesir krskacrndan kurtanp daha ilgi
ceklcl bir hale getirmektedir. Ogretim arac gereclerini ogretme-ogrenme sureclnl
olusturan diger unsurlardan bag1ms1z olarak dusunrnek mumkun degildir. Butun
ogretme- ogrenme durumlannda kullanilabilecek tek bir aractan bahsedemeyiz. lyi
bir ogretmen, anlatacaqi konuyu anlatrrken kullanacaq: teknige gore uygun arac
seclmlru yapabilmelidir. Etkili bir ogrenme ancak bu sekilde gercekle~ebilir
( Seferoglu, 2006).
Bu ayncahktan, kendini olusturma cabasi lclnde olan bireyler olumsuz
olarak etkilenmektedir. Okulun arac, gerec, altyapi ve diger malzemeler acrsmdan
yeterlilik gostermesi gerekmektedir. Okulda yasanan fiziki sorunlar da ogrenci
basansnu etkilemektedir. Bunun yanmda ogretmen ve idarecilerin farkll tutumlan
da ogrenci basanstrn etkileyen faktorler arasmda gosterilebilir( Basaran, 1994 ).
Ogretmenlerin arac-qersc kuuarurm ile ilgili tutumlannm olumlu olmasma
ragmen yapuan blrcok arastrrrnada ogretmenler derslerinde yeterince arac-qerec
kullanmad1klan gorulmektedir (Ucar 1998; Ozdernlr 2000; Hamurcu 2000; Teker
2002). Okullarda arac-qerec olanaklan en iyi sekilde saqlanrnah, ogretmenlerin de
arac-qersc

kullamrrn ile ilgili bilgi beceriye sahip olmalan saqlanmahdir.

Srruf

ic;inde egitim arac - gereclerini kullanan ogretmen ogrencilerin ayrn zamanda neyi,
nastl ve ne derecede ogrendiklerini gorme ve degerlendirme olanaqrna sahiptir.
Boylece ogretmen daha sonra yapacaq: ders ve etkinlikleri daha etkili ve verimli bir
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bicirnde duzenleyebtllr. Hedefler doqrultusunda egitim durumlanru tasartayip
duzenleyen

bu

arada

egitim

arac-qereclerlni

birinci

derecede

kullanan

6gretmenlerin arac-qerec kullarurm ile ilgili g6ru§lerini bilmek 6nemlidir (Ucar,
1999)
Bilim ve teknoloji, her alanda insan yasarmru ve toplumun sosyo-ekonomik
yaprsiru etkilemekte; pek cok konuda yanrltrsi daha az, yeterli ve nitelikli bilgiye
olan gereksinim giderek artmaktadir. Egitim teknolojilerine 6rnek vermek gerekirse
kalem, kag1t ve kitap gibi en eski teknolojiler srralanablnr, Gunurnuzde elektronik
donarumlar ve bu donarumlar uzerinde cahsan yazrlrmlar biclmlnda de egitim
teknolojileri geli§tirilmektedir. Teknolojinin gunden gune ayak uydurulamayan bir
hizda geli§mesi, elbette egitimde en yeni teknolojileri kullanma olanaqrm sadece
sosyo-ekonomik acidan zengin olan okullara sunacaktrr, Bu durum egitimde e§itlik
ilkesine ters dusmektedir. Bu nedenle hem devlet okullannda hem de 6zel
okullarda egitimde ku'larulan arac ve gerei;ler konusunda bir standardm ortaya
konmasi ve tum 6grencilerin en yeni egitim teknolojilerinden yararlanrnasi i<;in
gayret gosterilmesi gerekmektedir (Ersoy, 1997).
Aynca, ozellikle ogretmenlerin egitim teknolojisinden yararlanma konusunda
daha cok gayret g6stermeleri gerekmektedir. Bu baqlarnda 6gretmenlere hazir
olan teknolojiyi kullanmak ii;in gerekli hizmet ii;i egitim verilmelidir. Ucar'rn
arasnrrnasmda (1998) ogretmenlerin % 43,5'i egitim araclarmm kuflarurm ile ilgili
kursa katrtdrklanru belirtmlslerdir. Oysaki ogretmen dersin ve konunun ozelligine
uygun olarak kendisi daha basit materyaller geli§tirerek ogrencilerde somut
6grenmeyi geri;ekle§tirebilir. Aracl: egitim; uygun zamanda, uygun yerde, uygun
yontemie ve uygun surede yapilmalrdrr, Yerinde ve etkili kullarnlmayan bir arac,
teknolojinin en son urunu olsa bile kendisinden beklenen yaran saqlayamayacaqr
gibi dersin niteligini dO§Orebilir ve zarnarun bosa harcanmasma neden olabilir.
Arai; secirnlnde soz konusu aracm amaca ve konuya uygun olrnasr, saglanabilirligi
ve kullanma kolayllg1, 6grenci duzeyine uygunlugu ve fiziksel kosuuann uygunlugu
gibi konulann goz onunde bulundurulmasi gerekir. Arai; seclmlnde ve kullarurnmda
diger bir konu, secuen

aracm murnkun mertebe ogrenme araci olarak

kullamlmasrdrr, Bilindigi gibi bir araci sadece ogretmen kullarursa bu arac 6gretme

aracr, ogrenci kullarursa ogrenme araci olur. Secilen aracrn ogrenme araci otrnasr,
ogretimi bireyselle§tirdigi gibi etkili bir ogretim saqlar.] Ucar, 1999)
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Ogretmenler egitimin ve egitim teknolojisinin
bilgi teknolojilerinde
geli~melere

ve egitim teknolojisinde

ragmen

ogretmenin

egitimin niteligi konusunda

oneml

uygulay1c1larrdrr. GOnOmOzde

meydana gelen bOyuk ilerleme ve

degi~memi~tir.

llkogretimde

en belirleyici unsurdur. Ogretmenler

ogretmen,

arac-qereclerle

saqlanan yasanttlar esnasrnda ogrencilerin tepkilerini izleme ve buna gore egitimi
yonlendlrrne olanaqrna sahiplerdir. Ogretmen her dersin veya her ogretim biriminin
sonunda ongorOlen hedeflere ne derece ula~1ldrgrn1, hazrrlad191 olcrne araclanyla
olcer ve sonuclan degerlendirir.

Yani ogretmen arac-qersc

kullanmanrn ogrenci

basansi Ozerinde nasrl etkiler yaptrgrn1 gorebilir. Bu anlamda ogretmen kullanrlan
yontern, arac ve gereclerin

etkililigini

ve verimliligini

degerlendirme

olanaqina

sahiptir. llkogretim kademesi diger egitim kademelerine gore egitim teknolojisine
dayalr uygulamalarrn yogun olmasr gereken bir egitim kademesidir. (Ucar, 1999)

2. 6. Ogrenme-Ogretme Surecinde Kullamlan Ara~lar

Belli bir alanda yetisttrilecek
. hedeflerin

tespit

edilmesi

bireylere kazandrnlacak

sonra

bu

hedefleri

ozellikler icln once

gercekle~tirecek

ogretme

durumlarrnrn tasarlanmasr gelir. Bu asamada hedefe ulastmct yontern, teknik ve
araclann

belirlenmesi

gerekir.

Belli

hedef

davraruslara

ulastrracak

egitim

durumlarrnr tespit etmek demek, o egitim durumlarrnrn yardrmryla edinilecek egitim
yasantrlanrun
kullanrlarak

hangi

egitim

kazandmlacaqma

araclanrun
karar

hangi

vermek

Okullarda cagda~ bir egitimin yaprlabilmesi,

yontern

ve

tekniklerle

demektir(Fidan,

nasrl

1996:105-110).

konuya uygun olarak iyi geli~tirilmi~

egitim aractanrun iyi kullanrlmasrna baglrdrr(Cilenti, 1997: 18)
Fidan

(1996:105:110),

egitimde

kendine

ozgO

araclar

kullanrldrgrnr

bellrtmistlr, Bir alanrn uzmanr olan ogretmenler, basaruanru artrrmak, daha etkin
bir egitim saglamak

icin araclar kullanrrlar.

Yalnrz secilen arac-qersc

amaca,

konuya uygun olmalr ve ekonomik bir bicirnde duzenlenrnls olmalrdrr. Ogretmenler
arac kullanmakla

isln bitmedigini,

amaca en uygun aracr secmenin gerekliligini
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bilmelilerdir. Yalrnzca anlatrrn yonterniyle bile dersini islerneyi du~Onen bir
ogretmen, gorsel-i~itsel araclar yardirruyla ogretimini zenqlnlestirebillr. Ancak
derste kullarnlacak araclarda gerekli yarann saqlanrnasr, uygun aracm, uygun
zamanda, uygun yerde ve uygun bir blctmde kullarnlmasma baghd1r(Kucukahmet
1999: 133) ogretmenler derslerine kullanacaklan arac-qerecleri, ders planlannda
belirtmelidir. Bu arac-qerecler ulastlaoilir ve ogrenci ogrenmesini destekler nitelikle
olrnahdrr (Jacobsen ve dig:2002: 102).
Arnaclara en uygun arac-qerecleri
gerecleri ogretim

belirledikten sonra ogretmen, bu arac-

amacrru gercekle~tirmek icin caba gostermelidir.

Fakat

okullanrmzm buyuk cogunlugunda deneysel ogretime yeteri kadar yer verilmedlql
gorulmektedir.

Ogretmenler

bunun sebebinin yeterli arac-qerec

olmamasi

olduqunu belirtmektedir(Akgun, 2002:2)
Daehler ve Shinohara (2001 :267), cogu ilkogretim okulu ogretmeninin,
ogrencilerinin dersleri daha iyi anlarnast icln ugra~t1gm1 fakat sadece bilgiye sahip
olmarnn dersin daha iyi ogretilmesi icin yeterli olmadrqtrn ifade etmlstir.
Ogretmenler, arac-qerec

kullarnrrum, deneyleri etkili bir bicimde lslerneyl, iyi

gozlem yaptrrmayt da bilmelidirler.
Egitimde kullarnlan ara ogrencinin ihtiyaclan ve seviyesine gore de onern
kazanrnaktadrr. Bir konunun ogretiminde cok etkili olan her hangi bir arac, diger
konu icin onern tasrmayablllr, Bir baska acidan bakrhrsa, aracm gorevi duyu
organlanrn etkilemektir. Hangi aracm, hangi konuda ve ogrencilerin hangi duyu
orgarnrn etkileyeblleceqine ogretmenin, bilerek karar vermesi gerekir. Srmfta
ogrenilenler gercek yasamdaki durumlara uyarlanabilir. <;ogu egitim araclan,
simttakl ogrencinin derse katrhrm icin cesaretlendirecek blctrnde tasarlanrnahdrr
(Ergin, 1998:103).
Arac-qerecln oneml ~oyle acrklanablltr:
•

Strasmda bir resim qostenlmesi bir kelimeden daha etkilidir.

•

lyi bir ogretmen olma yollanndan biri derslerin arac-qereclerte
islenmesldir.

•

Arac-qerecler, konulan sornutlastrrarak ogrenmeyi kolaylastmr.

•

Yaparak, yasayarak ogrenme olanaq: verdiqinden derin izli ve uzun sure
kahci yasantrlar verir.
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Problem

cozrne yeteneginin

geli~tirilmesinde

somut ahstrrmalara

imkan

saqlar (Cilentl, 1997:62; Dogdu ve Arslan, 1993:31-37).

Aractar ne kadar mOkemmel olursa olsun zamanmda ve uygun olarak
kullanilmad191 takdirde

faydah

olmaz.

Bunun

i<;in su ilkeleri

unutmamak

ve

uygulamak gereklidir:
1) Arach egitim:
a) Uygun zamanda,
b) Uygun yerde,
c) Uygun metotla
d) Uygun sOrede arac seclmt ile yaprlrnahdrr
2) Arac seclmlnde goz onunde tutulacak ilkeler;
a. Amaca ve konuya uygunlugu,
b. Saglanabilirligi ve kullanma kolayhg1,
c. Ogrenci dOzeyine uygunlugu,
d. Ogretmen ve ogrencinin araca kars: tavn,
e. Fiziki kosuilann uygunlugu,
3. Araclann nitelikleri;
A. Arac, konunun islenmeslne ve amaclann gercekle~mesine
yardrm etmelidir,
8. Dogru ve saghklt ogrenmeyi saqlamahdir,
C. Ogrenciyi yeni etkinliklere yonefmelldlr,
D. Zaman ve materyal yonunden ekonomik olmaltd1r(Demirel,

1994: 79-84).
Bu konuda batrh Olkelerde yapilan blrcok arastirma vardrr, Bunlardan bir tanesinde
Streeter
yeterlikleri

(1989:60-62), ogretmenlerin egitim arac-qereclerinln kullarurnma yonelik
ile arac-qereclerm

kullarurru arasmda pozitif bir ili~ki olduqunu ifade

etmlstlr.

2. 7. Ogrenim ve Ogretim Materyalleri

1. Kara Tahta: Kara tahta belki de dOnyada en fazla kullarulan aractrr. Bunu
kullanabilmek

icin ozel bir yeteneqe

sahip olrnaruz gerekmez.

Ders hrzma

uygundur ve hatalar kolayhkla silinebilir. Tahta, ogrenci katrhrnrm saglar. Vine de
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kara tahtayla verilen ders kahc: olmaz ve unutulabilir.

Bu arac srruftan struta

tasinabilecek sekllde de Oretilebilir.
2. Pano: Panonun sert kumastan zemini vardrr ve genellikle tahtaya ya da
sert

bir yOzeye yerleslktir.

Resim, clzlrn, sembol vb. pano uzerine tutturulur.

Yaprrru ve kullarurm kolaydtr. Ogrencilerin katrhrru acismdan faydahdrr ve daha da
6nemlisi pano Ozerine yapistmlan materyaller kaldrnlip tekrar kullanrlabilir.
3. BOiten Tahtasi: Motivasyon, 6gretim ve dekoratif arnach kullaruhr. BOiten
tahtasimn sekil ve buyukluklerl degi~ir, ama genelde toplu igne ya da raptiye ile
tutturablleceqlnlz

nitelikte tahtaya zarar vermeyen bir materyalden

olusur. Pano

rahatlikla degi~tirilebilir. Ogrencilerin cahsmalanru sergilemek ic;in cok uygundur ve
ogrencilere proje causmasi olarak bulten tahtasi dOzenleme gorevi verilebilir.
4. Poster: Posterin amaci dikkat cekmek ve vermek istedigimiz
cabucak

gondermektir.

Etkili posterler

ogrencinin

6grenme

mesa]:

ve hanrlamasrru

htzlandmr ve poster hazrrlarurken, konular cok iyi 6grenilir.
5.

Kolaj:

Ozel olarak secilmis materyal katmanlan

kullarularak yapilan

kesyap, bir cel?it posterdir. Materyal hazrrlarurken, konular cok iyi 6grenilir. Poster
yaprrru ic;in 'ayrn'. katmanlar sembolik bir resim olusturur krsrruru kaplayan, bir
konuyu veya ternayi il?leyen calrsmadtr, Karsrdaki insana mesaj verir.
6. Duvar resmi:

Duvar resmi genelde butun duvan ya da bir krsrmru

kaplayan, bir konuyu veya temayt isleyen cahsrnadrr.
7. Model: Model, bir cismin daha bOyuk ya da kOc;Ok boyda yaprlmrs
benzeridir. Cok detayll ya da gayet basit olabilir. Murnkunse 6grencilere modeli
inceleme nrsan verilmelidir. Model yapirm, 6grencilere, soyut fikirleri somut hale
· getirme nrsati verir.
8. Mobil: Mobil hareketli bir vapiya sahiptir ve hareket halinde olduqu icin
konunun farkll yonlerinin gorulmesini saqlar. Mobil bir konu Ozerine olusturulur,
Diger g6rsel araclarla birlikte 6gretim icin eek uygun bir materyaldir.
9. Diyoram: Diyoram bir olaym 3 boyutlu gosterimidir.

Bu 6gretim araci,

genellikle bir kutunun bir kenan ya da kenanrun bolumleri kesilerek yaprhr, kalan
kisrm da ton olarak kullarulrr. Olay, tarnamlayrci ogeler kag1t, mukawa
kilden

yapilarak,

boyarnp,

kutuya

yerlestirilsbllir.

Diyoram

ya da

yapirru, 6grenciye
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nesneler en ku9uk ayrrntrlarrna varana dek inceleyip, uretrne olanaqr verir ve bu
sayede de 6grenciler, bir olayr g6runtulemek icm perspektifi daha dogru kullanrrus
olurlar.

10. Kum masasr: lsminden de anlasrlacag: gibi kum masasr, yan masada
ya da srnrfta yer uzerinde d6rt tarafr kapalr i9i kum dolu bir masa veya kosedlr.
Kum uzerlnds 9e~itli seklller olusturulup, tekrar duzeltllebfttr. Okullarda bu gibi i~ler
i9in kullanrlacak materyal krsrtlrysa, kum masasr 90k yardrmcr olacaktrr.
11. Tuz Haritasr: Bu da kum masasrna benzer. Bir fincan un, 1 fincan tuz
ve yarrm fincan su kanstmlarak
sekillendirarak,

elde edilir. Bu kansrrn kurutulup, bir duzlernda

boyanrr. Yeryuzu ~ekillerini gostermek i9in 90k guzel bir etkinliktir

ve 6grenciler de bunu yapmaktan

zevk alrr. Daha sonra, tuz haritalarr duvara

asrlabilir ve kum masasrnrn aksine daha kalrcr bir materyaldir. Aynr haritayr yarrm
fincan nisasta ve 1 fincan toz deterjanr yumurta ile kansnrarak da yapabilirsiniz.
Eger nisasta bulamazsanrz,

suyla da aynr kansrrm elde edebilirsiniz.

Sonra

seklllendlrlp, kurutup, boyayabilirsiniz.
12. Harita ve Kureler: Harita ve kureler, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve
bilimler dersleri 6gretiminin
araclar

arasrndadrr.

vazqecllrnez

Bunlar sayesinde

sekillerl,

iklim,

yerleslm

Ulkelerin

buyuklukleri

ve uzaklrk

konumlarrnr

unsurlarrdrr
6grenciler

arasrndaki

rahatlrkla

ve en kolay bulunabilen

sembolleri

okuyup,

ili~kiyi kolayca

g6zleyebilir

yeryuzu

6grenebilirler.

ve birbirleriyle

olan

ili~kileri farkrna varabilirler. Eger harita ve kureler bulunamryorsa, 6grenci ya da
6gretmenler bunlarr kendileri yapabilirler ..
13.

Diyagram: S6zlu olarak anlatrldrgrnda anlasilmast

g6stermek

i9in kullanrlrr.

Diyagramlar

birbirlerine

monte

i9in kullanrlrr

etmek

en 90k nesneleri
9unku

bir ~eyin

zor olan yaprlarr

ya da parcaciktan
nasrl

yaprlacaqirn

diyagramlarla g6sterebiliriz.
14.

$emalar:

$emalar

en 90k, baglantrlarr

g6stermek

i9in kullanrlrr.

Ornegin, zaman cizelqesl olaylarr kronojik olarak srralamaya yarar. Bu 9izelgeyi
rahatlrkla srnrfta da yapabilirsiniz. Srnrfrn bir ucundan digerine bir ip gerip, bu ipi

yuzvurara ayrrabilirsiniz.
yerle~tirebilirler.

Ogrenciler

6nemli olaylarr bu ip uzerinda

ilgili yere
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15. Grafikler: lstatistiki ve sosyal bilgileri sergilemek icm kullaruur. Sutun,

c;:izgi ve pasta grafikleri yuzde, nicelik, buyukluk ve degi§imleri gostermek ic;:in
kultaruhr.

16. Radyo: Radyo dinleyip, arunda bilgi alabileceqlmlz temel araclardan
biridir. Dinleyen kisiyi, sesten ya da sozlerden faydalanarak kafasmda sekiller
olusturmaya zorlar. Birc;:ok ulkede radyo, uzak mesafelerde kullarulabltecek ek
ogretim araci olarak kullarulrnaktadrr,
17. TV ve video: Bu arac hem gaze hem de kulaqa hitap eder. Video
sayesinde programlar kaydedilip, ilgili derste daha sonra kullarulmak ic;:in saklarnr.
Fakat bazen bu aletleri kullanmak karma~1kllga yol ac;:abilir, c;:unku birden fazla
insan bu i§te ugra§1r. Aynca TV karnerasi da, srrufta ogrenci davraruslanru
goruntuleyip, sonra degerlendirme tcln ogrenciye izlettirilebilir. Bu aletin cok iyi
korunup, saklanmasi gerekir.

18. Teyp (Kaset Calar): Kullarurm gayet kolaydrr, Dersle ilgili kasetler
dinletilecegi gibi ogrencilerin konusrnalan kasete ahrup degerlendirme tcinde
kunanuabutr. Kasetler silinip, tekrar kullarnlabilir ama iyi muhafaza edilmelidir.
19. Tepe Goz: Asetat uzerme yazilrrus materyallerin tepeqoz uzsrinde
gosterimi oldukca yaygmd1r. Tspeqoz kullarnrken ogretmen simfta ogrencileriyle
yuz yuze ders Isler. Asetat uzenndekl bilgi i§i bitince silinip tekrar kullarutablltr.
Tepeqoz kullarnrken smmn tamamen karanllk olmast da gerekmez.
20. Slayt Makinesi: Slayt makinesi resimleri goruntulemeye yarar. Slaytlar
dersin hrzma gore ayarlarnrsa, konularla paralel gider. Slaytlar tekrar duzenlenlp,
gosterilebilir. Eger iyi korunmazlarsa, zamanla kaybolup giderler. Ogretmenin
kendisi, fotograf makinesi olmaksizm bile siayt haztrtayaolhr.
21. Film $erit Makinesi: Bu alet krsa filmleri gostermek ic;:in kullaruhr,

Filmdeki resimler srra halinde oldugu ic;:in, srrayi bozup tekrar duzentemek
rnurnkun degildir. Slaytta oldugu gibi dersin ruzma paralel olarak ayarlarup,
konuyla beraber gosterilebilir.
22. Film Gosterlrnf: Film, ogrencinin her zaman ilgisini ceker ve gerc;:ek
yasarnda goremeyecekleri olay ya da sahneleri gorme olanaq: verir. Filmi
tuztandmp yavaslatrnak suretiyle, ozellikle baz: konularda ogrencinin dikkatini
c;:ekmek

rnurnkundur. Genelde kesintisiz izlendigi icin,

ogrencilere

butun
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dikkatlerini yogunla~tinp, seyretmelerini ve sonunda da konuyla ilgili odevlerintn
olacaqiru soylernek, konunun daha iyi alqtlanrnasuu saqlayabilir.
23. Bilgisayar: Ogrencinin ogrenme ruztru ayarlayabilecegi bir arac olan
bilgisayar bireysel ogrenme konusunda oldukca etkilidir. Sakmcall gorulen tek
nokta bir ki~inin belli bir sure bu aleti kullanabilmesidir. Fakat gelecekte daha fazla
qelislp yaygmla~aca91 icln bu sorun da ortadan kalkacaktir. Esas sorun sudur:
Bilgisayann struftakl rolu ne olacaknr? Bazi secenekler sunlar olabilir: Ilk asarnada
bilgisayann nasrl kullarulacaq: ogretilip, bilinen dillerden birisi programlanabilir.
Sonra, programm nasil kullarulacaqt gosterilir. Daha sonra da bilgisayar destekli
egitime gecilebilir (EARGED, 1994, sayfa: 39).

2. 8. Kullamm Alam

Kullarum alaru, ogretim teknolojisinin cahsma alanlan tcertslnde en koklu
gecmi~e sahip olan cahsma alarn kabul edilebilir. Bunun sebebi gorsel-i~itsel
materyallerin

kullarummm, ogretim

ortamlanyla

ilgili sistemli

tasanm

ve

uretiminden once de var olrnasrdrr. Kuilarurn alarurun ortaya c1k1~1, yirminci
yuzyrhn

ilk on yrllrk botumunde Amerika'da okul rnuzelerinin kurutmasryla

geli~meye baslayan gorsel egitim hareketi ile baslar, Ogretimsel amaclara yonelik
hazirhklarla ilgili sistematik deneyler bu donernde ortaya crkrnrstrr, Aynca yirminci
yuzyilm ilk yrllannda ogretmenler strufta tiyatro gosterilerini kullanmak icin yollar
bularak egitsel amach tasarlanan filmlerin tarutrlrnasma ve kultarulmasma yardrmci
olmuslardrr. Egitimsel medya uygulamalan uzerine ilk resmi arastrrmayi Lashley
ve Watson yapmrstrr. Bu arastirmanm konusu, I. Dunya Savas: srrasrnda sivil
insanlara askeri egitim filmleri ile verilen egitimi lcerlr, Bu arastrrmada uzerlnda
durulan temel nokta, bu egitim filmlerinin en etkili btclrnde nasu kullanilaca91d1r.
Bunun yarunda 1930'1u yrllarda McCluskey ve Hoban'm yaprms olduklan
arastrrmada da oncelikll olarak, degi~ik film kultarumlannm strut ortammdaki
etkileri uzerinde durmuslardrr, (Saetler, 1968).
II. Ounya Savasi'ndan sonra, qorsel-isitsel ogretim akrrm duzenli ve orgutlu
bir hale getirilmi~ ve bu materyallerin kullamrm ozendirilmistir. Ogretmenlere
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yardimci

olacak yeni yollann

6gretimsel materyallerinin
okullarda

ortaya crkrnasryla sonuclanan

urettrn, var olan

sayrca 9ogalmasma yol acrrnstrr. 1960'11 yillarda blrcok

ve universitelerde

6gretimsel

kullarumrru da lceren 6gretimsel

medya merkezleri

kuruirnus ve medya

izlence projelerini ortaya cikarrrnsnr,

Tum bu

olaylar kullarnm alaruna katkrda bulunrnustur, Buyuk bir olasrhkla en etkili olay,
uygun ogrenme

materyallerinin

ve etkinliklerinin

dayanak saqlarna amaci tasiyan Audi-Visual

seciml konusunda

genel bir

Materials in Teaching (Dale, 1946)

isimli 1946'da II. Dunya Savasi sonrasi kullarnm konusunda yaymlanan ilk kltaptir.
Daha sonraki yirmi y1lda soz konusu kitabm yeni basimlan duzenf olarak, blrcok
dilde yaymlanrms ve dunyaya yayrlrrustrr. 1982'de Heinich, Molenda, and Rusell'in
"structional

Materials

and

the

New Technologies

of Instruction

adh kitabt

yaymlanmrsnr. Bu kitap, 6gretmenlere oncecen sunulan kullarnm alaru hakkmdaki
bilgileri guncelle!?tirmi!?tir. Blrcok baskidan

sonra, bu kitapta sunulan ASSURE

modeli 6gretmenlere medya kullarnmmda yardirncr olacak yayqrn olarak kullarnlan
bir rehber halini almrstrr. Bu modeldeki basamaklar sunlardrr: Ogrencilerin analizi,
Arnaclann belirtilmesi, Medya ve materyal secirni, Medya ve materyal kullarurru,
Ogrenci katrhrmrun saqlanrnasr, Degerlendirme ve Tekrar( Seferoglu, 2006).

Uzun yrllar
uzmanlanrnn
teoriler,

calrsmalan

kullarucmm

sonlannda,
tasanm

boyunca

kullarnm

alam,

6gretmenleri

ile yurutulmO!?tOr. Kullarnm

bakrs

acisma

odaklanma

y6nlendiren

alarnndaki

medya

modeller

egilimindedirler.

ve

1960'1ann

'yeniligin yayqmlastmlmasi' kavrarru ortaya 91km1!? ve dikkat y6nu

yapanlann

yayqmtastmlmasi'

bakis

acisma

dogru degi!?mi!?tir.

Burada

ge9en 'yeniligin

kavrarm bir ileti!?im surecldir ve bu surec bilginin daqrtrlmas: ve

fikirlerin benimsetilmesi amaciyla kullarucrlann surece dahil edilmesi i9in kullarnur.
Bu alan, 1962 ythnda Everett M. Rogers tarafmdan

yaymlanan

"Diffusion

of

Innovations" adh kitapla bir ivme kazanrrusnr. Bu kitabm bircok baskrsi yaprlrrustrr,
Yazar, egitim, tip, politika ve ziraat gibi 90k farkll alanlardan se9tigi en iyi 405
calrsrnarun

sonuclanru

yayqtnlastrrmaya

analiz

ederek

sentezler

dahil olan basamaklan,

yaprmstir.

Yapilan

sentezler,

surecleri ve degi!?kenleri dolayrsryla

yapilan 6nermeleri doqrulamak arnaciyla, bir model olarak raper haline qetirllmlstir.
Burada kullarnlan yayqmlasnrma kavrarm, bir yeniligi yaymak, benimsenmesini
surekliligini saqtarnak olarak tarurnlanrrustrr. Son zamanlarda,
projeyi sayilan 3000'i asan calrsmalarla

ve

Rogers (1983) bu

geni!?letmi!?tir. Bu kitabm alanmdaki

ilk
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kitap olmasi sebebiyle, bu alandaki diger uzman klsllerde yenilikle ilgili sorunlara
egilmi~ler, bu alandaki temel bilgilerin olusumuna katkrda bulunrnuslar, yeni
modeller geli~tirmi~lerdir( ·seferoglu, 2006).
Tarihsel olarak, her bir alan kendisine ait politika ve yonetrnellklere sahiptir.
Bununla birlikte, kullarnm cahsrna alaru bu politika ve yonetmeliklerden en 90k
etkilenen alandrr. Ornegin, televizyon programlanrn ogretim ortarninda kullanmak,
90k ciddi bir ~ekilde denetlenmektedir. Telif hakki kanunu, yazih, gorsel-i~itsel,
bilgisayar tabanll ve kaynastmlmrs teknolojilerin kullarurmm etkilemektedir. Aynca
devlet politika ve yonetmelikleri teknolojinin ogretim izlencesinde kutlamrmru
etkilemektedir. Bu yuzden, kururnsallastrrma cahsma ve uygulamalan, politika
olusumu, orgutsel geli~im, ahlak ve toplumsal veya ekonomik ilkeleri iceren
konulan

da

goz

onunde

bulunourmaudir,

Kururnsallasnrma,

kanunlann,

yonetmeuklerln veya politikalann uyarlanrnasrru gerektirebilir. Kullarnm i~levi
onemlidir; 9unku bu islev ogrenci ile ogretimsel materyal veya sistem arasmdaki
ili~kiye isaret eder. Bu, acrkca, kritik bir qorevdir; 9unku ogretim materyallerinin
ogrenci tarafmdan

kullarurru, sadece bu materyallerin ogrenci tarafmdan

kullanmaya deger olusundan dolay, onern kazanmaktadir. Eger bu materyaller
kullarnlmayacaksa, neden onlan yaratmak i9in caba sarf edelim? Bu yuzden,
kullarnm calisma alarn, 90k geni~ bir etkinlikler ve ogretim stratejileri grubunu icertr
( Seferoglu, 2006).
Kullarnm, ogrenme i9in, sureclen ve kaynaklan kullanma isidlr. Kullarnm
cahsrna alarurun uzmanlan, ogrenci i9in uygun ozel ogretim materyallerini
etkinliklerini secmek, ogrencileri bu materyal ve etkinliklerini sscmek, secnen
materyal ve etkinlikleri etkilesirnll olarak kullanmalan i9in hazrrlamak, bu surec
tcertsmoe ogrencilere rehberlik etmek, sonuclann degerlendirilmesini saqlarnak ve
bu kullarnm, orgut icinde devam eden yordamlarla blrlestirmek qorevlerlnden
sorumludurlar( Seferoglu, 2006).
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2. 9. Teknoloji ve Tasanm Dersi Ogretmeninin Yeti,tigi Kaynaklar

ve tasarrm dersini yurutebuecek

Teknoloji

Bakanhqr'na

Egitim

yeti~mi~tir(Dogan,

baglr

Egitim

ogretmenler,

uzun yrllar Milli

Heslm-ls

Enstitulerinin

Bclumlerinden

H.1983). Bu Okullar Oc; yrllrk yuksek ogretim

kurumudur,

ogretimin ag1rl191 tasarrm ve yarat1c1l1ga verllrnlstlr, ogretmen adayi mezun olunca
gittigi ilkogretim ve ortaoqrenmds
yapmaya

yonlendlrlyor

yaratmay, ogretiyordu.

ogrenciyi cesitll malzemelerle yaratrci bicimler

ve Oc; boyutlu bic;imlendirmenin

1921 yrlrnda Almanya'da

yarunda farklr bicirnler

kurulan Bauhaus Okulu'nun bir

benzeri olan bu okullarda ogretmen adayr, temel plastik sanatlar egitimi adlr bir
ders alrnaktaydr, bu dersin amaci, ki~inin her tOrlO bic;imlenebilir malzemeden
yararlanarak yeni ve bulus niteliginde olan iki, Oc; boyutlu bic;imlerin denemelerini
yapmaktr. Ayrrca ogretmen

adayi perspektif,

fotografr, sanat ve i~ teknolojisi,

desen, yazi egitimi, grafik tasarrm duvar resmi, uc; boyutlu seklllendirma, form lnsa
dersleri ahyordu. Bu derslerin turnu gorsel bic;imlendirme ve tasarrm yapmanrn
temelini olusturmaktaydi.

Dolayrsryla resim-ls ogretmen adayi, okulunu bitirip ilk ve

ortaogretlrn kurumuna ogretmen olduqunda, teknoloji ve tasarrm dersinde beceri
egitiminden cok yaratrci egitim yapnrmayi amac;lryordu( Tepecik, 2002).
Teknoloji

ve tasarrm

dersinin

c;ogalmasryla birlikte, ogretmen

orta

ogretim

kurumlarrnda

ac;rgrnrn kapatrlmasi gundeme

sure

gelmi~tir,

olarak

1975

yrlrnda Endustriyel Sanatlar Egitimi FakOltesi kuruldu, 1982 yrlrnda yaprlan YOK

yasasi ile birlikte Mesleki Egitim Fakultesl'ns baqlanrms, 1992 yrlrnda yaprlan ikinci
bir duzenlemeyle,
Amerika

Endustrtyel Sanatlar Egitimi Fakultest adtru alrmstrr. Bu okul

Birleslk Devletleri'nde

bulunan

Industrial

Design(Endustriyel

Tasarrm)

okullarrnm bir benzeri olarak ortaya crkrnrstrr. Asrl arnac: ilkokuldan sonra meslek
secimi yapmak isteyen ogrenciye ozendlrict bilgileri aktarmaktrr. Bununla birlikte ·
yaratrci

egitim

amaclamasi

gereken

Okulunun programlarr incelendiqlnda,

Endustriyal

Sanatlar

yaranci Yonlendirmeye

Yukssk

Ogretmen

uygun ve sanatsal

niteliliklerini gormek rnurnkundur Amerika Birlastk Devletleri'nde kurulan Industrial
Design okullarrnda, ustalrk egitimi yanrnda tasarrm surecinm yarancrhk egitimiyle
birlestlrtlmesl

ele almrrustrr. Yonlendirrneye

uygun ve sanatsal nitelikli derslerin

oldugunu gormek rnurnkundur ( Tepecik, 2002).
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2.10.Sonu~

Ortaokullarda yer alan Teknoloji ve Tasanm dersi, ortaokul ogrencisinin
ilerideki yasantismda sececegi meslsqinln temelini olusturacaktrr, bu temeli
atarken ogretmenin cocuqu yonlendlrmest ve meslegin beceri taratlanrn degil,
yaraticr yonlerini ogrencisiyle paylasrnahdir. Yani agac i~leri dersinde ogrenciye
agacin nasrl i~lenecegini degil agacin hangi alanlarda bicimlendirilebilecegini ve
bu bictrnlendtrmede bir geometrik formdan ziyade, eek ce~itli geometrik formlar ele
alrnayi ogretmelidir. 6rnegin; Masalann sadece kare dikdortgen bicimlerde degil,
daire ucgen, yamuk, silindir ve kure gibi bicirnlere de donu~ebilecegi mannqm:
cocuqa verebilmelidir.
-Teknoloji ve Tasanm dersinde, ogrenci mesleki ve teknik ogrencisi gibi
egitime tabi tutulmarnanorr.
-Arac ve gerecler genel kultur egitimine uygun secllmeltdtr,
-Teknoloji ve Tasanm dersinde ahsap blcimlendlren cocuk, gunlerce
rende, keser, iskarpinle egitimine tabi tutulmamah, bunun yerine kisa yoldan ve
kolay i~lenebilir malzemeler secilerek, az arac ve gerecin kullarnlabilecegi
yontemlerla biclrnlencirme ve tasanm egitimine ag1rl1k verilmelidir.
Dersin

konulan

yasanan

bolqentn

sartlarrna

gore

yeniden

duzenlenmaudtr,

- Geri donu~umlu ve arnk malzemelerden faydalarutrnahdrr.
-Ortaokullannda bu dersin verimli olabilmesi icin tam oonannnn Teknoloji
ve tasanm islikler! kurulrnaudrr.
-Ders lcin etkinlik oncesl onerllen kaynaklardan, uygun ogretim arac ve
gereclerinden (qorsel-lsltsel araclar, ornekler, modeller, filmler, referans kitaplar,
brosurler, tebestr tahtasi, tepeqoz saydamlan, uygun ders yaztlrrnlan, bilgi ve
islem yapraklanndan yararlarur,
-6grencileri tasanrnlanm gercekle~tirmeye yonelik ihtiyac duyacaklan
degi~ik materyallere yonlendirtr.
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-Olkemizde bu dersleri verecek ogretmen tipinin yetlstirilmest icin, teknoloji
ve tasanm bolurnlennln ogretim programlanna cagm sartlanna uygun ders ilaveleri
yapumahdrr.
+Yaraticrhk

ve

karar

verme

becerisinin

geli~tirilmesi

acismdan

gercekle~tirilecek etkinliklerin ogrenciler tarafmdan baslanlrnasrru saglar.
-

Ders icin etkinlik oncesl onerilen kaynaklardan, uygun ogretim arac ve

gereclerinden (gorsel-i~itsel araclar, ornekler, modeller, filmler, referans kitaplar,
brosurler, tebeslr tahtasi, tepeqoz saydamlan, uygun ders yazilrmlan, bilgi ve
i~lem yapraklan vb.) yararlanrr,
6rnegin; Bilgisayar destekli tasanrn, cevre tasanrru, urun tasartrm gibi,
ogrenciyi yarat1c1l1ga yonlendirecek ders programlanna agirhk verilmelidir(Tepecik,
2002).

2. 11. Yurti~inde Yaptlan arasttrmalar

Tor ve Erden(2004)' in, Ankara ii merkezindeki ilkogretim okullannda
vaptrklan "llkogretim ogrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma duzeyleri
uzerlne bir arasnrrna'' konulu cahsmalannda, okulda ogretmenlerin ders anlatirken
kulland1klan araclar incelendiginde en cok tepeqozu (%51,5) kulland1klan ortaya
ctkrmstrr, Tepeqozdsn

sonra tahta(% 33) srklrkla derste kullamlmaktadrr.

Bilgisayar, televizyon, slayt makinesi, VCD, gibi egitsel araclann strut ortamrnda
kullanilma oranlanmn oldukca du~uk duzeyde oldugu ortaya crkrrusnr.
Uslu ve Kete (2002), " Izmir iii MLO okullannda Biyoloji Derslerinde
Teknoloji Uygulamalannm

(

Bilgisayar) Etkililigi Ozerine Bir Arastirma

"

sonuclanna gore Izmir iii MLO Liselerindeki biyoloji ogretmenleri genel olarak
derslerde arac-qerec kullanrmmm ogrenci basansmr, dersin ve ogretmenlerin
verimliligini

arttird191

goru~unde

olmakla

beraber,

egitim

teknolojileri

uygulamalannm arnacma ulasabitmesi icin ogretmenlerin tesvik edilmesi ve alt
yaprrun olusturulrnasmm gerekli oldugunu cusunmektecnrier.
Qelikten (2002)' in "Okul MOdOrlerinin Bilgisayar Kullanma Becerileri"
konulu arastrrrnasma katilan okul yoneticilerinin buyuk bir krsrmrun bilgisayan okul
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kayrtlanrun tutulrnasi, muhasebe i$1emlerinin yaprlmas,, resmi yazisrnalar ve
bordro duzentemslsrt gibi arnaclarla kullandrklan gorulmektedir.
Ucar'm (1988), ilkogretim Ders Arac-Gereclerl Kullanrm, Konusunda
bgretmen

G6r0$1erinin Degerlendirilmesi". Arastrrrnasmda 6gretmenlere

"

dersinizle ilgili kendi geli$tirdiginiz ve kullandrqrrnz arac-qerec var mr?" sorusuna
%43,2'si "yok", % 11,5'i "var", % 35,4'0 "mevcut arac-qereclar ihtiyac, karstlryor''
yanrtrnr verrnislerdir.

Gscmiste

"Egitim

Teknolojisi"

dersini

alrms

olan

ogretmenlerin % 6,5'i derslerini arac-qarec kullanarak lslemelerinin buyuk 6l9ude
zaman kaybrna sebep olmadrgrn, belirtirken, bu oran soz konusu dersi almarrus
olanlarda % 45,8'dir.
Gokdas

(1988),

"Bilgisayar

arastrrmasrnda, teknolojinin ogretim

Egitiminin Ogretim
sureclsrl

Teknolojisi"

konulu

ile butunle$tirilmesine ge9i$

surectnds 6gretmen yetistiren kurumlarda yeterli sayrda derslerin bulunrnadrqrru
ve var olan derslerin ise bu amaca yonelik olmadrqrm belirtmektedir.
lmer (2000), yapt191 cahsmada, Turkiye'deki egitim fakultelerlnln lisans
programlannda teknolojinin egitimle butunle$tirilmesi i9in gerekli olan ders
sayrsmm ve saatinin az oldugunu ve bunun arttrnlmasr gerektigi Ozerinde
durmaktadrrlar,
ilkogretim ogretmenlerinin gor0$0ne gore derslerde arac gerec kullanmak
hem ogretmen acrsmdan hem de ogrenciler acrsmdan oldukca yararlt sonuclar
dogurmaktad,r. Ogretmenlerin arac gereclere yonelik tutumlannrn olumlu oldugu
gorulmektedir ve ogretmenler arac gerec kullanrmrnrn onemlni bilmektedirler. Bu
arastrrrnaya paralel olarak Namlu (1998)'e gore de ogretmenlerin ders aracgereclerine kars: tutumlan genel olarak ortalamanrn Ozerindedir. Ogretmenlerin
arac-qerecs ili$kin olumlu ve olumsuz tutuma sahip olmalan teknolojinin derslerde
kullanrlmasrnda onernf bir degi$kendir.
Ogretim i9in secllen ortam, 6gretimin kalitesini dogrudan dogruya etkiler,
cunku bazi konular en iyi srnrf ortamrnda, bazrlan laboratuar ortarrunda ve bazilan
da bireysel cahsrna materyalleriyle 6grenilir.

Ergun'On Bloom'a dayanarak

belirttiqine gore son yrllarda buyuk strut - ku9uk strut, televizyonla ogretim, g6rseli$itsel araclar, konferans, tartrsrna, gosteri, grup causmasi, proqramh ders, otoriter
ve anti otoriter 6gretim metotlannrn bilgi ve beceri kazandrrmada hemen hemen
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esit oranda etkinlige sahip olmaktadir. Okulda ders araclanrun olup clmamasi
ogretim

ycntermrun seclmlm etkiler.

Bilgisayar, tepsqoz,

slayt

yansmrn,

epidiyaskop, laboratuar, TV-video, iyi bir kutuphane gibi bir ogretim ii;in cok gerekli
olan dersin esas arac-qereclerlnln veya yardimci aletlerln olup olmamasi dersteki
yontern seciminl etkiler( Ergun, 1997).
Fidan'm, ilkokul besinci srmf ogrencileri uzerlns yapt191 bir arastirmaya gore
de ogretmenin deney yapma, ders arac ve gereclerini srrufa getirme, gezi, qozlern
yapma gibi ders isleme durumlannm basany: artt1rd191 tespit edilmlstir (Fidan,
1986).
Aynca, ozalhkle ogretmenlerin egitim teknolojisinden yararlanma konusunda
daha cok gayret gostermeleri gerekmektedir. Bu baqlamda ogretmenlere hazir
olan teknolojiyi kullanmak ii;in gerekli hizmet ici egitim verilmelidir. Ucar'm
arastrrmasmda (1998), ogretmenlerin % 43,5'i egitim araclanrun kullarurru ile ilgili
kursa katrldrklanrn bellrtmislerdir. Oysaki ogretmen dersin ve konunun ozelligine
uygun olarak kendisi daha basit materyaller geli~tirerek ogrencilerde somut
ogrenmeyi gercekle~tirebilir.
K1sakurek'in, Oniversite duzeyinde yapt191 bir arasnrma ogrencilerin, derse
devam, derse aktif kanhrn, derslerde ogrenilen ek calrsmalar yapma, gudu,
sempati, ogretim Oyesinin dersle ilgili konularda ogrencilerin goru~lerini almasi ve
dersine onern vermesi gibi kosu'larm ogrenci basansi Ozerinde etkili oldugu
saptanrrusnr (Ac1kg6z, 1992).
Arac gereclerin etkili ve verimli kullanabilmesinde kuskusuz en buyuk rol
ogretmene dusmektedir. Ogretme-ogrenme surecmds etkili bir ileti~imin kurulmast
ii;in, ogretmenin hedef davraruslara ogrencilerin hazir butunusluk duzeylenne
uygun egitim arac ve gerecleriyle tekniklerini i~e kosmasi gerekir (S6nmez, 1986).
Ogretmen egitim teknolojisi alanmda ne kadar iyi yeti~mi~ olursa, egitim
durumlan ii;in arac secmeds ve onlar saqlayabumeds

o kadar basanh olur

(<;ilenti,1995). Bu nedenle ogretmenlerin arac gerecler ve onlann kullarurm
hakkmda bilgi sahibi olmalan ii;in hizmet ii;i egitim verilebilir.
Etkili ogrenme stratejilerinden bazrlanru aynntth krsaltmaya cahsrna,
6grenilenler arasmdaki benzerlikleri bulma, konuyla ilgili crkanrnlarda bulunma,
okurken anlamll yerlerin altrrn cizrne, ders tslerken arac, gerec ve materyal
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kullanma, 6grenme

malzemesindeki neden-sonuc

ili~kilerini bulma olarak

srralayan At;:1kg6z de 6grenme stratejilerinin 6gretilmesi gerektigini belirtmektedir
(At;:1kg6z, 1996).
21. asrr bilgi i;:ag, olacaktrr. Geli~en iletisim teknolojileri sayesinde kuresel
lletisim aglan kurutmusnrr, Teknolojik geli~meden egitim sisteminin yaprsi,
6grenme - 6gretme ortamlan, uygulanan faaliyetler de etkilenmektedir. Sunulan
egitim hizmetlerinde teknolojiyi kullanmak her ulkenin ana hedefi olrnustur. Bunun
sonucu olarak radyo, TV, bilgisayar, uydu v.b. ileti~im araclan 6grenme-ogretme
ortamlannda kullanrlmaktadir ve geli~melere uygun olarak kullanrlmaya devam
edilecektir. <;agda~ teknolojiyi kullanan okullar daha kaliteli hizmet vermekte ve
basanu olmaktad1r(Yurutucu,2002).
Okulda bircok arac-qerec

bulunduqu halde derslerin i~leni~i srrasmda

bunlardan ve ce~itli egitim teknolojisi (tepeqoz, slayt, vb.) araclanndan yeterli
duzeyde yaralanrlmadrq: 6grenci {% 58,5) ve veliler {% 64,5) tarafrndan
belirtllrrustlr. Ogretmenlerin okulda yeterli arac-qerecm bulundugunu bildirmesi {%
88) fakat 6grenci ve velilerin derslerde uygun arac-qsreclenn

kullanrlmad191nr

belirtmesi uzerlnds tartrsrlrnasi gereken bir celiskidir. Ogretmenler ile yapuan
goru~melerde arac-qerec ve teknoloji kullarnrru ile ilgili olarak "i~in geri;:egi pek de
kullanmryoruz", "fen 6gretmenleri gerekirse laboratuara g6turuyor'' "bunlan srrufta
kullanmak eek zaman alryor," "o tepeqoze konulacak seylerl hazrrlamak pek kolay
degil, ustellk cok pahalr" ifadeleri kullarulmrsnr, Ogrenciler ii;:in arnaclanan
davraruslann krsa zamanda, kolay, dogru ve olabildigince kahc: bir bicimde
kazandmlmasi it;:in egitim teknolojilerinin okullarda sikhkla kullarutmas: gerektigi
du~unulmektedir. Bunun it;:inde 6gretmenlere arac-qerec

kullamrru, onemi ve

egitim teknolojilerinin srrut ortamrnda 6grenci ve 6gretmene kazandiracaklan
konusunda

egitimler

verilmesinin

gerekli

oldugu

ileri

surulebilir(Kui;:uksuleymanoglu,2007).
Ogrencilerden elde edilen bulgulara gore derslerde farklr yonternler
kullanrlmamaktadrr. Derslerin i~leni~i sirasmda 6gretmen ve 6grencilerin belirttigi
gibi genellikle duz anlatrm ya da soru yanrt yontemlerl kullarulmaktadrr, Ogrenciler
kendileri ile yapilan g6ru~melerde derste kullanrlan y6ntemler it;:in "ogretmenimiz
anlatryor, biz dinliyoruz," "tahtadakini yazryoruz," "6gretmen soru soruyor biz cevap
veriyoruz," "hit; deney yaprruvoruz", "test cozuyoruz" seklinde betirtmtslerdlr.
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Ogretmenlerde "sirutlar o kadar kalabalrk, mufredat o kadar yogunki ancak anlatim
ya da soru cevap yonternlerlnt kullanabiliyoruz, baska turlu yettsrnez", "bu
yogunluk ile hangi yonteml kullanabiliriz ki", "daha i;agda~ ve katrlrmcr vonternien
uyguluyoruz ama surekh degil tabii ki" ifadelerini kulianmrslardrr. Her ogrencinin
farklr bir zeka yaprst ve ki~isel ozelliklere sahip oldugu goz onune almarak,
okullarda ogretmenlerin, bir ders icerislnde birden fazla yontemt kullanarak
derslerini anlatmalannm, onemll ve gerekli oldugu du~Onulmektedir. A~ag1daki
tabloda ogrenci ve velilerin okulda yurutulen egitim programlan ile ilgili goru~leri
yer almaktadrr(Kui;uksuleymanoglu, 2007).

2. 12. Yurt 01,mda Yapuan Ara,t1rmalar

Walker(1983), Bilgisayar Destekli Egitim konusunda olumlu olabilecek yedi
oli;ut oldugunu ileri surmektedir, Bunlar arasrnda bilgisayar destekli egitimin daha
fazla aktif ogrenmeye olanak saglamasr; daha az zihnen srkrcr i~ vapumasi:
duygusal ve algrsal modellerin cesitlenmeslna frrsat saqlanmasi; ogrenmenin daha
fazla bfreysellestlrltmast sayrlmaktadrr( Sakin, 2001).
Hu,

Clark

Benimsemeleri"

ve
adlr

Ma

(2003),

arasttrmalannda

"Okuldaki

Ogretmenlerin

okullardaki

Teknolojiyi

ogretmenlerin

ogretim

teknolojilerine kar~r direni;li davrandrklanru belirtmlslerdlr. Bunun sebebini de,
hizmet oncesl egitimlerinin yetersizliqlne baglam,~lardrr( Pala, 2006)
O'Donnell (1996) ise, " Okullarda Bilgisayar Kullanrmr" adlr arastrrmasmda
bilgisayarlann okula girdigini fakat smrflara girmedigini belirtmi~tir. Bilgisayann
okullarda daha eek bilgisayar okur-yazarhqi, basit arastrrmalar ve yonetlrn arnach
kullanrld1gm1, srnrflarda ise ogretimi destekleyici olarak cok kullarulmadiqrn:
soylernektedlr. Bunun nedeni olarak, ogretmenlerin bu teknolojileri dersleriyle nasrl
butunle~tireceklerini bilemediklerini gormektedirler.

Demetriadis ve digerleri (2003), " Ogretmenlerin Okulda Bilgisayarlr Egitime
Bakis Acilan'' adlr arastrrmatarmda: ogretmenlerin kendi ogretim yontemleri ile
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bilgi ve ileti§im teknolojilerini butunle§tiremediklerini, bunu saqlarnak ii;:in
desteklenmeleri ve egitilmeleri gerektigini vurcutamaktadir. (aktaran: Gunduz ve
Odabasi).

Ketterer (1995) tarafmdan yapuan " Okullarda Multimedya Kullarurm"
arastrrrnasmda ogretmenlerin, multimediay, kullanarak olusturduklan
materyalleri

sayesinde,

ogrenci

merkezli

ve

ogretmen

kilavuzlu

egitim
olarak,

ogrencilerde tesvik edilerek kubasik ogrenmeye dayalr bir formda ogretmeogrenme ortarm gercekle§tirdikleri belirlenmi§tir(aktaran: Tor ve Erden).
Texas Oniversitesinde, Philips tarafmdan yapilan arasnrrna sonucianna
gore insanlar;

okuduklanrnn % 1 O'nunu, gorup i§ittiklerinin %50'sini,i§ittiklerinin

%20'sini, soylediklerlnin %70'ini, gorduklerinin %30'unu, yapip soylediklerlnm
%90'1n1 hatmarnaktadrrlar. Zaman faktoru sabit tutularak elde edilen bu oranlar,
strut

icinde

cok

ortamlr

ogretme

durumunun

duzenlenmesl

gerektigini

gostermektedir(Yurutucu,2002).
Ornstein ve Lasley(2000:223), "
arasnrmasmda, egitim

Egitimde Materyal Tasanrru" adh

materyallerinin iyi

tasarlanmas, ve

planlr sekilde

kullarulmasi gerektigini ifade etmlslerd.r. Egitimde kullarnlacak materyaller,
ogrencilerin ozelliklerine uygun olrnaudrr.. Aynca kolaylrkla elde edilebilir ve
kullamlabilir olrnasi gereklidir. Egitim iyi bir biclrnde tasarlandrqrnda ortaya cikacak
ogrenme urunlerinln niteligi de artacaktrr, West ve arkadaslan (1991:2), egitimi
tasarlamarnn be§ adrrm olduqunu

belirtrnislerdlr. Bu adimlar: 1. Arnaclann

belirlenmesi

bilgilerini

2.

degerlendirme, 3.

Ogrencilerin

on

belirlemek

i<;:in

yapuacak

on

Egitimi planlama, 4. Arnaci gercekle§tirmek ii;:in egitim

durumlannm denenmesi, 5. Test etme ve degerlendirmedir.
Deahler ve Shinohara(2001: 267 ), cogu ilkogretim okulu ogretmeninin,
ogrencilerin dersleri daha iyi anlamas, icin ugra§t191nr fakat sadece bilgiye sahip
olrnarun dersin daha iyi ogretilmesi icin yeterli olmadrqm: ifade · etmlslerdlr,
Ogretmenler, arac-qerec

kullarurmru, deneyleri etkili bir bicimde i§lemeyi, iyi

gozlem yaprnayi da bilmelidirler. Egitimde kullarnlan arac, ogrencinin ihtiyaclan ve
seviyesini gore de onern kazanrnaktadrr. Bir konunun ogretimde cok etkili olan her
hangi bir arac, diger bir konu ii;:in onern tasirnayablttr. Bir baska acidan bakrhrsa,
aracm qorevt duyu organlannr etkilemektedir. Hangi aracm, hangi konuda ve
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6grencilerin hangi duyu organlannr etkilemektedir. Hangi aracm, hangi konuda ve
6grencilerin hangi duyu orqanianm etkileyebilecegine 6gretmenin, bilerek karar
vermesi gerekir. Srrufta 6grenilenler gen;ek yasamcakt durumlara uyarlanabilir
olrnatrdir. <;ogu egitim

araclan,

srruftaki 6grencinin

derse

katnrrru icin

cesaretlendirecek biclrnde tasarlanmal1d1r(Ergin,1998: 103). Wilkinson( 1980) ise,
egitim arac-qereclennln

kullanrmma yonelik 6zel ders alan ogretmenlerin egitim

arac-gereclerini daha fazla ve etkili kullandrklan ve 6grencilerin Ozerinde de daha
buyuk etkiye sahip olduqunu vurculamrsnr.

Rogers

(1978:16:22),

6gretmen egitim programlannm, hizmet 6ncesinde ogretmen adaylanna en ileri
materyal ve gerecleri saglamanm yanmda, onlara derste hangi arac-qereclen
kullanacaklanna dair karar verme ile ilgili de egitim verilmesinin 6nemini
deginmi~tir(Dindar ve Yaman 2003 ).
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SOLUM Ill

3. 1. Yontem

Bu arastrrma tarama modeli kullanrlarak gen;ekle~tirilen betimsel bir
calrsmadrr, Olusturulan anket orneklem gurubundaki deneklere uygulanarak
yap1ld1grndan arastirma tarama modelindedir.

3. 2. Ara,t,rmanm Yontemi

Arasnrmarun modeli; Ortaokullarda teknoloji ve tasanm dersinde materyal
kullarnrrurunders i~leni~ine ve strut yonetimlne etkileri ile ilgili ogretmen goru~lerini
belirlemeye donuk oldugu icin betimsel bir cansmadrr, Calismada veri toplama
araci olarak, anket ve goru~me yonteml kutlarulrnrstrr, Anket nicel arasnrrnadrr,
Nicel arastrrrnalarda surec en ince aynntitanyla acrk bir biclrnds belirlenir. Nicel
arastrrmalarda arasttrrnaya katrlan bireylerden bir teste yanrt vermeleri ya da daha
once tormuls edilen strurh sorulardan olusan bir anketi doldurmalan beklenir. Nicel
arastirrnalarda yontern ve olcrns on planda tutulur. Gorusme yontsmt ise; nitel
arastrrrna yontemldtr. Nitel arastrrmayr, gozlem, goru~me ve dokurnan analizi gibi
nitel veri toplama yontemlerinin kullanrld191, alg1lann ve olaylann dogal ortamda
gercekci ve butuncul bir biclrnde ortaya konmasrna yoneuk nitel bir surecin
izlendigi arastrrma olarak tanrmlayabiliriz(Y1ldrnm ve $im~ek, 2000). Nitel
yontemlerden en s1k kullanrlanr goru~me yontemidir. Gorusrna, insanlann
perspektiflerini, deneyimlerini, duygulannr ve algrlannr ortaya koymada kuuanuan
oldukca guclu bir yontemdir. Gorusmsde kullanrlan temel yontern sozlu iletisirndtr.
Gunluk yasarnda kulland191m1z en yaygrn iletislm sureci olan konusma ile veri
toplamaya calrsmz, Gorusme yonternlnln faydalan da vardrr. Arastrrrnaci daha
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derinlemesine yanrtlar i9in ek sorular sorabilir, arastrrmaci duruma hakim olduqu
icin veri toplama surecinde bulunduqu i9in yanrt oram yuksek olrnaktadrr. S6zel
olmayan davraruslan kontrol eder, ortam uzertnds kontrol sahibidir. Gorusrne
sureclnds sorulann srrasnu degi~tirerek goru~ulen ki~i ile daha sagllkl1 iletislm
kurar. Anhk tepkileri degerlendirebilir, veriler daha ge9erlidir. Gorusms yonterninde
yanrt oraru tarndrr ve konu ile ilgili derinlemesine bilgi alrrur
2000 ).

(Yrldmrn, $im~ek

3. 3. Evren
Bu arastrrrnarnn evreni KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanllg1' na bagh
Letkosa llcesinde bulunan ortaokullarda gorevli teknoloji ve tasanm dersi
ogretmenleridir.

3. 4. Orneklem
Orneklem

grubunu,

anket

i9in

Lefkosa

il9e

merkezinde

bulunan

ortaokullarda random yonternt ile se9ilmi~ teknoloji ve tasanrn dersini yuruten 35
ogretmen olusturmaktadrr. Gorusme yonteml i9in toplam ogretmen sayrsrrun % 20'
sine denk gelen 7 ogretmen ile goru~me yapumrsnr.
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3. 5. Anketin Guvenilirlik

Testi Sonuclar]

Tablo 1. Teknolojl ve tasanm dersi ogretmenlerine uygulanan anket ~alu;masmm guvenilirlik
testl sonucu

Verilen Anket
Gec;:ersiz Anket
Toplam

N

%

35

100,0

0

,0

35

100,0

Tablo 1 de anket uygulanan teknoloji ve tasanm dersi ogretmenlerine
verilen anket ve geri donrnus olan anketlerle ilgili sayrsal degerler yer alrnaktadrr,

Tablo 2. Cronbach's Alpha Degeri

Cronbach's Alpha

N of Items

,841

14

Tabla 2 den anlasuacaq: gibi teknoloji ve tasanrn dersi ogretmenlerine
uygulanan anket cahsmasina yaptlan gOvenilirlik testi sonucu alfa degeri, 841 F
olarak crkrrusnr. Bu deger anket cahsmasmm gOvenilir olduqunu tspanamaktadrr.
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Tablo 3. Faktor Analizi
En Yuksek Deger

Ald191 Deger

Okudugurn ders programlan
icinde gorsel egitim materyalleri
ile ilgili ders aldirn.

1,000

,841

<;all~t1g1m sure icersinde ders
materyalleri ile ilgili en az bir
kursa gittim.

1,000

,887

Dersim ile ilgili egitirn
materyallerini kendim
hazirhyorum.

1,000

,796

Dersim ile ilgili egitirn
materyallerini hazrr ahyorurn.

1,000

,499

Ders islerken egitim materyalleri
kullamyorum.

1,000

,723

Gorse! egitirn materyalleri ile ders
islernenin yaranna inanryorum.

1,000

,913

Gorse! egitim materyallerine
gereksinim duydugurn anda
onlara ulasabiliyorum,

1,000

,714

Ders yrh basinda islenecek
konulara gore gerekli ders
materyalleri ile ilgili plan
yapiyorum.

1,000

,775

Dersin islenisinde materyal
kullammmm soyut konulan
somurtasnrdrgim dusunuyorurn.

1,000

,947

1,000

,909

Gorsel egitim materyalleri dersin
her bolumunde kullamlrnahdir.

1,000

,847

Ders materyalleri okulda her
zaman hazrr bulunmaltdtr.

1,000

,865

1,000

,931

Bilgisayar kullanrnasim bilmenin
ders islenisinde yararh olacagim
dusunuyorum.

Ders materyallerinin ogrenciler
tarafmdan yapildigrnda konularm
daha ilgi cekecegini
dusunuyorurn,

Tablo 3 te Iaktor analizi sonoclannoa anket sorulannrn guvenilir oldugu ortaya
crkrrustrr,
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T ABLO 4. Anketl yamtlayamn cinsiyetlne gore yuzdelik dag1hmlar1

Clnslyet

Frekans

Yuzde (%}

Ge~erll Anket

Erkek

14

40,0

40,0

Kadrn

21

60,0

60,0

Toplam

35

100,0

100,0

Tablo 4 ten antasrlacaqt gibi anket cahsmasrna katrlan teknoloji ve tasarrm
dersi ogretmenlerinden 14' u ( % 40) erkek, 21 'i ( % 60 ) kadrndrr.

T ABLO 5. Anketi yamtlayamn egitim duzeylerine gore dag1hmlar1.

Egitim Duzeylerl

Frekans

Yuzde (%}

Ge~erll Anket

Lisans

24

68,6

68,6

Yuksek lisans

10

28,6

28,6

Toplam

35

100,0

100,0

Table 5 ten anlasuacaqr gibi anket calrsmasma katrlan teknoloji ve tasarrm
dersi 6gretmenlerinden 1 'i ( % 2,9 ) on lisans mezunu, 24'u ( 68,6 ) lisans mezunu,
1 O' u

( 28,6 ) ise yuksek lisans mezunudur.

T ABLO 6. Meslekteki kidem durumlar,

Egitim K1demleri

Frekans

Yuzde (%}

Ge~erli Anket

0-5 y1I
5-10 y1I
10-20 y1I

5
8
14

14,3
22,9
40,0

14,3
22,9
40,0

20 y1I ve uzer:

8

22,9

22,9

Toplam

35

100,0

100,0
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Tablo 6 dan anla~1lacag1gibi anket cahsmasma kanlan teknoloji ve
tasanm dersi ogretmenlerinden 5' inin (% 14,3 ) ktdeml 0-5 y1I, 8'inin ( %22,9 )
krdernt 5-15 y1I, 14'unun (% 40,0) k1demi 10-20 y1I, 8'inin ( % 22,9) krdern! 20 y1I
ve uzen sekhndeolr.

T ABLO 7. Okullardaki Teknoloji ve Tasanrn dersi atolyelerinin durumu

1,nk Durumu

Frekans

Yuzde (%)

Ge~erli Anket

Evet

30

85,7

85,7

Hayrr

5

14,3

14,3

Toplam

35

100,0

100,0

Tablo 7 den dan anlasuacaqt gibi anket cahsmasma katrlan teknoloji ve
tasanrn dersi ogretmenlerinin verdigi yarutlarda 30'unun ( % 85,7 ) okullannda
atolye oldugu, 5'inin ( % 14,3) okullannda atolye olmad1g1 ortaya c1km1~tir.

TABLO 8. Okullardaki Teknoloji ve Tasanm dersi atolyelerinde materyal dururnlan
Materyal Durumu

Frekans

Yuzde (%)

Ge~erli Anket

Evet
Hayir
Toplam

19
16
35

54,3
45,7
100,0

54,3
45,7
100,0

Tablo 8 den anlasuacaq: gibi anket cahsrnasma kanlan teknoloji ve tasanm
dersi ogretmenlerinden 19'unun( % 54,3 ) okulunda yeterli materyal oldugu,
16's1nin( % 45, 7 ) okulunda yeterli materyal olmad1g1 gorulmektedir.
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TABLO 9. Anadll du;mda billnen yabanc1 dil durumtan

Yabanc1 DII

Frekans

Yuzde (%)

Ge~erli Anket

Evet
Hayir
Toplam

24
11
35

68,6
31,4
100,0

68,6
31,4
100,0

Tabla 9 dan anla~1lacag1 gibi anket causrnasma katrlan teknalaji ve tasanm
dersi 6gretmenlerinden 24'unun ( % 68,6 ) anadili drsmda en az bir yabanc, dil
bildigi, 11 'inin ( % 31,4) ise herhangi bir yabanc, dil bilmedigi artaya crkmrstrr,

TABLO 10. Bilgisayar kullanma durumlan

Bilgisayar Kullanma

Frekans

Yuzde (%)

Ge~erli Anket

Evet

31

88,6

88,6

Hayrr

4

11,4

11,4

Toplam

35

100,0

100,0

Tabla 10 dan anla~1lacag1 gibi anket cansmasma kanlan teknalaji ve
tasanm dersi 6gretmenlerinden 31 'inin ( %88,6 ) bilgisayar kullanmay, bildigi,
4'unun ( % 11,4) ise bilgisayar kullanmay, bilmedigi artaya crkmisnr.

3. 6. Veri Toplama Arac1

Arasnrrnarnn alt problemlerine ait bulgulann toplanrnasi ic;in olcrne arac,
olarak bir anket kellarulrrustrr. Anketin geli~tirilmesi icin a~ag1daki asamalar
gerc;ekle~tirilmi~tir:
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Ilk olarak teknoloji ve tasanm dersi ogretmenlerine yonelik bir on anket
geli~tirilmi~tir. Anketin geli~tirilmesi asamasmda literatur tararnasi yaprmus,
yapuan llteratur taramast sonucunda <;e~itli kaynaklardan yararlanarak anket
sorulan hazrrtanrrustrr, Konumuz ile ilgili daha once arastrrrna yaprlmadrqrndan
farklr konular Ozerine yaprlan arastrrrnalardan yarartarulmrstir. Nuray Kurtdere
Fidan'rn 2008 yrlrnda yapt191; " llkogretimde Arac Gerec Kullanrmrna lli~kin
Ogretmen Goruslert", Yrd. Doc. Dr. Halil Dindar ve Dr. Suleyman Yaman'rn 2003
yrlrnda yapt191; "llkogretim Okullan Birinci Kademede Fen Bilgisi Ogretmenlerinin
Egitim Arac-Gereclerinl Kullanma Durumlan", Hulya Gui Kocak'in 2006 yrlrnda
yapt191; " Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Egitim Programlannrn Sorunlan",
Yucel Gelisli'nln 2007 yrlrnda yapt191; "Ogrenim Teknolojisini Kullanrm, Acismdan
Bir Ogretim Kurumunun Degerlendirilmesi", Aynur Pala'run 2006 yrlrnda yapt191;
"llkogretim

Birinci Kademe Ogretmenlerinin Egitim Teknolojilerine Yoneuk

Tutumlan" , Metin Ucar'm 1999 yihnda yapt191; "llkogretimde Ders AracGereclerml Kullanma Konusunda Ogretmen Goru~lerinin Degerlendirilmesi", Prnar
Koseoglu ve Haluk Soran'rn 2003 yrlrnda yapt191; " Biyoloji Ogretmenlerinin AracGere9 Kullanrmrna Yonetik Tutumlan" , Gokben Kenger Tasdemlr'ln 2002 yrlrnda
yapt191; " llkogretim Besincl Srruf Sosyal Bilgiler Dersinde Hazir Egitim-Ogretim
Arac-Gereclerl ve Ogretmen Ogrenci l~birligi ile Hazrrlanan Arac-Gereclerle
Yaprlan Ogrenme Etkinliklerinin Akademik Basan ve Kallc1l1ga Etkisi" adlr
arasnrrna konulanndan yararlanurmsnr.
Arastnmalardakt anket sorulan incelenip teknoloji ve tasanm dersi ic;:in
yeniden yaprlandmlrmstrr. Ankette acrktarna bolumu hazrrtanrmsnr. Aciklarna
bolurnunun ardrndan anketi yanrtlayanrn cinsiyeti, egitim duzeyi, meslekteki
k1demi, 9al1~t191 okuldaki i~lik durumu, i~liklerdeki materyal durumu, yabanc, dil
bilip bilmedigi, bilgisayar kullanmay, bilip bilmedigi sorulan yer alrmsnr.
ikinci asamada teknoloji ve tasanm dersi ogretmenlerine ders i~leni~i
sirasmda arac, gerec;: ve materyal kullanmanrn lslenise olan katkrlannr belirlemek
icin 14 maddelik anket uyqulanmrstrr, Anket sorulannda ogretmenlere derste
materyal kullanrm, ile

ilgili goru~lerini alabileceqtmiz

sorular sorulrnustur.

Okudugurn ders programlan i<;inde gorsel egitim materyalleri ile ilgili ders aldrm.
Call~t191m sure icerslnde ders materyalleri ile ilgili en az bir kursa gittim. Dersim ile
ilgili egitim materyallerini kendim hazirlryorurn. Dersim ile ilgili egitim materyallerini

I

~

51

hazrr allyorum. Ders lslerken egitim materyalleri kullanryorum. Gorsel egitim
materyalleri ile ders islernerun yaranna inanryorum. Gorset egitim materyallerine
gereksinim duyduqurn anda onlara ulasabluyorum, Ders yrh basmda i~lenecek
konulara gore gerekli ders materyalleri ile ilgili plan yapiyorum. Dersin i~leni~inde
materyal kullanrmrnrn soyut konulan sornutlasttrdrqrru du~unuyorum. Bilgisayar
kullanmasim bilmenin ders i~leni~inde yararll olacaqrru dusunuyorum, Gorsel
egitim materyalleri dersin her bolumunde kullanrlmalld1r. Ders materyalleri okulda
her zaman hazrr bulunrnahdrr, Ders materyalleri 6grenciler tarafrndan yap1ld1grnda
konulann daha ilgi cekecegini du~Onuyorum.Derste materyal kullarurrurun ogrenci
basansirn artt1rd1grn1 dusunuyorurn. Olcek be~li likert tipinde hazrrlanrmstrr,
Degerlendirmede olumlu maddeler tamamen katihyorum (5), krsmen katihyorum
(4), karasizrm

(3) olumsuz maddeler ise krsmen kattlrruyorum (2), tamamen

katrlmryorurn (1 )secenekleri ile besll derecelemeye uygun olarak duzenlerirnlsnr,
14 maddeden olusan bu olcekten alrnabilecek en yuksek puan 70, en du~uk
puan ise 14 olmaktadrr, Bu arastirmada kullanrlan Alpha Guvenlrltk Katsayrsi
0,841 olarak hesaplanmrsnr. Anketin olusturulmasi srrasmda anketin guvenirligini
saptamak Ozere her asamada, konu alaru uzmanr ile g6ru~Olmu~ ve gerekli
duzeltrnelsr yapnrrustrr, Tablolann degerlendirilmesinde Docent Doktor Cem Birol'
un

Ogretim

Elemanlannrn lleti~imsel Etkinliklerine Y6nelik

Kar~1Ia~t1rmall

Degerlendirme Envanteri Kitabrndaki ek-6'daki karsuasnrman

degerlendirme

tablosunun degerlerinden yararlarulmrstm Birol 1996 ).
Gorusrne yontermnde ise; Arastrrrnaci tarafrndan, calisma grubunda yer
alan 6gretmenlerle goru~Olerek arastrrmamn amaci anlatilarak goru~me formu
gosterilmi~, kimlik bilgilerinin gizli kalacag, garantisi vertlrnlstlr. Gonulluluk esasmm
arand191 belirtilerek, 6gretmenlerden randevu almrrustrr. Randevu alrnan gonullu
deneklerle 15 Temmuz 2008-23 Temmuz 2008 tarihinde, goru~meler arastrrmaci
tarafrndan gercekle~tirilmi~tir. Gorusmeler ses kayrt cihazrna kayoednm.snr. Eide
edilen verilerin analizinde, nitel arastrrrna veri analiz y6ntemlerinden icerik ve
betimsel analiz yonternleri kultarnlrmsnr (Yrldrnm ve $im~ek, 2000). Gorusrns
sorulanndan elde edilen verilere, bulgular ve yorum krsmrnda yer verllmistir.
Arastrrrnada, 6gretmenlerin ifadelerine yer verilirken 6gretmenlerin gen;ek adlan
yerine takma adlar kullantlrrustrr. Cahsrna grubu,

Lefkosa ilceslnda gorevli yedi

ogretmenden olusmakradrr. Ogretmenlerin krdemleri ve branslan su sekildedir:

I
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Bayraktar

Ortaokulu:

Ali:

18

y1ll1k,

Teknoloji

ve

Tasarrm

Ogretmeni,

Mehmet: 15 y1ll1k, Teknoloji ve Tasarrm 6gretmeni, Dilek: 25 yilhk, Teknoloji ve
Tasarrm ogretmeni.
Atleks Sanverler Ortaokulu: Fatma: 12 yrllrk, Teknoloji ve Tasarrm 6gretmeni,
Hasan: 8 yrlhk, Teknoloji ve Tasarrm 6gretmeni.
Bayraktar Turk Maarif Koleji: Canan: 25 yrllrk, Teknoloji ve Tasarrm 6gretmeni,
Dilara: 19 yrlhk, Teknoloji ve Tasarrm 6gretmeni.
Kullanrlan goru~me formu, strut yonetlrnl literaturunden yararlanarak
geli~tirilmi~, uzman karusrna

sunulrnustur. Gelen elestiriler dogrultusunda,

goru~me formuna son ~ekli verilrnistlr. Gorusrneda 7 adet soru sorulmustur.
Bunlar: Teknoloji ve tasarrm dersinde daha cok hangi materyallere gereksinim
duyuyorsunuz? Srmfrruzda ne tur materyaller kullanryorsunuz? Teknoloji ve
tasarrm

dersinde

bu

materyalleri

kullanrrken

nasrl

bir

oturma

duzeni

olusturuyorsunuz? Egitim materyalleri 6grenci motivasyonunu hangi yonde
etkiliyor? Egitim materyallerinin kullanrm, strut icinde istenmeyen davraruslan
6nlemede ne tur etkileri oluyor? Egitim materyallerinin kullanrm, sirut ici lletislml
nasrl etkiliyor? 6grenci-6grenci ve 6grenci-6gretmen ileti~imini nasn etkiliyor?
Dersi ilginc hale getirmek icin egitim materyallerini nasrl kullanryorsunuz? Egitim
materyallerini kullanmak ogrencilerde derse katrlrrm

saqhyor

mu? Ogrenci

basansim hangi yonde arttrnyor? Bu sorularda materyal kullanrmrnm strut
yonetlmlne etkileri tespit edilmeye call~1lm1~t1r(Y1ldrnm ve $im~ek, 2000).

3. 7. Anketin Uygulanmas1

Anketin uygulanmasrnda oncelikle KKTC Milli Egitim VE Kultur Bakanl191
Ortaoqretlrn Dairesinden izin almdr, Daha sonra okullar ziyaret edilerek anket
formlarr okullarda g6revli teknoloji ve tasarrm dersi 6gretmenlerine verllmistlr.
Dag1t1lan

anketlerden 35 anket formu geri toplanrmsnr.

Bunlarrn hepsi

degerlendirmeye ahnrmsnr, Gorusme yontemlnde ise 35 ogretmenin % 20 sine
denk gelen 7 6gretmen ile iletlslme gecilmi~ randevu ahnarak goru~me yapunusnr,
Goru~melerin hepsi degerlendirmeye ahnm.strr.

3. 8. Verilerin <;ozumlenmesi

Arastrrrnada

elde edilen verilerin cozumlenmesl

asarnasmda

geri donen

anketler arastrrrnaci tarafmdan lncelenrnls ve veri toplama tablolanna tek tek elle
islenmistlr. Nicel verilerin analizi konu alarn uzrnaru tarafmdan, bilgisayarda, SPSS
15 paket program, kullanrlarak gercekle~tirilmi~tir.
Arastrrmarun

verilerinin

degerlendirilmesinde

t testinden

yararlarulmistrr,

Eide edilen tablolara baktlarak gruplann katrhm ortalamalan, ortalamalar arasi fark
ve bu farka uygulanan ( p) degeri icin 0.05 anlamhhk duzeyi kullarnlrmstrr.
Nitel verilerin cozumlenmesncs betimsel analiz kullarnlrmsnr, Bu yaklasrrna
gore elde edilen veriler, daha onceoen

belirlenen

temalara

yorumlandr. Betimsel analizde, goru~ulen ya da gozlenen

gore ozetlendi ve

bireylerin goru~lerini

belirtmek amacryla ahntilara yer verildi. Arastirma sorulan kuramsal olarak ahnrms
ve acrk uclu olarak sorulmustur (Yildmm ve $im~ek, 2000).
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BOLUM IV

4. 1. Anket Sonucu Eide Edilen Bulgular ve Yorumlar
Arastrrmarun bu

bolurnunde, oncekl bolurnde aciklanan

araclar ve

yontemlarts toplanan verilerin her bir alt problemle ilgili olarak istatistik tekniklerle
yapilan cozumtemstar sonucu elde edilen bulgular ve bu bulgularla ilgili yorumlara
yer venlrnistlr.
4. 2. Cinsiyete Gore t Testi Bulgulari
T ABLO 11. Anket sorularma verilen yamtlarda cinsiyetlere gore t testl sonuclan
Anket Sorular,
Okuduqum ders programlan i9inde gorse! egitim
materyalleri ile ilgili ders aldrrn.
<;all~t191m sure icersmde ders materyalleri ile ilgili
en az bir kursa gittim.
Dersim ile ilgili egitim materyallerini
hazirhyorum.

kendim

Dersim ile ilgili egitim materyallerini hazir allyorum.
Ders i~lerken egitim materyalleri kullaruyorum.
IGorsel egitim materyalleri ile ders lslemenm
yaranna inaruyorurn.
IGorsel egitim materyallerine
landa onlara ulasablliyorum.

Erkek

N Orta lama Standart
sanma
14
4,14
,77

-1,042

Kadm

21

4,43

,81

-1,053

Erkek

14

4,36

1, 15

1,656

Kadm

21

3,48

1,75

1,797

Erkek

14

3,79

1,12

-,292

Kadrn

21

3,90

1,22

-,297

Erkek
Kadrn
Erkek
Kadrn
Erkek

14
21
14
21
14

3,36
3,76
4,29
4,76
4,36

1,45
1,22
1,07
,44
1,28

-,892
-,862
-1,835
-1,581
-1,464

Kadm

21

4,81

,51

-1,259

Erkek

14

3,86

1, 10

,000

Kadin

21

3,86

,85

,000

Cinsiyet

gereksinim duyduqurn

t

Anket sonucu elde edilen verilerin degerlendirilmesi:
1. Soruda yer alan " Okudugum ders programlan iclnde gorsel egitim
materyalleri ile ilgili ders aldrm." $eklindeki du~Onceye katrlrm yonundsn
cinsiyetler arasrnda anlamt, bir fark saptanmamrstrr.
2. Soruda yer alan " Call~t191m sure icerslnds ders materyalleri ile ilgili en
az bir kursa gittim." $eklindeki soruya ankete katrlan teknoloji ve tasanm dersi
ogretmenlerinin verdikleri yarutlarda erkekler ya da kadrnlar arasrnda anlarnh bir
fark saptanrnarrusnr.

p
,301

,082

,769
,397
,134
,226

1,000
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3. Soruda yer alan "Dersim ile ilgili egitim materyallerini kendim
nazrrhyorurn." $eklindeki dusunceys katihm yonuncen cinsiyetler arasinda anlamll
bir fark saptanrnarrusnr.
4. Soruda yer alan "Dersim ile ilgili egitim materyallerini hazir auyorum."
$eklindeki soruya ankete katrlanlarrn verdikleri yarutlarda erkekler ya da kadmlar
arasmda anlamll bir fark saptanrnarnrsnr,
5. Soruda yer alan "Ders lslerksn egitim materyalleri kullamyorum."
$eklindeki dusuncsya katrhrn yoounoen cinsiyetler arasinda anlamll bir fark
saptanmam rstir.
6. Soruda yer alan "Gorse! egitim materyalleri ile ders islemenm yaranna
lnamyorum. " $eklindeki soruya ankete kanlanlann verdikleri yarutlarda erkekler
ya da kadmlar arasmda anlamll bir fark saptanmamrsnr,
7. Soruda yer alan "Gorse! egitim materyallerine gereksinim duydugum
anda onlara ulasabillyorurn. "$eklindeki soruya ankete katrlan teknoloji ve tasanm
dersi ogretmenlerinin cinsiyetleri arasinda anlamll bir fark saptanrnarmsnr,
T ABLO 11' in Devami

Anket Sorulan
Ders y1II basinda i~lenecek konulara gore gerekli
ders materyalleri ile ilgili plan yapiyorurn.
Dersin i~leni~inde materyal kuliarummm soyut
konulan somutlasnrdrqrm dO~OnOyorum.
Bilgisayar kunanmaerm bilmenin ders lslenlsinda
yararh olacaqrru dO~OnOyorum.
/Gorsel egitim materyalleri dersin her bolOmOnde
kullamlmaudrr.

Ders materyalleri okulda her zaman nazrr
bulunrnahdir.
Ders materyallerinin ogrenciler taraf indan
yap1ld191ndakonulann daha ilgi yekecegini
kJO~OnOyorum.
Derste materyal kullarurmrun ogrenci basansiru
iartt1rd191rn du~Onuyorum.

N Orta lama Stan dart
sap ma

Cinsiyet

t

Erkek

14

4,50

,85

-,961

Kadm

21

4,71

,46

-,858

Erkek

14

4,00

1,41

-2,323

Kadin

21

4,76

,44

-1,955

Erkek

14

3,93

1,69

-1,342

Kadrn

21

4,48

,68

-1, 155

Erkek

14

4,14

1, 10

-1,212

Kadm
Erkek

21
14

4,48
4,29

,51
1,33

-1,060
-1,707

Kadrn

21

4,81

,40

-1,435

Erkek

14

4,21

1,25

-1, 178

Kadrn

21

4,57

,51

-1,014

Erkek

14

4,21

1,31

-1,959

Kadin

21

4,81

,40

-1,647

p
,402

,070

,265

,304

,172

,326

, 121
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8. Soruda yer alan 'Ders y11t basrnda i~lenecek konulara gore gerekli ders
materyalleri ile ilgili plan yapryorurn. '$eklindeki soruya ankete katrlan teknoloji ve
tasanm dersi ogretmenlerinin

cinsiyetleri arasmda anlarnh bir fark saptanmarmsnr.

9. Soruda yer alan 'Dersin lslenlsinde materyal kullarnrrurun soyut konulan
somuttastmnqrm

du~unuyorum.

tasanrn dersi ogretmenlerinin

'$eklindeki

soruya ankete katrlan teknoloji ve

verdikleri yanrtlarda erkekler ya da kadmlar arasrnda

anlamlt bir fark saptanmamrsnr,

10. Soruda yer alan 'Bilgisayar
yararlt olacaguu

du~unuyorum.

tasanm dersi ogretmenlerinin

kullanmasm,

'$eklindeki

bilmenin

ders i~leni~inde

soruya ankete katrlan teknoloji ve

cinsiyetleri arasmda anlamlt bir fark saptanmarmsnr,

11. Soruda yer alan 'Gorsel egitim materyalleri
soruya

ankete

katrlan

dersin her bolurnunde

kunarulmandrr,

'$eklindeki

teknoloji

ve tasanrn

dersi

ogretmenlerinin

verdikleri yaruttarda erkekler ya da kadtnlar arasmda anlamlt bir

fark saptanmarrustir.

12. Soruda yer alan 'Ders materyalleri okulda her zaman hazir bulunmahdrr.
'$eklindeki

soruya

ankete

katilan

teknoloji

ve tasanrn

dersi ogretmenlerinin

cinsiyetleri arasrnda anlamh bir fark saptanmarrustrr.

13. Soruda yer alan 'Ders materyalleri ogrenciler tarafmdan yap1ld1gmda
konulann daha 90k ilgi 9ekecegini dusunuyorurn. '$eklindeki soruya ankete kanlan
teknoloji

ve tasanm

dersi ogretmenlerinin

verdikleri yanttlarda

erkekler ya da

kadtnlar arasrnda anlarnh bir fark saptanmarrustrr.

14. Soruda yer alan 'Derste materyal
arttrrdiqrru du~unuyorum.
dersi ogretmenlerinin

'$eklindeki

kuuarnmmm

ogrenci

basansrru

soruya ankete kanlan teknoloji ve tasanm

cinsiyetleri arasmda anlamh bir fark saptanmamrsnr.

4. 3. Yorumlar
Ankete katrlan 21 kadtn 14 erkek toplam 35 ogretmen i9indeki cinsiyet
dag1l1mtna bakrldrprnda teknoloji ve tasanm dersi ogretmenlerinin;
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Okuduklan

ders programlan

icinde gorsel egitim materyalleri ile ilgili ders

sure icersindeki

ders materyalleri

almalan;
<;all~t,klan

ile ilgili en az bir kursa

gitmeleri;
Dersler ile ilgili egitim materyallerini kendileri hazutarnalan:
Dersler ile ilgili egitim materyallerini hazir almalan;
Ders lslenlrken egitim materyalleri kullanmalan;
Gorsel egitim materyalleri ile ders islernenin yararlarma inanmalan;
Gorse! egitim materyallerine gereksinim duyduklan anda onlara uiasabilme
durum Ian;
Ders y,11 basrnda i~lenecek konulara gore gerekli arac, gerec ve materyaller
ile ilgili planlar yapumasi:
Dersin

i~leni~inde

arac

somutlasnrdiqrm

dusunmelert;

Bilgisayar

kullanrrruru

ve

bilmenin

gerec

ders

kullanrrmrun

islenislnde

soyut

yararh

konulan

olacaqrru

dO~Onmeleri;
Gorsel egitim aractanm derslerin her b610m0nde kullanmalan;
Ders materyallerinin okulda her zaman naztr bulunmasi:
Ders arac ve gereclerinin ogrenciler tarafmdan yaptldrqrnda konulann daha
ilgi cekecegini du~Onmeleri;
Derste

arac

ve

gerec

kullamrrurun

ogrenci

basansim

arttrrdrqrm

dO~Onmeleri;
Konulannda cinsiyet farklll1gmm herhangi bir etkisinin olmad191 gorulmu~tur.
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Tabla 12. Anket sorularma verilen yamtlarda Egitim duzeyine gore ANOVA Analizi

Anket sorulan

Egitim

Ankete

Okuduqurn ders programlan i~inde gorse!

Onlisans
lisans

4,00

24

4,17

,87

10

4,70

,48

35

4,31

,80

1

4,00

24

3,88

10

3,70

1,70

35

3,83

1,58

1

5,00

24

3,79

1, 10

1

3,90

1,37

24

3,86

1, 17

10

5,00

35

3,83

1, 17

1

2,90

1,45

35

3,60

1,31

1

4,00

24

4,50

,88

10

4,80

,42

35

4,57

,78

1

5,00

24

4,58

1,02

10

4,70

,67

35

4,63

,91

1

2,00

24

3,88

,85

10

4,00

1,05

35

3,86

,94

Toplam

Qal1~t191m sure i~ersinde ders materyalleri

Onlisans
Ii sans
YLisans
Toplarn

Dersirn ile ilgili egitim materyallerini kendim

Onlisans

hazrrnyorum.

Ii sans
YLisans
Toplam

Dersim ile ilgili egitim materyallerini hazir

Onlisans

ahyorum.

lisans
YLisans
Toplarn

Ders

islerken

egitirn

materyalleri

kullaruyorum.

Onlisans
Ii sans
YLisans
Toplam

Gorse! egitim materyalleri ile ders i~lemenin

Onlisans

yaranna inaruyorum,

Ii sans
YLisans
Toplam

Gorse!

egitim rnateryallerine

gereksinim

duydugum anda onlara ulasabiliyorum.

Onlisans
Ii sans
YLisans
Toplam

F

Sig.

1,73

0,19

,04

,95

,50

0,60

Sapma

1

YLisans

ile ilgili en az bir kursa gittim.

Standart

Kantantar

Duzeyi

egitim materyalleri ile ilgili ders aldirn.

Orta lama

'

'

'

2,60

,09

,79

,46

, 13

,87

2,20

,12
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T ABLO 12 nin Devam,

I

Ders y11t basinda islenecek konulara gore gerekli
ders materyalleri ile ilgili plan yapryorum,

Onlisans
lisans

24

24

,72

10

10

.42

35

35

,65

YLisans
Toplam

I

Dersin i~leni~inde materyal kullarummm soyut
konulan somutla~t1rd1Q1ni du~unuyorum.

24

4,33

1, 17

10

4,70

,48

35

4.46

1,01

YLisans
Toplam

I

Bilgisayar kullanmas1ni bilmenin ders i~leni~inde

Onlisans

4,00

lisans

24

4,04

1,33

10

4,80

,63

35

4,26

1,20

YLisans
Toplam

I

Gorsel eQitim materyalleri dersin her bolumunde
kullarulmahdrr.

Onlisans
Ii sans
YLisans
Toplam

Ders

materyalleri

okulda

her

zaman

hazir

bulunrnaudrr.

I

0,72

,59

,55

1,48

,24

,67

,51

,19

,82

1,31

,28

Onlisans
lisans

yararh olacaQm1 du~unuyorum.

,72

5,00
24

4,25

,85

10

4,50

,71

35

4,34

,80

Onlisans

5,00

lisans
24

4,54

1,06

10

4,70

,48

35

4,60

,91

YLisans
Toplam

Ders

materyalleri

yap1ld1Qmda konulann

6Qrenciler
daha

ilgi

taratmdan

Onlisans

~ekeceQini

lisans

du~unuyorum.
YLisans
Toplam

Derste materyal kullarurrurun 6Qrenci basansuu
artt1rd1Q1ni du~unuyorum.

I

4,00
24

4,29

1,00

10

4,80

.42

35

4,43

,88

Onlisans

5,00

,26

lisans
YLisans
Top lam

24

4,50

1,06

10

4,70

.48

35

4,57

,92

,76
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Tablo 12 den de anlasrlacaqi gibi anket sorulanna verilen yamtlarda egitim
dOzeyine

gore

Ogretmenlerden
mezunudur.

Anova

Analizinde

farkll

bir

anlarnhuk

bulunmarmsnr.

ankete kanlanlann 1 'i on lisans, 24'0 lisans, 1 O'u yOksek lisans

Birinci soruda yer alan "Okuduqurn

ders programlan

i9inde gorsel

egitim materyalleri ile ilgili ders aldim" ~eklindeki dusunceys ankete katrlanlarm
tOmOne yakim olumlu yarut vermislerdir. lkinci soruda yer alan " <;all~t191m sure
icerslnoa

ders arac ve gere9leri ile ilgili en az bir kursa gittim."

sekllndekt

dusunceya ankete katrlanlann verdikleri yarutlarda egitim dOzeyine gore anlamll
bir farkllhk yoktur.
Ogretmenlerin Gorsel egitim materyallerinin ders islerken yaranna inand191
bununla ilgili olarak egitim dOzeyleri arasmda anlamh bir farkllhk ortaya 91kmad1g1
da gorOlmektedir. Ankete katrlanlann ders lslerken materyal kulland191, kullarulan
materyalleri

bazen hazrr bazen de hem kendisi hem de ogrencilerle

birlikte

yaptiklan saptanmrs ve bunun egitim dOzeyleri arasmda anlamll bir farkhlrk
almad191 ortaya 91km1~t1r.
Egitim dOzeyine gore " Ders y1II basinda i~lenecek konulara gore gerekli
ders materyalleri ile ilgili plan vapiyorum."
olanlann daha 90k kanldiklan saptanrmstrr,

lslemeds

yararh olur"

cusuncesms

~eklindeki dusunceye lisans mezunu
"Bilgisayar

ankete

kuuanrnay, bilmek ders

katilantarm

egitim

dOzeyleri

incelendiginde anlamll bir farkllllk olmad191 gorulmu~tur.
"Ders materyalleri okulda her zaman hazir bulunrnahdrr ve gorsel egitim
araclan

dersin

her

bolumunds

kullanilmalld1r"

seklmdekl

dusunceys

de

ogretmenler arasmda egitim duzeyine gore de anlamll bir farkllllk saptanrnamisnr.
Ogretmenlerin egitim duzeylsnns bak1ld1gmda, ders materyalleri ogrenciler
tarafmdan yap1ld1gmda konulann daha ilgi 9ekecegini ve derste arac ve gere9
kullarunurun

ogrenci

Iarklrhk saptanmarrusnr,

basartsrru arttrrdrqm:

du~undukleri

arasmda

anlamf bir
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TABLO 13. Anket sorularma verilen yamtlarda ogretmenlerin meslektekl krdemlerlna
gore Anova Anallzl Verilerl
Anket

Meslektekl

Sorulan

Krdem

Okuduqurn

ders

N

Ortalama

Standart
Sapma

F

p

0-5 y1I

5

4,80

,45

1,71

,18

5-10 y1I

8

4,63

,52

10-20 y1I

14

4,07

1,00

20 y1I ve Ozeri

8

4,13

,64

Toplam

35

4,31

,80

0-5 y1I

5

1,64

1,64

1,31

,28

5-10 y1I

8

1,77

1,77

10-20 y1I

14

1,78

1,78

20 y1I ve Ozeri

8

,46

,46

Toplam

35

1,58

1,58

0-5 y1I

5

4,00

,71

,57

,63

5-10 y1I

8

3,50

1,31

10-20 y1I

14

3,79

1,42

20 y1I ve Ozeri

8

4,25

,71

Toplam

35

3,86

1, 17

0-5 y1I

5

3,00

1,41

5-10 y1I

8

3,50

1,60

10-20 y1I

14

3,57

1,28

20 yrl ve Ozeri

8

4,13

,99

Toplam

35

3,60

1,31

0-5 y1I

5

5,00

,00

5-10 y1I

8

4,00

1,31

10-20 y1I

14

4,79

,43

20 y1I ve Ozeri

8

4,50

,53

Toplam

35

4,57

,78

program Ian
it;inde

gorse I

egitim
materyalleri

ile

ilgili ders aldim.

<;:ah~t1g1m

sure

ii;ersinde

ders

materyalleri
ilgili

en

ile

az bir

kursa gittim.

Dersim

ile

ilgili

egitim
materyallerini
kendim
haznnyorum.

Dersim

ile

ilgili

egitim
materyallerini
hazrr ahyorum.

Ders

i~lerken

egitim
materyalleri
kullamyorum.

,78

,51

2,66

,06
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T ABLO 13'
GorseI

egitim

un devami
0-5 y1I

5

4,80

,45

5-10 y1I

8

4,38

1,06

10-20 y1I

14

4,50

1, 16

20 y1I ve uzen

8

5,00

,00

35

4,63

,91

0-5y1I

5

4,20

1,30

5-10 y1I

8

3,63

1,19

10-20 y1I

14

3,93

,73

20 y1I ve uzeri

8

3,75

,89

Toplam

35

3,86

,94

Toplam 0-5 y1I

5

5,00

,00

5-10 y1I

8

4;63

,52

10-20 y1I

14

4,57

,85

20 y1I ve uzeri

8

4,50

,53

Toplam

35

4,63

,65

0-5 y1l

5

4,60

,55

5-10 y1I

8

4,13

1,36

10-20 y1I

14

4,43

1, 16

20 y1I ve uzeri

8

4,75

,46

du~unuyorum.

Toplam

35

4,46

1,01

Bilgisayar

0-5y1I

5

5,00

,oo

5-10 y1I

8

3,75

10-20 y1I

14

4,14

20 y1I ve uzerl

8

4,50

Topiam

35

4,26

materyalleri
ders

ile

i~lemenin

yaranna
inamyorum.

Gorsel

egitim

materyallerine
gereksinim
duydugum anda
on Iara
ulasabiliyorurn.

Ders y1h basmda
islenecek
konulara

gore

ders materyalleri
ile

ilgili

plan

,78

,51

,42

,74

,67

,57

,52

,66

1,30

,28

yapryorurn,

Dersin
i~leni~inde
materyal
kullarumtmn
soyut

konulan

somutla~t1rd1g1m

kutlanmasrru
bilmenin

ders

i~leni~inde yararh
olacaqrru

1,28
1,46

du~unuyorum.

,76
1,20
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T ABLO 13' un devami
Gorsel

egitim

materyalleri
dersin

her

bolurnunde
kutlarulrnahdrr.

Ders materyalleri
okulda

her

zaman

hazir

bulunmaudrr.

Ders
materyallerinin
ogrenciler
taranndan
yap1ld191nda
konulann
ilgi

0-5 y1I

5

4,60

,55

5-10 y1I

8

4,00

,93

10-20 y1I

14

4,34

,93

20 y1I ve uzeri

8

4,50

,53

Toplam

35

4,34

,80

0-5y1I

5

4,20

,84

5-10 y1I

8

4,50

1,07

10-20 y1I

14

4,57

1,09

20 y1I ve uzen

8

5,00

,00

Toplam

35

4,60

,91

0-5 y1I

5

4,60

,55

5-10y1I

8

4,00

1,31

10-20 y1I

14

4,50

,85

20 y1I ve uzeri

8

4,63

,52

Toplam

35

4,43

,88

0-5y1I

5

5,00

,00

5-10 y1I

8

4,38

1,06

10-20 y1I

14

4,50

1,09

20 y11 ve uzerl

8

4,63

,74

Toplam

35

4,57

,92

daha

c;:ekecegini

,74

,53

,85

,47

,83

,48

du~unuyorum.
Derste materyal
kullarummm
ogrenci
basansnu
artt1rd191ni
du~unuyorum.

,50

Tabla 13 'den anla~1lacag1 gibi anketimize kanlan teknoloji ve tasarrm dersi
ogretmenlerinden 5'i 0-5 yrllrk, S'i 5-10 yrllrk, 14'0 10-20 y1ll1k, 8'i ise 20 ve uzerl
9ah~m,~l191 vardrr. Ogretmenlerin anket sorularrna verdikleri yarutlarda krdemterine
gore Anova Analizinde farkl1 bir anlamhhk buiunmamrstrr.
Ogretmenlerin krdemlerlne bak1ld1ginda; "Okuduqurn ders programlarr
i9inde gorsel egitim materyalleri ile ilgili ders aldim ve 9al1~t1g1m sure icersinde

,68
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ders arac ve gere9leri ile ilgili en az bir kursa gittim"

~eklindeki

dusuncaye

katrhrnlan arasmda anlamh bir farkhhk olmad191 saptanrmsnr,
Ogretmenin dersi ile ilgili egitim materyallerini
Dersi ile ilgili egitim materyallerini

kendisinin haztrlamas: veya

hazrr almasmm krdernlert arasmda anlamh bir

farkhl1k olmad191 saptanrrustrr,
Ogretmenin gorsel egitim materyalleri ile ders islernenln yararrna inanmast
ile ders

islerksn

egitim

materyalleri

kullanmasmm

krdernlerl

incelendiqmde

aralarrnda anlamh bir farkhhga rastlanmamistrr.
Ders y1ll basmda lslenecek konulara gore gerekli ders materyalleri ile ilgili
plan yapma ve gorse! egitim materyallerine

ulasabumeds ogretmenlerin

krdemlenns

gereksinim duyuldugu anda onlara
bakrldrqmda

aralannda

anlamh

bir

farkl1l1ga rastlanmarmsnr,
Ogretmenlerin

bilgisayar

kullanmasnn

bilmesi,

ders

i~leni~inde

yararll

olacaqnu dusunrnesl gorsel egitim araclan dersin her bolurnunda kullarulrnast ve
ders materyallerinin
incelendiginde

okulda her zaman hazrr bulunmasi

ogretmenlerin

krdemterl

arasmda

dusunceslns
anlamh

bir

katrhrnlar
farkhhga

rastlanmam 1~t1 r.
Ders materyallerinin
9ekecegini

ve

du~unulmesinde

derste

ogrenciler tarafmdan yapildrqmda

materyal

ogretmenlerin

kuilarnmmm

ogrenci

k1demleri lncelendiqinde

konularrn daha ilgi

basansrm

artttrdrqrmn

ogretmenlerin

krdernlsrt

arasmda anlamh bir farkhhga rasttanrnarmsnr,

TABLO 14. Egitim programlarmda gorsel egitim materyalleri ile ilgili ders ahnmas,
Ankete Kanlanlar

Yuzde (o/o)

Krsrnen katrlmtycrum

2

5,7

Kararsizim

1

2,9

Kisrnen katihyorurn

16

45,7

Tamamen katuryorurn

16

45,7

Toplarn

35

100,0
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Tablo 14'ten anlasrlacaq: gibi ankete katrlanlann mezun olduklan okullarda
egitim materyalleri ile ilgili dersler aldrklan yaklasik % 90 gibi bir oranda ortaya

cikmrstrr.

T ABLO 15. Gorev yap1lan sureler i~ersinde materyal kullamm kursuna gldilmesl
Ankete Kat1lanlar

Yuzde (%)

Tamamen kattlrruyorurn

7

20,0

Kismen katurruyorum

1

2,9

Kararstzrrn
Krsrnen kanhyorum

1
8

2,9
22,9

Tamamen katrhyorurn

18

51,4

Toplam

35

100,0

Tablo 15'te teknoloji ve tasanm dersi ogretmenlerinin yaklasrk % 74 gibi
oranda gorev surelerl lcersinde en az bir kez materyal kullanrm kursuna gittikleri
saptanrmstir.

T ABLO 16. Ders ile ilgill egitim materyallerinin ogretmen tarafmdan hazulanmasr
Ankete Katllanlar

Yuzde (%)

Tamamen katilmryorum

2

5,7

Krsmen katnrmyorum

4

11,4

Kararsrzrm
Krsmen katrhyorurn

2
16

5,7
45,7

Tamamen katrhyorurn
Toplam

11
35

31,4
100,0

Tablo 16' dan anlasilacaqr

gibi % 31,4 oranrnda egitim materyallerinin

ogretmen tarafrndan hazirlandrq: gorulmektedir.
ise krsmen katrldrklan saptanrrusnr,

Ogretmenlerin

% 45,7 oranrnda
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TABLO 17. Ders ile ilgili egitim materyallerinin haz1r almmas,
Ankete Kat1lanlar

Yuzde (%)

Tamamen katrlmryorum

3

8,6

Krsrnen kattlmryorum

7

20,0

Krsmen kattltyorum

16

45,7

Tamamen katihyorum

9

25,7

Toolam

35

100,0

Tablo 17 de ogretmenlerin egitim materyallerini % 25, 7 gibi oranda hazrr
aldrklarr saptanrmsnr, Bu dusuncsya %45,7 oranrnda ise krsmen katrldrklarr
gozlenmi~tir.
T ABLO 18. Ders iJlerken egitlm materyalleri kullamyorum
Ankete Katrlanlar

Yuzde (%)

Krsmen katrhyorum

1
11

2,9
31,4

Tamamen katrhyorurn

23

65,7

Toplam

35

100,0

Tamamen katilrruyorurn

Tablo 18'de teknoloji ve tasarrm dersi ogretmenlerinin ders islerken % 65,7
oranrnda egitim materyali kullandrgr gorulmektedir.

T ABLO 19. Ogretmenlerin gorsel egitim materyalleri ile ders itlemenin yararma
Inanmasr,

Tamamen kattlrruyorum

Ankete Katrlanlar
1

Yuzde (%)
2,9

Krsrnen katumiyorurn

1

2,9

Kararsrztm
Kisrnen katihyorurn
Tamamen katmyorurn
Toplam

1
4
28
35

2,9
11,4
80,0
100,0

Tablo 19'da ogretmenlerin % 80 oranrnda gorsel egitim materyalleri ile ders
i~lemenin yararrna inandrgr gorulmektedir.
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TABLO 20. Ogretmenlerin gereksinim duydugum anda Gorse! egitim materyallerine
ulasmasi

Tamamen katrlrruyorurn

Ankete Katrlanlar
1

Kisrnen katrtmryorurn

3

Kararsrzirn
Kisrnen kanhvorum
Tamamen katrlryorum

3
21
7
35

Toplam

Yuzde (%)
2,9
8,6

-

8,6
60,0
20,0
100,0

Tablo 20'de 6gretmenlerden gereksinim duydugu anda gorsel egitim
materyallerine ula~t1gmakatuanlann orarn % 20'dir. Kisrnen ula~t1g1ni soyleyenler
ise % 60 olarak saptanmrsnr.

T ABLO 21. Ogretmenlerin ders y1h basmda i~lenecek konulara gore gerekli ders
· materyalleri ile ilgili plan yapmas1
Ankete Katllanlar

Yuzde (%)

Kremen katrlmryorum

1

2,9

Krsrnen katrhyorurn

10

28,6

Tamamen katrhyorum

24

68,6

Toolarn

35

100,0

Tablo 21' de Ogretmenlerin ders y1II basmda lslenecek konulara gore
gerekli ders materyalleri ile ilgili plan yaprnasmm oraru % 68,6 olarak saptanrrustrr.

T ABLO 22. Ogretmenlerin dersin ii;lenii;inde materyal kullammmm soyut konulan
somutlai;t1rd191m dui;unmeleri
Ankete Katuanlar

Yuzde (%)

Tamamen katrlmryorum

2

5,7

Kararsizrm

1
9

2,9
25,7

Tamamen katrhyorurn

23

65,7

Tootam

35

100,0

Kismen katrlryorum
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Tablo 22'de Ogretmenlerin
konulan somutlasnrorqnu

dersin lslenislnde materyal kulianrrnmm soyut

dusuncesine kanhmlan % 65,7 orarunda ger9ekle~tigi

gorulmektedir.

T ABLO 23. Ogretmenlerin bilgisayar kuuanrnasnu bilmenin ders iJlenitinde yararh
olacagm1 duJunmeleri

Tamamen kanlrmvorurn
Kararsrzirn
Krsmen katihvorum
Tamamen katrhvorurn
Toolarn

Ankete Kattlanlar
3
3
8
21
35

Yuzde (%)
8,6
8,6
22,9
60,0
100,0

Tablo 23'de Ogretmenlerin bilgisayar kullanmasrrn bilmenin ders i~leni~inde
yararll olacaqrm dusuncesine % 60 orarunda katildrklan saptanmrsnr.

TABLO 24. Gorse! egitim materyalleri dersin her bolumunde kullamlmahd1r.
Ankete Kanlanlar

Yuzde (%)

K1smen katrlrruyorum

2

5,7

Kararsizrm
Krsmen katrhyorurn

1
15

2,9
42,9

Tamamen katruyorurn

17

48,6

Toolam

35

100,0

Tablo 24' de Gorsel egitim materyalleri dersin her bolurnunde kullarulrnahdrr
dusuncesine

ogretmenlerin

% 48, 6 orarunda tamamen kat1ld1klan, % 42, 9

orarunda ise krsmen katrldrklart saptanmistrr.
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T ABLO 25. Ders materyalleri okulda her zaman hazir bulunmaud«.

Tamamen katrlrruyorurn

Ankete Kat1lanlar
1

Yuzde (%)
2,9

Kisrnen katumryorum

1

2,9

Kararsrztrn
Krsmen katiuyorum
Tamamen katihvorum
Toolam

1
5
27
35

2,9
14,3
77,1
100,0

Tablo 25' de ogretmenlerin Ders materyalleri okulda her zaman hazir
buiunrnahdir dusuncesine % 77, 1 oranmda katudrklan gorulmektedir.

T ABLO 26. Ogretmenlerin ders materyallerinln ogrenciler tarafmdan yaplld1gmda
konularm daha ilgl c;ekecegini du1unmeleri

Tamamen katumryorum

Ankete Katllanlar
1

Yuzde (%)
2,9

Krsmen katrlrruyorurn

1

2,9

K1smen katruvorurn
Tamamen katrhvorum
Toolam

13
20
35

37,1
57,1
100,0

Tablo 26' da Ogretmenlerin ders materyallerinin ogrenciler tarafmdan
yap1ld1gmda konulann daha ilgi cekecegini du~uncesine % 57, 1
kanldiklan saptanrnrstrr,

orarunda

TABLO 27. Derste materyal kullarurmrun ogrenci basansim artt1rd1g1 diitiincesi
Tamamen katrlrmyorurn

Ankete Katnanlar
1

Yiizde (%)
2,9

Kismen katnrruyorum

1

2,9

Kararsrztm
Krsrnen katrhyorurn
Tamamen katrhyorurn
Toolam

1
6
26
35

2,9
17, 1
74,3
100,0
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Tablo 27' de Derste materyal kullarurrnmn ogrenci basansnu artt1rd191
dusuncesine ogretmenlerin % 74, 3 oranrnda kantdiklan gorulmektedir.

4. 4. Ogretmenlerle Gon'.ltme Sonucu Eide Edilen Bulgular ve Yorumlar
Bu bolurnde, ogretmenlerin goru~me sorulanna verdikleri yarutlardan elde
edilen bulgulara ve bunlarla ilgili yorumlara yer verllmlstlr.
1. Teknoloji ve tasanm dersinde daha cok gereksinim duyulan materyaller.
Bu b610mde, goru~me formunda yer alan 1. soruya verilen yarutlar yer
\

alrnaktadrr. Bu sorudan elde edilen bulgular a~ag,da yorurrnanmaktadir.
Ali bilgisayar,

VCD oyneuci, slayt makinesi, film makinesine gereksinim

duydugunu fakat at6/yesinde resim panolan, tepeg6z ve tahta kulland1gm1 s6yledi.
Mehmet derslerinde daha 90k bilgisayar, projeksiyon

makinesi, VCD oynettctye

gereksinim duydugun, ama at6/yesinde daha 90k tahta, panolar poster/er, semeter
ve tepeg6z

kulland1gm1 belirtti.

Dilek

DVD

oynetict.

bilgisayar,

projeksiyon

makinesi ve slayt makinesine gerek duydugunu bunlardan tahta, tepeg6z, panolar,
poster/er ve modeller kulland1gm1 belirtti.
gereksinim

duydugunu

dersinde

Fatma ise, bilgisayar, slayt makinesine

daha 90k tahta, panolar,

resimleri kulland1gm1 s6yledi. Hasan bilgisayar, projeksiyon

tepeg6z

ve duvar

ve DVD oyneuctye

gerek okiuqunu dersimde tepeg6z, tahta ve duvar resimleri kulland1gm1 belirtti.
Canan ise; VCD oyneuci, bilgisayar ve slayt makinesine gereksinim okiuqunu ama
daha 90k tahta, tepegoz panolar, duvar resimleri ve modeller kulland1gm1 soyted:
Dilara at6/yesinde bircok materyalin olmasm, istedigini, yalmzca tepeqoz, tahta,
panolar ve modeller kulland1gm1 belirtti.

Teknoloji ·ve tasanm dersinde daha eek gereksinim duyulan
'

materyallere illskin ogretmen goru~leri incelendiqinde bilgisayar, slayt makinesi,
projeksiyon makinesi ve DVD oynatrcrlara gereksinim duyuldugu saptanrrusnr.
Ogretmenlerin daha cok tahta, tepeqoz, panolar duvar resimleri ve modeller
kullandrklan gorulmu~tur. Ogretim konulan ve ogretmenin kullanacag, yontern ve
teknikler, birden fazla duyu orqarurn etkilerse ogrenme daha kauc: hale gelir. Bu
sebeple, 6gretim konulannrn i~lenmesinde qozlern, deney gibi btrcok duyuya hitap
eden yonternler kullanild191 takdirde ogrenme kolaylasacaknr. Artrk gunumuzde
ogretim faaliyetlerinde sadece dinleyerek anlamaya calrsan ogrenci yerine, derse
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aktif olarak katrlan, soru soran, bazi konulan kendine ozgu plan ve tekniklerle
arastiran, bulduklanm sistemli hale getirip duzenteyen, karsilasnrmalar yapan,
gozleyen, du~unup sonuc cikaran ve bu

sekilde derse katrlan ogrenci

istemektedir(Ergun ve Ozdas, 1997).
2. Atolyelerde materyalleri kullamrken ogretmenlerin sirufta olusturduklan
oturma duzem.
Bu bolumde, goru~me formunda yer alan 2. soruya verilen yamtlar yer
almaktadrr. Bu sorudan elde edilen bulgular a~ag1da yorumlanmaktadir.
Ali U duzen; §eklinde oturduklarm, en verimli dersi bu sekltae i§ledigini
s6yledi. Mehmet derste materyal kullamrken ogrencilerini U duzeninde otuttuqunu
<;unku bu §ekilde g6z temasmm daha etkili olduqunu ogrencilerle daha iyi ileti§im
kurdugunu s6yledi. Dilek' te derste U duzenmde oturduklsrun ve ogrencilerin
tumuyle g6z temest kurabildigini s6yledi. Fatma da U duzeni kullamyor. Hasan U
duzeni uygulad1gm1dolay,s,yla ogrencilerin yensitsn tam g6rup algllayabildikleri
s6yledi. Canan da U duzen! kulland1gm1 belirtti. Dilara U sektinae oturma diueni
otusturauqunu 9unku ogrencileri her eciaen g6rebildigini s6yledi.
Atolyelerds materyalleri kullamrken oturma duzern ile ilgili ogretmen
goru~lerinde genelde ayru sonuca vanld191 saptanrmsnr, Yerlesim duzenl egitimin
etkin ve akrci bir isleyise kavusturulmasrna donuk eylemleri ic,erir. Basarih bir
yerlesirn duzeru, smrt i<,i etkile~imi ve ogretimi olumlu yonde etkiler, kaynaklara
. urasmayi

kotaylastrnr.

Smrtm

yerlesim

duzenl

konusunda

ogrencilerin

du~uncelerinin ahnmasi da yararhdrr. Boyteca hem blrcok alternatif secenek ortaya
cikar hem de ogrencilerin surecs katnmalan saqlanarak demokratik bir ki~ilik
yaprsi geli~tirmelerine katkrda bulunulur. Ogretmenlerin c,ogunlukla U sekltnde

oturma duzenl kullandtklan ortaya ctkmrsnr. U seklindekl oturma duzeni; Cok
arnach kullamlabilecek bir yerteslrn ~eklidir. Ogrencilerin, uzerinde yazi yazacaklan
ve kullanacaklan materyalleri yerlestlrecek'en bir causrna alaru bulunur. Ogrenciler
her masaya kar~1l1kl1 olarak oturduklannda ise iki~er ki~ilik krsa surell grup
calrsrnalan vapuabmr. U seklinin acrk bolumu kullamlarak kolayhkla ve hrzh bir
sekilde calisma kag1d1 vb. ogretim materyalleri dag1t1labilir. Gruplann calrsrnalan
yine ayrn sektlde yakmdan takip edilebilir. Perdeye yansrtuan her turlu goruntu
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rahatllkla izlenebilir ve ogrenciler birbirleri ile kolayllkla yuz yuze ileti~imi
kurabilirler(http://denizli.meb.gov.tr).
3. Egitim materyalleri ve motivasyon.
Bu bohimde, goru~me formunda yer alan 3. soruya verilen yanrtlar yer
almaktadrr. Bu sorudan elde edilen bulgular a~agrda yorumlanmaktadrr.
Ali materyal kulland1gmdayensime hem goze hem kulaga hitap ettigi lcin,
ogrenci motivasyonun istenilen seviyeye ula§flgm, soyteai.
materyalleri kullanmanm daha 90k uygulamaya yonelik

Mehmet egitim

oldugunu ogrenci

motivasyonun genellikle dersin sonuna kadar stJrdtJgtJntJ dolay,s,yla ders i§leni§i
uygulama/1oldugu icin 6grenci kendisini dersin bir percesi gibi gordtJgtJntJsoytedt.'
Dilek dersi materyal ile i§lediginde ogrencinin once 90k merak/J okiuqunu,
etkinlikleri ogrencilerin ilgilerine gore yapflgmda; tum ders boyunca motivasyon en
Ost seviyede okiuqunu, konulen ogrencilerin gereksinimlerine gore se9tigini,
doteytsivte konularm 6grencilerin gun/ilk yesemde kaf§1la§abilecegi problemlerle

. ilgili oldugunu motivasyonun hi9 eksilmedigini belirtti. Fatma egitimde materyal
kullanmanm ogrencinin dikkatinin yogunla§masm, saglad1gm1 ve olumlu yonde
etkiledigini soyledi. Hasan gorse/ anlamda etkiledigini gorse/ an/amda zenginlik
katt1g1 tcln 6grencinin ilgisini derse daha 90k verdiqtni belirtti. Canan ogrencinin
dokunma, qorme ve yaparak 6grenme teknikleri kulland1g1 icin derse kaf§J
motivasyonun arflgm, sovteai. Dilara da gorse/ ve duyusset oldugu icin ogrencinin
. dikkatini 9ektiginden motivasyonun daha iyi okiuqunu soyteai.
Egitim materyalleri ve motivasyonun etkile~imi ile ilgili ogretmen goru~leri
incelendiginde; Ogretmenlerin derste materyal kullanarak uygulamaya yoneltk
calismalar yaptrgr boylece ogrencinin dikkatini surekn cektigi ve motivasyonu en
Ost seviyede tuttugu gorulmu~tur. Ogrenme ortamrnda degi~ik materyallerin
(oyuncaklar, pratik gunluk nesneler, dogal malzemeler, artik materyaller vb.)
bulunmasr, ogrencilere kullandrklarr ve kullanacaktan materyallerin tanrtrlmasr ve
ogretimde gorsel destek saglayacak arac ve gerecin (grafik, video, slayt,
televizyon, bilgisayar, siralama kartlarr, haritalar, resimler vb.) kullanrlmasr,
ogrencilerin egitiminde daha etkili sonuclar alrnmasrnr saqtayacaknr,

Egitim

ortamlarrnda ogrenciler bu materyalleri kullanma konusunda tesvik edilmeli,
gercek deneyimlerle ogrenmeleri desteklenmelidir.,. ogrencilerin nesneleri tum
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duyulanyla

arastrrrnalan,

desteklenmelidir.

ili~kileri

dogrudan

deneyim

yoluyla

ke~fetmeleri

Bir materyali degi~ik sekillerde kullanabilme nrsan, ogrencilerin

vasamatanm saqlarken yaratrcrlrklarrnrn ve el becerilerinin

degi~ik deneyimler

geli~imine ve yeni kavramlar kazanmalarrna olanak saglayacaktrr(EARGED, 1994:
sayfa 39).
4. Egitim materyalleri kullanmanrn srnrf lcinde istenmeyen davraruslan
onlemedeki rolleri.
Bu bolurnde, goru~me formunda yer alan 4. soruya verilen yanrtlar yer
almaktadrr. Bu sorudan elde edilen bulgular a~agrda yorumlanmaktadrr.
Ali,

egitim

materyalleri

Wm 6grencilerin

ilgisini

9ektigi

ictn olumsuz

devrsrustenn

buyuk 6/9ude dil§ftJgunu belirtti. Mehmet, ders i§lerken materyal

kulland,gmda

6grencilerin

ilgisi daha 90k an/all/an

konulara yonelik

otauqunu,

6grencinin derse keulun: saglad1gm1 ve 6grencinin konunun di§mda herhangi bir
§ey dil§t1nmedigini soyiedi. Dilek de derste materyal kulland1gmda istenmeyen
devrerustere zaman bile kalmad1gm1, dersin 90k iyi bir seknde i§lendigini belirtti.
Fatma derste materya/ kullanmak 6grenci merkezli egitim demektir. D0lay1s,y/a
6grencinin

dikkatinin

problemsiz

bir ders saati

yans1tflg1 konuya

dag1/mad1gm1 kimsenin
ge9irdiklerini

toptedtqm,

boylece

birbirini

soytedt.
istenmeyen

Hasan

rehststz

etmediqtni,

6grencilerin

devrentstsn

buyuk

dikkatini
oranda

onledigini belirtti. Canan materyallerin 6grencinin gozune ve kulagma hitap ettlqtn!
boytece 6grencilerin derse kaf§1 daha ilgili ve istekli oluklsrtru, derse ketthmtn tum
6grenciler tarafmdan ger9ekle§tirildigi tctn yaramaz/1ga zaman kalmad1gm1 belirtti.
Dilara konulan materyal ile i§lerken 6grencilerin

dikkatini daha 90k 9ektigini bu

sekltde o{Jrencilerin ya/mzca ders ile ilgilendiklerini soyteoi.

Egitim materyalleri kullanmanrn srnrf iQinde istenmeyen davraruslan
onlemedeki etkileri ile ilgili ogretmen goru~leri mcelendlqlnde: Ogretmenlerin
derste materyal kullanarak ya da ogrencilerine kullandrrarak onlann ilgi seviyelerini
en Ost duzeyde tutmaya calr~trgr boylece derse katrlrmr arttirarak istenmeyen
davraruslan onlernede basanh olduklan gorulmu~tur.
5. Egitim materyalleri kullanrm, ve srnrf iQi lletisimi
Bu bolumde, goru~me formunda yer alan 5. soruya verilen yanrtlar yer
almaktadrr. Bu sorudan elde edilen bulgular asaqrda yorumlanmaktadrr.
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Ali, derste materyal kulland1gmda strut tctnde hos bir ortam yakalad1klanm,
b6ylece strut i9i lletislmin daha iyi otduqunu s6yledi. Mehmet ise; dersini materyal
ile i§lediginde ogrencileri arasmda daha samimi ve sice« ili§kiler okiuqunu, eym
§ekilde 6grenciler arasmda da ileti§imin daha iyi oldugunu s6yledi. Dilek,
6grencileriyle daha iyi ileti§im saglad1gm19tJnktJ onlara da 9e§itli g6revler vererek
derse kettltrm en ust seviyede yapmaya 9al1§flgm1 dolay1swla aralanndaki
ileti§imin daha sag/Jk/J okiuqunu belirtti. Fatma, materyal kullamnca ogrencinin
derse daha fazla katJ/d1gm1 dolay1swla.stntt let ileti§imin istenilen duzeye 91kt1gm1
s6yledi. Hasan ise; ogrencilerin kendi aralarmda fikir ali§veri§inde bulunduqunu
belirtti. Canan da ogrencilerin incelenen konu uzerinde yaparak ve ya§ayarak
9al1§flklan lcin terusme ottemi olusturauktennt.

ogrencilerin birbirlerine ve

ogretmene sorular sorduqunu, etkili bir lletislmin oldugunu belirtti. Dilara ise;
ogrenciler arasmda olumsuz etkileri ortadan kaldlfd1gm1, ogretmen ve ogrenci
ili§kilerinde olumlu yon/er on plana 91kard1gm1, aktif ogrenme saglad1gm1belirtti.
Egitim materyalleri kullanrmrnrn srnrf ici lletlsimine etkileri ile ilgili
ogretmen goru~leri incelendiginde materyal kullanrmrnrn srnrf ici iletlslml en ust
duzeyde sagladrgr gorulmu~tur. Ogrenmenin buyuk olcude gercekle~tigi yer okul
ve ogrenci-ogretmen etkllesirnlnin gercekle~tigi en onemll yer olan srnrftrr. Srnrf
ogrenciler ve ogretmenlerin egitsel amaclara ulasabilmek icin, kendilerinde var
olan ve ce~itli iletlsfm araclanyla sagladrklarr bilgi ve yasantilan uygun bir
duzenlenisle paylasnklan ortarncmaasar, 1994). Egitimde arac-qerec kullanrmr,
etkili bir egitim ogretim ortamr hazrrlayarak, ogrencilerin onqorulen hedeflere daha
kolay ulasmalanru saglayarak, programrn basanya ulasrnasmda onernf bir rol
oynar(<;elik, 2007).
6. Dersi ilginc hale getirmede egitim materyallerini kullanma
Bu bolurnde, goru~me formunda yer alan 6. soruya verilen yanrtlar yer
almaktadrr. Bu sorudan elde edilen bulgular a~agrda yorumlanmaktadrr.
Ali,

eqttim materyalleri 6grenciler tarafmdan hazlfland1gmda ve be/Ii oranda

kullendtklennd« dersin 6grenciler Icln daha ilgin9 hale geldigini s6yledi. Mehmet,
dersi ilgin9 hale getirmek tcin; ders i§leni§inde 6grencilere g6rev verdigini, ders
sunumtentu orneqtn: Tepeg6z ve bilgisayar sunumtenni 6grencilere yaptJrd1gm1,
aym sekttae panolann yepimmds 6grencilere g6rev vererek on/arm kendilerini
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dersin bir percest

olarak gormelerini

istedigini

bellttti.

Dilek dersi ilgin9 hale

getirmek icin; ogrencilere odev verdlqini soyteai. Fatma egitim materyalleri ile ders
sunumlanna izln verdigini ornegin

yeoneca« isieti resimler

ve tepeqoz ile sunarak

ogrencilerin ilgisini en ust duzeyde olmasm, saglad1gm1 belirtti. Hasan konu ile ilgili
CD ve film gosterdigini

dersi ilgi cekici hale getirdigini sovied: Canan, kullamlan

materya/in dersin niteligine gore se9tigini, kullamlan materyalin ogrencinin dikkatini
cekeoitece«

ve ogrenciler

tarafmdan

kullamlabilir

a/mas,

gerektigini

belirtti.

Dilara da projeksiyon makinesi kulland191ni,filmler gostererek ilgilerini cektigini
soyledl.
Dersi ilginc hale getirmede egitim materyallerini kullanma ile ilgili ogretmen
goru~leri lncelendiqinde: ogretmenlerin materyalleri ogrencilere kutlandtrdrklan
6grencilere daha aktif ogrenme ortarru hazutadrklan ve boylece ogrencilerin
ilgilerini cekerek kahci ogrenme yapnklan gorulmu~tur. Ogretimi ogrenciler icin
ilginc hale getirmek, ogretmenin gorevlerini kolaylastrrmak, birinci kaynaktan bilgi
edinmeye olanak saqlarnak, ogrenme, kaynaklanrn cogaltabilmek, ogrencilerin
gereksinimlerine uygun ogrenme ortamlan yaratarak ogrencilere vatandaslrk
sorurnluluqu kazandtrmak, belirli mesleklere yatkmhklanm saglama ve Ost ogrenim
kurumlan it;in hazulayabllma arnaclanna ulasabilmek icln ilkogretim sistemimizde
ve ilkogretim okullanrmzda cagda~ egitim teknolojisi acrsmdan belirli onlemlerin
almrnasi gerekmektedir( Hizal, 1992 ).
7. Egitim materyalleri kullanarak ogrencilerin derse katrlrrrurunsaqlanmasi.
Bu bolumda, goru~me formunda yer alan 7. soruya verilen yarutlar yer
almaktadir. Bu sorudan elde edilen bulgular a~ag1dayorumlanrnaktadrr.
Ali egitimde materyal

kulland1gmda, derse kettltmt ertttrdtqtm, konulann

daha iy! bir §ekilde anla§1ld1gm1, Bununda da ba§any, artt1rd1gm1 belirtti. Mehmet,
materyal kullanmanm ogrencilere aktif sorumluluk verdigini, ki§isel geli§iminde ve
becerilerinde geli§meler okiuqunu belirtti. Dilek ise; eqttlm materyalleri kullanmanm
derse ketilum etkiledigini, dolay,s,yla ogrencinin derste aktif okiuqunu, bunun da
besenyt ertttrdtqm: soyteat. Fatma da

ogrencinin

materya/

kullanmca

derse verdigini ve dersin o anki amacma en iyi §ekilde ula§flgm,
gorse/

otduqunden

derse

ilginin

90k

iyi okiuqunu

soyteo;

ve ogrenmede

kendisini
Hasan,
kaflc1/1k

saglad1gm1 soytedt. Canan ogrencinin islenen konu ile ilgili materyalleri kendisi
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yapflgmda ve veseyere« denediginde olaylann sonucunu amnda g6rdugu i9in
lslenen konu iuetinde keltct ogrenme otduqunu s6yledi. Dilara da, ogrencinin
derste aktif oldugunda konularm daha iyi alglfand1gm1 ogrenmenin de daha iyi
okiuqunu ve 6grenci beserts; da buna bag/1 olarak daha yuksek okiuqunu soytedi.
Egitim materyalleri kullanarak 6grencilerin derse katrhrmrun saqlanrnasryla
ilgili 6gretmen g6r0!;,leri incelendiqlnde egitim materyallerinin doqrudan yararlanna
bakrnarmz gerekir. Derste materyal kullanmarnn 6grenmeyi kolaylastrrma, aktif
6grenmeyi saqlarna, somut 6grenmeyi gercekle~tirme, asarnan
temelini

kurrnasr, dusuncsde

6grenmenin

surekliligi saqtarna, uretiml artirma, degi~ik

seviyelerden ozel hedefleri gercekle~tirme gibi islevleri bulunrnaktadrr, Aynca
6grencileri yarancruqa sevk etme, 6gretmenin rolunun geli~tirilme, nrsat e~itligini
gercekle~tirme, motivasyon yaratma, egitimi bireysellesttrme, serbest egitimi
saqlarna, birinci kaynaktan bilgiyi saqlama vb. imkanlar saglad191 (Yaylaci ve
Yaylaci, 1999)
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SOLUM V

5. 1. Sonu~ ve Oneriler

Bu arastrrrna KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhgma bagh ortaokullannda
gorev yapan Teknoloji ve Tasanm Dersi Ogretmenlerine yonelik yaptlrrustrr.
Gectigimiz y1llarda i~ bilgisi daha sonra ise i~ teknik ve ya ev ekonomisi adlanyla
6gretim programlannda yer alrmstr, 2007-2008 Egitim ve Ogretim yrhndan itibaren
Teknoloji ve Tasanm Dersi olarak ogretim programlannda yerini almrsnr,
Arastrrrnarruzm

konusu,

"teknoloji

ve

tasanm

dersinde

materyal

kullanmanm ders islenislne ve strut yonetimine etkileri" sekllndedir, Teknoloji ve
tasanrn dersi ogretmenlerine uygulanan anket cahsrnasmda SSPS analizi
guvenilirlik testi sonucu alfa degeri 0,841 olarak crkrn rstrr, Bu degerde anket
calrsrnasmm guvenilir olduqunu lspatlamaktadrr.
Degerlendirmede

"kesinlikle

katrlryorurn",

'katrhyorurn",

"kisrnen

katrhyorum", katnrruyorum", "kesinlikle kanlrruyorum" seklinde bes boyutlu yarutlar
veriirnlstir. Aynca teknoloji ve tasanm dersi 6gretmenlerinin:
1. Cinsiyetlerine,
2. Egitim duzeylerina,
3. Meslekteki krdemlertne,
4. Gorevll olduklan okullardaki i~lik durumlanna,
5. Gorevli

olduklan

okullardaki

isliklerln

arac

gerec ve

durumlanna,
6. Yabanci dil bilgilerine
7. Bilgisayar bilip bilmediklerine iliskin bilgilere ulastlrrustrr,

materyal
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5. 2. Teknoloji ve Tasanm Dersi Ogretmenlerinin Yamtlarmm Alt
Problemlere Gore Sonuelar]

1. Ogretmenin ders i~leni~i srrasrnda materyal kullanmasrnrn ald191 egitim
ya da hizmet

i9i

egitim kurslanna

kanlmasi

arasrnda anlamlr bir fark

bulunmarrustrr, Ankete katrlanlann buyuk bir bolurrnlnun okuduqu okullarda ya da
gorev sirasmda materyal kullanrm, ile ilgili bilgiler ald191 gorulmektedir.
2.

Egitim materyallerinin ogretmen tarafrndan yaprlmas, ile

materyallerinin ogrenciler tarafrndan yaprlmasi

egitim

arasrnda anlamlr bir farklrlrk

bulunmarmsnr. Egitim materyalleri ogrenciler tarafrndan yapildrqmda

ders

lslenislne daha fazla katkr yapt191 soylenebillr.
3. Ogretmenin ders srrasmda materyal kullanmas, ve bunun yaranna
inanmasryla dersin i~leni~ine etkileri arasrnda anlamlr bir fark bulunrnarrustrr.
Ogretmenin materyal kullanmanrn yaranna inanmasryla, ders i~leni~i sirasmda
materyal kullanrmrnrn yeterli duzeye ula~t,91 soylenebilir.
4. Ogretmenin derste materyal kullanrmr ile ilgili plan yapmasrnrn ve
gereksinim duyduqu anda ders materyallerine ulasrnast arasrnda anlamlr bir farkrn
olmad191 gorulmektedir. Ogretmenler egitim yrlr basrnda kullanacaklan materyaller
ile ilgili plan yaptrklannda onlara daha kolay ula~abildikleri saptanrmstrr.
5. Ogretmenlerin ders i~leni~i srrasmda materyal kullaruldrqrnda, soyut
konulan

sornutlastrrarak 6grenmeyi

gorulmu~tur.

kolayla~t1rd191

dusuncesine

katrldrklan

Derste materyal kullanrmrnrn soyut konulan somutlastrnp dersin

i~leni~ine etkileri arasrnda anlamlr bir farkrn olmad191 da gorulmektedir.
6. Ders materyallerinin okulda her zaman hazrr bulunusu ve dersin her
bolumunde kullanrlmasrnrn dersin islenisine etkileri arasrnda anlamlr bir farklrlrgrn
olmad191 saptanrrustrr. Ders materyallerinin okulda her zaman hazrr olmas, onlann
ders islenislnde daha 90k kullanrlmalan anlamrna gelmektedir.
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7. Bilgisayar

teknolojik

araclar lcerstnde yasarmrruza en 90k kullarulan

araclardan birisidir. Ogretmenin bilgisayar kullanmasrru bilmesinin dersin islentsine
etkileri arasmda anlamh bir farkm olmad1g1 anket sonuclannda ortaya cikrmsnr,
8. Ders i~leni~inde materyal

kullarulrnasi

ile ogrenci basansi

anlamh bir farkhhgm olmad1g1 anket sonucunda gorulmektedir.

arasmda

Ders islenlslnde

materyal kullanmak konulann ogrenciler tarafmdan daha kolay ve kisa zamanda
6grenilmesini saqlamaktadrr,

9.

Ders

artt1rd1g1

islerusinde

ogretmenlerle

saptanmrstrr,

materyal

yapilan

Ogretmenlerin

kullamlmasmm

goru~melerden

derste

materyal

ogrenci

ahnan
kullanarak

motivasyonunu

bilgiler

dogrultusunda

uygulamaya

yonelik

cahsmalar yapt1g1 boytece 6grencinin dikkatini sureklt 9ektigi ve motivasyonu en
ust seviyede tuttugu sonucu ortaya crkrrusnr.
10. Teknoloji ve tasanm dersinde

materyal kullarurm ile oturma duzenl

arasmda anlamh bir bag oldugu sonucuna vanlrrustrr. Basarih bir yerlesirn duzenl,
strut

i9i

etkileslmi

kolaylastmr,

ve

6gretimi

Gorusrne sonucunda

olumlu

yonde

ogretmenlerin

etkiler,

kaynaklara

U duzenlnde

ulasrnayt

oturmayi

tercih

ettikleri ortaya ctkrrustrr. U ~eklindeki oturma duzenl de 90k amach kullarulabilecek
bir yerleslrn ~eklidir.
11. Ders lslenislnde

materyal kuuarulrnasmm 6grencilerin

artt1rd1g1 goru~me sonuclanndan
ogrenmeyi

kolayla~t1rd1g1,

ger9ekle~tirerek

ogrencilerde

derse katrhrru

ortaya crkrrustrr, Derste materyal kultanrnarun

aktif
derse

ogrenmeyi

saglad1g1

katrhrru buyuk

somut

619ude

ogrenmeyi

arttird1g1

ortaya

crkrmstrr,

5. 3. Oneriler

Bu arasnrrnada elde edilen bulgulara gore teknoloji ve tasanm dersinde ve
materyal kullanrnarnn ders i~leni~ine ve strut yonetlrnme etkilerini ili~kin onsrller

asaqrda sunulmustur:
1. 2007-2008
teknoloji

ve

tasanm

Ogretim
dersi

yrhnda yeniden
ogretmenlerini

yapilanarak

yetistiren

programa

ogrenim

koyulan

kurumlan

da
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programlarrrn yeniden qozden gecirmelidir. Ogretmen yetlstlren kurumlarda, egitim
materyallerini etkili bir bicirnde kullanabilmelerine yonehk derslerin programlarrnda
yer almasi saqlanrnahdrr. Ayrrca Teknolojinin geli~imi ve buna bagll olarak egitim
materyallerinin ce~itliligi ogretmen adaylarrna ogretilmelidir.
2. Ogretmen adaylarrrnn teknolojiye karsi tutumlarr belli arahklarla kontrol
edilmeli ve olumlu tutum geli~tirmeleri saqlanrnahdtr. Materyal kullarnrru ile ilgili
yenilikler belirli arallklarla ogretilmelidir.
3. Ortaokullarda gorevli teknoloji ve tasarrm dersi ogretmenlerine yonelik
teknoloji kullamrrn ile ilgili hizmet ici egitim kurslarr duzenlenrnalidlr. Teknolojinin
hizla geli~mesi egitim materyallerinin buna bagll olarak degi~mesi kutlanmu
acrsmdan gorevli ogretmenlere ogretilmelidir.
4.Hizmet ici egitim kurslarrnda teorik bilgilerle birlikte teknoloji ve tasarrm
dersinde kullarnlan ders materyalleri ile ilgili yeterince uygulama da yaptmlmahdrr.
Ogretmenlerin yenilikleri izlemeleri saqlanmahdir.
5.0gretmenlere bilgisayar ve internet ortamlarrnm ogretim surecterlnde etkili
kutlarurm ile ilgili hizmet ici egitim kurslarr verilmesinde yarar vardrr, Ayrrca, yeni
geli~en teknoloji Orunleriinternet sitesi olusturularak tarutrlabillr,
6. Okullar teknolojik acidan gunumuz kosullanna gore donatrlmatrdrr. Bu
nedenle okullarda ogretmenlere istedikleri materyalleri saqtayacak, teknik bilgi
verecek

ve

kullarulrnasmda yardrrnci olacak

egitim

teknoloji

merkezleri

kurulmahdrr.
7. Her okulda mutlaka donammh bir teknoloji ve tasarrm atolyssl olrnah,
teknoloji ve tasarrm dersleri bu atolyelerde i~lenmelidir.
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TEKNOLOJI VE TASARIM DERSINDE MATERYAL KULLANIMININ DEAS
1$LENl$1NE VE SINIF YONETIMINE OLAN ETKILERINI BELIRLEMEK l<;IN
YAPILAN ANKET FORMU

Bu cahsrna KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanllg1 Lefkosa llcesindekl
Ortaokullarda gorevli Teknoloji ve Tasanm Dersi Ogretmenlerinin ders i~leni~i
sirasmda materyal kutlamrnrrnn ders i~leni~ine ve strut yonetirnlne etkileri
konusunda

dusunceterinl

belirlemek

arnaci

ile

ouzenienm.snr.

Arastirma

sonucunda elde edilen veriler tamamryta bilimsel amach olarak degerlendirilip
Yuksek Lisans Tezinde kullarutacaktrr. Anket uygulanan ki~iler ile ilgili herhangi bir
bilgi tez cahsrnarruzda yaymlanmayacaknr.
Anketimize gostermi~ olduqunuz ilgi ve duyarhliqa tesekkur eder
calrsrnalarrruzda basarrlar dileriz
Sayg1lanm1zla,

Hazrrlayan: Suleyman Yucel Bilge

Tez Darusmaru: Dr. Mustafa Gursoy
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Ki$iSEL BiLGi FORMU

Bu bolumde size en uygun secenegin onundeki ( ) isaretin icine X isareti koyarak
yamtlayiruz,

1. Anketi Yamtlayanm Cinsiyeti
( ) a-Erkek

( ) b-Kadm
2. Anketi Yamtlayanm Egitim Dtizeyi.
( ) a-On Lisans
( ) b- Lisans
( ) c- Ytiksek Lisans
3. Meslekteki Kideminiz
( ) a-0-5 Yil
( )b-5-10Y1l
( ) c-10-20 Yil
( ) d-20 Y1l ve tizeri

4. Calrstigimz Okuld, i1crsinizi Isleyebileccginiz atolyeleriniz var rm?
( ) a-Evet
( ) b-Hayir
6. Isliklerde materyal var rm?
( ) a-Evet
( ) b-Hayir
7.Anadiliniz dismda bildiginiz yabanci dil var rm?
( ) a-Evet

( ) b-Hayir
8.Bilgisayar kullanmayi biliyor musunuz?
( ) a-Evet
( ) b-Hayir
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A~ag1daki sorularda size en uygun olan secenegl ( X ) isareti koyarak belirleyiniz

Tamamen
katihyorum
Okudugum ders
programlan icinde
gorsel egitim
materyalleri ile ilgili
ders aldrrn
Cahstrgim sure
icersinde ders
materyalleri ile ilgili
en az bir kursa aittirn
Dersim ile ilgili
egitirn materyallerini
kendim hazrrhvorum
Dersim ile ilgili
egitirn materyallerini
hazrr ahyorurn
Ders islerken egitirn
materyalleri
kullamyorurn
Gorsel egitim

materyalleri ile ders
islernenin yaranna
inaruvorum
Gorsel egitim

materyallerine
gereksinim
duydugurn anda
on Iara
ulasabiliyorurn

Kismen
kauhyorum

Kararsizrrn

Kisrnen
katrlrmyorum

Tamamen
kanlrmyorurn
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Tamamen
katihyorum

Kismen
katihyorum

Kararsrzim

Kismen
katilrmyorum

Tama men
kanlrmyorurn

Ders yih basmda
islenecek konulara gore
gerekli ders
materyalleri ile ilgili
plan yapiyorum
Dersin islenisinde
materyal kullarnmmm
soyut konulan
somutlastrrdrgrm
dusunuyorum

Bilgisayar kullanrnasrrn
bilmenin ders
islenisinde yararh
olacazrm dusunuyorum
Gorse! egitim
materyalleri dersin her
bolurnunde
kullarulrnahdir
Ders materyalleri
okulda her zaman hazir
bulunmalidir

Ders materyalleri
ogrenciler tarafmdan
yaprldigmda konulann
daha ilgi cekecegini
dusunuyorum

Derste materyal
kullamrrurun ogrenci
basansim artnrdrgnu
dusunuyorum

~
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ARA$TIRMADA KULLANILAN GORU$ME FORMU

Arasnrrna Sorusu
Teknoloji ve tasanrn dersi ogretmenlerinin materyal kullarurnma iliskln goru~
ve onerilerl nelerdir?
Okul:

Goru~meci:

Tarih ve Saat:

GIRi$
Merhaba, ben Sulsyman Yucel Bilge Yakm Dogu Oniversitesi Egitim
Bilimleri Enstitusu Egitim Yonetlmi, Denetimi, Ekonomisi, Planlamas, Ana Bilim
Dall' nda yuksek lisans ogrencisiyim. Teknoloji ve tasanm dersi ogretmenlerinin
materyal kullarurm ile ilgili bir arastirrna yapryorurn. Sizinle derslerinizde materyal
kullarumma yonelik olarak goru~mek istiyorum. Bu goru~mede arnacun, materyal
kultarurmna ili~kin ogretmenlerin ne du~unduklerini ortaya crkarmaktir.
•

Gorusrne surscinde soyleyeceklerinizin tumu gizlidir. Bu bilgileri
arasnrmacmm drsmda herhangi bir kimsenin gormesi mumkun
degildir. Aynca arastrrma sonuclanrn yazarken goru~tugumuz
bireylerin isimlerini kesinlikle rapora yansrtmayacaqrm

•

Gorusmeye katrhp katrlrnama sizin isteginize baglrd1r.

•

Goru~meyi izin verirseniz kaydetmek istiyorum. Bunun sizin icin bir
sakmcasi var rm?

•

Baslamadan once bu soylediklerime ilgili belirtmek istediginiz
dusunce ya da sormak istediginiz soru var mr?

•

lzninizle sorulara baslamak istiyorum.

GOR0$ME SORULARI
Teknoloji ve tasarim dersinde daha cok hangi materyallere gereksinim
duyuyorsunuz? Srrunruzda ne tur materyaller kullamyorsunuz?
Teknoloji ve tasanm dersinde bu materyalleri kullarnrken nasrl bir oturma
duzenl olusturuyorsunuz?
Egitim materyalleri ogrenci motivasyonunu hangi yonde etkiliyor?

Egitim

materyallerinin

kullarurru

smrt

lctnde

istenmeyen

cavrarust

6nlemede ne tur etkileri oluyor?
Egitim materyallerinin
6grenci ve 6grenci-6gretmen

kutlarum: srrut i<;i ileti~imi nasil etkiliyor? Ogrern
iletislmlnl nasil etkiliyor?

Dersi ilgin<; hale getirmek i<;in egitim materyallerini nasrl kullaniyorsunuz?
Egitim materyallerini

kullanmak 6grencilerde

Ogrenci basansrm hangi y6nde arttrnyor?

derse katrhrru saqlryor

ml
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Karstlastirrnah Degerlendirme Tablosu

Cleek

Puan

Ortalama Agrrlrk

Yuzde agrrlrk

Hicbir zaman

1

1,00-1,79

% , - % 36

az

2

1.80-2,59

%36,01 - %52

Orta sikhkta

3

2,60-3,39

%52,01 - %68

Ortadan cok

4

3,40-4, 19

%68,01 -%84

Her zaman

5

4,20-5,00

%84,01 - %100

Ortadan

Birol (1996)

