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ONSOZ
Arastirma 1 y1ll1k yoqun ve titiz bir catrsrnarnn Orono olarak ortaya
crkrmstrr. Arastirma sonucunda elde edilen bulgulara dayall olarak qelistirilen
onerilerin daha sonra kullarnlacak tam gun egitimde qerceklestirilen sosyal
faaliyetlerin ogretmen goru~lerine gore deqerlendirtlmesinde yol qosterici
olmasi urnulmaktadrr. Aynca elde edilen bulgular ile bir cok dersin ogrenmeogretme surecinin · tam gun destekli olarak yapilmasmda kullarnlabilecek
araclan tammalrama ve yararlanmalanna 1~1k tutacaqrna inantlmaktadtr.
Arastrrma bes bolurnden olusrnaktadrr. Birinci bolurnde arastirrnarun
problem durumu tartrsrldrktan sonar amac, onern, varsayrmlar, srrurhhklar ve
arastrrrnada sikca kullarnlan bazi kavramlar tarumlanrmstrr. ikinci bolumde,
arastrrma konusunun kavramsal cercevesi ve ilgili arastrrmalar acrklanrrustrr.

Gcuncu bolumde ise, arastrrmanm qerceklesmesinde benimsenen arastirrna
modeli, anket grubu, verilerin toplanmasi ve uygulama, verilein cozumu ve
yorumlanrnasi ile sure ve olanaklar yer alrrustrr. Arastrrmada elde edilen
bulgular dorduncu bolurnde acrklanrrustrr. Bulgulara dayall olarak aciklanan
sonuclar ve oneriler de cahsrnanm besinci bolurnunde yer alrrustrr.
Bu arastrrmarun qerceklesmesinde yardrrnlan ve katktlan olan herkese
tesekkuru bir bore; bilirim. Oncelikle Oniversitede ogrenim yasarrurna
basladiqrrndan itibaren her konuda bana destek olan, bu qunlere gelebilmemi
saqlayan deqerf hocam Doc. Dr. Huseyin Uzunboylu'ya tesekkur ederim.
Aynca bilgileri 1~1gmda tam gun egitim konusunda bana destek veren
$ht. Ertuqrul Muduru Saym Cemal Ozyigit'e tesekkur ederim.
Akademik alanda her yonden bana destek olan, arastirmalanm
sirasmda bana yol qosteren, tez cahsrnarn srrasrnda katki saqlayan degerli
kardesirn uzm. Huseyin Bicen'e tesekkur ederim.
Teze baslarnadan once ve basladrktan sonra her konuda fikir desteqi
veren, tez suresince bana yardrrm esirgemeyen Uzm. Cigdem Hursen'e cok
tesekkur ederim.
Tez konumu arastirma sirasmda bana yardrrru olan Uzm. Mutlu
Devecioqlu'na tesekkur ederim.
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Aynca tez suresince bana yardrrnci olan Yrd. Doc. Dr. Zehra Ozcmar,
Uzm. Mukaddes Sakalh, Uzm. Fezile ozdamh, Dr. Birikim Ozqur, Dr. Ahmet
Guneyli, Uzm. Nihat Ekizoqlu'na tesekkurler.
Yalruzca bu arastirmada
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OZET

TAM GUN EGiTiMDE GERCEKLE$TiRiLEN SOSYAL FAALiYETLERiN
OGRETMEN GOR0$LERiNE GORE DEGERLENDiRiLMESi

Yazar

: Ayla Bicen

Tezin Niteligi

: YOksek Lisans

Anabilim Dall

: Egitim Programlan ve Ogretim

Darusman

: 009. Dr. Huseyin Uzunboylu

Bu arastrrrna, tam gun egitimde
ogretmen

qoruslerine

qerceklestirilen

gore degerlendirilmesini

yaprlrrustrr. Tam gun egitimde qerceklestirilen

ortaya

sosyal faaliyetlerin
koymak

amaciyla

sosyal faaliyetlerin

ogretmen

goru~lerini alabilmek icin 5'1i likert tipi anket hazirlanrrustrr. Anket'de tam gun
egitimde

ger9ekle~tirilen

sosyal faaliyetlerle

ilgili 8 klup sosyal faaliyeti
'

icerisinde yer alan 70 olumlu ifadeden olusmaktadrr. Arastrrma Sonucunda
elde edilen veriler SPSS 16. program, kullarularak analiz edilrnistir. Daha
sonra

istatistiksel

yorumlanrrustrr.
Ogretmenlere

veriler

Bu
tam

cizelqeler

calismada
gun

egitimde

olusturularak

ogretmen

goru~leri

qerceklestirilen

aciklanrrus

ve

yer

almaktadir.

sosyal

faaliyetlerin

degerlendirilmesi

ile ilgili goru~ anketi uyqulanrrusnr.

Tam gun egitimde

qerceklestirilen

sosyal

qorusterlne

degerlendirilmesi

faaliyetlerin

ogretmen

gore

ile ilgili ankette yer alan tom sorulara "kesinlikle katrlryorum"

duzeyinde yarut verllrnistir. Bu gorO~lerin nedeni qosterlyorki, ogretmenlerin
tam gun egitimde

qerceklestirilen

olumlu geli~melerin saqlanacaqma

sosyal faaliyetlerin

ogrenciler

uzerinde

inaruyor olrnalandrr. Arastrrma sonunda

elde edilen sonuclara dayall olarak qelistirilen onerilere yer verilmistir. Bu
onerilerden yola cikarak tom ogretmenler sosyal etkinlik faaliyetleri hakkmda
biliglendirilmeli

ve bu faaliyetleri

uygulamaya

arastrrrna raporunun sonunda ekler yer almtstir,

motive

edilmelidir.

Aynca
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ABSTRACT

THE TEACHERS'

EVALUATION OF SOCIAL ACTIVITIES' WHICH TAKE
PLACE IN FULL TIME EDUCATION

Author

: Ayla Bicen

Quality of Thesis

: Master

Main Art
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Advisor
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This research is based on the teachers' evaluation of social activities'
which take place in full time education. In order to receive the teachers'
views on the social activities in full time education, a 5 level Likert type
questionnaire has been prepared. This questionnaire is formed by 70 positive
views of 8 social activity clubs about the social activies, which take place in
full time education. The 16th program of SPSS (Statistical Package of the
Social Sciences) has been used to analyze and verify the outcome of this
questionnaire. After receiving the outcome, the statistical data have been
revealed and interpreted by using charts. In this study, views of the teachers
have been used. The teachers, who have attended to the questionnaire have
all ticked "strongly agree", that the social activities in full time education will
improve and have positive effects of the students. After collecting and
analyzing all the data on this research, propositions have been given. By
using these propositions, all the teachers should be informed and motivated
to be able to apply the social activities in full time education. Also, there
would be an appendix attached to the research.
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BOLOM I

GiRi$
Bu bolurnde arastrrrnamn

smrrhhklan

belirtilrnlstir.

Aynca

problemi, amaci, onemi, varsayrmlan
arastrrrna

kapsammda

qecen

ve

bazi

kavramlann tarurnlarma da yer verilmistir.
Problem
Genel anlamda egitim bireyde davrarus degi~tirme sOrecidir. Egitim
yoluyla insanm; arnaclan, bilgileri, davraruslan,
\

degi~ir. Bireyin davraruslannda

tutumlan

ve ahlak olculeri

kendi yasantrsi yoluyla kasith olarak istendik

deqisrne olusturma sOrecidir (Fidan & Nurettin, 1996).
insan yasarrunda onernli sayilacak sureclerden biri de "egitim sureci"
dir. Egitim sureci insanm doqasmda hayat boyu devam eder. Bu baqtarnda
egitim sosyal bir olgudur demek yerinde olur.
"Egitim insanoqlunun ogenme yeteneqinin olusmasi ile baslarrus: ve onun
yasamasi boyunca da surup gitmektedir. Egitimin konusu insandrr. insan
onemli ve gerekliligi giderek daha da artmaktadrr. Bu yuzden insan egitim
icin buyuk bir cabaya giri§mektedir. Milli egitim hizmeti, Turk vatandaslanrun
istek ve kabiliyetleri ile Turk toplumunun ihtlyaclanna gore duzenlenir"
(Basaran, 1994).
informal

Egitim:

Belli bir plan ve program

uygulamadan,

yasarn icinde

kendiliqinden qerceklesen egitimdir (Demirel & Kaya, 2003).
Formal Egitim: Bir plan ya da program uygulanarak qerceklestirilen

egitimdir

(Demirel & Kaya, 2003).
Egitim sureci icerislnde toplumu,

buna bagl1 olarak da bireyi ayn

dusunrnek soz konusu bile olmaz. Egitimin olduqu yerde surec, egitim ve
sOrecin olduqu
doqrultusunda

yerde

egitim, toplumlann

ilkel toplurnlardan
toplumun

toplum

yani

birey vardrr.

Toplumlann

ihtlyaclan

ihtiyaclanna cevap vermek zorunda kahr.

sanayi toplumlara ge9i~i dO~OndOgOmOz zaman egitimin

ihtiyaclanna

ne derece cevap verdigini

anlarrus olacaqiz. ilkel

toplumlarda informal egitim ag1rl1k kazarnrken; geli~en sanayi toplumlannda
formal egitim eksikliqini

hlssettirmis

ve okul denilen

egitim kurumlannda
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sanayi toplumlanrun

ihtiyaclanna cevap vermeye baslarrus. GOnOmOzde de

hala informal ve formal egitim islevlerini yerine getirmektedir.

Formal egitim

kurumu olarak okul ilk srrada gelirken; aile de bir informal egitim kurumu
olarak

ilk

srrayt

almaktadrr.

Egitim

sOresinin

artmlrnasmdaki

onemi

vurgulayacak gorO!?ler asaqrda verilmistir:
"Aile

drsmdakl

hicblr

toplumsal

kurum,

bireyler

ve onlann

gelecekleri

uzerinde okullar kadar etkili olma gucune sahip degildir. Okullann bu buyuk
etkileme gucunun onernli bir kismt, ogrencilerin okula devam etme durmunda
kaldiklan

zaman

ogrenmelerin

surecin uzunluquna dayanmaktadrr.

ger9ele$mesi

i9in ozellikle

geli$mi$

Bu amacla istendik
ulke okullan

ogrenim

surelerlni gun ve y1I icinde uzatrruslarou" (Bloom, 1976).
"Etkili

ogretimin

bir boyutu

baghd1r. Ogrencilerin
ge9irmeleri

da ogenmeye

zarnanlanrun

saqlanrnahdir.

buyuk

aynlan

zarnarun

bir 9ogunlugnu

Okulda ge9irilen zamanlann

cokluquna

srrufta okulda

etkili kullarurru 90k

onemlidir" (Basar, 1995).
"ABD'de ogrencilerin

yasamlanndaki

ilk 15 yrllrk bolurnun onemi buyuktur.

Bu sure boyunca onlar okula devam etmektedirler.

Her yrlm dokuz ayrru

haftada

ve okulla ilgili baska

kirk saat okula giderek, ev odevi yaparak

etkinliklerde

lste bu uzun zarnarun varl191 sadece okul

bulunarak ge9irirler.

basansrru etkilemekle

kalmayip, duyussal davraruslanru

da yuceltrnektedir"

(Bloom, 1976).

GOnOmOzde informal
egitime dogru aktanlmaya

egitime

dusen

qorevler

yavas

yavas

formal

baslarrustrr. Buna bagl1 olarak da egitim surest

artmlmaya calrsihyor. Ailede informal egitim verecek olan anne ve babalar
hayat sartlarina ayak uydurmak icin cahsrnak zorunda kaldrklarmdan ailede
kazandrnlmast

hedeflenen

informal

davraruslar

istenilen

dOzeyde sonuc

vermedlqinden dolayt informal egitime dusen qorevlerin bir c;ogu artrk zorunlu
olarak formal egitime aktanlmaya

baslandr. Bu da formal egitimde egitim

sOresinin artmlrnasrrn zorunlu klld1. Buna bagl1 olarak avrupa toplumlanndaki
her Olke hatta ve hatta Olkeler icerisindeki eyaletler cahsan insan kitlesinin
yogunluguna Ne cahsrna suresine gore egitim sOrelerini ayarlarrustrrlar, Buna
gore Olkelerdeki mesai saatleri ile okuldaki kalma sOresi yani daha acik bir
ifadeyle gun icindeki egitim suresi arasmda paralel bir yapi olusturulmustur.
Burada arnaclanan cahsan toplumu zora kosrnadan yetismekte olan nesile

3
olabildiqinden

daha iyi bilgi, beceri, ilgi ve tutum kazandrrabilmektir

(Vaiz,

2000).
Russell (1930)'a gore 9ag1m1zm en deqerli anahtan egitimdir.
gOnlOk yasantrrmzda
hemen

hepimiz

90k srk kullandiqrrruz

egitimin

ne olduqu,

nasil

sozcuklerden
olmasi

biridir.

gerektigi

"Egitim"
Hemen

konusunda

dusunrnus ve fikir uretrnisizdir. Ancak 9ogumuz egitim kavrammm ne kadar
genil? bir anlam icerdiqinin farkmda deqilizdir (Uzunboylu & HOrsen, 2008).
Egitim, bireyin doqumundan olumune kadar sure gelen bir surectir. Bu
surecte

bireylere

cesitli bilgi, beceri, tutum ve deqerler

kazandmhr.

Bu

ogrenimler bireyin davraruslannda gozle gorulebilen degi~ikliklere neden olur
(Erden, 1998). John Dewey (1958) 'e gore egitim sadece hayata hazrrlayrc:
degil, yasarnm ta kendisidir.

Akcay (2006)'a gore egitim planll ve programll

deqisrneleri icerir. Raslantrlara yer vermez. Bireylerin davrarus degi~ikliklerini
toplum tarafmdan

kabul qorecek, toplumun

istedigi yonde olacak sekilde

duzenler. Her seyi yaparak yasayarak ogrenmenin,

davrarus deqisikliklerinl

olumlu

bir anlamda

yonde

arastrrma"

etkileyeceqini

kabul

ve "kisilik olusturrna"

eder.

surecidir.

Egitim

Bu surec,

"ger9egi

insarun bilissel ve

duygusal varhqrm, diger bir deyisle, insanm zihnini olduqu kadar kalbini de
ki.ilti.irle dolduran

bir surectir.

Bu si.irecin en yOce arnacr, bireyde insan

onurunu ya da kendini tarnrna, kendine sayg, bilinci olusturrnaktrr.

Egitim,

ki.ilti.ir aktarma, kisisel sorusturma ve kesfetrne, bireysel bi.iyi.ime ve qetisirn
etkinliklerinde 90k onemli rol oynar (Akcay, 2006).
Egitim informal ve formal egitim olmak uzere ikiye ayrilmaktadrr.
plana bagll olmaksizm

insan yasarm icerislnde kendiliqlnden

etkinliklerine

egitim

ad, verilir.

arkadas

gruplannda

televizyon

izlerken,

davraruslan
bicirnde

informal

kapsamma

ogrenme

informal
vb.

egitim,

kazarulan

Bir

olusan egitim
aile icerislnde,

bilgi, beceri ve

ahr. Formal egitim sureci ise planh ve kasith bir

ortarru

duzenlemektir,

Arnach

bir

bicirnde

onceden

hazrrlanrrus bir program dahilinde planh olarak sunulan ogretim ad, verilen bir
surecte

ger9ekle~tirilir.
Bu surec
planlarur,
uyqularur
ve i~lenir.
'i'
Ba~lang1cmdan bitisine kadar ozel bir ortamda kontrollu olarak uyqularur,

Si.irecin belirli asarnalannda ve sonunda degerlendirme

islerni qerceklestirilir

(Tan, 2007). Formal egitim sureci, orqun egitim ve yaym egitim olmak uzere
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ikiye

aynlmaktadir.

Orqun

egitim,

Egitimin

amaclan

doqruttusunda

altmda

duzenli

olarak

belirli

bir yas

hazrrlanrrus

verilen

egitimdir

grubundaki

bireylere

egitim programlanyla
(Tamyaz,

1992).

Milli

okul canst

Orqun egitim

kapsammda bulunan basamaklan, okul oncesi egitim, ilkogretim, ortaoqretim
ve yuksek ogretim olarak stralayabiliriz. Orqun egitimde, say1ld191 uzere belli
bir sira soz konusudur.

Bir egitim basarnaqrru basanyla tamamlayamayan

birey bir sonraki egitim basarnaqma qecernez. Bu basamaklardan
ogretim

drsmda

kalan egitim

basamaklannda

egitim

yuksek

alma yas srrurlan

belirlidir. Belirlenen yas gruplan dismda kalanlar acrk ogretim sistemleriyle
egitimlerini surdurebilirler.

Formal egitimin bir diger turu ise yaygm egitimdir.

Orqun egitim sistemine hie; qirrnemis, bu sistemin herhangi bir basarnaqmda
bulunan ya da bu basamaklarm birinden sistemi terketrnis olan bireylerin ilgi
ve gereksinim

duyduklan

alanda yapilan

egitim olarak tammlanmaktadrr

(Tamyaz, 1992). Cesitli merkezlerde (ornegin, halk egitim merkezleri) acilan
kurslar, pratik sanat okullari, resmi ve ozel kurum ve isletrnelerde duzenlenen
hizmet ic;i egitim- etkinlikleri yaygm egitim kapsammda ele ahrur. Krbns Turk
Milli Egitim Sistemide Orqun Egitim ve Yaygm Egitim olmak uzere iki ana
bolurnden

Orqun

olusur.

Ortaoqretirni,

Egitim,

Okul

Yuksek Ogretim, Ozel

Oncesi

Egitimi,

ilkogretimi,

Egitimi Yaygm Egitim argon egitim

drsindaki egitim etkinliklerini kapsar.

ilkogretim
ilkogretim,
cocuklarm
kapsar.

11 yasrru tamamlaymcaya

Zorunlu

Agustos

o ytlm 31 Arahk qununden once alf yasrru tamamlayan

ilkogretim

ayrrun son qununu

(Akarsu, 2005). ilkogretimin

9ag1,

kadar suren egitim ve ogretimlerini

cocuqun

aln yasrru tarnarnladrqt

izleyen ogretim

yilm

yrh basmda baslarnaktadrr

arnac ve qorevleri, Krbns Turk milli egitiminin

genel arnaclanna ve temel ilkelerine uygun olarak;
•

Ogrencilere, Atatork llke ve devrimleri ile Atatork milliyetc;iligini ve
toplumsal mucadelernizin kokeninde yatan gerc;ekleri ogretmek.

•

Cocuklara,

iyi ve yararh birer yurttas olarak yetisebilmeleri

icin

gerekli temel bilgi, beceri, davrarus ve aliskanhklan kazandrrmak.
•

Cocuklan ilgi ve yetenekleri yonunde yetistirerek onlan toplumsal
\

yasarna ve Ost ogrenime hazrrlarnak.
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•

Cocuklarm estetik duyqulanru qelistirrnek, onlara, doqruyu, gOzeli
ve iyiyi qorebilrne

yeteneqini

kazandirmak

ve onlarda,

birlikte

hareket etme, i~birligi, yardrrnlasrna, arkadashk, insan sevgisi gibi
ustun duygulan yaratmak seklinde belirlenrnistir.
ilkogretim
ilkokullardan

kurumlan,

olusur.

bir veya

ilkokulun

ile bes yrlhk

iki yrlhk anastruflar

besinci srruf

bitirildigi zaman;

ogrencilere,

ilkokul diplornast verilir (MEB, 2005).
Kuzey Kibns Tork Cumhuriyeti (KKTC)'nde

17/86 sayrh Milli Egitim

yasasi'na gore 7-11 yas grubunu kapsayan ilkogretim kademesinde,

Devlet

ilkokullan ile ozel ilkokullarda, 2004-2005 ogretim yihnda toplam okul sayrsi
95 iken, 2005-2006 ogretim yihnda 102 olrnustur, Bu yrllarda, ogrenci sayrsi
16,327'den
donernlerde

16,997'ye

ogretmen

ogrenci/ogretmen

sayrst 1270'den
oraru

1274'e

13, okullasma

yuselmistir.

oraru

Bu

% 100 olarak

korunrnustur. (<;elebi, 2008).

(KKTC)

Egitim

Sistemi

Genel

Amaclan

ise

$u

$ekilde

A~1klanmaktad1r:"Dunyada bilginin onerni hizla artmakta, buna bagll olarak
"bilgi" kavrarru

ve· "bilim" anlayrsi

da degi~mekte,

teknoloji

ilerlemekte,

demokrasi ve yonetirn kavramlan farkhlasmakta,

tom bu degi~imlere ayak

uydurabilmek

bekledigi

rem

toplumlarm

bireylerinden

beceriler

de

degi~mektedir. DOnyada yasanan hizh degi~im, her alanda olduqu gibi egitim
alarunda da deqisirni gerektirmektedir.
Gelismeler
toplumunun

karsismda

ve yeni

hak ettigi yeri alabilmesi,

dOnya dOzeninde,

Kibns

ancak insan kaynaklanna

Tork

yapilan

yatmrn ve sosyal alt yapi hizmet sunurnlanrun tyilestlrilrnesi ile olabilmektedir.
Bu ise Krbris Tork

toplumunun

her bireyine,

orqun

ve yaygm

egitim

kurumlannda "yasarn boyu ogrenme" yi esas alan bir yaklasrrnla; uluslararasi
piyasalardaki

rekabet

ortarruna

uyum saqlayabilecekleri,

zeka

islevlerini

qelistiren, arastrrmacrhqi ve yaratrcrlrq: on plana cikaran bir egitim vermesiyle
rnurnkun olacaktir.
Kuzey Ktbns Turk Egitim Sistemi, demokratik,
ilkelerine

uygun

platforumundan

bir

yonetirn

anlayrstrun

katrhrnct ve acrkhk

saqlayacaqr,

uzlasrrn

doqacak yaprc: onerilerle sagllkl1 bir geli~me qostermesi
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planlanrnaktadrr. Bu nedenle, egitim sisteminin, her alanmda yeniden
yaprlanma cahsmalan baslatrldr. Arnac, Krbns Turk Toplumu icin onqorulen

insan profili ve bunlan ger9ekle§tirecek egitim "Vizyon" ve "Misyon'u
ger9ekle§tirmektir" (MES, 2005. IV $ura).
Egitim sistemlerinde ise egitim surelerinden, okul turlerine ve egitim
programlarma kadar her alanda surekli arayrs ve degi§im olrnaktadrr. Yeni
yuzyrhn gereksinimleri ve "herkes lcin yasam boyu ogrenme" yaklasirruyla
birlikte egitim sistemleri; her insana deqer veren, bilgiye ulasma yol ve
yonternlerlni qosteren, etkin rehberlik hizmeti iceren, yatay ve dikey ge9i§lere
olanak veren, bilgisayar teknolojisini hayatm bir parcasi olarak goren, uretime
donuk egitime agirllk

veren ve firsat

e§itligini qozeten

bir yaprya

donusmektedirler (MES, 2005. IV Sura). Bu degi§im ve qelisrneler
karsismda, dunyarruzda surekli degi§en etmenleri dikkate alarak K1bns Turk
Toplumunun uluslararasi alanda hedeflediqi yeri alabilmesi ancak insan
kaynaklarma yaprlan yatmrnla olabilecektir. Bu ise Turk toplumunun her
bireyine egitim kurumlannda surekli ogrenmeyi esas alan bir yaklastmla:
geli§mi§ egitim sistemlerine sahip ulkelere ayak uydurabilen, zeka islevlerini
qelistiren, arastrrmacrhqt ve yarat1c1llg1 saqlayabilen bir egitimin verilmesiyle
mumkun olabileceqi Krbns Turk Milli Egitim dorduncu surasinda belirtilrnistir
(MES, 2005. IV $ura).
Kibns Turk Milli Egitim'nin Lefkosa'da (2005) duzenlernis oldugu
Dorduncu Milli Egitim $urasmda Krbns Turk Toplumunu gelecege tasiyacak
insana ulasuabilmesi arnaciyla yeni egitim sisteminde insan profilini
dusunrne, alqrlarna ve problem cozrne yetenegi geli§mi§, bilgiyi yaratrct bir
sekilde kullanan, bilgi ve teknoloji kullarumma yatkm, bilgiye nasrl
utasabileceqtni

bilen, tasarlayrp

yaratabilen, dunya bireyleri ile rekabet

edebilen, sorgulayan, dusunceslni ozqurce soyleyebilen, empati duygusu
qelismis, her turlu kulturel farkhhklan

hosqoru ve sayqiyla kabul eden,

insana, insan haklarma, doqaya sayqrh olan bireyler yetistirmek seklinde
bicimlendirilmistlr (MES, 2005. IV Sura).
Gunumuzde okullarda, yukanda belirtilen insan profilini ger9ekle§tirmek,
9agm

gerekleri

doqruitusunda

ogrencilerin

egitim

ihtiyacma

cevap

verebilmek, egitimin niteliqini qelistirrnek ve ogrenci basanstru artrrmak
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arnaciyla Milli Egitim ve Kultur Bakanhqrna bagl1 Talim Terbiye Dairesi ile
ilkogretim Dairesi planll okul qelisirn modeli projesi geli~tirmi~tir.
Okul Gelisim Modeli Projesi (OGEM)'ni hazirlarna sOrecinde ilk once
projeye, qelisen ve qelisrnekte olan Olkelerin egitim sistemlerinin incelenmesi
ve

modelin

yaprlrrustrr.

Olkemize
Daha

hazrrlanmasmda

ne

sonra

lhtiyac

uyarlanabileceqi

proje bir okul qelistirrne

ihtiyac

onqorulmustur.

sekilde

analizleri
analizleri

ve

pilot

yaprhrken

yonunde
modeli

olup projenin

uygulama

toplumun

arastrrma

yaprlmasr

sosyo-ekonomik

qelisimi, kOltorel, felsefik, sosyolojik, psikolojik deqerlerin dikkate almmasi,
sosyal paydaslar ile i~birliginin artmlrnast ve bu yonde uygulama asarnasmda
okulun mevcut olanaklan dogrultusunda

uygun degi~ikliklerin

yapilabilecek

sekilde bir model tasarlanrrustrr (OGEM, 2006).
OGEM'in

hedefi;

okulun

egitimdeki

qelisrneleri

yakalayacak

ve

ogrencilerin egitim- ogretim ihtlyaclanna en Ost dOzeyde cevap verebilecek
okul yonetirn
ogrencilerin

sisteminin

kurulmasi

olup, arnaclan

ise ilkokul doneminde

sahip olmasi gereken temel becerilerin

kazandmlmasi

ve bu

becerilerin yasarn ile iliskilendirtlmesi, sosyal paydaslar arasi i~birligini artmp
egitim kalitesini ve niteliqlni en Ost dOzeyde sOrdOrOlmesi, egitim ve ogretim
ortamlan hazrrlanan okullarda mOfredat laboratuvar ilkokulu uygulamalan ile
farkrndalik

yaratmak

vayqmlastmlmasrru

ve

surec

saqlarnak

icerisinde

seklinde

projenin

belirlenmistir.

Olke

geneline

Aynca

modelin

uygulama ilkeleri ogrenci merkezli egitim anlayrs: cercevesinde yaprlandmci
ogretim
yontern

yaklasrrruru
ve

egitim

tekniklerini

ve ogretim

faaliyetlerine

olcme-deqerlendirme

uyarlama,

yontemleri

ogretim
hakkmda

ogretmenlere yonelik yerinde destek programrnrn yapilmast, smrf arac, qerec
ve donarurnlannm, etkinlik alanlannrn ogrenci merkezli egitim anlayisma gore
dOzenlenmesi, okul yonetirni, okul hizmet ekiprnaru ve ailelere yonelik toplam
kalite

yonetimi

ogrencilerin,

anlayrsmda

bireysel

hizmet

geli~imlerini

destek
dikkate

programrnrn
almak,

ilgi

uyqulanrnasr,
alanlanru

ve

yeteneklerini kesfetrnelerini saqlarnak olarak belirtilmektedir.
Bunun yarnsrra bu qelisirn modeli temel becerilerin

kazandtnlrnast

yonunde egitim ve ogretim proqrarruru qelistirrne, okul, aile, Oniversite, sivil
toplum

orqutleri

ile i~birligi ve kampanyalar,

etkinlikler

ve faaliyetlerin
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dOzenlenmesi, ogrenciler arasi i!,?birligi ve dayarusrnamn artrnlmasi yonunde
okul

etkinlik

yansrnalann

ve

faaliyetleri

qelistinlmesi,

kapsammda

uygun

proje

ak1ll1 smrtlarm olusturulrnasi

calrsrnalan

ve

ile ogrencileri daha

cok arastrrrna, eglenerek ve yasayarak ogrenme yaklasururu onqorrnektedir
(OGEM, 2006). Okul Gelisim Modelinin ic;eriginde yirmibirinci yOzy1I ogrenci
profilini yaratacak, c;agda~ egitim normlartru en Ost seviyede yakalamak ve
bunlan egitim ogretim faaliyetlerine uyarlayarak farkmdallk yaratacak, Krbns
Tork Toplumunun qeleceqine yon verecek, Olkesine sahip cikacak, kOltorel,
toplumsal ve sosyal deqerleri yasarn bicimi olarak benimseyecek
yetisrnesl

yonunde

Olkenin

egitim

olacaqi

organizasyonlar

olusturulrnus, okul mOdOrOnOn uygulamaya yonelik yetkileri

kaynaklan

saqlarnak,

gerc;ekle~tirmek

kapsammda

ile

i~birligini

okul ile ilgili yerel

icln

olusturulrnustur.

veya

cevre

okulda

Okul

Okul

Gelisim

ulasrnak

faydasi

(OGEM,

Okulun

Bu amaca

bOyOk

belirtilmektedir

artmlrrustrr.

2006).

sistemine

genc;lerin

gerc;ekle~tirmek,
kararlar

Gelisirn

Modeli

ic;in okullarda

okula

almak

yeni

finans

gibi etkinlikleri

Yonetim

Ekibi

(OGEM)'nin

(OGYE)

uyqulanabilirlig!

bireyleri yetistirme etkinligi ve bunun yollanru gosteren bilim

bilgi Oretme, aktarma

davraruslanmn

toplumsal

sOreci olarak

da tanrrnlanan

istekler doqrultusunda

egitim,

insan

degi~tirilmesi ve bireylerin

kendi ilgi ve yetenekleri yoluyla geli~tirilmesi ile ugra~1r.
GOnOmOzde cesitli sektorlerdeki orqutler, beklenmeyen

durumlar icin

alternatif stratejiler Oretmedikleri, kaynaklanru etkin ve verimli kullanrnadndan
icin birer birer faaliyette bulunduklan alanlarda c;okO~ yasarnaktadrrlar.

Cok

bOyOk bankalar, sermaye kuruluslan, mal ve hizmet Oreten bOyOk firmalar
yok olma durumu ile kars: karsiya qelmislerdir (Dagll & Silman, 2009).
Dunyarun

bircok yerinde tam gOn egitim uyqutanmaktadrr

tam gun

egitimle ilgili !iterator taramasi yap1ld191 zaman a~ag1daki bilgilere ulasrlrrnstrr:
OzgOIOk (2006) tarafmdan yapilan cahsrnada tam gOnlOk egitim programma
devam

eden

cocuklardan,

cocuklarm
sosyal

yanm

ve duygusal

gOnlOk egitim
yonden

proqrarnma

devam

eden

daha geli~mi~ olduklan

tespit

edilrnlstir.
Rothenberg
programlannm

(1995)'in

cocuklann

cahsmasrnda,
gelecegine

bilimsel acidan

tam gOn egitim

yonelik olarak onernli etken oldugu

qorulrnektedir. Ozellikle ilkogretim 1. sirufa baslanqic olarak tam gOn egitim
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programlannm

cocuqun

akademik

ve sosyal qelisirnine

daha 90k fayda

saglad1g1 gorulmO~tor. Genis capta yapilan arastrrrnalar sonucunda tam gone
devam eden ogrencilerin, baqrmsrz ogrenme yeteneqi, srruf i9i katihm, grup
cahsrnalanndaki

Oretkenlikleri, dusunebilrne yeteneqinin

gore 90k daha

geli~mi~ olduqu

qorulmustur.

yanm gun egitime

Ayrn zamanda

cocuklann

ogretmenlere daha 90k yakinlasabildiqi kendilerini daha az geri cekerek ifade
edebildikleri

gibi ozellikler yanm gone gore tam gOn egitim veren okullara

giden cocuklarda daha 90k qelisrnistir.
Klasik egitime

gore cocuk

odakh tam zamanll

egitim

cocuklann yeteneklerini qelismesinde akademik basartlanrun
ve ebeveynlerinin
edebilmektedir

programlan

yOkselmesinde

izin ve onaymdan daha az baqrmsiz bir sekilde hareket

(Stipek,

Feiler,

Daniels

& Milburn,

1995).

Entwisle

ve

Alexander (1998) 'a gore ise; Tam gun egitim programma katrlan cocuklar
ilkoqretirn 1. sirufa qeciste daha yOksek akademik basan sergilemektedirler.
Stofflet (1998)'de,

egitim proqrarrurun tam gun olmasirun

cocuqun daha

sonraki egitim surecinde onernli bir etkisi olduqunu vurqularmstir.

Elicker ve

Mathur (1997), yanm gun egitim goren cocuklarla karsrlastmldrqmda,

tam

gun egitim qoren cocuklarm daha fazla cocuk odakh aktivitelere katilabilme
sansi bulduklanrn

ve ogretmenin

yonlendirdigi

bireysel

calismalarda

yer

paralel olarak Kibns Turk Toplumu

19m

alabildiklerini belirtrnislerdir,
DOnyadaki bu qelisrnelere

buyuk bir onerne sahip olan OGEM geli~tirilerek ilk kez 2007-2008 ogretim
yilmda bir mOfredat laboratuvar ilkokulunda uygulanmaya
anda

uygulamaya

belirlenmesi
sonucunda
destekledikleri

icln

devam
Dagll

katrhrncrlann

&

edilmektedir.
Silman
bOyOk

Uygulamaya

(2009)

9ogunlugu

baslanrrustrr. Su
yonelik

gorO~lerin

tarafindan

yapilan

. (%

bu

belirtilrnistir. Eski egitim sisteminin

85)

uyqulanmasi

yeni

cahsrna
modeli

neticesinde

yetistirilen ogrencilerin egitim kalitesinin dO~OklOgO, motivasyonun ogretmen
acismdan azllg1, ogrencilerin yabanci dil agirl1kll daha kaliteli egitim veren ve
tam gun egitim uygulayan ozel okullara kaymalan

nedeni ile okul qelisirn

modelinin qenis bir destek bulduqu gorOlmO~tor. Agdelen & Agdelen (2008)
ise tam gun egitim uygulanmayan

GOzelyurt bolgesindeki

velilerin tam gun

egitime yonelik gorO~lerini belirleme amacryla yaptrklan cahsrnada tam gun
egitime bir an once qecilmesi

konusunda toplumsal

desteqin var olduqu,
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buna karsin okullann alt yaprsrnm hazir olmadtqr, ogretmen ve rnudurler ile
birlikte velilerin

ve kamuoyunun da tam gun egitime hazir olmadiq: ortaya

crkrmstrr. Bakay (2008)'m yapt1g1 cahsma sonucunda ogretmenlerin tam gun
egitime

ge9i9

yapabilmeleri

icin

hizmet

ici egitime

ihtiyaclan

olduqu

saptanrrusnr.
3 yildrr devam eden bu uygulamada (OGEM) halen daha tek bir okul
aktif durumda bulunrnaktadrr.

Bilgi patlamasmtn yasandrq: qunurnuzde tam

gun egitime tom okullann ge9i9 yapmast gerekirken yukardaki cahsrnalarda
da belirtildiqi gibi alt yap: yetersizliqi ve ogretmenlerin

hizmet i9i egitime

ihtiyaclan bir sorun olarak karsrrruza cikrnaktadrr. Krbns Turk Milli Egitim'nin
Lefkosa'da (2005) duzenlernis olduqu Dorduncu Milli Egitim Surasmda Krbns
Turk Toplumunu

gelecege tasiyacak

insana ulasrlabilmesi

egitim sisteminde

insan profilini dusunme,

yeteneqi

bilgiyi yaratrci

geli9mi9,

bir sekilde

kullarurruna yatkm, bilgiye nasil ulasablleceqlni
dunya

bireyleri

ile rekabet

edebilen,

soyleyebilen, empati duygusu geli9mi9,

amaciyla

alqrlarna ve problem
kullanan,

yeni

cozrne

bilgi ve teknoloji

bilen, tasarlayip yaratabilen,

sorgulayan,

dusuncesiru

ozqurce

her turlu kulturel farkhlrklan hosqoru

ve sayqiyla kabul eden, insana, insan haklanna, doqaya sayqrh olan bireyler
yetistirrnek seklinde blcimlendirilmistir

(MEB 4. Surast, 2005). Gunumuzde

okullarda, yukanda belirtilen insan profilini qerceklestirmek,
doqrultusunda

ogrencilerin

egitim

ihtiyacma

cevap

9agm gerekleri

verebilmek,

egitimin

niteliqini qelistirrnek ve ogrenci basansiru artrrmak arnaciyla Milli Egitim ve
Kultur Bakanhqrna baqh Talim Terbiye Dairesi ile ilkogretim

Dairesi planh

okul geli9im modeli projesi qelisttrmistlr. Gelislrn dusuncesiyle

acrlan fakat

herhangi bir aciklama

yaprlrnadan

kararla OGEM projesi 16.$ubat.2010
2010).

Milli Egitim Bakanliqrnm
tarihinde durdurulrnustur

alrms olduqu
(yeniduzen,
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Arnac
Bu cahsrnarun arnact tam gun egitimde

qerceklestirilen

sosyal

faaliyetlerin ogretmen qoruslerine gore deqerlendlrilmesidir.
Bu amaca ulasrnak icin asaqrdaki sorulara yarut aranmrstrr

1. Lefkosa'daki

ilkogretim

ogretmenlerinin

Tam

gun

egitimde

qerceklestirilen sosyal faaliyetlere yonelik qorusleri nasildrr?

2. ilkogretim

ogretmenlerinin

tam gun egitimde

ger9ekle$tirilen

sosyal faaliyetlere gore qorusleri;
2.1 Cinsiyetine,
2.2

Medeni durumuna,

2.3

Okullara gore anlamll bir farkhhk yaratrnaktarrudrr?

Onem
KKTC'de tam gun egitim yillardrr tartrsrlan bircok ilkogretim okulunda
pilot uygulama olarak hayata qecirilen, Milli Egitim Bakanhqi tarafmdan cesitli
arastrrmalarla
bulgulara

desteklenen

dayall

olarak

bir sistemdir. Arastrrma sonucunda
qelistirilen

oneriler

yapilacak

olan

elde edilen
diger

pilot

uygulmalara 1$1k tutulacaqi umulrnaktadir.
Aynca
gerc;ekle~tirlen

calismada

ortaya

sosyal

faaliyetlere

kaynak olusturacaqi

crkan

bulgular

yonelik

dusunulmektedir.

ile Tam

ogretmen

Gun

Egitimde

goru~lerine

yonelik

Bu cahsrna ile tam gun egitimde yer

alan sosyal faaliyetlerin ogretmen qoruslerinde olumlu bir etkiye sahip olduqu
qorulmektedir.

Bu

sonucta

qosteriycr

ki ogretmenler

tam

gun

egitim

konusunda isteklidirler. Tam gun egitimdeki sosyal faaliyetlerin de ogrenciler
uzerinde yaprci etkiler yapacaqiru dusunrnektedirler.

Tam gun egitim sadece

ogrenciler lcln degil cahsan veliler i9in de faydall olacaktir.
yanrn gun suren

egitim

zorunda kalmayacak

sonucunda

cocuklanru

daqrlrnayacak

gormeyecektir.

ozel derslere

qoturmek

ogrenciler tam gun egitimle derslerini okul ortammda

alabilirken sosyal faaliyetlere de katrlabileceklerdir.
dikkati

Calisan veliler

hemde

calrsan

veliler

Boylece hem ogrencilerin
ekonomik

yonden

zarar

.:r,-
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Varsay1mlar
Bu arastrrmarun varsayimlan a$ag1daki gibi belirtilmistir:

1.

Ogretmenlerin

anket forumlanru

ictenlikle

doldurduklan

kabul

edilrnistir.

2.

Arastrrrnaya

katrlan ilkokul ogretmenlerinin

tam gun egitimde

qercelestirlen

sosyal faaliyetler konusunda bilgi sahibi olduklan

varsayilmrs,

bu

konuda

herhangi

bir

on

bilgilendirme

yaprlrnarrnstrr.
3.

Kisisel

bilgi

formuyla

ogretmenlerin

qoruslerinin

almrnasi

sirasmda arastrrrnacrya doqru bilgiler verildigi varsayrlrmstrr.

Srmrlihklar
Bu arastirma a$ag1da belirtilen smutthklar icerisinde yurutulrnustur.

1.

Arastrrma,

Lefkosa

Merkez

ilkokullannda

egitim

veren

256

ogretmen ile srmrlandmlrmstrr.

2.

Arastirma,

tam gOn egitimde qerceklestirilen

ogretmen qorusleriyle srmrlandmlrrustrr.

sosyal faaliyetlerin
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Tammlar
Tam Gun Egitim: Ogrenme-ogretme etkinliklerine aynlan sOrenin gun icinde
sabahtan aksarna kadar uzun bir bolume yayrlmasi ile olusan egitim sOreci.

Egitim Sistemi: 1739 Sayrh Milli Egitim Temel kanunu'na gore Tork Milli
Egitim Sistemi

"Orqun

Egitim" ve "Yaygm

Egitim" olmak

Ozere iki ana

bolurnden olusrnaktadrr.

Orgun Egitim: Orgon egitim okul sistemini ifade etmektedir.

Turk Milli

Egitiminde okul sistemi: Okul oncesi, ilkogretim, orta egitim, yOksek egitim
olmak uzere dart basamaktan olusmaktadrr.

Yaygm Egitim: Orqun egitime hie; qirmemis ya da herhangi bir basamaqrnda
91km1~ olanlara yeni egitim olanaklan saqlar.

Yaygm Egitimin Arnaci: Yetiskinlere okuma-yazma ogretmek, temel bilgiler
vermek, en son devam ettikleri ogrenim basarnaqrnda

edindikleri

bilgi ve

becerileri qelistirmek ve gec;imini saqlayacak yeni olanaklar yaratrnaktrr.
Yaygm egitim,
egitimin

pahalt

her toplum
olmasr,

icin basvurulmasi

uzun

gerekli bir egitimdir.

sOrede qercelesmesi,

srrurf

OrgOn

amaclanrun

bulunmasi, belirli yaslara yonelik olmasi gibi nedenlerden dolayt, geli~mekte
olan Olkerde yaygm egitim daha fazla onern kazanmaktadtr (MEB, 2003).

Ogretmenlik Meslegi: Ogretmen olmak, gene; neslin egitimi icin topluma
karsi olan sorurnluluqu kabul etmek demektir (McDevitt & Troyer, 1995).

Ogretmen: Arasnrmalar

sonucu

qelistirilen,

devletin

egitimi

politikastnt

uygulamaya koyan, uygulama sonuclan ile bu politikayi etkileyen, egitimde
uzmanltk

cahsrnalarmdan

zamanda

bu calismalara

ve

arastrrrnalardan

problem

saqlayan

yararlanan,
onernli

ancak

bir kisidir

ayru

(Bella &

Benathy, 1968) (Demirel & Kaya, 2003).

ilkogretim: Anastntf egitiminden sonraki bes yrllrk egitim sOrecini kapsar.
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BOLOM 11
KAVRAMSAL TEMELLER ve iLGiLi ARA$TIRMALAR
-

2. 1. KAVRAMSAL TEMELLER

Bu bolurnde arastirrnamn problemi ile iliskin kavramsal bilgiler
verilmeye cahsrlrmstrr. Bu arnacla eqitim, ogretim, ogrenme, gibi alt
basliklarda incetenmistir.
2. 1. 1. Egitim

Genis anlamda, bireylerin toplumun standartlanru, inanclanru ve
yasarna yollanru kazanmasmda etkili olan tom sosyal sureclerdir (Smith,
Stanley, Shores, 1957). Kisinin ya§ad1g1 toplum icinde deqeri olan, yetenek,
tutum ve diger davrarus blcimlerini geli~tirdigi sureclerin turnudur (Good,
1959). Secilrnis ve kontrollu bir c;evrenin (ozellikle okulun) etkisi altinda
sosyal yeterlilik ve optimum bireysel geli§meyi saqlayan sosyal bir surectir
(Good, 1959).
Egitim, onceden saptanrms esaslara gore insanlann davraruslannda
belli geli§meler saqlarnaya yarayan planh etkiler dizgesidir (Oquzkan,
1974). Egitim, bireyin davraruslannda kendi yasantist yoluyla kasrth
olarak istendik degi§me meydana getirme surecidir (Erturk, 1972).
Yukandaki bes tarumdan ilk ikisi egitimin qenis anlamma (formal ve
formal olmayan surecleri iceren blcimde), diger ucu ise egitimin formal
yonune agirllk vermektedir.
2. 1. 2. Egitimin Sureci

Surec belli bir sonuca ulasmak veya bir olusurnu qerceklestirmek icin
birbirini izleyen olaylann ya da durumlann akrsidrr. Egitim surecini birbirini
izleyen ve birbiri uzerine biriken ogrenme ve ogretme olaylan olusturur,
Ogrenmenin olusmasiru saqlayan her turlu etki egitim surecinin bir
parcasrdtr,

Her ogrenme zincirini egitim olarak niteleyemeyiz. Egitim

surecinin uc; temel ogesi vardrr.
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Arnac:

Arnaclar

dolayrsryla

egitim

ki~iliginde

sOrecine

meydana

giren

kisinin

gelmesi

davraruslannda

istenilen

farkhlasrnalan

belirler. Egitim amaclan,

egitim sOrecinde ne ogrenilecegi

ogretilecegi

egiticilere

hakkmda

rehberlik

eder.

ve nasil
Arnaclarm

qerceklestirme derecesi ise egitimin etkililiginin qosterqesidir.

Ogretme ve Ogrenme Etkinlikler: Ogrenmenin

i9erigini arnaclar

belirler. Egitim sOrecinde ogrenme, ogretme yoluyla qerceklestirllir.
Ogretme

ve

ogrenme

birbiriyle

tc ice iki etkinliktir.

Ogretmede

ogreticinin ogrenmede ise ogrenenin agirl1g1 daha fazladrr.

Ogrenme: Ogrenme

sureci

sonunda

bireyde

davrarus

degi~ikligi

gelmesi beklenir. Bireyin cevresi ile etkilesirn kurmasr, cevresindeki
uyancrlan

duyu

organlan

yardrmiyla

alarak

onlara

tepkide

bulunmastdrr. Ogrenme, "yasanti Orono kahci izli" davrarus degi~mesi
olarak tarurnlarur. Ogrenme genellikle kendiliqinden
olmak uzere iki turlu meydana gelmektedir.

ve yonlendirilmis

Kendiliqinden

kasrth ya da kasrtsiz olabilir. Ancak ogrenmeyi

ogrenme

saglay1c1 yasantryi

olusturan kimse bireyin kendisidir.
Kendiliqinden ogrenme, duyu orqanlanru kullanarak (alqrsa' ogrenme),
deneme-

yarulrna

ger9ekle~ebilir.
siruf

icindekt

ve

model

Yonlendlrilmis
ogrenmeler

alma

gibi

degi~ik

ogrenmeyi saqlayacak

yonlendirilmis

ogrenmeye

bicirnlerde

ortarru yaratan
ornek

olarak

verilebilir.

Ogretme: En geni~ anlarruyla

ogrenmeyi

saqlarna

etkinlikleridir.

Ogretme bilincli ve arnach bir etkinliktir. Yeni davraruslar kazarur ya da
varolan davraruslanru qelistirir. Okullarda yaprlan planli, kontrollO ve
orqutlenrnis ogretme faaliyetleri ise ogretim olarak adlandrnlrnaktadtr.
Egitim "sosyal" bir surectir, Kisiler arasi etkilesirni gerektirir.
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Degerlendirme: Ogretme- ogrenme sureci sonucunda ahnan urunun
egitimin arnaclarma uygun olrnasr. Bu nedenle deqerlendirme surecini
tamamlayan

ve onun aynlmaz

bir parcasidrr.

Egitim suresini

onu kontrol edemeyiz. izlenemeyen bir surec,

deqerlendirmezsek

denetim altma almarnaz (Ozcelik, 1982). Deqerlendirme sonuclanna
gore hem surecin cahsrnast hem de urunun kalitesi kontrol edilir
(Fidan & Erden, 2000).
Egitim insan yasarrurun vazqecilrnez bir parcasrdrr. insan dogdugu
andan itibaren olurne kadar ogrenme surecinin icindedir. Toplumlann
kalkmrmslrk duzeylerinin en onernli gostergesi bireylerin egitim
duzeyidir. Egitim formal egitim ve informal egitim olmak uzere iki
turludur. Belirli bir plana ve programa bagl1 olmadan, daha cok
geli~iguzel ve tesaduf etkinliklerle yurutulen egitim surecine informal
egitim denir. Belirli bir plana ve programa baqh olarak yurutulen egitim
etkinliklerine ise formal egitim denir. Formal egitim, yaygm egitin ve
orqun egitim olmak uzere iki turludur: Yaygm egitim, okullarda
qerceklesrnezken, orqun egitim okullarda yapilan surekli egitim
faaliyetleridir. Orqun egitim; okuloncesi, ilkogretim, ortaoqretirn ve
yuksekoqretirn kademelerinden olusur,
Egitim sisteminde yenilik ve degi~im, sistemin en stratejik parcasi olan
okulda baslarnahdir. Diger bir deyisle sistem merkezinden okula,
okuldan cevresine yeni bir giri~ olmadrkca.eqitirn sisteminde yenilik buqunku terimi ile reform - yaprldrqm: savunmak guc;tur. Sistemde bu
tor yeniligin saqlanmasi ise, yonetici kadronun sistem perspektifi
kazanrnast ile olanaklidrr.
KKTC'de son yrllarda egitim sisteminde koklu sayrlabilecek bircok
degi~iklik yaprlmrstrr. Bunlarm basmda tum egitim sistemini etkilemesi
olasi olan tam gun egitim uyqulamasi gelmektedir. Halen KKTC'de
devlet okulllannda tam gun egitim olmamasmdan dolayt bu acrk, ozel
okulllar tarafmdan kapatrlmaktadrr.

Ozel okullann parah olmasi ve

ancak belirli bir toplum kesiminin cocuklanru bu okullara qonderme
(

imkarnna sahip olmasi egitimde firsat e~itsizligi basta olmak uzere
bircok soruna yol acrnaktadrr. Ozel okullar yarnnda 23 Nisan 2003
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tarihinde

Goney

Krbns

ile

KKTC

arasmdaki

qecislerln

serbest

brrakrlrnasmdan sonra KKTC'deki bircok aile cocuklanru tam gun ve
daha

kaliteli

bir egitim

irnkaru olduquna

inandrklanndan

Goney

Krbns'taki okullara gondermeye baslarruslardrr.
Bu durum

KKTC'de

egitim konusunda

toplumsal

sorunlara,

egitim

birliginin bozulmasina ve ciddi bolunmelere yol acabilecek potansiyel bir konu
olarak gorOlmektedir. Bu durumun farkma varan KKTC Milli Egitim Bakanllg1
2007-2008 ogretim yrhnda bir devlet ilkokulunda Okul Aile Birligi onderliqinde
Ogrenci Gelistirme
qecilmesi

Modeli (OGEM) projesi adt altmda tam gun egitime

konusunda

bOyOk destek

vermistir.

Gerekli

altyapi

yatmmlan

neticesinde 2007-2008 ogretim yrhnda l.efkosa'da faaliyet qosteren ve devlet
okulu olan Sehit Ertuqrul
adimla

birlikte

KKTC'de

ilkokulunda
devlet

tam gun egitime

okullarmda

baslanrmstrr.

tam gun egitim

Bu

konusunda

ozellikle de ogretmen sendikalan ile Milli Egitim ve Kultur Bakanhqi arasmda
ciddi boyutta tartrsrnalar yasanrnaya baslanrrustrr, Ogretmen sendikalan tam
gun

egitime

qecilmesi

konusunda

gerekli

altyaprrnn,

yasal

mevzuatm

bu\unmad1g1 vb. gerek~e\er\e ba~\ang1~ta tam gun egitime verdigi destegi
geri 9ektigini acrklarrustrr. Diger yandan ilgili bakanllk bahse konu ilkokulda
baslatilan tam gun egitim uyqulamasuu tom KKTC'ye yaymak icin her ilceden
pilot okullar belirlemeye baslarrus ve en ge9 3 y1I icinde tom ilkoklullrda tam
gun egitime qecilrnesi
benimsenmeyen
uygulanmaya

icin cahsrnalanna

daha

da

konrnasmm

onernllsl

ne derece

hrz vermistir.

Toplum tarafmdan

desteklenmeyen
basan

sansmm

bir

olduqu

konunun
ciddi soru

isaretleri tasimaktadrr.
Bu calrsrnarun arnac: KKTC'de pilot bir okulda uygulanmaya baslayan
tam gun egitim konusunda
makamlara

velilerin gorO~lerinin analiz edilmesi

bu konuda yardimci

olrnaktrr. Bu amacla

ve ilgili

literatur tararnast

sonucu konu ile ilgili bir anket tasarlanrrus ve velilere uyqulanrrustrr.Anketlerln
istatistiksel analizleri sonucunda tam gun egitime 1~1k tutacak onernli bulgular
elde edilrnistir.
Anket yoluyla toplanan verilerin istatistiksel analizi sonucunda tam gun
egitime bir an once ge9ilmesi konusunda KKTC'de toplumsal desteqin var
olduqu, okullann altyaprstrun hazir olrnadrq], ogretmen ve mOdOrler ile birlikte
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velilerin ve kamuoyunun da tam gun egitime hazrr olrnadrq: ortaya crkrmstrr.
Tam gun egitimin ogrenci basansi ve qelisirnine olumlu katkr yapacaqr,
ogretmenlerin tam gun egitim konusunda onculuk etmeleri ve ozluk
haklarrnrn yeniden duzenlenmesi gerektigi ortaya cikrrustrr. Tam gun egitime
gec;ilmesi ile ilgili onernli bir bulgu da tam gun egitimle birlikte ortaya cikacak
maliyetin devlet tarafrndan karsilanmast gerektigi konusudur. Velilerin buyuk
c;ogunlugu bu maliyetin devlet tarafrndan karsrlanmasi gerektigini ifade
etmektedir.

Bu bulgular KKTC'de tam gun egitime gec;ilmesi icin toplumsal

desteqin mevcut olduqunu, ancak basta altyapr ve bilinc;lendirme ve egitim
olmak uzere devlet tarafrndan yerine getirilmesi gereken bircok konunun
bulunduqunu gostermektedir. Bu eksiklikler giderilmeden tam gun egitime
baslanrnasi

durumunda

egitimde

beklenen ve

hedeflenen

arnaclara

ulasilamayacaqr hatta ileride telafisi murnkun olmayan durumlarrn ortaya
crkabileceqi gerc;egi unutulmamalrdrr (Agdelen & Agdelen, 2008).

2. 2. iLGiLi ARA$TIRMALAR
Egitim sistemler ve tam gun egitim ile ilgili yaprlan arastirmalar
a~agrda krsaca ozetlenrnistir.
2.2.1. Dunya'daki Egitim Sistemleri
2.2.1.1. Almanya Egitim Sistemi
Okul oncesi egitime 3 yrl sureyle 3-5 ya~ grubundaki ogrenciler,
ilkogretime 11 yrl sureyle 6-16 grubundaki ogrenciler devam etmektedir
(<;elebi, 2008).
Anayasa

niteliqinde olan Almanya

Federal Cumhuriyeti Temel

Yasasrnrn 7. maddesine gore butun okullar devletin denetimine tabidir.
Federal Yapr dolayrsryla egitimle ilgili yetkiler Federal Devlet ile eyaletler
arasrnda paylasrlrrustrr. Eyaletler Okul Oncesi Egitim ile genel ve mesleki
egitimden sorumludurlar. Bu bakrmdan okul cesit ve sistemleri eyaletten
eyalete farklrlrklar gostermektedir. Eyaletlerdeki farklrlrklarr ortadan kaldrrmak
uzere 14 Ekim 1971 tarihinde yaprlan Hamburg Antlasrnasryla "Eyalet Kultur
Bakanlarr Daimi Konferansr" (KMK) kurulmustur. Zorunlu egitim genelde
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baslarnakta, onsekiz yasina kadar oniki yrl

cocugun altt yasrru doldurmasiyla

sOrmektedir. Bu sOrenin 9-10 yrh temel egitimde,
egitiminde

ge9mektedir.

kalan sore ise meslek

Temel yasanm 7. maddesine

gore din dersi dini

okullarm drsmda bOton okullarda isteqe bagll ders olarak okutulrnaktadrr. Bu
derslere

katihm ondort yasma kadar ogrenci velisinin

yastan itibaren de ogrencinin
egitim i9erigi ve arnaclan

muvafakati

kendi karan ile ger9ekle~mektedir.

bakrrnmdan

resmi okullara

esdeqer

ile bu
Kurulus,

olan ozel

okullar, cesitli kuruluslar tarafmdan finanse edilmekte, eyaletler tarafmdan da
desteklenmektedir.

Aile icindeki egitim ve ogretimi tamamlamak

3-6 yas grubu icin acrlan, ancak devam zorunluluqu
egitim

sisteminin

drsmdadrr.

Bunlarm

rnaksadryla

olmayan anaokullan

9ogu kiliseler,

yardirn

kuruluslan,

belediyeler, dernekler ve isletrneler tarafmdan kurulup, finanse edilmektedir.
Bir cesit ozel ogretim kurumu niteliqlnde olan anaokullan da devletin qozetirn
ve denetiminde

gorevlerini

yapmakta,

eyaletler

ve belediyelerden

maddi

destek almakta, veliler de gelir durumlanna gore bu kuruma giden cocuklan
icin belirli bir Ocret odernektedirler.

1 Ocak 1996 tarihinden
cocuqun hukuken anaokuluna

itibaren

bOtOn

Federal

Almanya'da

gitme hakki vardrr. Grundschule

her

alti yasrru

dolduran tom cocuklann devam ettigi okuldur. Dorduncu yrldan sonra besinci
ve

altmci

ogrenciler

y1I

egitimleri

crraklrk

Hauptschule,
Realschule'ye,
Gymnasium'a

meslek

ozqun

egitimi

meslek

akademik
devam

yonlendirrne

ederler.

yolunu

egitimi

egitim

egitimidir.

Bu egitimin

Oniversitelere giri~ hakkt elde edilmektedir.
Hauptschule

secrnislerse

yolunu

yapmak

Grundschule'yi
5-6

y1I

sOren

6

y1I

sOren

dokuz

y1I

sOren

secenler

isteyenler
sonunda

bitiren

alman

diploma

ile

Cocuklar temel okuldan sonra

adi verilen esas okula devam eder. Bugon Hauptschule'ye

devam eden her oqrenci, ozellikle Almanca, matematik, doqa bilimleri, toplum
bilimleri, bir yabanci
kotaylastiracak

dil (genellikle

bir meslek

ingilizce) ve meslek ogrenimine

dersi ogrenmektedir.

Hauptschule'yi

giri~i

basanyla

bitirmek, genellikle bir ikili meslek egitimi olanaq: saqlaytp zanaat ve sanayi
alanlarmda pek 90k meslek egitimine devam yolunu acar. Esas okuldan be~
ya da altt y1I sonra aynlanlar,

genellikle bir isletrnede meslek ogrenimine
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baslar ve meslek egitimine paralel olarak en az 18 yasma kadar bir meslek
okuluna giderler.
Federal

Almanya'da

Oniversite,

Hochschule,

Fachhochschule,

Gesamthochschule gibi isimlendirilen yuksek ogretim kurumlan ozerk bir
yapiya sahip birer eyalet kuruluslancrr. Bunlann drsinda bedensel ve zihinsel
nedenlerden dolayi normal derslere katrlarnayan ogrencilere egitim veren
Sonderschule okullan mevcuttur. Bu okullara 9-10 y1I sureyle devam
zorunluluqu vardrr. Okula gitme zorunluluqu, cocuqun alt: yasm: doldurduqu
yildan 18 yasma kadar, yani 12 y1I surer. Cocuk bu surenin ilk dokuz yrhnda
(bazi eyaletlerde on y1I) bir tam gun okula, sonra, daha ileri egitime qoturen
ve genel bilgiler veren bir okula yada tam gun bir meslek okuluna devam
etrnediqi takdirde, okula gitme zorunluluqunu yerine getirmek icin belirli
gunlerde bir meslek okuluna gider. Resmi okullarm hepsi ucretsizdir. Ogretim
malzemesi, ozellikle okul kitaplan, ogrenciye krsmen ucretsiz, krsrnen de
odunc olarak verilir. Ogretim malzemesi verilirken geregi halinde ailenin
gelirine uygun bir katilrm istenir. Aynca, on sekiz yasrm doldurrnarrus ve bir
orgun egitim kurumuna devam etmeyen butun qenclerin mesleki egitime
devam zorunluluqu bulunmaktadrr.
Ortaoqretim duzeyindeki okul cesitlerinden bir baskasi da bir karma
model olan entegre (toplu) okuldur (Gesamtschule). Bu tip okulda cocuklar
besinci srruftan onuncu simfa kadar ders gorurler. Bazi entegre okullarm Ost
kademesi de vardrr. Bu kademedeki srruflar, ayru liselerin Ost smrtlan gibi
duzenlenmistir. Bazi eyaletlerde daha baska okul tipi olarak Regelschule
(Thurinqen), Mittelschule - ortaokul - (Saksonya), Sekundarschule ortaoqetirn okulu - (Saksonya - Anhalt), lntegrierte Haupt - und Realschule
Entegre esas ve ortaokul - (Hamburg), Verbundene Haupt - und Realschule Birlesik Esas ve Ortaokul - (Hessen, Mecklenburg - Vorpommern), Regionale
Schule - Bolqesel okul - (Rheinland-Pfalz) ve Erweiterte Realschule Geni~letilmi~ Ortaokul - (Saarland) vardir. Bu okullarda (Hauptschule) esas
okul egitimi ile (Realschule) ortaokul egitimi biraraya getirilmi~tir; yedinci
siruftan itibaren dersler, verilecek bitirme diplornastru dikkate alarak
duzenlenrnis siruflarda ya da kurslarda yaprhr. Bu okullarda dokuzuncu ve
onuncu stmflardan sonraki bitirmeler, ortaoqretirn duzeyindeki diger okullann
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kosullanna gore duzenlenmtstir ve KOltOr Bakanlan Konferansmm 1993 tarihli
karanna gore (1996 y1ll itibanyla) bOton eyaletler tarafmdan karsrhkh olarak
tanmrnaktadrr.
Turk

cocuklanrun

gozlemlenmekteyse

egitiminde

genelde

olumlu

etkileri

ic;erdigi

de bazen olumsuz etkileri de gorOlmektedir. Alman ve

allnmakta olunan onlernler sonucunda;
1. Gymansium'larda

ogrenim sOresi kademeli olarak 13 ytldan 12 yrla

indirilecek ve mezuniyet icin artrk Merkezi bir smav yapuacaktir.
2. ilkokullarda
ogrenciler

1. ve 2. struflar pedagojik olarak birle~tirilecek,
3. simfa,

normal

ogrenciler

2. sirufa

basanl:

gec;erken, zayif

ogrenciler 3 yilda bu birle~tirilmi~ 2 siruf tamamlayacaktir.
3. 9. veya

10. siruf sonunda

okul tOrlerine bakilmakstzm

Almanca-

Matematik ve I. Yabanci Oilden Almanya genelinde merkezi bir smava
ahnacaktrr. Basanh alanlara Orta Oereceli Okul Oiplomas1 verilecektir.
(Realschule-Hauptschule

Oiplomalan kalkacaktrr.)

4. Okul bncesi Egitim Kurumlarma 6 aydan 10 aya kadar sOren yogun
Almanca Oil kursu konulrnustur.
5. ilkokullarda

3. Srmftan itibaren I. Yabancr Oil (ingilizce) okutulmaya

baslanrrustrr.
6. Tam

Gun

Egitim

Eyaletlerdeki

veren

ilkokullann

okullann

sayrs:

her

y1I

artmlmaktadir.

dortte biri Tam GOn Egitim veren okullara

donusturulecektir.
7. Oiger Eyaletlerde de benzer onlemlerin planland1g1 bilgileri almmakta
olup, geli~meler takip edilmektedir.
8. Federal

Almanya

adlandmlan

genelinde

daha

once

Sonderschule

olarak

okullann adt yeni egitim yasalan ile Forderschule olarak

degi~tirilmektedir.
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qorev yaptiklan okullarda

Almanya'da

ogretmenlerin

dikkat

etmeleri

gereken hususlar;

1. Ders baslarnadan en az 15 dakika once okulda hazir bulunmak.
2. Kadrolu bulunan okulda sene bas: ogretmenler toplantrsma katrlrnak.
3. Gorevli olunan okullarda ogretmene teslim edilen anahtarlan sigorta
ettirmek.

4. Ogretmenin

ilk qorev gOnO okul rnuduru ve ogretmenler

odasmda

daqrtrlmak uzere yanmda TOrkiye' ye ozgO k090k bir hediye. ( Or. Turk
lokumu .) getirmek.

5. Anasrruf

ogretmenleriyle

i~birligi

halinde

bulunmak:

(Anaokullan

Bavyera' da ayn binalarda yer allrlar).
6. Okula

yeni

baslayacak

ogrenciler

anne

ve

babalanyla

beraber

yapilacak krsa bir merasim (selamlama.tarusrna vs.).

7. Cocuklan

okula

baslayacak

velilerle,

cocuk

yuvalan,

anaokullan

tarafmdan hazrrlanan toplantilara katrlmak.
8. ilkokullardan
bilgilendirme

yogunlugu
toplantrlan

az

olan

liselere

(Bu toplantilara

(Realschulejqecis

bilgilendirme

icln

aksarnlan da

denir. c;onkO toplantilar aksarn 20.00 da baslar.
9. ilkokullardan

(1-4 srruflar) Gymnasyum'a

(lise) ge9i~ sartlan

icin

bilgilendirme aksarnlan.

10. Ogrenci ve veliler icin liselerdeki (Gymnasium)

srnav uygulamalan

hakkmda bilgilendirme toplantilan.

11. ilkogretim bitirme srnavlan (Hauptschulabschluss,
bitirme

smavlar'indan

sonra,

ogrenciler,

Mittlere Reife) lise

ogretmenler

ve ogrenci

velileriyle beraber dOzenlenen senlikler,
12.0kulun ilk haftasr, okul ve kilisenin i~birligi ile yapilan toren (kiliselerde
qerceklesir.)
13.Anma gOnleri ile ilgili faaliyetlere katrlrnak. (Orneqin.okullarm
yildonurnleri,

kurulus

bag1~yard1m, cevre koruma, Donya bag,~ qunu, Alman

Yahudi toplumu: Mart aymda arulan bans haftasi.
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14. Hz. isa'rnn doqurnu nedeniyle yaprlan kutlamalar (Weihnachten)
15. Velilerin

katthrruyla veya sadece ogrencilerle beraber kutlanan

karnaval (Fasching) senliklerini kutlama.
16. ilkbaharm qelisiyle beraber yaprlan senlikler (ilkbahara sarkrlar)

17. Ogrencilerle

okul

drsinda

yapilan

ve

3-4

gun

surebilen

geziler.(Genelde gen9lik merkezleri ile iletisirn halinde bulunarak.)
18. Geziler, yuruyu$ gunleri, yakmdaki kiliseyi ziyaret etmek.
19.Smiflarm veya okullann sunduqu tiyatrolar.
20.0kulun son qunlerinde yapilan y1I sonu etkinlikleri ve dini torenler.
21. Spar etkinlikleri.

22. Polisle i$birligi icinde yapilan "Okula quvenle gelmek" etkinlikleri. Trafik
isaretleri ile ilgili etkinlikler. Ogrencilerin tek baslanna okula bisikletle
gelebilmeleri i9in yapilan "Bisiklet ehliyet" smavlan.
23.<;e$itli spar dernekleriyle yaprlan okul-kayak qunu,
24. Okul tarafmdan duzenlenen festivaller.
25. Ramadama

diye

adlandrnlan

ve

belediyelerle

i$birligi

icinde

duzenlenen cevre temizligi qunu.
26.Aynca, her okulda qorevf olan ve okuldaki tum malzeme, onanm,
bakirndan sorumlu olan, bizim sistemde rnustahdern (Hausmeister)
olarak nitelendirdiqirniz personelle iyi iliskiler icinde bulunmak .
Tam gun egitim Almanya egitim sisteminde soyle aciklanrnaktadrr;
•

Okullara gitme zorunluluklan, cocuqun alt1 yasrru doldurduqu
yildan itibaren

18 yasma kadar yani 12 y1I sure ile devam

etmektedir. Bu surenin ilk dokuz yrlmda 8 bazi eyaletlerde ise on
y1l)daha ileri egitim veren ve gene! bilgiler veren ya da meslek
egitimi veren okullarda

tam gun egitim alrnaktadrrlar, Egitime

devam etmedikleri takdirde, okula gitme zorunluluklanrn yerine
getirebilmeleri icin belirli qunlerde meslek okullarma giderler.
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•

Turk

9ocuklarmm

egitiminde

olumlu

etkilerin

oldugu

qorulmekteyse de bazen de olumsuz etkilerin de gorUldUgU
gozlemlenmektedir.

Bu etkilerin sonucunda bazi alman ve

almmakta olan onlernler yer alrnaktadrr;
•

Tam gUn egitim veren okullarm sayrsi her y1I artmlrnakta,
eyaletlerdeki ilkokullarm dortte biri tam gun egitim veren okullara
donusturulecektir.

•

Diger eyaletlerde de benzer onlernlerin planlandiq: bilgileri
ahnmakta olup, qelismeler takip edilmektedir.

2.2.1.2. Amerika Egitim Sistemi
Genel

olarak

duzenlenmistlr.

Amerika

Birlesik

Devletlerinde

egitim

Okul oncesi egitimi de kapsayan

U9

seviyede

ilkogretim duzeyi,

ortaoqretim dUzeyi ve ortaoqretim sonrasi dUzey. Mesleki egitim hem
ortaoqretim dUzeyinde hem de ortaoqretirn sonrasi dUzeyde almabilir. Aynca
ki~ilere yasarnlan boyunca yetiskin egitimi ve surekli egitim programlan
sunulur. ABD'de

Egitim Federal Hukumet, eyalet

hukumetleri, kent

yonetimlert, okul beige yonetirnleri ve okullarca degi~en oranlarda sorumluluk

ve gorev paylasurn ile yonetilmektedir. Federal Egitim Bakanhg1 federal
yasalann uygulanmasm1 saqlarnak, mali kaynaklarm ABO Ba~kanl1gmca
belirlenen giri~imlerde programlar csrceveslnde dag1t1m1n1 yapmak ve
kullamlmalanru izlemek, egitim frrsatlanndan

esit olarak yararlanilmasm1

saqlarnak, yUksekogrenimde ogrencilere burs saqlarnak, egitimle ilgili d1~
politikalan belirlemek ve eyalet hUkUmetleri ile i~birligi yaparak liderlik
qorevmi yerine getirmektir. Egitim politikalannm belirlenmesi ve egitimin

idaresi

konusundaki

yetki,

federal

hUkUmetlerde

degil

eyalet

hUkUmetlerindedir. Eyaletlerin yerel idarelere, egitim politikalan belirleme
yetkisi verme veya verilenleri alma gU9leri vardrr. Politikadan anlasrlan,
eyaletlere gore degi~iklik qosterrnekle birlikte, eyaletlerin 9ogu egitim kurullan
ile, ders mutredatlanrun anahatlanru belirler, ders kitaplannm saoiminikontrol
eder, ogrencilere verilen smavlan idare eder, ogretmen egitimini dUzenler,
ogretme yetkisi verir ve ogretim yth takvimini belirler.
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ilkogretim-Ortaogretim'de egitim zorunludur ve 29 eyalette 7 yasrnda,
16 eyalette 6 yasmda ve 3 eyalette 5 yasmda baslar. Devlet okullarma
devam edenler icin ortaoqretirnin sonuna kadar egitim ucretsizdir. 3-5 yas
arasindaki cocuklarin yaklasik yuzde altrmsi okul oncesi egitim kurumlanna
kayrthdrr. ilkogretim yerel ve eyalet politikalarma gore 4 ile 7 y1I surer.
llkogretim gagmdaki cocuklarm yuzde 97'sinden fazlasi devlet okullanna ve
ozel okullara kayrthdrr. Ortaoqretirn bolqelere gore degi~mekle birlikte 7-9.
snuflarda baslar ve 12. siruf tamamlayana kadar devam eder. Bazi egitim
bolqelerinde ortaoqretim alt ve Ost duzey srruflar olmak uzere ikiye
aynlrnaktadrr.

Ortaoqretim

c;agmdaki cocuklarin

yaklasik

yuzde

95'i

ortaoqretim kurumlarma kayrt olmakta ve yuzde 70'i (yaklasik 2.5 milyon) lise
diplomas, ile mezun olrnaktadrr. Devlet ilk ve ortaoqretirn okullanna kayrt
oraru 1995 yrlrndan 2000 yilma kadar yuzde bes artrrustrr. 1999-2000 ogretim
yilrnda ilk ve ortaoqretirn okul sayrsi 119.235, ogretmen sayrsi 3.397.000,
ogrenci sayrsi 52.875.000'dir. Devlet ilk ve ortaoqretim ogretmen/ogrenci
oraru 16.1, ozel ilk ve orta ogretim ogretmen/ogrenci oraru 15.2'dir.
Tam gun egitim Amerika egitim sisteminde soyle acrklanrnaktadrr:
ABD'de egitim federal hukurnet, eyalet hukurnetleri, kent yonetirnleri,
okul bolqe yonetimleri ve okullarca degi~en oranlarda sorumluluk ve qorev
paylasrrru ile yonetilrnektedir. ilkogretim-Ortaogretim'de egitim zorunludur ve
29 eyalette 7 yasrnda, 16 eyalette 6 yasmda ve 3 eyalette 5 yasmda baslar,
Amerikada hakim egitim anlayisma gore egitim yoluyla fertlerin ve toplumun
butun sorunlanna cozurn yolu bulmak rnumkundur, Orneqin fazla trafik
kazasi oluyorsa trafik egitiminin okullara getirilmesi gerekir. Ogrencilere
soforluk ogretilir. (neden trafik kurallan deqil de soforluk) ABO egitimi pratik
deqeri olan faaliyetlere yer verme egilimindedir (Yenisehir wiki, 2010).
Amerikan egitim sistemi icerisinde verilen trafik ogrnegini tam gun egitim
icerisinde sistemli bir sekilde ogretmenler tarafmdan ogrencilere gerekli
egitim verilerek daha bilincli nesillerin yetisrnelerine yardrmci olacaklarma
inarulrnaktadrr. Boylelikle tam gun egitimin ogrenciler uzerindeki etkisi
gorulmu~ olacaktrr.

2.2.1.3. Avusturya Egitim Sistemi
>.
BugOn Avusturya'da
Egitim Yasasr'na

qecerli egitim sistemi 1962 yilmda ~-

(Schulgesetz)

dayanmakta

· lenen 0f:l,tr• LEF~
olup bu yeni dOzenle
yt·

zorunlu temel egitim sekiz yildan dokuz yrla crkanlrmstrr. 1994/1995 ogretim
yrlmdan

itibaren,

okullara

belli olcude

ozerklik

taruyan

bir dOzenleme

yapilmrstrr. Bu ozerklik kapsammda okul yonetimleri, Egitim programlarmda,
ogretmen,

ogrenci ve veli temsilcilerinden

ogrenci ve veli temsilcilerinden
yapabilmektedirler.

olusan okul kurulu, ogretmen,

olusan okul forumunun da karan ile degi~iklik

Bu anlamda, Avusturya Egitim Sisteminde okul otonomisi

ile birlikte, okullardaki

rehberlik servisleri,

i~birligi programlan,

egitim ve

ogretim yonternleri ve konulann sOrekli quncellesfirtlrnesi soz konusudur.

2.2.1.4. Avustralya Egitim Sistemi
Avustralya'da

09 cesit egitim tarzi vardrr. Bunlarm icinde en yaygm

olaru 13 y1l sOrenidir. Yeni Goney Galler, Viktorya,
Bolqes: ve Tasrnanya'da

verilen

13 ytllrk

egitim

Avustralya

asaqrdaki

Baskent

bolurnlerden

olusrnaktad tr:
Hazirlrk srruf (Bu siruf zorunlu olmamakla birlikte hemen her zaman
okunrnaktadrr.) 6 y1I ilkogretimin birinci kademesi (1. siruftan 6. strufa kadar)

6 y1I ilkogretimin ikinci kademesi (7. srruftan 12. srrufa kadar) Avustralya
Baskent Bolgesi'nde

ve Tasmanya'da

devlete bagll ortaokullar

7.smiftan

1 O.srmfa kadar devam eder. En son iki y1I baska kolejlerde okunur. Goney
Avustralya

ve Kuzey Bolqesi'ndeki

okul egitimi 12 ya da 13 y1I sorer. Bu

egitim su bolumlerden olusur:
•

Hazrrhk siruf (Bu siruf zorunlu olmamakla birlikte hemen her zaman
okunmaktadrr.)

•

7 y1I ilkogretimin birinci kademesi (1. srruftan 7. smrfa kadar)

•

5 y1l ilkogretimin ikinci kademesi (8. simftan 12. sirufa kadar)
Queensland

ve Bat, Avustralya'da

egitim 12 y1I sorer ve a~ag1daki

bolurnlerden olusur:
•

7 y1I ilkogretimin birinci kademesi (1. siruftan 7. sirufa kadar)
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•

5 y1I ilkogretimin ikinci kademesi (8. siruftan 12. srrufa kadar)
Bu egitimde

hazirhk siruf mevcut deqildir.

Queensland'da

ogrenim

goren ogrencilerden bazrlan egitimlerinin son iki yrlmda O<; devlet kolejinden
birine devam ederler. Tom eyalet ve bolqelerin yasalan aln yasmdan (t.srruf)
(1 usrmf) kadar egitimi zorunlu

15 yasma

sOrenin Ost smif
anaokuluna

16 yastrr. Cocuklann

baslar ve 15 yasina

ortaoqrenimlerini

krlrmslardrr.

9ogunlugu

geldikten

sonra

Tasmanya'da

bes yasmdan

once

2 y1I daha okuyarak

tamamlarrus olurlar. Devlete bagh anaokullan,

ortaokullar Avustralya vatandaslanna

bu

ilkokullar ve

ve sOrekli oturma iznine sahip olanlara

parasrzdrr. Ancak ozellikle ortaokullarda ders kitaplarmm klralanmasi ve ders
araclanrun kullarutmast lcin belli bir Ocret ahnabilir. Ders y1h genellikle ocak
ya da subat basinda baslayrp aralik sonuna kadar sorer. Birders y1l1 boyunca
Tasmanya'da

09, Queensland

ve

Kuzey

Ozerk

Bolgesinde

iki, diger

eyaletlerde dart donern vardir.

2.2.1.5. Bahreyn Egitim Sistemi
Bahreyn'de

ilk acilan okul 1899 yihnda American

Mission School

olmustur. OrgOn egitim 1919 yilmda ilk devlet okulunun acumasryla baslarrus,
korfez bolqesinin ilk kiz okulu da 1928 yrlmda Bahreyn'de faaliyete qecmistir.
1960 yrhnda temel egitim 4 yrldan 6 yrla crkanlrrustrr. Halen argon egitim 6 y1I
temel,

3

y1I

orta

ve

ger9ekle$tirilmektedir.

3

y1I

Ogretmen

da

lise

basma

olmak

Ozere

15 ogrenci

09

asamada

dusmektedir.

Devlet

okullan Ocretsizdir. May1s 2005 mecliste kabul edilen yeni egitim yasasmda
6-15 yas grubundakiler

icln temel egitimin zorunlu olrnasi onqorulrnektedir.

MOfredatm qelistirilmesi

de 1940'11 yillardan itibaren surdurulmus,

akademik

egitim

Bahreyn'deki
Mrsrr'in

M1s1r

ogretmenlerin

onernli

standartlarmm

yilmda

bir etkinligi

mutredati

da

okutulmaya

9ogu Mrsirh olduqundan,
vardrr.

Bahreyn'de

baslanrrustrr.

egitim

okur-yazar

1954-55

sisteminde
oraru

bolge

Ozerindedir. Olkede ingilizce, neredeyse Arapca kadar yaygm

konusulduqundan,

Arapca

egitim veren

devlet

okullannm

hemen

hepsi

lngilizce egitim de vermektedir. Bahreyn'de ingilizce egitim veren bircok ozel
okul bulunrnaktadtr.

Bahreyn'in diger bir ozelligi ise bolqede ozel okullarda

karma egitimi baslatan ilk Olke olrnasrdrr. Olkenin tek ulusal Oniversitesi olan
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Bahreyn Oniversitesi (University of Bahrain) 1960'11 yrllardan itibaren egitim
vermeye

oaslayan

muhtelif

yOksek

okullarrn

1986'da

birlestirilmeslyle

kurulrnustur, Tercih edilmesi durumunda TOrkiye'de liseden mezun olunrnus
olmast ve ingilizce

bilinmesi

yeterlidir.

Diploma

denkliqi YOK tarafindan

tanrnmaktadrr.

2.2.1.6. Belcika Egitim Sistemi
Belcika'run
HOkOmeti ve

idari

yaprsi,

Flaman

Federal

Toplumu

HOkOmet ile

HOkOmetinden

Fransiz

Toplumu

olusrnaktadrr.

Federal

Hukurnet egitim konusunda zorunlu ogrenim yaslanru ve diploma verilme
sartlanru belirler. Federal HOkOmette egitim bakanl1g1 yoktur. Egitim isleri
Fransiz

Toplumu

ve

Flaman

Toplumu

HOkOmetleri

tarafrndan

yOrOtolmektedir.
Fransrz
yaprnaktadrr.

Toplumunda

egitimden

sorumlu

2

ayn

bakan

gorev

Bunlar ilk Ogretim, Orta Ogretim ve Ozel Egitim Bakanr ile

YOksek Ogretim

Bakarudrr. Flaman Toplumu

HOkOmetinde ise bir egitim

bakarn bulunmaktadrr. Belcika'run Valon (Fransizca konusulan) Bolqesindeki
okullarda

ogretim

Bolqesindekt

dili

okullarrn

Fransizca'drr.

Flaman

(Flamanca

egitim dili ise Flamanca'drr.

konusulan)

BrOksel'de

ise hem

Fransrzca hem de Flamanca dillerinde ogretim yapan okullar bulunmaktadir.
Belcika'da

2.5 yasmda

baslayan

okuloncesi

egitim

zorunlu

olmamakla

beraber %98 oranrnda okullasma qerceklesrnlstir. Zorunlu egitim, 6 yasindan
18 yasma

kadar

12 y1I olup 6 yrlhk

ilkokulla

, 6 yrlhk

orta ogretimi

kapsarnaktadrr.

Belcika'da ; devlet okulu, belediye okulu ve ozel ( katolik )

okullar

Ozere paralel

olmak

bulunan

18 Oniversiteden

Toplumu

bolqesindedir.

yOksekokul

uc ogretim

9'u Fransiz

sistemi
Toplumu,

bulunrnaktadrr.
diger

Ayrrca, bir rnesleqe hazrrlayan

bulunmaktadrr.

Bunlarrn

;

30'u

Fransizca

Olkede

9'u ise Flaman
3 ve 4 yillrk 59
konusulan,

29'u

Flamanca konusulan bolqelerde kurulmustur, YOksek okullardan Oniversiteye
qecisler murnkundur. 2004-2005 ogretim yrhndan itibaren Avrupa Birligi Oyesi
Olkelerle

beraber

Belcika'da

da

Bologne

baslarmstrr. Buna gore Oniversite ogretimi
1.

Uc yrlhk

bachelier donerni

Deklarasyonu

oc; kademeye

uyqulamas:

aynlmaktadrr.
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2. iki yrllrk rnastrr donemi
3. 09 yillrk doktora donemi

2.2.1. 7. Danimarka Egitim Sistemi
Danimarka egitim sistemi temel egitim (ilk ve alt ortaoqretirn), qenclik
egitim

programlan

(Ost ortaoqretim)

ve yuksek

ogretimden

olusrnustur.

Bunlarm yam sira hayat boyu ogretim ilkesini hayata qeciren yetiskinler
egitimi de onern arz etmektedir. Egitim 7 ila 16 yal? (6-15) arasi zorunludur.
Zorunlu egitim, 9 yrllrk ilk ve alt ortaoqretirn ile secrneli 10. yildan olusur.
Hemen

hemen

tom

cocuklar

1

yrllrk okula

hazrrlik

struflanna

devam

etmektedirler (%97).

2.2.1.8. Fransa Egitim Sistemi
Fransiz egitim sisteminde zorunlu egitim 6-16 yaslarrru kapsarnaktadrr.
Okul oncesi egitim

09 yrla aynlrrustrr.

09 yrlhk bu egitim donerni ayru

zamanda ilk Ogrenimler Devresi (Cycle des Apprentissages

Premiers) olarak

ad land m lmaktad tr.

2.2.1.9. Hollanda Egitim Sistemi
TOrkiye-Hollanda egitim iliskilerinin hukuki dayanaklan sunlardrr:

a. Hollanda-TOrkiye

Kultur Anlasrnasi

(12 Mayrs 1960, Ankara)

(Bu

anlasrnaya gore yapilan Karma Kultur Komisyonu ve Egitim Uzmanlan
Ortak Komisyonu toplantrlan kararlan)
b. B. Gocrnen il?9inin Hukuki Statusu Hakkmda Avrupa Sozlesrnesi
c. C. Avrupa Sosyal Sarti
Hollanda Hukumeti

1998 yrhnda OAL T (Yabancrlarrn Yasayan Dilleri

Egitimi) adiyla bir yasa crkarrmstrr. Bu yasaya gore anadili derslerinin haftada
1.5 saat olmak uzere temel okullardaki ilk 4 sirufta okul saatleri icerisinde, 58. smtflarda ise okul saatleri drsmda verilmesi hukrne baqlanrrustrr. Aynca,
arulan yasa

icin 4 yrlhk bir uygulama

suresi

belirlenrnistir.

Bu surenin

bitiminde, anadiliderslerine yapilan odenek kesilrnis ve Turkce Anadili dersleri
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Agustos 2004 tarihinden itibaren okullardan fiilen kaldrnlrmstrr. Bakanhqrrruz
kanallyla 1976 yrlrna kadar Hollanda'ya toplam 24 ogretmen qonderilrnistir.
Hollanda tarafi, bu tarihten itibaren ogretmen ihtiyacrru Hollanda'da
yasayan Turkler arasmdan karsrlarna yoluna qitmlstir. Agustos 2004 tarihine
kadar Hollanda tarafmdan gorevlendirilmi$ olan Turkce Anadili dersi
ogretmeni sayrsi 630 idi ve bunlann yaklasrk yansi aktif olarak ogretmenlik
qorevini yerine getirmekteydi. Arulan tarihten itibaren, yapilan smavda
basarrh olan 50 Turk ogretmeni siruf ogretmenligi icin 2 y1I sureli bir egitime
almrmstrr. Basanli bulunan bir krsrrn ogretmenimiz ise kendi okullan
tarafmdan rehberlik, darusmanlik vb. adlarla istihdam edimektedir. Diger
ogretmenler icln Hollanda Egitim Bakanhqi

tarafmdan bir sosyal plan

hazirlanrmstrr. Bu plana gore ogretmenler 5 y1I sureyle rnaaslanrun onemli bir
krsmrru almaya devam edeceklerdir.
Turkce

Anadili

derslerinin

okul

cans:

altmda

verilmesi

icin

Buyukel9iligimiz ile Hollanda universitelerindeki Turk ogretim uyeleri Turkce
lcin El Ele adryla bir kampanya baslatrrus ve 5 ogretim uyesinin yonetirn
kurulunu olusturduqu Hollanda Turkce Egitim Vakf kurulrnustur. Vakfm genel
arnacr, Turkce Anadili derslerinin okul catrsi altmda (qenisletilmis okul
saatlerinde) verilmesinin saqlanrnastdrr. Vakrf aynca, Hollanda Egitim
Bakanhqi ile duzenli goru$melerde bulunrnaktadrr. Halen Hollanda'daki 8
yerlesirn birimindeki deqisik okullarda 2.000 Turk ogrenci Turkce dersi
alrnaktadrr. Bu srmflardaki ogrenci mevcutlan 12-18 arasidrr. Turkce Anadili
derslerinin, anaokulunu da kapsayan ilkokul ogrencilerine ulastrnlrnas: icin
cahsrnalar devam etmektedir. Turkce dersleri orta ve lise seviyesinde secrneli
yabanci dil olarak verilmektedir. Haftada 2-3 ders saati olarak verilen bu
derslere Turk ogrencilerin ilgisi fazladir. Hollanda Egitim, Kultur ve Bilim
Bakanhqr, Turkce

ders

kitaplanru

Hollanda

universitelerinin

Dilbilim

bolurnlerinde ve Turkoloji kursulerinde qorev yapan Turk ogretim uyelerine
hazrrlatmaktadrr. Kitap basrrmrun tom maliyeti arnlan bakanlrk tarafmdan
karstlanmaktadrr.

Hollanda'rnn

Leiden

Oniversitesindeki

Turkoloj

Kursusunde Turk Dili ve Kulturu dersleri alan ogrenci sayrsi 19'dur. Utrecht
Oniversitesindeki Turkoloj kursusunde ise Turk Dili ve Kulturu dersleri alan
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ogrenci sayrsi 25'tir. Ek olarak, bu universitede 15 ogrenci krsa donemli
olarak Turkce dersi almaktadir.
Hollanda'da ulusal egitim, Hollanda Egitim, Kultur ve Bilim Bakanl191
tarafmdan duzenlenir. Hollanda Egitim, Kultur ve Bilim Bakanlrqr'run Yurutme
Kurulu; Bakan, iki Devlet Sekreteri (Bakan Yardrrncrsr), bir MOste$ar ve bir
Muste$ar Vekili'nden olusur, Yurutrne Kuruluna ek olarak Bakanllk, 21
merkezi birimden ve 10 yan baqrmsrz icra kurumundan olusur. Bunlar
icerisinde; Merkezi Fon EnstitosO Kurumu, Egitim Denetimi Kurumu, Egitim
Konseyi, Bilim ve Teknoloji Darusrna Konseyi gibi birimler de yer alrnaktadrr,
Egitim politikas: qelistirmekten sorumlu altt bolurn vardrr. Bunlar; ilkogretim,
Orta Ogretim, Yetiskinler ve Mesleki Egitim, Yuksek Egitim, Oniversite
Egitimi, Arastrrrna ve Bilim Politikasi Bolurnu'dur.
Hollanda Anayasasi ve ilgili kanunlar butun seviyelerde egitimin serbest
olmasi gerektigini vurgulamaktadir. Bu baqlamda, Hollanda egitim sistemi
ozel ve resmi kurumlar tarafmdan yonlendirilmektedir.

Ozel ogretim

kururnlanrun tamamma yakrru vakiftann yonetirnindeki okullar olup parah
okullar degildir ve egitimin her seviyesinde bulunrnaktadrr. Bu kurumlar dini
prensiplere gore de calisabilrnektedir. ilkogretim seviyesindeki okullann
%68'i, orta ogretim seviyesindeki okullann % 76's1 meslek yuksek okullanrun
%95'i ve Oniversitelerin %21'i ozel kururntardir.
Resmi ve ozel okullar ayru kriterlere gore ve esit olarak Bakanlrk
tarafmdan finanse edilirler. Resmi ve ozel okullar Egitim, Kultur ve Bilim
Bakanhqi tarafmdan belirienmis olan rnufredat prcqrarruru takip ederler. Her

iki kurumdan alman beige ve diplomalann ge9erliligi esittir, Hollanda'da 1985
ythnda cikanlan Temel Egitim Yasasi kapsammda 2 yilhk anaokullan ile 6
y1ll1k ilkokullar birlestirilerek 8 yrlhk temel egitim okullan olusturulrnustur.
Temel egitim okullarma baslarna ya$1 4'tor. Sekizinci yilm sonunda Olke
genelinde yapilan smavlarda alman notlara baqh olarak ogrenciler orta
ogretim kurumlanndan birine yonlendirilirler. Orta Dereceli Mesleki Orta
Egitim (VMBO) Okullan, 12-16 yas arasi cocuklarin devam ettigi mesleki
ogretime haztrlayrct 4 y1ll1k bir orta ogretim kurumudur. 8 yrlhk temel egitimi
bitiren ogrencilerden smavda dusuk not alan ve ogretmenin fazla basarrh
bulmadiqt

ogrenci bu okullara yonlendirilir. VMBO okullanru bitirenler,
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TOrkiyede 8 yrlhk ilkogretim
mezunlan

Mesleki

Egitim

okullanru
Okullarma

bitirmis

kabul edilirler.

(MBO)

devam

Bu okulun

edebilirler.

Dereceli Genel Orta Egitim (HAVO), 12-17 yas arast ogrenciler
sureli bir genel orta ogretim kurumudur.

HAVO okullan,

YOksek
icin 5 y1I

Meslek Yuksek

Okullanna (HBO) ogrenci hazirlar. Bu okullann ilk uc yrhnda tom ogrenciler
temel orta ogretimin

15 zorunlu dersini ahrlar, Son iki yrlda ise 6 dersten

yaprlan bitirme smavlarrna hazirlarurlar. Oniversiteye Hazrrhk Egitimi (VWO),
12-18 yas grubu ogrencileri Oniversitelere hazi rlayan ve temel orta ogretimi
de kapsayan 6 y1I sOreli okullardrr. VWO'da
Athenneum,

Gymnasium

ve Lyceum.

oc; okul turu bulunmaktadir:

Bu okullann

4. sirufmm

sonunda

ogrenciler A ya da B bolumunden birini secerler. A bolumunde dil dersleri, B
bolurnunde ise fen dersleri ag1rl1ktadir. 6 yrlm sonunda her ogrenci en az 7
dersten

mezuniyet

smavrna

girer.

VWO

okulunu

bitirenler

doqrudan

Oniversiteye gitme hakktnt elde ederler.

2.2.1.10. ingiltere Egitim Sistemi
lngiltere'de zorunlu ilkogretim 6 yasinda baslarnakta ve orta ogretimi
de icine alarak 11 yrl arahksiz devam etmektedir. Ancak teorik olarak, isteyen
aileler cocuklanru okula qondermeden, onlara mutredati kendileri cahstrrrnak
yoluyla smavlara sokabilmekte

ve sertifika almalanru saqlayabilrnektedirler.

Fakat bu durum pratikte yak denecek kadar azdrr. 11 yrlhk zorunlu ogretim
kendi icinde 4 asarnaya bolunrnektedir.

a.

6-7 yas grubu yani 1. ve 2.S1ntflan kapsayan

birinci asarnadaki

temel dersler ingilizce ve Matematik'tir.

b.

8-11 yas grubu yani 3, 4, 5 ve 6. simflardan olusan 2. asarna icin
temel dersler ingilizce, Matematik ve Fen Bilgisi'dir.

c.

12-14 yas grubu yani 7, 8 ve 9. Simflan kapsayan 3. asarnada temel
dersler ingilizce, Matematik ve Fen Bilgisi'dir.

d.

15-16

yas

grubu

yani

10

ve

11.

srruflar

ise

4.

asarnayt

olusturmaktadrr.
Bu 11 yilhk zorunlu ogretimin ilk 6 y1l1 ilk ogretim, ikinci 5 yrlhk dilimi ise
bizdeki orta okul olarak dusunulebilir. Bu 11 yrllrk zorunlu ogretim sOresince
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srruf tekran gibi bir olgu bulunmamakta ve ogrenciler yaslarrna gore srruflarda
yerlerini almaktadrrlar. Yine bu 11 yrlhk ogretim suresince ogrenci basansrru
olcrneye yonelik resmi bir smav mevcut degildir. Ancak, ogrenciler l.asarna
sonunda

ingilizce

Matematik

ve

Degerlendirme

ve Matematik;

Fen

derslerinden

Testi) smavlanna

asarna II ve Ill sonunda

da ingilizce,

SAT

Test=

(School

girerler.

Assesment

Bu smavlar

ogrenci

Okul

basansrru

olcrneye deqil okullann performanstrn olcmeye yoneliktir. Yeterli performans
qostererneyen

okullar icin idari tedbirler alrrur ve duzeirnesi

verilir. Bu sure sonunda da belirli bir standarda

icin bir sure

ulasarnayan

okul temelli

kapatrlrr.
Aynca,

ogretmenler,

ogrencilerin

durumunu

yapabilmektedirler,

konulan

anlayabilmek

ne

kadar

acrsrndan

ogretebildiklerini

veya

zaman

smav

zaman

ancak bu smavlarm resmi bir degeri yoktur. ilk 9 yrlda 10-

11 civarmda ders alan ogrenciler 9. Yrlm sonunda en az 5 ders secerek (1012 derse

kadar

crkabilir)

10 ve

yogunla~1rlar 11. yrhn sonunda

11.

siruflarda

secmis olduklan

bu

dersler

uzerinde

bu derslerden

ayn ayn

GCSE (General Certificate of Secondary Education) smavlanna girerler ve
her dersten ayn ayn sertifika alrrlar. GCSE sertifikalan A, B, C, D, E, F, G gibi
notlara sahiptir. En yuksek not A olup sirasryla a~ag1ya doqru inmektedir. 11
yrlhk

zorunlu

ogretimin

sonunda

girilen

GCSE

smavlarmda

yeterli

performansi

qosteren ogrenciler Sixth Form ya da A-Level kolejleri olarak

adlandmlan

genel lise ogretimine baslarlar. Bu ogretim genelde 2 yildtr ve

universitede

okumak

istedikleri

bolurnlere

yonelik

olarak

en az 2 ders

almarak (Basanh ogrenciler 3-4 ders de alabilirler) 2 y1I boyunca bu dersler
uzerinde yogunla~tllr. iki yrlhk ogretim sonunda A-Level sertifikalan alrrur, Bu
sertifikalar da A, B, C, D, E, F, G gibi notlara sahiptir ve genellikle dye kadar
olan notlar muteberdir. Dileyen ogrenciler Lise ogretiminin 1 yrlrrun sonunda
AS

smavlanna

anlamm,

girebilirler.

tasimaktadtr.

Oniversitelerin

AS

2 AS

sertifikalan
sertifikasi

1

A-Level

sertifikasrrun

yansi

A-Level

sertifikasma

esittir,

90k buyuk bir kisrru 2 A-Level sertifikas,

ile ogrenci kabul

ederler. Talebin 90k yuksek olduqu Oxford, Cambridge gibi Oniversiteler icin
3 ya da 4 A-Level sertlfikasi ile akademik ve sosyal calrsmalarda qosterilen
performans da dikkate ahnmaktadir.
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Genel

olarak

dunyadaki

egitim

sistemlerini

ele

alacak

olursak;

Almanya egitim sisteminde egitim diger ulkelerde olduqu gibi zorunlu egitim
goru§u yer almaktadrr.

Bunun drsrnda birde Almanya egitim sisteminde Turk

ogrencilerin

genelde olumlu etkilerin

etkilerinde

egitiminde

gorulmesinden

olusu

bazende olumsuz

dolayi baz: onlernler alman ve ahnmakta olan

onlernler sonucu icerisinde, yabanci dil egitimi (ingilizce), okul oncesi egitim
kurumlannda 6 aydan 10 aya kadar suren yogun Almanca Oil kurslan, Tam
Gun Egitim veren okullann
dortte

biri

Tam

Gun

her y1I artmlmasi

Egitim

veren

ve eyaletlerdeki

okullara

ilkokullann

donusturulmesi

kararlan

dusunulrnektedir.
Hollanda da ise ogretmenlerin

ve ogrencilerin

bir bolurnunun Turk

olmasi ve ortak kararlar ahnarak egitim verilmesine raqrnen tam gun egitim
Hollanda egitim sisteminde benimsenernemistir.
kalan

diger

kapsamakla

dunya

ulkelerinde

de zorunlu

Bu ullkelerle birlikte geriye
egitim

6-7

ile

15-16 ya§1

birlikte egitimi federal hukurnetler, eyalet hukumetleri ve kent

hukurnetleri yonetrnektedir.
Egitim sisteminin

icerisine Tam Gun Egitim sistemiyle desteklenmis

olan egitim ogrenciler acrsmdan dusunulecek olursa; Sosyal faaliyetlerin her
birinin, sabah verilen egitimle birlikte ogleden sonra verilecek olan egitimle
desteklenmesi,

ogencilere

kalitelerinin artmlamasina

gerekli egitimin verilmesi

onlarm sosyal yasarn

destek saqlayrp yannlara daha quvenle bakan ve

bilincli basanh bir bireyler olarak karsrrmza cikmalnru

saglam1§ olur diye

dusunulrnektedir.

2.2.2. Turkiye Cumhuriyeti Egitim Sistemi
2.2.2.1. Cagda~ Yasarm

Destekleme Dernegi'nin (CYDD) Okul

Oncesi Egitim Cah~malari:
Derneqin

1999 yrlmdan

beri

erken

cocukluk

egitimi

ile

ilgili

calismalanru §LI basliklar altmda ozetleyebiliriz (Bekman ve Gurlesel, 2005):
Anasrruflanrun

Donattlmasi:

ilkogretim

okullarmdaki

anastruftanrun

egitim rnalzemesi, oyuncak, arac-qerec vb. gereksinimlerinin
okul bahcelerineoyun

kitap,

karsrlanmasi:

park: yapilmasi: bakanhqa ait bos ve uygun bir binarun
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donatilarak

4-5 derslikli

Programlarma
hizrnetici

Destek

egitimden

bir anaokulu
Verilmesi:

qecirrne,

olusturulmasr.

Cocuklara

anne-babalan

Okul Oncesi Egitim

egitim

verme,

bilgilendirme.

ogreticileri
Milli

Egitim

Bakanhqr'run tahsis ettigi yaz aylannda bos olan okullarda K1z Meslek Lisesi
mezunu

ogreticilerle

cocuklara

okul oncesi egitim saqlanmaktadrr.

1999

yilmdan beri bu yolla 8.500 cocuqa ulasrlrrustrr. Yine bu proje kapsammda,
istanbul

Oniversitesi

Hasan

Ali

Yucel

Egitim

FakOltesi

Okul

Oncesi

Ogretmenligi Anabilim Dall i~birligi ile Batman'da 2 ay sOreyle 100 cocuqa
tam gun egitim verilrnistir. 1999 Golcuk depreminin ardmdan kurulan cadrr
okullarda
programlar

Oniversitelerin
uyqulanrmstrr.

i~birligi

ile

cocuklara

Anne-Baba

Egitimi:

katkida

Oniversitelerden

desteqi almarak Erken Cocukluqu Gelistirrne Projesi'ne
aileleriyle

aile planlarnasr,

bulunmak

cocuk geli~imi ve cocuk

icin

uzman

katilan cocuklann
sagl191

konularmda

bilgilendirme toplantilan yaprlrrustrr.

Anaokulu Zaman Cizelgesi (Tam Gun Egitim) ise A~ag,daki Gibi
S1ralanmaktad1r;
•

Saatler (08:00-17:00) Etkinlikler

•

08:00-08:50 Okula geli~

•

08:50-09:40 Temizlik ve sagl1k kontrolO

•

09:40-10:30 Serbest zaman etkinlikleri

•

10:30-11 :20 Toplanma.kahvaltt

•

11:20-12:10

ve temizlik

Egitim dururnu'Etkinliklerffurkce

Dil/Oyun/MOzik/ Sanat

Okuma yazmaya hazrrhk cahsrnalan/Fen ve Doqa/Drama)
•

12:10-13:00 Toplanrna.oqle yerneqi ve temizlik

•

13:00-13:50 Dinlenme/Uyuma

•

13:50-14:40 Kahvalti

•

14:40-15:30

Egitim dururnu.Etkinliklerffurkce

Dil/Oyun/MOzik/ Sanat

Okuma yazmaya hazrrhk cahsmalarr/Fen ve Doga/Drama)

36

•

15:30-16:20 Toplanma ve temizlik

•

16:20-17:00 Eve gidi~

2.2.2.3. Okul Oncesi Egitimde Tam Gun Egitim
Okul oncesi egitim kurumlannda

egitim y1II suresinin

180 i~ gunu

olmasi esastir. Ancak, kurumlarm egitim-ogretim y1II icinde egitime acrlmasi
ve zorunlu olarak egitime ara verilmesi durumlannda

bu sure aranmaz. Bir

gruptaki cocuk sayrsmm 10 dan az, 25 den fazla olmamasi esastrr. Cocuk
sayrsi fazla olduqu takdirde ikinci grup olusturulur. Ancak, her bir grubun
azarni cocuk sayrst dolmadan yeni grup olusturularnaz.
kurumlannda

Okul oncesi egitim

cocuklar icin duzenlenen egitim etkinliklerinin

esastrr, Bir cahsrna saati suresi 50 dakikadrr.

arahksiz olmasi

Tam gun egitim yaprlan

okullarda ogle yemegi icin 60-90 dakika arasmda sure verilir. Bu surede
ogretmenler

cocuklarm

duzenli

olarak

yemek

yemelerini

cocuklarla birlikte yemeqe katrltrlar. Bu sure ogretmenlerin
saati surelertntn hesaplanrnasmda

saqlarnak

icin

qunluk cahsma

dikkate almmaz. Tam gun egitim yapilan

okullarda haftanm salt, carsarnba ve persernbe gunlerinde qunluk calisrna
saati suresi sona eren ogretmenlerin

qorev yerlerinden

velilerin

saqlarur.

cocuklan

teslim

almalan

aynlmalan

Velileri

halinde,

tarafmdan

teslim

almmayan cocuklara bu saatlerde okul rnudurluqunce yapilacak planlarnaya
uygun

olarak;

anaokulu

rnuduru/

bolurn

sefi,

varsa

anaokulu

rnudur

yardrmcrsr, nobetci ogretmenler tarafmdan nezaret edilir ve velilerine teslim
edilir.

Zorunlu

hallerde,

okulda

qorevli

sozlesrneli

belirtilen sorumlulara yardrmci olmalan saqlanabilir.

personelin

yukanda

Bu kurumlarda binarun

fizikl durumu, kapasitesi, personel sayrsr, cevre sartlan, velilerin istekleri ve
cocuk sayrsi goz onunde bulundurularak;
a. Anaokullan ve uygulama srmflannda tam gun egitim ile ikili egitimden
biri veya her iki egitim sekline bir gunluk egitim sureci icinde yer
verilebilir.

b. Okulun ogretim sekline bakrlrnaksizm
yapihr,

Ancak,

ikili

egitim

icin

grup

ana srruftarmda
olusturacak

bulunarnadrqt taktirde, yanm gun egitim de yaprlabilir.

ikili egitim

sayida

cocuk
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c. Okul oncesi egitim kurumlarmda ogretmenlerin
Egitim

Bakanhqt

Saatlerine

Cgretmen

calisma saatleri, Milli

ve Yoneticilerlnin

Ders ve Ek Ders

lliskin Esaslar ile Okul Cncesi Egitim Programma

uygun

olarak; tam gUn egitilJ'lde bir gUnde en 90k 9, haftada 42 cahsma saati
sUresini, ikili ve yanm gUn egitimde
cahsma

saati

sUresini

ise bir gUnde 6, haftada 30

qecrneyecek

sekilde

okul

yonetlmince

dUzenlenir.

d. Okul oncesi egitimi yayqmlastrrrnak
babanm

taleplerini

karsrlarnak

ve qelistirmek,

lcin bu maddenin

calrsan anneikinci fikrasmda

belirtilen sayida her yas grubundan basvurunun olmasi halinde; okul
rnudurluqunce

Okul Cncesi Egitim Program, dogrultusunda,

icin onern ve oncelik

arz eden konulan

onaylanacak

cercevesinde

aylannda
oncesi

program

da egitim yaprlabillr.Yaz
egitimden

yararlanamayan

kapsayan

ve valiliklerce

iki ayt qecrnernek
aylannda
60-72

cocuklar

uzere yaz

yapilan egitimde, okul
ayhk

cocuklara

oncelik

tarurur. Yaz egitimine katrlrms olmalan bu cocuklara yeni egitim yrh
icin kayrtta oncelik hakki saqlarnaz, Yaz egitimi donerninde yapilan
egitim

cahsrnalanrun

sonuclan,

degerlendirilerek

rapor

halinde

valiliklerce Bakanliqa bildirilir.

2.2.2.4. Okul Oncesi Egitimde Organizasyon
TUrkiye'deki

okul oncesi egitim kurumlarmda

kamu egitim kurumlandrr,

ana hizmet saqlayrc:

Bunun yarnnda kamu kurumlan (genellikle kendi

personelinin cocuklarma) ve ozel ogretim kurumlan da hizmet saqlar. Okul
oncesi egitim kurumlan,

mudur tarafmdan yonetilir.

MUdUr; kanun, tuzuk,

yonetrnelik, yonerqe, program ve emirlere uygun olarak okulun butun islerini
dUzenlemeye, yUrUtmeye ve denetlemeye
anlayrsma

uygun

olarak

okulun

yetkilidir. MUdUr, kalite yonetimi

yonetilmesi,

deqerlendiritmesi

ve

geli~tirilmesinden sorumludur.
Okul oncesi egitim kurumlannda

binanm fiziki durumu,

kapasitesi,

personel sayisr, cevre sartlan, velilerin istekleri ve cocuk sayrsi qoz onunde
bulundurularak;
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•

Anaokulu ve uygulama srruflannda tam gun egitim ile ikili egitimden
biri veya her iki egitim sekline yer verilebilir.

•

Ana srrufrrun bagll olduqu okulun ogretim sekline bakumaksizm

ana

srruflannda "ikili egitim" yapihr. Ancak, ikili egitim icin grup olusturacak
sayrda cocuk bulunamadrqi takdirde, yanm gun egitim de yaprlabilir.
Okul oncesi egitim kurumlannda ogretmen; kanun, tuzuk, yonetrnelik,
yonerqe

ve emirlerle,

programlarda

belirtilen

gorevleri

yerine getirmekle

yukumludur. Okul oncesi egitim kurumlannda egitim y1l1 suresinin 180 i~ gunu
olmasi

esastrr.

Gunluk

egitimin

baslarna

ve

bitis

zarnaru

valiliklerce

hazrrlanan cahsrna takvimine uygun olarak okul yonetirnince belirlenir.
Okul oncesl egitim kurumlannda

ogretmenlerin

Egitim Bakanllg1 Ogretmen ve Yoneticilertntn

cahsrna saatleri, Milli

Ders ve Ek Ders Saatlerine

lliskin Esaslar ile Okul Oncesi Egitim Programma

uygun olarak, tam gun

egitimde bir qunde en 90k 9, haftada 42 calrsrna saati suresini, ikili ve yanm
gun egitimde ise bir gunde 6, haftada 30 cahsrna saati suresini ge9meyecek
sekilde okul yonetimince duzenlenir.
Ogretmenler;

anaokullan

ile uygulama

struflannda

ayrn cocuk

grubuna

yonelik olarak gunun sabah ve ogleden sonraki bolurnlerini kapsayacak ve
ogretmenlerin

qunluk calisma saati suresinl

mudurlugunce

duzenlenen

ogretmenler,

zaman cizelqesine

ikili egitim yapilan

anaokulu

asrnayacak

bicirnde

okul

gore cahsrrlar. Ote yandan,

ve uygulama

srruflan ile ana

struflannda ise her grupta bir ogretmen olmak uzere qunde 6 saatlik calrsrna
suresini

asrnarnak

kaydryla

etkinlikte

bulunur.

Okul

kurumlarmda cocuklar icin duzenlenen egitim etkinliklerinin
esastir.

Bir cahsrna saati surest 50 dakikadir.

baqrrnstz anaokullannda
sure

verilir.

yemelerini

Bu

ogretmenlerin

gunluk

egitim

arahksrz olmasi

Tam gun egitim yapilan

ve uygulama srmflannda ogle yemegi icin 60 dakika

surede

saqlarnak

oncesi

ogretmenler

icin cocuklarla

cocuklarm
birlikte

yerneqe

cahsma saati surelerinin

almrnaz, Okul oncesi egitim kurumlannda

duzenli

olarak

katthrlar.

hesaplanmasmda

yemek
Bu sure
dikkate

bir gruptaki cocuk sayismm 1 O'

dan az 20 den fazla olmamasi esastir. Cocuk sayrs: fazla olduqu takdirde
ikinci grup olusturulur (AGEMEYESY, 2008).
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Turkiye ilkogretim sisteminde; ilk ve ortaoqertirn kurumlannda tam gun
(normal)

ve

Kesintisiz

birimlerinin

gun

yrlhk

sekiz

organizasyon

yetersiz

yanm

(ikili

ogretim)

zorunlu

seklinde

ilkogretim,

ogretim

yonetirn,

yapilrnaktadrr.

uygulama

hem

de

da bazt problemlerin devam etmesiyle, basta kucuk yerlesirn

maliyetinin

olusu,

90k dusuk olmasr, okul kapasitesinin

rehberlik

hizmetlerinin

yeterli

duzeyde

fiziki yapmm

verilrneyisi,

daha

onceki ilk ve ortaoqretim programlannm adapte edilmemesi bazi problemlerle
karsi karsiya kalmmasma

sebep olmustur. Okul yaprlanrun

gore , bazi okullarda yanm gun (ikili) ogretim bazilannda

kapasitelerine

tarnqun (normal)

ogretim yaprlrnaktadrr. Turk milli egitim sistemindeki okullar, yapi, ders arac
ve gere9 ihtiyact bakirrundan

sorunlar olusrnaktadrr.

Ozellikle bu sorunlar

buyuk sehirlerdeki okullann 9ogunda bir srrufa dusen ogrenci sayrsi oldukca
fazladrr. Bundan dolayt yanm gun ogretim yaprlmaktadrr ve ogrenciler gunun
yansiru

okul

drsrnda

egitimden

uzak

qecirmektedirler.

Bazi

okullarda

laboratuarda, kutuphane, atolyeler de yer acilarak siruflar olusturulmaktadtr.
Okullarda

yanm

arnach sosyal etkinlikler
ortaya cikarmakta,

gun

ogretimin

uyqulanrnasr,

ogrencilerin

icersine girmesini de engelleyici

egitsel

bir etken olarak

ogrencinin ders d1~1 etkinliklerini oldukca krsrtlarnaktadrr.

Yanm gun ogretimden delay: krsalan tenefOs sureleri ilkogretim ogrencilerin
fiziksel

lhtlyaclanru

derslik dismdaki

gidermelerine,

birimlerden

akranlan

yararlanmalanna

ile etkilesirne

girmelerine

yetmemektedir.

ve

Bu durum

ozellikle ilkogretim birinci kademedeki ogrencilerin okuldan soqumalanna ve
basarrlanrun dusmesine neden olrnaktadrr (Milliyet Blog, 2007).

2. 2. 3. KKTC Egitim Sistemi
2. 2. 3.1. K1brisTurk Milli Egitiminin Genel Amaci
Krbns Turk toplumunun tom bireylerini, asaqrdaki ftkralarda onqorulen
esaslar cercevesinde yetistirmektir:
1. Atatork

ilke ve Devrimleri ile yurttaslar arasmda

bir fikir ve duygu

ortakhqiru arnaclayan, 9agda~la~may1 hedefleyen ve Turk milletini milli
bilince vardrran Atatork miltiyetciliqine,

demokrasi,

sosyal adalet ve
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2. 2. 3. 3. Milli Egitim Sisteminin Genel Yaprsi
Krbns Turk Milli Egitim Sistemi, Orgun Egitim ve Yaygm Egitim olmak

uzere iki ana bolumden olusur.
2. 2. 3. 3. 1. Orgiin Egitim
1. Okul Oncesi Egitimi
2. ilkogretimi

3. Ortaoqretiml
4. Yuksek Ogretim

5. Ozel Egitimi

1. Okul Oncesi Egitim:
Okul oncesl egitim; ilkogretim yasina qelrnemis cocuklann egitimini
kapsar.
•

Devlet eliyle yurutulecek okul oncesi egitim bir veya iki y1I sureli olup
okul oncesi egitim gag nufusunun turnunu kapsayacak sekilde bir
programa bagh olarak yaygmla~tinlir.

Okuloncesi egitimin arnac ve gorevleri, Kibns Turk milli egitiminin genel
arnaclanna ve temel ilkelerine uygun olarak sunlardrr:
•

<;ocuklann beden, zihin ve duygu yonlerinden geli~mesini, iyi
ahskanliklar ve yararh beceriler kazanmasiru saqlarnak:

•

Cocuklan her yonden ilkogretime hazirlamak;

•

Elveri~siz cevre ve aile kosullarmdan gelen cocuklara, uygun bir
yetisrne ortarru yaratmak;

•

<;ocuklann Turkce'yi doqru ve gOzel konusmalanru saqlarnak.

Okuloncesi

egitim

kurumlan

devlet

okullannda

ilkokullara

bagh

anasiruflan halinde veya ~ ilgili diger ogretim kurumlanna bagh uygulama
suuflan olarak a91labilecegigibi, ayn anaokullan olarak da kurulabilirler. Ayn
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anaokullarma

bagll anasrmflan

ile uygulama

srruflanna

o yum 31 arahk

gununden once dart veya bes yasiru tamamlayan cocuklar alrrur.

2. ilkogretim
ilkogretim
cocuklann
kapsar.

o yrlm 31 Arallk qununden

11 yasrru tamamlaymcaya

Zorunlu

ilkogretim

c;ag1,

once aln yastru tamamlayan

kadar suren egitim ve ogretimlerini

cocuqun

alt, yasrrn tamamladtqi

yilm

Agustos aymm son gOnOnO izleyen ogretim y1l1 basmda baslar. ilkogretimin
arnac ve gorevleri,

Krbns Turk milli egitiminin genel arnaclanna

ve temel

ilkelerine uygun olarak sunlardrr:
1. Ogrencilere,

Atatork

ilke ve devrimleri

ile Atatork

rnilliyetciliqini

ve

toplumsal mocadelemizin kokeninde yatan gerc;ekleri ogretmek.
2. Cocuklara, iyi ve yararll birer yurttas olarak yetisebilmeleri

icin gerekli

temel bilgi, beceri, davrarus ve ahskanliklan kazandirrnak.
3. Cocuklan,

ilgi ve yetenekleri

yonunde yetistirerek

onlan toplumsal

yasarna ve Ost ogrenime hazrrlarnak.
4. Cocuklann estetik duyqulanru qelistirrnek, onlara, doqruyu, quzeli ve
iyiyi qorebilrne
etme,

yeteneqini

kazandrrmak

i~birligi, yardrmlasrna,

arkadaslrk,

ve onlarda,
insan

birlikte hareket

sevgisi

gibi ustun

duygulan yaratmak.
ilkogretim
ilkokullardan

kurumlan,

bir

veya

iki yrllrk

ana

srruflar

olusur, ilkokulun besinci siruf bitirildiqinde,

ile

bes

yrllrk

ilkokul diplomas,

verilir.

3. Ortaogretim
Ortaoqretim,

ilkogretime dayall en az alt, y1I sureli egitimin turnunu

kapsar, ilkogretimi tamamlayan
ortaoqretim olanaklanndan
sahiptir. Ortaoqretirnin

her ogrenci, ortaoqretime

devam etme ve

ilgi ve yetenekleri olcusunde yararlanma hakkma

arnac ve qorevleri, Krbns Turk milli egitiminin genel

arnaclanna ve temel ilkelerine uygun olarak sunlardir:
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•

AtatOrk milliyet9iligi

doqruttusunda

sosyal ve kOltOrel butunlesmeyi

saqlarnak ve korumak.
•

Tom ogrencilere

ortaoqretim dOzeyinde asgari ortak bir genel kOltor

vermek suretiyle, onlara ki$i ve toplum sorunlanru
cozum

yollan

arama

ve toplumun

ekonomik,

taruma, bunlara

sosyal

ve kOltorel

kalkmmasma katkida bulunma bilincini ve gOcOnO kazandirmak.
•

Ogrencileri,

toplum

ekonomisinin

gereklerini

de

qozeten

cesitli

programlar cercevesinde ilgi ve yeteneklerine gore qelistirerek yOksek
ogretime veya hem rnesleqe hem yOksek ogretime veya toplumsal
yasarna ve i$ alanlanna hazirlarnak.
Ortaoqretirn
programlar

kurumlan,

uygulayan

3

yilhk

ortaokullar

ve agirllk verdikleri

ile

ortaokul

ustu

cesitli

program

uyannca

adlandmlan

genel liseler, meslek liseleri, teknik liseler ve diger liselerden olusur.
•

Ortaokullar, ayn okullar halinde kurulabilecekleri

gibi, bir liseye bagl1

olarak da kurulabilirler.
•

Ortaoqretirn

kurumlarmm

sOresi, altt

yildan

az

olmamak

uzere

uygulanan programm ozelliqine gore Bakanhkca saptarur.
•

Ortaokulu bitirenlere Ortaokul dlplomast.liseyi

bitirenlere de bitirdikleri

lisenin torOne uygun diploma verilir.
Yoneltrne, ozellikle ortaokulda baslar ve yogunluk kazarur.

Yarulrnalan

onlernek ve muhtemel qellsrnelere gore yeniden yoneltmeyi saqlarnak icin,
yoneltrne, liselerde de devam eder.

4. Yuksek Ogretim
YOksek ogretim, ortaoqretirne dayall en az iki yrlhk yuksek ogretim
veren

egitimin

turnunu

kapsar.

Liselerden

herhangi

birini

basan

ile

tamamlayan ogrenciler, yOksek ogrenim kurumlannm kosullanna bagl1 olmak
kaydiyla, bu kurumlardan yararlanma hakkma sahiptirler.
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Yi.iksek ogretimin arnac ve gorevleri, Krbns Turk milli egitiminin genel
arnaclanna ve temel ilkelerine uygun olarak sunlardrr: Atati.irk milliyet9iligi
doqrultusunda sosyal ve ki.ilti.irel butunlesmeyi saqlarnak ve korumak.
•

Ogrencileri, ilgi ve yetenekleri olcusunde ve doqrultusunda yurdun ve
toplumun

en

ust

gereksinimlerine
•

Cesltll

di.izeyde

ve

c;e$itli

alanlardaki

insan

gi.ici.i

gore yetistirmek,

di.izeylerde

ve

ozellikle

toplumsal

gereksinimlere

uygun

alanlarda bilimsel ogretim yapmak.
•

Yurdumuzu

ilgilendirenler

ki.ilti.irel konularla,

basta

olmak

i.izere; sosyal,

genel ve teknik egitimle

ekonomik,

ilgili her ti.irli.i sorunu

bilimsel yonternlerle cozurnlemek icin, bilimleri geni$1etip derinlestirici
inceleme

ve arastrrrnalarda

bulunmak

ve bu konuda

kamuoyunu

aydmlatrc: sozlu, yazil: ve benzeri yollarla yaymlar yapmak.
•

Yurdun

kalkmma

ve qelismesini

etkileyen

sorunlan

bicirnde ve bilimsel bir yaklasrrnla ogretim,

90k yonli.i bir

inceleme ve arastirma

konusu yapmak; bulgulan, sonuclan ve onerileri genelde toplumun ve
ozelde yasama ve yi.iri.itme organlan ile sorunlardan

etkilenen diger

toplum kesimlerinin yararlanmasma sunmak.
•

Yaygm egitim hizmetlerinde bulunmak.
Yuksekoqretim

cahsmalan ve
kurumlarma

kurumlarmm
ogretim

iliskin

i.iyeleri

diger

kurulusu,
ile

hususlar,

parahdrr.

belirlenir.

Yuksekoqretirn

olmayan,

basanh ogrenciler

giderleri,

olanaklan

ilgili
bu

a91ll$1,
esaslar

ve

kurumlann

Ancak,

burs, kredi,

arnaclan,

yi.iksekogretim

ozel

yasalannda

maddi olanaklan

ile ozurlu ogrencilerin

olcusunde

ozel

elverisf

her ti.irli.i ogrenim

parasiz

yatrh ve benzeri

yollarla devletce karsrlarur.

5. Ozel Egitim
Bedenen ve zihnen ozurlu olup ozel bir egitim ve ogrenime gereksinimi
olan okul oncesi egitim yasrna ulasrms cocuklarrn onsekiz yasma kadar olan
egitimlerinin

turnunu kapsar. Ozel egitime gereksinen

her ogrenci zorunlu
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egitim 9agmda iken ilgi ve yeteneqi oranmda, zorunlu olarak ozel egitimden

parasiz veya parasrz yanh yararlanma

hakkma sahiptir.

Ancak, zorunlu

egitim yas: drsmda da ozel egitim qorrnek isteyenlere, gerekli egitim olanaq:
devletce saqlarur. Ozel egitimin arnac ve garevleri, Krbns Turk milli egitiminin
genel amaclarina ve temel ilkelerine uygun olarak sunlardrr:
•

Atatork

ilke

ve

devrimleri

ve Atatork

Milliyet9iligi

ile belirlenen

doqrultuda sosyal ve kulturel butunlesrneyi saqlarnak.
•

Ozel egitim gereksiniminde

olan her agrenciye

ilgi ve yeteneklerini

azami derecede qelistirme firsat ve olanaqi vermek.
•

Bu

agrencileri,

kendilerine

ve

topluma

yararll

yurttaslar

olarak

yetistirmek: gerektiginde mesleki rehabilitasyonlarrrn saglamak. Ozel
egitim

kurumlan;

kurulur

veya

ozel programlar

diger

okul

uygulayan

bunyelerindeki

ayn

ozel

okullar

halinde

srmflardan

veya

Egitiminin

genel

gruplardan olusur.

2. 2. 3. 3. 2. Yaygm Egitim
Yaygm
arnaclanna

egitimin
ve

yararlanarnarrus

ozel

temel

arnaci,

ilkelerine

Krbns
uygun

Turk

Milli

olarak,

argon

veya argon egitimin herhangi bir kademesinden

egitimden
aynlrms

veya herhangi bir kademesinde bulunan yurttaslara, argon egitimin yanmda
veya drsmda verilen egitimin turnunu kapsar.
Yaygm egitimin arnaclan, Kibns Turk Milli Egitiminin genel arnaclanna ve
temel ilkelerine uygun olarak sunlardrr:
•

Yurttaslara

okuma

yararlanmarrus

ve yazma

olanlara

eksik

agretmek
egitimlerini

ve

argon

egitimden

tamamlamalan

i9in

surekli egitim olanaklan hazirlarnak.
•

Yurttaslara, 9agm bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kulturel
qelismelerine uyrnalanru saqlayrc: egitim olanaklan hazirtamak.
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Milli benligimizi ve kultur degerlerimizi koruyucu, geli~tirici, tanrtrci

•

ve

benimsetici

nitelikte

egitim

yaparak

Atatork

Milliyet9iligi

dogrultusunda sosyal ve kOltorel butunlesmeye katkrda bulunmak.
•

Toplu

yasama,

orqutlenrne

dayarusma,

yardimlasma.

birlikte

cahsrna,

kaynaklanrn

koruyup

geli~tirme

ve kendi toplumsal

anlayrs ve auskanhktanru kazandirmak.
•

Sagllkll yasarna bicim ve yontemlerini benimsetmek, bos zamanlan
iyi ve yararll bir bicirnde degerlendirme

beceri ve ahskanhklanru

kazandrrmak.
•

Kisa sOreli ve kademeli egitim uygulayarak ekonomimizin
dogrultusunda,

plan hedeflerine

ve istihdam

geli~imi

politikasma

uygun

meslekler edinmelerini saqtayrc: olanaklan hazrrlamak.
•

<;e~itli mesleklerde

calismakta

olanlarm

hizmet icinde daha iyi

yeti~meleri ve geli~meleri icin gerekli bilgi ve becerileri kazanmak.
Yaygm

egitim,

argon egitim

ile birlikte

birbirlerini

tamamlayacak,

gerektiginde ayrn nitelikleri kazandiracak ve birbirinin olanaklarmdan karsrlikh
olarak yararlanacak bicirnde dOzenlenir.
Yaygm egitim, genel ve mesleki-teknik alanlarda olmak Ozere iki temel
bolurnden olusur ve bu bolurnler birbirlerini destekleyici bicimde olusturulur.
Genel

veya

Bakanhklar
esqudurn
Bakanhktir.

mesleki-teknik

yaygm

ile resmi kuruluslann
Bakanhkca

saqlarur,

egitim

calrsrnalan
Yapilacak

Egitim ve ogretim hizmetlerinin

qozetirn ve denetiminden

alarunda

Bakanllk

qorev

arasmdaki

alan

diger

programlama

programlamada

ve

yetkili makam

devlet adma yOrOtolmesinden,

sorumludur.

Bakanllk,

bu qorevlerini

bOnyesinde yapacaqi orqutlenrne ve kurumlasrna ile saqlar,
Kibns Turk milli egitiminin genel arnaclan

ile temel llkelerine Milli

Egitim Yasasma aykm hicbir egitim etkinliginde bulunulamaz ve 9agda~ bilim
ve egitim ilkelerine

ve Milli Egitim Yasasma

aykm hicbir egitim kurumu

acrlarnaz. Yurttaslann Olke drsinda egitim, ogrenim ve uzmanhk qormeleri ile
ilgili hizmetlerin

dOzenlenmesinden

Bakanllk

sorumludur.

Bakanhk

bu
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sorumluluqunu

ilgili kuruluslarla i§birligi yaparak qerceklestirir.

Yaym Egitim

uygulaman asaqrdaki gibi acrklnarnaktadrr.
Yaygm Egitim alarunda dOzenlenecek programlar,
kurs sOresi, kurs sonrasi kazandinlacak

arnac ve ilkeler,

Onvan, yetki ve sorumluluk, calisma

islertyle qorevli bakanhk ve diger ilgili taraflar ile Bakanhk arasrnda yapilacak
i§birligi ve esqudurn sonrasi Bakanlikca saptarur. Bu i§birligi ve esqudum,
ilgili taraflarm
Kurslara

birer temsilcisinden

lliskin

aynntrh

bilgi,

Bakanlrkca

bakanhklara ve taraflara bildirilir.
Ocretli

olarak

uygulanacak

olusan

bir komisyon
en

eliyle yurutulur.

az bir ay onceden

ilgili

Basin ve yaym yoluyla da duyuru yapihr.

kurslann

birim

Ocreti de

kurs

oncesi

ilgili

bakanhkca aciklarur.

Ogretmenlik Meslegi:
•

Ogretmenlik, devletin egitim ve ogretim etkinliklerini yuruten ve egitim
ve

ogretim

kurumlanrun

yonetim

qorevlerini

Ostlenen

ozel

bir

uzmanhk rnesleqldir.
•

Ogretmenlik

rnesleqi, genel kultur, ozel alan egitimi ve pedagojik

formasyonla

kazarulrr.

hangi

ogretim

Bu nitelikleri kazanabilmeleri

basamaqmda

olursa

olsun,

icin, gorevleri

ogretmenlerin

yuksek

ogrenim qorrneleri esastir.
•

Ogretmenler;

mesleki gorevlerini,

Krbns Turk Milli Egitiminin gene!

arnaclan ile temel ilkelerine uygun olarak yOrOtmekle yukurnludurler.
•

KKTC'de ogretmenlik
Yasasi'nda

meslegini icra edecek olanlann,

onqorulen ozel ve genel nitelikleri tasimalan

Ogretmenler
gerekir.

Bu

nitelikleri tasryip ogretmenlik yapacak olanlann, kayrtlanru Bakanhqa
yaptirrnalan kosuldur,

Uzman ve Ogreticilerin Gorevlendirilmeleri: Ogretmen,

Uzman

Egitmen ve ogretici ustalar, Orqun ve Yaygm egitim kurumlannda ve
hizrnet-ici yetistirrne

kurs, seminer ve konferanslannda;

olarak veya ozel kosullarla da gorevlendirilebilirler.

sozlesrneli
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Ogretmenlerin ve Ogretici Ustalarm Nitelikleri, Cah~ma Ko~ullari
ve

OzlUk

atanmalan,

Haklan:

Ogretmenlerle

ayhk ve odenekleri,

sorumluluklan,

ilerleme

ve

ogretici

ustalarm

nitelikleri,

haklan ve yOkOmlOIOkleri, odev ve

yOkselmeleri,

cahsrna

kosullan,

yer

degi~tirmeleri ve diger ozluk isleri ozel yasalarmda belirlenir.

Ogretmenlerin Hizmet lclnde Yeti~tirilmeleri: Ogretmenlerin hizmet
icinde

yetistirilmeleri

arnacryla

kaynaklar vasrtastyla

Bakanlikca

kurslar ve seminerler

doqrudan

veya

baska

dOzenlenir. Acrlan veya

dOzenlenen kurs ve seminerlere devam eden ogretmenlere,

katrlma

veya basari belgesi verilir. Bu belgeler, ogretmenlerin yOkselme ve yer
degi~tirme islernleri ile ilgili kararlarda deqerlendirilir.

Yurt i~i ve Yurt
ogrenim

D1~1

yapmak

Ogrenim Olanaklan: Yurt icinde ve drsmda Ost

veya

bilgi

ve

gorgOlerini

artirmak

isteyen

ogretmenlerin izinli sayrlmalan, milli egitimin gerekleri gozetilerek, ozel
yasalannda dOzenlenir.

2. 1. 4. Yabanci Oil Egitimi ile ilgili Arastrrmalar
Yabanci

dil

egitiminin

qelistirilrnesi

arnacryla

yap1ld1gm1

qosterir

herhangi bir yazih analiz sonucu (sistemin analizi, gereksinim analizi) mevcut
deqlldir. Ancak ilkokullarda yabanci dil egitiminin 3. srruflardan baslayarak
tedrici olarak artmlrnasmm olumlu yansimalan

olmustur, 3.,4. ve 5. siruf dil

mOfredat programlan British Council - Bakanhk i§birligi ile (ingiliz diline vakif
ogretmenlerden

olusturulan

bir komisyonla

cahstlrrustrr) hazrrlanrrus olup,

ogretmenlere gerekli hizrnetici egitim verilerek uygulamaya konrnustur. Halen
ogretmen

el kitabt

cahsrnalan

devam

etmektedir.

Yeni

okullara kaset, video ve poster paketleri qonderilrnist«.

rnufredatla

ilgili

DAO - Bakanl1k

i~birligi ile de 3 yrldan bu yana dil egitimini veren ogretmenlere yonelik uzun
vadeli kurslar uyqulanmaktadrr.

Altyapi

eksiklikleri

giderilmi~

degildir. Bu
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nedenle etkin bir dil egitiminin saqlanabilmesi icin gereken fiziksel ortarru (dil
odasr, siruf sayrsi v.b.) saqlanarnarrustrr (MEB, 2005)

2. 1. 5. Egitim Silreleri ile ilgili Arastrrmalar
Mufredat

laboratuvar

ilkokulu olarak secilen

ilkokulda

okul qelisirn

modeline ge9ilmeden once ogleye kadar yanm gun egitim uygulanmaktayd1
(MEB, 2005). Ancak okul geli$im modelinde ogrencilerin okulda kalma suresi
uzayarak

ogleden

sonra da egitim yaprlrnasi

seklinde

tam gun egitime

qecilmistir. (OGEM, 2006) Arastrrrna grubunda katrhrnci olarak bulunan ve bu
y1I okulun

birinci srrufmda olan bir ogrenci

ise bu konu ile ilgili olarak

goru$1erini "Egitimde sure 90k uzadr, 90k yoruluyoruz. Eve daha erken gitmek
istiyorum. Eve gittigimde yorulduqurn icin erken uykum gelmektedir" seklinde
ifade ederek tam gun egitimin yorucu olduqunu belirtrnistir. Egitim suresinin
uzarnasi

ile ilgili olarak daha buyuk bir srrufta bulunan

bir ogrenci

ise

goru$1erini "Bence okulun tam gun olmasi 90k quzel. Arkadaslanrnla

ve

ogretmenlerimle

daha

90k

beraber

oluyorum.

Eskiden

okuldan

sonra

anneanneme giderdim. $imdi okulda kalmak 90k hosurna gidiyor, daha 90k
seyler ogreniyoruz"
harcamasmm
uzamasmm

seklinde

acrklarna yaparak

yararlarmdan
konusunda

"Egitim suresinin

bahsetmeye

calisrna

uzamasi

grubunda

cocuklarin

okulda

cahsrmstrr.

daha fazla sure
Egitim

olan bir ogretmen

qelisimi

suresinin
goru$1erini

lcin 90k faydalt

olduquna

inarnyorum. Ogrenciler daha uzun surede daha 90k soru cozerek, daha 90k
qorsel

ve isitsel

ders yapma

imkaru bulmasi

saglad19m1 deqerlendiriyorurn.

nedeni

Krsa zamanda

daha uzun bir surece yayarak ogrenmenin

ile egitime

katk:

s1gdiramad191m1z konulan

qerceklestiqini

zannediyorum"

seklinde ifade ederek surenin uzamasi neticesinde konularm daha uzun bir
surece yayilarak
saqlarnada
surenin

islenmesi

daha

uzamasi

baktiqrrmzda

ve qorsel imkanlann

etkin olduqunu
konusunda

buyuk

belirtrnistir.

artmlmasmrn

Okul rnuduru

goru$1erini "Dunyadaki

9ogunlugu

tam

gun egitim

ogrenmeyi
ise egitimde

ilkogretim

okullarma

uyqulamaktadrr.

Egitim

suresini uzatarak konulan gun lcerisine yaydrklan ve krsa zamanda konulann
verilmesi yerine etkiliklerle ogrencilerin yasayarak, gorerek ve uygulayarak
ogrenmeleri saqlanrnaktadrr.

Bizim egitim modelinde de dunyadaki geli$mi$

egitim

sekilde

sistemlerine

benzer

okulumuzda

toplumsal

kultururnuzle
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uyumlu olarak okul qelisim modeli uygulanarak ogrenci merkezli, olusturrnact
yaklasrmla,

qorerek,

yasayarak,

uygulayarak,

eglenerek,

ogrenmenin

vurqulandrq: bir egitim modeli ile egitim suresi uzatrlrmstrr" seklinde belirterek
qunluk egitim suresinin uzarnasi neticesinde egitim sisteminizin dunyadaki
geli~mi~ egitim sistemlerine yeti~ebilecegini ifade etrntstir.

2. 1. 6. Etkinliklerle ilgili Ara~t1rmalar
Okul Oetlsim Modelinde uygulanan egitim programmda gunluk egitim
suresi uzatilarak

tam gun egitime ge9ilmi~ olup, ozellikle

etkinlik faaliyetlerine

aynlan sure artmlrrustir.

(OGEM,

ogleden sonra

2006) Milli Egitim

Bakanllg1 Talim Terbiye Dairesi sorumlusu okul qellsim modelinde yer alan
etkinlikler hakkmda goru~lerini "OGEM'de arnaclanrruzdan en onemlilerinden
birtanesi

ise qercek

anlamda

cocuqu

hayata

hazirlarnak

ve farkmdalik

yaratrnaknr. Ozellikle 1., 2., ve 3.smiftaki ogrencilere farkrndahk yaratma, 4.,
ve 5. Siruflardaki ogrencilere ise bilgi, beceri ve yeteneklerini geli~tirmelerine
yardrmci

olacak

etkinliklere

modelde

yer

verdik"

seklinde

belirterek

ogrencileri qercek hayata hazirlarnak tcin modelde etkinliklere yer verdiklerini
ifade etmesi sonucunda egitime olan katkrsrru ortaya koyrnustur. Etkinlikler
hakkmda

arastrrma

grubunda

bulunan

bir

ogretmen

ise

goru~lerini

"<;ocuklanm1z evlerinin drsmda, bir toplum icerisinde sayqryr, ortak hareket
edebilmeyi, sosyal kulturu verebilmesi acismdan yani cocuqu qercek hayata
hazirlarnasr

bakrrmndan

okulumuzda

etkinliklerin

etkinliklerin
istenilen

9ogalt1lmas1 yani imkanlann
etkinliklerin
yapilabihnesi

ogrencilerin

yararll

olduquna

seviyede

artmlmasi

geli~iminde

inamyorurn.

vaprtabilmesi

gerekmektedir"
yararll

icin atolyelerln

seklinde belirterek

olduqunun

i9in okul irnkanlanrun artmlmasi

Ancak

gerektigini

ve

tam

olarak

belirtmistlr.

Okul

rnuduru ise OGEM kapsammda etkinlikler hakkrnda goru~lerini "ilkogretimde
buqune

kadar

cocuklann

uygulanan

deneyler

verilmemekteydi.

sistemde

ve

Ancak

bilimsel

bu yeni

ezberci

egitim

arastrrrnalar

egitim

modelinde

anlayrsi

ile beraber

yapmalanna

imkan

ogrencilerin

ogrenci

merkezli ogrenme yaklasrrruyla yaparak, yasayarak, gorerek ogrenmesi ve
kendilerini bekleyen yasarna en iyi hazirlayabilecek
buyuk bir yer almasi
ezberci

egitim

90k sevindiricidir"

yaklasirnmdan

ogrencileri

seklinde

etkinliklerin yeni modelde
aciklayarak

uzaklastrrdrqrru

ve

etkinliklerin
OGEM'de
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etkinliklere

onernli

oranda

yer

verilmesinin

egitime

olan

katkrsrru

vurqularrustrr.
Aynca modelin uygulama ilkeleri ogrenci merkezli egitim anlayrsi
cercevesinde

yaprlandmci

ogretim

yaklasururu

egitim

ve

ogretim

faaliyetlerine uyarlama, ogretim yontern ve tekniklerini olcme-deqerlendlrrne
yonternleri hakkrnda ogretmenlere yonelik yerinde destek programmm
yaprlrnasr, siruf arac, qerec ve donarurnlannm, etkinlik alanlanrnn ogrenci
merkezli egitim anlayrsma gore duzenlenmesi, okul yonetimi, okul hizmet
ekipmarn ve ailelere yonelik toplam kalite yonetirni anlayismda hizmet destek
proqrarrurun uyqulanrnasi, ogrencilerin, bireysel qelisirnlerini dikkate almak,
ilgi alanlanru ve yeteneklerini kesfetrnelerini saqlamak olarak belirtilmektedir.

SOLUM Ill
YONTEM

Bu arastirma, genel tarama modeli turunde, betimsel bir cahsrnadrr.
Bu bolurnde arastrrrna modeli, verilerin toplanrnasi, verilerin cozurnu ve
yorumlanmas,, sore ve olanaklara yer verilerek, her bir alt baslikla ilgili
yapilan cahsmalar aynntrh bir sekilde acrklanrmstrr.
3.1. Arasnrrna Modeli

Tam gun egitimde ger9ekle$tirilen sosyal faaliyetlerin ogretmen
qoruslerine gore degerlendirilmesini arnaclayan bu arastrrrna 5'1i likert tipi
anket ile desenlenmistir.
Cahsrna tam

gun egitimde ger9ekle$tirilen sosyal faaliyetlerin

ogretmen qoruslerine gore degerlendirilmesinden olusrnaktadrr.
Degerlendirme

yapihrken ogretmenlerin demografik

ozellikleriyle

( cinsiyet, medeni durum) birlikte sosyal etkinlik faaliyetlerine yonelik gor0$1eri
ele almrrustir.
Cah~ma Grubu

Arastrrrnarun cahsrna grubunu Lefkosa merkezinde yer alan 10
ilkokul'daki ogretmenler olusturrnaktadrr. Cahsma grubunu $ht. Ertuqrul
ilkokulundan 47, <;aglayan Cumhuriyet ilkokulundan 14, 9 EylOI ilkokulundan
35, Gelibolu ilkokulundan 14, Necati Ta$kln ilkokulundan 20, $ht. Yalcm
ilkokulundan 9, Sht, Dogan Ahmet ilkokulundan 26, Arabahmet ilkokulundan
16, Sht, Tuncer ilkokulundan 42 ve Atatork ilkokulundan 33, toplam 256
ogretmen olusturmaktadrr. Arastrrrnarun cahsma grubu, tam gun egitimde
pilot okul olarak secilen okullardan ve yanm gun egitim veren okullardan
secilerek kisisei bilgiler formu ile 5'1i likert tipi anket sorusu hazirlarup okullara
300 adet anket daqrtrhp 256's1geri ahnrrustrr.
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3. 2. Veri Toplama Arac: ve Verilerin Toplanmas1
Tam Gun Egitimde Ger~ekle~tirilen Sosyal Faaliyetlerin Ogretmen
Goru~lerine Gore Degerlendirilmesi Anketi: Bu arastirmada cahsrna
grubunu Lefkosa merkez ilkokullanndaki ogretmenler olusturmaktadrr. Tam
gun egitimde gerc;ekle$tirilen sosyal faaliyetlerin ogretmen goru$1erini
alabilmek ic;in 5'1i likert tipi anket haztrlanrrustrr. Anket'de tam gun egitimde
ger9ekle$tirilen sosyal faaliyetlerle ilgili 8 klup sosyal faaliyeti icerisinde yer
alan 70 olumlu ifadeden oiusmaktadrr. Olumlu ifadelerde 5 puan "kesinlikle
Kat1llyorum"u ifade ederken 1 puan da "Kesinlikle Kat1lm1yorum"u ifade
etmektedir. Anketin geli$tirlmesi surecinde oncelikle llteratur taranrrus ve pilot
okuldaki (Sht, Ertugrul ilkokulu) yoneticilerle goru$me yaprlarak !iterator ve
goru$meler sonucunda madde havuzu olu$turulmu$tur. Bu surecin ardmdan
9 uzman ile qorusrne yapilarak anket maddelerinin gec;erliligi konusunda
dayanak

saqtanmrstrr. Aynca

anketin

guvenirligi

SPSS

16. paket

programmda cozurnlenerek Cronbach Alpha deqeri 0.96 olarak bulunrnustur.
Ki~isel Bilgiler Formu: Ogretmenlerin kisisel bilgilerini ogrenebilmek
icm 2 maddeden olusan Ki$isel Bilgiler Formu nazrrlanrrustrr.
3. 3. Verilerin Cozumu ve Yorumlanmas1
Arastrrrna Sonucunda elde edilen veriler SPSS

16. program,

kuuarularak analiz edilmistir. Daha sonra istatistiksel veriler cizelqeler
otusturularak aciklanrrus ve yorurnlanrrusttr. Toplanan verilerin analizinde
ili$kili orneklemler icin t-testi (paired samples t-test) analizleri kuuarnlmrs ve
cozurnienmieur. Ankette yer alan maddelerle ogretmenlerin qorusleri
arasmdaki farkm anlarnhhqtru analiz etmek icin ANOVA kuuamlrrustrr.
Verilerin farklannm acrktanrnasmda ise genel ortalama dikkate aunrrustrr.
Verilerdeki farkm hangileri arasinda otcuqunu belirlemek amaciyla Tukey
HSD testi yapilrmstrr. Ankete kattlan ogretmenlere 5 (kesinlikle katrnyorum),
4 (katrhyorurn), 3 (kararsizrm), 2 (kat1lm1yorum), 1 (kesinlikle katrlrruyorum)
puanlan SPSS proqrarru ile cozumlenrnis veriler yuzde(%), ortalama (X),
frekans (f) ve standart sapma (SS) olarak tablolarda verilrnistir.
Arastirmada kullarulan anket be$1i dereceleme olc;egiyle hazrrtanrmstrr.
Olcekte, arastrrmaya katuanlann ifade ettikleri bilgiler derecelendirme olc;egi
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kultarularak

istatistiksel

sayrsallastrnlrrustrr.

hesaplamalarm

yaprlabilrnesi

arnaciyla

Bu besli olcekteki dart aralik icin (5-1 = 4) hesaplanan

aralik katsayrsma gore (4/5=0.80) secenek araliklan olusturulrnustur.
gore; 1.00-1.79 sayrsal srrurlan arasi "Kesinlikle
sayrsal

smrrlan

"Kararsizrrn",

arast

Katnrmyorum",

1.80-2.59

"Katrlrmyorum",

2.60-3.39

sayrsal sirurlan

arast "Katrhyorum'' ve 4.20-5.00

3.40-4.19

sayrsal

Buna

sayrsal sirurlan arast "Kesinlikle Katrhyorurn" seceneqine

sirurlan

arasi

denk gelmektedir

(Buyukoztork, 2004).

Tablo

1. Anket sonuclenntn yorumlanmasmda kullemten smtrler
Ag_irhk

Smsrlar
1.00-1. 79
1.80-2.59
2.60-3.39
3.40-4.19
4.20-5.00

1
2
3
4

5

Kesinlikle katrlrruyorurn
Katrlrruyorurn
Kararsizrrn
Katrhyorum
Kesinlikle Kat11tyorum

3. 4. Sure ve Olanaklar
Bu cahsrnaya

$ubat

2009'da

arastrrrna

onerisinin

hazirlanmasma

baslarulrmstrr. Bu sure icerisinde yapilan isler verilmistir. Tam gun egitimde
gerc;ekle~tirilen

sosyal

degerlendirilmesi

ile ilgili yapilan

bilgiler

Tablo

yapilrmstrr.

2'de

Yapilan

faaliyetlerin

verilmistir.
tom

ogretmen

arastrrmalann

Arastrrrna

arastrrma

qoruslerine

cahsrna

suresince

masraflan

suresine

bir

arasttrrnaci

karsilanrrnstrr.

Tablo 2. 9Bh$ma Siiresi
Yae1lan lsler
Literatur Taramasi
Arastirma Onerisinin Haztrlanrnast
Veri Toplama Araclanrun Hazrrlanrnasi
Uygulama
Verileri Toplama Sureci
Verilerin Analizi
Arastirrna Raporunun Yazrlmasi

cok

Sure
Surekli
2 Ay
Hafta
12 Hafta
2 Ay
3 Hafta
1 O Hafta

gore
iliskin

arastirma
tarafmdan

BOLOM IV
BULGULARveYORUMLAR
Bu bolurnde

belirlenen

arnac ve alt amaclara

ait bulgulara

ihskin

sonuclar ve yorumlamalara yer verilmistir.

4.1. Tam Gun Egitimde Ger~ekle~tirilen Sosyal Faaliyetlerin
Ogretmen Goru~lerine Gore Degerlendirilmesi
Bu bolumde tam gun egitimde gergekle~tirilen sosyal faaliyetlerin
ogretmen goru~lerine gore degerlendirilmesi ile ilgili sonuclara yer verilmistlr.

4. 1. 1. $iir, kutuphanecnlk, tiyatro, drama ve lletlslm sosyal
faaliyetleri'ne yonelik ortalama ve standart sapma degerleri
Tablo

3'de

~iir, kutuphanecilik,

tiyatro,

drama

ve lletisirn sosyal

faaliyetleri'ne yonelik ortalama ve standart sapma degerlerine yer verllmlstlr.
Tablo 3. $iir, kiltiiphaneci/ik, tiyatro, drama ve ileti$im sosya/ faaliyetlerine yonelik
ortalama sonuclen
1- ~iir, KOtOphanecilik, Tiyatro, Drama ve lletlslm Sosyal Faaliyetleri

X
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Anlarm

1. Topluluk onunde konusma becerisini geli9tirir.

4.67

.620

Kesinlikle
Katihyorum

2. Gazete, dergi, hikaye ve siir okuma becerisini geli9tirir.

4.60

.585

Kesinlikle
Katihyorum

3. Dinleme becerisini geli9tirir.

4.49

.735

Kesinlikle
Katrhyorum

4. Sozcuklerin antarruru kavrayabilme becerisini geli9tirir.

4.56

.641

Kesinlikle
Katrlryorurn

5. Yazih I sozlu olarak etkili hitabet yetenegini geli9tirir.

4.54

.656

Kesinlikle
Kanliyorurn

6. Yaz1II I sozlO olarak ikna edebilme yetenegini geli9tirir.

4.44

.660

Kesinlikle
Katihyorum

7. Yaz1II I sozlO olarak gOdOlemeyetenegini geli9tirir.

4.43

.683

Kesinlikle
Kattlryorum

8. Sanatsal etkinlikler hazrrlayabllrns

4.49

.697

Kesinlikle
Katrhyorum

9. Sorumluluk alma becerisini geli9tirir.

4.53

.655

Kesinlikle
Katrhyorurn

10. Aktanlan bilgileri betimleyebilme becerisini geli9tirir.

4.55

.629

Kesinlikle
Katrhycrurn

11. Beden dilini etkili kullanabilme becerisini geli9tirir.

4.58

.674

Kesinlikle
Katrhyorurn

12. Belirli bir konuyu drama ile sunma becerisini geli9tirir.

4.53

.655

Kesinlikle
Katrnyorum

{kulO~l. ogrencilerin ...

becerisini geli9tirir.
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Arastrrrnadan elde edilen bulgulara gore ilkokul ogretmenleri tam gun
egitimde yer alan $iir, KOtophanecilik, Tiyatro, Drama ve lletislm Sosyal
Faaliyetlerinin, ogrencilerin topluluk onunde konusrna bunun yarnnda dinleme
sozcuklerin anlarruru kavrayarak yaz1ll/ sozlu olarak etkili hitabet yenegini
artrracaqiru (X=4.54), karstsrndaki
dusunmektedrrter

(X=4.44).

ki~iyle konusurken ikna edebileceqini

Tam

gun

egitim

yaz1ll/

sozlu

olarak

gOdOleyebilme yetenegini geli~tirdigi icin ogrencilerin sanatsal etkinlikler
haz,rlayabilme (X=4.49), sanatsal etkinlikleri yaparken beden dilini etkili
kullanabilme (X=4.58), drama ile konulan sunabilme ve tom bunlarm yanmda
sorumluluk alabitrne becerisini geli~tirilecegine inanmaktadrrlar (X=4.53).

4. 1. 2. inglizce Sosyal Faaliyetleri'ne yonelik

ortalama ve

standart sapma degerlerleri
Tablo 4'de lngilizce Sosyal Faaliyetleri'ne yonelik ortalama ve standart
sapma degerlerine yer verilrnistir.
Tablo 4. ingilizce sosyal faa/iyetlerine yonelik ortalama sonuclen
2- ingilizce Sosyal Faaliyetleri (kulOp), ogrencilerin ...

X

ss

Antarru

1. lngilizce dilinde gor0$me yapabilme becerisini geli$tirir.

4.22

.753

Kesinlikle
Katrhyorum

2. lngilizce yazma becerilerini geli$tirir.

4.33

.712

Kesinlikle
Katrhyorurn

3. Ozel gOnler icln ingilizce duvar yazrst hazirlarna becerisini geli$tirir.

4.21

.847

Kesinlikle
Katrhyorurn

4. Ozel haftalar ieln ingilizce panolar hazrrlarna becerisini geli$tirir.

4.29

.794

Kesinlikle
Kanhyorum

5. Okul gazetelerinde ingilizce yazi yazma becerisini geli$tirir.

4.43

.683

Kesinlikle
Katrhyorum

4.40

.734

Kesinlikle
Katrhyorum

7. lngilizce dilinde kelime daqarcrklanm geli$tirir.

4.46

.712

Kesinlikle
Katrnyorurn

8. Yabanci dilde arastirma yapma becerisini geli$tirir.

4.21

.822

Kesinlikle
Katrhyorurn

9. Yabanct kaynaklarda arasnrma yapma becerilerini geli$tirir.

4.23

.829

Kesinlikle
Kattlryorurn

10. lngilizce tiyatro oyunlarmda gorev alarak kendilerini ifade etme
yetenegini geli$tirir.

4.32

.782

Kesinlikle
Katrlryorurn

11. lngilizce tiyatro oyunlannda, sanatsal yaratrcrhktanrngeli$tirir.

4.26

.807

Kesinlikle
Katrtryorurn

. 6. Yabanci dilde kendini (ingilizce) ifade edebilme becerilerini geli$tirir.
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Arastrrrnadan elde edilen bulgulara gore ilkokul ogre~menleri tam gun
egitimde yer alan izcilik Sosyal Faaliyetlerinin, ogrencilerin nitelikli bir yurttas
(X=4.41), yaprcr ruha sahip, yasalara uyan (X=4.29), toplum icmde saygrlr,
disiplinli (X=437), baskalanru dusunerek yardrm etmekten c;ekinmeyendozen
yonetmeliklerine

uyabilen (X=4.24), vatanrna sahip cikabilen

bireyler

yetistirilrnesine katkr sagladrgrnr dusunrnektedlrter (X=4.27). Tam gun
egitimin, oz gOvenlerinin geli~mesi ile birlikte el becerilerini (X=4.21),
herhangi bir alanda sorumluluk alabilmelerini (X=4.31), olumlu yonde
dusuncelerlnln yogunla~masrnr (X=4.28), tarihi ve kOltorel degerlerini
korurken liderlik vasrflarrnrn geli~tirilebilecegine inanmaktadrrlar (X=4.43).
4. 1. 4. Resim

i~

ve Sanat Sosyal Faaliyetleri'ne yonelik ortlama

ve standart sapma degerlerine
Tabla 6'da Resim i~ ve Sanat Sosyal Faaliyetleri'ne yoneflk ortalama
ve standart sapma degerlerine yer verilrnisttr.
Tablo6. Resim i$ sosya/ faa/iyetlerine yone/ik ortalama
4- Resim

ii

ve Sanat Sosyal Faaliyet (kulup), ogrencilerin ...

sonucten

X

55

An lam,

1. Kendi yeteneklerini kesfetrnesine katki saglar.

4.50

.600

Kesinlikle
Katrhyorurn

2. Planh cahsrna ahskanhqrru kazandmr.

4.26

.810

Kesinlikle
Katrhyorum

3. Sanat projesi yapabilme becerisini geli§tirir.

4.23

.805

Kesinlikle
Kanhyorurn

4. Serbest zaman kalitelerini artirmalanm saglar.

4.41

.772

Kesinlikle
Katruyorurn

5. Anlatuan hikayelerin resmini cizebllme yetenegini geli§tirir.

4.45

.744

Kesinlikle
Kanhyorum

6. l§birlikli caltsabllme becerisini geli§tirir.

4.40

.745

Kesinlikle
Kahliyorum

7. Herhangi bir olayi, drama ile canlandtrabilma becerisini geli§tirir.

4.30

.778

Kesinlikle
Kanhyorurn

8. Haya! gu,_:lerini ve yaratrcihklanrn geli§tirmelerini saglar.

4.48

.638

Kesinlikle
Katrhyorurn

9. Soyut dusuneburnelennt saglar.

4.33

.743

Kesinlikle
Kat1hyorum

10. Okula yonelik olumlu tutumlar geli§tirmesini saglar.

4.38

.808

Kesinlikle
Katrlryorurn

11. Resim yapabilme yeteneklerine yon verir.

4.51

.656

Kesinlikle
Katruyorurn
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Arastrrrnadan elde edilen bulgulara gore ilkokul ogretmenleri tam gun
egitimde yer alan Resim i~ ve Sanat Sosyal Faaliyet etkinliklerinin
ogrencilerin kendi yeteneklerini kesfedebilrnesi yarunda (X=4.50), planh
cahsabilrne (X=4.26), sanat projesi yapabilme (X=4.23), serbest zaman
kalitelerininin artmlrnasi (X=4.41) ve anlatrlan hikayelerin resimlerinin cizirnini
isbirlikli olarak soyut dusunulebllrnest (X=4.33), herhangi bir olayt drama ile
canlandirabilmeyi saqlayabilen ogrencinin okula yonelik olumlu tutumlan ile
birlikte resim yapabilme yeteneqinln qelistirilebileceqlne inanrnaktadrrlar
(X=4.51).
4. 1. 5. Satranc; Sosyal Faaliyetleri'ne yonelik ortalama ve standart
sapma degerlerleri
Tablo 7'de Satranc Sosyal Faaliyetleri'ne yonellk ortalama ve standart
sapma degerlerine yer verilrnistir.
Tablo7. Satran~ sosyal faaliyetlerine yonelik ortalama sonuclen
5- Satranc; Sosyal faaliyeti (kuli.ibi.i), ogrencilerin ...

X

55

Anlarm

1. Olaylan rnantrksal bir sirayla dusunebilrne becerisini geli9tirir.

4.54

.585

Kesinlikle
Katrhyorurn

2. Problemlerin cozurnune ili9kin strateji geli9tirmesine katki saqlar,

4.50

.650

Kesinlikle
Katrhyorurn

3. Olaylara farkll bakrs acrlanyla yaklasrna becerisini geli9tirir.

4.47

.691

Kesinlikle
Katrhyorum

4. Zararll ahskanhklardan uzak durrnalanru saglar.

4.32

.742

Kesinlikle
Katrtryorurn

5. lsbirlik] hareket etmelerini saqlar,

4.25

.778

Kesinlikle
Kanhyorurn

6. Ki9iligini I karakterini olumlu yonde geli9tirir.

4.35

.757

Kesinlikle
Katihyorum

7. Tek konu Ozerinde yogunla9ma gOcOnO geli9tirir.

4.47

.719

Kesinlikle
Katrhyorum

8. Sorgulama gOcOnO geli9tirir.

4.38

.664

Kesinlikle
Katrhyorum

9. Arastrrrna ozelligini geli9tirir.

4.28

.807

Kesinlikle
Katrlryorum

10. Yaratrct dusunebiime becerisini geli9tirir.

4.37

.734

Kesinlikle
Katrliyorum

Arastirmadan elde edilen bulgulara gore ilkokul ogretmenleri tam gun
egitimde yer alan Satranc Sosyal Faaliyetlerinin, Ogrenciler Ozerindeki
etkisinin olaylan rnantrksal bir sirayla dusunebilirken ayni zamanda farkh
bakrs acrlanyla yaklasabilmeyi (X=4.47), problemlerin cozurnune iliskin
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stratejilerin

geli~imi

ahskanlrklardan

(X=4.50),

uzak

isbirlikli

durmalarr

tek

(X=4.38),

kanu

uzerinde

arastrrma

geli~tirilebilecegine

ozelligini

edebilme

ile

saglad1grn1 dusunmektedlrler

Ayrrca tam gun egitim ile ogrencilerin
(X=4.35),

hareket

ki~iligini/ karakterini

yagunla~ma
ve

gucu

yaratrct

zararh

(X=4.32).

alumlu yonde

ile sargulama

dusunebllrne

gucunu

becerilerinin

inanmaktadrrlar (X=4.37).

4. 1. 6. Spor Sosyal Faaliyetleri'ne yonelik ortalama ve standart
sapma degerleri
Tabla 8'de Spar Sasyal Faaliyetleri'ne

yonelik artalama ve standart

sapma deqerlerine yer verilmistlr.
Tablo8. Spor sosyal faa/iyetlerine yonelik ortalama sonuclen
6- Spor Sosyal Faaliyetleri [kulup), ogrencilerin...

X

ss

An lam,

1. Karar verebilme becerilerini geli§tirir.

4.32

.750

Kesinlikle
Katrhyorum

2. Liderlik ruhunu geli§tirir.

4.42

.763

Kesinlikle
Katrhyorurn

3. Planll cahsma all§kanllg1 kazandrnr.

4.41

.714

Kesinlikle
Katuryorurn

4. Kareografi haztrlamalanrn saglar.

4.22

.903

Kesinlikle
Katrhyorurn

5. Dans etme becerisini geli§tirir.

4.10

.831

Katrhyorurn

Arastrrmadan elde edilen bulgulara gore llkokul ogretmenleri tam gun
egitimde yer alan Spar Sasyal Faaliyetlerinin,

ogrencilerin

karar verebilme

(X=4.32), planh calisabilrne al1~kanl191 ile birlikte liderlik ruhunun geli~imi ile
kareagrafi
(X=4.22).

haz,rlayabilme
Fakat

yeteneqinin

ogretmenler,

geli~ebilecegine

ogrencilerin

dans

inanmaktadrrlar

edebilme

becerilerinin

geli~ecegine daha az katrlrnaktadrrlar (X=4.10).

4. 1. 7. Halk Danslan Sosyal Faaliyetleri'ne yonelik ortalama ve
standart sapma degerlerleri
Tabla

9 Halk Danslarr Sosyal Faaliyetleri'ne

standart sapma degerlerine yer verllmistir.

yonelik

artalama

ve
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Tablo9. Halk danslan sosyal faaliyetlerine yonelik ortalama sonucten
7- Halk Danslan Sosyal Faaliyetler (kuli.ip), ogrencilerin ...

X

ss

Anlarm

1. Krbns mOzikleri e§liginde otantik halk danslan ogretilmesi
gerc;ekle§tirebilmebecerisini kazandrnr.

4.50

.638

Kesinlikle
Katrlryorum

2. Hazrrlanan danslarm okul iclnde sergileme becerisini geli§tirir.

4.52

.619

Kesinlikle
Katrhyorurn

3. Hazrrlanan danslann okul d1§1 faaliyetlerinde sergilenmesi saglanir.

4.47

.691

Kesinlikle
Katrhyorurn

4. Halk danslanna yonelik etkinlik plaru haztrlarna becerisini geli§tirir.

4.25

.841

Kesinlikle
Katrlryorurn

Arastrrrnadan elde edilen bulgulara gore ilkokul ogretmenleri tam gun
egitimde

yer alan Halk Danslan

Sosyal Faliyetlerinin,

Ogrencilere

kendi

kulturumuzun en iyi birsekilde nesilden nesile aktanlmasmda

halk danslanrun

onemf bir pay1 olduqunu ve tam gun egitimde ogrencilerin

Krbns rnuzikleri

e!?liginde otantik halk danslanrnn ogretilmesi (X=4.50), hazirlanan danslann
okul i9i/ dl!?I faaliyetlerinde

etkinliklerin

planh birsekilde sergilenmesinin

qelistirileceqine inanrnaktadrrlar (X=4.52).

4. 1. 8. Bilgisayar Sosyal Faaliyetleri'ne yonelik ortalama ve
standart sapma degerlerleri
Tablo

1 O'da Bilgisayar

Sosyal

Faaliyetleri'ne

yonelik

ortalama

ve

standart sapma deqerlerine yer verilmistir.
Tablo10. Bilgisayar sosyal faa/iyetlerine yonelik ortalama sonuclen
X

ss

Anlarm

1. Teknolojiyi kullanabilme becerisini geli§tirir.

4.53

.599

Kesinlikle
Katrhyorurn

2. Masa ustu islernleri yaprlabilme becerisini geli§tirir.

4.45

.684

Kesinlikle
Katrhyorurn

3. Bilgisayar ortammda etkili sunumlar yapma becerisini geli§tirir.

4.35

.762

Kesinlikle
Katrhyorum

4. GOncel bilgilere online olarak ulasabilme becerilerini geli§tirir.

4.44

.672

Kesinlikle
Katrhyorurn

5. Bilgi toplumunun gerekliliklerine uyan bireyler yetistirir

4.41

.697

Kesinlikle
Katrhyorurn

8- Bilgisayar Sosyal Faaliyetleri (Kuli.ip), ogrencilerin ...
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Arastrrmadan

elde edilen bulgulara gore llkokul ogretmenleri tam gun

egitimde yer alan Bilgisayar Sasyal Faaliyetlerinin,

Ogerencilere

teknalajiyi

kullanabilme becerisi ile masa ustu islernleri kolaylrkla yaprp guncel bilgilere
anline olarak ulasabilrnelerinl geli~terecegine aynca tam gun egitimle birlikte
bilgi taplumunun
ortarrunda

gerekliliklerine

etkili

sunumlar

uyan bireylerlerin yetismesina ve bilgisayar
yapabilme

becerilerinin

geli~tirilebilmesine

manrnaktadrrlar (X=4.53).

4.2. Tam Gun Egitimde Ger~ekle~tirilen Sosyal Faaliyetlere Yonelik
GorO~lerde Ogretmenlerin Demografik Ozellikleri Fark Yaratrr rm?
4. 2. 1. Cinsiyet
Tabla 11.'de l.efkosa merkez

ilkakullannda gorev yapan ogretmenlerin

cinsiyetlerinin frekans (f), yuzdelik (%) degerleri ve ogretmenlerin cinsiyetinin
goru~lere

yonelik anlamhhk farkt ile ilgili t-testi sonuclanna

etkisine

yer

verilmistir,
Tablo11. Cinsiyetin gorii$fere etkisine yone/ik t-testi sonucten
Cinsiyet
Erkek

f

%

Ortalama

107

41.8

306.03

ss

p

t

Ac1klama
P<.05

38.90
Kadm

149

.703

58.2

.403

Fark

309.28
37.05

Anlarnsrz

Tabla 11 'de goruldugu gibi, Lefkosa merkez ilkakullannda qorev yapan
ogretmenlerin

%41.B'i

ogretmenlerden

(107

olusrnaktadrr,

ki~i) erkek,

%58.2'si

Ogretmenlerin

(149

cinsiyetlerinin

kisi)

ise kadrn

goru~lerinde t-

testi sanucunda anlamh bir fark saptanmarrustir (p>.05). Bu bulgulardan yola
cikarak

tum

ogretmenlerin

egitimde ger9ekle~tirlen
olduklan soyleyebilir.

hangi cinsiyette

sasyal faaliyetlere

olurlarsa

olsunlar

tam gun

yonelik alumlu goru~lere sahip
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4. 2. 5. Medeni Durum
Tablo 12'de l.efkosa merkez ilkokullarmda gorev yapan ogretmenlerinin
medeni durumlarrnm frekans (f), yuzdelik (%) ve ogretmenlerin medeni
durumlarrna yonelik ortalama ve standart sapma deqerlerine yer verllmlstir.
Tablo 12. O{Jretmenlerin medeni durumlarma yonelik ortalama ve standart sapma
de{Jerleri
f

%

X

ss

Evli

187

73

305.33

38.87

Bekar

69

27

314.78

33.01

Toplam

256

100.0

310.98

3554

Tablo 12'de
yapan

goruldugu gibi, Lefkosa merkez

ilkokullarmda qorev

ogretmenlerin % 72.?'si (186 kisi) evli olarak gorev yapmakta,

%26.6's1 (68 kisl) bekar olarak qorev yapmakta, %0.8'i (2 kisi) bosanrrus
olarak qorev yaprnaktadrr.
Tablo 13. O{Jretmenlerin medeni durumlarmm goril$lerine etkisine yonelik farkltltklara
ifi$kin varyans analizi sonuclen
Varyansm

Karel er

Kaynag1
Gruplar Arasi

Toplarm

Kareler

df

f

p

A~1klama

Ortalamasi

4477.23

1

4477.23

350728.84

251

1397.32

355206.08

252

Gruplar lr;i

P>.05
3.20

.075

Fark
Anlarnsrz

Toplam

Tablo 13'de goruldugu gibi medeni durumuna gore ogretmenlerin
goru~lerinde ANOVA testi sonucunda anlamll bir fark saptanrnarrustrr
(p<.05). Bulgulardan yola cikarak ogretmenlerin medeni durumu ne olursa
olsun tam gun egtimdeki sosyal faaliyetlere yonelik qoruslerinin ayni olduqu
soylenebilir.
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4. 2. 8. Okullar
Tablo

14'de

Lefkosa

merkez

ilkokullannda

ogretmenlerinin

l.efosa merkez ilkokullann'a

aynca

yonelik

okullara

ortalama

ve

gorev

yapan

gore frekans (f), yuzdelik (%)

standart

deqerlerine

sapma

yer

verilrnistir.

Tablo 14. Okul/ara yonelik ortalama ve standart sapma degerleri
f

%

X

ss

47

18.4

301.12

41.53

14

5.5

282.00

38.78

9 EylOI llkokulu

35

13.7

311.11

27.57

Gelibolu llkokulu

14

5.5

329.92

24.60

Necati Taskm llkokulu

20

7.8

273.00

51.47

9

3.5

293.00

27.47

26

10.2

302.11

35.95

Arabahmet [lkokulu

16

6.2

300.37

32.82

Sht. Tuncer llkokulu

42

16.4

328.00

26.23

Atatork llkokulu

33

12.9

324.15

25.81

256

100.0

307.91

37.54

$ht. Ertugrul llkokulu
Caglayan Cumhuriyet
llkokulu

Sht. Yalcm llkokulu
$ht. Dogan Ahmet
llkokulu

Toplam

Tablo 14'de
yapan

goruldOgO gibi, l.efkosa merkez

ogretmenlerin

%18.4'0

(47 kisl) $ht.

ilkokullannda

gorev

Ertuqrul ilkolulunda

gorev

yapmakta, %5.5'i (14 kisi) <;aglayan Cumhuriyet ilkokulunda qorev yapmakta,
%13.?'si

(35 ki~i) 9 Eylul ilkokulunda

Gelibolu

ilkokulunda

qorev

yapmakta,

qorev yapmakta,
%7.B'i

(20

%5.5'i (14 ki~i)

kisl)

Necati

Taskrn

%3.5'i (9 ki~i) $ht. Yalcrn ilkokulunda gorev

ilkokulunda gorev yapmakta,

yapmakta, %10.2'si (26 kisi) Sht, Dogan Ahmet ilkokulunda gorev yapmakta,
%6.2'si (16 kisl) Arabahmet

Sht,

Tuncer

ilkokulunda

ilkokulunda qorev yapmakta, %16.4'0 (42 ki~i)
qorev

ilkokulunda gorev yapmaktadrr.

yapmakta,

%12.9'u

(33

ki~i) Ataturk
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Tablo 15. Okul farkllllgmm ogretmen/erin gorii$lerine etkisine yonelik farkllllklara
ili$kin varyans analizi sonuclen
Varyansm

Kareler Toplarm

df

Kaynag1
Gruplar Arasi

Kareler

f

p

A~1klama

Ortalamasi
71041.73

9

7893.52

Gruplar l9i

284164.35

243

1169.40

Toplam

355206.08

252

P<.05
6.75

.ooo

Fark

Anlamll

Tablo 15'de goruldugu gibi ogretmenlerin gorev yapt1g1 okullarrn
goru~lerinde ANOVA testi sonucunda anlamll bir fark saptanrrnsnr (p>.05).
Farkrn hangi okullar arasrnda oldugunu belirlemek arnacryla yaprlan Tukey
HSD testi sonuclan ele ahndrqmda tam gun egitimdeki etkinlikler hakkrnda en
olumlu goru~e sahip olan Gelibolu ilkokulu, Sht, Tuncer ilkokulu, Atatork
ilkokulu, 9 EylOI ilkokulu, Sht, Dogan Ahmet ilkokulu ve Sht, Ertuqrul
ilkokulundaki ogretmenlerdir. Bu okullar ile Arabahmet ilkokulu, Sht. Yalcm
ilkokulu, Necati Taskm ilkokulu ve <;aglayan Cumhuriyet ilkokulu arasrnda
anlarnh bir fark saptanrmstrr.
Tam gun egitimdeki etkinlikler hakkrnda en olumlu goru~e sahip olan
okullar diger okullara oranla daha fazla ogretmen kapasitesine sahip olan
okullar olmakla birlikte 1999-2000 y1l1 icerisinde pilot okul olarak secilen on
pilot okul'un icerisinde bulunan 9 EylOI ilkokulu ve sonraki yillardan
qunurnuze kadar devam edip ge9tigimiz subat ayt icerisine kadar pilot okul
olarak qorevine devam eden $ht. Ertuqrul ilkokulu da yer almaktadrr. Geriye
kalan ilkokullarda ogretmen sayilanrun azhg1 ve tam gun egitim ile ilgili
goru~lerinin yeterli duzeyde ya da tam olarak bir bilgi sahibi veya cekirnser
oluslanndan, goru~lerinin yeterli duzeyde olrnadrqmdan dolayi anlamh bir
fark qorulmustur.
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BOLOMV
SONUCLAR ve ONERiLER
Bu bolurnde arastrrmarun bulgulanna dayalr olarak ulasilan sonuclara
ve geli§tirilen onerilere yer verllmlstir.
Sonu~lar
Bu arastrrmada Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'ndeki
ilkokullanndaki

ogretmenlerin

Tam

gun egitimde

l.efkosa merkez

ger9ekle~tirilen

sosyal

faaliyetlere yonelik gorO§lerine ulasrnak icin ger9ekle§tirilmi§tir.
Bu calismada

ogretmen gorO§leri yer alrnaktadrr. Ogretmenlere

gun egitimde

ger9ekle§tirilen

gorO§ anketi

uyqulanrrustrr.

sosyal faaliyetlerin
Tam

gun

deqerlendlrllmesi

ile ilgili

qerceklestirilen

sosyal

egitimde

faaliyetlerin ogretmen gorO§lerine gore degerlendirilmesi
alan tom sorulara
gorO§lerin

"kesinlikle

nedeni

qerceklestirilen

ile ilgili ankette yer

katrhyorum" dOzeyinde yarut verilmistir,

qostenyorkl,

ogretmenlerin

sosyal faaliyetlerin

tam

tam

gun

Bu

egitimde

ogrenciler Ozerinde olumlu qelismelerin

saqlanacaqrna inarnyor olmalarrdrr.
Arastrrrna kapsamrnda yer alan ogretmenlerin
incelendiqinde

%41.8'i

(107 ki§i) erkek,
Toplamda

%58.2'si

ogretmenden

olusrnaktadrr.

Ogretmenlere

tam gun egitimde qerceklestirllen

demografik
(149

256 ogretmenden

ozelllkleri

klsl) ise kadrn
goro~ ahnrrustrr,

sosyal faaliyetlere

yonelik

gorO§ anketi uyqulanrrustrr. Arastirmadan elde edilen bulgulara gore ilkokul
ogretmenleri tam gun egitimde yer alan Siir, KOtophanecilik,Tiyatro,
ve lletisirn Sosyal

Faaliyetlerinin,

ogrencilerin

topluluk

onunde

Drama
konusrna

bunun yanrnda dinleme sozcuklerin anlarruru kavrayarak yazrlr/ sozlu olarak
etkili

hitabet

edebileceqini

yeneqini

artrracaqrru,

dusunmektedirler,

gOdOleyebilme yeteneqini

karsrsmdaki

Tam

geli§tirdigi

gun

kisiyle

egitim

icin ogrencilerin

konusurken

yazrlr/

sozlu

sanatsal

ikna
olarak

etkinlikler

hazrrlayabilme, sanatsal etkinlikleri yaparken beden dilini etkili kullanabilme,
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drama ile konulan sunabilme ve tom bunlann yanmda sorumluluk alabilme
becerisini geli$tirilecegine inanmaktadrrlar.
Aynca ingilizce Sosyal Faaliyetlerinin, ogrencilerin ingilizce dilinde
gor0$me yapabilme, yazma becerisi ile ozel qunlerde ingilizce duvar yazisr,
ozel haftalarda ise panolar hazrrlayabllmelerini

saqlarnakla birlikte okul

gazetelerinde yazi yazma, yabanci dilde kendini ifade edebilme, kelime
daqarciklanru geli$tirebilme yonunde yardrmci olacaqrna inanmaktadrr.
Ogretmenler tam gun egitimdeki etkinlikler sayesinde ogrencilerin kaynaklan
iyi birsekilde arastrrabilceqini ogrenirken tiyatro oyunlannda da kendilerini
ifade

edebilme

ve

sanatsal

yaratrcrlrklanru

geli$tirebileceklerine

inanmaktad I rlar.
izcilik Sosyal Faaliyetlerinin, ogrencilerin nitelikli bir yurttas, yaprct
ruha sahip, yasalara uyan, toplum icinde sayqih , disiplinli, baskalanru
dusunerek

yardrm etmekten c;ekinmeyen dozen yonetmeliklerine

vatanma

sahip

crkabilen

bireyler

yetistirilrnesine

katki

uyabilen,
saglad1gm1

dusunrnektedirler. Tam gun egitimin, oz guvenlerinin geli$mesi ile birlikte el
becerilerini, hern~angi bir alanda sorumluluk alabilmelerini, olumlu yonde
dusuncelerinin

yogunla$masm1, tarihi ve kOltorel deqerlerini korurken liderlik

vasiflanrun qellstirilebileceqine inanmaktadrrlar.
Resim i$ ve Sanat Sosyal Faaliyet etkinliklerinin ogrencilerin kendi
yeteneklerini kesfedebllmesi yarunda, planh cahsabilrne, sanat projesi
yapabilme, serbest zaman kalitelerininin artmlmast ve anlatrlan hikayelerin
resimlerinin cizlmini isbirlik] olarak soyut dusunulebtlrnesi, herhangi bir olayi
drama ile canlandrrabilmeyi saqlayabilen ogrencinin okula yonelik olumlu
tutumlan

ile

birlikte

resim yapabilme yeteneqinin

geli$tirilebilecegine

inanmaktad rrlar.
Satranc Sosyal Faaliyetlerinin, Ogrenciler Ozerindeki etkisinin olaylan
rnantiksal bir sirayla dusunebillrken ayni zamanda farklt bakrs acilanyla
yaklasabilrneyi, problemlerin cozurnune iliskin stratejilerin qelisirni, isbirlikli
hareket edebilme ile zararh ahskanhklardan uzak durmalan saglad1gm1
dusunrnektedirler. Aynca tam gun egitim ile ogrencilerin ki~iligini/ karakterini
olumlu yonde, tek konu Ozerinde yogunla~ma gucO ile sorgulama qucunu,

68
arastrrma ozelligini ve yaratrcr dusunebilme becerilerinin qelistirilebileceqine
inanmaktadrrlar.
Spor
calrsabilrne

Sosyal

Faaliyetlerinin,

alr~kanlrgr ile birlikte

yeteneqintn

hazrrlayabilme
ogretmenler,

ogrencilerin
liderlik

karar

ruhunun

qelisebileceqine

verebilme,

geli~imi

planlr

ile kareografi

inanmaktadrrlar.

Fakat

ogrencilerin dans edebilme becerilerinin geli~ecegine daha az

katrlrnaktadrrlar.
Halk Danslarr Sosyal Faliyetlerinin, Ogrencilere kendi kulturumuzun en
iyi birsekilde nesilden nesile aktarrlmasrnda halk danslarrnrn onernf bir pay,
olduqunu ve tam gun egitimde ogrencilerin Krbrrs mOzikleri e~liginde otantik
halk danslanrun ogretilmesi, hazrrlanan danslarrn okul i9i/ dr~r faaliyetlerinde
etkinliklerin planlr birsekilde sergilenmesinin qelistirtleceqine inanmaktadrrlar.
Bilgisayar Sosyal Faaliyetlerinin, Ogerencilere teknolojiyi kullanabilme
becerisi ile masa ustu islernleri kolaylrkla yapip guncel bilgilere online olarak
ulasabilrnelerini
toplumunun
ortamrnda

qelisterecegine

gerekliliklerine
etkili

inanmaktadntar.

sunumlar

uyan

ayrrca

tam

bireylerlerin

yapabilme

gun

egitimle

yetisrnesine

becerilerinin

Medeni durumuna gore ogretmenlerin

birlikte

bilgi

ve bilgisayar

qelistirilebjlrnestne
e olursa olsun tam

gun egtimdeki sosyal faaliyetlere yonelik goru~lerinin ayni olduqu soylenebilir.
Ogretmenlerin

qorev yaptrgr okullarrn qoruslerinde

anlamlr bir fark

saptanrrustrr, Tam gun egitimdeki etkinlikler hakkrnda en olumlu goru~e sahip
olan Gelibolu ilkokulu, Sht, Tuncer ilkokulu, Ataturk ilkokulu, 9 Eylul ilkokulu,
Sht, Dogan Ahmet ilkokulu ve Sht, Ertuqrul ilkokulundaki ogretmenlerdir.

Bu

okullar ile Arabahmet ilkokulu, Sht, Yalcrn ilkokulu, Necati Taskrn ilkokulu ve
<;aglayan Cumhuriyet ilkokulu arasrnda anlarnh bir fark saptanrmstrr.
Tam gun egitimdeki etkinlikler hakkrnda en olumlu goru~e sahip olan
okullar diger okullara oranla daha fazla ogretmen kapasitesine

sahip olan

okullar olmakla birlikte 1999-2000 yrlr icerisinde pilot okul olarak secilen on
pilot

okul'un

icerisinde

bulunan

9

EylOI

ilkokulu

ve

sonraki

yillardan

gOnOmOze kadar devam edip ge9tigimiz subat ayr icerisine kadar pilot okul
olarak gorevine devam eden Sht, Ertuqrul ilkokulu da yer almaktadrr.
kalan ilkokullarda

ogretmen

Geriye

sayrlanrun azlrgr ve tam gun egitim ile ilgili
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goru~lerinin yeterli duzeyde ya da tam olarak bir bilgi sahibi veya cekirnser
oluslanndan,

qoruslerinin

yeterli duzeyde olrnadrqmdan

dolayi anlamll bir

fark qorufrnustur.

Oneriler
Bu arastrrrnada elde edilen sonuclara bagll olarak su oneriler
geli~tirilmi~tir:
Okullarda tam gun egitim yaprlrnasa bile; $iir, kutuphanecllik,

tiyatro,

drama ve tletisirn sosyal faaliyetleri, ingilizce sosyal faaliyetleri, izcilik sosyal
faaliyetleri, Resim i~ ve sanat sosyal faaliyetler, Satranc sosyal faaliyetleri,
Spor sosyal faaliyetleri,

Halk danslan sosyal faaliyetleri,

Bilgisayar sosyal

faaliyetleri, rnufredat icerisinde yer alrnah ve uyqulanmahdrr.
Tum ogretmenler sosyal etkinlik faaliyetleri hakkmda biliglendirilmeli ve
bu

faaliyetleri

qerceklestirilen
ve uygulamaya
ekonomik,

uygulamaya

motive

Tam

gun

egitimde

sosyal faaliyetlerde gerekli alt yapt ve donarum hedeflenmeli
gec;ilmelidir. Yaprlacak calisrnalann

sosyal ve kulturel deqerlerle

yurutulmelidir.

edilmelidir.

ihtiyaclann

Tam gun egitim sosyal faaliyetleri

ogretmenler

tarafmdan

ortaya crkanlrnah ve
ogretmenler

tarafmdan

slrndiki ve gelecek zamana yonelik surekli birsekilde yeniden guncellenmeli
ve yaprlandmlrnahdrr.
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EKLER
Ek -1
Sevgili Meslekta~1m,
Bu anket formu, "Tam gun egitimde ger~ekle~tirilen sosyal

faaliyetlerin ogretmen gorO~lerinegore degerlendirilmesi" arnaciyla
hazrrlanrrustrr.
Size uygun olan seceneqi isaretlerneniz (X) yeterli olacaktrr. Bu ankette
verilen qorusler sadece arastirma arnaclan doqrultusunda kullarulacaktrr. Bu
nedenle adrruzi yazmaruza gerek yoktur. Ankete qostereceqiniz

ilgi ve

vereceqiniz samimi cevaplardan dolayt sizlere tesekkur ederiz.

Ayla BiCEN
Doc. Dr. Hiiseyin UZUNBOYLU
Uzm.Cigdem HORSEN

I. Ki$iSEL BiLGiLER
1. Cinsiyetiniz;
Erkek ( )

Kadm ( )

2. Medeni Durumunuz;

Evli ( )

Bekar ( )
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II. Tam Gun Egitimde Gerceklestirilen Sosyal Faaliyetlerin Ogretmen
Goruslerine Gore Degerlendirilmesi
1- ~iir, KOtophanecilik,
Tiyatro, Drama ve

Kesinlikle
Katihyorum

Katrhyorum

Karars1z1m

Katrlmryorum

Kat1hyorum

Karars1z1m

Kat1lm1yorum

Kesinlikle
Katrlrmyorum

iletisim Sosval
1. Topluluk onunde
konusrna becerisini
gel istiri r.
2. Gazete, dergi, hikaye
ve siir okuma becerisini
geii9tirir.
3. Dinleme becerisini
gel i9ti ri r.
4. Sozcuklerin anlarruru
kavrayabilme becerisini
geli9tirir.
5. Yazrh I sozlu olarak
etkili hitabet yeteneqini
qelistirir.
6. Yazrh I SOZIO olarak
ikna edebilme yeteneqini
qelistirir.
7. Yazih I sozlu olarak
gOdOlemeyeteneqini
geli9tirir.
8. Sanatsal etkinlikler
hazirlayabilme becerisini
qelistirir.
9. Sorumluluk alma
becerisini geli9tirir.

10. Aktanlan bilgileri
betimleyebilme becerisini
qelistirir.
11. Beden dilini etkili
kullanabilme becerisini
geli9tirir.
12. Belirli bir konuyu
drama ile sunma
becerisini geli9tirir.
2- ingilizce Sosyal
Faaliyetleri (kulOp),
oarencilerin ...
1. lngilizce dilinde
gor09me yapabilme
becerisini geli9tirir.

Kesinlikle
Katihyorum

Kesinlikle
Kat1lm1yorum
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2. lngilizce yazma
becerilerini geli$tirir.
3. Ozel giinler icln
ingilizce duvar yazrst
hazrrlarna becerisini
4. Ozel haftalar icin
ingilizce panolar
hazrrlarna becerisini
5. Okul gazetelerinde
ingilizce yazi yazma
becerisini geli$tirir.
6. Yabanct dilde kendini
(ingilizce) ifade edebilme
becerilerini geli$tirir.
7. lngilizce dilinde kelime
dagarc1klanrngeli$tirir.
8. Yabanc, dilde
arastrrma yapma
becerisini geli$tirir.
9. Yabanci kaynaklarda
arastrrma yapma
becerilerini geli$tirir.
10. lngilizce tiyatro
oyunlarmda gorev alarak
kendilerini ifade etme
11. lngilizce tiyatro
oyunlarmda, sanatsal
yaratrctlrklanm geli$tirir.
3- izcilik Sosyal
Faaliyetleri (kulup),
oarencilerin ...
1. Nitelikli bir yurttas
olarak yetisrnesine katki
saglar.
2. Toplum icinde yaprci
ruha sahip, yasalara
uyan bir birey olarak
3. Toplum icinde duzen
yonetmeliklerine uyan bir
birey olarak geli$tirir.
4. Sayg11i disiplinli
baskalanru da
dusunen.yardrrn
5. Yurduna,ulusuna bagll
bireyler olarak
yetisrnelerine katkt

Kesinlikle
Kat1hyorum

Kat1l1yorum

Karars1z1m

Kat1lm1yorum

Kesinlikle
Kat1lm1yorum
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6. lnsanlrqa kars: dOrOst,
duyarh bireyler olarak
yetisrnelerine

katki

7. Gerekli el becerilerine
sahip bireyler yetistirir.
8. Oz gOvenlerinin
qelismesine katki saglar.
9. Herhangi bir alanda,
sorumluluk

almaya istekli

bireyler yetistirir.

10.

Olumlu dustmen

bireyler yetistirir.

11. Tarihi

ve kOltorel

degerleri koruyan birey
olarak yetisrneterine katki

12.

Ogrencilerin

liderlik

vastflanru qellstirfr,
4-

Resim i!j ve

Sanat

Sosyal Faaliyet (kulOp),
oarencilerin ...
1. Kendi yeteneklerini

kesfetmesine katki
saqlar.

2.

Planh cahsrna

ah$kanhg1ni kazandmr,
3, Sanat projesi
yapabilme becerisini
geli$tirir.
4. Serbest zaman
kalitelerini artrrmalanru
saglar.
5. Anlatilan hikayelenn
resmini c;izebilme
yetenegini geli$tirir.
6. lsbirlikli cahsabilme
becerisini geli$tirir.
7. Herhangi bir olayr,
drama ile
canlandrrabilrne
8. Hayal gOc;lerini ve
yaratrcihklanru
geli$tirmelerini

saqlar.

Kesinlikle
Katrliyorum

Katihyorum

Karars1z1m

Kat1lm1yorum

Kesinlikle
Katrlrmyorurn

78

9. Soyut
dusunebilrnelerini

saglar.

10. Okula yonelik olumlu
tutumlar qelistirmesini
saqlar,
11. Resim yapabilme
yeteneklerine

yon verir.

5- Satranc Sosyal

Kesinlikle

faaliyeti (kulubu),

Kat1l1yorum

Kat1hyorum

Karars1z1m

Kat1lm1yorum

Kat1hyorum

Karars1z1m

Katrlrruyorum

Kesinlikle
Kat1lm1yorum

oarencilerin ...
1. Olaylan mantiksal bir
sirayla dusunebilme
becerisini geli§tirir.
2. Problemlerin
cozurnune iliskin strateji
geli§tirmesine katki
3. Olaylara farkh bakrs
acilanyla yaklasrna
becerisini geli§tirir.
4. Zararh ahskanhklardan
uzak durmalanru saglar.
5. lsbirlikli hareket
etmelerini saglar.
6. Ki§iligini I karakterini
olumlu yonde geli§tirir.
7. Tek konu Ozerinde
yogunla§ma gOcOnO
geli§tirir.
8. Sorgulama gOcOnO
geli§tirir.
9. Arastirma ozelligini
geli§tirir.
10. Yaratrci dusunebilrne
becerisini geli§tirir.
6- Spor Sosyal
Faaliyetleri (kulup),
ogrencilerin ...
1. Karar verebilme
becerilerini qelistirir.

Kesinlikle
Katrlrycrum

Kesinlikle
Kanlrmyorum
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2. Liderlik ruhunu
geli9tirir.
3. Planh cahsrna
ah9kanhg1 kazandrrir.
4. Kareografi
haztrlarnalanru

saqtar.

5. Dans etme becerisini
geli9tirir.
7- Halk Danslan Sosyal
Faaliyetler (kuli.ip),

Kesinlikle

Kesinlikle
Kat1hyorum

Karars1z1m

Katrlrmyorurn

Kat,hyorum

Kararsrzun

Katilm1yorum

Kat1hyorum

Katrlrmyorurn

ogrencilerin ...
1. Kibns mOzikleri
e91iginde otantik halk
danslan ogretilmesi
2. Hazirlanan danslann
okul lclnde sergileme
becerisini geli9tirir.
3. Hazrrtanan danslann
okul d191 faaliyetlerinde
sergilenmesi saqlarur,
4. Halk danslarma
yonelik etkinlik plant
hazirlama becerisini

8- Bilgisayar

Sosyal

Faaliyetleri (Kuli.ip),
onrencilerin ...
1. Teknolojiyi
kullanabilme

becerisini

geli9tirir.
2. Masa Osto islernleri
yaprlabilrne becerisini
geli9tirir.
3. Bilgisayar ortammda
etkili sunumlar yapma
becerisini geli9tirir.
4. GOncel bilgilere online
olarak ulasabilrne
becerilerini geli9tirir.
5. Bilgi toplumunun
gerekliliklerine

uyan

bireyler yetistirtr

Kesinlikle
Kat,hyorum

Kesinlikle
Katrlrruyorurn
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"Tam Giin Egitimde Gereeklestirilen Sosyal Faaliyetlerin
Gore Degerlendlrilmesi

Ogretmen

Giirii~lcrine

" konulu anketin sorulan Talim ve Terbiye Dairesi Miidiirliigti

tarafmdan incelenmis ve uygulanmasmda bir sakmca gorulmemistir.
Anketi uygulamadan once okul miidiirliikleri ile temas kurulmasi ve uygulama
tamamlandiktan sonra da anket sonuclanmn Mudurlugumuze ve Talim Terbiye Dairesi
Miidiirliigti'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica ederim.
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