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ONSOZ

Bugunun

cok

hizh

degisen

dunyasmda

butun

kavramlar

tekrar

sekillendirilmektedir. Siklasan kisilerarasi ve uluslararasi iliskiler, gelisen iletisim ve
karmasiklasan dunya bireylerin yeni anlayislar gelistirmelerini zorunlu kilmaktadir.
Bu yeni dunyada bireylerin yeni anlayislar gelistirmesini saglayacak ve yasamlanm
kolaylastiracak bir etken de bu yeni dunyamn ozelliklerini tasiyan cagdas egitim
duzenlemeleri

olacaktrr. Her gecen gun yenilenen,

degisen ve gelisen bilgi

birikiminin "yasam boyu egitim" kavrarmm gundeme getirdigi ve bunun da ancak
ogrenmeyi ogrenen bireylerin yasamlannda surekli ogrenme ve cagm gerektirdigi
niteliklere sahip bireyler alma yolunda caba sarf etmeleri ile mumktm oldugu bir
gercektir.

Gecmiste bilgili insan, her seyi bilen ya da baskalarmm urettigi bilgileri beyninde
depolayan kisiydi, Bu nedenle gecmis yuzyillarda egitim, daha cok var olan bilgi
birikiminin, kulturel degerlerin ve yasamsal becerilerin yeni yetisen kusaklara
aktanlmasi olarak gorulmustur. Bugun ise bilgili insan; bilginin farkmda olan, bu
bilgiye ulasmanm yollanm bilen, ulasngi bilgiyi anlamlandrrarak ogrenen, ogrenmis
oldugu bilgilerden yeni bilgiler uretebilen ve urettigi bilgileri sorun cozmede
kullanabilen

kisi olarak kabul edilmektedir.

Insan beyni, ogrenilen bilgilerin

depolandrgi bir yer degil; etkin bir strateji merkezi olmahdir.

Egitimin islevlerinden biri de toplumun gereksinim duydugu nitelikli insan
gucunu yetistirmektir. Ozellikle, ilk ve orta ogretim kurumlan bu acidan buyuk deger
tasunaktadir. Yeni gereksinimlere uygun insan gucu yetistirme sorumluluguna sahip
olan egitim kurumlan bir eek ulkede yeniden yapilanma cahsmalan baslatrmsnr.
Okullann yeniden yapilandmlmasi
iliskilidir. Okullann

cahsmalan

yeniden yapilanmasi

ogrenciler de kaynaklardan

bilgi okur-yazarhgi ile yakmdan

ogretmenlerin

rollerini degistirirken,

elde ettikleri bilgi ile etkilesim sonucunda aktif

ogrenenler haline gelmeye baslarmstir.
Yasam boyu ogrenmenin zorunlu oldugu gunumuz toplumlannda "ogrenmeyi
ogrenme'' temel becerisinin ogrencilere kazandmlmasi

zorunlu hale gelmistir.
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Ogrenmeyi ogrenme becerisi bilgiye cesitli kaynaklardan ulasma, degerlendirrne ve
kullanma becerilerinin yam sira bilgi ve iletisim teknolojilerinin kullarumim da
zorunlu kilrmsnr. Cunku degisikliklere uyum saglama ve ogrenme kapasitesi, hangi
meslekten olursa olsun cahsanlann en degerli niteligi olmaktadrr.
KKTC Egitim Sistemi de, ogrencinin bilgiyi kullanrnasim, ozumsemesini ve
yapilandirmasim

saglayacak,

bunu

yaparken

de cagdas

ogretim

yontemleri

kullamlacak sekilde dtizenlenmelidir. KKTC Egitim Sistemi'nde 2005'ten itibaren
Olusturmaci Yaklasimlannda Egitim'e uygun olarak, yeniden yapilanma cahsmalan
baslanlmisnr. Ancak bu konuda gtintimtize kadar net bir cahsmaya rastlanmarmstir.
Bu cahsmanm, Olusturmaci Yaklasim Kurami'na iliskin yonetici ve
goruslerinin

ortaya

belirlenebilmesi

cikmasi, · yeterliligi,

ve bu alanda

hedeflenmektedir.

yapilacak

Arastirmaya baslarken,

bilgi

dtizeyi

cahsmalarda

ve

ogretmen

yaklasimlannm

yol gosterici

olmasi

zengin bilgi kaynagi ile her zaman

yammda olan ve en buyuk destegi veren degerli hocam, damsmamm Doc, Dr.
Mehmet Caglar'a ttim yogunluguna ragmen bana zaman aymp yolumu aydmlattrgi
icin 90k tesekkur ediyorum.
Veri toplama srrasmda anketi yamtlayan KKTC Milli Egitim Genclik ve Spor
Bakanhgr'na bagh idareci ve ogretmen arkadaslanma, anketi

uygulayabilmek icin

gerekli izni veren Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanli'gi Ilkogretim Dairesi
Mtidtirltigti'ne,

bilgileri ile arastirmaya katki koyan Milli Egitim Genclik ve Spor

Bakanhgi Talim Terbiye Dairesi eski mtidtirti Dr. Hasan Alicik'e 90k tesekkur
ediyorum. Tezimi bitirme asarnasmda bana destek veren sevgili arkadasim Sadiye
Esenyel'e ve verilerin istatistiksel islemlerinde bana yardimci olan sevgili arkadasim
Mukaddes S. Demirok'a 90k tesekkiir ediyorum.
Yuksek Lisans yapma konusunda beni cesaretlendiren ve egitim stiresince hep
yammda olan kiymetli arkadaslanm
boyunca bana gosterdikleri

Aysen-Ertan Aligullu'ye

ve egitim stiresi

sabrr ve anlayistan ottinl sevgili esim ve gtizel

cocuklanma 90k tesekkur ederim.
Saziye Katipoglu
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OZET
Insan haklan, ozgurluk, adalet ve esitlik gibi kavramlar yaygmlastikca,
insanlar yeni bir kisilik kazanmaya, kendine inanmaya ve gtlven duymaya
baslamistir. Cunku onemli olan insanlarm zihinlerine bilgi toplamak degil,
onlara tum yasamlan
ogretmektir.

boyunca

kendilerini

nasil gelistirebileceklerini

Yani, onlara ogrenmeyi ogretmektir. Insanlar yasamlan

boyunca cevre ile etkilesimleri sonucu bilgi, beceri, tutum ve deger
kazanrrlar. Ogrenmenin temelini bu yasantilar olusturur. Bundan dolayi
6grenme, kisilerde olusan nispeten kahci degismeler olarak tammlanabilir.

Kisinin cevre ile etkilesimi, onun surekli olarak cevresinden bir seyler
ahp-vermesi demektir. Kisi, cevresinden surekli olarak kendisine ulasan
verileri degerlendirir ve bunun sonucu olarak dusunsel duyussal veya
devinissel tepkide bulunur. Ancak, gunumuz kahplasrms egitim sistemleri,
gereksinimleri

karsilamakta

zorlanmakta,

bunun

sonucunda

da

sorgulanmaya baslanrmslardir.

Artik, ogrenci merkezli egitim ve bunu gerceklestirmeye

yonelik

girisimler hiz kazanmaktadrr. Bunlar; 6grenme si.irecinin dogasi ve amaci,
bilginin yap1s1, bilis bilgisi, gndulenmenin ogrenmeye etkileri, ogrenme icin
icsel gudu,

gudu artmci

6grenmeyi

gelistiren

odevler,

6grenmenin

gelisimsel dogasi, sosyal ve kulturel cesitlilik, olumlu iliskiler, bireysel
farkhhklar ve bilissel suzgeclerdir, Bu ilkelerin aciklamalan incelendigi
zaman, bu ilkelerin geleneksel yaklasimlarla gerceklestirilmesinin ne kadar
zor oldugunu gortllmektedir ..

Dogal olarak, bu ilkelerin dogmasma neden olan ogrenme kuramlan
veya

yaklasimlan

bulunmaktadrr.

( constructivism) yaklasnmdir.

Bunlardan

biri

de

olusturmacihk
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Bu cahsmada egitim kavrarm Olusturmacihk Yaklasirm baglarmnda
sekillendirilmeye cahsilrmstir. Bu birey - nesne iliskisinde bireyin, bilgiyi
etkin olarak olusturdugu ilkesi one cikmaktadir. Birey, ozerk ve farkmda
olarak kendi bilgilerini olusturmaktadirlar. Gunumuzde bireylerden, bilgi
tiiketmekten 90k bilgi uretmeleri beklenmektedir. Cagdas dunyanm kabul
ettigi birey, kendisine aktanlan bilgileri aynen kabul eden

degil, bilgiyi

yorumlayarak anlamm yaratilmasi surecine etkin olarak katilanlardir.

Y akm gecmise kadar uygulanan

Geleneksel

Egitim ile gecis suresi

olarak yasamlan Olusturmaci Yaklasimlarda egitim arasmdaki fakhhklann
bilinmesi, egitim sisteminin yeniden yapilandmlmaya cahsildigi donemde
yararh olacaktrr. Bu iki modelin, birey uzerinde yaratacagi etki dustlnulerek
planlanacak egitim prcgramlanm uygulayacak olan okul muduru, mud-Ur
muavini, smif ve brans ogretmenlerinin de iki egitim modeli konusunda
bilgi sahibi olmasi gerekmektedir.

Bu cahsma, KKTC
Olusturmacihk

ilkokullannda

Kurami'na

yonelik

yonetici ve

goruslerini

ogretmenlerin

belirleyebilmek

rem

yapilrmstir. KKTC genelinde rastgele yontemle secilen ilkokullarda gorevli
okul muduru, mud-Ur muavini, simf ve brans ogretmenlerine arasnrmaci ve
damsman tarafmdan gelistirilmis anketler uygulanrmstir, Anket sonuclanmn
analizi sonucu elde edilen verilerle, onceden belirlenen problem ve alt
problemlere yamtlar aranrmstir.

Arastirma sonucunda ortaya cikan bulgulara gore ulkemizdeki egitim
sisteminin

halen

Geleneksel

Egitim

sekilde

uygulanmakta

oldugu,

Olusturmaci Yaklasimlarda egitim uygulamalanna yonelik bir gecis sureci
yasandigi

ortaya

cikrmsur.

Ilkokullarda

gorev

yapan

yonetici

ve

ogretmenlerinin, Olusturrnaci Yaklasimlarda egitim uygulamalan modeli
hakkmda yeterli 619-Ude bilgi sahibi olmayisi, bu konuda donammh
olmayisi, bu modele uygun roller benimseyememeleri, egitim sistemindeki
belirsizlikler ve okullardaki donamm eksikligi gibi nedenlerden dolayi gecis
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surecinde problemlerin oldugu belirlenerek,

bu problemlerin cozumu icin

oneriler getirilmistir,

ANAHTAR KELiMELER: Yaklasim, Olusturmaci Yaklasim, Geleneksel
Egitim.
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ABSTRACT

Saziye Katipoglu

Post Graduate, Main Scientific Branch in Educational Scienses
Thesis Advisor: Doc, Dr. Mehmet Caglar
June 2010,

, As the concepts of human rights, freedom, justice and equality is being spread,
people have started to gain a new personality and have started to believe and trust
themselves. The important point is not gathering information but learning how to
improve themselves during their whole life; thus, teaching them how to learn. As the
consequences of the interaction with the environment, people gain knowledge, skills,
attitude and value in life. These experiences form the basics of learning. Therefore,
learning can be defined as permanent changes in people.

One's interacting with the environment is equivalent with one, constantly, giving
and taking from the environment. A person examines every data that one receives
from the environment and as a result the person reacts to these in an intellectual,
sensual and motional way. Nevertheless, the inflexible educational systems cannot
meet the needs and as a result, they have been started to be questioned.

Nowadays, the attempts to achieve the student centred education are gaining
pace. These are; the learning process'

nature and objective, the structure of

knowledge, the cognitive knowledge, the motivation's influences on learning, the
inner motive to learn, home works that improve motive increasing learning, the
progressive nature of learning, social and cultural diversity, positive relationships,
individual differences and cognitive filters. When we inspect the explanation of these
principles, we see how hard it is to achieve these with the traditional approaches. Of
course, there are some learning theories or approaches that have inspired these
principles to occur. One of these approaches is Constructivism.
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In this study, the concept of education has been tried to be formed in the context
of Constructivism Approach. In an individual's relation with an object, it can be seen
that the principle of forming the knowledge is done in an efficient way. Individuals
form their own knowledge autonomously and with wit. Nowadays, it is expected
from the people to produce knowledge instead of consuming it. The modem world
now approves the individuals that don't accept the knowledge given as it is, but the
individuals that interprets the given knowledge and creates new meanings to it.

Knowing the differences between the Traditional Education, applied in the past,
and the Constructivist Education, used as a transition in the system, will be beneficial
in the time of restructuring the education system. These two approaches will have an
effect ori the individuals and because of this the school headmasters, deputy heads
and teachers should know about these two approaches as they are going to apply the
planned education program in schools.

This study has been prepared to identify the view of the TRNC primary school
administrators and teachers towards Constructivism. A survey was applied to the
headmasters, deputy heads and teachers working in some primary schools that were
chosen randomly throughout TRNC, by a consultant and a researcher. With the
results acquired, from the surveys, they have tried to find solutions for the problems
identified earlier.

According to the findings from the research, it is seen that the educational
system used in TRNC is still the Traditional Education system and that the
Constructivist Education system is being used as a transition for the educational
practice. The reasons for these are: the administrators and the teachers, working in
primary schools, haven't got enough information about the Constructivist Education
system; they were not equipped towards this system; they could not assimilate
themselves into the role of this approach; the ambiguity in the educational systems
and the lack of equipment in the schools. Proposals were given to solve these
problems.
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BOLUMl

otnts
insan haklan, ozgurluk, adalet ve esitlik gibi kavramlar yaygmlastikca, insanlar
yeni bir kisilik kazanmaya, kendine inanmaya ve gtiven duymaya baslamisur. Cunku
onemli olan insanlarm zihinlerine bilgi toplamak degil, onlara tum yasamlan boyunca
kendilerini nasil gelistirebileceklerini ogretmektir. Yani, onlara ogrenmeyi ogretmektir.
insanlar yasamlan boyunca cevre ile etkilesimleri sonucu bilgi, beceri, tutum ve deger
kazanrrlar. Ogrcnmcnin temelini bu yasannlar olusturur. Bundan dolayi ogrenme,
kisilerde olusan nispeten kahci degismeler olarak tammlanabilir. Kisinin cevre ile
etkilesimi, onun stirekli olarak cevresinden bir seyler ahp-vermesi demektir. Kisi,
cevresinden stirekli olarak kendisine ulasan verileri degerlendirir ve bunun sonucu
olarak dusunsel duyussal veya devinissel tepkide bulunur.
Bu nedenle, ogrenme dinamik bir siirectir. insan yasadigi muddetce stirekli bir
seyler ogrenir. Bir konuyu ogrcnen insan artik oncekinden farkh biri olmustur, Bu
farkhlasma insanm "davrams ve tavirlanm, belki de kisiligini bile degistiren" bir
farkhlasmadir (Rogers, 1983, s. 20). Kendini tamyan ve giderek kendine gtivenen insan,
kendi degerini kesfetmis, kimseye boyun egmemesi gerektiginin farkma varrmsnr.
Sadece belli bir kesimin degil, toplulugu olusturan tum bireylerin egitim gormesi
gerektigi ortaya cikrmsnr.
Hizla degisen gtiniimtiztin diinyasmda egitim kavramlan yeni anlamlar
kazanmaktadrr. Olusturmacihk yaklasmu egitime butuncul bir dtinya gorustt, isbirligi,
cesitlilik ve esitlige saygi, ozerklik ve ozfarkmdahgi destekleme, basanya dogru
rehberlik etme, diinyadaki iliskileri sorgulama, egitim uygulamalanm degerlendirme,
, hayan her acidan tartisma, diinya ve toplumlardaki gti9 iliskilerine karsi elestirel olma
gibi yeni gorusler getirerek yeni acihmlar saglayabilir. Olustumaci yaklasim, egitimde
bireylere kendi varhklanru diger varhklarla karsilastirma olanagmi vermektedir, bu da
daha fazla hosgoni ve saygiyi beraberinde getirmektedir; bu sekilde yeni bir dtinyamn
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ortaya cikmasmi mi.imki.in ktlabilir. Bu baglamda, ozfarkmdaligi gelismis bireyler
yetistirmek olusturmaci gorus acisindan onernlidir. Olusturmaci yaklasima gore bilgi,
toplumsal iliskiler icinde bireyler tarafmdan etkin olarak olusturulan bilissel yapilardir.
Bugi.ini.in 90k hizh degisen di.inyasmdabi.iti.in kavramlar tekrar sekillendirilmektedir.
Siklasan kisilerarasi ve uluslararasi iliskiler, gelisen iletisim ve karmasiklasan di.inya,
bireylerin yeni anlayislar gelistirmelerini zorunlu kilmaktadir, Bu yeni di.inyada
bireylerin yeni anlayislar gelistirmesini saglayacak ve yasamlanm kolaylastiracak bir
etken de bu yeni dunyanm ozelliklerini tasiyan cagdas egitim duzenlemeleri olacaktrr.
Teknolojinin her yil daha da gelismesi, ulasim araclannm hizlanmasr, bir bilgi agi olarak
nitelendirilebilecek intemet'in insanlar arasmdaki mesafeleri azaltmasi, bireylerarasi
iliskileri yogunlasnrmasi ve bilgiyi kolayhkla ulasilabilir bir kavrama dontistiirmesi,
bilgi

vermeye

dayah

geleneksel

egitim

uygulamalanm

9agda~ diinyarun

gereksinimlerine cevap veremeyecek duruma getirmistir,
Insanhk tarhiyle neredeyse yasit olan egitim, hem mevcut kiilttiri.i aktaran duragan
yapisiyla, hem de kiilttirel donusumlere gore, kendini yeniden yapilandirma ihtiyacmdan
dogan dinamik yapisiyla, daima toplumlann ilgi odagi olmustur. Arnk bilinmelidir ki,
egitilmis insanlardan olusan toplumlar, sorunlanm daha kolay cozmekte ve geleceklerini
garanti aluna almaktadrrlar (Asilioglu ve digeleri, 2007: 4). Bu nedenle kuresellesen
dilnyarmzda toplumlann var olmasi iyi egitilmis insan gi.ici.ine, dolayisryle egitime
verilen oneme baghdir. Bu cahsmada egitim kavrarm Olusturmacihk Yaklasirm
baglammda sekillendirilmeye cahsilrrusnr. Bilginin bireylerin nesnelerle olan
iliskisinden dogan gecici bir gerceklik oldugu anlayisi egitime yeni boyutlar getirebilir.
Bu birey - nesne iliskisi baglarmnda ogrenenin bilgiyi etkin olarak olusturdugu ilkesi
one

cikmaktadir.

Ogrenenler

ozerk

ve

farkmda

olarak

kendi

bilgilerini

olusturmaktadirlar. Gunumuzde bireylerden, bilgi ttiketmekten 90k bilgi tiretmeleri
beklenmektedir. Cagdas diinyanm kabul ettigi birey, kendisine aktanlan bilgileri aynen
kabul eden, yonlendirilmeyi ve bicimlendirilmeyi bekleyen degil, bilgiyi yorumlayarak
anlamm yaratilmasi stirecine etkin olarak katilanlardir (Yildmm ve Simsek, 1999: 9).
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Bilginin dogasi ve ogrenme, yapilandirmacihgm temel dayanagi olmustur (Brooks
ve Brooks, 1993 :23). Yapilandirmacihk.ogretimle ilgili bir kuram degil.bilgi ve
ogrenme ile ilgili bir kuramdrr.Bu kuram bilgiyi temelden kurmaya dayanrr (Demirel
2000:233). Ozunde, ogrenenin bilgiyi yapilandirmasi ve uygulamaya koymasi vardrr
(Perkins,1999: 8).
Gecmisten gtintimiize kadar Dunya' da meydana gelen bircok degisim, toplumlan
etkilemis ve degistirmistir. Gunumuzde sanayi toplumundan, bilgi toplumuna gecis
sikmtist yasanmaktadir. Artik toplumlarm hedefi 'bilgi toplumu' olmaktrr. Bilim ve
teknolojide bircok yenilik ve gelismeye bagli olarak bilgi hizla cogalmis ve yayilmaya
baslanustir. Toplumlarm bilgi toplumu olma yolundaki hizla

ilerlemesi, egitimin

onemini bir kez daha ortaya cikarmaktadir. Bu nedenle, toplumlarm cagdas anlayislarla
donanrms, olasi gelismeleri onceden sezinleyip yeni durumlara uyum saglayabilen,
degisime ayak uydurabilen ve onderlik yapabilecek bireylerin yetismesi, birinci amaci
olmahdir (Toffler,1981).
Cagdaslasmamn gostergelerindenbiri ve belki de en onemlilerinden biri kuskusuz ki
bilim ve teknolojiye sahip olma ve bunu kullanma derecesidir. Oncelikle bilim ve
teknolojiyi ureeten bir toplum yaratmak, ardmdan da bilim ve teknolojiyi kullanabilen
bireyler yetistirmek anlam kazanmaktadrr. Gelismis 9agda~ tilkeler, gelecegi egitimle
yaratacaklanm gorduklerinden, egitime btiyiik yatmmlar yapmaktadrrlar. Artik acikca
gorulmektedir ki, diinyamizm ve toplumumuzun bundan boyle bilgiyi bilen degil,
bilgiye nasil ulasacagirn bilen insanlara gereksinimi vardrr. Bu ytizden, tilkelerin
dusunen, arastiran, sorgulayan insanlar yetistirmeleri gerekmektedir (Caglar ve Reis,
2007: 8). Bireylerin potansiyelini en list diizeyde kullanarak kazandrgi bilgiyi beceriye
doniisttirmesi gerekir. Yani bildiklerini hayata gecirmelidir, Ciinku bugun onemli olan
bilgiyi depolamak degil, onu kullanmak ve yeni bilgiler uretmektir (Ozden, 2008:76).
Egitim kurumlarmm temel islevi, toplumdaki bireylere toplumun ktiltiirel
degerlerini ve toplumsal davramslan kazandrrmak oldugu icin toplumsal yapidaki tum
degisiklikler egitim kurumlanm etkiler. Egitim kurumlan toplumsal degismeye uyum
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gosterdikleri stirece toplumsal islevlerini yerine getirebilir. Aksi takdirde, yetistirecegi
bireyler, topluma ve degismelere uyum gosteremez (Fidan ve Erden, 1998:96-97).
Gtintirntizde egitim kurumlanmn gorevi, kiiresellesmenin hedefledigi insan profilini
yetistirmektir. Ortaya cikan problemleri cozebilen, yaratici, cagin gerektirdigi bilgi ve
beceriye sahip, dilsilnen, arastiran, sorgulayan, aktif, tiretken, kendini stirekli gelistiren
ve ogrenmeyi ogrencn bireyler cagmuz insan profilini olusturmaktadir. Ulasilmak
istenen insan profiline, cagm ihtiyaclanna cevap verecek, yeni yaklasimlarla donatilrms,
yeni ve cagdas egitim sistemiyle vanlabilir.
Bilginin dogasma iliskin yeni kabuller, ogrenme ve ogretme stirecini de buyiik
oranda etkilemistir, Ogrenme hakkmda daha onceden davramsci yaklasimlarca
benimsenen yalm betimlemelerin ogrenmenin dogasmi yeterince aciklayamadigi ortaya
9lko1~trr. Ogrenmenin bilissel ve duyussal yonleri daha bir on plana cikrrustir.
Ogrenmede anlama, algilama, dilstinme, duyus ve yaratma gibi kavramlar onem
kazanrmsttr. Ogrenme psikolojisi yanmda, ogrenmenin biyokimyasi da, egitimcilrin
cahsma alanlan arasma girmistir. Ogrcnme ve ogretmeye iliskin yeni degerler,
cgrenmenin ogrenci rnerkezli olarak yeniden dtizenlenrnesini ongormektedir. Vurgu
ogrencidedir. Bilginin aktanlmasmda degil. Bilgi edinme degil, bilgiyi kullanrna ve
ondan yeni bilgi tiretrne onemlidir, Bunun icin ogretmenin bilgi aktaran konumundan,
ogretirken ogrenen konumuna gecmesi gerekmektedir. Ogretmenin, takimmm btittin
elemanlarmm kapasitesini en list diizeye cikarmaya ugrasan bir antrenor gibi, daha 90k
yetki ve sorumluluk almsasi ongoriilmektedir. Ogretimin daha az kahpsal, fakat daha
90k bireysellestirilmesi hedeflenmektedir. Ogretimin kompleks bir siirec oldugu kabul
edilmeli ve bu durum egitimin yeniden yapilandmlmasma odak noktasi almmahdir
(Ozden, 2008:67).

Ogrenmcnln parrnak izi kadar kisisel oldugunun kabul edilmesi, ilgi odagmi
ogretmekten, cgrenme yoniine dogru kaydirmaknr. Artik ogretmenin gorevi ogretmek
degil, cgrencilere ogrenecekleri deneyimler ve ortamlar sunmak, yardim etmek, yol
gostermek, ornek olrnak ve ytireklendirrnektir Boylece ogrencilerin kisisel cgrenme
profiline uygun ogrenme firsatuu sunmak da okulun gorevi haline gelmistir (Ozden,
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2008: 76-77). Bunun icin egitim kurumlanmn, bireylere var olan bilgiyi tekrar edip
ezberleten klasik egitim anlayisi yerine, bilgiyi yapilandirarak yeniden tiretecek cagdas
egitim anlayisma ihtiyaci vardir.Ogretrnen merkezli ve ogrenmeyi bilgi aktanrm olarak
goren ezbere dayah geleneksel anlayism, egitim ve ogretimde istenen gelisme ve
degismeyi yapamadigi gorulmektedir, Bu nedenle, tilkeleri bilgi toplumu haline
getirmeyi hedetleven, ogrencileri

ezberden kurtaran, onlan uretken hale getiren,

nbilginin birey tarafmdan bicimlendirildigi, deneyim ve diistincelerine dayandmlarak
olusturuldugu, egitim yaklasirnlanndan biri olan Yapilandirmacihk, diger ismiyle
Olusturmacihk gtindeme gelmistirtSeker Ozatenc K, 2010:5).
Yapilandirmacihk, bilginin ogrenci tarafmdan yapilmdanlmasim anlaur. Yani
bireyler bilgiyi aynen almaz, kendi bilgilerini yeniden olustururlar Kendilerinde var olan
bilgiyle beraber yeni bilgiyi, kend, oznel durumlarma uyarlayarak ogrenirler(Ozden,
2005: 54-55). Ogrenenlerin bilgiyi nasil ogrendiklerine iliskin bir kuram olarak
gelismeye

baslayan

yapilandirmacihk

zamanla

ogrenenlerin

bilgiyi

nasil

yapilandirdiklanna iliskin bir yaklasim halini alnustir. Yapilandirmacihkta bilginin
tekran degil, bilginin transferi ve yeniden yapilandmlmasi soz konusudur(Perkins,
1999:8).
Yapilandirmaci egitimin en onemli ozelligi.ogrenenin bilgiyi yapilandirmasma,
olusturmasma, yorumlamasma ve gelistirmesine firsat vermesidir. Ahsilmis yontemde
ogretmen bilgiyi verebilir ya da ogrenenler bilgiyi kitaplardan veya baska kaynaklardan
edinebilirler. Arna bilgiyi algilamak, bilgiyi yapilandirmak ile es anlamh degildir
Ogrenen, yeni bir bilgi ile karsilastigmda, dunyayi tammlama ve acik ama icin onceden
olusturdugu kurallanm kullamr veya algiladigi bilgiyi aciklamak icin yeni kurallar
olustururtlsrooks ve Brooks, 1993: 9). Bir baska deyisle yapilandirmacihk cevre ile
insan beyni arasmda guclil bir bag kurmadir, Ogrenenin etkin rol aldigi yapilandirmaci
ogrenmede sadece okumak ve dinlemek yerine tartisma.fikirleri savunma,hipotez
kurma,sorgulama ve fikirler paylasma gibi ogrenme stirecine etkin katihm yoluyla
ogrenme gerceklestirir. Bireylerin etkilesimi onemlidir. Ogrenenler, bilgiyi oldugu gibi
kabul etmezler, bilgiyi yaratir ya da tekrar kesfederlerfPerkins, 1999: 7).
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Her kazamlan bilgiy bir sonraki bilgiyi yapilandirmaya zemin haztrlarlar.Ctinkii,
yeni bilgiler onceden yapilannns i.izerine bina edilir.Boylece yapilandirmaci ogrenme
var olanlarla yeni olan ogrenmeler arasmda bag kurma ve her yeni bilgiyi var olanlarla
butunlestirme si.irecidir. Ancak bu siirec, sadece bilgilerin list i.iste yigilmasi olarak
algilanmamahdir. Birey bilgiyi gercekten yapilandirrmssa kendi yorumunu yapacak ve
bilgiyi temelden kuracaktir, Yapilandirrnacihk, bilginin biriktirilmesi ve ezberlenmesi
degil, dusunme ve analiz etme ile ilgilidir.
Yapilandirmaci cgrenmede asil olan bilginin ogrenen tarafmdan ahrnp kabul
gormesi degil, bireyin bilgiden nasil bir anlam cikardigidir. Bilgi, ogreaenin varolan
deger yargilan ve yasantilan tarafmdan i.iretilir. Yapilandirmacihkta bi.iti.in caba,
ogrenmelerin kahciligmm saglamasmm ve i.ist di.izey bilissel becerilerin olusturulmasma
katki getirmektir.
Egitim sisteminin temel ogelerinden biri ve en onemli uygulayicisi olan ogretmenler
belirlenmis olan konunun, dersin, okulun ve Milli Egitimin amaclan dogrultusunda
ogrencide davrams degisimini saglamakla yi.iki.imli.idi.irler. Ozellikle son yirmi yildan bu
yana farkli insanlann farkli ogrenme stilleriyle ogrendiklerini vurgulayan egitim
anlayisunn etkisiyle egitimde ilgi noktasmm ogretmekten ogrenmcyc dogru kaymasi
ogretmenin egitim ogretim uygulamalannda daha titiz davranmasmi geektirmektedir.
Artik bilgi veren ogretmen anlayismm yerini, ti.im egitim ve ogretim faaliyetlerinde
ogrencinin bireysel farkhhklanm dikkate alan ogretmen anlayisma birakmasi
gerekmektedir(Ekici, 2004:253).
Temel egitimin birinci kademesi olan ilkokullarm, kuresellesen di.inyanm
ihtiyaclanna gore uyum cahsmalan baslatarak, ogretmenin degil, cgrencinin merkezde
oldugu, bilgiye ulasirken ogretmenin rehber oldugu, yapici, yaratici, ozguveni gelismis,
arastiran, sorgulayan, bilgiye ulasmayi ogrenen bireyler yetistirebilmesi icin
Yapilandirmaci, diger adryle Olusturmaci Egitim Yaklasmuna ve bu yaklasmun
uygulanmasma ihtiyaci oldugu dusunulmektedir.
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1.1. Problem Ciimlesi

KKTC

ilkokullannda

Olusturmacihk

Kurami'na

gorev

yapan

ilkokul

yonetici

ve

ogrermenlerinin

yonelik gorusleri nelerdir? ( KKTC egitim sisterninde

uygulanan mevcut durum nedir? )

1.1.1. Alt Problemler

KKTC
Olusturmacihk

ilkokullannda
Kurarru'na

gorev

yapan

ilkokul

yonelik goriislerini

yonetici

belirlemek

ve

amaciyla

ogretmenlerinin
asagidaki

alt

problernlere yamt aranrmstir:

1-

KKTC

ilkokullannda

gorevli

yonetici

ve

ogretmenlerin

Olusturmacihk

Kurami'na yonelik gorusleri arasmda cinsiyet degiskenine gore anlamh bir farkhhk var
rmdir?
2-

KKTC

ilkokullannda

gorevli

yonetici

ve

ogretmenlerin

Olusturmacihk

Kurami'na yonelik gorusleri arasmda yas degiskenine gore anlamh bir farkhhk var
midir?
3-

KKTC

ilkokullannda

gorevli

yonetici

ve

ogretmenlerin

Olusturmacihk

Kurarm'na yonelik gorusleri arasmda en son mezun olunan kurum yani egitim durumuna
gore anlamh bir farklihk var rrndir?
4-

KKTC

ilkokullannda

gorevli

yonetici

ve

ogretmenlerin

Olusturmacihk

Kurami'na yonelik gorusleri arasmda mesleki kidemlerine gore anlamh bir farkhhk var
midir?
5-

KKTC

ilkokullannda

gorevli

yonetici

ve

ogretmenlerin

Olusturmacihk

Kurarm'na yonelik gorusleri arasmda gorev degiskenine gore anlamh bir farkhlik var
rmdir?
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6-

KKTC ilkokullannda gorevli yonetici ve ogretmenlerin Olusturmacihk

Kurami'na yonelik gorusleri arasmda gorev yaptiklan okullarm bulundugu bolge
ozelliklerine gore anlamh bir farkhhk var rmdir?

1.2.Ama~
Bu arastirmanm amaci, gi.ini.imi.izde si.irekli olarak geleneksel egitime karsihk
gtindeme getirilen ve 9agda~ bir yaklasim olan olusturmacihk konusunda, KKTC Milli
Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi ve Ilkogretim Dairesine bagh ilkokullarda gorevli
yonetici ve ogretmenlerin Olusturmacihk Kuramma yonelik goriislerini ortaya
koymaktir. Egitimcilerin yaklasmu ve profilin ortaya konulmasi amaciyla Olusturmaci
yaklasima yonelik bakis acilan ve hazir bulunusluklan acismdan var olan benzerlik ve
farklihklan belirlemek ve daha kaliteli bir egitim anlayisi ihtiyacma dikkat cekmektir.

1.3. Onem

Yapilandirmacr ogrenmede asil olan bilginin ogrenen tarafmdan alimp kabul
gormesi degil, bireyin bilgiden nasil bir anlam cikardigtdir. Bilgi, ogrenenin varolan
deger yargilan ve yasantilan tarafmdan i.iretilir. Yaprlandirmacihkta btitiin caba,
ogrenmelerin kahcrhgmm saglamasmm ve list diizey bilissel becerilerin olusturulmasma
katki getirmektir.
Yapilandirmaci yaklasim temele ahnarak gerceklestirilen ogrenme-ogretme
siirecleri geleneksel yaklasnnlara gore bazi farkhhklar gosterir, Bu farkhhklar ogretim
programmm ogelerinde de ortaya cikar, Yapilandirmaci yaklasmu temel alan egitim
prograrm, ogrenmenin kahciliguu saglayacak ve list diizey bilissel becerilerini
gelistirecek sekilde tasarlamr, Boyle bir yaklasimda merkezde ogrenci vardir,
Yapilandirmacihk, bireylere

cgrenmeyi ogretmekte ve onlar icin bilgiyi anlamh

kilmaktadir. Egitimin yeni hedefi; bilgiyi nasil ve nerede kullanacagmi bilen, kendi
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ogrenme yontemlerini tamyip etkili bir bicimde kullanan ve yeni bilgiler liretmede
onceki bilgilerinden yararlanan bir insan modeli yaratmadir, Bu hedefe ulasmada
yapilandirmaci yaklasim onemli bir rol oynamaktadir (Abbott, 1999: 68).
Yapilandirmaci egitim ortanunda hedef, bireyin bilgiyi temelden kurmasidir.
Bireyler sirnfa yasantilanyla gelirler ve ogrenmeye etkin katilarak bilgiyi zihinsel olarak
yapilandmrlar, Bu baglamda bireyler

kendi diisiince ve yorumlanru gelistirirler,

Ogrenme aktanlan belirli bir bilgi ktimesini almayi degil, bireylerin etkili dtisiinme,
sorun cozme ve ogrenme becerilerini kazanmasmi icerir (Alkan ve digerleri, 1995: 57).
Bireyler,

yeni ogrendikleri ile gecmis yasantilannda kazandiklan bilgileri

butunlestirmek ve bilgiyi anlamlandirmak icin tekrar, anlamlandrrma ve orgutleme
stratejilerinden yararlanabilirler.
Yapilandirmaci ogrenme ortammm temel ogesi ogrencidir. Ogrenciler, demokratik
bir simf ortammda gtinltik yasam problemlerinin karmasikhguu cozerek yasam boyu
kullanacaklan bilgilerini olustururlar, Yapilandirmaci yaklasimda simf ortarm,
ogrencileri ogrenmeye motive etmek ve ogrencilerin konuya ilgisini cekmek icin
ogrcnmeye uygun olarak dtizenlenir. Bu duzenlemenin nasil olacagma cgrctmcn ve
ogrenciler birlikte karar vermektedirler.
Yaprlandirmaci yaklasimda egitim ortami bilgilerin aktanldigi bir yer degildir.
Ogrenmenin ogrencinln entelekttiel etkinlikleriyle saglandrgi, sorgulamalann ve
arastirmalannm yapildigi, dusunme, uslamlama, sorun cozme ve ogrenme becerilerinin
gelistirildigi bir yerdir. Ogrencilenn bagimsiz dusunme ve problem cozme yeteneklerini
gelistirmek

amaciyla

ogrcnmc-ogretme slirecinde ozel

bir

iletisim

bicimi

benimsenmektedir. Ulkemizde Yapilandmnacihk (Olusturmacihk) yeni bir kavram
oldugundan, bu konuyla dogrudan ilgili arastirmalara rastlanmanustir.
ilkokullarda gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin Yapilandirmact

Ozellikle
Egitim

Yaklasimlanna iliskin goriislerini ortaya koyan arasnrmalann eksikligi hissedilmektedir.
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Milli Egitim Genclik ve Spor

Bakanhgi'nm, son yillarda Yapilandirmaci

(Olusturmaci) yaklasimlara onem verdigi ve bazi egitim programlanmn bu yaklasima
gore duzenlendigi goriilmektedir. Ancak

ilkokullarda Yapilandirmaci yaklasim

programlannm ne kadar uygulandigi ve ne diizeyde oldugu ve bu konuda karsilasilan
sorunlarm neler oldugu belirlenmernistir. Bu nedenle, bu arastirma, Yapilandirmaci
(Olusturmaci) Yaklasimlann ilkokullarda ne dilzeyde oldugu, bu konuda karsilasilan
sorunlann neler oldugu ve yonetici ve ogretmenlerinin gonislerinin degerlenirilmesi
acismdan

onem

tasimaktadir. Bu arastirmanm, ilkokullarda Yapilandirmaci

yaklasimlarda yapilacak olan uygulamalara 1~1k tutacagi dilstintilmektedir.

1.4 Sayiltrlar

KKTC ilkokullarmda gorev

yapan ilkokul yonetici ve

cgretmenlerinin

Olusturmacihk Kuranu'na yonelik goriislerini belirlemek amaciyla yapilan cahsmada:
1-

Kullarulan anket formu, bu arastima icin gerekli verileri toplayabilmek icin uygun

bir aractir.
2- Ankete katilan yonetici ve ogretmenler, anketi yarntlarken dusuncelerini ictenlikle
yansitrruslardir.
3- Anket, ankete katilan yonetici ve ogretmenlerin gercek dusuncelerini yansitmaktadir.

1.5 Smrrhhklar

Bu arastirma:
Kapsam acismdan; KKTC ilkokullarmda gorev yapan ilkokul yonetici ve
ogretmenlerin cinsiyetleri, yaslan, en son mezun olduklan egitim kurumu, mesleki
kidemleri, gorev alanlan, gorevli olduklan okulun bolge ozellikleri acismdan
karsilastmlmasiyla,
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Yontem olarak; nicel yontem ile,

Cahsilacagi kademe acismdan; ilkokul dtizeyi ile,

Veri kaynagi acismdan; 9 Eyllil llkokulu, Sehit Tuncer Ilkokulu, Alaykoy Ilkokulu,
Dilekkaya ilkokulu, Sehit Mehmet Eray Ilkokulu, 23 Nisan ilkokulu, Catalkoy Ilkokulu,
Alsancak Ilkokulu, Dortyol Ilkokulu, Esref Bitlis Ilkokulu, Karakol Ilkokulu, Dipkarpaz
Ilkokulu, Y edikonuk ilkokulu, Ozgiirliik Ilkokulu ve Lefke istiklal ilkokulu ile,

Stire acismdan; 2007 - 2008 ogretim yih ile suurhdir.

1.6 Tammlar ve Kisaltmalar

PDO (Probleme Dayah Ogrenme): Ogrenmc stirecinin uyaram ve ogrenme etkinlikleri
odak noktasi olarak, gercek Y<;l da gercege cok benzeyen problemlerin kullamlmasidir.

OTBB (Ogrenci Takim Basan Bolumleri): isbirlikli ogrenmede kullamlan bir tekniktir.

BOLUM2

KURAMSAL TEMELLER VE

tr.cn.t ARA~TIRMALAR

2.1. Egitimin Kuramsal Temelleri

2.1.1. Egitim Kavranu

Yasamm temeli olan insan, dogumundan olumune kadar gecen surede yasamunn
her anmda bilincli veya bilincsiz olarak egitime ihtiyac duyar. Egitim, insan
yasammm her amnda onemli bir rol oynar. Toplumun temelinin birey oldugu
dusunulurse bireyin sahip olacagi tum ozelliklerin bir toplumu her seviyeye
ulasnrabilecegi

yorumu yapilabilir. Bir toplumu uygarhk seviyesine cikaran da

olumsuzluk ve basansizhklarla yok olusa surukleyen de bireydir. Bundan dolayi
bireyin egitimi 90k onemlidir. Birey egitimine gecmeden once egitim kavrammm
gecmisten gunumuze gecirdigi evrimsel sureci anlamak ve icerdigi anlamlan
kavramak gereklidir.

Egitim kavrammm bir 90k farkh tammlamalan

yapilrmstrr. Sonmez'e gore

(1999:2) egitim, fiziksel uyanmlar sonucu, beyinde istendik biyokimyasal degisikler
olusturma siirecidir.

Erturk'e gore (1972:12) egitim; bireyin davramsmda kendi

yasantisi yoluyla ve kasith olarak istendik degisme
Tyler (1950 )' e gore egitim, kisinin davranis
( Ak:taran: Sonmez,

V.

1998:37

).

meydana getirme surecidir.

oruntulerini
Egitim,

cocugun

degistirme
kendi

surecidir

imkanlannm,

yeteneklerinin smirlan icinde gelismesini saglayacak amach, bilincli, planh bir
yasantidir (Ercan, 1995). Bu tammlar yanmda felsefi goruslere gore de farkh egitim
tammlan yapilrrnstu. Idealizm'e gore egitim, insanm bilinclice ve ozgurce Allah'a
ulasmak icin surdurdiigu biteviye cabalardir. Realizm'e gore egitim, yeni kusaga
kulturel mirasi aktararak, onlan topluma uyuma hazirlama surecidir. Pragmatizm'e
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gore egitim, kisiyi yasannlanm insa yoluyla yeniden yetistirme surecidir. Marxizm'e
gore egitim, insam 90k yonlu egitime, dogayi denetleyerek onu degistirecek ve
uretimde bulunacak bicimde yetistirme surecidir. Naturalizm'e gore egitim, kisinin
dogal olgunlasmasmi artrrma ve onun bu ozelligini gostermesini saglama isidir (
Butler 1957. Aktaran: Sonmez, V. 1998:38).

2.2. Ogrenme Kuramlari

Egitim teknolojisi, insamn ogrenme olgusunun tum yontemleriyle sistematik ve
bilimsel analizine dayanan ozgun bir disiplindir. Gunumuzde egitim teknolojisinin
iki yonde gelisim gosterdigi gorulmektedir. Bunlar; ogretim tasanmi (surec) ve
ogretim teknolojileri-teknolojik
kuramlanmn

ortaya

koydugu

sistemlerdir (urun). Ogretim tasannn, ogrenme
bilgilerin

ogretim

uygulamalannda

nasil

gerceklestirilecegi ile ugrasmaktadir. Ogrenme kuramlan da en iyi ifadeyle bireylerin
nasil ogrendigi ile ilgilidir. Ogretim tasanmmm temel islevi de ogrenme kuramlan
ile ogretim uygulamalan arasmda bir bag kurmaktadrr. Ogretimin tasanmlanmasmi
etkileyerek ogretim uygulamalanm bicimlendiren uc temel yaklasim vardrr. Bunlar;
davramscihk, bilisselcilik ve olusturmacihktir. Bu uc ogrenme kurammm gelisimini
Mergel (1998), atom teorisinin gelisimine paralel olarak incelemistir. Tarihin
baslangicmdan beri insanlar maddenin dogasuu kuramsallastirmaya cahsrmslardir.
Mergel'e gore (1998), davramsci ogrcnme teorisi zihinde herhangi bir seyin var
oldugu dusuncesinden 90k gozlenebilen davramslara odaklanrmstrr. Davramscihk
Dalton'un atom teorisiyle karsilastmlabilir. Crookes, Thompson, Rutherfold ve Dohr
gibi kisiler, atomun icinde onun davramsa neden olan bir seylerin oldugunu
kesfettiler. Boylece bilissel ogrenme dogdu, Quantum teorisi bakis acilanru kabul
ederek, davramscihk ve bilissellik uzerine gelismekte ve ogrenmenin cevre ile kisisel
bir

etkilesim

oldugunu

iddia

etmektedir.

Eger ogrenen,

ogrenme

stili ve

deneyimlerine uygun ogrenme kurarm bulur ve secerse davramssal stratejiler
olusturmaci ogrenme durumunun bir parcasi olabilir. Olusturmacihk, sema ile on
bilgi ve deneyim uzerine dayanmasi nedeniyle bilisselcilik ile baglannsi vardir. Belki
de en onemli fark degerlendirmededir,

Nesnelcilikte (davramsci ve bilisselci)

degerlendirme objektif iken olusturmacihkta subjektiftir. Bu nedenden dolayi ayn
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perspektifleri
arasmda

yansitmaktadirlar.

bazi paylasimlar

connectionism),

Bununla birlikte,

vardir.

bilisselcilikle

Spiro sema teorisi,

olusturmacihk

Schwier

Tolhurst (hypermedia) ve Dede (multimedia)

(baglantihk-

bilisselcilik

ile

olusturmacihgr iliskilendirrneye calisrmslardir (Spiro, 1991; Schwier, 1998; Tolhurst,
1992; Dede,

1992). Bu girisimlere ragmen, bilisselcilik

sistem yaklasnmm

benimserken, olusturmacihk bunu benimsememektedir. Jonassen (1991), ogretim
tasanrru konusunda su soruyu sormaktadir. Her birey bilgiyi olusturrnada sorumlusu
ise tasanmcilar
bilisselcilik

ogrcnme ciktilannm

ile olusturmacihk

ortak bir setini olusturabilirler

arasmdaki

yol catallasmasi

mi? lste

bu sorudan sonra

baslamaktadir.

Behaviorizm yani davramscihk,

Birinci Diinya Savasi siralannda bir grup

Amerikan psikologun, yapisalcihga ve islevselcilige karsi cikmalan ve bilincin ic
gozlern yontemi ile incelenmesine kusku ile bakmalan sonucu ortaya cikan, bilinc
hallerinin degil, davramslann,

gozlenebilir durumlann

incelenmesi gerekliligini

savunan psikoloji kurami akimidir. Psikolojinin bilim haline gelebilmesi icin
gozlenebilir,
bilimsel

olculebilir fenomenlerin doga bilimlerinde kullamlan objektif ve

yontemlerle

incelenmesi

islevselcilerin kullandiklan

gerekir.

Gerek

yapisalcilann,

gerekse

ic gozlem yonteminin kullamlmasi bilime aykmdir,

Davramscilann onde gelen temsilcileri Watson, Pavlov ve Dashil'dir. Bunlar bilinc
kavrarmm bir yana birakip davramslan incelemislerdir. Davramscilara,
(stimulus)-tepki

(response) psikologlan

da denir. Davramscilara

uyaran

gore objektif

tekniklerle gozlenebilen sadece cevresel uyancilara, insanlann bu uyaranlara karsihk
gosterdikleri tepkilerdir. Davramscilar, gozlem ve deney yontemini kullanrrlar.
Davramscilar, organizma ve cevre iliskilerinin insan ve hayvanlarda birbirinin ayni
oldugu kamsmdadirlar.
yapmislardir.
yaprmstir.

Bu nedenle hayvanlar uzerinde psikolojik arastirmalar

Omegin Pavlov kosullu ogrenme deneylerini kopekler uzerinde
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2.3. Klasik Ogrenme Kuramlan

2.3.1. Davramsci Kuram

• Ogrenrne, bireyin davramslanndaki gozlemlenebilir bir degismedir.
• Sunulan uyanciya karsi ogrencinin istenen tepkiyi gostermesi ogrcnme olarak
kabul edilrnektedir.
• Burada gecen uyanci kavrami, ogretirnle sunulan icerigi, tepki ise ogrencinin
gosterdigi gozlemlenebilen davramsi nitelernektedir.
• Ogretim,

genellikle

ogrenci

davramslanm

bicimlendirme iizerinde odaklanmaktadrr.

disardan

kosullama

ya

da

Ornegin, istenen bir davramsi gosteren

ogrenciye "aferin", "pekiyi" gibi sozel pekistirecler ya da iyi bir not verilerek bu
davramsm gelecekte tekrar gosterilmesi saglanabilir,
• Ogrencilerin ogrenirken hangi etkinliklerde bulunacaklan onceden onlar adma
ogretmen ya da uzrnanlar tarafmdan kararlastmhr.
amac ciirnleleri, bolum baslanndaki sorular ya
ogrencinin dikkatini materyalin onemli kisimlanna

Ornegin, ders kitaplanndaki
da

sonlarda

verilen ozetler,

yoneltmeyi

hedefleyen koyu

yazma, altun cizme, italik harflerle yazma gibi dikkat odaklarna araclan

bircok

bilgisayar yazihmmda yer verilen ahstirmalar ve sunulan geribildirimler genelde
davramscihk kokenli etkinliklerdendir.

2.3.2. Bili~sel Kuram

•

Her ogrencinin bireysel ozellikleri ve- gecmis deneyimleri cercevesinde

gosterebilecegi

farkh zihinsel isleme cabalannm

engellendigi dusunuldugunden

bilissel ogrenme kurammm savunuculan ortaya cikrmstir.
•

Ogrenme, dissal uyancilann icsel ya da zihinsel sureclerle islenmesi yoluyla

olusmaktadir. Bu kurama gore, dis cevreden duyu organlan aracihgiyla algilanan
bilgiler, zihinde trpki bir bilgisayann verileri islemesi gibi islenmekledir.
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•

Ogrenciler, etkin araclarla sunulan bilgilere dikkatini verme, yeni bilgilerle

ilgili olarak onceden edinilmis bilgileri bellekten cagirma, yeni ve eski bilgileri
iliskilendirerek yapisal acidan yeniden duzenleme ve daha sonraki ogrenmelerde
tekrar kullanmak uzere bu yeni yapiyt kendilerine ozgtl yontemlerle bellege
kodlayarak 6 grenmektedir ler.
•

Bu kuramda ogrenmenin nasil gerceklestiginin aciklamsmda insan bellegi

duyusal bellek, kisa-donernli bellek (cahsan bellek), uzun-donemli bellek gibi bazi
bolumlere aynlarak kavramsallastmlmaktadir.
•

Duyusal bellek, duyu organlan aracihgiyla dis cevreden algilanan bilgilerin

90k kisa bir sure icin tutuldugu bellek bolumunu nitelemektedir.

Bireyin dis

cevreden algiladigi her bilgi bellekte islenmemekte, bunun yerine bireyin secici
dikkati devreye girerek algilanan bilgiler icinden yalmzca dikkati cekenler ya da
belirli bir amac dogrultusunda onemli bulunanlar duyusal bellekten kisa-donemli
bellege aktanlmaktadrr.
•

Kisa-donemli bellek, yeni karsilasilan bilgilerle onceden ogrenilmi~-bilgilerin

iliskilendirildigi ve yapisal acidan yeniden duzenlendigi bellektir.
•

Uzun donemli bellek ise, anlamh olan bilgilerin kahci bicimde saklandigi

bellektir. Burada, kahci bicimde depolanrms olan bilgiler icinden yeni karsilasilan
bilgilerle iliskili olanlar kisa-donemli bellekte gerceklesen bilissel isleme etkinlikleri
srrasmda cagnlarak kullamlmakta ve daha sonra olusturulan yeni bilgi yapisi uzundonemli bellege kodlanmaktadrr.

2.3.3. Yaprlandirmaci Kuram

Ogrenme, ogrencinin duyu organlan aracihgryla dis diinyadan algrladigi belirli
bir nesne, olay, olgu ya da kavrama iliskin zihninde kendi gercegini (bilgilerini)
yapilandirmasi

ya da en azmdan onceki deneyimlerine dayah olarak gercegi

yorumlamasi silrecidir.

•

Ogrenme sirasmda ogrenciler yeni karsilastiklan bilgileri varolan zihinsel

yapilanyla karsilastirarak, yeni bilgiyi bu yapi icinde uygun bir yere yerlestirmeyi
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denerler. Eger yeni bilgi onceden varolan yapiyla celismiyor ve 6grenci yeni bilgiyle
onceki bilgiler arasmda cesitli iliskiler olusturabiliyorsa, bu yeni bilgi varolan
zihinsel yapi icinde uygun bir yere eklenerek ogrencinin zihinsel yapismm bir
parcasi haline getirilir. Boylece, baslangictaki bilgi, onceden edinilmis bilgilerle
iliskilendirilerek,

ozumsenerek

ya da icsellestirilmis

olarak

anlamh

bilgiye

donusturulur.
•

Ancak, yeni bilgi ogrencinin varolan zihinsel yapisiyla celisiyor, ya da yeni

ve eski bilgiler arasmda bir uyumsuzluk olusuyorsa, o zaman ogrenci yeni bilgi
dogrultusunda zihinsel yapismda bazi degisiklikler yaparak, bu catisma durumunu
cozmeye calrsir,
•

Her yeni ogrenme, cgrencinin zihinsel yapisuu tekrar gozden gecirdigi, ona

bir seyler ekleyerek gelistirdigi ya da gerektiginde degisiklik yaptrgi icsel bir
deneyimdir.

2.4. Ogrenme Teorileri

Teoriler kesin olarak kamtlanmamis
kullamlrrlar. Bilim adamlan

olsalar bile bir olayi aciklamak icin

dogadaki olaylan aciklarken teoriler kurarlar ve

gelecekte neler olabilecegine <lair tahminlerde bulunurlar. Bir olaym aciklanmasmda
birden 90k teorinin kullamlabilir. Bir teori bir bilim adammm bir olay hakkmdaki
gorusunu ifade eder.

Ogrenme

teorisi

ise

bir

psikologun

insanlarm

nasil

ogrendigine

<lair

aciklamalanm icerir, Teoriler onceki deneyimler ile uyumlu ve mantikh olmahdrr.
Davramslan tahmin edebilen ve deney ile test edilebilen teorilere itibar edilir. Dort
tip ogrenme teorisi vardrr. Davrams teorisi, gelisim teorisi, zihinsel (cognitive)
ogrcnme teorisi ve sosyal ogrenme teorisi. Her teoride oldugu gibi, ogrenme teorileri
de psikologlann ogrenmc hakkindaki goruslerini ifade eder ve bircok kisitlamalan
vardrr.

Her

ogrenme

teorisi

tum

beklenen

davram~fan

aciklayamayabilir.

Ogrencilerin nasil ogrendiklerini tam olarak aciklayacak bir tane teoriden bahsetmek
imkansizdir. Bununla birlikte bircok teorinin ortak paylastiklan fikirler vardrr. Yeni

18

gelistirilen ogrenme teorileri, cgrencilerin

nasil ogrendikleri ile ilgili yapilan

arastirrnalann hem bir sonucu hem de bircok arastirmaya konu olmustur. Ogrenme
teorileri davramscihk (bahaviorism) ve Gestalt'm goruslerinden yola cikip Piaget'in
aciklamalanna dayanrrns ve son olarak bilissel (cognitive) teoriler ortaya cikrmstir.
Bilissel teoriler son zamanlarda daha yaygmlasmakta ve ogrenme ile ilgili daha genis
caph aciklamalar yapmaktadir. Bilissel psikologlar ogrenmenin gercek sebeplerini
arastirmakta

ve

bunu

ogrencinin

sosyal

cevresi,

durttl

ve

tutumlannda

aramaktadirlar. Smifta bulunan ogrencilerin cesitli ogrenme sekilleri vardir. Oyle ki
farkh zamanlarda ogrenciler farkh metodlarla ogrenebilirler. Bir ogrencinin, fen
dersindeki ogrcnmc sekli matematik dersindeki ogrenme seklinden farkh olabilir.
Can'a gore yonetici, ogretmen ve ogretmen

adaylan olarak burada anlatilacak

ogrenme teorilerini detayh bir sekilde bilmek, daha iyi bir ogrenmenin

ilk

adimlanndan birisi olacaktir.

2.5. Ogrenmeye Farkh Bir BakI~ Olusturmacihk

Bilginin ve ogretimin ne oldugu, objektifligin mumkun olup olmadigmi tartisan
ve bilginin dogasi konusunda felsefi bir aciklamadir. Nesnelcilerden farkh olarak
evrensel olarak bilginin bilenden bagimsiz olmadigun savunur. Cevresiyle etkilesime
giren birey dis dunyadan gerekli informasyonu alarak kendine gore anlamlandinr.
Dolayisi ile elde edilen informasyona anlam, birey tarafmdan var olan inanclan ve
deneyimleri yoluyla yuklenir, Bilgi ise evrensel dogrulann tam bir seti degildir, Bu
nedenle, Airasian ve Walsh (1997) bilginin tam olarak dogrulanamayacagmi belirtir.
Bu dusunce bizi septiklere kadar goturmektedir. Bir 90k olusturmaci dusunce vardir.
Literaturde olusturmacihgm bilissel cirakhk, bilissel esneklik, radikal olusturmacihk,
sosyal etkilesimcilik

gibi farkh olusturmaci pozisyonlan

vardir. Bu dusunme

bicimleri arasmda fark 90k onemli olmamasma karsm bilgi insasmda bireysel ve
sosyal role yukledikleri anlam acismdan iki gruba toplanmaktadir.

Bilisselci olusturmacilar

Piaget'in

teorisinden ve Ernst von Glasersfeld'in

goruslerinden hareket ederler. Ogrenme, ogrenenin beklentileri karsilanmadigmda
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olusur goril~ilnli vurgularlar. Bu durumda ogrenen, beklentide oldugu sey ile hah
hazrrda karsilanan sey arasmdaki catismayi cozumlemek zorunda olacaktrr. Bu
Piaget'in ifade ettigi dengesizlik durumudur ve birey bu durumu ortadan kaldrrmak
icin aktif olarak bilgi olusturma surecine girecektir. Bireyin bilgi olusturma
surecinde kulturun onemini ve bireyin zihinsel modellerini vurgularlar

(Von

Glasersfeld 1995, 1996). Sosyal olusturmacilar ise isbirlikli sureclere daha 90k vurgu
yaparlar. Bilgi bireyin icinde bulundugu sosyal cevre ile etkilesimiyle olusturulur
(Airasian ve Walsh 1997, Tynjala, 1999, Duffy & Cunningham 1996).

Bilgi

bilenden bagrmsiz degildir. Deneyimlerle olusturulur. Dolayisiyla bilme bir yorum
meselesidir. Ogrenenin amaci bilgiyi insa etmektir. Kisisel olusturrnacilara gore
bilgi,

bilissel

olusmaktadir.

yapilan

ve yasantilan

Sosyal olusturmacilara

yeniden

organize

ederken

zihnimizde

gore bilgi ise sosyal etkilesim

yoluyla

olusturulmaktadir (von Glasersfeld, 1989; Vygotsky, 1978). Cobb (1994), her iki
yaklasimm birbirini tamamlayan iki unsur oldugunu belirtmektedir. Olusturmacilar
bir 90k dogru ve gercegin oldugunu soylerler, Egitimci de bu hususa dikkat
etmelidir.

Coklu

yorumlamaktadrr.
olusturmadir.

bakis

acilanm

Egitimciler

insan,

dunyayi

de

desteklemelidir.
bunu

yeniden

Ogrenenler

desteklemelidir.

yorumlayarak

dunyalanm

Ogrenme

ve eylemde

anlam

bulanarak

cevresindeki anlamh yorumlan yansitirlar. lnsamnm secimi ve eylemleri, dunyanm
yorumunun bir sonucudur. Olusturrnaci yaklasim, bilginin dogasi ve ogrenme
alamna yonelik aciklamalan ogretim uygulamalannm ve ogrcnme cevrelerinin nasil
tasanmlanacagi,

ogretmen

rolii,

degerlendirme

yaklasimlan,

icerigin

nasil

olusturulmasi gerektigi gibi hususlarda onemli isaretler sunmaktadir. Bu isaretler
geleneksel iletim temelli yaklasimlardan oldukca farkhdrr.

Nesnelci tasanmm

onceden belirlenen bir sonucu vardir ve ogrenme sureci ogrenenin zihninde onceden
ta yin edilen bilginin yer etmesine dayah bir mudahaledir. Jonnasen
olusturmaci ogrenmede ogrcnme sonuclanm

( 1991)

onceden tahmin edilemedigi

icin

ogretimin kontrol degil tesvik edici olmasi gerektigini vurgular. Ogretmenlerin en iyi
sekilde neyi nasil ogreteceklerini tasanmlama yerine, ogrencilerin en iyi hangi
kosullarda

ogreneceklerini

dusunmeleri

daha

onemlidir.

Jonassen

(1991)

olusturmacihgr, "ogrenenlerin kendi gercekligini olusturduklan ya da en azmdan
kendi deneyim ve algilanna dayanarak anlami yorumladiklan, bu yuzden bir bireyin
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bilgisi onun onceki deneyimlerinin, zihinsel yapilarmm, nesne ve olaylann anlammi
yorumlamak icin kullandiklan inanclannm bir fonksiyonu oldugunu belirtir.

Ogrenciyi merkez kabul eden ogretim anlayislanndan biri olan olusturmacihk
kurammda, bilginin dogada nesnel olarak var oldugu gorusune karsi cikilmistir.
Olusturmaci ogretim ogrencilenn daha onceki deneyimlerinden yola cikarak, yeni
karsilastiklan

durumlara anlam verebildiklerini savunmaktadrr(Von

G lasersfeld,

1995b: 77; Ayas vd., 1997; Gray, 1997: 2). Bilgi onu ogrenenler tarafmdan
olusturulan oznel yapidir. Bilgilerin olusturulmasmda, onu olusturan bireyin ve
cevresinin etkisi onemlidir ve her yeni bilgiden hem birey hem de cevresi
etkilenmektedir(Vadeboncoeur,

1997: 26). Ogrenen birey bilgiyi etkin bir sekilde

kullanarak, kendi bilgi yapilanm olusturur ve bilgileri kendine mal eder(Erdem,
2001; 18: Fosnot, 1996: 1 O; Jonassen, 1991: 6) Yani bilgi bireyin zihinsel sureclerin
aktif olarak kullamlmasiyla ve toplumsal degerlerin etkisiyle olusturulmaktadir.
Egitimin en onemli amaclanndan biri ogrencilerin faydah tutum ve davramslar
gelistirmelerini
geleneksel

saglamaktir

ogrerim

(Kolukisa, 2006:

yontemleriyle,

mevcut

12). Bu amaca yonelik olarak
otoriteler

tarafmdan

belirlenen

davranislann ogrencilere benimsetilmesi hedeflenmistir, Geleneksel kuramda bilgi
nesneldir ve ogrenenlerden bagnnsiz olarak dogada bulunmaktadrr. Modem donemin
baslamasiyla, egitimle neyin ogretilecegi bilgisi merkezi otoriteler tarafmdan siki bir
kontrol altma almrmstir. Modem cagla beraber bilgi birikimindeki hizh artis sonrasi
var olan bilgilerin ogrencilere benimsetilmesi anlayisi ve geleneksel yontemler onem
kaybederken,
yaklasirm,

ogrencilere

arastirma,

ogrenmeyi

ogretmek,

kesfetmeye

deney, gozlem, gibi yontemlerle

dayah

ogrenciler

ogrenme
goruslerini

olusturabilirlerfVries ve Zan, 1996: 104). Boylece hazir bilgilerin ezberlenmesi ya da
tekrar edilmesi anlayisi egitimciler arasmda sorgulanmaya baslanrmstir. Ogrenmeyi
ogrenme faaliyetlerinin esasun, ogrenenlerin bilgileri kendilerinin olusturmasi egitim
anlayislannm merkezine yerlesmeye baslarmstir. Bilgilerin ogrenilmesi siirecinde
ogrencilere

dusunmeyi,

problem

cozmeyi,

elestirmeyi,

kar~1la~t1g1

durumlan

yorumlayabilmeyi ve diger egitim faaliyetlerini ogrenmeleri egitimin temel hedefleri
haline gelmistir. Yani egitimin merkezinde ogretenlerin degil egitilenlerin oldugu
egitim anlayislan onem kazanmaya baslarmstmfsrooks and Brooks, 1999b: 5). Etkili
ogrenme icin ogrencilere rehberlik yaprnak onemlidir. Ogretmenlerin olusturmaci
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ogrenme kurammdaki

yeri geleneksel

yontemdekinden

90k farkhdir,

Cunku

geleneksel yontemde butun ogrencilerin aym ogrcnmc seviyesine sahip olarak kabul
edilir. Olusturmaci kuramda, insanlann sosyal cevrelerinin ve bilis duzeylerinin
ogrenmelerinde
olusturmaci

farkhhklar

ortaya

cikaracagi

kuramda ogrcnme ortamlannm

savunulmaktadir.

Bu

yuzden

da onemi buyukturrl.ittledyke

ve

\

Huxford, 1998: 1). Toplumlann devamhhgmi saglayan en onemli etken, sosyal ve
kulturel birikimlerin yeni bireylere aktanlmasiyla olmaktadir, Toplumsal iletisimin
ve aktanmm

saglanmasi

dil aracigryla

gerceklesmektedirflrilek,

2001:

77).

Toplumsal etkilesimde sadece dilin kullamlmasimn yeterli olup olmayacagi ise
tartisma konusu olmaktadir. Cunktl aktanlan her bilginin yeni bireyler tarafmdan
kabullenilecegi ya da benimsenecegi kesin degildir. Bu bilgilerin bireyler tarafmdan
kabullenilebilmesi ve uygulanabilir olmasi icin bireyler tarafindan icsellestirilmesi
gerekmektedir. Okullara hayata hazirhgm oldugu yer degil de hayatm kendisi olarak
kabul edilen yerler olarak bakihrsa toplumsallasmanm

gerceklestigi en onemli

yerlerin egitim kurumlan oldugu anlasihr. Birey uretiminde etkin oldugu ve sorunun
ve cozumun bir parcasi olarak kendini gordi.igil durumlarda toplumsallasmada daha
etkin rol almaktadir. Bu sebeple olusturmaci ogrenme kurarm bireyin sosyal
cevresini, onceki yasannlanm, ailesini okul ortarmyla butunlestirmesinden yanadir.
Modem egitim anlayisi, okullan merkezi otoritelerin kabul ettigi nesnel bilgileri
degismez ve yanhssiz bilgiler olarak yeni nesillere aktanlan yerler olarak kabul
etmektedir. Bu bilgilerin bireyler tarafmdan davrams haline getirilecegi ongorusu ile
hareket edilerek ogrencilerden bunu gerceklestirmeleri

beklenmektedir.

Dikkat

edilirse, bilginin nesnel oldugu ve ogrencilerin kisisel, zihinsel ya da bilissel
gelisimlerinin goz ardi edildigi bir egitim anlayisi benimsenmektedir. Bu anlayista
butun ogrencilerin esit seviyede esit cevresel etkenler icerisinde oldugu kabul
edilmektedir. Oysa bu egitim anlayisryla edinilen bilgileri davrams haline getirilerek
daha sonra kullamlacagi supheli bir durumdur(Richardson 1997: 10-14). Bu durum
egitimcilerin

bilginin

cgretilmesiyle

ilgili gorusleri

tartisrnalanm

da ortaya

cikarmisnr. Olusturmacihk kurammda ogrcnmc, ogrenenlerin etkin rol aldiklan var
olan bilgileri ezberlemedikleri bir egitim surecidir. Olusturmacihkta

geleneksel

egitim anlayislannm aksine tek dogru, tek yonlu bilgilerin yerine, 90k yonhl ve 90k
dogrulu bir egitim anlayisi kabul gormektedinvon Glasersfeld 1995b: 6; Yanpar,
2006: 89). Olusturmacihk kurami bu anlayisiyla egitim dunyasma farkh bir bakis
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a91s1 kazandirmistir. Cunku hem tek dogrulu egitim anlayisma, hem de bilginin
transfer edilen nesnel yapilar olarak kabul edilmesine karsi cikrmsnr. Bu gorusler
yerine bilginin birey tarafmdan olusturularak ve icsellestirilerek ortaya cikacagi ve
bununda ozgun bir yapiya sahip olacagi goril~ilnil ileri silrtilmil~ti.ir(Brooks ve
Brooks, 1999b: 16). Olusturmaci kuramm egitimden beklentisi var olan bilgilerin
ogrenciler

tarafmdan

deneyimlerine,

kendi

bulunarak

ezberlenmesi

organizasyonlanna

degil,

bilginin

dayamlarak

ogrenenlerin
kesfedilmesiyle

olusturulmasidir. (von Glasersfeld, 1996: 6).

2.5.1. Olusturmaci Yaklasnn ve Ogrenme

Olusturmaci ' yaklasimda

ogrenme,

ogrencinin

ogrenme

ortamma

uyum

saglamasiyla gerceklesir. Birey yasadigi ortama uyum sagladigi surece ogrenmeye
hazir hale gelir(Kauchak ve Eggen 2003: 232; Guzel ve Alkan, 2005: 388). Ogrenme
ortamma uyum saglayan birey ogrenme faaliyetini hazir hale gelmis olur. Onceki
bilgileriyle yeni ogrenme ortammda karsilastigi bilgiler arasmda kopru kurar.
Boylece ogrcnme icin yeni bir surec baslanus olur(Erdem, 2001: 12; Yanpar, 2006:
89). Yanpar'a gore; " ... olusturmaci yaklasnrnnda ogrenme, etkin sosyal ve yaratici
isbirligine yonelik bir surectir. Ogrenmenin aktif bir yapida olmasi bireyi, tartisan,
arastiran, iletisim ve etkilesim kurabilen, dusunmeye iten ve yeni fikirler uretebilen
kisiler olarak haztrlar"(2005:

94) Birey yasam icerisinde 90k fazla sorunla

karsilasirlar, bu sorunlar karmasik ve birbirinden farkh ozellikler icerirler, Bu yuzden
ogrencilerin sosyal yasama hazrrlamrken okul dismda karsilastigi durumlar goz
onune almmahdirt'Kauchak ve Eggen 2003: 235). Bu yuzden olusturmaci yaklasimda
okullann ve ders ortamlannm ogrencilerin gercek yasama hazirlanmasi, bu karmasik
sorunlarla

okullarda

karsilasmasi

ve

sorunlara

cozum

yollan

aranmasi

onemlidir(Duckworth ve Julyan, 1996: 56). Bu yuzden ogrenme ortamlan gercek
hayatm benzeri olacak sekilde olusturulmahdtr Olusturmaci yaklasimda bilgiler
ogrencilerin zihinsel duyussal ve sosyal cevreleriyle uygunluk gosterdigi durumlarda
gerceklesir. Ogrenciler ancak kendi olusturdugu ve kendine mal ettigi bilgileri
kullanabilir. Kullanan bilgiler daha kahci olur ve daha sonra karsilasilan sorunlarm
cozumunde tekrar kullamlabilir(Erdem,

2001: 12-16). Cunku bilgiler dogustan
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gelmez, dogrudan aktanlmaz, bireye bagh olarak olusturulurtGuzel ve Alkan, 2005:
388). Ogrenme sorun, merak ya da suphe gibi bireyi rahatsiz eden bir durumla
gerceklesir, Birey rahatsiz oldugu durumlar karsismda yasadrgi rahatsizhktan
kurtulmak, suphe ve merakmi gidermek icin ogrenir. Birey kendini rahatsiz edici
ortamlarda karsilastigi sorunlan cozerek ruhsal dengeyi saglar ve sosyal cevresi
arasmda denge kurar. Boylece birey yeni bilgiler olusturmus olur(von Glasersfeld,
1995b: 8). Geleneksel ogrcnme ortamlan dar kapsamlar icerisinde gerceklesir.
Olusturmaci ogrenme ortamlarmda her birey farkh ogrenme yapilanna sahip kisiler
olarak kabul edilir. Bu yuzden ogrenme durumlan ve ortamlan genis bakis acilanna
olanak saglayacak sekilde hazirlanmahdir. Olusturmaci yaklasimda tek dogru yoktur
bu

yiizden

problemlerin

olusturulmasma

yonelik

cozumune
ortamlar

olanak

saglayacak

hazrrlanmahdrr(Peterman,

farkh

dogrulann

1997:

154-155).

Ogrenme durumlan planh olarak smiflarda gerceklesmektir ve sunflann da sosyal
cevrenin bir kopyasi olmast olusturmaci kuramm savunulan arasmdadir(Gomleksiz,
2005: 344). Ogrenme, ogrenenlerin surec icerisindeki goril~ ve dusuncelerine onem
verdigi icin demokratik yapi uzerine kurulur. Olusturulan bu demokratik ortamlarda
sosyal cevrenin bir yansimasi olmahdir. Ogrenenler bu ortamlarda biyolojik, fiziksel
ve bilissel gelisimleriyle beraber yer almaktadirlar. Ogrenenlerin yapilanna dikkat
edilerek olusturulan demokratik ortamlar, ogrenenlerin surec icerisine katihmmi
artmci rol oynadiklan icin surece etkin katihrm saglayacaktir. Katihmcigr artrran
ogrenme durumlan, ogrenenlerin ogrenme durumlanm icsellestirmelerini ve nasil
ogrendiklerine

ycnelik

anlayis kazanmalan

saglamaktadir,

Ogrencilerin

sunf

ortamlarmda aktif olmalan sorunlann parcasi olmalarma ve sorunlara cozum yollan
aramalanna
olusturmalanna
ortamlarmm
paylasmalanna,
karsilastirma

olanak
olanak

saglayacagmdan
saglayacaktir.

olusturulmasmi
birbirlerinin
imkamm

bireylerin
Olusturmaci

savunarak,
dusuncelerini

cgrencilere

smifta

bilgilerini
kuram

kendilerinin

demokratik

ogrencinin

sunf

dusuncelerini

ogrenerek

kendi

dusunceleriyle

sunmaktadmDzden,

2003:

23).

Boylece

ogrenciler sorunlar karsismda kendi cozum yollarma ulasmis olurlar(Jaworski, 1993
Akt: Ozsevgec). Fox'a gore (2001) olusturmaci ogretim yontemlerinin bashca
ozellikleri sunlardir:
• Ogretim

faaliyetlerinde

bilginin ogrenciler

yardimci olabilecek etkinliklere yer verilir.

tarafmdan

olusturabilmesine
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• Ogretim faaliyetleri icerisinde sosyal hayattan kesitlere yer verilir.
• Bilginin olusturulmasmda her ogrenci kendi bilgisini kendisi olusturur,
• Ogrenrne surecleri ogretmen ve ogrenciler tarafmdan beraber olusturulur.
• Ogrenme stratejilerine ogrencilerin aktif katihrm ozendirilir,
• Ogrcncilcrin kendilerini ifade etmelerine imkan tamyan ortamlar hazrrlamr.
•

Degerlendirme

yapihrken

ogrencilerin

ogrenme sureclerindeki cabalan

dikkate ahmr.
•

Ogretmen bilgileri direk ogreten bir konumda degil, rehber konumundadrr.

•

Ogrencilerin

onceki bilgileri

ile yeni ogrendigi bilgiler uyumlu hale

getirilmeye cahsilut Akt, Guzel ve Alkan, 2005: 388).

Olusturmaci ogretim yontemlerinin bes temel ogesi bulunmaktadut'Ozscvgcc,
2007: 30; Akdeniz ve Saka, 2006). Bu ogeler birbiri icerisine gecmis ama kalm
cizgilerle aynlrms degillerdir.
•

Gecmis bilgilerin canlandmlmasi

•

Y eni bilgilerin o lusturulmasi

•

Bilginin anlasilmasi

•

Olusturulan bilginin uygulanmasi

•

Bilginin farkma vanlmasi.

Yukanda ifadelendirilen olusturmaci ogrenme yontemi 5E modeli olarak da
ifadelendirilmistirtkezai ve Katz, 2002; Akt Ozsevgec 2007: 30; Cepni, vd., 2001).
Girme Asamasi (Angage): Ogrenme faaliyetlerindeki

etkinlikler eski bilgilerin

transfer edilip, yeni bilgilerle bag kurmaya yonelik olmahdir. Ogrenciler bu asamada
problemlerin cozumune yonelik sorgulamalarda bulunmahdirlart Aluskahoglu, 2007:
15). Ogretmenler ise ogrencilerin konuya yonelik meraklanm uyandrrabilecek
durumlar yaratmah ya da sorularla ogrencilerin ogrcnmc ortamlannm icine girmesine
olanak

hazirlamahdirlar.

olusturmalarma

Ogrencilerin

ve bu gorusleri

konu

aciklamalanna

icerisine

cekilerek

olanak verilmelidir.

gorusler
Boylece

ogrencilerin konu anlatilmadan once konu hakkmda ne bildikleriyle ilgili fikir
edinismis o lurlar.
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Kesfetme Asamasufixplore): Bu asamada ogrencilerin yaratici dusuncelerinin
gelistirilmesine

yonelik

ortamlar

hazrrlanmahdir.

stratejilerini kullanmaya cesaretlendirilerek

Ogrenciler

farkh

sorulan kesfetmeye,

ogretim

kavramlan

ve

olgulan aciklayan iliskileri bulmaya yonlendirilmelidir(Ah1skahoglu, 2007: 15). Bu
asamada ogretmenin rehberliginde yeni kaynaklann
taramalanmn
cozum

incelenmesi, farkh kaynak

gerceklestirilmesi acik uclu sorularla ogrencilerin problemleri ve

yollanm

aciklamalan

goruslerini

Ogrencilerin

kesfetmelerine

kendilerinin

cesaretlendirilmelidir.

yardimci
icin

olunmasi

tarafmdan

ogretmenler

Ogretmenler ogrencilerin ortak cahsmalar

onemlidir.

icerisinde yer

almalarim desteklerken, cahsmalara surec icerisinde direk mudahil olmamahdir
(Trowbridge

vd., 2000:

1020-1028).

Problemlerin

coziimune

yonelik olarak

ogrencilere yeterli zaman tanmarak iyi bir rehberlik etmek ogretmenin yapmasi
gereken onemli islerdendir.

Aciklama Asamasi (Explain): Yeni tutum ve becerilerin ogrenciler tarafmdan
kazarulmasma yonelik olarak problemlere cozum bulmak amaciyla sorgulanma
surecinin basladigi asama olarak kabul edilmektedirttrzsevgec,

2007: 31). Bu

surecte, ogrencilerin kesif asamasmda bireysel ya da grupsal duzeyde olusturduklan
bilgileri birbirleriyle paylasmalanna olanak saglamr, Ogrencilerin farkh yontemlerle;
kavram haritalan, resimler vb. gibi, olusturduklan bilgileri aciklamalan beklenir.
Y apilan aciklamalar sonrasmda ogrencilerin birbirlerini elestirel dinleyebilmeleri ve
sorular sorabilmeleri

bilgilerin

daha iyi olusturulmasma

yardimci

olmahdir.

Ogretmenler bu asamada anlasilmayan kavram ya da kelimeleri aciklayarak bunlan
ogrencilerin hayatlanyla

ve sosyal cevreleriyle iliskilendirmeye cahsmahdirlar,

Boylece ogrencilerin yanhs ya da eksik bilgileri duzeltilerek tamamlanrms olur.
Aynca

ogretmenler bu asamada

bulmalanna,

aciklamalanm

ogrencilerin

kamtlarla

yaptiklan

desteklemelerine

aciklamalara
destek

kamtlar

icin tartismalar

hazirlamak, smiflandirmalar yapmak ve benzeri yontemler kullanmahdirlar,

Derinlesme Asamasufilaborate):
olarak

kabul

anlamlandrrma

edilmektedir.
ve

Yeni

5E modelinin en yogun ve onemli asamasi
bilgilerin

olusturulmasi

tam

ogrenciler
olarak

tarafmdan

anlama,

bu

asamada

gen;ekle~mektedir(Ah1skahoglu, 2007: 15). Ogrenilen ya da olusturulan bilgilerin
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uygulanmasma yardimci olunmasi gereklidir. Bu asamada ogrenciler eski bilgilerini
yeni durumlar karsismda transfer ederek bu bilgileri yeni durumlann aciklanmasmda
kullanmaya baslarlar. Yani ogrenciler, kendileri icin tamamen yeni olan bir soruna
karsi cozum yollan aramaya baslarlar. Boylece ogrenciler dusunme becerilerini
kullanarak eski bilgiler isigmda yeni sorunlann cozumune dogru hareket etmis
0

olurlar: Ogretmenler

bu asamada ogrencileri gruplar icerisinde birbirlerinden

etkilenebilecek sekilde cahsmaya yonlendirmelidirler. Ogrencilerin yeni kavram ve
becerileri

yeni

durumlarda

kullanmalanna

destek

verilmeli

ve ogrencilerin

goruslerini kamtlarla destekleyebilmeleri icin farkh aciklamalarda bulunmalarma
yardimci olmahdirlar. Bu cahsmalar sonrasmda simfta ortaya cikabilecek farkh
gorusler ogretmen tarafindan karsilastirmah olarak ya da smiflandirma yapilarak
ortaya konulmah ve ogretmenler ogrencilerin farkh aciklamalarda bulunmalanm
cesaretlendirme lidir.

Degerlendirme Asamasi: (evaluation) Ogretim faaliyetleri icerisinde olusturulan
kazammlann surec icerisinde degerlendirildigi ve ogrenci davramslannda ne gibi
degisikliklerin

oldugunun

Ogrencilerin kazammlanyla

tespit

edildigi

bolumdurtljemircioglu,

ilgili degerlendirmelerin

2005:

28).

yapilabilmesi icin konuya

acikhk getirebilecek acik uclu sorular sorularak, ogrencilerin kendi ogrenmelerini
degerlendirmeleri saglamrt'Irowbridge ve digerleri, 2000: Kabapmar vd. 2003). Bu
asamada ogretmenler surec icerisinde ogrencilerini gozlemlemeli, ogrencilerin kendi
davramslanm
davramslanm

degistirip degistirmediklerine <lair gozlemler yapmah, ogrencilerin
kendilerinin

degerlendirebilecekleri

ortamlar

hazirlamahdir

(Ozsevgec, 2007: 31). Degerlendirme yapilabilmesi icin acik uclu sorular, hikaye
olusturma sablonlan, test, gunluk tutmak, portfolyo tutmak gibi yontemler de
kullamlabilir.

2.6. Olusturmacihk Yaklasnnmm Temel Ilkelert

Olusturmacihk kurammm, diger kuramlarda oldugu gibi kendine ozgt; ilkeleri vardir.
Bu alanda 90k sayida kuramcinm ve uzmamn olmasi ilkelerin sayisnn da artnrmistir.
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Asagida

olusturmacihgin

(Hueners,

genel

olarak

uzerinde

birlesilen

temel

ilkeleri

belirtilmistir

30.05.2005):

•

Olusturmacihk;

ogrenciyi

•

Olusturmacihk;

temel

cesaretlendirir

kaynaklarm

ve ogrencinin

dismda

katihmnu

eek sayida

destekler.

cesitli

fiziksel

materyal

kullamr.
• "Olusturmacthk;

simflandirma,

analiz,

tahmin

ve yarancihk

kavramlanm

temel

ahr.
•

Olusturmacihk;

ogrencinin

dersi yonlendirmesine,

kurallann

konulmasma

katki

saglamasma izin verir.
•

Olusturmacihk ogrencinin ogrenebilme kavrarmm siirekli sorgular.

•

Olusturmacihk ogrenci ile ogretmen arasmda iletisimi destekler.

•

Olusturmacihk

ogrenciye

acik uclu, dusundurucu

ve cesaretlendirici

sorular

sorar.
•

Olusturmacilik ogrencinin temel sorumluluklanm

aynntih bir sekilde aktarmayi

gerektirir.
•

Olusturmacihk ogrencinin deneyimleri ve on bilgileri ile hedeflenen kazammlar
arasmda bag kurmasmi saglar,

•

Olusturmaci ogretmen ogrenciye gerekli zamam tamr.

•

Olusturmaci

ogretmen,

ogrencilerin

kendi

aralarmda

sosyal

etkilesim

kurabilmelerini destekler.
•

Olusturmaci ogretmen simf ici ortamlann sunulmasmda, ogrencilerde dogal bir
merak ve ilgi ortami yaratarak, ogrencilerin dikkatini cekmeyi amaclar,

Olusturmacihk kuramma gore bilgiyi ogrenme ilkeleri

ise Gagnon ve Collay

(30.05.2005) tarafmdan asagidaki sekilde ifade edilmektedir:
•

Bilgiyi olusturmada,

•

Bilgi, ogrenme eyleminde bulunan ogrenci tarafmdan olusturulur.

•

Bilgi, ogrenciler tarafindan sosyal bir cevre icinde olusturulur.

•

Bilgi

.sunulan

ogrenciler on bilgilerini kullamrlar.

snuf

ortamlarmda

ogrenmesiyle olusturulur.

ogrencilerin

yaparak

ve

yasayarak
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2.7. Olusturmacihgm Ogretme ve Ogrenme Ozellikleri

Olusturmaci kurama gore ogretme ve ogrenme sureclerinde ogretmen, ogrencileri
birer dusunur gibi gormeli, kazandmlacak

bilgileri mumkun oldugunca snufa tasiyacagi

gercek hayata dair ortamlarda vermeli, ogrencilere rehber olmah ve onlann birbirleriyle
sosyal etkilesimicinde

bulunmalanru

saglamahdir.

2.8. Olusturmaci Ogretim Tasarnnlarmm Bashca Ozellikleri

1. Ogrenci ogretmen yapilanna ulasmak yerine kendi yapilanm olusturur.
2. Her ogrenciye hitap edebilmesi icin bilginin bicimine ve etkinlikle cesitlilik getirilir.
3. Ogrctirkcn gercek durumlara, gercek nesnelere mumkun oldugu kadar 90k yer verilir.
4. Ogretmenler

kontrol

edici, empoze edici, dogrulan

sunucu degil, yardim edici,

kolaylastmci bir tavir sergiler.
5. Yanhslar, ogrenciyi tamma firsati olarak gorulur; nedenleri kesfedilerek duzeltilmesi
icin firsatlar yaratihr. Yanhs bile olsa ogrencilerin dusuncelerini soylemesi ozendirilir.
6. Planlar esnek ve seceneklidir. Ogrenme sureciyle ilgili kararlar ogrencilerle birlikte
almtr.
7. Ogrencilerin

karmasik

dusunmeleri,

soru sormalan,

goril~ ahsverisi

yapmalan

ozendirilir.
8. Ogrencilerin degerlendirmesi;
bakilarak, ogrenme-ogretme

gunluk olarak, dosyalara ve ogrencilerin urettiklerine

sureclerinin akisi icinde yapihr.

9. Yalmzca yeni ogrenilenlerle ilgilenilmeyip, on kavramlar da goz onunde bulundurulup
degistirilmeye cahsihr (Acikgoz, 2003:66).

Sonuc olarak, olusturmacihk,

ogrencinin nasil ogrendigini aciklar, ogretirnin nasil

yapilacagun aciklamaz.

2.9. Olusturrnaci Simf Ortann Nasildir, Nastl Olusturulur

Olusturmaci

sunf ortamlannm

yaratilmasi,

gercekci olmasi ve ogrenci icin anlam

oncelikle

ogrenilecek

tasnnasi gerektirmektedir.

materyalin
Olusturmaci
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ogrenme

kurarrn

bireyin

elestirel

dusunme,

sorgulama,

problem-cozme

ve

girisimciligini on plana cikanr (Brook & Brooks, 1993 .Marlowe & Page, 1998).
Ogretim etkinlikleri, aktif ogrenmeyi destekleyen gercekci etkinlikler cercevesinde
yurutulmelidir

(Wilson, 1996). Bu etkinlikler, bilissel ust duzey becerilerinin

kullanmasmi gerektirir. Etkinlikler, paylasimci ve isbirlikci cahsma ortamlannda
yurutiilmelidir. Paylasim ve tartismalann

amaci, var olan bilgilerin yansitma

yontemiyle paylasilmasim saglamak, yeni bilgilerin olusturulmasim, yani kavramsal
farkhhgm olusturulmasim kolaylastirmaktir. Etkinlikler cesitlilikleri ve farkhhklan
ile ortami zenginlestirirler. Bu etkinliklere ornek olarak asidakileri srralayabiliriz:
•

Arastirrna ya da proje hazrrlamak

•

Benzetim ya da rol cahsmalan yapmak

•

Coklu ogrenme ortarnlan yaratmak

•

Durum cahsmalan yapmak

•

Sozlu durum cahsmalar yapmak

•

Sorgulamaya dayah konusrna/tartisma ortamlan yaratmak

Olusturmaci snnf ortamlanm

yaratilmasi, sadece etkinliklerin o baglamda

uygulanmasi ile smirh degildir, Oncelikli olarak, olusturmaci anlayism basanh
uygulandigi ortamlar, gercek demokrasinin yasandigt yerlerdir. Bu ortamlarda hem
egitici hem de ogrenci etkin olarak cahsirlar.

Ogrenci, ogrenme ortamma,

sorgulayarak, zihinsel caba gostererek, arastirma yaparak, bilinen ya da sunulan
gercekleri sorgulayarak baskalanyla etkilesimde bulunur ve yenilige acik tutumlar
gelistirerek katki saglar (Deryakulu, 2000). Bir konuya butunsel boyutta bakar ve
mutlak

dogrularla

degil,

ortarmn

ve

kulturun

gerekliliklerini

gozonunde

bulundurarak esnek yargilar uretir. Sonne olarak, ogrencinin rolu bilgiyi oldugu gibi
alan degil, ureten ya da arastirandir. Yani edilgen degil, aktiftir. Egitici ise, bireyi
bilgiye ulasmasi icin kaynak saglayan, onlara rehberlik eden, ogrenciyle birlikte
ogrenci

olan

ve arastirandir.

Olusturmaci

ortarm

saglanabilmesi,

egiticinin

yonlendirmesiyle gerceklestirilebilir. Olusturmaci bir egitimci asagidaki hususlan
dikkate ahr.
•

Ogrencinin ozerkligini ve girisimciligini tesvik eder.

•

Gercek materyallerin yarusira etkilesime dayah ve gercegi modelleyen
materyaller de kullanrr.
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•

Ogrencilerin kendi hedeflerini belirlemelerini

•

Ogretim teknikleri ve icerik konusunda ogrenciye tercih hakki tamr.

•

Ogrencilerini

•

Mutlak ya da sorgulanamayacak
gerekliklerine

saglar.

soru sorma ve arastirma yapmayi tesvik eder.
dogrularla degil, deneyim, ortam ve kulturun

gore dogrulara tartisarak

ve paylasarak

ulasilmasi

gerektigini

vurgular.
•

Bireylerin oz benlik ve kisisel haklanna

•

Ogrencilerin

gercek

cozmeyi gerektiren

yasamla
etkinlikler

ilgili

saygryi kendisi ornek olarak gozetir.
deneyimleri

hazrrlarlar

yasamalan

icin problem

ve bunlara elestirel yaklasmalanm

ister.
•

Som

yonelttiginde

bekleme

guclenmesi yonundedir.

suresi

tamr

ve

sorulann

Ozellikle kavramlann/olgulann

eder. Bu sekilde bireylerin kendilerini

amaci

iliskilerin

kullamlmasim

ifade etmelerini kolaylastmms

tesvik
olurlar

(Brook & Brooks, 1993; Honebein, 1996; Windschitl, 2002). Olusturmaci

ogrenme etkinliklerinin ilk ve orta ogretim duzeyinde cesitli

derslerde

anlamh ve kahci ogrenmeye katkisi bilinmektedir (Korkmaz, 2001; Smerdon
& Burkhan, 1999; Yildmm, Ozden, & Aksu, 2000).

Ogrctmen

yetistirrne

kurumlarmda

da

olusturmaci

ogretim

ortamlanmn

yaratilmasmm (Lunenberg & Korthagen, 2003; Holt-Reynolds, 2000) ve artan sayida
olmasi kacnulmazdir. Semerci (2003) doktora ogrenimi goren ve tez asamasmda
olan ogrencilerin elestirel dusunup dusunmediklerini ve bir donernde ahnan "Gelisim
ve Ogrenme'' ile "Ogretimde Planlama ve Degerlendirme" ogretmenlik meslek
derslerinin, bu ogrencilerinin elestirel dusunme becerilerini gelistirip gelistirrnedigini
incelemistir. Arasnrma sonucunda bu iki ogretmenlik dersinin elestirel dusunce
becerilerini

gelistirdigini

bulmustur.

Ogrencilerin

arastirmaya

yonlendirilmesi,

tartisma ve soru cevap seklinde derslerin islenmesi, derse katihmda ve soru sormada
kendilerine guven duymalannm

saglanmasi gibi durumlann,

elestirel dusunce

becerilerini gelistirdigini ortaya cikrmstir. Bu baglamda, lisans ogretiminde de bu
derslerin elestirel dusunce becerilerinin gelistirilmesi yonunde ele almmasi onerisini
gundeme getirmektedir. Ogretmen yetistirme ile ilgili baska bir cahsma Kesal (2003)
tarafmdan gerceklestirilmistir.

Arastrrmaci, yabanci dil ogretmeni yetistiren bir
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kurumda ne derecede olusturmaci bir kuramm kullamldigiru bulmayi amaclarmstir.
Bulgular, yabanci dil oretmenligi ile ilgili bolumlerdeki ogretim elemanlanmn ve
ogretmen adaylanmn yontem derslerinde olusturmaci bir yaklasim kullandiklanm
gostermistir. Ancak her iki grup arasmda algi

farkhhgi gorulmustur. Ogretmen

adaylan daha 90k geleneksel yonelimler gosterirken, ogretim elemanlan olusturrnaci
yonelimler sergilemislerdir. Olusturmaci yaklasim, karsihkh konusma ve tartismayr,
bilginin olusturulmasmda temel olarak gorur (Brooks & Brooks, 1993; Hedegaard,
1997; Marlowe & Page, 1998; Vygotsky, 2002). Vygotsky (1994) etkilesimlerin bir
ust bilgi duzeyine sahip insanlann yamnda gerceklestiginde, bilgiyi olusturrnanm
daha etkin oldugunu ve etkilesimler ve paylasimlar

sayesinde bunlann elestirel

dusunceye ve yuksek duzey dusunce becerilerini pekistirdigini

vurgular. Bu

paylasimlar, Vygotsky'nin onerdigi gibi bir derece daha ust bilgiye sahip bir bireyin
yonlendirmesi gibi degil, farkh deneyimleri yasamis bireylerin katihrm olarak etkin
bulunmustur. Bu etkilesimler sayesinde, ogrencilerin kendileri de o ortamda yeni bir
kultur olusturrnus ve surekli yansitrnalar sayesinde yeni bilgileri kavramsal olarak
islemislerdir, Ornegin, smif yonetimi ahgilan disiplini saglamak amach kullamlan
bir suzgecten, ogrenmenin daha etkin ve zamamn etkili kullarulmasmi saglamak icin
gerekli

yontem

ve tekniklerin

uygulanmasi

seklinde kavramsal

bir yapiya

donusmustur, Herne kadar karsihkh konusmalar ve tartismalan genel olarak olumlu
da gorulse, bu tur ortamlarm yogun olrak yasanmasi ogrencilerde bazi sikmtilara
neden olmustur, Ornegin, bazt denekler, grup cahsmalannda rahat edemediklerini,
bazi akranlannm konuya hazirhksiz geldiklerini bunun da onlann grup calismasi
yapmak icin ilgi ve isteklerini azalttigmi bildirmislerdir.

Buna
becerilerine

ek olarak,
uymadigmi

bazi
ve

ogrenciler

grup

kisisel

ogrenme

cahsmalannm,
becerilerinin

onlarm

ogrenme

ihmal

edildigini

bildirmislerdir, Baska bir deyisle, olusturmaci ogrenme ortamlan etkin ogrenmc
ortamlan yaratma konusunda 6grenciler hem fikir olrnakla birlikte, ozellikle bireysel
ogrenme becerilerine sahip ogrenciler bu ortamlann surekli olmasun kendi ogrenme
surecleri acismdan uygun bulmuslardir. Bunlann yam sira ogrenme ve akran
ogrenmesine katkida bulunma geregine bazi bireyler duyarh davranmarmslar ve grup
cahsmalan icinde yuku, ozellikle daha cahskan ogrencilere birakrmslardir.
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2.9. 1. Ogrenci Motivasyonuna Katkisi

Genel olarak olusturmaci ogrenme ortamlanmn motivasyonu olumlu yonde
etkiledigi rapor edilmistir. Ogrenciler, aktif ogrenme ortamlanm gercek ortamlann
yansimasi gibi gormusler ve suuf yonetimi konusunda ne tur problemlerin ortaya
cikabilecegi uzerinde dusunmus ve problem cozme yollanm ararmslardir. Bunun
yamsrra, kendilerinin aktif olarak ogrenme surecine katilmalan ve akranlanyla
isbirligi yapmalan,

motivasyonu yiikselten bir etken olarak gordukleri rapor

edilmistir. Ancak isbirlikci cahsmalann

ya da grup cahsmalannm

cok olmasi

motivasyonlanm zaman zaman kirrmstir. Bunun nedenleri arasmda sunfm kalabahk
olusu ve herkesin aym derecede grup sorumlulugunu belirtmistir. Her zaman bilgiyi
olusturmaya cahsan olmak yorucu hatta motivasyonu dusurucu unsur olarak ortaya
cikrmstir.

Bazen

egiticinin

geleneksel

anlamda

bilgiyi

aktarmasma

ihtiyac

duyduklanm dile getirmislerdir,

2.10. Olusturmaci Ortamlann Olusturulmasmda

Kullamlan Materyaller

Ogrenci algilanna gore, olusturmaci etkinlikler ogrenme ortammm gercekci
olmasmi saglarrustir. Ogrenciler ve bu ttir etkinliklerin diger egitim d~rslerinde de
goz onunde bulundurulmasnn onermislerdir. Ancak kullamlan kaynaklar acismdan
bakildiginda, her ne kadar bunlar gercek ortamlar ile ilgili durum cahsmalan' icerse
de bunlann yabanci ortamlan yansitiklarun ve kendi kulturleri ile ilgili ornekler
olmadigmdan bunlan gercekci olarak kabul edemediklerini rapor etmislerdir. Bu
baglamda gercek snnf ortamlanna

ait videolann kullamlmasmm

getirmislerdir. Boyle ortamlan (video programlanm

geregini dile

seyrederek) grup icerisinde

elestirel bir gozle inceleyip ve gordukleri potansiyel sorunlara coztim getirerek, simf
yonetimi becerilerini daha verimli bir sekilde gelistirebileceklerine inanmaktadrrlar.
Bunun yamsrra, bu ortamlarla ilgili olarak egiticilerin ya da egitim ile ilgili
uzmanlann

konuk

olarak

davet

edilmesini

onermislerdir

ve

paylasimlannda bulunmalannm daha etkili olabilecegini belirtrnislerdir.

onlarla

bilgi
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2.11.Alternatif Degerlendirme Yontemlerinln Kullamlmasr

Ogrenci algilanna gore, portfolyo hazirlamak ve yeni edindikleri bilgileri surekli
yaziya yansitmak, bilginin guclenmesini ve devamhligim saglamaktadir. Ancak bu
tur etkinlikler cok zaman aldigmdan yorucu olmakla birlikte bikkmhk yaratmaktadir,
Bu baglamda da ogrenciler bunlan kendilerine getirilen yuk olarak gormektedir.
Akran degerlendirme ya da kendini degerlendirme gibi etkinlikler, bu kulturel
ortamda etkili bir yontem olarak kabul gormemektedir.

Ogrenciler, bu tur

etkinliklerin nesnel olmadignu dusunmektedirler. Degerlendirmelerinde arkadaslanm
olumsuz degerlendirerek onlan kirabileceklerini ve bundan dolayi da degerlendirme
yapmaktan cekindiklerini bildirrnislerdir.

Ozet

olarak,

ortamlarmda

bulgular,

olusturmaci

ogretmen

adaylanmn

daha yuksek

motivasyon

ile ogrendiklerini

aktif

ortaya

ogrenme

cikarrmstir.

Olusturmaci ortam sayesinde, bireyler kendilerini gercek ve anlamh ogrenmeyi
yansrtan ortamlarda gormuslerdir, Bireyler sunf yonetimi konusundaki becerileri
ogrenirken,

kendilerini

ogretmen

olarak

gormus

ve ogrendiklerini

yasama

gecirebilmek icin okullardaki farkhliklan ve dinamikleri surekli sorgularmslardir.
Ote yandan smif yonetimi ile ilgili Turkiye kokenli literaturun az olmasi bir problem
olarak ortaya cikrmsnr. Ogretmen adaylan kullamlan ders kaynaklannm tilkemiz
ortamma

yabanci

sorguladiklan

dustugum;

gorulmustur.

performanslanmn

dusunduklerini

Aynca,

degerlendirilmesinin

ogretmcn

ve

uygulanabirligini

adaylan

ogrenmelerine

portfoy

surekli

cahsmasi

ile

onemli katki sagladigmi

belirtmelerine ragmen, bunu zaman ahci ve yorucu bir surec olarak gormuslerdir.

Geleneksel ogrenme ortamlannda ogrenme dogrusal, degisken olamayan bir
yapiya sahipken, olusturmaci smiflarda dongusel ve degisken ogrenme ortamlan
vardir. Geleneksel simflar dogrulann sabit oldugu kucuk parcalann birlestirilmesiyle
butunun ortaya cikanlabilecegi anlayismdan hareketle olusurrfirdem, 2001: 30).
Geleneksel kuramm yakmdan iraga ilkesi olusturmacihgm savunuculan tarafmdan
kabul edilmez. Ogrenme, boyle basit sistematik ilkelerle aciklanamayacak derecede
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karmasik bir yapiya sahiptir( Wood, 1998: 37). O~c1

kuramda, sunflann

ogrenciyi merkeze alacak sekilde olusturulmasi gerekir. Boylece ogrencilerin goril~
ve dusuncelerini aciklamalanna, kavramlan anlamalanna ve algilamalanna olanak
saglanmis olur. Ogrencilerin bilgilerini akran grubu icerisinde degerlendirerek
yeniden gozden gecirmesine ve elestirel bir anlayis kazanmasma, farkh durumlarm
tarnsilmasma

olanak saglayarak

farkh bir ogrenme durumu saglanrms olur.

Geleneksel smiflar, ogretmen ve programlan

merkeze alarak, derslerin anlatim

yoluyla, bilgi vermek icin, konuyu okutmak, mevcut bilgileri tespit etmeye yonelik
smavlar yaparak ve degerlendirmeye tabi tutarak var olan bilgileri ogrencilere kabul
ettirmek

iizerine kurulur.

Ogrencilerin

ogrendikleri

bilgileri

davrams

haline

donusturdukleri kabul edilir. Giiniimiiz egitim anlayisi ogrencilerin simflarda bilgi
transfer

eden

araclar

olusturulmasma

olarak

gorulmesine

karsi cikar. Olusturmaci

ve simflann

bu anlayis

kuram ogrencilerin

iizerine

aktif katilimun

saglamayi amacladigmdan geleneksel egitim kurammdan fakhhklar arz eder(Yanpar,
2006: 88). 29 Olusturmaci kurama gore simf ortamlan diizenlenirken cgrencilerin
bilissel gelisimine
ogrencilerin

yonelik olarak diizenlenmesi gerekir. Olusturmaci smiflarda

zihinsel

becerilerini

gelistirerek

ders

ici etkinliklere

katilmasi

cesaretlendirilmelidir. Ogretmenler ogrencileri etkinlikler icerisine cekmek amaciyla
farkh etkinlikler gerceklestirip ogrencilerin goril~ ve dustmcelerini ortay koymalanna
olanak

saglayarak,

uygulanabilmesini

bilginin

bireysel

olarak olusturulmasun

ozendirmelidirler.

Geleneksel

simflardaki

ve bu bilgilerin
programlar

bilgi

vermek iizerine olusturuldugu icin prograrnlar hazrrlamrken bilgiyi aktarma amaci
giidiilmektedir. Cunku bilgi nesneldir, dogrudur ve kisiden kisiye degisim gostermez,
Bu anlayista ogrencilerin dusunsel yapilanna gore ders icerigi degil ders icerigine
gore ogrencilerin dusunsel yapilan

olusturulmaktadtr.

Kitaplar ve ogretmenler

dogrunun ne oldugunu en iyi bilen otoriteler olarak kabul edilmektedir. Ogrenciden
beklenen bu bilgilerin aynen kabul edilmesi, sorulan sorulara kesin olan dogru
cevaplan vermesidir. Smiflarda var olan ogrencilerin bilissel gelisimi geleneksel
egitim anlayismda aym seviyede olarak kabul edilir. Bu yuzden geleneksel egitim
ogrencilerin

yaraticrhklanna,

elestirel

dusunme

becerilerine

ve yeteneklerini

gelistirmelerine kisitlama getirir(Brooks ve Brooks, 1999b: 11-13). Geleneksel
egitimin son basamagi degerlendirmedir, Smavlarla ogrencilerin ogrenme durumlan
tespit edilirken bu bilgilerin kahcihgi ve uygulanabilir olup olmadigi tartisma
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konusudur.

Bu anlayista

egitim

hayata

hazirlanmanm

en onemli

Olusturmaci simflarda ogrenciler daha on planda bulunduklan

yoludur.

icin, ogrcnme

meraklanmn harekete gecirilmesi daha kolaydir. Ogrenci kendisinin parcasi oldugu
'

bir yapryi daha fazla benimseyecek ve onun bir parcasi oldugunu kabul edecektir.
Ogrencilerin kendilerini suufin, sunfm sorunlannm ve sorunlarm cozumlerinin bir
parcasi

olarak

gormesi

olusturrnaci

simflarda

bulunmasi

gereken

ozelliklerindendir(Erdem, 2001: 30).

Olusturmaci sunflan geleneksel suuflardan ayiran en onemli faktorlerden biri
degerlendirme
ogretmenler

yapilmasi
tarafmdan

a~amas1d.rr.
surec

Olusturmacihk

icerisinde

kurammda

degerlendirme

yapilarak

gerceklestirilir.

gozlemler

Olusturmaci kuram, degerlendirmenin tek boyutlu ya da snnrh olmasi anlayisma da
karsi cikararak ogrencilerin kendilerini degerlendirrneleri, ogrencilerin birbirlerini
degerlendirmeleri gibi cesitlilik ve zenginlik iceren degerlendirme yontemlerinin
kullamlmasim

savunur. Yani ogrenciler degerlendirme

asamasmda dahi etkin

olabilirler ve kendilerini degerlendirme olanagma sahip olabilirler. Degerlendirme
yapihrken ogrencilerin farkh ve 90k cesitli boyutlan goz onunde bulundurulur.
Geleneksel

yontemin

tek

dogrulu

ya da

yanhsh

degerlendirmesine

karsi,

degerlendirmede direk dogru ya da yanhslardan yola cikilmaz, Dogrunun kisisel
oldugu her bireyin kendi dogrusunun olabilecegi anlayisma dayamlarak ogrencilerin
kendilerini ifade etmeleri cesaretlendirilir(Safran, 2007: 22). Olusturmaci snnflar icin
hazrrlanan programlarda

cgrencilerin biyolojik ve bilissel gelisimlerine dikkat

edilerek esnek davramlmahdrr.

Programa uygun olarak olusturulacak

donaulmahdir.

Cunku

olusturmaci

kuram

sunflar

teknolojik

imkanlarla

olanaklann

etkin kullarulmasmi gerektirir. Brooks ve Brooks (1999: 20-21)

olusturmaci sunflann ozelliklerini asagidaki gibi siralarmsnr.
• Ogrenme durumlan butunden parcaya dogru bir anlayis kullamhr
• Birincil elden kaynaklara onem verilir.
• Teknolojik imkanlann kullamlmasi ozendirilir.
• Ogrencilerin etkinliklerin icerisinde yer almalan cesaretlendirilir.
• Egitim ortamlan gercek hayatm bir parcasi olarak hazrrlanrr.
• Bilissel etkinliklere onem verilir.
• Ogretim yontemleri degisken bir anlayisla verilir.

teknolojik
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• Ogrenciler arasmda tartisma ortamlan olusturularak, ogrencilerin elestirel
dusuncelerinin gelisimi uzerinde durulur.
• Sorunlar gercek hayatla baglantih olarak secilir,
• Sorular 90k yonlti ve 90k boyutlu olarak secilir.
• Ogrenenlere etkinliklere katilmalan icin yeterli zaman verilir.
• Ogrencilerin farkh gorusleri karsilasurmalanna imkan verilir.
• Ogrencilerin karsihkh konusmalanna olanak saglamr.
• Degerlendirme

ogrenme surecleri icerisinde gerceklestirilin Akt: Erdem,

2001: 34-35).

2.12. Snnf ii;i Etkinliklerde Olusturmaci ilkeler ve Uygulamalar

Olusturmaci kurarm benimsemis bir ogretmen, ogrenenleriyle isbirligi icinde en
azmdan su tur etkinlikleri yapmahdir (Brooks & Brooks, a.g.e): Ogrenenin ozerkligi
ve girisimleri desteklenmelidir.

Olusturmaci bir ogretmen, ogrenenlerin kendi

ogrenmeleriyle ilgili daha fazla sorumluluk almalanm destekler. Ozerk ogrenenler,
kisisel amac ve yaklasimlanm kendileri belirler; ogrenilecek bilgiler arasmdaki
iliskileri kendileri ararlar; bu iliskileri bulabilmek icin sorular sorup yamtlanm
olustururlar

ve

sonuclanm

kendi

aralarmda

tartisirlar.

Ogrenenlerin

kendi

ogrenmelerini yonlendirebilmeleri icin onlara daha fazla sorumluluk ve denetim
olanagi verilmesi gerekmektedir.

Ogretmen, bu surecte ogrenenin belirli bilgileri, belirli bir bicimde ogrenmesi
icin yonlendiren biri degil, ogrenenin kendi ogrenme amaclanm gerceklestirmek
uzere sectigi yolda ona yardim ve rehberlik eden biri konumunda olmahdir.
Ogretimde cesitli ortam ve materyallerin yamsira ham verileri ve birincil bilgi
kaynaklanm kullamlmahdir. Olusturmaci kurama gore ogrenme, gercek sorunlara
gecerli coziimler arama etkinliginin bir sonucu olarak gorulur, Bu nedenle, ogretimde
ogrenenin sorunu cozmek amaciyla kullanabilecegi, etkilesimde bulunabilecegi,
uzerinde dusunmesini, anlamlandirmasun ve yorumlamasim gerektiren ham verileri
ve birincil bilgi kaynaklanm kullanmak gerekmektedir. Ogrenenlerin eldeki soruna
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saglikh cozumler olusturabilmeleri icin, ogretim sirasmda belirli bir konuyu yalmzca
tek bakis acismdan ele alan kaynak ya da materyalleri kullanmak yeterli degildir. Bu,
hem ogrenenlerin

aym konuya

iliskin farkli bakis acilanm

tam anlarmyla

ogrenememelerine, hem de sunulan bakis acisiyla smirh bir anlayis gelistirmelerine
neden olur. Oysa, olusturmaci ogrenmenin hedeflerinden biri, cgrenenlerin belirli bir
konuya iliskin coklu bakis acilanm gorebilmelerini ve bu farkh gorusleri kullanarak
kendi ozel anlayislanm olusturmalanna yardimci olmaktrr.

, Bir ogrenme gorevini olustururken "belirlemek", "karsilastmnak'', "sunflamak",
"cozumlemek'', "olusturmak" gibi list duzey bilissel etkinlikleri gerektiren gorevlere
agirhk verilmelidir. Olusturmaci ogretmenler, bir ogrenme gorevini olustururken
"saymak",

"listelemek",

"adlanm

soylemek",

"bilmek",

"tammlamak"

gibi

ogrenilecek icerigin basit bicimde ezberlenmesine yonelik ogrenme gorevlerini degil,
"suuflamak", "cozumlemek'', "belirlemek", "olusturmak", "tartismak" gibi daha list
duzeydeki bilissel etkinlikleri iceren gorevler olusturmahdirlar. Basitce ezberlenen
bilgiler

cok

kolay unutulmakta

kullamlamamaktadtr.

ve ilerde

gerektigi

zaman

etkin

bicimde

Ogretim sirasmda ogrenenlere sunulan ogrenme gorevleri,

onlann ogreadikleri bilgileri gercek yasamda karsilastiklan sorunlann cozumunde
kullanabilmelerine olanak saglamahdir. Bir ogrcnme gorevi olusturulurken, gorevin
gercek yasamda

karsilasilan

duzeyde

karrnasik olmasma

Olusturmaci kuramda ogrenme uygulamalannda

dikkat

edilmelidir.

ogrenenlerin yerine getirmeleri

gereken ogrenme gorevlerinin ya da ogrenecekleri icerigin gercek yasamdaki kadar
karmasik ve aynnnh olmasi gereklidir. Boylece, ogrenilecek olan bilgilerin gercek
yasam baglamrnda yer almasi ve yeni bir durumla karsilasildigmda kolayca transfer
edilebilmesi saglamr. Bu tur bir egitim alan ogrenenler yasamda daha basanh olur.
guclukler karsismda yilmaz ve yasama yon veren degerlerin yeniden uretilmesine
katkida bulunurlar. Bir ogrenme gorevi olusturulurken, gorevin dogrudan parcalara
aynlmasi yerine oncelikle butuncul olarak tasarlanmalidir. Olusturmaci ogretmenler,
sunacaklan konularm duzenlemesini gercek ve karrnasik sorunlar, dusundurucu
aynntilar ve hatta karsit durumlar baglammda yaparlar. Bunun nedeni, ogrenilecek
bilgi ya da dusunceler ne kadar butuncul bir yapi icinde sunulursa, ogrenenler o
konuyu kapsamh ve butunsel olarak egreamelerinin amaclanmasidir. Geleneksel
uygulamalarda

icerik

cogunlukla

bir

buttm

olarak

degil,

kilc;ilk

birimlere
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aynstinlarak tekil parcalar uzerinde odaklamlarak sunulur, Dolayisiyla, ogrenenler,
sunulan parcalardan kendilerince anlamh bir butun olusturmada zorlanrrlar. Bu da,
icerik ogelerinin birbirinden kopuk ya da yahtilrms bicimde ogrenilmesine ve
aralanndaki

iliskiler

ya

da

karsihkh

etkilesimleri

iceren

buttmltlgun

kavranamamasma neden olur. Ders ogrcnen tepkilerine gore yonlendirilmeli, gerekli
oldugunda ogretim stratejileri ve icerik degistirilmelidir,

Olusturmaci bir ogretmen, ogrenenlerden gelen tepki ya da isteklere gore
dersinin akisim degistirebilir. Sunfm ilgilenmedigi bir konuyu ortadaki ilgisizlige
karsm aym bicimde sunmada israr etmek yerine, ogrenenlerin daha 90k ilgi
duyduklan noktalara agirhk verip, pek ilgi duymadiklan

konulan gerektiginde

erteleyerek ogrenenlerin ilgisini ve derse katilma isteklerin canh tutmak olanakhdrr.
Ogrenilecek konuyla ilgili gorusler ogrenenlerle paylasilmadan once, ogrenenlerin o
konuya

iliskin goruslerinin

ve bakis acilarmm ne oldugunu belirlenmelidir.

Ogretmen, islenecek konularla ilgili cgreuenlerin goruslerini belirlemeden, dogrudan
kendi sahip oldugu goru~ ve bilgileri sunmaya kalkarsa, ogrenenlerin kisisel
goruslerini

birbirleriyle

paylasip uzerinde

dusunmeleri

saglanamaz.

Bu gibi

dururnlarda, cogu ogrenen, ogretmenin goruslerini "dogru yamt" olarak benimser.
Boylece, ogrenenlerin kendi goruslerini ifade etmeleri ve daha sonra da kendilerine
ozgtl bir gorus gelistirmeleri engellenmis olur. Dahasi, cgretmenin, ogrenenlerin
konuya bakrs acilarmr bilmesi, kendisine ogrenenlerin dusunme bicirnlerine iliskin
ipucu saglar. Ogrenenlerin ne dusundugunu ve nasil dusundugum; anlayan bir
ogretmen, ogrenenleri hangi etkinliklere yonlendirmesi gerektigini ogretimi hangi
baglamda ve nasil daha anlamh hale getirebilecegini

kolayhkla belirleyebilir.

Ozellikle baslangicta karsilasrlan hatah ya da eksik bakis acilan, ogretimin nereden
baslatilabilecegi ve hangi noktalara agirhk verilmesi gerektigi yonunde ogretmene
islevsel kamtlar saglar. Ogretimin basmda ogrenenlerin konuyla ilgili goruslerine
karsit nitelikte ogrenme deneyimleri
dusunmeleri ve tartismalan

sunulmah,

olabildigince

farkh acilardan

saglanmahdir, Ogrenenler cogu zaman ogrenilecek

konuyla ilgili kendi goruslerine siki sikiya baghdirlar ve bu gorusler eksik ya da
yanhs bilgilenmeye de dayah olabilir. Ogretmenlerin, dogrudan kendi goruslerini
sunarak, ogrenenlerin kafasmdaki

gorusleri degistirmeleri

zordur. 0 nedenle,

ogretmenler, ogrenenlerin goruslerine karsit ornekler sunarak, benzerlikleri ve
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farkhhklan

vurgulayarak, uzlasmaci ya da yenilige acik tutumlan ozendirerek

ogrenenlerin kendi gorusleri uzerinde yeniden dusunmelerine ve yeni bir gorii~
olusturrnalanna onderlik edebilirler. Boylelikle, ogrenenler, bir konuda birden fazla
dogrunun olabilecegi yonunde esnek ve ihmh bir tutum da gelistirebilirler.
Ogrenenlerin ilgilerini cekecek sorunlar ortaya atilmahdir. Olusturrnaci kuramda
ogretmenler, ogrenenlerin ogrenmeye karsi ilgilerini saglamak iizere onlann ilgilerini
cekecek sorunlar bulup, olusturup, ogretimi bu sorunlann cozumlenrnesi yonunde
gerceklestirirler. Ogrenenlerin konuya ilgisinin saglanmasi, ogretmenin olusturacagi
sorun durumunun ogrenenlerin ne derece ilgisini 9ekecegiyle yakmdan iliskilidir,
Ogrenenlerin ilgisini derse cekecek iyi bir sorun, hem ogrenenin cozum icin
gecerliligi smanabilir bir yargida bulunmasmi gerektirmeli, hem de sorunun cozumu
icin tek dogru yol yerine birden cok cozum seceneginin kullamlabilmesine olanak
tamyacak kadar karrnasik ve eek yonlti olmahdir. Ogrenenlerin hem ogretmenle,
hem oteki ogrenenlerle diyalogu desteklenmelidir. Ogrenenlerin sunulan icerige
iliskin dusunce ve goruslerini degistirmenin ya da gtlclendirmenin cok etkili bir yolu,
dusuncelerini toplumsal olarak paylasmalanna izin vermektir.

Smif icinde ogrenenlere kendi gorii~ ve dusuncelerini anlatma ve arkadaslannm
dustmcelerini dinleyerek bunlar uzerinde dusunme olanagi vererek, onlann bireysel
dtlsttncelerini toplumsal olarak smayabilmeleri icin uygun ortam yaratilabilir. Bunun
icin, ogrenenler smifta hem ogretmenle hem de arkadaslanyla rahatca diyalog
kurabilme

firsatlanna

sahip

olmahdrrlar.

Ogrenenlere acik uclu, dusundurticu, anlamh ve derinligi olan sorulur sorularak
onlann

konuyu

arastirmalari

desteklenmeli

aym zamanda

ogrenenleri

kendi

arkadaslanna sorular sormasi ozendirilmelidir. Olusturmaci kuramda ogretmenler,
ogrenenlerin

islenecek

konulara

iliskin

kendi

desteklemek uzere karmasik ve dusundurucu

goruslerini

olusturabilmelerini

sorulan kullanrrlar. Ogrenenlere

yoneltilen bu tur sorulann yamtt bilgilerin basitce ezberlenmesini degil, eek yonlu
dusunulerek ogrenen tarafmdan gelistirilmesini gerektirmelidir. Bu tur sorulann cogu
zaman birden cok yamti olabilir ve ogrenenlerin bir yamt gelistirebilmeleri icin
konuyu kapsamh ve derin bicimde arastirrnalan gerekir. Unutulmamak gerekir ki,
her soru ogrenmeye katkida bulunmaz, yalrnzca derinligine bilgi islerne gerektiren
sorulan ogrenme acismdan deger tasir. Ogrenenlere bir soru yoneltildiginde, olasi bir
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yamt i.izerinde dusunebilmeleri icin yeterince bekleme si.iresi tanmmahdir. Cogu
cgrenen sunfta sorulan sorulara zihninde yarut ararken, yamt ogreten ya da baska bir
ogrenen tarafmdan verilip gecilir. Ogrenenlerin sorulara yamt bulmak uzere
zihinlerindeki bilgileri islemek icin zamana gereksinimleri vardir. Anmda yamt
isteyers.bir ogretmen, ogrenenlerin konu uzerinde dusunmelerini engellemis olur.
Olusturmaci kuramm anlayisiru benimsemis bir ogretmen, dusundurucu ve karmasik
sorular ortaya attigmda, ogrenenlere yeterli dusunme zamam vererek, onlann yaniti
bulmak uzere zihinsel yatmm yapmalanna ve katilrmlanna olanak tamrnahdir.
Ogrenenlere,

sunulan bilgiler arasmda iliski kurabilmeleri ve cesitli gorusleri

birbirleriyle karsilastirabilmeleri icin zaman verilmelidir.

Olusturmaci kuramda ogretmenler, ogrenenlerin konuyla ilgili bilgiler arasmda
baglantilar kurabilmeleri

icin yeterli sure ve arac-gereci saglarlar. Bu yolla,

ogrenenler, farkh gorusleri birbiriyle karsilastmr, benzer ve karsit yonleri belirler ve
sonucta bi.iti.inci.il bir bicimde konuya iliskin kendi goruslerini gelistirirler. Bilgiler
ogrenene

birbiriyle

iliskilendirilmeden

ardisik

bicimde

sunulup

gecilemez.

Ogrenenden beklenen, ogrenme sirasmda karsilasngi yeni bilgileri hem kendi
aralannda

hem de onceden ogrenmi~ oldugu bilgilerle anlamh

bir bicimde

iliskilendirmesidir. Bu ise, caba ve zaman isteyen bir etkinliktir. Ogretim sirasmda
ogrcnme dongusu modeli (kesfetme,
ogrenenlerin

dogal

merakmi

kavrami tamtma, uygulama)

beslenmelidir.

Olusturmaci

kuramda

kullanarak
ogretmen,

ogrenenlerin konuya karsi merakim uyandirmak ve dikkatini cekmek uzere once
arac-gereclerle ogrenenlerin

etkilesimini saglar, Bu asamada, ogrenenler arac-

gereclerde yer alan konulara iliskin sorular ve gorusler olustururlar - kesfederler.
Daha sonra, ogretmen, ogrenenlerin kendi olusturduklan sorular ve gelistirdikleri
goruslere odaklanarak dersi isler, ilgili kavramlan ya da terimleri verir - kavram
tamtihr. Son asamadaki etkinlikler, ogrenenlerin, uzerinde cahsilan kavramlara
iliskin yeni bir bakis a91~1 ve gorus gelistirmelerine yardimci olacak yeni sorunlar ya
da durumlar uzerinde surdurulur - uygulamr. Ogrenenlerin basansi, ogrenme
baglamma gore degerlendirilmelidir. Olusturmaci kuramda ogretmen, ogrenenlerin
ezberleme yeteneklerine dayah olarak belirli bir konuya iliskin ne bildikleri uzerinde
degil, daha 90k performans ve dusunme surecleri uzerinde odaklamr. Bu nedenle,
olctlt-dayanakh, yani neyin basanh olarak kabul edilecegini onceden belirleyen ve
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tek dogrulu smavlardan 90k, gercek durumlara dayali sorun cozrne becerilerini olcen
performans degerlendirrne yaklasimlanni kullarur. Bu tlir bir degerlendirrnenin
amaci, ogrenenlerin smav sorulanna dogru yarnt verip vermediklerini belirlemekle
suurh degildir, Bunun 90k otesinde, ogrenenlerin konulan nasil anladiklanni ve
onceki dusuncelerinden farkh ne tur yeni dusunceler olusturduklanm belirlemektir.

0 nedenle, degerlendirme _ etkinlikleri, yalmzca ogretimin ortasmda ve sonunda
uygulanan smavlarla degil, tum ogretim boyunca surer ve yalmzca smavlarla degil,
gozlem, gorusme, tartisma, ogrenme etkinlikleri sirasmda ogrencilerce olusturulan
tum yaratilan

(raporlar, notlar, cizimler, odevler, proje cahsmalan,

resimler,

bultenler, koleksiyonlar vb.) iceren dosyalann degerlendirilmesini de kapsar. Bu
yapildiginda, daha genis ve aynntih bir degerlendirrne ortaya cikar. Daha da
onemlisi, bireysel

gelisim, yaraticr etkinlik ve toplumsal

sorumluluk bilinci

ozendirilmis olacaktrr. Bu da, her ogrenenin kendi cabalan hakkmda geribildirim
almasi demektir. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta, geribildirim ne kadar
aynntili ve degisik baglamlara dayah olursa, yararlanma duzeyi de o kadar
artmaktadrr.

Programlann

uygulanabilir

olmalan

ancak programlan

uygulayacak

olan

ogretmenlere baghdir, Ogretmenlerin sahip olduklan ozellikler yeni programlarm ·
uygulanabilmesi icin vazgecilrnezdir.

2.12.i. Olusturmacihk Kuramm Uygulandigr Egitim Ortamlarmda Ogretmen

Rolleri N elerdir

Olusturmaci egitim ortammda ogretmen, geleneksel ogretimde ahstrgr ve yillardir
surdurdugu sunfta disiplin saglayicihk, bilgi dagiticihk vb. rollerinden siynlarak
ogrenmeyi kolaylastmci bir yardimci, dost ya da her hangi bir gereksinme anmda
kendisine basvurulabilecek bir damsman gibi gorunur. Srmfta isbirligi ve etkilesimi
kolaylastmci tutum ve davramslar sergiler. Ogrenilccck ogeleri, ogrenciler bakimmdan
anlamh ve ilginc kilacak frrsat ve ortamlar yaratrr. (Slavin, 1994' den aktaran, Yasar,
1998). Verimli bir ogrenmenin gerceklesrnesi icin, ogrencinin, ogrenme-ogretme
surecinde sorumluluk almasi gerektigine inamr. Okul ortammda gerceklestirilecek
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ogrenmelerin ogrenci-merkezli olmasim ister ve bu yonde caba gosterir. Ogrcncilerin
bagimsiz dusunme ve problem cozme yeteneklerini gelistirmek amaciyla ogrenmeogretme surecinde ozel bir iletisim bicimini benimser. Bu iletisim biciminde ogrencilere,
"Bu konuyla ilgili olarak ne dusunuyorsunuz?", "Nicin boyle dusunuyorsunuz? "Nasil bu
sonuca ulastnuz'i'tgibi sorular yoneltir, Ogrencilcrc, "Evet", "Hayir" yamti gerektiren
sorular yoneltmekten ozellikle kacimr. (Alkove ve McCarty, 1992 'den aktaran Yasar,
1998). Olusturmaci ortamda ogretmen, ogrencilerin bireysel farkhhklanna uygun
secenekler sunar, yonergeler verir. Her ogrencinin kendi karanm

kendisinin

olusturmasina yardimci olur. Herhangi bir sorunla karsilasan ogrencinin sorununu hemen
cozmek yerine, sorunun bizzat ogrenci tarafmdan cozumlenmesi yonunde caba gosterir.
Ogrencinin acikca yanhs yapmasi durumunda bile hemen hataya isaret etmek yerine,
hatanm bizzat ogrenci tarafmdan gorulerek duzeltilrnesine yardimci olur (Yasar, 1994:
515-521). Olusturmaci ortamda ogretrnen, cahsma gruplan olusturup, grup ve grup
uyelerinin sorumluluklanm belirleyerek isbirligine dayah bir ogrenmenin gerceklesmesi
yonunde caba gosterir, Bu amacla gruplar arasmda dolasir, yardima gereksinim duyan
grubun yamna giderek gruba yardimci olur ve gerektiginde grubun dogal uyesiymis gibi
ogrenme-ogretme etkinliklerine katilarak ogrencilerin ogrenmelerini kolaylastirmaya
cahsir. ( Y asar, 1993: 32). Omegin olusturmaci anlayism benimsendigi bir matematik:
dersinde, problem cozumuyle ilgili hatah islem yapan bir ogrenciye, ogretmen, "
Suradaki isleminiz hatah, onu soyle duzeltinizl " biciminde uyarmak yerine, "
Problemin cozumuyle ilgili olarak hangi islemleri, hangi gerekceyle yaptunz?" "
islemlerinizde herhangi bir hata oldugunu dusunuyor musunuz?" " Eger varsa, bu
hatanm nerede oldugunu dusunuyorsunuz?" " Bu hatayi nasil duzeltebilirsiniz?" gibi
sorular yonelterek ogrencinin hatayi bizzat kendisinin bulmasi ve duzeltmesi yonunde
caba gosterir. Olusturmaci ogretmenin gorevi ogrencilere matematik cahsmada "dogru"
olan yetiskin yontemlerini nakletmektense ogrencilerin uygun matematiksel fikirlerine
rehberlik yapip onlan desteklemek oldugu icin bazilan olusturmaci yaklasmn yetersiz ve
herkese acik bir kesif olarak gormektedir. Aslmda en az yonlendirici oldugunda dahi
ogretmenin rehberligi olusturmacihgi yonlendirilmemis kesiften ayiran ozelliktir.
Olusturmaci ogretmen diyalog icin uygun gorev ve firsatlar sunarak ogrencilerin
dikkatlerinin yogunluguna rehberlik edebilir, bu nedenle belirgin olamayan bir sekilde
onlann ogrenmelerini de yonlendirmis olur. (Bruner,

1986'dan aktaran: Kamii &

Lewis, 1990) Olusturmaci ogretmenler ogrenciler icin uygun olan kavramsal yeni
dilzenlemeler ortaya cikaran gorevleri onlara yonetebilmelidir. Bu yaklasim ogrencilerin
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hem belirli matematiksel

fikirleri ogrendigi normal gelisim sirasi bilgisini hem de simf

icindeki su an mevcut olan bireysel ogrenci yapilan bilgisini gerektirmektedir.
ogretmenler
olmahdirlar

aynca

simfin bilissel

yapilandirmada

da becerikli

boylece ogrenciler bu gorevleri tartisnus, yansrtrms ve bunlardan anlam

cikarrrus olur.Olusturmaci
de test

ve sosyal havasim

Bu tur

sonuclanndan

anlayis uyannca ogretmen ogrenci basansiru degerlendirmede
daha

90k,

duzenli

olarak

gerceklestirdigi

gczlemlerinden

yararlamr. (Alkove ve McCarty 1992'den aktaran, Yasar, 1998). Bu amacla ogretmen,
smifta kullamlmak uzere gozlem formlan hazrrlar ve ogretim sirasmda surekli kayitlar
tutar. Ogretim

sonunda da, ya birey ya da gruplar halindeki

ogrencilerle

ogrenme

sonuclanm tartisir. Simfta bir ogrenme ortarm olusturarak ogrenciyi o ortamm etkin bir
uyesi

haline

ogretmenin

getirip

ogrenmeyi

rolu, ogrenciyi

gelistirmesini

veya

kolaylastmr,

canlandirmak,

yonetmesini

Olusturmaci

arastirmaya

saglamak

icin

ogrenme

yoneltmek,

ortamlannda

var olan bilgisini

dengesizlikler,

soru

isaretleri

olusturmaknr. (Heuwinkel 1996'dan aktaran, Yasar 1998).

Yapisalci ogrenme ortamlannm
bilgi

vermekten

uzaklasir

hazirlandrgi ogrenci-merkezli

ve

ogrencileri

konuyu

siruflarda, ogretmen,

kendileri

anlamalan,

fikir

yurutebilmeleri konusunda caba sarf etmeye yonlendirir. Ogretmen, ogrencilere yaparak,
ogrenecekleri,

onlan dusunmeye

onceki bilgilerini
ogrenenleri

sevk edecek durumlar yaratrr. Ogretmcn, ogrencileri

aciga cikarmalan

ve yanhs

ipuclanru

icin dinler, izler ve sorgular.

ortaya cikanr.

Boylece

Daha sonra ileri duzeyde

yanhs

ogrenme

deneyimleri saglayarak, eksiklerini gosterip bunlan gidermelerini ister. Ve genellikle ek
bilgi vererek, ogrencilerinin

bu olaylardan

ders alrnalanna

yardimci

olur. Tum bu

saydigirmz ilkelerden hareketle ogretmen, bilginin ogrenciler tarafmdan daha kolayhkla
yapilanmasmi

saglarms

olacaktrr

yani

ogretmen

pasif,

ogrenci

aktif

olacaktrr.

Olusturmacihgr benimseyen ogretmenlerin asagidaki tutum ve davramslan sergilemeleri
gerektigi kabul edilmektedir:
• Ogrenci ozelligini ve girisimciligini

kabul ederler. Ogrencilerin

ileri surdukleri

dusunceleri desteklerler.
•

Birinci kaynaktan bilgi toplarlar. Ham veriler ve temel kaynaklann
ogrencilerin
kullanrrlar.

etkilesimini

saglayan

farkh kaynaklan

ve cesitli

yam sira

materyalleri
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• Bilissel alanla ilgili terimlerden, simflama, analiz etme, yordama ya da kestirme
ve yaratma kavramlanm kullamrlar. Ogrcncilerc odev verirken bu bilissel
kavramlara yer verirler.
• Ogrencilerin, dersi yonlendirmelerine, ogretme stratejilerini degistirmeye ve
icerigi degistirmelerine izin verirler ve ogrencileri aktif kilarlar, Ogrcncilcrin
birbirleriyle ve ogretmenleriyle karsihkh iletisime ve diyaloga girmelerine
ozendirirler.
• Ogrencilerin birbirlerine dusundurucu acik uclu sorular sormalarma izin verir,
onlan tesvik ederler.
• Ogrencilerin gercek yasamla ilgili deneyimleri yasamalan icin problem cozmeyi
gerektiren etkinlikler hazirlarlar ve bunlara elestirel yaklasmalanm isterler.
• Sorulan yonelttiginde bekleme sureci tamr ve sorulann amaci iliskilerin
guclenmesi yonundedir. Ozellikle kavramlann,

bekleme suresi icerisinde

cevaplann gelismesini beklerler. Bu sekilde bireylerin kendilerini ifade
etmelerini kolaylastmms olurlar. (Brooks - Brooks, 1993, Honebin, 1996;
Windschitl, 2002'den aktaran Akar ve Yildmm, 2004) Bu listeye (Yager
1991 'den aktaran Akar ve Yildmm) tavsiyeleri de eklenebilir.
• Yazih materyal ve uzmanlardan elde dilecek altematif bilgilerin kullarulmasrni
tesvik eder.
• Kitap ve diger kaynaklardaki fikirleri ve kendi dusuncelerini ortaya koymadan
once, ogrencilerin ne dusunduklerini anlamaya cahsir.
• Grup cahsmasinr, i~ bolumunu ve diger bireylere saygiyi tesvik ederler.
• Ogrenmeyi simfin ve okulun disma tasirlar.

Ogrencilerin daha onceki deneyimlerinden ve on bilgilerinden yararlanarak yeni
karsilastiklan

durumlara anlam verebileceklerini ve onlan ozumleyebileceklerini

savunan olusturmaci yaklasima gore ogretmenin rolu, ogrencilerin zihinsel yapilanrun
olusmasma rehberlik yapmak ve anlama kabiliyetlerinin gelismesine uygun ogrenrne
etkinliklerini diizenlemektir. Ogretmen, ogrencinin dikkatini cekmek amaciyla bilgiyi
kavramsal problemler ve sorular cercevesinde organize eder. Ogretmen, ogrenci
dikkatini genis kavramlar uzerinde yogunlastmr daha sonra bu genis kavramlar parcalara
bolunur. Ogrenciler kendi sorulanm sormaya ve kendi sonuclanna varmaya ozendirilir.
Boylece ogrenciler, kendi ogrenmelerini kendileri olustururlar, Aynca olusturmaci
ogretmen cocuklarla iyi iletisim kurabilen, cocuk psikolojisi ve ogrenme teorilerine
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hakim, smifta dinamik bir ogrenme ortami yaratan, bu ortami yoneten ve yonlendiren bir

ogretmendir. (Chiu 1995'den aktaran, Kilic, 2001).

Olusturmaci
birakmahdir.

ogretmen ogrencilerin

sorularma

"

hazir

cevaplar"

vermeyi

Ogrencilerin sorulanru cevaplamak yerine soruyu 6grenciye geri

yoneltmeli ve ne dustindugum; anlamah, etkili sorulanyla ogrencinin dusunce surecini
yonlendirip cevabi kendisinin bulmasma yardimci olmahdir, Cevap gelmiyorsa, cocugu
cevaba goturecek etkinlikler yaratmah ya da ilgili kaynaga yoneltmelidir. Aynca
ogrenciden gelen sorular karsismda otoriter ve her seyi bilen, bilmedigi sorular gelince
de gecistiren kisi rolunu birakip, "Ben de bilmiyorum, ama gel, arastirahm."
diyebilmelidir. Olusturmaci kuramda ogretmen, ogrenenlerin ezberleme yeteneklerine
dayah olarak belirli bir konuya iliskin ne bildikleri uzerinde degil, daha 90k performans
ve dusunme surecleri uzerinde odaklamr. Bu nedenle, olctit-dayanaklt, yani neyin
basanh olarak kabul edilecegini onceden belirleyen ve tek dogrulu smavlardan 90k,
gercek durumlara dayali sorun cozme becerilerini olcen performans degerlendirme
yaklasunlanm kullamr. Bu tur bir degerlendirmenin amaci, ogrenenlerin smav sorulanna
dogru yarut verip vermediklerini belirlemekle simrh degildir, Bunun 90k otesinde,
ogrenenlerin konulan nasil anladiklanm ve onceki dtlsuncelerinden farkh ne tur yeni
dusunceler olusturduklanm belirlemektir. 0 nedenle, degerlendirme etkinlikleri, yalmzca
ogretirnin ortasmda ve sonunda uygulanan smavlarla degil, tum ogretim boyunca surer
ve yalmzca smavlarla degil, gozlem, gorusme, tartisma, ogrenme etkinlikleri sirasmda
6grencilerce olusturulan tum yaratilan (raporlar, notlar, cizimler, odevler, proje
cahsmalan, resimler, bultenler, koleksiyonlar vb.) iceren dosyalann degerlendirilmesini
de kapsar. Bu yaprldigmda, daha genis ve aynnnh bir degerlendirme ortaya cikar. Daha
da onemlisi, bireysel gelisim, yaranci etkinlik ve toplumsal sorumluluk bilinci
ozendirilmis olacaktir. Buda, her ogrenenin kendi cabalan hakkmda geribildirirn almasi
demektir. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta, geribildirim ne kadar aynntih ve
degisik baglamlara dayah olursa, yararlanma duzeyi de o kadar artmaktadir.

Olusturmacihk kurammda olcme degerlendirme yapan bir ogretmen, sistematik
hataya dusmemek icin caba harcamahdir. Ogrencilerle birlikte belirledigi olcme ve
degerlendirme

olcutlerini standart hale getirmelidir. Aynca

ogretmen

gozlern

tekniklerine iliskin aynntih bilgiye sahip olmahdir ve gerek degerlendirme olcutlerinden
gerekse smav turlerinden birkacim birlikte kullanmalrdir.
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2.12.ii. Olusturmaci Kuramda Ogrenci Rolleri

Olusturmaci egitim ortamlannda ogrenciler, geleneksel egitim ortammdaki gibi
edilgen olmayip, tersine daha fazla etkin olurlar ve ogrenme surecinde daha fazla
sorumluluk ilstlenirler. Cevredeki her turht frrsat ve olanaktan yararlanmaya cahsirlar.
Grup

icinde,

grup

dinamiginin

saglanabilmesi

gibi

kendi

paylanna

dusen

sorumluluklanm etkili bicimde yerine getirmeye ozen gosterirler, Ogrendiklerini yeni
ortamlarda kullanmak ve uygulamak icin her tiir firsati degerlendirirler. (Alkove ve
McCarty, 1992; Kindsvatter, Wilen ve _shler 1996: 113'den aktaran Yasar, 1998).
Ogrenci, ogrenme ortamma, sorgulayarak, zihinsel caba gostererek, arastirma yaparak,
bilinen ya da sunulan gercekleri sorgulayarak baskalanyla etkilesimde bulunur ve
yenilige acik tutumlar gelistirerek katki saglar (Deryakulu, 2000'den aktaran, Akar &
Yildmm, 2004). Bir konuya buttlnsel boyutta bakar ve mutlak dogrularla degil, ortamm
ve kulturun gerekliliklerini goz onunde
bulundurarak esnek yargilar ilretir. Sonuc olarak, ogrencinin rolu bilgiyi oldugu gibi alan
degil, iireten ya da arastirandir. Y ani edilgen degil, aktiftir.

Kubasik Ogrenme: Ogrenciler kubasik ogrenme ile arastirdiklan bilgileri ogretmene
ihtiyac duymadan grup icinde tartisirlar ve grup icinde bulunan bireyler arastirma
sonuclanndan elde ettikleri bilgileri tartisarak dogru bilgiye kendileri ulasmaya cahsirlar.
Burada ogretmen grup icindeki tartismalara direkt etki etmemeli sadece tartisrnalara yon
vermeli, dogru cikanmlan desteklemeli ve yanhs cikanmlan sorular sorarak dogru
cikanmlara donusturmelidir.
Kendi Ogrenmesinden Sorumlu: Olusturmaci ogretiminde birey ogrenmelerinden
sorumludur. Bireyler neyi ogrenip neyi ogrenmeyeceklerine kendileri karar vermeli ve
ogrenmek istedigi konular iizerinde grup cahsmasi veya bireysel cahsmalar yaparak
ogretimi gerceklestirmelidir.

Arastirmacn Ogrenci karsilastigi sorunlar karsismda cozum uretirken hazir bilgilerden
degil, arastirmalan sonucunda elde ettigi bilgilerden faydalanmahdir. Bunun ogretmen
icin anlami ise simfta kitaplardan veya cesitli kaynaklardan elde ettigi bilgileri smifa
getirip sunmasi degil simf ortammda bireylere problemler sunup bu problemi
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cozmelerini

istemeli, problem

cozum asamasmda

kaynaklardan

nasil yaralanmalan

gerektigi konusunda rehberlik etmelidir.

Problem <;ozilcil: Ogrenciler ogrenecekleri bilgileri ogretmen ve ay kitaplardan hazir
olarak

almamahlar.

problemleri

Y apisalci

sunarlar,

yapisallastirmalanrn

ogretmenler

ogrencilerinin

arastirma

ogrencilerine

bilgi

yapmalanm

ogrenebilecekleri

saglarlar

ve bilgilerini

saglarlar.

Teknoloji Kullamcisu Ogrenciler bilgi ogrenecekleri

yer smif ortami, kitaplar, okul

olmamah teknolojik gelismelerden yararlanarak birinci elden bilgilere ulasmah ve smif
ortamma bu bilgileri tasimah arkadaslan

ile paylasarak

arkadaslannm

da bu bilgileri

ogrenmelerini saglamahdirlar.

Yasam Boyu Ogrenen Bireyler: Yapisalci smiflarda ogrenirn alan bireyler bilgiye
nasil, nereden

ulasabileceklerini

olarak kalmayacaktir.
gerektigi

ogrenecekleri

icin ogrenmeleri

Ogretim sureci bittikten sonra herhangi bir bilgi ogrenmeleri

zaman bilgiyi arayip ogreneceklerdir.

safualarmda

sadece okula bagh

ogrencilerin

Olusturmaci

kendi ogrenme ve cahsmalannda

halinde etkin bir sekilde katihm gostermeleri

bir snufta dersin bazi
gruplar ve ikili gruplar

yuksek olasihktir.

Diger ogrencilerle

fikirleri tartisiyor ve bu fikirleri farkh yollarla ortaya koyuyor olabilirler. Ogrenciler
aynca

kendi

ogrendiklerini

cahsmalannm

· degerlendirme

yansitiyor olabilirler.

asamalanna

dahil

olup

neler

Smif icinde olusturmaci bir yaklasim neticesinde

ogrencilerin nelere dahil olabilecegi hakkmda kisa bir kontrol listesi:

•

Arastirma, bulma, kesfetme ve uygulamaya etkin katihm;

•

Kendi ogrenmelerini olusturmaya etkin katilim;

•

Gorevleri anlamak icin gruplar halinde cahsmak;

•

Digerleriyle fikirlerini tartismak;

•

Kendi calismalanm degerlendirmeye alrnak;

•

Konu bashklanm arastirmak, aciklamak, aynntilar sunmak ve degerlendirmek;

•

Ogrendiklerini yansitmak ( Duru, E.,D. ( 2007)
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2.12.1. Olusturmacr Kuramda Kullamlan Ogretim Yontem ve Teknikleri

2.12.1.i. Aktif Ogrenme

Ogrenenin ogrenme silrecinin sorumlulugunu tasidtgr, ogrenene ogrenme silrecinin
cesitli yonleri ile ilgili karar alma ve on duzenleme yapma frrsatlarmm verildigi ve
karmasik ogretimsel islerle ogrenenin ogrenme sirasmda zihinsel yeteneklerini
kullanmaya zorlandigi bir ogretim silrecidir. Aktif ogrenme smiflanndaki ogrenciler
ogrenme silreci kendileri cekip cevirdikleri gozlenirken geleneksel simflardaki
ogrencilerin kendi ogrenmelerinin sorumlulugunu tasiyamayacak kadar edilgin tutuldugu
gorulmektedir. Geleneksel ogretirnde ogrenci genellikle yalmzdir, Sosyal etkilesim yok
denecek kadar az oldugundan ogrenci sormak istedigi bir ~ey oldugunda ya da
dusuncesini soylemek istediginde kendisini dinleyecek kimse bulamayabilir. Oysa aktif
ogrenmede ogrenci silreci paylasihr, En edilgin ogrenciler bile bilgiyi kullanma
etkinliklerinde aktif rol ahrlar.

Aktif ogretmen ogretmenin gelenekselden farki; kendi kararlanm uygulamak yerine
ogrencilere yol gostermek, onerilerde bulunmak, gerekli durumlarda aciklama yapmak,
fikir vermek, rehber olmak ve onlarm gelisimlerini gozlemektir. Bu baglamda ortaya
cikan bashca ogretmen rolleri; kolaylastmcihk, arastirmacihk ve tasanmcihktir. Aktif
ogrenmede ogrenci, yaratici dustinti bilgi ve yeteneklerinin simrlanm zorlar, elestirel ve
yaraticr dusunur, arkadaslanyla

etkilesimde bulunur, sorunlanm

ve bilgilerini

birbirleriyle paylasir ve bir ogrenmeyi gerceklestirebilmek icin arastmr, dusuntir ve
kesfeder. Aktif ogrenmenin kuramsal temelleri yapilandirmacihga ve onun ogrenme
alanmdaki versiyonu olan bilisselcilige dayanmaktadir.

2.12.1.ii. isbirligine Dayah Ogrenme

lsbirligine

dayah

ogrenme

yapilandirmaci

ogrenmenin

en

onemli

uygulamalarmdan birini olusturmaktadir. (Olssen, 1996; Terhart, 2003 ve Yasar,
1998'den akt. Yurdakul, 2005). Temellerini John Dewey' in ogrenci merkezli egitim
dtisuncesinden alan "Aktif Ogrenme Y aklasnm" 1980 'lerden sonra daha da onem
kazanrrustir. Ogrencinin aktif katihmun savunan bir baska arasnrmaci Tyler (1949)
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cgrenilecek bilginin ogrenci tarafindan bizzat uzerinde cahsilarak ogrenilmesinin
onemini belirtmistir, Aktif katihm yaklasumnm en onernli gorusu, ogrencinin bu
yaklasimla

kendi kendine

kazanabilmesidir.

gerceklestirdigi

yuksek duzeyde dusunme

becerisi

Ogrencinin ogretim sureci boyunca aktif katilmun saglamak

amaciyla gelistirilen

isbirligine dayah ogrenme, suuftaki yansma

ve bireysel

ogrenime karsi duzenlenen bir yontem olarak dusunulebilir.

Isbirligine dayah ogrenmenin en temel ozelligi ogrencilerin ortak bir amac
dogrultusunda kucuk gruplar (takimlar) halinde birbirinin ogrenmesine yardim
ederek cahsmalandir, lsbirligine dayah ogrenme metodu temelde bir grupla ogrenme
metodu olmakla birlikte, her grup isbirligine dayah ogrenme icin uygun olmayabilir.
Bir baska ifade ile her grup yapisi, isbirligine dayah ogrenmenin etkili ve verimli
olmasmm garantisini olusturamaz, Isbirligine dayah ogrenme metodunun etkili ve
verimli olabilmesinin on kosulu; grubun boyle bir amaci gerceklestirmeye uygun
olarak yapilanrms olmasidir.

Isbirligine dayah ogrenmenin

temel ogeleri; olumlu bagimhhk,

yuz yuze

destekleyici etkilesim, bireysel sorumluluk, toplumsal beceriler ve kume isleyisinin
degerlendirilmesidir.

2.13. Ogrenci Takim ve Basari Bblumleri (OTBB)

Bu teknik Slavin tarafmdan gelistirilmistir, Ogretmen her takima dusuk ve
yuksek basanh, farkh etnik kokenli 4-5 kiz ve erkek ogrenci atar. (Senemoglu, 1997:
503'den

aktaran Posluoglu, 2002). Bu teknigin hazirhk asamasmda; malzeme

hazrrlama, ogrencileri takimlara atama ve baslangictaki temel puanlann belirlenmesi
islernleri yer ahr. Takim cahsmasmda kullamlacak cahsma yapraklan,

cahsma

yapraklan cevap kagitlan ve unite testleri onceden hazrrlanrr. Ogrenci takimlanm
ogretmen

olusturmahdir.

Eger secim ogrencilere birakihrsa,

ogrenciler

yanh

davranacagmdan heterojen gruplar olusmayacaktir. Ogrenci takimlan olusturulurken,
oncelikle ogrenciler en ust duzeydeki basanh olanlardan en alt diizeydeki basanh
olanlara dogru siralamr, Takimlann kac kisilik olmasi isteniyorsa sunftaki ogrenci
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sayisi bu saytya bolunur. Aynca talrnnda yer alan ogrencilerin gecmisteki smav
puanlanmn ortalamasi almarak baslangic puanlan saptamr. (Acikgoz 1992: 27;
Senemoglu 1997: 504'den aktaran, Posluoglu, 2002).
OTTB' nin uygulama surecinde yer alan etkinlikler sunlardir:
a) Ogretme: OTBB bir sunum ile baslar. Bu surecte ogrencilere ne ogrenecegi
ogrenmesinin neden onemli oldugu konusunda bilgi verilen baslangic yapma,
hedefler dogrultusunda

kavramlarm gorsel veya isitsel araclarla aciklanmasi,

sorularla ogrencilerin kavrama duzeyinin saptanmasi, yanhslann
duzeltilmesi gibi yasantilann yer aldigi gelistirme, butun ogrencilerin ornek sorular
ve problemler uzerinde cahstiklan yonlendirilmis ahstirma asamalan yer alrr.
b) Takim Cahsmasi: Ogrenciler, sunulan konuyla ilgili cahsma yapragi ya da sorular
uzerinde takim halinde cahsirlar. Takim uyeleri aym masada oturtulur. Takim
uyelerinin 2 'li ya da 3 'Iti gruplar halinde cahsmalan

saglamr, Bu cahsmalar

sirasmda, ogrencilerin sorulan once takim arkadaslarma sormalan, birbirlerinin
yanhslanm duzeltmeleri gerektigi ve takim arkadaslanmn smavda tam puan
alacagmdan emin olmadan cahsmayi brrakmamalan gerektigi soylenerek cahsmalar
kontrol edilmelidir.
c) Smav: Smavlar bireysel olarak yapihr. Ogrencilerin birbirlerine yardim etmelerine
izin verilmez.
d) Takim Odulu: Takimlara odul verebilmek icin ogrencilerin bireysel ve takim
gelistirme puanlan hesaplamr. Takim puanlan, her takimdaki ogrencilerin gelisme
puanlanru ortalamasi ahnarak elde edilir.

2.13.i.Kar~ihkh Sorgulama

Bu teknik ogretmen tarafmdan hazrrlanan soru kokleri yoluyla, ogrencilerin
birbirlerine soru sorma ve cevap verme etkinliklerini icerir. Dolayisiyla ogrencilerin
daha derin dusunme sureci gecirmek durumunda olduklan bir surectir. Ogretmen,
cgrencilere asagidaki orneklerde oldugu gibi birtakim soru kokleri verir:

•

D

•

D

nasil kullamrdimz?
nedenlerini aciklayimz?
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•
•

ilgili yeni bir ornek veriniz?
D

benzerlikleri ve farkhhklan nelerdir?

•

olsaydi sonucun ne olacagim dusunurdunuz?

•

D

•

D

smirhhklan ve ustunlukleri nelerdir?
olmamasi icin ne gibi onlemler alrnak gerekir?

Ogrenciler de kendi sorulanm olustururlar, sonra karsihkh olarak sorulanm
birbirlerine

sorarlar

ve cevaplandrrrrlar.

(Webb

1985: 147-172'den

aktaran,

Posluoglu, 2002). Bu teknik grup ortammda dusunmeyi tesvik edici sorulann sorulup
cevaplandmlmasi,

ogrencilerin kendi dusuncelerini aciga vurmalanm, fikirlerinin

grup ortammda kendilerine ve digerlerine ulasmasim, aym zamanda aciklanmasmi
saglar, Bu da ogrencilerin farkh yollarda dusunmesine neden olur. Aynca surekli
soru sorma ve cevap verme, catisan goruslerin uzlastmlmasi, bilgilerdeki celiskilerin
kesfedilmesi ve cozulmesi, yanhs anlamalann

duzeltilmesi, bilgi yapilarmdaki

bosluklann doldurulmasi icin frrsatlar saglayarak grup uyelerine sosyal - bilissel
catismalann

cozurm; icin rehberlik eder. (Webb 1985: 147-172 den aktaran,

Posluoglu, 2002).

2.13.ii. Beyin Frrtmasi

Bir problem, konu ya da soru hakkmda ilk akla gelen soylenmelidir, Burada
onemli olan herkesin fikirlerini acikca ve istedigi kadar soyleyebilmesidir. Fikirlerin
niteligi degil, niceligi onemlidir. lyi ya da kotti fikir yoktur. Her fikir kabul edilebilir.
Bu teknik;
•

D Karar vermede,

•

OProblemlere farkh yaklasimlarla cozum bulmada

•

DYeni bir konunun veya kavramin tamtimmda yak faydahdir. Maksimum
ogrenci kanhmmi saglar.

Basamaklan:
1. Once kurah ve basamaklan aciklaym.
2. Problemi veya soruyu verin.
3. Zaman simrlamasi koyun.
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4. Fikirleri soylendigi gibi tahtaya yazin ya da yazdinn.
5. Aktivite sirasmda fikirlere elestiri getirmeyin.
6. Daha sonra fikirleri belli kriterlere gore simflandmn,
7. Daha sonra ulasmak istediginiz sonucu (smiflandirma, tammlama, kural, listeleme)
olusturun,
8. Tartismaya acm.
Avanta j lan:
• Fikirleri elestirip gelistirilme durumunda olmadiklan rem cekingenlik ve
smirlama engeli yoktur.
• Yeni fikirlerin ortaya cikmasuu ve yaraticihgi tesvik eder.
• Ogrencilerin fikir potansiyelini ortaya cikanr,
Dezavantaji:
Kotu kullamldigmda zaman kaybidir.

2.13.iii. Kesfetme Yoluyla Ogrenme

Bilissel kuramcilar ogrenme-ogretme surecinde, yeni bilgilerin almmasi, onceki
bilgilerle karsilastmlmasi, yeni bilgilerin olusturulmasi, elde edilen bilgilerin bellege
kodlanmasi ve hatirlanmast surecleriyle ilgilenmektedir. Bruner 'in Bulus yoluyla
ogretim yaklasnm da bilissel ogrcnme kuramma gore gelistirilmis bir ogretim
modelidir. Bulus yoluyla ogretim modeli ilk ortaya anldigi 1960'11 yillann basmdan
gumimuze degin dunyanm pek 90k ulkesinde uygulanrmstir. Ulkemizde de Bruner'
in yaklasumnm etkileri 1968 yilmda hazirlanan ilkokul programmda gorulmektedir.
(Erden ve Akman, 1995: 176).

Yapilandmlrms Bulus'ta ogretmcn kazandmlacak amac ve davramslan belirler.
Bulunmasi gereken ilke, kavram ya da cozumle ilgili verileri, ornekleri vb. organize
eder. Sorular sorarak ogrencilerin ellerindeki verileri analiz etmelerine ve sonuca
ulasmalanna yardim ve rehberlik eder. (Senemoglu, 1997: 475). Bulus yoluyla
ogretimde ogretmen oncelikle ogretimi en ince aynntisma kadar planlamaktan
sorumludur. Bulus yoluyla ogretimde 6gretimin planlanmasmda, organize edilip,
uygulanmasmda,

bulus

yoluyla

cgrenmeyi

gerceklestirecek

ornekleri

secip
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duzenlemede,

ogrenciyi

bulusa

yonlendirecek

sorulan

duzenlemede,

don-Up,

duzeltme, ipucu ve pekistirec vermede yarancihgun ortaya koymak durumundadir,
Bulus yoluyla ogretimde ogretmen ipucu haric hicbir aciklama ve anlatimda
bulunmamahdir, Yalmz yol gosterici olmahdir. Dogru yamti ogrenci bulacagmdan,
ogrctmcn tutarh bir orkestra sefi gibi davranmahdirt Sonmez, 1993: 175).

Bulus yoluyla ogretim planlanmasmda

ilk asama; bulus yoluyla ogrenciye

kazandmlacak amac ve davramslar acikca belirlenmelidir. (Senemcglu, 1997: 476).
Amaclar bulus yoluyla ogretimde, bilissel alanm kavrama, analiz ve degerlendirme;
duygusal alanm tepkide bulunma ve deger verme basamaklanndadir. Davramslar;
grafige, simgeye, formule, bir baska dile cevirme; nedenini, nicinini, nasil oldugunu
soyleme/yazma;

ana

fikri, yardnnci

fikirleri

soyleme,

yazma;

olayi

kendi

cumleleriyle ozetleme; yeni ornekler verme; ogeleri, ilkeleri vb. soyleme gibi
ozellikler tasunaktadut Senemoglu, 1993: 17 4 ).

lkinci asamada; davramsi kazandirmada kullamlacak veriler belirlenmelidir.
Ogrencinin soyut genellemelere, kavramlara, cozumlere ulasabilmesi icin gerekli
somut ornek durumlar ve ornek olmayan durumlar saptanmahdir. (Senemoglu, 1993:
476).

Ucuncu asamada; verilecek ornekler basitten karmasiga dogru, ogrencinin
merakun surdurecek; konunun zorlugu nedeniyle ogrenmekten vazgecmesine neden
olmayacak sekilde siralanmahdir. Once basit ornekler sonra karrnasik ornekler
verilebilir (Senemoglu,1997: 476).

Planlamanm
gerekir.Bulus

dorduncu

yoluyla

asamasmda;

ogrenmenin

zaman

baslangic

faktorunu

asamalannda,

dikkate

almak

ogrenciler

hemen

genelleme ya da tammlama ustunde odaklasamayacagmdan dolayi cevaplan cok
yonluluk gosterir. Onlan konu ustunde odaklastirmak zaman alabilir. Bu nedenle
bulus yoluyla ogrenmenin gerceklesecegi konulara daha fazla zaman ayrrmak gerekir
(Senemcglu, 1997: 476). Bulus yoluyla ogretim uygulamrken genellikle tumevanm
yoluyla ogrenmeyi tesvik eden ornek-kural yontemi kullamlmaktadrr. Bu yontemde
ogretmen ornekleri sunar ve ogrenci konunun yapisun; fikirler arasmdaki temel
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iliskileri, ilkeleri, ozellikleri kesfedinceye

kadar orneklerle cahsir. Ogretmen,

tammlamalan, genellemeleri ogrencilerin bulmasi icin rehberlik eder, sorular sorarak
kendisine sunulan veri ve ornekleri analiz etrnelerini ve ilke, kavram ve cozumlere
ulasmalanni

saglar. Bulus yoluyla ogretimde ornek kural yontemi ile ogretim

adimlan su sekilde srralanabilir (Senemoglu, 1997: 476).
•

Ogretmenin ornekleri sunmasi

•

Ogrencilerin ornekleri betimlemesi

•

Ogretmenin ek ornekler vermesi

•

Ogrencilerin ek orekler betimlemesi ve onceki orneklerle karsilastirmasi

•

Ogretmenin ek ornekleri ve ornek olmayan durumlan sunmasi

•

Ogrencilerin zit ornekleri karsilasttrmalan

•

Ogretmenin, cgrencilerin teshis ettigi ozellikleri, iliskileri ya da ilkeleri
vurgulamasi.

•

Ogrencilerin tammlamalan, iliskileri, ozellikleri ifade etmeleri

•

Ogretrnenin ogrencilerden ek ornekler istemesi ( Duru, E.,D. ( 2007 ).

2.14. Olusturmacihk Kuramma Gore 01\!me ve Degerlendirme

Bilginin

dissal bir gerceklik

olusturdugu

gorusune

dayanan

degil, bireyin
olusturmacihk

deneyimleri
degerlendirme

ve inanclanyla
noktasmda

da

geleneksel yaklasimdan farkhdrr. Geleneksel yaklasirmn aksine ogrenci ogrenmesini
dolayh degil dogrudan olcmektedir. Surecten ayn degil surecin bir parcasidir.
Olusturmaci perspektifte degerlendirrne sureci olcmek icin kullamlrr (Bednar ve
diger.,

1992'den

etkinliklerinde

aktaran,

Tezci

ve Gurol,

ogrenenler

kendi

bilgi

2003). Yapilandirmaci

yapilanm

degerlendirmekte,

ogrenme
kendisini

gelistirmek icin neler yapmasi gerektigine karar vermektedir. Ogretmenin rolu
ogrcnmeye

rehberlik

Yapilandtrmacihkta
ogrenenlere

etmek,

ogreneni

dogru

kaynaklara

yonlendirmektir.

karar verme becerilerinin gelisimi icin ogrenme sorumlulugu

birakilmaktadir.

Bundan

dolayi

yapilandirmaci

degerlendirmede

ogrencilerin kendi ogrenmelerindeki gelisimi ve ogrenme stratejilerini gelistirmeleri
onem kazanmaktadrr.

Ogretmenin,

ogrenilenleri

degerlendirmede

benimsedigi

yaklasimm ogrenmede benimsenen degerlendirme acismdan dikkat cekici oldugu
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gozlenmistir, Cunku yapilandirmaci ogrenmede, yalmzca urun degil ayru zamanda
surec degerlendinlmesi gerekmektedir. ( Ersoy, 2005).

Olusturmaci yaklasimda otantik ve performansa dayah degerlendirme kullamhr.
Otantik degerlendirme

gercek yasam durumunu yansitan aktivitelerin

oldugu

baglamla uygulamr. Olusturmacihga gore ogrenme bilimsel sonuclar uretme degil,
bu sonuclann uretildigi surectir, Bu nedenle urunlerde uretildigi baglamlarda
degerlendirilir (Gold, 2001; Jonassen, 1992'den aktaran, Tezci ve Gurol, 2003).
Daha 90k surec (formative) degerlendirme yaklasimlan

kullamhr.

Geleneksel

degerlendirme yaklasimlan Bloom Taksonomisi'nin bilgi, kavrama ve uygulama
duzeyinde gorevleri olcmektedir. Yuksek diizey dusunme yeteneklerini olcmede
basansiz olmaktadrr. Bu, bilinen gerceklerin hatirlanmasmi icerir, Tehdit edici bir
yonelimdedir.

Olusturmaci

degerlendirme

yaklasimlan

ise " analiz,

sentez,

degerlendirme" gibi yuksek duzey dusunme yetenekleri uzerine odaklanrr. Sonmez
(1992) ve Ataman (1992) da yaratici dusunme yeteneginin gelistirilmesinde yuksek
duzey dusunme

yeteneklerini

ihtiva eden hedeflere

yer vermenin

onemini

vurgulamaktadrrlar. Ogrencinin kendi kendini degerlendirmesi, yargilamaktan 90k
bilgilendirme gibi yaklasimlan ongorur. Torrance (1968), Riza (1999) ve Sungur'un
( 1992) yaraticihgm gelistirilmesinde onemli o larak gordukleri ozgur ve tehdit edici
olmayan bir ortamm saglanmasim destekler. Gercek yasam problemlerine dayah,
iraksak dusunme yeteneklerinin gelisimini destekleyen gorevler sunma ogrenenlere
yeni seyler uretmede genis frrsatlar sunabilmektedir. Gorevlerin ilgili baglamlarda
sunulmasi belli bir gorevin degil ilgili butun problemlere yonelik cozumler uretme
yetenegini gelistirir. Kapah uclu sorular yerine acik uclu sorular rraksak dusunme
yeteneginin gelisimine katki saglamaktadir.

Olusturmacihkta olcme, geleneksel kullammda oldugu gibi standart bir kalem ve
f

kagrtla yapihr, Fakat olcme ve degerlendirme icin baska onerilen bulunmaktadrr.
Snnfta kils;ilk gruplar olusturulur, Kucuk gruplar degerlendirme icin birlikte cahsarak
notlanm gozden gecirirler. Fakat tum gruplar icinden bir smav almak icin gruplarm
birinden bir kisi tesadufi olarak secilir. Buradan elde edilen sonuc gruplar icin bir
fikir vermektedir. Ogretmen isterse, ogrencilerin ne ogrendigini gorebilmek icin her
unitede her grubu ayn ayn smav da yapabilir. (Hanleyden aktaran, Semerci 2001).
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Olusturrnacihkta

sonuc degerlendirilmesinden

daha 90k amacim ogrencilerin

belirledigi surec degerlendirilmesi esastrr. Aynca olusturrnacihkta hedef ve hedef
davramslan

olcut

yapipyapmadiklanna

olarak

kabul

edilrnez.

Ogrencilerin

belli

yorurnlan

degil, yorurnlan ne denli iyi formule ettikleri ve tartismalan

degerlendirilir, Olusturmacihk, ogrenme metot ve sonuclannm kolayca olculemedigi
ve her bir ogrenen icin bunun aym olamayabilecegi daha 90k acik uclu bir ogrenme
deneyimini destekler(Mergel, [on-line], 1998).

2.15. Olusturrnacrhkta
Degerlendirme Yontemleri
c
Degerlendirmede sunlara dikkat edilmelidir. (Evaluation [on-line]):
•

Ogretim urunu nerede mumkunse degerlendirmeyi (tahakkuku) birlestirin.
Teknolojiler ogrenme materyalleri icinde dinamik tahakkukun devamh bir
araya gelmesi mevcuttur. Tahakkuk anlamh ogrenme deneyimleri icinde ve
eksiksiz olarak tamamlanabilir.

•

Urunleri, surecler gibi degerlendirin,

•

Evrak dosyalan, projeleri, kompozisyonlan iceren gilvenilir cevre sartlanna
dayanan urunleri elestirin ve tartism. Elestirme surecinde farkh bulus acilanm
icenr.

•

Sunflarda ve ogrenme cevrelerinde informal degerlendirrneleri kullanm.

Olusturmacihkta

degerlendirme yontemleri yapisal ve surec yonelimli olmak

uzere 2 'ye aynhr.

1. Yapisal degerlendirme; konunun ozuniin ortaya konulmasi, bireysel
anlamlar ve kisiler arasi iliskilerin ima edildigi simf ici aglann
cozumlenmesidir.

2. Surec yonelimli degerlendirme ise; ogrenci gorusleri degerlendirilerek
davrams degisimi icin gerekli sonuclar elde edilmesi, ogrencilerin ani
dusunce, yansitma ve hislerine basvurulmasidtr.
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2.16. Olusturmacihkta

Smav Tiirleri

1) A9Ik Uclu Smavlar: Ogrencilere birden 90k soru yazdmp veya yazih
verilip belli bir surede yazih cevap istenen smavlardir.
2) Otantik Smav: Ogrencilere suufta yaptiklan etkinliklere benzer bir etkinlik
verilir. Ogrenciler bu etkinligi yaparken gozlenir ve degerlendirilir.
3)

Performansa

Dayah

Smav:

Ogrencilerin

bilimsel

becerilerinin

olculmesidir. Ogretmen onceden hazirladigi olcutlere gore; kontrol listesi, hikaye,
anekdot veya derecelendirme olcegi olusturur, Ogrenciyi etkinlik esnasmda gozler ve
sorular sorar, notlar ahr.
4) Kisisel Gelisim Dosyalan: Ogrencilerin bir donem ya da bir unite boyunca
nasil gelisim gosterdikleri ortaya cikanhr.
<

5) Kisisel Gorusmeler: Ogretmen her cgrencisiyle kisisel gorusmeler yaparak,
ogrencinin kendi bilgilerini nasil olusturdugunu anlamaya cahsrr.

Olusturrmaci ogretim tasanmmda degerlendirme, surece dayah ve ogrenenin
kendi kendini degerlendirmesinden

olusur. Ozellikle olusturmaci uzaktan egitim

sistemlerinde ogrenci cgrenmesi konusunda ve ogrenci portfolyo (Tumel. ya da
Dasya Degerlendirme) sunumlanmn toplanmasmi saglar. Herman ve Morrel (1999)
portfolyo degerlendirmenin geleneksel testlere dayah degerlendirmeden daha fazla
avantajlanm

oldugunu,

hedeflere

dayah

testlerin

ogrenci

6grenmes1m

sunrlandirdigunn ve yalmz urun odakh oldugunu belirtmektedirler. Oysa portfolyolar
ogrenenlerin belli bir zaman suresince kendi yeteneklerini gostermelerine firsat
saglamaktadir.

Elektronik

portfolyo

uygulamalan,

hem

cgrenciler

hem

de

ogretmenler acismdan ilgi cekici bir yeniliktir

2.17. AKTiF OGRENMEYi TEMEL ALAN OLU~TURMACI OGRENME
TASARIMININ UYGULANMASI ve BA~ARIYA ETKiSi

Bu

gorusun

hakim

oldugu

anlayisa

da

olusturmacihk/yapisalcihk

( constructivism) adi verilmistir, Olusturmaci gorus yeni gibi gorunse de temelleri
eskilere dayanmaktadrr. Dewey, Piaget, Bruner, Vygotsky gibi bilim adamlannm
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yaptiklan

arastirmalarda

vurgulanrmstir

bilginin

(Driscoll,

1994).

sosyal

etkinlikler

Olusturmaci

sonucu

yaklasim

o lusturuldugu

ogrenme

konusunda

ti.iretimci/i.iretken ogrenme (Wittrock, 1990), kesfederek ogrenme (Bruner, 1961 ),
durumlu ogrcnmc (Brown, Collins-Duguid, 1989), bilissel cirakhk (Jonassen, 1991),
bilissel esneklik (Spiro and Others, 1991 gibi kuram ve modellerin biraraya
gelmesinden olusmaktadir. Diger taraftan, olusturmaci gorus, bilissel psikoloji,
gelisim psikolojisi, antropoloji gibi degisik alanlardaki gelisme ve kavramlardan da
yararlanmaktadrr.

Degisik

alanlardaki

gelisme

ve

kavramlardan

yararlanan

olusturmaci yaklasimm davramsci yaklasimdan cok farkh ozellikleri bulunmaktadrr.
Ozden ve Simsek (1998), davramsci ve olusturmacr yaklasimmm ozelliklerini su
ornekle karsilastirmaktadir lar:

Realist felsefeye dayanan klasik davramsci goruse gore zihnimiz bir ayna gibi, o
ana kadar edindigimiz yasanti ve deneyimleri nesnel gercekligin karsihgi objeler
olarak yansitmaktadir. Yani, bilgi bir nesneldir ve her yerde aymdir (bilgisayardaki
veriler gibi). Olusturmaci goruste ise zihnimiz ve beynimiz bir mercek gibidir.
Mercege bagh olarak aym nesne veya obje degisik kisilerce degisik gorulebilir veya
algilanabilir. Dolayisiyla, bilginin onu olusturandan aynsnrarak veya soyutlanarak
anlasilmasi dogru degildir. Yani, akhrmz kadar gormekte ve anlamaktayiz. Her yeni
sey eski bilgi, beceri deneyim ve yasantilann si.izgecinden gecirilerek yeniden
yorumlanrr

ve

bilgi

bireyin

aktif

girisimi

(farkma

varmadan)

sonunda

olusturulmaktadir. Bu aciklamaya gore ogrenme, eski bilgilerirnizin yeni deneyim ve
yasantilann

isigmda yeniden yorumlanmasi

ogrenenlere eski deneyim ve yasantilanm

ve olusturulmasidir.

Ogretme ise,

kullanma olanagi yaratabilecek

ve

karsihkh etkilesimleri temel alan ortamlann hazirlanmasi si.irecidir denilebilir.
d

Aktif Ogrenme N edir?

Ogrenme,

bilgiyi otomatik

olarak sirah bir sekilde ogrencilerin

kafasma

bosaltmak degildir, Ogrenme; ogrencilerin fikri katihrrn ve uygulamasmi gerektirir.
Kendi basma aciklama ve gosterim uzun si.ireli ogrenmeyi saglamaz. Y almzca aktif
ogrenme bunu saglayacaktir. Ogrenme etkin oldugunda; Isin cogunu ogrenciler

yapar. Beyinlerini kullamrlar, Fikirleri donustururler, Problemleri cozerler ve
ogrendiler ise uygularlar.

Bunun yamnda aktif ogrenme; hizhdir, eglencelidir,

destekleyicidir ve cekicidir.

Ogrenci sikhkla sirasmdan uzakta, hareketli ve yuksek

sesle dusunur. Bu amacla ilk olarak ogrenmenin nasil gerceklestigini anlamamiz
gerekmektedir.
• Ogrenme, bilgiyi otomatik

olarak sirah bir sekilde ogrencilerin

kafasma

bosaltmak degildir.
• Ogrenme, ogrencilerin fikri katihmi ve uygulamasnu gerektirir.
• Kendi basma aciklama ve gosterim uzun sureli ogrenmeyi saglamaz.
• Yalmzca aktif ogrenme bunu saglayacaktir.

Goruldtigu gibi aktif ogrenme ile olusturmaci yaklasim birbirine oldukca
benzemekte,

amaclannda

birliktelikler

bulunmaktadir.

Amac

bilmek

degil

anlamaktir. Egitimde olusturmacihk cocugun konu hakkmdaki kendi anlayisun
olusturmasma izin verilecek sekilde egitilmesini soyleyen bir egitim metodudur.
Ogretmenin amaci materyali ortmek degil cocugun konuyla ilgili gercekleri ortaya
cikarmasma yardrmci olmaktir.

Sanat

ve mimaride

olusturmaeihk

endustriden

etkilenen

tasanmlar

ve

endustride kullamlan malzemeleri kullanan hicbir sosyal fonksiyonu olmayan saf
sanattan yana olan Rusya'da 1914 ve sonrasma ait bir sanatsal akimdi. Vladimir
Tatlin ve daha sonra Antoine Pevsner ve Naum Gabo gibi olusturmacilar tarafmda
kuruldu. Kasimir Malevich de olusturmaci sayilabilecek parcalar yapsa da daha 90k
daha onceki suprematism cahsmalan ile tammr. Hareket El Lissitzky'nin basim
cektigi yeni grafik tasanm tekniklerinin gelisimini etkilemistir, Politika biliminde ve
uluslar arasi iliskiler teorisinde olusturmacihk uluslararasi

iliskilerde standart

gercekci ve liberal gorusleri rededer ve devletlerin cikarlannm uluslararasi anarsinin
etkilerinden degil ozdeslik ve uluslararasi normlardan ciktigun ortaya koyar.
Olusturmaci teori aym zamanda dil ve belagatm gercegi nasil olusturdugu ile de
ilgilenir. Alexander Wednt olusturmacihk uzerine birkac makale yazrrusnr.
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Matematik ve mantikta olusturmacihk: Sezgici Matematik, Olusturmaci Mantik,
Olusturrnaci Matematik "Turkce kaynaklara baktigmnzda constructivism kavrarmyla
ilgili

bir

uzlasmamn

henuz

gerceklesmemis

oldugunu

gormekteyiz,

Kimi

arastirmacilar constructivism kavramma karsihk olusturrnacihk (Kara ve OzgunKoca, 2004; Baki ve Bell, 1997; Gurol ve Tezci, 2001; Asan ve Gunes, 2000; K1h9,
2001; Yildmm ve Akar, 2004; Kabapmar, 2004; Gurol ve At1c1, 2001; Semerci,
2003; Yanpar-Sahin,

2003) terimini kullanrrken kirnileri de yapilandirmacihk

(Koseoglu, Budak ve Kavak, 2002; Yurdakul ve Demirel, 2004; Sasan, 2002) ve
hatta yapisalcihk (Askar Aktarms.Ergin ve Akpmar, 2003), yapicihk (Alkan ve a.,
1995; Deryakulu,
(cevrimici

2001), insacihk

http://www.elma.net.tr)

yapisalcuolusturmacihk)

(Mugaloglu-Akturk,
ve

hatta

birden

2001), kurgulamacihk
fazla

terimi

bir

arada

(Kocoglu ve Koymen, 2002; Turan, 2001) onermektedir.

Buradan cikisla constructivism kavrami uzerinde anlayis birligine varmak icin tek bir
Turkce karsihk kullanmak geregi ortaya cikmaktadir. Bu cahsmada "constructivism"
kavrammm karsihgi olarak "olusturmacihk" benimsenmistir.

Constructivism,

ogrenme ve egitim baglamlannda,

terim olarak

bilginin

olusturulmasma isaret eder. Bilgi kavramma bakisumz constructivism kavramma
olan bak1~1m121 da sagaltacaktir. Sayle ki; constructivist anlayista bilgi bilenden
bagimsiz bir sekilde dogada var degildir, Bilgi ozneden bagimsiz degildir (von
G lasersfeld, 1996), ozne bilgiyi kendi icin oteki oznelerle etkilesimi sirasmda
olusturur, olusturdugu bilgiden kendi de cevresi de etkilenir (Piaget, 1973; Vygotsky,
1978; Moll, 1992). Bu acidan bakmca olusturma kavrarmnm Turkce'deki karsihgi ve
icerdigi kavramlar soyle srralanabilir. Oncelikle olusturmatkjdonuslu bir fiildir. Bu
fillin gerceklesmesi sirasmda bu fiili gerceklestiren de etkilenir. Bilgi olusturma
sirasmda bilgiyi olusturan ozne en 90k etkilenir. Bilgi olusturma zihinsel sureclerin
gerceklesmesi surecinden gecilerek basanhr, boylece bilgi olusturma bireysel ve
icsel bir kavramdir (Smith, 1993). Dahasi, olusturma aym zamanda istes bir fiildir.
Zira bilgi olusturma eylemi cevreden ve oteki oznelerin varhgindan bagimsiz
degildir. Bilgi olusturma diger oznelerle etkilesim surecinde, birlikte, gerceklestirilir.
Dolayisiyla olusturma kavrami icerisinde birliktelik, toplumsalhk da vardir. Moll'a
(a.g.e., s. 1-6.) gore Vygostky egitimin toplumsal ve kulturel bir etkinlik oldugunu ve
bilimsel olarak incelenecek kavramlan da aynsttrmak yerine butun olarak gorulmesi
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gerektigini soyluyordu, Sozcuklerin anlamlanrun da dusunme ve konusmanm birligi
olarak tasavvur ediyordu. Istes-Donuslu bir fiil olan olusturrnatk) kavrarm da bu
bi.iti.inli.igil saglamaktadir. Gondergeleri arasrnda eylem, eylemi etkileyen ve etkilenen
de

vardrr.

"

Ustelik

structuralism

kavrami

icin

yapisalcihk

yogunlukla

kullamlmaktadrr, constructivism ise structuralism'le farkh acilardan dunyaya anlam
vermeye

cahsir.

Bu baglamda,

constructivism

yapisalcihk

olarak

degil de

"olusturmacihk" olarak adlandmlabilir dusuncesindeyim.

2.17.2.0lu~turmac1hk ve Smif Ielnde Yakmdan Dinleme

Confrey'in Piaget'nin klinik gorti~melerinden uyarlayarak gelistiridigi yakmdan
dinleme ilkeleri sunlardir:
Ogrencilerin sozlerinden kamtlar saglama, sorunun gelisimini izleme, bakis
acismdan

aynlmadan

ogrencilerin

ozerk

ifadelerini

destekleme;

ogrencilerin ifadelerinden aciklama ve farkh sekillerde ifade edilmesini isteme,
yontemi desteklemedigi

durumlarda degerlendirme iceren ifadelerden kacmma,

cevap veren rolunden cikmak; ogrencinin etkilesimde duygusal olarak kendine
guvenli bir sekilde kaldigmi ve sorun cozumune katildigim kontrol etme; ogrencinin
hatalan ve celiskileri bulmasma olanak verme; ifadenin tam olarak ortaya cikmasma
olanak verecek zamam saglama,
yonlerini ve yeteneklerini

Bireyin entelektuel, duygusal, sosyal ve yaratici

birlestiren ogrenci- merkezli ogrenme ve ogretme

anlayisma dogru koklu bir degisikligi gerceklestirecek bir tablo asagida sunulmustur,

Tablo 2,1.
Az Etkili

Cok Etkili

Ogretmen- merkezli ogretim

Tecrtibi, induktif ogrenme

Ogrenci edilgen ve pasif

Aktif

Suuf

ortammda

sessizligin

odullendirilmesi
Buyuk

olcude

ogrenme;

konusma,

eylemde

bulunma, isbirligi yapma
Kavram ve ilkelerin kullamlmasiyla

ders

kitabma

yuksek

duzeyde

dusunme

i.izerine
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bagimhhk

vu:rgu

Yansma ve not uzerine gii9lti vurgu

Arastmna- inceleme tekniklerinden

Geleneksel yonetici, ogretmen ve

yararlarularak kucuk konu bashklan

ogrenci rolleri

uzerinde derin cahsma

izolasyon

ve

yansmacihgi

Demokratik ilkelerin model ahnmasi

gelistiren bireysel etkinlikler

Aile, yonetici, ogretmen ve ogrenciler

Standart test ve degerlendirmelerin

icin farkh ve isbirlikli roller

kullarulmasi ve bunlara duyulan

Birbirine

giiven

topluluklanrun

ogrenme

bagh

gelistirilmesinde

isbirlikli etkinlikler
Niteliksel bilgiyi icerecek
ogrenci

gelisiminin

sekilde

bilimsel

ve

tammlayici degerlendirmesi
Bu tablo destekleyici

ogrenme · topluluklan ile birlikte bireyin ogrenme

sureclerinde aktif rol aldigt bir egitsel cevre ve ortamm olusturulmasi arayisim ifade
etmektedir. Bu bilgiler isigmda ogretmen egitimi ile ilgili olarak degisimi zorunlu
kilan olusturmaci ogeler ile geleneksel ogeler Tablo 2.1' de karsilastmlrmstir.

Tablo 2,2. Ogretmen Egitiminde Degisimi Zorunlu Kilan Olusturmaci Ogeler ile
Geleneksel Ogelerin Karsilastmlmasi.
Geleneksel

Olusturmaci

Ogrenilecek icerigin belirlenmesi

Hedeflerin belirlenmesi

Ortak

Urunlerdeki

ogrenme

iiriinlerinin

farkhhgm

kabul

istenmesi

edilmesi

Bilgi iletiminin istenmesi

Bilginin

Bilgi diizeyinde degerlendirme

istenmesi

Bireysel ve gruplar icinde cahsma

Gorev diizeyinde degerlendirme

Y erel olarak cahsma

Ogrenme takimlannm kurulmasi
Kiiresel
edilmesi.

yeniden

iiretilmesinin

topluluklann

tesvik
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2.18. Geleneksel Ogretmen Eglrimt ile Sosyal Olusturmaci Ogretmen Egitimi

Tablo 2,3. Geleneksel/ Sosyal Olusturmaci Ogretmen Egitimi.
Geleneksel

Sosyal
Olusturmact

Program kazandmlacak temel

Program

onemli

kavramlar

bilgi

uzerine

vurgu

yaparak

ve

vurgu

beceriler
yaparak

uzerine
parcadan

btittinden

par9aya

butune dogru sunulur

sunulur

Onceden

Ogrencilerin

belirlenmis

ogrenme

programa baghhk esastrr

gereksinimlerine

Program

esastrr

olciide

etkinlikleri
ders

buyuk

kitaplan

ve

Program

dogru

baghhk

etkinlikleri

birincil

yardimci kitaplara baghdir

veri kaynaklan

Ogretmen genellikle didaktik

edilebilir materyallere baghdir

tarzda davrams gosterir

Ogretmen

Bireysellik

etkilesimli bir tarzda davrams

ve

yansmacihk

uzerine gti9lti vurgu yapihr

ve manipule

genellikle

gosterir
Gruplarda
cahsma

isbirlikli
iizerine

olarak

gti9lti

bir

vurgu yapihr

2.18.1. Ogretmen

"Ogretme" sozcugunun kurumsal bir temeli ve eylemsel bir gecerliligi yoktur.
Ogrenme ise bir yasanndir. Yasanti gereksinmeyi karsilayan bir eylemdir. Kimin bir
ihtiyaci ve buna dayanan ilgisi varsa ogrenmeye yonelir. Gereksinimini karsilamak
icin dusunur, arastinr, sorar, dener, yorumlar, ilgili gercegi anlamaya, gerekli
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davramsi kazanmaya cahsir. Eylem icinde bir zorlukla karsilasirsa,

ogrenme

cabasmda bir yanhs varsa ancak o zaman ogrenene yardim edilebilir. Bu yardim
ogrenme cabasinda olanm dogru dusunmesine, dogru davranmasma etki ederek
kendi yeteneklerini, kisilik olanaklanm kullanmasi saglanir. Bu konuya ogrenme
gereksinimi ve ilgisi olmayan bir insana o konuya bilgi ve beceriyi ogrctmcyc
cahsmak anlamsiz ve basansiz bir ugrasi olur. Ogrenmeye gereksinimi ve ilgisi
olmayan kimseye bir sey ogretemeyiz. Bu nedenle OGRETMEN ogrenme konusu
uzerinde

cahsmaya

ogrencileri

isteklendirir

guduler,

Ogretmen

ogrencinin

basarabilecegi kosullan hazirlayan, saglayan ve calismalara, arastirmalara yon veren
kimsedir. Ogretmenin gorevi cocugu, ogrenciyi yasama hazrrlamaktrr. Sorunlan
kendilerinin cozmelerine yardimci olmak, onlara etkin olma ve basanya ulasma
sevincini saglamak, kendi kendilerinin egitimcisi durumuna sokmaktir, Ogretmen bu
tur etkinliklerine ahstmci, yon verici, gelistirici olmahdrr. 0 bir seyleri tepeden inme
bir davramsla ogretmeye kalk:mayacak, cocuklann ogrenme etkinliklerine yardimci
bir arkadas olarak katilacakttr. Ogretrnen gence deger verir ve kisiligine onemli
ozellikler katar, ogrennenler ozellikle genis donemlerinde bircok gene icin ornek
teskil eder, cgrenci ogretmene karsi hayranhk duyabilir ve bir ozdesim olusturabilir.
Bu yonuyle ogrctmen bir prototip, bir modeldir. Ogretmenler ogrenciler icin ozellikle
kucuk yaslarda en buyuk ornektir. Onun sahsiyeti ogrencinin dusunce yapismda ve
sahsiyetinin sekillenmesinde buyuk onem tasimaktadir. Bu yonuyle ogretmen okul
ici ve gunluk yasayismda

dengeli ve tutarh olmahdrr. Ogretmenin

vazifesi

ogrencideki kabiliyeti ortaya cikarmak ve onun islemesine yardimci olmaktadrr.
Bunu yapabilmek icin ogretmenin kabiliyeti ve yaraticr olmasi sarttir. Ogretmen
yetistirilirken belli bilgileri ogrenip aktaracak adamlar yetistirilmesini hedef almmca
yaratict kabiliyetten buyuk oranda olduruyor demektir.

2.18.2. Etkili ve Verimli Ogrenmeii.;in Ogretmende Bulunmasi Gereken
Ozellikler

Insanlann

genel

ozellikleri

ve karakter yapilan

ugrastiklan

islerine . ve

mesleklerine mutlaka yansrr. Olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. Egitim alamnda
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da bu boyledir.

Ogretmenin

olumsuz nitelikleri basansuu engeller ve onu

simrlandmr. Ogretmenlikte diger mesleklere gore kisilik ve genel ozellikler 90k daha
onemlidir. Cunku ogretmen aym zamanda bir model, taklit edilen, takip edilen bir
insandir, Diger mesleklerde genel yapi kisilik ozellikleri o insanm isini ve meslegini
daha az etkileyebilir ancak ogretmenlik bu ozdeslesmenin en yuksek oldugu
mesleklerin

niteliklerde

toplumun

sekillenmesi

ve gelecegi

acismdan

onem

tasimaktadir. Bu genel ozellikleri kisaca srralayacak olursak.
l-Ogretmen

meslegini sevmelidir: Her meslekte oldugu gibi ogretmenlikte de

basanh

olmanm

Ogretrnenlik

mesleginde

a)

Ogretmenlik

temel

sarti

basansiz

meslegine

b)Ogretmenlik

olmanm

elverisli

meslek
uc

sebebi

kabiliyetlerden

sevgisidir.
vardrr.

Bunlar:

mahrum

olmak

meslegini

sevmemek.

c) Kabiliyeti oldugu halde kendini yetistirmemek,
2- ileri gorusliiltik; ogretmen akilh ve zeki olmanm yanmda gucltl bir karar verme,
isitme, gorme ve suratli intikal gibi yeteneklere de sahip olmahdir. Ogrencilerdeki
davramslan gorup tespit, teshis ve tedaviye cahsmahdir.
3-Sevgi ve sefkat; Sevmek, sevilmek, guvenmek ve korunmak insanm en
ihtiyaclarmdandir.

Yetisme

cagmdaki

cocuklar

icin bunlar

daha

onemli

onemlidir.

Ogrencinin gelisimi anne babaya ilaveten ogretmenin verecegi sevgi, guven ve
samimiyete baghdir. Bu sebeple iyi bir ogretmen
besler, onlarla ilgilenir, yardunlanna kosar,

ogrencilere karsi engin bir sevgi

hatalarma karsi tukenmez bir sabir

tasir. Bazi egitimciler egitimcinin ogrenciye baba gibi davranmasun tavsiye ederler.
Ogrencinin kalbini kazanmanm her seyi halledebilecegi, cocugu iyi insan yapacak
olan seyin anlayis ve sefkat oldugu belirtilir.
4- Arastmci olma; ogretmen egitim uygulamalarma yeni gorus ve yaklasimlarda
bulunabilmelidir.

Ogretmen

bilinenle, uygulananla

yetinmemeli,

daha basanh

cahsmalar icin egitime kendine ozgu yorum ve uygulama yontemleri katma cabasi
gostermeli;

cahsmalan

gelistirebilmeli,

daha

verimli

sonuclar

almak

icin

degistirebilmelidir.
5- Ogrenme surecini bireysellestirip her cgrencinin yetenekleri, olanaklan icinde
yetismesini gerceklestirilebilmelidir. Ogrencinin gercekleri arasmda yeterli uyum ve
iliski kurabilmelidir.
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6- Egitimde kilavuzluk islevinin temel ilkesini bilmeli ve uygulayabilmelidir.
7- Egitimle ilgili gorus, arastirma, deney ve gozlem birikimlerinden uygulamalarda
yer almasi icin, yonetici ve denetleyicilerle surekli iletisim ve etkilesim icinde
bulunmahdrr.
8- Okul - cevre iliskilerini, egitim amaclannm gerceklestirilmesini destekler nitelikte
gelistirmeye cahsmahdir.
9- Ogretmenin toplumsal gelisime ve degisime katkilan olmaktadrr. Bunun icin de;
Icinde yasadigi toplum bireylerinin ve birimlerinin dusunsel ve islevsel gelismelerine
katkida

bulunmahdrr.

Cevre

kalkmmasma

kilavuzluk

yapmahdrr.

Sorunlarm cozumu icin halkla isbirligi icine girmeli onlan bilinclendirmelidir.
Yaygm egitim olanaklanndan yetiskinlerin ve genclerin yararlanmasma yardimci
olmahdrr.
10- Ogretmen

bildikleriyle

yetinmemeli,

kendini degistirmeli,

gelistirmeli ve

bunlardan yararlanma yollanm ogrenmelidir. Yeteneklerini gelistirmeye cahsmahdir,
11- Alanmda basanh kisilerle yakm iliski kurmahdrr. Y eni yaklasimlar ve ufuklar
yakalayabilmelidir.
12- Hafizasim guclendirmeli bilgilerini devamh canh ve taze tutmahdrr. Cunku
hafiza, bellek kazamlan bilgileri sadece saklamakla kalmaz dusuncenin degisik
islemleri

19m

kullamma

sunar,

Ogretmenler 1y1 ogrenmeli ve cgrendikleri ile onceki bilgileri arasmda baglar
kurabilmelidir.
Ogrendikleri

gelistirici

cahsmalar

yapmahdrr.

Ogrenmeye tum dikkat ve ilgisiyle yonelmeli, ogrendiklerini baskalanyla tartisarak
paylasmahdir.
13- Guclu bir irade basan icin zorunludur. Bunun icin yilmadan gucluklere direnmeli
basansizhga

ugradigmda

yeni

bir

cosku

ile

baslayabilmeli

yeteneklerine

gtivenmelidir. Cahsmaya en kolay noktadan baslamahdir.
14- Ogretmen duygularma egemen olabilmelidir. Duygularm yogunluk kazanmasi
birtakim davrams bozukluklarma sebep olabilir.
15- Ogretmen bir sanat ve edebiyat turuyle ilgilenmelidir. Sanatla ilgili yaymlan
izlemeli, guzel duygulanru gelistirmeye cahsmah, yeteneginin oldugu konularda
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sanat iiriinleri olusturmaya cahsmahdtr. Bu durum guzellik duygulanm gelistirir,
mutluluk ve yasama coskusu verir.
16- Ogretrnen kulturumuzu ve ulusal degerlerimizi yakmdan tammahdir.

2.18.3. Ogretim Etkinlikleri

Ogrenme kavramlanndan birisi de "bilgiyi isleme modeli"ne dayah olarak etkili
ogrenme asamalannm belirlenmesidir. Bilgiyi isleme modeli incelendiginde ogrenme
bircok icsel surecin sonucu olarak meydana gelmektedir. Ogrenmenin icsel surecleri
cevredeki uyancilan kapsayan dissal olaylar tarafmdan etkilenir. Belli hedefe donuk
ogrenmeyi

desteklemek

icin dissal etkinliklerin planlanmasi

surdurulmesi

ve

degerlendirilmesine ogretim adi verilmektedir. Ogretim yoneticisi olarak ogretmenin
gorevi, ogrenme hedefleri dogrultusunda, ogrenme sureclerine uygun olarak bu dissal
olaylan secme, organize etme, diizenleme ve denetlemedir.

2.18.3.i. Dikkati Cekme

Bu dissal etkinligin amaci; ogrencinin uyancryi algilamasmi saglamak icin
tetikte bulundurmaktir. Dikkat genel olarak ani uyanci degisiklikleriyle saglanabilir.
Ortamdaki degismeler, ogretmenin ses tonundaki degismeler el cirpma, ogrenciye
hitap vs. dikkat cekmede kullamlan bazi uyancilardir. Aynca dersin basmda konuyla
ilgili oyku, fikra anlatma, video kaset izletme teyp dinletme, slayt film, resim, tablo
grafik vs. dikkat cekme ve ogretim etkinligine gecmede kullamlan yol ve araclardir.
Konunun belli bir bolumune dikkat cekmek icinse "bu nokta 90k onemli" , "resmi
dikkatle inceleyin" gibi sozel uyancilar, altmi cizme, farkh renkli kalemle yazma
gibi gorsel uyancilar da dikkati cekmede sikca basvurulan yollardir.
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2.18.3.ii. Ogrenciyi Hedeften Haberdar Etme

Ogrenci ogrenme amacmi bilmek ihtiyacmdandir. Konuyu ogrendiginde, neler
yapabilecek;

nerede,

nasil

isine

yarayacak

gibi

sorular

kafasmda

acikhga

kavustugunda ogrenmeye istek ve gereksinim duyar. Ogrenecegi konuya iliskin bir
beklenti olusur. Bu beklenti ogrenme cabasim surdurrnesine ve basanli

bir

performans gostermesine yardim eder. Ogrenme urunleri ile ogrencinin ilgilerini
bagdastirmak, ogrendiklerini kullanabilecegi alanlardan ve getirecegi faydalardan da
bahsetmek gerekir. Ogrenmenin onun icin anlamh hale gelmesini saglamak gerekir.

2.18.3.iii. On Ogrenmelerin Hanrlanmasun Saglama

Yeni ogrcnme ile ilgili uyancilan vermeden once, yeni cgrenmeyle ilgili olan
onceki ogrenmelerin kisa sureli bellege (isleyen bellek) geri getirilerek hatirlanmasi
saglanmahdir. Onceki ogrenilenler hazir hale getirildikten sonra eski ve yeni
ogrenmeler arasmda iliskiler kurulmahdrr.

2.18.3.iv. Uyancrlar Sunma

Dersin bu asamasmda yeni ogrenmelerle ilgili uyancilar sunulur. Ogrenilecek
urune

bagh

olarak

sunulacak

uyancilarda

farkhhk

gosterebilir.

Sunulacak

uyancilann etkili olabilmesi icin ayirt edici bir ozellik tasimasi gerekir. Ogrencinin
secici algisi dogrudan ogrenme konusu uzerine yonlendirmelidir.

2.18.3.v. Ogrenme Rehberi Saglama

Bu ogretim etkinligi ile ogrencinin bilgiyi anlamh kodlamasma yardim edilerek
uzun sureli bellegine aktarmasi saglanir. Ogrenme rehberi; ogrencinin ogrendiklerini
depolamasma ve geriye getirmesine yardim eder. Kisaca bu asama ile ogrenciye
kendi kendine ogretme de kullanacagi bilissel stratejiler saglanmaktadir. Ogrenme
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ytikil ogretilmektedir. Ogrenilecek bilgi sozel bilgi ise bu asamada saglanacak
ogrenme rehberi icerigin anlamh hale gelmesini saglayacak yol ve araclardir, Eger
kavram ya da kural ogrenilecekse ogrenme rehberi kavramm ya da kuralm kapsadigi
alt kavramlar ve kurallar arasmdaki iliskileri gosteren semalar ve sozel ifadeler
olabilir. Genel olarak ogrenme rehberi konunun organize edilmesinde kullamlan
yollar,

bilginin

diger

bilgilerle

iliskilendirilmesi

ve bellek

destekleyicileri

kapsamaktadrr. Diger bir deyisle ogrenciye anlamh ogrenmesini saglamak uzere
rehberlik edilmesidir. Ogrenme rehberi ogrencilerin zeka ve kapasitesine gore
degisebilir. Ustun zekah cocuklara daha kisa ve ozel ifade yetebilirken bazi
ogrencilere temel noktalann gosterilmesi ve iliskilerin puf noktalanmn gosterilmesi
gerekebilir. Ogrenme rehberi gerek sozel ifadeler gerek grafik sema, resim biciminde
olsun ogrencinin bilgiyi kodlamasmi saglamak daha sonra da uzun sureli bellekten
geriye getirmesinde ipucu gorevi gormelidir.

2.18.3.vi. Performansi Ortaya Cikarma

Dersin bu asamasmda ogrenmenin gercekten olusup olusmadigmdan emm
olunur. Bu asamaya kadar kazandmlmak istenen hedefin kapsadigi yeterliliklerin
tekrar ya da kodlama yoluyla uzun sureli bellege gonderildigi ?il~ilnillilr. Ancak
"ogretme'rnin

gercekten

gosterilmesi ile a

olusup

olusmadigr,

davramsm

ogrenci

tarafmdan

nlasilabilir, Bu nedenle cgrencinin ogrendiklerini gostermesi

istenir. Ogrenme tilril (sozel - sayisal vs.) ne olursa olsun ogrenci kazandigi
davramsi acikca gostermelidir, Bunun icin ogrenciye ya dogrudan soru sorulabilir ya
da motor beceri ve tutumlar gibi ogrenme ilrilnlerinin ortaya cikanlmasi icin ozel
nitelikli duzenlemeler yapabilir. Matematikten bir hesabin yapilmasi, veya beden
egitiminden bir hareketi gostermesi gibi.

2.18.3.vii. Donut Saglama

Donut; ogrenme sonuclan hakkmda verilen bilgidir. Ogrencinin neyi ne kadar
ogrendigini bilmesi gerek ogrenci, gerek ogretmen acismdan onemlidir. Ogretim
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etkinliklerinin bu asamasi ogrenciye cgrendigi davramsm dogruluk ya da yanhshk
derecesi hakkmda bilgi verir. Boylece ogrencilerin dogu davramslan pekistirilmis,
yanhslan ise zaman gecirilmeden duzeltilmesi icin bilgi verilmis olur.

2.18.3. viii. Performansi Degerlendlrme

Ogrenmenin yansmcisi olan performansm ortaya konmasi acikca bir yeterliligi
gosterir.

Ancak

performansm

gosterilmesinde

6grencinin

guven

kazanmasi

onemlidir, Bu nedenle ogretmen cgrencinin yeni ogrendigi kuralla ilgili yeterli
gecerlik ve guvenlik duzeyinde smama durumlan hazrrlayarak ve ogrencinin yeni
6grendigi bilgileri cesitli durumlarda kullanmasun saglamahdir.

2.18.3.ix. Kahc1hg1 Saglama ve Transferi Gii~lendirme

Hatirlama ve transferi guclendirrne asamasi, cesitli durum ve omeklerle ek
ahsnrmalar, uygulamalar yapmayi gerektirir. Ogrencilerin geri getirilmesi ve yeni
durumlarda

kullamlmasmda

arahklarla

gozden

gecirme

etkili

olmaktadrr.

Ogrenmeden hemen sonra ogrenmeyi guclendirici birkac ornek yaprlmahdir, Aynca
baslangic ogrenmesini izleyen aym gun ve hafta icinde ek omekler yapilarak
ogrenilenler gozden gecirilmelidir, Gozden gecirmelerin kahcihgi ve transferin
guclendirilebilmesi icin yapilacak ahstirma, ornek ve cozulecek problemlerin yeni
olmasi gerekir. Ogrencilerin cesitli durumlarda kullanrnasi uzun sureli bellege
yerlesmesini saglar, Kahciligi ve transferi saglama etkinlikleri iseyen bellege geri
getirme imkam saglandigmdan hatirlamayi kolaylastmr. Bilginin kahcihguu arttmr
ve sonraki ogrenmeler icin gerekli on ogrenmelerin isleyen bellege gelmesine yardim
ettiginden ogrenmeler daha kisa surede gerceklesir.
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2.19. Egitim Teknolojisi

Egitim

ortamlan,

bulunmalanna,

bireylerin

dolayisiyla

ogrenme

zengin

ortamiyla

ogrenme

daha

yasantilan

fazla etkilesimde

gecirrnelerine

saglayacak sekilde dtlzenlenmelidir. Ogrencilerin ya~ gruplan,

olanak

sahip olduklan

beceriler, deneyimler, bilgi birikimleri ve ogrenme ihtiyaclan ve benzeri hazir
bulunusluk duzeyleri dikkate ahnarak ogrenme ortammda duzenlemeler yapilmahdir.
Teknoloji, egitimle kazamlan yeteneklerin ise kosulmasiyla gelistirilen bilimsel
bilgilerin, insan yasarmm etkili ve guclu kilmak uzere olusturulmus islevsel yapidir.
Egitim Teknolojisi, ogretmenin egitim ortammda verimli olmasmi saglayan en
onemli unsurlardan biridir. Egitimde teknoloji etkin ogrenme, amach ogrcnmc,
ozgun ogrenme ve isbirlikli ogrenme amacryla kullamhr,

Olusturrnaci Kurami'na gore ogrctmcn, egitim teknolojisi ve donanmum etkin
kullamm

icin

sistematik

teknolojisi donammlannm

planlama

yapmahdir.

Sistematik

smifta etkin kullamrmm

planlama,

egitim

iceren planlama uzerinde

yogunlasmakta ve ogrenmc surecinin tasarlanmasma rehberlik yapmaktadrr. Bu
surec; ihtiyac analizi, icerik cozumlemesi, urun tasanrm, alanda deneme ve sisteme
yaygmlastmlmasi gibi konulan da icermektedir.

( Oguz Erbil, Ogrenci Merkezli

Egitim ( 14 Mart 2007) Web: http://www.uretim.meb.gov.tr ).

2.20. Ogretmen Ogrenci Etkilesimi

Asirlarca cgrenci ogrctmen iliskileri buyuk oranda dersle simrh kalrms,
ogretmen

kendisini

ogrencinin

uzerinde

bir

otorite

gorme

ahskanhgmdan

kurtulamamistir. Fakat bu otorite onu ogrencilerden ayuan degil onlara yaklastiran
hususlan da ihtiva etmelidir. Ogretmenleri tarafindan tenkit edildigini, yaptiklannm
pek azmm begenildigini

goren ogrenciler,

ogretmenlerine

yaklasacak

yerde

uzaklasmakta, kendilerine yamlmaz insan goztiyle bakan ogretmenlerinden uzak
durmaktadrrlar. Boylece ogretmen ve ogrenciler arasmdaki baglantilar giderek
gevsemektedir, Sadece dersten derse birbirlerini goren ogretmen ve ogrencilerin
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resmi, cogu zaman sikici sartlar altmda karsilasmalan, munasebetleri olumsuz yonde
etkilemektedir. Ogretmenin yapmasi gereken ilk is ogrencilerin kalbini kazamp,
onlan sevmesi ve onlar tarafmdan sevilmesidir. Bu diyalog kuruldugu taktirde alici
verici arasmdaki kanallar acilrms olacak ogrenme ve egitrne faaliyetleri hem daha
verimli hem de sikicrhktan kurtulmus olacaktrr.

2.20.i. Ogretmene Duyulan Hayranhk

Okul, hem ogrenim ve arkadashk yeri, hem de ogretmenlerle yeni ve degisik
iliskiler kurulan toplumsal bir ortamdrr. Ilkokul cocugu buyiik olcude edilgin bir
ogrenci durumundadrr. Oysa ortaokuldan baslayarak genclerle ogretmenler arasmda
daha etkin bir iletisim dogar, Ortaokul ve lisede okuyan gene kendisini ayn bir varhk
olarak gorrnek ve gostermek cabasmdadir. Bu bakimdan okul ortarm onun hem
etkilendigi, hem de baskalanm etkiledigi bir ortamdrr. Gene orada bir sure icin
yatsidigi ana babasmm yerine gecebilecek yetiskin ornekleri olur. Bu biryiik oranda
ogretmenlerinden olur. Ogretmen bu gecis donemindc ona model ve dayanak olur.
Ana babasiyla kopardigi iletisimi okulda surdurebilir. Eger ogretmen de gence deger
veriyorsa, gene mutludur. Onun kisiliginden kendi benligine olumlu ozellikler katar.
Bazi genclerin ogretmenlerine karsi besledikleri hayranhk duygusal bir nitelik ahr.
Bir gene kiz ogretmenine romantik bir sevgiyle baglanabilir. Gene erkekte aym
duygulan bayan ogretmenine karsi besleyebilir. Gelisim cagmdaki gencler ana
babalanm

begenmedikleri

gibi ogretmenlerini

de gti<; begenirler,

Cok secici

davramrlar. Duygusal davranrrlar. lnsam tammaya ve secmeye baslarmslardir.
Hayran oldugu ogretmen dismda ogretmen tammayabilir. Onlan degersiz bulabilir.
Deger verilen ogretmen tarafmdan desteklenmek,

ana baba ovgusunden daha

degerlidir, Cunku o kendi basansidir. Bu sebeple ogretmenin gelisim cagmdaki
genclerle yakmdan ilgilenip onlan tesvik etmesi genclerin basan, ozguven ve hayata
baglanmalan acismdan 90k onemlidir.
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2.20.ii. Yonlendirme

lyi

bir

ogretmen

ogrencinin

dogru

secimler

yapmasma

ve hatalanna

duzeltmesine yardimci olabilir, genci yonlendirebilir. Ogrenci ve ogrctmcn arasinda
ders dismda yakmlasma, soylesi ve diyalog yoksa boyle olumlu sonuclar dogmaz,
Ogretmenin

bir ders ve not makinesi oldugu durumlarda gencler ogretmene

sokulmaz. Iletisimin olmadigi bir yerde ogretmen erisilmez ve korkulan bir yaratik
olmaktan oteye gidemez. Ozellikle lise yillannda genclerin ilgi alanlan iyice
belirginlesir, Sevdigi dersin ogretmenini one ahr, sevmedigi ogretmenin dersine bos
verebilir.Arastirmalar otoriteler ogretmenlerin smiflanndaki sonuclann ya duygusuz,
ilgisiz yada saldrrgan olmak egiliminde

oldugu,

demokratik ve serbest bir

ortamdakilerinse daha genis bireysel farkhhklar sergiledigi ortaya cikrmsnr.

2.20.1. Ogretmen ve Ogretme Verimlillgl

Ogrenci ogretmen etkilesiminde ogrencinin ogretmenden faydalanabilmesi icin
ogretmenin dikkat etmesi gereken bazi noktalar vardrr.
-Ogrencileri bireysel aynhklanyla tammah
-Ogrenme konulannm duzeyleri cocuklann ozellikleri acismdan incelenmeli,
konulan buna gore secmeli, sunmah
-Ogrenmeye yoneltme, eylem plamm ona gore duzenlemeli
-Ogrencilerin bireysel aynhklanna, gelisim durumlanna gore gerekiyorsa
cahsma kureleri olusturmak
-Cesitli gorevleri varken ogrenci ozelliklerini goz onunde tutmah
-Ogrenme araclanru cgrencilerin ozelliklerine gore secmeli
-Ogrencilerin gelisim evreleri ve bu evrelerin ozellikleri dikkate almarak
cahsmalar yurutulmelidir.
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2.20.2. Ogrencinin Ki~iligini Temel Almak

Ogrenme surecinin etkin kilmmasmda egitimin her asamasmda gercekten
olumlu sonuclar almak icin onun kisiligini temel almak, onun ozelliklerine saygili
olmak onu iyi anlayarak yaklasmak gerekir. Gelisim cagmdaki cocuklar cevresindeki
insanlarm gudumunden kurtulmak, bagimsizhklanm kazanmak isterler. Bu donemde
anne babalar
ogrencilerin

cocuklan

genellikle

gecirdikleri

bu evreleri

isyankarhkla
daha

suclarlar,

oysa

iyi cozumleyerek

ogretmenler

onlann

kisilik

gelismelerine olumlu katkida bulunabilirler. Ogrencilerinin psikolojisini iyi tahlil
ederek ogretmen ogrencilere nasil tavrr alacagmi 90k iyi ayarlamah onun sahsiyet
kazanmasmda ona destek olmahdrr.

2.20.3.

Ozellikleri

Ogretmenin

ve

Basan

Genclere iyi bir ogretmende aradiklan nitelikler soruldugunda su yamtlan
vermislerdir. Iyi bir ogretmen hosgorulu, sempatik, neseli ve tutumu arkadasca
olmahdrr. Bilgili olmah, iyi ogretmeli, ogrencilerle tek tek ilgilenmeli ogrencilerin
goruslerini

dinlemeli.

Disiplinli tutarh

olmah ve ogrenciler

arasmda aymm

gozetmemelidir. Ogretmen secimi her meslekten dah~ onemlidir. Ogretmen olarak
uyumsuz ve basansiz bir kisi baska bir iste daha basanh o labilir. Kalabahk bir smifta
kabma sigmayan genclerle anlasabilmek, saghkh bir 6gretim ortami yaratmak ,
herkesin basarabilecegi

bir is degildir, Ogretmenin ozellikle genclerle cahsan

ogretmenin belli bir sosyal becerisi ve yaklasmu olmahdrr. Genclerin yamnda surekli
tedirgin ve gergin durmamah, otoritemi yitiririm korkusuyla davranmamahdrr.
Genclere

yaklasmn

ilimh

ve

tutarh

olmahdrr.

Arasnrmalar

gosteriyor

ki

ogretmenlikle ogretim yontemleri, ogretmenin kisisel ozellikleri ve tutumundan
sonra gelir. Morali yuksek, ilgili ve bilgili bir ogretmenin ogretim basansi kosullar
ne olursa olsun yuksek olur: Ogretmenin kisiligi ve tutumu sunf havasim belirleyici
bashca etken olsa da ogrencilerin ogretmenlerine

karsi tutumu ve karsihkli

iletisimleri de 90k onemlidir. Adi cikan ogrermenlere karsi ogrencilerin onyargih
davrandigt ortaya cikmaktadir. Simfm ortalama basansi ogretmeninde basansuun bir
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olcusudur. Ancak en 90k simfta birakan ya da herkese pekiyi veren ogretmen basanh
sayilmamahdir. Bir simfm basansi not ortalamasiyla degil standart basan testleriyle
daha kolay olculebilir. Ogrencilerin cogunlugunun si.irekli olarak, alayci, ofkeli, sert
veya

basansiz

buldugu

odullendirilebilir.

Ancak

degerlendirmesine

steak

ogretmen
bizim

yoneticilerce

uyanlabilir,

toplumumuzda

bakilmamaktadir.

Kolay

basanlar

ogrencinin
kolay

da

ise

ogretmeni
bakilmayacak

gozukmektedir. Ancak ogrenci, ogretmenin basansim olcmede oldukca degerli ve
demokratik bir yontem oldugu kesindir.

2.21. GELENEKSEL EGiTiM

Gunumuzde geleneksel egitim anlayisi diye nitelenen bu anlayista ogretmen
merkezli bir egitim anlayisi ile ogrencilere bilgi aktanlmakta, ogrenciler tamamen
pasif dinleyiciler olarak kendilerine aktanlan

bilgiyi ezberlemekte ve surecin

sonunda belli normlara bagh olarak yapilan degerlendirmelerle de ogrencilerin
basanh

olup olmadiklanna

Geleneksel

karar verilmektedir

anlayistaki egitimde, ogrencilerin

(Caglar ve Reis, 2007: 37).

zihni adeta bos bir levha gibi

gorulmekte ve ogretmen tarafmdan sunulan bilgi dogrudan ogrencinin zihnine
aktanlmaktadrr.

Ogrencilere derste dusundurucn aktiviteler sunulmamakta,

ders

kitaplan ve burada sunulan bilgiye siki sikiya bagh kalmarak dersler bu sekilde
islenmektedir.

Bu yi.izden

geleneksel

egitim

sistemleri,

cagdas

toplumun

gereksinimlerine uygun insan modelini yetistirmekte gti_<;:ltikler yasamaktadir.

Geleneksel anlayista

kabaca durum analiz edilir ve bir amac tespit edilir.

Bireysel gorevler parcalara

aynlrr. Bu suretle ogrenme hedefleri

gelistirilir.

Degerlendirme ise hedef kriterlerin karsilamp karsilanmadigun belirlemekten olusur.
Bu si.ireci soyle ozetlemek mi.imki.indtir:Nesnelci tasanm, ogrenenin bilmesi gereken
ve onemli olanlann ne olduguna ve ogrenene bu bilginin transferi 19m hangi
tesebbuslerde

bulunulacagma

karar

vermektir.

Tasanm

surecinin

her

ogesi

birbirinden bagimsizdir (Duffy ve Cunningham, 1996; Alkan ve digerleri, 1995).
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Geleneksel yaklasimda "smif" denilince akla ilk gel en goruntu srralar halinde
oturan ogrenciler ile onlann onunde durup onlara bir seyler anlatan ogretmendir.
Burada ogretmenin akla gelen ilk islevi ders anlatmasidir. Geleneksel anlayista,
ogrenme-ogretme si.irecinin, ogretmenin belli bilgileri aktarmasi, ogrencilerin de bu
bilgileri edilgin bir bicimde almasmdan ibaret olduguna inamlmaktadrr ( Acikgoz,
2008: 7). Geleneksel smiflarda ogrencilere "kendi ogrenme si.irecinin sorumlulugunu
tasiyamayacagi"

mesajlan

verilmektedir.

Bu

durum

ogrencinin

ozguvenini,

gudusunu ve yarancihguu yok etmektedir. Geleneksel ogretimde ogrenci genellikle
yalmzdir. Sosyal etkilesim yok denecek kadar az oldugu icin ogrenci sormak istedigi
bir sey oldugunda ya da dusuncesini soylemek istediginde kendisini dinleyecek
kimse bulamayabilir. Ogrencilere bagnnsiz dusunme, bagimsiz hareket etme firsati
vermediginden geleneksel ogretim toplumsal gereksinimlere de ters dusmektedir (
Acikgoz, 2008: 33-34).

Geleneksel

egitim

anlayisiyla

yasam

boyu

ogrenen

· bireylerin

yetistirilememesinin bir baska nedeni kullamlan ogretim yontemleridir. Geleneksel
yontemlerde ogrencileri dusunduren, arastirmaya yonelten etkinlikler sunulmadigi;
bilgiyi kullanma, problem cozme, kisacasi bilgiyi yeniden yapilandirma frrsatlan
verilmedigi icin, ogrenciler ezberledikleri yi.izeysel bilgilerle mezun olmaktadrrlar
(Acikgoz, 2008:6).Dolay1s1yla ogrenciler bilgiye nasil ulasacagim ve nasil bilgi
uretecegini bilmeden, hep bilgi ti.iketerek yetismektedir.

2.21.1.<;agda~ Egitim Anlay1~1

Cagdas egitim anlayismda, ogrencileri bilgi yi.iklenen degil, merkeze alan,
ogrenmeyi ogrenen, kisilikleri gelismis, yeteneklerini kullanan, problem cozen,
analiz ve sentez yapabilen, akilci, yaratici, duygu ve dusunceleri dengeli sevgi dolu,
hosgorulu, ulusal ve evrensel degerlere saygih vatandaslar olarak gelismelerini
saglamak icin ogrencilere egitim verilmelidir (Can, 2004). Dusunme yetenekleri
gelismeyen ogrencilerin en bi.iyi.ik zihinsel etkinlikleri de depoladiklan bilgileri
kendilerinden
dagarciklanndaki

istendiginde

geri

cagirmak

oldugundan,

bilgileri nerede ve nasil kullanacaklanm

bu

ogrenciler,

dahi bilememektirler.
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Gunumuzde cagdas egitim anlayisi ogretmene, ogrenmeyi hedeflenen duzeyde
ger9ekle~tirecek ogretim metodunu secme ve uygulama sorumlulugunu vermektedir.

Egitim sistemlerinin mantikh, problem cozen ve elestirel dusunen bireyler
yeti~tirmesi gerekmektedir. Bu bireyleri yetlstirebilecek yaklasim, ogrenciyi merkeze
almak durumundadir. Ogrenci merkezli yaklasim, bireyin onceden var olan kavram
ve anlaytslarma

yeni bilgileri

ekleyerek kisisel

anlamlanm

yapilandirmasun

vurgulamaktadrr (Vural, 2004: 23). Cagdas yaklasimm benimsendigi egitim ogretim anlayismda, ogretmen hangi konuyu anlatirsa anlatsm ogrencilerin bir takim
yeteneklerinin

gelismesine yardimci olmayi ama9layacaktrr. Bu tur ogretimde

ogrencinin bilgiyi sadece ezberlemesi degil, kullanmasi ve yeni bilgi uretmesi, yani
dusiinmesi amaclamr (Ozden, 2005: 6).

<;agda~ egitim anlayisnn, geleneksel egitim anlayismdan ayiran en onernli
ozelliklerden biri ogrencilerin dusunce ve gorii~lerine onem veriyor olmasi, buna
bagh olarak da derslerin ogrenci merkezli olarak surdurulmesidir. Bu anlayista
ogrenci yeni edindigi bilgiyi yapilandmrken;
gozden gecirmektedir.

onceden sahip oldugu bilgileri de

Bu yaklasimdaki en onemli faktor ogrencilerin surekli

arastirrnaya ve incelemeye sevk edilmesidir. <;agda~ egitim anlayismm hakim oldugu
egitim- ogretim ile hie suphesiz olumlu sonuclar ortaya 91kacaktrr.

Bilginin gecici oldugu, ansiklopedik bilgiden 90k olaylan derinligine kavrama,
elestirel dusunme yetenekleri ile ogrenmeyi ogrenmenin vurgulandigi; ogrenciogretmen etkilesimine onem verildigi ve 90k yonlu zihinsel gelisimin hedeflendigi
cagdas egitim anlayisi, egitim sistemini iyilestirme cahsmalannda egemen olursa,
sistem yeniden yap1landmlabilecektir. Boyle bir yaklasim ogretimin ozune iliskin
yeniden yap1lanmanm esaslanni ortaya koyacak ve ogrencilere potansiyellerini
maksirnum duzeyde geli~tirebilme olanagi ~unabilecektir (Ozden, 2005: 6-7).

Bu iki egitim sistemi arasmdaki farki ortaya koyduktan sonra kendi ulkemizdeki
mevcut durumu belirlemek icin Kibns Turk egitim sistemi ilse ilgili gerekli bilgiler
asagida verilmistir. ,
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2.21.2. Kibrrs Tiirk Egittm Sistemi
Yakm gecmiste Kibns Turk Egitim Sistemi'nin yeniden yapilanmasi amaciyla
yurutulen cahsmalar

kapsammda

ogretim etkinliklerinin

ogrenci merkezli bir

anlayisla planlandigi olgusu i.izerinde durulmaktadir, (Talim Terbiye Dairesi, 2005:6)
merkezli egitim uygulamalan kapsamindaki

ilkeler goz onune almarak di.izenlenen

ogretim yontem ve teknikleri tammlarurken; "Ogretmen, problem, kavram ve
konularda cgrencilerin kendi ogrenme yapilanm ve yeni anlamlar yapilandirrna
becerilerini gelistirmelerine rehberlik eder." Yaklasnm benimsenmektedir. (Talim ve
Terbiye Dairesi 2005:41). Ogretim etkinlikleri baglammda tammlanan soz konusu
yapilanma alternatifi ile Kibns Turk Egitim Sistemi kaps,ammdaki ogretim yontem
ve teknikleri boyutunda, en azmdan kagit i.izerinde paradigmal bir degisimin o ldugu
gozlenmektedir. Soz konusu

paradigma degisimi son yillarda oldukca gi.indemde

olan yapilandirmaci ve olusturrnaci ogrenme kuramlan paralelinde kurgulanan bir
surec olarak karsumza cikmaktadir, Wittrock tarafindan gelistirilen ve Ausubelin
"ogrenmeyi

etkileyen en onemli faktor ogrencinin mevcut bilgi birikimidir."

Seklinde ifade edilen dusuncesine dayanan yaptlandirmaci/olusturrnaci

ogrcnme

yaklasirm, temelde ogrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak yeni bilgi edinmelerini,
ogrenmeyi ve kendine ozgti bilgi olusturmayi aciklamaya cahsan bir ogrcnme kurarm
olarak

karsnruza

Olusturmacihk,

cikmaktadrr.rHand
ogrenme

ve

egitim

&

Treagust,

baglamlannda,

1991:

Appleton,

terim

olarak

1997)
bilginin

olusturulmasma isaret eder. Bilgi ozneden bagimsiz degildir, ozne bilgiyi kendi icin
oteki oznelerle etkilesimi sirasmda olusturur, olusturdugu bilgiden kendi de cevresi
de etkilenir. (Piaget, 197 6)

Kibns

Tiirk

Egitim

Sistemi

kapsarmndaki

ogretim

sureclerinde,

basta

ogrencilerin ogrenme dereceleri ile ilgili olmak uzere, egitimin kalitesi hakkida
objektif

ve karsilastmlabilir

veriler mevcut degildir, Bu nedenle genel olarak

egitimin kalitesi hakkmda yalmz anlatimsal deliller vardir, (Dunya Bankasi,
2006:77)

Bundan hareketle, hedeflenen davranis degisikliklerini gerceklemeyi

amaclayan egitim etkinliklerinin yurutulmesi ve kurgulanmasmda temel alman teorik
yaklasimlann

egitim sistemine entegrasyonu, egitimi sistem yaklasmu

icinde
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l lCahskan, yardnnlasmayi seven ve isbirligi yapan,
12. Cevre bilinci gelismis,
13. U zlasim kulturune sahip,
14.Tilrkiye ve diger komsu bireyleri ile iyi iliskiler kuran,
15 .Ataturk'un bansci, yenilikci, cagdas, laik dusunce ve devrimlerini benimseyen,
16.Ulusal, kulturel, sanatsal ve cagcil kimliklerinin farkma varan,
17.K1bns'1 yurt olarak bilen,
18.Empati duygusu gelismis; her turlu kulturel farkhhklara insan degerini one
cikararak yaklasan,
19.insana, insan haklanna saygili; dogayi ve cevresini koruyan ve seven,
20.Bireysel ve toplumsal haklanm korumasmi bilen, bansci yurttaslar.

2.21.3. Yeni Egitim Sisteminin Vizyonu ve Misyonu

Kibns Turk Egitim Sistemi surekli olarak kendini yenileyebilen, degisime acik,
insani degerleri on planda tutan, bansci ve uzlasici insam amaclayan ulke insamna
yasam boyu kaliteli egitim vizyonuyla;
1. Ozgurluk, demokrasi, bans, sosyal adalet ve hukukun ustunlugune bagh,
2. Bilimsel dusunce ve cahsmayi ozumsemis,
3. Bilgisayar teknolojisini kullanmayi bilen;
4. Kendini surekli yenileyebilen;
5. Dusuncesini ozgurce soyleyebilen;
6. Sorgulayan, arastiran, bilgiye nasil ulasacagim bilen,
7. Turkiye ve diger kornsu ulke halklanyla iyi iliskiler kurabilen;
8. Ataturk'un bansci, cagdas, yenilikci, laik ilkelerini benimseyen;
9. Bedenen ve ruhen saghkh, estetik duygulan gelismis, erdemli;
10. Yirmibirinci yuzyil insan ozelliklerine uygun yaratici nesillerin yetistirilmesini

'

hedefleyen surekli oplarak kendini yenileyen bir anlayis ve toplum bilinciyle her
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kisiye simrsiz deger vererek onlann 90k yonlt; gelismelerine uygun ortamlar
hazirlamaktir. (Cagdas ve Kuryerel Egitim Sistemleri s:365)

2.21.3.i. Yeni Egitim Hedefleri

2.21. 3.ii. Egitimin Oncelikli 'Hedefleri

1. Dusunme, algilama ve problem cozme yetenegi gelismis, demokratik degerlere
bagh, yeni fikirlere acik, kisisel sorumluluk duygusuna sahip, kulturunu ozumsemis,
farkh kulturleri yorumlayabilen, Cagdas uygarhga katkida bulunabilen, bilim ve
teknoloji uretimine yatkm ve beceri duzeyi yuksek, bilgisayar teknolojisini etkin bir
sekilde kullanabilen, degisime acik, bilgi cagi insam yetistirmek.
2. Ogrenci merkezli, yapilandmci bir ogrenime gecmek,
3. Kibns Turk Egitim Sistemi'ni, herkes icin yasam boyu ogrenme yaklasmnyla,
bilgiye ulasmanm yol ve yontemlerini ogreten, etkin bir rehberlik ve performansa
dayah bir olcme degerlendirmeyi iceren, yatay ve dikey gecislere olanak saglayan,
AB meslek standartlanna uygun, uretime don-Uk egitime agirhk veren; yerinden
yonetim ve yerinden denetim esasma bagh olarak toplumun cografi ozelliklerini
dikkate alan, firsat esitligini gozeten bir butunluk ve uyum icerisinde yeniden
duzenlemek,
4. Yeni egitim sisteminde dokuzuncu sunf uygulamasiyla ogretim silresini on iki
yila cikararak, Avrupa Birligi ve Turkiye ile uyumu gerceklestirmek,
5. Egitimin her kademesinde, teknolojinin sagladigr olanaklardan ozellikle bilgisayar
teknolojisinden yararlamlarak, uzaktan egitim ve ileri teknolojilerin kullamldigi yeni
egitim yontemlerinden ogrencilerin yararlanmasuu surekli olarak saglamak,
6. Ortaogretimde "okul turu'' yerine "program turu'nu" esas alan yapiyt olusturmak.
7. Ogrenciilerin genis tabanh ve yonlendirci programlarla yetki belgesi saglayici
>

meslek programlanna ve diger programlara ulasmalanni saglamak,
"'r
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8. Egitimin yaygmlastmlmasmda ve ozellikle meslege yonelik programlann hayata
gecirilmesinde merkezi idrenin yam sira, yerel yonetimler, ilce idareleri, gonullu
kuruluslar ile basm-yaym organlanmn ve ozel sektorun katkisim saglamak,
9. Mesleki ve Teknik Ortaogretim ile meslek yuksek okullan arasmda program
butunlugunu saglamak. Nitelikli is gucunun yetistirilmesinde onemli yeri olan her iki
kurum arasmda

i~ bolumu

ve isbirligi olusturarak,

ogrencilerin

uygulamah

egitimlerini ozel sektorde almalanm devletin onculugunde gerceklestirrnek.
10. Ogretmen ve yoneticilerin, yeni egitim sistemine uygun bilgi ve becerilerinin
surekli gelistirilmesi amaciyla ic ve dis denetimle gereksinimler tespit edilerek
hizmetici egitim olanaklanm siirekli hale getirmek.
l l.Ogrenme ortamlarun daha uygun hale getirmek icin yonetici ve ogretmenlerle
bir likte girisim yapmak.
12.Egitim sisteminin yaygmlastirma, esitlik, ulasilabilirlik ve butunsellik ilkelerine
bagh kahnarak surekli gelisimini saglamak. (Caglar ve Reis, 2007 : 366)

2.21.4. Okul Yoneticisinin Mesleki Ozellikleri

1. Iliskilerinde demokratik,
2. Surekli olarak kendi kendini ve kadrosunu gelistiren,
3. Okul dismdaki kisi ve kurumlarla iletisim kurmayi benimseyen,
4. Dst yoneticilerle, velilerle ve okul personeli ile yapici iletisim icerisinde olan,
5. Guduleyici ve cesarelendirici,
6. Gelecege yonelik olumlu ve yaratici dusunce sahibi,
7. Y eniliklere ve degisime acik,
8. Bilgisayar teknolojisini bilen ve okulunun bu alanda gelismesine katki koyabilen,
9. Bilimsellige egitim amaclanna ulasma cabalanna destek veren,
10.0kulda fiziki, sosyal ve psikolojik ortamlann olusmasma rehberlik eden,
11.Sorun cozme, karar verme, yazma, konusma, rapor hazirlama becerisine sahip,
12.Giri~imci
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13.Gerektiginde yetkilerini devredebilen, fakat sorumluluk bilincini koruyan egitim
yoneticisi.

2.21.5. Ogretmenin Mesleki Ozellikleri

1. Ogrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun ogrenme ortamlan hazirlayan,
2. Ogrenci ile cevresi arasmda gerekli etkilesimi saglayan,
3. Velilerle ve yoneticilerle iyi iletisim kurabilen,
4. Y atay iletisimi benimseyen,
5. Ogretim yontemlerini ogrenci merkezli anlayisla kullanabilen,
6. Meslegini seven ve onu bir yasam bicimi olarak kabul eden,
7. Meslegiyle ilgili gelismeleri surekli takip eden,
8. Bilgisayar teknolojisini bilen, kendisi ve ogrencisini surekli olarak gelistirebilen,
9. Drama, oyun, bulus, ironi, tartisma, arastirma, gosteri, gezi, gozlem, inceleme,
deney, soru-cevap vb. yontemleri etkili ve verimli bicimde kullanabilen,
10.Atatiirk'tin cagdas devrimlerini ozumsemis ve bu dogrultuda ugras veren,
l l.Turkce'nin etkin kullammma onem veren ve Kibns Turk kulturunun gelismesi
yonunde surekli katki koyan.

2.21.6. Ogrenci Ozellikleri

1. Arastiran ve sorgulayabilen,
2. Bilimsel ve tutarh dusunme becerisine sahip,
3. Bilgi gelisimini ezbercilige degil, anlamaya ve tutarh dusunmeye dayandirabilen,
4. Iletisim kurma becerisini surekli gelistirebilen,
5. Arkadashga ve dayarusmaya onem veren,
6. Ana dilini surekli gelistiren ve hayatm her alanmda ve her doneminde etkin
kullanabilen,

(
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7. ingilizce'nin yam sira, ikinci bir yabanci dili "Avrupa Dil Gelisim Dosyasi''nda
belirtilen becerilere uygun olarak edinebilen,
8. Yunanca (Rumca) "komsu halk dili" oldugun bilincini gelistirebilen,
9. Bilgiyi kullamp paylasabilen,
1 O.Bilgisayar teknolojisini bilen ve okul icinde ve dismda kullanabilen,
11.Bireysel yeteneklerini gelistirrne icin si.irekli ugras verebilen,
12.insanhgm ortak degerlerinden olan bans, demokrasi, adalet, esitlik gibi degerleri
benimseyen ve Atati.irk devrimlerinin buna katkismm farkmda olan,
13. Y aratici, i.iretken, takim cahsmasma yatkm,
14.Kendi

hayatim

ozgurce

planlamaya

ve yonlendirmeye

katki

koyabilme

becerilerini gelistiren,
15.Bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci gelismis,
Iti.Kibns't yurt olarak bilen,
17.Ulusal ki.ilti.irel ve cagcil kimliklerinin farkma varabilen,
18.Empati duygusu gelismis, ki.ilti.irel farkhhklara hosgoru ve bilincli yaklasabilen,
19.insana, insan haklanna saygih; dogayi ve cevreyi koruyan ve seven,
20.Bireysel ve toplumsal haklanni korumasmi bilen bansci ve cahskan

2.22. OLUSTURMACI YAKLASThlLA

n.cn.t YAPILAN ARASTIRMALAR

VE SONU<;LARI

Bu gune kadar egitim alanmda bircok arastirma yapilrms, bu arastmnalann
birccgu egitimin gelistirilmesine zemin hazirlayici nitelikte olrnustur. Ulkemizde
Olusturmaci Yaklasim

ile ilgili olarak yapilmis bilimsel cahsma sayist azdrr. Bu

nedenle yapilan cahsmalar arastmhrken KKTC'de yapilan cahsmalara Olusturmaci
Yaklasim ile birebir baglantih olan Ogrenci Merkezli Egitim ile ilgili cahsmalara ve
sonuclanna da yer verilmistir.

Bu cahsmamn, var olan cahsmalara ilave olarak

bilimsel cahsmalar acismdan bir arti olacagi dusunulmektedir. Gi.ini.imi.ize kadar bu
konuda yapilrms olan cesitli arastirmalardan elde edilen bilgilere, bu arastirma
icerisinde konulara uygun olarak yer verilmistir. Yapilan arastirrnalar, arastirma
l
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sonuclan

ve bu cahsmayla baglannh

degerlendirmeler

detayh olarak asagida

sunulmustur.

Nihat Ekizoglu "Ogrenci Merkezli Egitim'e Yonelik Ogretmen Gorusleri" bashgi
altmda 2005 - 2006 ogretim yillanm kapsayan bir arastirma yaprrustir. Arastirma,
ilkokul ogretmenlerinin, ogrenci merkezli egitime yonelik goruslerini ortaya koyma
amaciyla genel tarama yonternine gore yapilrmsnr. Arastirrnanm cahsma grubunu
243 ilkokul ogretmeni olusturmaktadir. Arastirrnada "Ogrenci Merkezli Egitime
Yonelik Ogretrnenlerin Gorusleri" ile ilgili anket kullamlrmstrr. Arastirma sonucunda
"Ogrenci Merkezli Egitim" uygulamasmm egitim acismdan yararh olacagi ancak
bunun icin bazi duzeltmelerin yapilmasi gerektigi ortaya cikrmstir. Sonuc olarak
ogretmenlerin ve okul yoneticilerinin hizmet ici egitime ihtiyac duyduklan; egitim
bakanhgimn yeterli on hazirhklan
Ogrenci

Merkezli

uygulamasmda
gereclerinin,
velilerin

Egitim'I

uygulamaya

okul altyapismm,
materyallerin

ve ogrencilerin

yapmadan yeni egitim sistemine gectigi ve
koydugu;

yonetiminin,

Ogrenci

Merkezli

ders programm,

Egitim

ders arac -

ve rehberlik hizmetlerinin yeterli olmasi gerektigi;
de yeni

egitim

sistemi ve uygulamalanyla

ilgili

bilgilendirilmeleri gerektigi ogretmenler tarafmdan goril~ olarak ortaya konmustur,

Aknar, ( 2007 ) Ogrenci Merkezli Egitim uygulamalannda

KKTC'deki

ilkogretim ve ortaogretim kurumlarmda gorev yapan mudur, mudur muavini ve
ogretmenlerin sahip olduklan Ogrenci Merkezli Egitim yaklasimlanru belirlemek
amaciyla tarama modeli olan bu cahsmayi yaprmstir. Arastirma verileri, 42
maddeden olusturulan bir anket ve 3 tane acik uclu soru 374 kisiye uygulamp, 25
mudur muavini ve ogretmenle gorusme yapilarak elde edilmistir,

Aknar'a gore Ogrenci Merkezli Egitim'e uygun bir egitim sistemi icin smif
mevcutlan 15 - 20 seviyesine cekilmelidir. Okullarm alt yapilan Ogrenci Merkezli
Egitim'e uygun olacak sekilde duzenlenmelidir. Ogretmenlerin,

Ogrenci Merkezli

Egitim konusunda yetistirilmesi amaciyla hizmet ici egitim kurslan duzenlenmeli ve
katihm saglanmahdir, Ders kitaplan ve mufredat Ogrenci Merkezli Egitim'e uygun
olarak yeniden duzenlenmelidir, Teknolojinin okullarda kullamlabilmesi icin gerekli
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donammm en erken zamanda saglanmasi gerekir. Okulun amaclan yeniden ele
almarak, odak noktasi ogrenmc olmahdir. Ogretmenin rolu degismelidir.

Esenyel

(2009),

arastirrnasmda

ilkokullarda

gorev

yapan

yonetici

ve

ogretmenlerin Ogrenci Merkezli Egitim ile Ogretmen Merkezli Egitim ile ilgili
farkindahk

duzeylerini belirlemeyi amaclarmstir. Bu amacla KKTC genelinde

rastgele yontemle secilen ilkokullarda gorevli 275 yonetici ve ogretmen ile 5. simf
ogrencilerinden 267 ogrenciye, arasnrrnaci ve damsmaru tarafmdan gelistirilen
anketler uygulanrmstir. Arastirma sonucunda;
•

Ulkernizdeki egitim sisteminin halen Geleneksel Egitim'e uygun sekilde

uygulanmakta oldugu,
•

Ogrenci Merkezli Egitim'e iliskin bir gecis yasandigt,

•

ilkokullardaki yonetici ve ogretmenlerin bu iki model hakkmda yeterince

bilgiye sahip olmadiklan ve bu iki modele uygun rollerini benimseyememeleri,
•

Egitim sisteminde belirsizliklerin oldugu,

•

Okullardaki donamm eksikliginden oturu OME' gecis surecinde problemler

oldugu saptanmtstir.

Seker Ozatenc
ogretmenlerin

( 2010 ) arastirmasmda

Yapilandtrmact

Kuram'a

ilkokullarda

gorevli yonetici ve

iliskin uygulamalara

iliskin goruslerini

belirleyerek uygulamalann ne duzeyde oldugunu, karsilasilan sorunlan ve KKTC
Egitim Sistemi'nin mevcut durumunu ortaya koymayi amaclarmstir. Bu amacla
KKTC genelinde rastgele secilen ilkokullarda gorevli 35 yonetici ve 278 ogretmene ·
Ozmen ( 2003 ) tarafindan gelistirilen anket uygulanrmsnr.
Arastmna sonucunda:
•

ilkokullarda gorev yapan ogretmen ve yoneticiler, Yapilandirmaci Egitim
Yaklasmu Uygulamalan icin yeterli bilgi ve donamma sahip degildirler.

•

Yonetici

ve

ogretmenlerin,

Yapilandirmaci

Egitim

Yaklasmu

Uygulamalari'na iliskin henuz net bir gonislerinin olmadigi soylenebilir.
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•

Yonetici ve ogretmenler, simf ici iletisim ve suuf aktivitelerinde cgrencilen
de ogrenme - ogretme ortamma dahil etmekte, onlarla iletisim halinde
olmaktadir,

•

Yonetici ve ogretmenler, degerlendirme surecinde Yapilandirrnact Egitim
Yaklasirru'na uygun cagdas degerlendirme yonternleri yerine Davrarnsci
Yaklasim'a

uygun

olarak

duzenlenen

Geleneksel

Egitim'e

uygun

degerlendirme yontemleri kullanmaktadirlar
•

Yonetici ve ogretmenler,

fiziksel durum acismdan okullann

yetersiz

oldugunu belirtmislerdir.

Yanpar (2001)

"Olusturmaci Yaklasunm Sosyal Bilgiler Dersinde Bilissel ve

Duyussal Ogrenmeye Etkisi" adh arastirmasmda ilkogretim 5. Smif Sosyal Bilgiler
dersinde

olusturmaci

yaklasimla

islenen

derslerin

ogrencilerin

ogrenmeleri

uzerindeki etkisi cesitli yonlerden sunulmustur. Arastirmanm yontemi; deney ve
kontrol gruplu deneysel desendir. Deney grubunda yapilandirmaci yontern, kontrol
grubuna da klasik yontem kullarulrrusnr. Cahsma 2000-2001 ogretim yih guz
doneminde Zonguldak ili Karadeniz Eregli ilcesinde iki suuf ozel okuldan, iki smif
devlet okulundan olmak uzere yansiz olarak secilen dort grup uzerinde yapilrmsnr,
Uygulama boyunca dijital kamera ile cekimler yapilrrus ve kodlama yoluyla analiz
edilmistir. Arastirma sonuclanna gore;
•

Yapilandirmacihk kuramma gore kendi cgrenmelerini tamamen kendileri

yapilandiran deney grubu ogrencilerinin, kontrol grubu ogrencilerine gore daha aktif
olduklan bulunmustur.
•

Aynca, devlet okulunda olusturmaci yaklasnnla egitim goren deney

grubundaki ogrencilerin tutumlan diger gruplara gore anlamh derecede daha yuksek
olarak bulunmustur, Bilissel basan acismdan, ozel okul deney grubundaki ogrenciler,
islem sonucunda daha basanh bulunmustur.

Gurol (2002) "Aktif Ogrenmeyi Temel Alan Olusturmaci Ogrenme Tasanmmm
Uygulanmasi ve Ogrenci Basansma Etkisi" isimli cahsmasinda; Firat Universitesi
Teknik Egitim Faktiltesi Bilgisayar-Elektronik

Bolumu son smiflannda ogrenim

goren ve rehberlik dersi alan 135 ogrenciden olusmaktadir. Cahsmada, olusturmaci
ogrenme yaklasirm ile geleneksel yontemin ogrenci basansi uzerindeki etkisi
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karsrlastirrmsnr. Arastirma verilerini toplamak: icin basan testi ve olusturmaci s1111f
olcegi olmak uzere iki tur olcme araci kullarulrmsnr.Arasurma deneme modelinde
bir arastirrnadir. Bu nedenle, gruplar olusturulmustur, Bunlar: Deney-1 Grubu:
Olusturmaci ozelliklerin smif ortammda tasarlanarak (Gagnon ve Collay'm ilkelerine
gore) uygulanmasidir Deney-2 Grubu: Olusturmaci ozelliklerin simf ortammm
yamnda cevrimici destekle tasarlanarak (Gagnon ve Collay'm

ilkelerine gore)

uygulanmasidir, Kontrol Grubu: Geleneksel yontem.
Elde edilen sonuclara gore;
1) Her iki deney grubu ile kontrol grubu arasmda deney gruplan lehine anlamh
farkhhk bulunmustur. Yine her uc grubun ontest ile sontest puanlannm ontest
puanlanna gore anlamh sekilde farkhlastigi belirlenmistir.
2) Deney-1 ve deney-2 gruplanmn olusturrnaci simf ozelliklerinin uygulanma
duzeyinin belirlenmesi icin olcek gelistirilmis ve elde edilen puanlar acismdan her iki
grupta uygulandigi yonunde gorti~ ve tepkileri ortaya koymustur. Olusturmaci smif
olceginin altbolumlerinde de gruplar uygulandi yonunde gorus ve tepkiler ortaya
koymuslardir,

Durmus

ve Yaman

(2002) Mevcut

teknolojilerin

sundugu

coklu temsil

olanaklannm olusturmaci yaklasima getirecegi yenilikler adh yaymlannda mevcut
teknolojilerin ( grafik cizerler, bilgisayar yazihmlan ve internet vb ... ) ne gibi
temsiller sunduklan ve bu temsillerin olusturmaci yaklasimm onemsedigi ilkeleri
hayata gecirmede nasil kullamlabileceklerini elestirel bir yaklasimla ele alrmslardir.
Arastirmada

ilgili literatur taramasi yapilrms ve bazi coklu temsil ornekleri

verilmistir. Sonuc olarak:, bilgisayar yazihmlan ve grafik cizer hesap makineleri gibi
teknolojinin sunduklan temsil zenginligi ele ahnan kavram ve kurallan ve bunlarla
ilgili farkh seviyelerdeki problemleri cozmede genis bir hareket alam sundugu,
ogrenme ortamlarmda ogrencilerin kendi deneyimlerini digerleriyle paylasirken
kendilerine uygun temsillerle kendilerini ifade edip ogrenme- 6gretme surecini
zenginlestirebilecekleri yargisma varmislardir.

Asan ve Gunes (2002) olusturmaci yaklasumn

ilkogretim okulu 5. suuf

ogrencilerinin matematik basansma etkisini arastrrrmslardir. Trabzon ili Mimar
Sinan Ilkogretim Okulu, 5. sunf A ve C subelerine, uygulanmisnr .. Arasnrma yan-
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deneysel olup; deney ve kontrol gruplan 20'~er ogreaciden olusmustur. Olusturmaci
yaklasima
incelemek

gore tasarlanrms ogrenme ortamlannm
amaciyla

deney

grubunun

ogrenci i.izerindeki etkisini

ogrencileri,

arastirmaci

tarafindan

gozlemlenmis ve gozlem sonuclan betimsel olarak analiz edilmistir.

S0nu9 olarak:
1) Olusturmaci

yaklasimla

islenmis olan 5. simf dersinin, matematik

basansma etkisinin olmadigi,
2) Olusturmaci yaklasima gore tasarlanan ogrenme ortamlanmn ogrencilerin
basanlannda degisiklik meydana getirrnedigi,
3) Fakat,

ogrencilerin olusturmaci yaklasima gore tasarlanan matematik

dersi ile daha 90k ilgilendigi ve ogrenmek icin daha 90k heyecanlandigi gozlenmistir.

Erdogan ve Sagan (2002) cahsmalannda olusturmacihk yaklasimnn, ilkogretim
matematik

dersindeki

"kare, dikdortgen ve ucgen cevrelerinin hesaplanmasi"

konusunun ogretiminde kullanrmslardrr, Bu amaca yonelik olarak, ilkokul 4. simf
ogreacileri

2001-2002

guz

yanyih

matematik

ortalamalan

goz

onunde

bulundurularak Deney Grubu ve Kontrol Grubu olmak uzere homojen iki gruba
ayirrmslardir.
hesaplanmasi"

Kontrol
konusu

Grubuna
klasik

"kare,
yontemle

dikdortgen

ve

anlatihrken,

ucgen

Deney

cevrelerinin
Grubuna

ise

olusturmacihk yaklasmn ile anlatilrmsdir. Gruplan 3 haftahk egitimden soma son
teste tabi tutmuslardir.
Elde edilen sonuclanna gore;
1. Olusturmacihk

yaklasunmm

uygulandigi

Deney

Grubu

ile klasik

yontemle ders anlatilan Kontrol Grubunun matematik basan ortalamalan arasmda
olusturmacihk yaklasimmm lehine farkhhk ortaya cikrmsnr.
2. Bu sonuca gore, olusturmacihk yaklasmu ile yapilan ogretim ogrencinin
matematik basan di.izeyini, klasik ogretim yontemine gore daha fazla artirmaktadtr.

Akar

ve

Yildmm

(2004),

Egitim

Faki.iltelerinin

ogretmen

yetistirme

programlannda yer alan "Simf Yonetimi" dersinde olusturmaci ogretim etkinliklerini
denemek ve bu etkinliklerin ogretmen adaylannm algilanna gore ogrenme surecine
katkismi

saptamak

amaciyla

yaptigi

cahsmada

eylem

arastirmasi

modelini
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kullamlmisttr. Cahsma, Orta Dcgu Teknik Universitesi Egitim Fakiiltesi uctmctl
simfta okuyan 34 6gretmen adayi ile yurutulmustur. Veri toplama araci olarak acik
uclu anket sorulan, gozlem notlan, ogrencilerle gorusme notlan ve arasnrmacidan
birine ait yansmci alan notlan kullarulrmstir. Arastirma sonunda,
1. Karsihkh

konusmalann

ve etkilesimlerin

bilgiyi olusturmada etkin

oldugu,
2. Genel olarak olusturmaci 6g renme ortamlannm motivasyonu olumlu
yonde etkiledigi,
3. Olusturrnaci etkinliklerin 6grenme ortammm gercekci olmasmi sagladigi,
4. Portfoy cahsmasi ile performans degerlendirmesinin 6grenmeye onemli
katkilar sagladigi, fakat bunun zaman aldigi ve yorucu bir stirec o ldugu ortaya
konulmustur,
Can (2004), arastirrnasmda geleneksel 6grenme yaklasnmyla olusturmacihk
yaklasnmrun bir karsilastmlmast yapilmis: Geleneksel egitim sureci icinde ogrenen
bilgiyi ogretmen ve kitaplar aracihgiyla aldigi, oysa olusturmaciltkta bilgi sadece
icinde bulunulan durumuna gore nitelik kazanrr. Bu acidan da surekli olarak bireyler
tarafmdan surec icinde olusturulur. Bu baglamda bilginin, gercek kesin ve mutlak
degil, ancak uygulanabilir ve gecerli oldugu ifade edilmis. Yapilan uygulamada
ogrenmenin

ozerkligi,

ogrenenin

sorgulamasi,

bilginin

olusturulmasi,

degerlendirmenin surec icinde yapilmasi gibi ilkeleri hayata gecirdigi ifade edilmis,
Ogrenme-6gretme

surecinde ogretmen-ogrenen

gibi katihmcilann

etkin oldugu

uygulamalar sonucunda ancak dti~Uncelerinin ve dusunme bicimlerinin farkinda olan
bireyler yetisecegi belirtilmistir.

Savas (2005), llkogretim okulu 4. suuf Sosyal Bilgiler dersi, yakm cevremiz
unitesi

suresince, btittmlestirilmis Unite ve yapilandirmacihk

temelli ogretim

etkinliklerini birlikte ve ayn ayn test etme amacryla yaptig: cahsmada ontest sontest kontrol gruplu model kullanrms ve cahsma 146 ogrenci ile yurutulmustur.
Veri toplama araci olarak gtivenirlik katsayisi 0,81 olan Ogrenme Duzeyi Testi,
guvenirlik katsayisi 0,80 olan Tutum Testi, giivenirlik katsayisi 0,78 olan Akademik
Ozguven Testi, Veli Gorusu Anketi, Ogrenci Gorusu Anketi ve sesli gorusme
kullamlrmstir. Arastirma sonucunda,
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1. Butunlestirilmis unite ve yapilandirmacihk temelli ogretim sureci ile
butunlestirilmis unite ve geleneksel cgretim surecinin uygulandigt deney gruplan
lehine basan, tutum ve akademik ozguven puan ortalamalannda kontrol grubuna
gore anlamh duzeyde farkhhk gozlenmistir,
2. Buna gore, yapilandirmaci

ogretim ve geleneksel

unite surecinin

uygulandigi deney grubunun basan puanlan kontrol grubuna gore anlamh duzeyde
farkhlasirken, tutum ve ozguven puanlannda farkhlasma gozlenmemistir,
3. Ogrenci

ve velilerden

elde edilen gorusler

incelendiginde

deney

gruplannda uygulanan surecin olumlu olarak algilandigi ve desteklendigi sonucuna
ulasilrmstir.

Yanpar, (2005) "Sosyal Bilgiler Dersinde Olusturmaci Yaklasimda Ogrencilerin
Etkinlik Dosyalanm Yordayan Degiskenler" isimli arastirmasmda, ilkogretim 5. smif
Sosyal Bilgiler dersinde olusturmaci yaklasimla islenen derslerin sonucunda olusan
unite etkinlik dosyalanm

cesitli degiskenlerin

yordama gucunu tespit etmek

amaclanrrusnr. Cahsma, Zonguldak Kdz. Eregli'de Nimet Ilkogretim Okulunun 5.
smiflanndan rastgele secilen iki smiftaki 37 ogrenci uzerinde, 2000-2001 ogretim
yih gtiz doneminde yapilan deney ve kontrol gruplu deneysel bir cahsmadir. Dijital
kamera kullamlarak ogrencilerin cahsmalan gozlemlenmistir. Arastirma sonunda,
1. Olusturmaci yaklasimla islenen derslerde ogrencilerin farkh materyal ve
etkinlikleri olusturmalannm ogrencilerin bilissel, duyussal ve psikomotor alanda cok
yonlil gelisimlerini saglayabilecegi,
2. Ogrencilerin dosya tutma cahsmalan sonucunda hazirladiklan emeklerin
gostergesi olan dosyalarma olumlu yaklasimlar gelistirdikleri ve puanlanm da iyi
verdikleri,
3.

Ogrencilerle yapilan gorusmelerde, ogrencilerin kendi ogrenrnelerini

kendilerinin olusturmalannm, onlann algilamalanru olumlu yonde etkiledigi ortaya
konulmustur.

Cinar, Teyfur ve Teyfur

(2006)

tarafmdan, ilkogretim okulu ogretmen ve

yoneticilerinin yapilandirrnaci egitim yaklasum ve yeni programlar hakkmdaki
goruslerini ortaya koymak amaciyla, Agn ilinde gorev yapan ve yeni programlarm
tanrtim egitimine katilan rastgele secilmis 195 ilkogretim okulu cgretmeni ve
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yoneticisi uzerinde

cahsma yapilrrustrr. Veri toplamak amaciyla arastirmacilar

tarafmdan gelistirilen "Yapilandirmaci Egitim Yaklasmu Degerlendirme Anketi"
kullamlrmstir.

Arastirmada elde edilen bulgular asagidaki gibidir:
1. Arastirmaya katilanlann yapilandurnaci egitim yaklasnm ve buna dayah
olarak

hazirlanan

ogretim

prograrm

hakkmda

genel

olarak

olumlu

tutum

sergilediklerini ortaya koymaktadrr.
2. Arastirmaya katilanlar, yaprlandirmaci egitim yaklasmnyla ilgili olarak,
bu yaklasimm, ogrenci merkezli oldugu, ogrenciyi dusunmeye ve arastirrnaya
yonelttigi, ogrenciyi ezbercilikten kurtaracagi, egitim etkinliklerini eglenceli hale
getirecegi, ogrencilerin sosyal gelisimlerini lnzlandiracagi goruslerine tamamen
katilmaktadirlar.
3. Arastirmaya

katilanlar,

yapilandirmaci

egitim yaklasimmm basanya

ulasmasmda okul yonetiminin desteginin ve okul, aile ve ogretmen arasmda saghkli
bir iletisimin gerekli oldugu gorusundedirler.
4. Yeni programm

ogrctmcne daha fazla yuk getirecegi aynca yem

programm basanh bir sekilde uygulanabilmesi icin gerekli altyapi ve olanaklarm
yetersiz oldugunu dusunmektedirler.
5. Arastirmaya

katilanlar,

yeni

cgretim

programmm,

yapilandirmacr

yaklasim ilkelerine uygun olarak hazirlandigi goruslerine tamamen katilmaktadirlar.

Celebi (2006), ilkogretim 5. Simf Sosyal Bilgiler dersinde yapilandirmacihk
yaklasmnna dayah isbirlikli ogrenmenin ogrencilerin erisi ve tutumlarma etkisini
incelemek

amaciyla

yapilrmstir.

Arasnrma

Konya

ili, Karatay

ilcesi, lsmil

Cumhuriyet Ilkogretim Okulunda 5. sunfta okuyan iki simfta gerceklestirilmistir.
Kontrol gruplu ontest-sontest deneysel desenin kullamldigi arastirmada, yansiz
olarak secilen sunflardan birinde yapilandirmacihk

yaklasimma dayah isbirlikli

ogrenme (Birlikte Ogrenme ve Grup Arastirmasi Teknigi) uygulanrrken diger smifta
ise geleneksel ogretim uygulannusnr. Verilerin elde edilebilmesi icin Sosyal Bilgiler
Basan Testi gelistirilmis, Kurnaz (2000) tarafmdan gelistirilen Sosyal Bilgiler Tutum
Olceginden

yararlamlrrus, Ogrenci Gorusleri Anketi ile Surec Degerlendirme

Olcekleri kullarulrmstir. Olcme araclanndan Sosyal Bilgiler Basan Testi ile Sosyal

93

Bilgiler Tutum Olcegi deney ve kontrol grubuna ontest ve sontest olarak verilmistir.
Ogrenci Gorusleri Anketi ile Surec Degerlendirme Olcekleri ise sadece deney
grubundaki ogrencilere uygulanmistir.

Arastirma sonunda elde edilen bulgulara gore, yapilandirmacihk yaklasmnna
dayah isbirlikli ogrenmenin uygulandigi deney grubundaki ogrenciler, geleneksel
ogretimin uygulandigi kontrol grubundaki ogrencilere gore da yuksek erisi elde
etmislerdir. Sosyal Bilgiler dersine yonelik yapilandirrnacihk yaklasmuna dayah
isbirlikli cgrenmenin uygulandigi deney grubundaki ogrenciler kontrol grubuna gore
daha olumlu tutum gelistirmislerdir, Deney grubu ogrencilerine uygulanan Ogrenci
Gorusleri

Anketi

bulgulanna

gore

ogrenciler

bu yontemle

dersi

daha

iyi

ogrendiklerini ve bu yontemle ders islemekten mernnun olduklanm belirtmislerdir.
Surec Degerlendirme Olceklerinin deney grubuna uygulanmasi ile elde edilen
bulgulara gore ise ogrenciler, grup sureclerinde paylasma, arkadashk, yardimlasma,
sorumluluk alma, bilimsel yontem kullanma ve inceleme - arastirma yapma gibi bir
90k becerilerini gelistirdikleri gorulmustur.

Damlapmar (2008),

"Ilkogretim 1. Kademe Ogretmenlerinin Yapilandmnaci

Ogrenme Y aklasmuna Iliskin Goruslerinin

incelenmesi"

isimli arastirmasmda,

ilkogretim 1. kademe ogretmenlerinin yapilandirmaci ogrenme yaklasmn ve ogretim
stratejileri, teknoloji, degerlendirme, ogretmen-ogrenci
uygulama

duzeylerini

ve bu

yaklasima

karsi

iliskisi ile ilgili surecleri

tutumlanm

ortaya

koymayi

amaclarmsnr. Arastirmanm evrenini 2007-2008 Egitim ve Ogretim yihnda, Kanya ili
Ilgm Ilcesinde resmi ,okullarda gorevli llkogretim 1. kademe ogretmenlerinden, 13
ilkcgretim okulundan 51 ogretmen belirlenmis ve soru cetveline bagh yuzyuze
gorusme dayah anket teknigi kullamlrmsnr. Arastirmadan elde edilen verilerin ortaya
koydugu sonuca gore, ogretmenlerin, yapilandirmaci yaklasmu benimsedigi ancak
uygulamada yeterli duzeyde gorulmedigi anlasilmaktadir.

Luan ve digerleri (2003) cahsmalannda,
ogretmen

adaylannm

yapilandirmacihk

bilgi

teknolojisine

Malezya Putra Universitesi'ndeki,
karsi

tutum

ve

basanlanna

yaklasimmm etkisini arastirrmslardir. Bilgi teknolojisi kursu,

yapilandirmaci ogrcnme cevresinde isbirligi icinde ogrencilerin kendi ogrcnme
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amaclanm gerceklestirebilecekleri

ve kendi problemlerini cozebilecekleri yapildi,

Kurs sonunda teknolojik becerisi olan ogretmcn adaylanmn
kursundan

daha

90k yararlandiklan

ve basanlanru

bilgi teknolojisi

arttiklan

belirlenmistir.

Teknolojik becerisi olan ve olmayan ogretmen adaylanmn bilgi teknolojisine karsi
olumlu tutum icinde olduklan belirlenmistir. Ogrencilerle yapilan gorusmelerde
ogrencilerin daha bagrmsiz, daha yaratici olduklan gorulmus ve isbirlikli ogrenme
yontemini daha 90k kullandiklan

saptanrmstir. Bilgi teknolojisi kursuna karsi

ogrencilerin olumlu tutum icinde olduklanndan kendi ogrenme sureclerinde daha
aktif davrandiklan ileri surulmustur.

Kamii,

Rummelsburg

ve Kari'nin

gerceklestirdikleri arasnrmalannda,

(2005), California'da

iki ayn okulda

yapilandirmaci bir cevrede ve yapilandirmaci

yaklasimla yapilan oyun, bedensel etkinlikler ve zihinsel egzersizlerin ogrencilerin
matematik

derslerindeki

basanlanna

ve

dusunme

becerilerine

etkisini

incelemislerdir, iki farkh okulda basan duzeyleri dusuk 1. smif ogrencilerden 26
tanesi yapilandirmaci ogrenme cevresinde, 20 tanesi de geleneksel anlayisla ders
islenen ortamlarda cahsrnaya katildi, Arastirma oncesinde iki gruba da aym test
verildi. On test sonuclanna gore deney ve kontrol grubunun basan duzeyleri aym
olmasma ragmen son test sonuclannda deney grubunun kontrol grubuna gore
matematik basansun olcmeyi amaclayan testte yuksek basan elde ettigi goruldu,
Deney grubundaki bu basan artist ilerleyen iki donem boyunca da artarak devam
etmistir,

BOLUM3
YONTEM

Bu bolumde arastirma modeli, evren ve omeklem,

verilerin toplanrnasi,

cozumlenmesi ve yorumlanmasi ile ilgili bilgilere yer verilmistir.

3.1. Arasnrma Modeli
Bu arastirma, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ilkogretim kurumlannda gorev
yapan ilkokul yonetici, ogrctmen ve cgrencilerin, Olusturmacihk Kurami'na yonelik
goruslerinin ne oldugunu belirlemeyi amaclayan tarama modeli niteliginde bir
arastirmadir. Ilkokul yonetici ve ogretmenlerin bu kurama yonelik yaklasimlan ile
ilgili aynntih ve objektif verilere, ilkokul yonetici ve ogretmenlere uygulanan anket
ile ulasilmaya cahsilrmstir.

3.2. Evren ve Orneklem
Arastirmanm evrenine, 2007 - 2008 ogretim yihnda KKTC'de egitim - ogretim
faaliyetlerini surduren ilkokullar almrmsnr, Orneklem ise KKTC sunrlan icerisinde
bulunan ve farkh bolgelerden secilen 9 Eylul Ilkokulu, Sehit Tuncer llkokulu,
Alaykoy Ilkokulu, Dilekkaya Ilkokulu, Sehit Mehmet Eray Ilkokulu, 23 Nisan
Ilkokulu, Catalkoy Ilkokulu, Alsancak Ilkokulu, Dortyol llkokulu, Esref Bitlis
Ilkokulu, Karakol Ilkokulu, Dipkarpaz Ilkokulu, Yedikonuk Ilkokulu, Ozgurluk
Ilkokulu ve Lefke lstiklal Ilkokulu mudur, mudur muavini, sunf ve brans
)

ogretmenlerinden olusmaktadir. Her bolgede secilen okullar, bulunduklan bolge
ozellikleri ( kirsal-kentsel),

nufus ozellikleri ( bolgenin en kalabahk

okulu-

birlestirilmis simf egitimi ) dikkate ahnarak ve arastirmanm verileri toplanrrken daha
etkili ve ulasilabilirlilik
secilmistir.

ozellikleri

de dusunulerek

uzman

goril~il esliginde
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Tablo 3.1. Ilkokul saytstntn bolgelere gore dagtlimt
TOPLAM OKUL SAYISI

BOLGE

21

LEFKOSA
GiRNE

8

GAZiMAGUSA

28

iSKELE

12

GUZELYURT

13

Tablo 3 .1. 'de gortildugti gibi Lefkosa ilcesinde 21, Girne ilcesinde 8, Gazi
Magusa ilcesinde 28, Iskele ilcesinde 12 ve Guzelyurt ilcesinde 13 okul
bulunmaktadrr.

Tablo 3 .2. Biilgelere ve okul saytlartna gore anketin uygulandtgi okullartn orant
BOLGE

TOPLAMOKUL

ANKETiN

SAY/SI

UYGULANDIGI

%

OKULSAYISI
21

5

23,8

GiRNE

8

3

37,5

GAZiMAGUSA

28

3

10,7

iSKELE

12

2

16,6

GUZELYURT

13

2

15,3

LEFKOSA

Tablo 3.2.'de gortildtigti gibi Lefkosa ilcesinde 5, Girne ilcesinde 3, Gazi
Magusa ilcesinde 3, lskele ilcesinde 2 ve Guzelyurt ilcesinde 2 okul olmak uzere
toplam 15 okulda anket uygulanrmstir,
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Tablo 3.3. Ada Genelinde Ilkokullarda Gorevli (Jgretmenlerin Cinsiyete Gore
Dagtlim Grafigi

loplam

toplam

0%

Tablo 3.3.'de goriildtigii gibi ada genelindeki ilkokullarda % 65 oramnda
bayan ogretmen, % 35 oramnda erkek ogretmen gorev yapmaktadrr. Ank:ete 171
bayan ogrctmcn, 104 erkek ogretmen katilnusnr.

i,
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Tablo 3.4. Ogretmenlerin Bolgelere Gore Dagtlim Grafigi

iskele
10%

lillefko,a
•gozelyurt
Dma~usa
Oiskele
•girne

Tablo 3.4. 'te goriildiigii gibi ada genelinde ogretmenlerin bolgelere gore
dagihm oram, Lefkosa ilcesinde % 32, Girne ilcesinde % 18, iskele ilcesinde % 10,
Gazi Magusa ilcesinde % 2 7 ve Giizelyurt ilcesinde % 13 'tiir.
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Tablo 3.5. Ada Genelinde Gorevli ilkokul Ogretmenlerinin Branslanna Gore
top lam

mOdOr

ilkokul becen egitimi
7%

6%

CmudOr
•md.muavini
06zel e§ltim og.· r.
04 ya~

5%

•anas1rnf

anasuuf
10%

ilkoku1 ingilizce
7%

1
·a ilkokul srrnt ogrt.
• ilkokulingilizce
Oilkokul resim
• ilkokut mOzik
llilkokul beden egitimi
Qanasm1f brans
0 ilkokul sosyal faaHyet
•kaynaks1rnf
• rehber ogretmen

ilkokul strut i:iQrt
46%

Dagtltmt

Tablo 3.6. Ogretmenlenn Cinsiyet Aytrtmlt Gorev Dagiltmt
BA YAN

ERKEK

TOPLAM

MODOR.

32

58

90

MODOR. MUA v!Ni

35

50

85

SINIF OGRETMENi

492

220

712

MUZiK OGRETMENi

49

26

75

iNGiLiZCE

63

50

113

1

99

100

RESiM OGRETMENi

44

33

77

SOSY ALF AALiYET

6

6

12

KA YNAK SINIF

8

2

10

REHBER

3

8

11

722

542

1285

OGRETMENi
BED EN

EGiTiMi

OGRETMENi

OGRETMEN
TOPLAM

100

Tablo 3.7. Anketin Uygulandigt Ogretmen. Miidiir Muavini ve Miidiir Saytst

ANKETiN
UYGULANDIGI
OKULLARDA
OKULLARDA

BOLGE

GOREVLi OGRETMEN
GOREVLi

%

VE iDARECi SA YISI
OGRETMEN VE
iDARECi SAYISI

410

134

32,6

GAZiMAGUSA

323

57

17,6

GiRNE

253

102

40,3

iSKELE

145

GUZELYURT

180

30
41

20,6
22,7

TOP LAM

1311

364

27,76

LEFKO$A

__;

3.3. Verilerin Toplanmasr

3.3.1. Ol«;meAraclarmm Celistirtlmesi

Bu arastirma, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ilkogretim kurumlannda gorev
yapan

ilkokul

yonetici

ve

ogretmenlerin

Olusturmaci

Yaklasim'a

yonelik

yaklasunlannm ne/ nasil oldugunu belirlemeyi amaclayan tarama modeli niteliginde
bir arasnrmadir. Betimsel nitelikteki cahsmada sonuca ulasabilmek icin onceden
belirlenen ilkokullarda gorev yapan ilkokul yonetici ve ogretmen grubuna 20
maddelik anketler uygulanrmsnr.

Ilkokullarda gorev yapan ilkokul yonetici ve ogretmen grubuna uygulanacak
olan anket olusturulurken ilk olarak konu ile baglantih 40 tane anket ifadesi
olusturulmustur, Anket maddelerinin gecerlik ve guvenirlikleri ALPHA testi ve
uzman gdrusti ile smanarak madde sayist 20 'ye dusurulmustur.

Madde sayismm belirlenmesinin ardmdan arastirmada kullamlacak anketlere
ALPHA testi uygulanarak, anketlerin gecerlik ve guvenirligi istatistiksel olarak test
edilmistir. Yonetici ve ogretmealere uygulanacak ankete yapilan test sonucuna gore
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Alpha= 0, 7874 olarak belirlenmistir. Bu konuda yapilan cahsma Ekler ( bkz. Ek: 7
) bolumunde detayh olarak gosterilmistir.

Son halini alan anket onceden uzman goril~il yardirm ile belirlenen okullarda
uygulanrmstir. Okullar belirlenirken KKTC'nin

her bolgesinden, kirsal-kentsel

ozellik tasiyan okullar secilmesine ozen gosterilmistir.

Bunun yamnda okul

nufusunun kalabahk veya az olusu, birlestirilmis snnf egitimi verilmesi gibi unsurlar
da goz onunde bulundurulmustur.

3.3.2. Olcme Aracmm Uygulanmasi

Anketleri uygulayabilmek icin KKTC Milli Egitim ve Kulttir Bakanhgi'na bagli
Talim ve Terbiye Dairesi Mudurlugu'ne dilekce ile ( bkz. Ek: 1)
Ilkogretim

Dairesi Mudurlugu'nden

anketi uygulayabilmek

basvurularak,

icin gerekli

izin

ahnrmsnr. ( bkz. Ek: 2) Izin almdiktan soma Mayis 2008 - Haziran 2008 tarihleri
arasmda ilgili okullara gidilerek, okul mudurleri, okul sorumlu ogretmenleri ile
gorusulup, onlara anketle ilgili bilgi verilmistir.

Okul mudurlerinin, sorumlu

ogretmenlerin onaymm almmasmm ardmdan ogretmenlerle gorusulerek, anketin
amaci anlatilrrustir. Yamtlanmak icin ilgili okullara birakilan anketler kisa bir sure
soma tekrar okullara gidilerek, toplannustir.

Arastirmaya dahil olan 15 okulun tum ogretmen ve yoneticileri, arastirmaya dahil
edilmistir,

3.4. Verilerin Cozumlenmest

Ornekleme ahnan okullarda doldurulup, geri donen anketlerden elde edilen
bilgiler, arastirmaci tarafmdan veri kodlama tablolanna tek tek islenmis, elde edilen
verilerin analizi bilgisayar ortammda SPSS paket programmdan yararlanarak, t-test,
ANOV A ( f-test ), Coklu Karsilastirma istatistiksel Analiz sonuclan icin de LSD
testi uygulanarak elde edilmistir.
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3.4.1. Ogrenci Merkezli Egitim ile ilgili llkokulu Mudur, Mudur Muavini, Simf ve
Brans Ogretmenlerine U ygulanan Anketin Analizleri

Tabla 3.8. Orneklemin Cinsiyete Gore Dagilimi ve Yiadesi
Cinsiyet

N

%

Kadm

186

62,6

Erkek

111

37,4

Top lam

297

100,0

Tabla 3.8'de goruldugt; gibi % 62,6 oranmda 186 kadm ve % 37,4 oramnda
111 erkek ornekleme ahnmistir.

Tabla 3.9. Orneklemin Gorev Alantna Gore Dagtltmi ve Yuzdesi
Gorev Alani

N

%
38

12.8

Sunf
cgretmeni

175

58.9

Brans
ogretmeni

84

28.3

297

100.0

Yonetici

Tap lam

Tabla 3.9'da gorilldilgti gibi orneklemde 38 yonetici ( 12,8 ), 175 simf cgretmeni
( 58,9 ) ve 84 brans ogretmeni ( 28,3 ) olmak ilzere toplam 297 kisi kullarulrmstir.
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Tablo 3.10. Omeklemin Yala Gore Dagiltmt ve Yiizdesi

'

Ya§'

N

%

20-25 arasi

46

15,5

26-30 arasi

37

12,5

31- 40 arasi

119

40,1

41-45 arasi

47

15,8

46 - 50 arasi

33

11,1

51 yas ve uzeri

15

5,1

297

100,0

Toplam

Tab lo 3 .10 'da goriildilgil gibi omeklemde 20 - 25 yas arasi 46 kisi ( 15 ,5 ); 26 30 yas arasi 37 kisi ( 12,5 ); 31 - 40 yas arasi 119 kisi ( 40,1 ); 41 - 45 yas arasi 47
kisi (15,8) ve 46-50 ya~ arasi B kisi (11,1) ve 51 ya~ ve uzeri 15 kisi ( 5,1) olmak
uzere toplam 297ki~i kullamlrmstir.

Tablo 3.11. Orneklemin Meslekteki Hizmet Siiresine Gore Dagtlimt ve Yiizdesi

Hizmet Siiresi

N

%

5 yil ve daha az

43

14.5

6 - 10 yil

50

16.8

11-15ytl

63

21.2

16 - 20 yil

71

23.9

21-25 yil

48

16.2

25 yil ve uzeri

22

7.4

297

100.0

Top lam
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Tablo 3.11 'de gortildugii gibi orneklemde meslekteki hizmet suresine gore
gorev yaptigi yillara gore 5 yil ve daha az surede 43 kisi ( 14,5 ); 6 - 10 yil arasi 50
kisi ( 16,8 ); 11 - 15 yil arasi 63 kisi ( 21,2 ); 16 - 20 yil arasi 71 kisi ( 23,9 ); 21 25 yil arasi 48 kisi ( 16,2) ve 25 yil ve uzeri 22 kisi ( 7,4) kullamlrmsur,

Tablo 3.12. Orneklemin Egitim Durumune Gore Dagiltmi ve Yiizdesi
Egitim Durumu

N

%

Li sans

55

18,5

Yuksek Lisans

34

11,4

AOA-TOK

208

70,0

Top lam

297

100,0

Tablo 3.12'de

goruldugu gibi orneklemde Egitim Durumune gore Lisans

mezunu 55 kisi ( 18,5 ), Yuksek Lisans mezunu 34 kisi ( 11,4 ), AOA - TOK
mezunu 208 kisi ( 70,0 ) kullarulrmsnr.

Tablo 3.13. Orneklemin Gorev Yaptlan Okul Tiiriine Gore Dagiltmt ve Yiizdesi

tu-o

N

%

Kentsel

117

39,4

Kirsal

180

60,6

Toplam

297

100,0

Okul

Tablo 3.13 'te gortildtigti gibi orneklemde gorev yapilan okul turune gore kentsel
ozellikler tasiyan okulda 117 kisi ( 39,4 ) ve ) krrsal ozellikler tasiyan okulda gorev
yapan 180 kisi ( 60,6 ) kullamlmisttr,

BOLUM 4

BULGULAR VE YORUMLAR
Arastrrmanm bu bolumunde, arastirmanm alt problemlerine iliskin bulgular ve
yorumlar yer almaktadir. ilk once ornekleme ait bulgulara, daha sonra orneklemdeki
ogretmenlerin Olusturmacihk Kuranu'na <lair goruslerinin genel dokumlerine, daha
sonra ogretmenlerin goruslerinin; cinsiyet, yas, mezun olunan okul turu, meslekteki
kidem, hangi alanda gorev aldigi ve cahsilan okulun kirsal ve kentsel olup
olmamasma <lair degiskenler acismdan dagihmlanna ve yorumlara yer verilmistir,

4.1.

ORNEKLEMiN OZELLiKLERi

Arastirmamn
mezun

olduklan

omeklemini

olusturan

okul turune,

ogretmenlerin

meslekteki

cinsiyetlerine,

kidemlerine,

yaslanna,

hangi alanda

gorev

yaptiklanna ve cahsilan okulun bolgesine gore frekans ve yuzde dagihmlan. Tabla
4, 1. 'de verilmistir.

Tabla 4, 1. Orneklem Grup Dagihm Cizelgesi

CiNSiYET

YAS

N

%

Kadm

186

62.6

Erkek

111

37.4

20-25 yas

46

15.5

26-30 yas

37

12.5

31-40 yas

119

40.1

41-45 ya~

47

15.8
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EGiTiM DUZEYi

MESLEKi KIDEM

GOREY ALANI

OKULUN BOLGESi

Arastirmaya

46-50 yas

33

11.1

51 yas ve ustu

15

5.1

AOA-TOK

208

70.0

Lisans

55

18.5

Yuksek Lisans

34

11.4

5 yil ve daha az

43

14.5

6-10 yil

50

16.8

11-15 yil

63

21.2

16-20 yil

71

23.9

21-25 yil

48

16.2

25 yil ve ustu

22

7.4

Yonetici

38

12.8

S mif 6gretmeni

175

58.9

Brans Ogretmeni

84

28.3

Kirsal Kesim

180

60.6

Kentsel Kesim

117

39.4

katilan

ogretmenlerin

l68's1

kadm (% 62.6),

111 'i erkek

(%37.4)'tir. Bu arastirmadaki ogretmenlerin btiyiik cogunlugunun bayan olduklan
gorulmektedir. Arastirmaya katilan ogretmenlerin 46's1 20- 25 yas arasi (%15,5),
37'si (%12,5), 26-30 yas arasinda, 119 kisinin 31-40 yas arasi ( 40,1), 47 kisisi 4145 yas arasi ( 15,8), 33 kisinin 46-50 yas arasi (11,1), 15 kisinin ise 51 yas ve uzeri
(5,1) oldugu saptanrmstir.
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Arastrrmaya katilan ogretmenlerin 208'i Ataturk Ogretmen Akademisi'nden
(%70,0), 55'i Lisans mezunu (%18,5), 34 kisinin ise Yuksek Lisans (%11,4) mezunu
oldugu gorulmektedir.

Ogretmenlerin 43 'ti 5 yil ve daha az mesleki kideme (%14,5), 50'si 6-10 yil arasi
mesleki kideme (%16,8), 63'ti 11-15 yil (%21,2),71 'i 16-20 yil (%23,9),48'i 21-25
yil (%16,2), 22'si ise 25 yil ve uzerinde (%7,4),mesleki kideme sahiptir.

Ogretmenlerin 38'i yonetici (%12.8), olarak, 175'i simf ogretmeni (%58.9)
olarak, 84'ti ise brans ogretmen (%28.3) olarak gorev yapmaktadrr.

Ogretmenlerin gorev yaptiklan okullann bolgelerine baktignmz zaman ise, 180
kisinin krrsal bolgede gorev yaptigt (%60,6), 117'sinin ise kentsel (%39,4) bolgede
)

gorev yaptigi sonucuna vanlrrustir.

2. iLKOGRETiM OKULLARINDAKi YONETiCi VE OGRETMENLERiN
OLU~TURMACILIK KURAMl'NA

n.tsxtx

YONETiCi VE OGRETMEN

GORU~LERiNE AiT BULGULARVE YORUMLARI
"KKTC

ilkokullannda

gorev yeypan ilkokul

yonetici

ve ogretmenlerinin

Olusturmacihk Kurami'na yonelik gorusleri nelerdir?" sorusu, arastirmanm problem
cumlesini olusturmaktadir. Bu probleme iliskin olarak verilen cevaplann, frekanslan,
yuzdeleri, aritmetik ortalamalan ve standart sapmalan elde edilmistir. Ankete verilen
cevaplann genel dokumu Tablo 4,2'de verilmektedir.
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Tablo 4,2. Ogretmen Goruslerinin Genel Dokumu
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Olusturmaci
ogrenmeye
yonelik ogretmen gorusler:
%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

X

SS

1. Olusturmaci yaklasnn,
karsihkh
konusma
ve
tartismayi
bilginin

47.8

142

47.5

141

1.7

5

2.7

8

,3

1

4.39

.69

olusturulmasmda
temel
gorur.
2.
Olusturmaci
egitim
yaklasimmda, bilgi simf ici
ve
dismda
yapilan

18,6

99

26,1

139

23,9

127

22,2

118

9,2

49

4.31

.63

7.4

22

14.8

44

12.5

37

59.9

178

5.4

16

2.58

1.04

4.
Olusturmaci
egitim
yaklasimmda
ogretmen
bireyin bilgiye ulasmasi icin
rehberlik etmelidir.

43.8

130

52.5

156

1.0

3

1.7

5

1.0

3

4.36

.68

5.
Olusturmaci
egitim
yaklasmunda
ogretmen
ogrencilerin
bireysel
farkhhklanm
goz onunde
bulundurmahdir.
6.
Olusturmaci
egitim
yaklasimmda
ogretmen
ogrenme
faaliyetlerinde
isbirlikci egitim yaklasmum
kullanir.
7.
Olusturmaci
egitim
yaklasurunda
ogretmen
arastirma-inceleme
tekniklerinden yararlanarak
konular
ilzerinde
derin
c;:ah~ma irnkam saglamahdir,

64.6

192

32.3

96

1.3

4

1.3

4

.3

1

4.59

.62

52.9

157

43.8

130

1.3

4

1.3

4

.7

2

4.46

.66

42.4

126

52.5

156

2.7

8

1.7

5

.7

2

4.34

.68

etkinlikler
sonucunda
olusmahdir.
3.
Olusturmaci
egitim
yaklasurunda ogretmen ders
anlatirm sirasmda onceden
belirledigi hedefler disma
cikmamahdir.
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8.
Olusturmaci
egitim
yaklasirmnda
ogretmen
ogrencilerin
egitimi rein
i:igrenci-ailei:igretmenyonetici
ile
isbirligi
yapmahdir.
egitim
9.
Olusturmaci
yaklasimmda i:igretmen sunf
ici etkinliklerde kurallan
kendisi belirlemelidir.

103

34.7

171

57.6

10

3.4

4.0

12

.3

1

4.22

.72

26

8.8

93

31.3

41

13.8

38.7

115

7.4

22

2.95

1.16

10.
Olusturmaci
egitim
i:igretmenin
yaklasimmda
egitim
teknolojilerini
kullanmasma gerek yoktur.

81

27.3

118

39.7

24

8.1

70

23.6

1.3

4

3.68

1.14

11.
Ulkemizde
okullar
egitim
teknolojilerini
uygulayabilecek
sekilde
donatilrmstir

127

42.8

85

28.6

65

21.9

16

5.4

1.3

4

1.93

.99

12.
Mevcut
egitim
sistemirniz
ogretmenin
ogrencilerini
arastirmaya
tesvik etmesine olanak tamr.

15

5.1

48

16.2

85

28.6

79

26.6

23.6

70

2.52

1.16

13.
Mevcut
egitim
sistemirnizde
egitim
programlan
egitim
teknolojisini
uygulayabilir
sekilde duzenlenmistir.

13.1

39

78

26.3

127

42.8

78

26.3

13.1

39

2.67

.96

14. Egitim teknolojilerini
kullanabilecek
yeterlikteyim.

19.2

57

124

41.8

38

12.8

75

25.3

1.0

3

3.52

1.09

15.Mevcut
egitim
i:igretmen
sisteminde
i:igrencilerinin
i:igretim
degerlendirmesini
silrecine yayarak yapar.
16. Olusturmaci
egitim
yaklasirmm uygulayabilmek
icin egitim suresi yeterlidir

27.6

82

177

59.6

19

6.4

17

5.7

.7

2

4.07

.79

10.8

32

86

29.0

86

29.0

65

21.9

9.4

28

3.09

1.14

17.
Mevcut
egitirn
sistemirnizde
i:igretmen
i:igrencilerin i:igrendiklerini
gers;ek
yasamla
birlestirmesini saglar.
18.
Olusturmaci
egitim
yaklasmurn
uygulamada
simf mevcudu onemlidir.

13.5

40

111

37.4

59

19.9

44

14.8

14.5

43

3.20

1.26

57.2

170

90

30.3

15

5.1

20

6.7

.7

2

4.36

.90

110

6
19. Ulkemizde
ogretmen
yetistiren
kurumlar,
Olusturmaci
egitim
yaklasimlanm
uygulayabilecek
nitelikte
ogretmen yetistirir
20.
Mevcut
egitim
sistemirnizde
ogrencilerin
ken di
fikirlerini
ifade
edebilmelerine fusat verilir.

5.4

16

31.6

94

62

20.9

110

37.0~5.l

15

2.95.

1.05

7.7

23

36.4
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89

30.0

49

16.5

28

3.16

1.09

71.46

7.66

9.4

TOP LAM

Tabla 4,2. 'ye bakildigmda, yonetici ve ogretmenlerin verdigi cevaplann aritmetik
ortalamasi, 'Tamamen Katihyorum' puan arahgma ( 4,20-5,00) denk dusen sekiz
madde bulunmaktadrr. Bu maddeler soyle siralanrmstir:

"Olusturmaci

yaklasim,

karsihkh

konusma

ve

tartismayi

bilginin

olusturulmasmda temel gorur" ( X = 4.39); "Olusturmaci egitim yaklasmnnda, bilgi
sunf ici ve dismda yapilan etkinlikler sonucunda olusmahdir"

( X = 4.31);

"Olusturmaci egitim yaklasimmda ogretmen bireyin bilgiye ulasmasi icin rehberlik
etmelidir" ( X

=

4.36); "Olusturmaci egitim yaklasimmda ogretmen ogrencilerin

bireysel farkhhklanm goz onunde bulundurmahdrr" ( X = 4.59); "Olusturmaci egitim
yaklasimmda ogretmen ogrenme faaliyetlerirrde isbirlikci egitim yaklasnmm kullanrr"
( X = 4.46); "Olusturmaci

egitim yaklasmunda

ogretmen arasnrma-inceleme

tekniklerinden yararlanarak konular uzerinde derin cahsma imkam saglamahdir'{ X =
4.34); "Olusturmaci egitim yaklasimmda ogretmen ogrencilerin egitimi icin ogrenciaile- ogretmen- yonetici ile isbirligi yapmahdrr" ( X = 4.22); "Olusturmaci egitim
yaklasirrnm uygulamada smif mevcudu onemlidir smirlan icerisinde siralanrmstir" (
X = 4.36) seklinde siralanrmstir.

Aritmetik ortalamalan 'Tamamen Kanhyorum'
onune

almdigmda,

bu maddelerin

Olusturmacihk

arahgma gelen maddeler goz
Kurammda;

ogretmenlerin

karsihkh konusmaya ve bilgi olusturmaya, bunun yamnda smif ici ve simf d1~1
etkinliklerle olustugunu ogretmenlerin Olusturmacihk Kurami'm benimsedikleri ileri
surulebilir.
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Yonetici ve ogretmenlerin verdigi cevaplann aritmetik ortalamasi, 'Katihyorum'
puan arahgma (3,40-4,19) denk dusen Uy madde bulunmaktadrr. Bu maddeler soyle
siralanrrnstir:

"Olusturmaci
kullanmasma

egitim

yaklasimmda

gerek yoktur" (X

yeterlikteyim" (X = 3.52);

=

ogretmenin

egitim

teknolojilerini

3.68); "Egitim teknolojilerini kullanabilecek

"Mevcut egitim sisteminde ogrctmcn ogrencilerinin

degerlendirmesini ogretim si.irecine yayarak yapar " (X = 4.07)

Elde edilen sonuca gore yonetici ve ogretmenlerin egitim- ogretim ortammda
egitim teknolojisinden cok fazla yararlanmadigi yorumu yapilabilir.

Yonetici

ve ogretmenlerin

verdigi

cevaplann

aritmetik

ortalamasi,

'Az

Katihyorum' puan arahgma (2,60-3,39) denk dusen alti madde bulunmaktadrr. Bu
maddeler aritmetik ortalamasi soyle siralanrmsttr:

"Olusturmaci egitim yaklasmnnda ogretmen smif ici etkinliklerde kurallan
kendisi belirlemelidir" (X =2.95) ; "Mevcut egitim sistemimizde egitim programlan
egitim teknolojisini uygulayabilir sekilde duzenlenmistir" (X=2.67) ;"Olu~turmac1
egitim yaklasumm uygulayabilmek icin egitim suresi yeterlidir" (X = 3.09); "Mevcut
egitim

sistemimizde

birlestirmesini

ogretmen

ogrencilerin

ogrendiklerini

saglar" (X = 3.20) "Ulkemizde

gercek

yasamla

ogretmen yetistiren kurumlar,

olusturmaci egitim yaklasimlanm uygulayabilecek nitelikte ogretmen yetistirir" (X =
2.95)

"Mevcut

egitim

sistemimizde

ogrencilerin

kendi

fikirlerini

ifade

edebilmelerine frrsat verilir" (X = 3.16) seklindedir.

Yonetici

ve

cgretmenlerin

verdigi

cevaplarm

aritmetik

ortalamasi,

"Katilrmyorum" puan arahgina (1,80-2,59) denk dusen Uy madde bulunmaktadrr. Bu
maddeler aritmetik ortalamasi soyle siralanrmstir:

"Olusturmaci egitim yaklasimmda ogretmen ders anlatmu sirasmda onceden
belirledigi hedefler disma cikmamahdir" (X = 2.58) ; "Ulkemizde okullar egitim
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teknolojilerini uygulayabilecek sekilde donanlrmstir"

(X = 1.93); "Mevcut egitim

sistemimiz ogretmenin ogrencilerini arastirmaya tesvik etmesine olanak tamr" (X =
2.52)

Yukandaki

anket maddeleri Olusturmacihk

Kurami'nm

temel ozelliklerini

yansitan ifadelerdir. Ankete katilanlar, bu maddeleri olumsuz sekilde yamtlayarak,
okullarda bu kuramm etkili bir sekilde uygulanabilmesi icin gerekli donammm
olmadigun, mevcut egitim sisteminin bu kurama uygun niteliklere sahip olmadigirn
ortaya cikarrmstir.

3.

YONETiCi

VE

OGRETMEN

GORU~LERiNiN

DEGi~KENiNE GORE KAR~ILA~TIRILMASINA

CiNSiYET

tt.tsxtx BULGULAR

VE

YORUMLARI

Arastirmamn birinci alt problemi 'KKTC ilkokullarmda gorevli yonetici ve
ogretmenlerin

Olusturmacihk

Kuranu'na

yonelik

gorusleri

arasmda

cinsiyet

degiskenine gore anlamh bir farkhhk var rmdir? seklindedir. Probleme cevap aramak
icin bagrmsiz gruplar t-testi uygulanrms ve yapilan cahsma sonucunda ilkogretim
okullannda gorev yapan yonetici ve ogretmeulerin Olusturmacihk Kurami'na iliskin
gorusleri arasmda, cinsiyete dayah olarak 0,05 di.izeyinde anlamh bir farkhhk
bulunmamistir. Elde edilen bulgular Ekler ( Bkz. Ek .... )boliimlinde verilmistir.

Tablo 4,2 'de goruldugt; gibi cinsiyete gore kadmlann ortalamasi (105,92) ile
erkeklerin ortalamasi (104,71) arasmda a = 0,05 anlamhhk di.izeyinde fark olup
olmadigim belirlemek icin yapilan t-testi istatistik analiz sonuclanna gore bulunan
deger 0,33 > 0,05'dir ve bu deger anlamsizdir. Buna gore cinsiyet acismdan
ortalamalar arasmdaki farkm anlamh olmadigi, var olan farkm kadm ve erkek
egitimciler

arasmda

Olusturmacihk

Kurami'na

yonelik

gorusleri

arasmdaki

farkhhktan dolayi degil de sans faktorunden kaynaklandigi, kisaca Olusturmacihk
Kurarru'na iliskin cinsiyete dayah bir fark 01Inad1g1 soylenebilir.
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4. YONETICI VE OGRETMEN GORU1>LERiNiN

YA1> DEGi1>KENiNE

GORE

KAR1>ILA1>TIRILMAS1NA iLi1>KiN BULGULAR VE YORUMLARI

Arastirmanm ikinci alt problemi 'KKTC ilkokullannda gorevli yonetici ve
cgretmenlerin Olusturrnacihk Kurami'na yonelik gorusleri arasmda yas degiskenine
gore anlamh bir farkhhk var rmdir?' seklindedir, Probleme cevap aramak icin 20
maddeye tek yonlu Varyans (One Way Anova) analizi uygulanrms ve yapilan
cahsma sonucunda anlamh farkhhk bulunan maddeler Tablo 4,3 'te verilmistir,

Tablo 4.3 Yonetici ve Ogretmenlerin Yas Degiskenine Gore Tek Yonlu Varyans Analizi
Sonuc Cizelgesi

5- Olusturrnaci
egitim yaklasimmda
ogretmen
ogrencilerin bireysel
farkhhklanm goz
onunde
bulundurmahdir.

Ya,y

N

X

ss

20-25 yas

46

4.41

.77

26-30 yas

37

4.51

.55

31-40 yas

119

4.58

.68

41-45 yas

47

4.61

.49

46-50 yas

33

4.78

.41

51 yas ve

15

4.93

.25

Toplam

297

4.59

.62

20-25 yas

46

4.19

.83

26-30 ya~

37

4.00

.81

31-40 yas

119

4.17

.73

41-45 yas

47

4.23

.63

46-50 yas

33

4.57

.50

51 yas ve

15

4.40

.50

F

p

Actklama

P<0.05
2.491

.031

Fark
anlamh

2.629

.024 .

P<0.05

i.izeri

8- Olusturmaci
egitim yaklasimmda
ogretmen
ogrencilerin .egitimi
icin ogrenci-aileogretmen- yonetici
ile isbirligi
yapmahdir.

Fark

i.izeri
anlamh
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14- Bgitim
teknolojilerini
kullanabilecek
yeterlikteyim.

Top lam

Top lam

297

4.22

.72

20-25 yas

46

4.04

1.01

26-30 yas

37

3.56

.89

31-40 yas

119

3.38

1.12

41-45 yas

47

3.68

.91

46-50 yas

33

3.39

1.22

51 yas ve
uzeri

15

2.80

1.26

Toplam

297

3.52

1.09

Fark
4.264

.001

Anlamh

P<0.05

Tablo 4.3 'de gorulen 5.,8. ve 14. maddelerin dismda kalan maddelerde, yonetici
ve

ogretmenlerin

Olusturmacihk

Kurami'na

iliskin

gorusleri

arasmda,

yas

degiskenine gore 0,05 di.izeyinde anlamh farkhhk yoktur. Yonetici ve cgretmenlerin
Olusturmacihk Kurami'ru, yas degiskeni acismdan aralannda herhangi bir fark
olmaksizm egitim si.irecinde kullandiklan soylenebilir. Buna ragmen Tablo 4,3' teki
Coklu Karsilastirma LSD testi sonuclanna gore yukanda da gortildiigti gibi yas
degiskeni maddeler bazmda incelenerek ya~ gruplan arasmda karsilastirma yapilrms
ve birden fazla maddede ya~ gruplan arasmda ikili olarak farkhhklar ortaya
cikmistir. Anket genelinde 0,05 anlamhhk di.izeyinde yapilan F test sonucuna gore
bulunan bazi anket maddelerine ait degerlerin anlamhhk di.izeyi a< 0,05 oldugundan
ilkogretim okullannda

gorev yapan yonetici,

simf ve brans ogretmenlerinin

Olusturmacihk Kurami'na iliskin gorusleri arasmda madde bazmda yaslanna gore
0,05 di.izeyinde istatistiksel olarak anlamh bir farkhhk oldugu soylenebilir.

Tablo 4.3.'de de goriildugi.i gibi analiz sonucunda elde edilen verilere gore, 5, 8,
ve 14. maddeler arasmda istatistiksel olarak anlamh bir iliski oldugu saptanrmsttr. 5.
maddede

"Olusturmaci egitim yaklasimmda ogretmen, ogrencilerin bireysel

farkhhklanm goz onunde bulundurmahdrr." ifadesinde yonetici ve ogretmenlerin
yaslanna gore puan ortalamalan; 20- 25 yas arasi (X = 4.41, SS=.77), 26-30 yas
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arast (X = 4.51, SS=.55), 31- 40 ya~ arasi (X =4.58, SS=.68), 41-45 yas arasi (X
=4.61, SS=.49), 46- 50 yas arasi (X = 4.78, SS=.41), 51 yas ve uzeri ise (X = 4.93,
SS=.25) 'dir.
8. maddede yonetici ve ogretmenlerin yaslanna gore puan ortalamalan; 20- 25
yas arasi (X = 4.19, SS=.83), 26-30 yas arasi (X = 4.00, SS=.81), 31- 40 yas arasi
(X =4.17, SS=.73), 41-45 yas arasi (X =4.23, SS=.63), 46- 50 yas arasi (X = 4.57,
SS=.50), 51 yas ve uzeri (X = 4.40, SS=.50) 'dir.
14. maddede yonetici ve ogretmenlerin yaslanna gore puan ortalamalan; 20- 25
yas arasi (X = 4.04, SS=l.01), 26-30 yas arasi (X = 3.56, SS=.89), 31- 40 yas
arasi (X =3.38, SS=l.12), 41-45 yas arast (X =3.68, SS=.91), 46- 50 yas arasi (X
= 3.39, SS=l.22), 51 yas ve uzeri olan ogretmenlerin (X = 2.80, SS=l.26) 'dir.

Tablo 4.4. Yonetlci ve Ogretmenlerin Yas Degiskenlne Gore Tek youlu Varyans
Analizi Sonuc Cizelgesi

Kare/er Toplamt

5- Olusturmaci egitim
yaklasimmda 6gretmen
6grencilerin bireysel
farkhhklanm goz
6niinde
bulundurmahdir.

Gruplar arasi

Gruplar

Ici

Top lam
8- Olusturmaci egitim
yaklasirnmda 6gretmen
arastirma-inceleme
tekniklerinden
yararlanarak konular
uzerinde derin cahsma
imkiim saglamahdir,

Gruplar arasi

df

Kare/er
Ortalamast

4.741

5

.948

110.774

291

.381

115.515

296

6.714

5

1.343

F

An/am
lilik

2.491

.031

2.629

.024
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14- Egitim
teknolojilerini
kullanabilecek
yeterlikteyim.

Gruplar ici

148.619

291

Top lam

155.333

296

24.303

5

4.861

Gruplar ici

331.704

291

1.140

Top lam

356.007

296

Gruplar arasi

.511

4.264

.001

Maddeler arasmda yas faktortine bagh olarak ortaya cikan fark veya farklann
hangi gruplar arasmda oldugunu belirlemek icin yapilan Coklu Karsilastirma
istatistiksel Analiz sonuclan LSD testi ile belirlenmis ve asagidaki tablo 4.5.
gosterilmistir.

Tablo 4.5. Yoneticl ve Ogretmenlerin Yas Degiskenine Gore LSD Testi Sonne
Cizelgesi
Maddeler

(!)Ya~

(J) y~

Ortalama

Standart Hata

Farkt (1-J)

Anlamlili
k

95% Giivenilir
Ortalama

Dusuk
Deger
5- Olusturmaci egitim
yaklasimmda ogretmen
ogrencilerin
bireysel
farkhhklanm
goz
oniinde
bulundurmahdir,

20-25

Yuksek
Deger

26-30

-.10047

.13625

.461

-.3686

.1677

31-40

-.17519

.10712

.103

-.3860

.0356

41-45

-.20398

.12796

.112

-.4558

.0479

46-50

-.37484(*)

.14075

.008

-.6519

-.0978

5lyas ve
iizeri

-.52029(*)

.18345

.005

-.8813

-.1592
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tekniklerinden
yararlanarak
konular
iizerinde derin cahsma
imkarn saglamalidir.

26-30

31-40

31-40

.01918

.12407

.877

-.2250

.2634

41-45

-.03839

.14822

.796

-.3301

.2533

46-50

-.38011(*)

.16303

.020

-.7010

-.0592

5 lyas ve
uzeri

-.20435

.21249

.337

-.6226

.2139

20-25

-.19565

.15782

.216

-.5063

.1150

31-40

-.17647

.13452

.191

-.4412

.0883

41-45

-.23404

.15707

.137

-.5432

.0751

46-50

-.57576(*)

.17111

.001

-.9125

-.2390

5 lyas ve
uzeri

-.40000

.21875

.068

-.8305

.0305

20-25

-.01918

.12407

.877

-.2634

.2250

26-30

.17647

.13452

.191

-.0883

.4412

41-45

-.05757

.12312

.640

-.2999

.1847

46-50

-.39929(*)

.14060

.005

-.6760

-.1226

-.22353

.19581

.255

-.6089

.1618

20-25

.03839

.14822

.796

-.2533

.3301

26-30

.23404

.15707

.137

-.0751

.5432

31-40

.05757

.12312

.640

-.1847

.2999

46-50

-.34172(*)

.16230

.036

-.6612

-.0223

-.16596

.21193

.434

-.5831

.2512

20-25

.38011(*)

.16303

.020

.0592

.7010

26-30

.57576(*)

.17111

.001

.2390

.9125

31-40

.39929(*)

.14060

.005

.1226

.6760

41-45

.34172(*)

.16230

.036

.0223

.6612

5 lyas ve
uzeri

.17576

.22254

.430

-.2622

.6138

20-25

.20435

.21249

.337

-.2139

.6226

5 lyas ve
iizeri
41-45

51yas ve
uzeri
46-50

5lyas
ve
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uzeri

14- Egitim teknolojilerini 20-25
kullanabilecek
yeterlikteyim.

26-30

26-30

.40000

.21875

.068

-.0305

.8305

31-40

.22353

.19581

.255

-.1618

.6089

41-45

.16596

.21193

.434

-.2512

.5831

46-50

-.17576

.22254

.430

-.6138

.2622

26-30

.47591(*)

.23577

.044

.0119

.9399

31-40

.65692(*)

.18536

.000

.2921

1.0217

41-45

.36263

.22143

.103

-.0732

.7984

46-50

.64954(*)

.24356

.008

.1702

1.1289

5lyas ve
uzeri

1.24348(*)

.31745

.000

.6187

1.8683

20-25

-.47591(*)

.23577

.044

-.9399

-.0119

31-40

.18101

.20096

.368

-.2145

.5765

41-45

-.11328

.23465

.630

-.5751

.3485

46-50

.17363

.25563

.498

-.3295

.6768

.76757(*)

.32680

.ozo

.1244

1.4108

20-25

-.65692(*)

.18536

.000

-1.0217

-.2921

26-30

-.18101

.20096

.368

-.5765

.2145

41-45

-.29430

.18393

.111

-.6563

.0677

46-50

-.00738

.21005

.972

-.4208

.4060

.58655(*)

.29252

.046

.0108

1.1623

20-25

-.36263

.22143

.103

-.7984

.0732

26-30

.11328

.23465

.630

-.3485

.5751

31-40

.29430

.18393

.111

-.0677

.6563

46-50

.28691

.24248

.238

-.1903

.7641

5lyas ve
uzeri

.88085(*)

.31661

.006

.2577

1.5040

20-25

-.64954(*)

.24356

.008

-1.1289

-.1702

5lyas ve
uzeri
31-40

5lyas ve
uzeri
41-45

46-50
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uzeri

14- Egitirn teknolojilerini
kullanabilecek
yeterlikteyim.

20-25

26---30

26---30

.40000

.21875

.068

-.0305

.8305

31--40

.22353

.19581

.255

-.1618

.6089

41--45

.16596

.21193

.434

-.2512

.5831

46---50

-.17576

.22254

.430

-.6138

.2622

26---30

.47591(*)

.23577

.044

.0119

.9399

31--40

.65692(*)

.18536

.000

.2921

1.0217

41--45

.36263

.22143

.103

-.0732

.7984

46---50

.64954(*)

.24356

.008

.1702

1.1289

51yas ve
uzeri

1.24348(*)

.31745

.000

.6187

1.8683

20-25

-.47591(*)

.23577

.044

-.9399

-.0119

31--40

.18101

.20096

.368

-.2145

.5765

41--45

-.11328

.23465

.630

-.5751

.3485

46---50

.17363

.25563

.498

-.3295

.6768

.76757(*)

.32680

.020

.1244

1.4108

20-25

-.65692(*)

.18536

.000

-1.0217

-.2921

26---30

-.18101

.20096

.368

-.5765

.2145

41--45

-.29430

.18393

.111

-.6563

.0677

46---50

-.00738

.21005

.972

-.4208

.4060

.58655(*)

.29252

.046

.0108

1.1623

20-25

-.36263

.22143

.103

-.7984

.0732

26---30

.11328

.23465

.630

-.3485

.5751

31--40

.29430

.18393

.111

-.0677

.6563

46---50

.28691

.24248

.238

-.1903

.7641

.88085(*)

.31661

.006

.2577

1.5040

-.64954(*)

.24356

.008

-1.1289

-.1702

5lyas ve
iizeri
31--40

5 lyas ve
uzeri
41--45

5 lyas ve
uzeri
46---50

20-25
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26-30

-.17363

.25563

.498

-.6768

.3295

31-40

. 00738

.21005

.972

-.4060

.4208 .

41-45

-.28691

.24248

.238

-. 7641

.1903

.59394

.33247

.075

-.0604

1.2483

20-25

-1.24348(*)

.31745

.000

-1.8683

-.6187

26-30

-. 76757(*)

.32680

.020

-1.4108

-.1244

31-40

-.58655(*)

.29252

.046

-1.1623

-.0108

41-45

-.88085(*)

.31661

.006

-1.5040

-.2577

46-50

-.59394

.33247

.075

-1.2483

.0604

5 lyas ve
uzeri
5lyas
ve
uzeri

Anlamhhk diizeyi .05 olarak almmrstir.

Tabla 4.5. teki Coklu Karsilasnrma LSD testi sonuclanna gore yukanda da
goriildiigii gibi yas degiskeni maddeler bazmda incelenerek yas gruplan arasmda
karsilasnrma yapilrms ve birden fazla maddede yas gruplan arasmda ikili olarak
farkhhklar ortaya cikrmstir, Buna gore:

Anketin

5. Maddesi

olan " Olusturmaci

egitim yaklasimmda

ogretmen

ogrencilerin bireysel farkhhklanm goz onunde bulundurmahdrr." Maddesine yamt
veren yas gruplan arasmda 20 - 25 yas grubu ile 46 - 50 yas ve 51 yas ve uzeri
arasmda anlamh bir fark bulunmaktadrr. 20 - 25 yas grubu ile diger yas gruplan
arasrnda anlamh bir fark bulunmamaktadrr. Bu ikili farklar karsilastmlmca 46 - 50
yas grubu ile 51 yas ve uzeri yas grubuna dahil olan kisiler 20 - 25 yas grubuna dahil
olan kisilere gore bu maddeyi daha 90k benimsemektedir.

26 - 30 yas grubu ile 51 yas ve uzeri olan kisiler arasrnda anlamh bir fark
bulunmakta,

bu yas grubu ile diger yas gruplan

bulunmamaktadrr. Farka bakildigi zaman
ogretmenlerin,

ogrencilerin

bireysel

arasmda anlamh bir fark

51 yas ve uzeri yastaki yonetici ve

farkhhklanm

goz

onunde

konusunda 26 - 30 ya~ grubuna gore daha hassas yaklasngi soylenebilir.

bulundurma
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31- 40 yas grubu ile 51 yas ve uzerine dahil olan yonetici ve ogretmenler
arasmda fark oldugu 51 yas ve uzerine dahil olan kisilerin bireysel farklihklar
konusunda alt yas gruplanna gore daha bilincli yaklastrgi soylenebilir.

46 - 50 yas arasi ile 20 - 25 yas arasma dahil olan yonetici ve ogretmenler
arasmda fark oldugu halde bu ya~ grubu ile diger gruplar arasmda anlamh bir fark
yoktur. 46 - 50 yas arasi gruba dahil olan yonetici ve ogretmenlerin ogrencilerin
bireysel farkhhklan konusunda 20 - 25 yas arasi gruba gore daha duyarh oldugu
soylenebilir.

51 yas ve uzeri yasta olan yonetici ve ogretmenlerin 20 - 25 yas grubu, 26 - 30
yas grubu ve 31- 40 yas grubuna dahil olan yonetici ve ogretmenler arasmda anlamh
bir fark oldugu ortaya cikmistir. Bu gruba dahil kisiler ile diger gruplara dahil olan
kisiler arasmda anlamh bir fark olmadigi saptanmisttr. Elde edilen verilere gore 51
yas ve uzerine dahil olan kisiler diger yas gruplarma gore cgrenciler arasmdaki
bireysel farkhhklara daha fazla dikkat gostermekte ve bu farkhhklarm goz onunde
bulundurulmasi gerektigi hususuna diger gruplara gore dikkatli yaklasmaktadir.

Madde genelinde elde edilen verilere bakildigi zaman yas seviyesi arttikca
ogrenciye verilen onemin ve ogrencilere yaklasimm daha dikkatli ve ozenli yapildigi
soylenebilir.

Bu durum ogretmenlerin

sahip oldugu deneyimden

ve egitim

durumlanndan kaynaklanabilir.

Anketin 8. Maddesi olan "Olusturrnaci egitim yaklasimmda ogretmen arastirmainceleme tekniklerinden

yararlanarak

konular uzerinde derin cahsma

imkam

saglamahdir." Maddesine yamt veren yas gruplan arasmda 20 - 25 yas arasi ile 46 50 yas arasmda anlamh bir fark bulunmakta, bu yas grubu ile diger gruplar arasmda
anlamh bir fark bulunmamaktadrr. Elde edilen verilere gore 46- 50 yas arasmda yer
alan yonetici ve ogrermenler bu maddeye karsi daha olumlu yaklasmaktadir.

26 - 30 yas arasi ile 46 - 50 yas arasi kisiler arasmda anlamh bir fark
bulunmakta,

bu grup ile diger

yas arahgmdaki

gruplar

arasmda

bir

fark

bulunmamaktadrr. 46 - 50 yas arasmdaki kisiler bu yas grubuna gore egitim
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ortarmnda ogrencilerine, arasnrma - inceleme tekniklerinden yararlanarak konular
uzerinde derin cahsma imkam saglamaktadir.

31 - 40 yas arasi ile 46 - 50 yas arasi kisiler arasmda anlamh bir fark
bulunmakta, bu grup ile diger yas araligmdaki gruplar arasmda anlamh bir fark
bulunmamaktadrr.

46 - 50 yas arasmdaki kisiler bu ya~ grubuna gore egitim

ortammda ogrencilerine, egitim ortammda degisik tekniklerden yararlanarak konular
uzerinde derin cahsma imkam saglamaktadir.

41- 45 yas arasi ile 46 - 50 yas arasr kisiler arasmda anlamh bir fark bulunmakta,
bu grup ile diger yas arahgmdaki gruplar arasmda anlamh bir fark bulunmamaktadrr.
46 - 50 yas arasmdaki kisilerin bu yas grubuna gore ogrencilerine cahsma imkam
saglama konusunda daha duyarh olduklan soylenebilir.

46 - 50 yas arasi ile 20 - 25 yas arasi, 26 - 30 yas arasi, 31 - 40 yas arasi ve 41 45 yas arasi kisiler arasmda anlamh bir fark olmakla beraber bu grupla 51 yas ve
uzerinde olan kisiler arasmda anlamh bir fark olmadigr soylenebilir, Elde edilen
verilere gore 46 - 50 yas arasmdaki yonetici ve ogretmenlerin "Olusturmaci egitim
yaklasmunda

ogretmen arastirma-inceleme

tekniklerinden

yararlanarak

konular

uzerinde derin cahsma imkam saglamahdir" maddesini diger gruplara gore daha
fazla benimseyip, bu dusuncelerini egitim ortamma yansitan tutumlar sergiledikleri
soylene bilir.

Anketin 14. Maddesi olan "Egitim teknolojilerini kullanabilecek yeterlikteyim."
Maddesine yamt veren yas gruplan arasmda 20 - 25 yas grubu ile 26 - 30 yas, 31 40 yas, 46 - 50 yas ve 51 yas ve uzeri arasmda anlamh bir fark bulunmaktadrr. Bu
yas grubu ile 41 - 45 yas grubu arasmda anlamh bir fark bulunmamaktadrr. Bu ikili
farklar karsilastmlmca

20 - 25 yas grubu grubuna dahil olan kisiler egitim

teknolojisi konusunda diger yas gruplanna gore daha fazla bilgi ve donamma sahip
o lduklanni dusunmektedir ler.

26 - 30 yas arasi ile 20 - 25 yas arasi ile 51 yas ve uzeri yas arahgmdaki kisiler
arasmda anlamh bir fark bulunmakta, bu grup ile diger yas arahgmdaki gruplar
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arasmda bir fark bulunmamaktadir. Elde edilen verilere gore 20 - 25 yas grubuna
dahil kisiler egitim teknolojilerini kullanma konusunda bu gruba gore daha yeterli
iken 26 - 30 yas grubuna dahil o lan kisiler de 51 yas ve uzeri yas arahgmdaki
kisilere
I

gore

egitim

teknolojileri

konusunda

daha

yeterli

olduklanni

dusunmektedir ler.

31 - 40 yas arasi ile 20 - 25 yas arasi ile 51 yas ve uzeri yas arahgmdaki kisiler
arasmda anlamh bir fark bulunmakta, bu grup ile diger yas arahgmdaki gruplar
arasmda anlamh bir fark bulunmamaktadir. Elde edilen verilere gore 20 - 25 yas
grubuna dahil kisiler egitim teknolojileri konusunda bu gruba gore daha yeterli
oldugunu dusunurken 31 - 40 yas grubuna dahil olan kisiler de 51 yas ve uzeri yas
arahgmdaki kisilere gore egitim teknolojilerini kullanma konusunda daha yeterli
olduklanm dusunmektedirler.

41 - 45 yas arast ile 51 yas ve uzeri yas arahgmdaki kisiler arasmda anlamh bir
fark bulunmakta, bu grup ile diger yas arahgmdaki gruplar arasmda anlamh bir fark
bulunmamaktadir. Verilere gore bu yas arahgmdaki kisilerin 51 yas ve uzeri yas
arahgmdaki kisilere gore egitim teknolojilerini kullanma konusunda daha yeterli ve
bilgili olduklan soylenebilir,

46 - 50 yas arasi ile 20 - 25 yas arasi yonetici ve ogretmenler arasmda anlamh bir
fark bulunmakta, bu grup ile diger yas arahgmdaki gruplar arasmda anlamh bir fark
bulunmamaktadir. Verilere gore 20 - 25 yas arasi yonetici ve ogretmenler egitim
teknolojisini kullanma konusunda bu yas arahgmdaki kisilere gore daha fazla yeterli
o lduklanru dustlnmektedir ler.

51 yai;, ve uzeri arasi ile 20 - 25 yas, 26 - 30 yas, 31 - 40 yas, 41 - 45 yas
arasmda anlamh bir fark bulunmaktadir. Bu yas grubu ile 46 - 50 yas arasmdaki
ogretmen ve yoneticiler arasmda anlamh bir fark bulunmamaktadir. Elde edilen
verilere gore 51 yas ve uzerine dahil olan ogretmen ve yoneticilerin, egitim
teknolojisini kullanma konusunda diger yas gruplanna dahil olan kisilere gore daha
yetersiz oldugu soylenebilir.
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Elde edilen verilere gore gene yastaki yonetici ve cgretmenler egitim teknolojisi
konusunda

diger

yas

gruplanna

gore

daha

yeterli

ve bilgili

olduklanm

savunmaktadrrlar. Yas ilerledikce egitim teknolojisine verilen onemin azaldigi
soylenebilir.

)

oo

o

o

5. YONETICI

u

V

u

••

VE OGRETMEN

o

o

GORUSLERININ

V

o

O

EGITIM

DURUMU

DEGiSKENiNE GORE KARSILASTIRILMASINA iLiSKiN BULGULAR VE
YORUMLARI

Arastrrmanm uctincu alt problemi "KKTC ilkokullannda gorevli yonetici ve
ogretmenlerin Olusturmacihk Kuranu'na yonelik gorusleri arasmda en son mezun
olunan kurum yani egitim durumuna gore anlamh bir farkhhk var rmdir?"
seklindedir. Probleme cevap aramak icin 20 maddeye tek yonlu Varyans (One Way
Anova) analizi uygulanrms ve yapilan cahsma sonucunda anlamh farhhk bulunan
maddeler Tabla 4.6.'da verilmistir.

Tablo 4.6. Yonetici ve Ogretmenlerin Egltim Durumu Degiskenine Gore Tek
Yonlii Varyans Analizi Sonne Cizelgesi
N

X

ss

208

3.40

1.12

Lisans

55

3.65

.98

Yuksek

34

4.05

.91

Top lam

297

3.52

1.09

AOA-

208

3.09

1.31

Egitim

F

p

Actklama

Durumu
14- Egitim

AOA-

teknolojileri

TOK

kullanabilecek
yeterlilikteyim.

Li sans

17-Mevcut
egitim
sistemimizde

TOK

P<0.05
5.760

.004

Fark anlamh
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ogretmen
ogrencilerin
ogrendiklerini
gercek
yasamla
birlestirmesini
saglar,

Li sans

55

3.63

1.09

Yuksek

34

3.17

1.08

297

3.20

1.26

4.051

.018

Lisans

Top lam

Tablo 4.6. 'da gorulen 14. Ve 17. maddelerin dismda kalan maddelerde, yonetici
ve ogretmenlerin Olusturmacihk Kurami'na iliskin gorusleri arasmda, egitim durumu
degiskenine gore 0,05 duzeyinde anlamh farkhhk yoktur. Yonetici ve ogretmenlerin
Olusturmacihk Kurami'm, Egitim Durumu degiskeni acismdan aralannda herhangi
bir fark olmaksizm egitim surecinde kullandiklan soylenebilir,
Tablo 4.5'teki

Coklu Karsilastirma LSD testi sonuclanna gore yukanda da

goriildtigti gibi Egitim Durumu degiskeni maddeler bazmda incelenerek bu duzeyler
arasmda karsilasnrma yapilrms ve birden fazla maddede egitim duzeyleri arasmda
ikili olarak farklihklar ortaya cikrmsur. Anket genelinde 0,05 anlamhhk duzeyinde
yapilan F test sonucuna gore bulunan bazi anket maddelerine ait degerlerin
anlamhhk diizeyi a< 0,05 oldugundan ilkogretim okullannda gorev yapan yonetici,
snnf ve brans ogretmenlerinin Olusturmacihk Kurarru'na iliskin gorusleri arasmda
madde bazmda egitim durumuna gore 0,05 duzeyinde istatistiksel olarak anlamh bir
farkhhk oldugu soylenebilir.
Tabla
anlamh

4.6. 'da goruldugu gibi 14. ve 17. maddeler arasmda istatistiksel olarak
bir

Akademisi'nden

iliski

oldugu

saptanrmstir.

14.

mezun olanlann ortalama degeri,

maddede
(X=3.40,

mezunu olan ogretmenlerin ortalamasi (X=3.65,SS=.98),

Ataturk

Ogretmen

SS= 1.12), Lisans

Yuksek Lisans mezunu

olan ogretmenlerin ortalamasi ise (X=4.05, SS= .91) seklindedir. 17. maddede ise
Ataturk

bgretmen

Akademisinden mezun o lanlann ortalama degeri, ( X= 3. 09, S S=

1.31), Lisans mezunu olan 6gretmenlerin ortalamasi (X=3.63,SS=l.09),

Yuksek

Lisans mezunu olan 6gretmenlerin ortalamasi ise (X=3. l 7, SS= 1.08) seklindedir.
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Bu bulgular ogretmenleri egitim durumlan arasmda istatistiksel olarak anlamh bir
fark oldugunu gostermektedir (F=S.760= P<0.05).

Tablo 4,7, Ydnetici ve Ogretmenlerin Egitim Durumu Degiskenlne Gore LSD
Testi Sonne Cizelgesi
Kare/er
Toplamt
Egitim
14teknolojilerini
kullanabilecek
yeterlikteyim.

17Mevcut
egitim
sistemimizde
ogretmen
ogrencilerin
ogrendiklerini
gercek yasamla
birlestirmesini
saglar.

Gruplar
arasi

df

F

Kare/er
Ortalamast

13.424

2

6.712

Gruplar ici

342.583

294

1.165

Top lam

356.007

296

12.726

2

6.363

Gruplar ici

461.745

294

1.571

Toplam

474.471

296

Anlamlz
lzk
5.760

.004

4.051

.018

Gruplar
arasi

Maddeler arasmda Egitim Durumu faktorune bagh olarak ortaya cikan fark veya
farklarm

hangi

gruplar

arasmda

oldugunu

belirlemek

icin

yapilan

Coklu

Karstlastirma istatistiksel Analiz sonuclan LSD testi ile belirlenmis ve asagidaki
tab lo 4. 7' de gosterilmistir.
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Tablo 4.8. Ydnetici ve Ogretmenlerin Egitim Durumu Degiskenine Gore LSD
Testi Sonne Cizelgesi
Dependent
Variable

(I) Egitim
Durumu

(J) Egitim
Durumu

Orta lama
Farkul-J)

Standart
Hat a

Anlamltlik

95% Giivenilir Ortalama

Dusuk
Deg er
14- Egitim
teknolojilerini
kullanabilecek
yeterlikteyim.

AOATOK

Lisans

Yuksek
Lisans

17 - Mevcut egi tim
sisternirnizde
ogretmen
ogrencilerin
ogrendiklerini
gercek yasamla
birlestirmesini
saglar.

AOATOK

Lisans

Yuksek
Lisans

Lisans

Yuksek
Deg er

-.24589

.16367

.134

-.5680

.076:

Yiiksek
Lisans

-.65017(*)

.19969

.001

-1.0432

-.257:

AOATOK

.24589

.16367

.134

-.0762

.568(

Yuksek
Lisans

-.40428

.23550

.087

-.8677

.059:

AOATOK

.65017(*)

.19969

.001

.2572

1.043:

Lisans

.40428

.23550

.087

-.0592

.867~

Lisans

-.54021(*)

.19002

.005

-.9142

-.166:

Yuksek
Li sans

-.08032

.23183

.729

-.5366

.3755

AOATOK

.5402 l(*)

.19002

.005

.1662

.914:

Yuksek
Li sans

.45989

.27340

.094

-.0782

.998(

AOATOK

.08032

.23183

.729

-.3759

.536(

Li sans

-.45989

.27340

.094

-.9980

.078:
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*

Anlamhlik duzeyi .05 olarak almnusnr.

Tabla 4.8. 'deki Coklu Karsilasnrma LSD testi sonuclanna gore yukanda da
goruldugu gibi Egitim Durumu degiskeni maddeler bazmda incelenerek egitirn
duzeyleri arasmda karsilastirma yapilrrns ve birden fazla maddede egitim duzeyleri
arasmda ikili olarak farkhhklar ortaya cikrmstir. LSD testi sonucuna gore, 14. ve
17. maddeler arasmda istatistiksel olarak anlamh bir iliski oldugu saptanrmstrr.Id.
maddede Ataturk Ogretmen Akademisi'nden

mezun olanlar ile Yuksek Lisans

mezunu olan ogretmenler arasmda istatistiksel olarak anlamh bir iliski vardrr. 17.
maddede ise Atatilrk Ogretmen Akademisi'nden mezun olanlar ile Lisans mezunu
olan ogretmenler arasmda istatistiksel olarak anlamh bir iliski oldugu saptanmistir.

Buna gore:
Anketin 14. Maddesi olan "Egitim teknolojilerini kullanabilecek yeterlikteyim."
Maddesine yamt veren kisiler arasmda AOA - TOK mezunu kisiler ile Yuksek
Lisans mezunu kisiler ve Yuksek Lisans mezunu kisiler ile AOA - TOK mezunu
kisiler arasmda anlamh bir fark bulunmaktadrr. AOA - TOK mezunu ile Lisans
mezunu kisiler arasmda anlamh bir fark bulunmamaktadrr.

Bu ikili farklar

karsilastmhnca Yuksek Lisans mezunu kisilerin AOA - TOK mezunu kisilere gore
egitim teknolojilerini kullanabilme konusunda daha fazla bilgi sahibi olup gerekli
donamma sahip ve bu konuda daha yeterli olduklan ortaya cikrmstir.

Lisans

mezunu kisiler ile AOA - TOK mezunu ve Yuksek Lisans yapan kisiler arasmda
anlamh bir fark bulunmamaktadrr.

Anketin 17. Maddesi olan "Mevcut egitim sistemimizde ogretmen ogrencilerin
ogrendiklerini gercek yasamla birlestirmesini saglar." maddesine yamt veren AOA TOK ile AOA - TOK mezunu kisiler ve Lisans mezunu kisiler ile Lisans mezunu
kisiler

arasmda anlamh bir fark bulunmakta kisiler arasmda anlamh bir fark

bulunmaktadrr. Diger kademeler arasmda anlamh bir fark bulunmamaktadrr. Elde
edilen verilere gore Lisans mezunu kisiler, AOA - TOK mezunu kisilere gore su
anda gecerli olan egitim sisteminde cgretmenlertn, ogrencilerin ogrendiklerini gercek
yasamla birlestirmesini sagladigim savunmaktadrr.
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6.YONETiCi

VE

DEGiSKENiNE

OGRETMEN

GORUSLERiNiN

GORE KARSILASTIRTILMASINA

MESLEKi
iLiSKiN

KIDEM

BULGULAR

VE YORUMLARI
Arastirmamn dorduncu alt problemi "KKTC ilkokullannda gorevli yonetici ve
ogretmenlerin

Olusturmacihk

Kurami'na

yonelik

gorusleri

arasmda

mesleki

kidemlerine gore anlamh bir farkhhk var rmdir?" seklindedir. Probleme cevap
aramak icin tek yonlu Varyans (One Way Anova) analizi uygulanmis ve yapilan
cahsma sonucunda asagidaki bulgulara ulasrlrmstir.

Tablo 4.9. Yonetici ve Ogretmenlerin Mesleki Kidem Degiskenine Gore Tek
Yonlu Varyans Analizi Sonuc Cizelgesi

3- Olusturmaci egitim
yaklasimmda
ogretmen
ders anlatmu sirasmda
belirledigi
onceden
hedefler
disma
cikrnamahdir.

8- Olusturmaci egitim
ogretmen
yaklasimmda
arastirma-inceleme
tekniklerinden
konular
yararlanarak
i.izerinde derin cahsma
imkam saglamahdir.

Mesleki Kidem

N

X

ss

5 yil ve daha az

43

2.30

.83

6-10 yil

50

2.50

.97

11-15 yil

63

2.82

1.12

16-20 yil

71

2.43

1.01

21-25 yil

48

2.87

1.14

25 yil ve iizeri

22

2.54

1.05

Top lam

297

2.58

1.04

5 yil ve daha az

43

4.18

.69

6-10 yil

50

4.00

.90

11-15 yil

63

4.22

.72

P<0.05

16-20 yil

71

4.16

.71

Fark anlamh

21-25 yil

48

4.43

.54

25 yil ve iizeri

22

4.50

.51

F

p

Actklama

2.447

.034

P<0.05
Fark anlamh

2.602

.025
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Top lam

297

4.22

.72

Tablo 4.9'da gorulen 3. ve 8. maddelerin dismda kalan maddelerde, yonetici ve
ogretmenlerin Olusturmacihk Kurami'na iliskin gorusleri arasmda, mesleki kidern
degiskenine gore 0,05 duzeyinde anlamh farkhhk yoktur. Yonetici ve ogretmenlerin
Olusturmacihk Kurami'm, mesleki kidem degiskeni acismdan aralannda herhangi bir
fark olmaksizin egitim silrecinde kullandiklan soylenebilir.
Tablo 4.8. deki Coklu Karsilastirma LSD testi sonuclanna gore yukanda da
goruldugu gibi mesleki kidem degiskeni maddeler bazinda incelenerek bu duzeyler
arasmda karsilastirma yapilmis ve birden fazla maddede mesleki kidem arasmda ikili
olarak farkhhklar ortaya cikmisnr. Anket genelinde 0,05 anlamhhk duzeyinde
yapilan F test sonucuna gore bulunan bazi anket maddelerine ait degerlerin
anlamhhk diizeyi a< 0,05 oldugundan ilkogretim okullannda gorev yapan yonetici,
simf ve brans ogretmenlerinin Olusturmacihk Kurami'na iliskin gorusleri arasmda
madde bazmda mesleki kideme gore 0,05 duzeyinde istatistiksel olarak anlamh bir
farkhhk oldugu soylenebilir.
Tablo

4.9. 'da goruldugu gibi 3. ve 8. maddeler arasmda istatistiksel olarak

anlamh bir iliski oldugu saptanrrustir. 3. maddede "Olusturmaci egitim yaklasmnnda
ogretmen ders anlatmu sirasmda onceden belirledigi hedefler disma cikmamahdir."
ifadesine 5 yil ve daha az mesleki kideme sahip olanlann ortalama degeri, (X=2.30,
SS=

.83),

6-10

(X=2.50,SS=.97),

yil mesleki

kideme

sahip

olan

ogretmenlerin

ortalamasi

11-15 yil mesleki kideme sahip olan ogretmenlerin ortalamasi ise

(X=2.82, SS= 1.12), 16-20 yil mesleki kideme sahip olan ogretmenlerin ortalamasi
ise (X=2.43,

SS= 1.01), 21-25 yil mesleki kideme sahip olan ogretmenlerin

ortalamasi ise (X=2.87, SS= 1.14), 25 yil ve uzeri mesleki kideme sahip olan
ogretmenlerin ortalamasi ise (X=2.54, SS= 1.05), seklindedir. 8. maddede ise
Olusturmaci

egitim yaklasimmda

ogretmen

arastirma-inceleme

tekniklerinden

yararlanarak konular uzerinde derin cahsma imkam saglamahdir ifadesine ise 5 yil
ve daha az mesleki kideme sahip olanlann ortalama degeri,(X=4.18, SS= .69), 6-10
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yil mesleki kideme sahip olan cgretmenlerin ortalamasi (X=4.00,SS=.90),

11-15 yil

mesleki kideme sahip olan ogretmenlerin ortalamasi ise (X=4.22, SS= .72), 16-20
yil mesleki kideme sahip olan ogretmenlerin ortalamasi ise (X=4.16, SS= .71), 2125 yil mesleki kideme sahip olan cgretmenlerin ortalamasi ise (X=4.43, SS= .54), 25
yil ve uzeri mesleki kideme sahip olan ogretmenlerin ortalamasi ise (X=4.50, SS=
.51 ), seklindedir. Ogretmenlerin

mesleki kidemleri arasmda istatistiksel olarak

anlamh bir fark oldugunu gostermektedir (F=2.447= P<0.05).

Tablo 4.10 Ydnetici ve Ogretmenlerin Mesleki Kidern Degi~kenine Gore Tek yonlii
Varyans Analizi Sonue Cizelgesl
Kare/er Toplami

3- Olusturmaci egitim
yaklasimmda ogretmen
ders anlatirm sirasmda
onceden belirledigi
hedefler disma
cikmamahdir.

8- Olusturmaci egitim
yaklasunmda ogretmen
arasnrma-inceleme
tekniklerinden
yararlanarak konular
uzerinde derin cahsma
imkam saglamalrdir.

DJ

Kare/er
Ortalamasz

Gruplar
arasi

13.067

5

2.613

Gruplar
is;i

310.818

291

1.068

Top lam

323.886

296

Gruplar
arasr

6.648

5

1.330

Gruplar
ici

148.685

291

.511

Toplam

155.333

296

F

Anlamlthk

2.447

.034

2.602

.025
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Maddeler arasmda Egitim Durumu faktorune bagh olarak ortaya cikan fark veya
farklarm

hangi

gruplar

arasinda

oldugunu

belirlemek

icin

yapilan

Coklu

Karsilastirma istatistiksel Analiz sonuclan LSD testi ile belirlenmis ve asagidaki
tabla 4.8'de gosterilmistir.

Tabla 4.9'da goruldugu gibi 0.05 anlamhhk duzeyinde yapilan F test sonucuna
gore anket maddesi 3 icin bulunan F= 2.447 degerinin anlamhhk duzeyi .034 <.05
oldugundan "Ogretmenlerin olusturmaci egitim yaklasimmda ogretmen ders anlatimi
sirasmda

onceden

belirledigi

hedefler

disma

cikmamahdir."

ifadesinde

ogretmenlerin hizmet yillan ile istatistiksel olarak anlamh bir iliski saptanrmstir. Bir
diger anlamh sonuc ise anket maddesi 8 icin bulunan F= 2.602 degerinin anlamhhk
duzeyi .025< .05 oldugundan "Ogretmenlerin

olusturmaci egitim yaklasimmda

ogretmen arastirma-inceleme tekniklerinden yararlanarak konular uzerinde derin
cahsma irnkam saglamahdir." ifadesinde ogretmenlerin hizmet yillan ile istatistiksel
olarak anlamh bir iliski saptanrmstir.

Yapilan Anova testinin sonuclannda anlamh iliski oldugundan iliskinin hangi
gruplar arasmda oldugunu belirlemek icin LSD testi yapilrmstir. Yapilan testin
sonuclan Tabla 4.11 'de verilmistir.

Tablo 4.11 Yonetici ve Ogretmenlerin Mesleki Kidem Deglskenlne Gore LSD Testi
Sonuc Cizelgesl
Dependent
Variable

(I) Mesleki
Kidem

(J) Mesleki
Kidem

Orta lama
Farkz(I-J)

Standart
Hata

Anlamlt
lzk

95% Giivenilir
Orta lama

Dusuk
Deg er
3- Olusturmaci
egitim
yaklasimmda
tigretmen ders
anlatirm sirasmda
tinceden
belirledigi
hedefler disma

5 yrl ve daha

az

6-10 yil

-.19767

.21495

.359

-.6207

Yuksek
Deg er
.2254

133

cikmamahdir.
11-15 yil

-.52307(*)

.20444

.011

-.9254

-.1207

16-20 yil

-.13429

.19971

.502

-.5273

.2588

21-25 yrl

-.57267(*)

.21701

.009

-.9998

-.1456

-.24313

.27091

.370

-.7763

.2901

.19767

.21495

.359

-.2254

.6207

11-15 yil

-.32540

.19575

.098

-.7107

.0599

16-20 yil

.06338

.19080

.740

-.3121

.4389

21-25 ytl

-.37500

.20884

.074

-.7860

.0360

25 yil ve uzeri

-.04545

.26441

.864

-.5659

.4749

.52307(*)

.20444

.011

.1207

.9254

.32540

.19575

.098

-.0599

.7107

.38878(*)

.17888

.031

.0367

.7408

-.04960

.19801

.802

-.4393

.3401

25 yil ve uzeri

.27994

.25594

.275

-.2238

.7837

5 yil ve daha az

.13429

.19971

.502

-.2588

.5273

-.06338

.19080

.740

-.4389

.3121

11-15 yil

-.38878(*)

.17888

.031

-.7408

-.0367

21-25 yrl

-.43838(*)

.19312

.024

-.8185

-.0583

-.10883

.25218

.666

-.6052

.3875

.57267(*)

.21701

.009

.1456

.9998

6-10 yil

.37500

.20884

.074

-.0360

.7860

11-15 yil

.04960

.19801

.802

-.3401

.4393

16-20 yil

.43838(*)

.19312

.024

.0583

.8185

25 yil ve uzeri

.32955

.26609

.217

-.1942

.8532

5 yil ve daha az

.24313

.27091

.370

-.2901

.7763

6-10 yil

.04545

.26441

.864

-.4749

.5659

11-15 yil

-.27994

.25594

.275

-.7837

.2238

16-20 yil

.10883

.25218

.666

-.3875

.6052

25 yil ve uzeri
6-10 yil

11-15 yil

5 yil ve daha az

5 yil ve daha az
6-10 yil
16-20 yil
21-25yil

16-20 yil

6-10 yil

25 yil ve uzeri
21-25 yil

25 yil ve uzeri

5 ytl ve daha az
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8- Olusturmaci
egitim
yaklasimmda
ogretmen
arastirmainceleme
tekniklerinden
yararlanarak
konular uzerinde
derin cahsma
imkam
saglamahdir,

5 yil ve daha
az

6-10 yil

11-15 yil

16-20 yil

21-25yil

-.32955

.26609

.217

-.8532

.1942

6-10 yil

.18605

.14867

.212

-.1065

.4786

11-15 yil

-.03618

.14140

.798

-.3145

.2421

16-20 yil

.01703

.13813

.902

-.2548

.2889

21-25 yil

-.25145

.15009

.095

-.5469

.0439

25 yil ve uzeri

-.31395

.18737

.095

-.6827

.0548

5 yil ve daha az

-.18605

.14867

.212

-.4786

.1065

11-15 yil

-.22222

.13539

.102

-.4887

.0442

16-20 yil

-.16901

.13197

.201

-.4287

.0907

21-25 yil

-.43750(*)

.14444

.003

-.7218

-.1532

25 yil ve uzeri

-.50000(*)

.18288

.007

-.8599

-.1401

5 yil ve daha az

.03618

.14140

.798

-.2421

.3145

6-10 yil

.22222

.13539

.102

-.0442

.4887

16-20 yil

.05321

.12372

.667

-.1903

.2967

21-25 yil

-.21528

.13695

.117

-.4848

.0543

25 yil ve iizeri

-.27778

.17702

.118

-.6262

.0706

5 yil ve daha az

-.01703

.13813

.902

-.2889

.2548

.16901

.13197

.201

-.0907

.4287

11-15 yil

-.05321

.12372

.667

-.2967

.1903

21-25yil

-.26849(*)

.13357

.045

-.5314

-.0056

-.33099

.17442

.059

-.6743

.0123

.25145

.15009

.095

-.0439

.5469

.43750(*)

.14444

.003

.1532

.7218

6-10 yil

25 yil ve iizeri
21-25yil

5 yil ve daha az
6-10 yil
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11-15 yil

.21528

.13695

.117

-.0543

.4848

16-20 ytl

.26849(*)

.13357

.045

.0056

.5314

-.06250

.18404

.734

-.4247

.2997

.31395

.18737

.095

-.0548

· .6827

.50000(*)

.18288

.007

.1401

.8599

11-15 yil

.27778

.17702

.118

-.0706

.6262

16-20 yil

.33099

.17442

.059

-.0123

.6743

21-25 yil

.06250

.18404

.734

-.2997

.4247

25 yil ve uzeri
25 yil ve uzeri

5 yil ve daha az
6-10 yil

* Anlamhhk duzeyi .05 olarak almrmstir.

Tablo 4.11. 'deki LSD testi sonucuna gore, mesleki kidem degiskeni maddeler
bazmda incelendigi zaman kidemler arasmda ikili olarak farkhhklar ortaya cikrmstir.
Yapilan analiz sonucunda elde edilen verilere gore 3. ve 8. maddeler arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir iliski oldugu saptanrrustir. Buna gore:

"Olusturmaci egitim yaklasimmda ogretmen ders anlatirm sirasmda onceden
belirledigi hedefler disma cikmamahdir." ifadesinde hizmet yillan 5 yil ve daha az
olan ogretmenler ile hizmet yih 11-15 yil ve 21-25 yil arasmda olan yonetici ve
ogretmenler arasmda anlamh bir fark bulunmakta, bu grup ile diger hizmet yih
gruplanna dahil olan kisiler arasmda anlamh bir fark bulunmamaktadrr. Verilere gore
hizmet yili 11-15 yil ve 21-25 yil arasmda olan yonetici ve cgretmenler bu maddeyi
deneyimi daha az olan yonetici ve ogretmenlere gore daha fazla benimseyip,
uygulamaktadrr. Ancak bu durum Olusturmacihk Kurami'na yonelik olumsuz bir
durumdur.

Bu

durumun

su anda

uygulanmakta

olan

egitim

sistemindeki

aksakhklardan ve bu ya~ grubuna dahil olan kisilerin bu kuramla ilgili yeterli bilgiye
sahip olmadiklanndan kaynaklandigi soylenebilir.

Hizmet yih 11-15 yil arasinda olan yonetici ve cgretmenler ile 5 yil ve daha az
olan ve 16-20 yil arasmda olan yonetici ve ogretmenler arasinda istatistiksel olarak
anlamh bir fark bulunmakta, bu grup ile diger gruplar arasmda anlamh bir fark
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bulunmamaktadrr. Buna gore
ogretmenlerin

hizmet yih 11-15 yil arasmda olan yonetici ve

bu yaklasimda ogretmen ders anlatirm srrasmda onceden belirledigi

hedefler disma cikmamahdir ifadesine diger gruplardan daha fazla katilarak egitim
ortammda bu ifadeye uygun davraruslar sergiledikleri soylenebilir.

.

Hizmet yih 16-20 yil arasmda olan ile 11-15 yil ve 21-25 yil arasinda olan
yonetici ve ogretmenler arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark bulunmakta, bu
grup ile diger gruplar arasmda anlamh bir fark bulunmamaktadrr. Buna gore hizmet
yih 11-15 yil ve 21-25 yil arasmda o lan yonetici ve ogretmenlerin, bu maddeyi
hizmet yih 16-20 yil arasmda olan yonetici ve ogretmenlere gore daha 90k
benimsedigi soylenebilir.

Hizmet yih 21-25 yil arasmda olan ogretmenler ile 5 yil ve daha az olan yonetici
ve ogretmenler ve 16-20 yil arasmda olan yonetici ve ogretmenler arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir iliski oldugu, bu

grup ile diger gruplar arasmda

anlamh bir fark bulunmadigi saptanrrustir. Elde edilen verilere gore hizmet yih 5 yil
ve daha az olan ve 16-20 yil arasmda olan yonetici ve ogretmenlerin bu maddeyi
daha fazla benimseyip egitim ortammda sikhkla uyguladigi yorumu yapilabilir.

"Olusturmaci egitim yaklasmunda ogretmen arasnrma-inceleme tekniklerinden
yararlanarak konular uzerinde derin cahsma imkam saglamahdir" ifadesinde yonetici
ve ogretmenlerin hizmet yih 6-10 yil ile hizmet yih 21-25 yil ve 25 yil ve uzeri
arasmda olan yonetici ve ogretmenler arasmda anlamh bir fark bulunmakta, bu grup
ile diger hizmet yih gruplanna

dahil olan kisiler arasmda anlamh bir fark

bulunmamaktadrr. Verilere gore hizmet yih 21-25 yil ve 25 yil ve uzeri arasmda olan
yonetici ve ogret'menlerin, ogrencilerine

diger kidemdeki yonetici ve ogretmenlere

gore konular uzerinde daha fazla cahsma imkam saglamakta oldugu yorumu
yapilabilir.

Hizmet yih 16-20 yil arasmda olan yonetici ve ogretmenler ile 21-25 yil
arasmda olan yonetici ve ogretmenler arasmda anlamh bir fark bulunmakta, bu grup
ile diger hizmet yih gruplanna

dahil olan kisiler arasmda anlamh bir fark

bulunmamaktadrr. Elde edilen verilere gore hizmet yih 21-25 yil arasmda olan
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yonetici ve ogretmenlerin, bu maddeyi farkh kidemdeki meslektaslanna gore daha
fazla benimseyip uyguladigi sonucuna vanlabilir.

Hizmet yih 21-25 yil arasmda olan ile 6-10 yil ve 16-20 yil arasmda olan
yonetici ve cgretmenler arasmda anlamh bir fark bulunmakta, bu grup ile diger
hizmet yih gruplanna dahil olan kisiler arasinda anlamh bir fark bulunmamaktadrr.
Sonuclara bakihrsa bu gruba dahil olan yonetici ve ogretmenlerin, bu yaklasimda
arastirma-inceleme

tekniklerinden

yararlanarak konular i.izerinde derin cahsma

irnkam 'saglanmas1 gerekliligi konusunda meslektaslanna gore daha hassas oldugu ve
bu yonde cahsma yapngi yommde yorum yapilabilir.

Hizmet yih 25 yil ve i.izeri olan yonetici ve cgretmenler ile 6-10 yil arasmda olan
yonetici ve ogretmenler arasmda istatistiksel olarak anlamh bir iliski oldugu
saptanrmsnr. Bu sonuca gore bu kidemdeki yonetici ve ogretmenlerin, ogrencilerine,
hizmet yih 6-10 yil arasmda olan yonetici ve ogretmenlere gore konular i.izerinde
daha fazla cahsma imkam saglamakta oldugu yorumu yapilabilir,

7. YONETiCi VE OGRETMEN GORUSLERiNiN OKULLARDAKi GOREV
DEGiSKENiNE GORE KARSILASTIRTILMASINAiLiSKiN BULGULAR
VE YORUMLARI
Arastirmanm besinci alt problemi "KKTC ilkokullannda gorevli yonetici ve
ogretmenlerin Olusturmacihk Kurami'na yonelik gorusleri arasmda gorev yapnklan
okullann bulundugu bolge ozelliklerine gore anlamh bir farkhhk var rmdir?"
seklindedir. Probleme cevap aramak icin tek yonlu Varyans (One Way Anova)
analizi uygulanrms ve yapilan cahsma sonucunda asagidaki bulgulara ulasilrmstir.
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Tablo 4.12. Yonetici ve Ogretmenlerin

Gorev Deglskenine Gore Tek Yonlu

Varyans Analizi Sonue Cizelgesi
N

X

ss

Yonetici

38

4.50

.64

Suuf

175

4.18

.70

84

4.17

.77

Gorev

F

p

Actklama

Alam
Olusturmaci

8.

egitim yaklasmunda
ogretmen arastirma-

Ogretmeni

inceleme
tekniklerinden

Brans

yararlanarak

Ogretmeni

konular
derin

P<0.05

3.253

.040

Fark
anlamh

tizerinde
cahsma

Topi um

297

4.22

.72

imkani saglamahdir,

Tablo 4.12. 'de gorulen 8. maddenin dismda kalan maddelerde, yonetici ve
ogretmenlerin Olusturmacihk

Kurami'na

iliskin gorusleri arasmda, gorev alam

degiskenine gore 0,05 duzeyinde anlamh farkhhk yoktur. Yonetici ve ogretmenlerin
Olusturmacihk Kurami'm, gorev degiskeni acismdan aralarmda herhangi bir fark
olmaksizm egitim surecinde kullandiklan yorumu yapilabilir.
Tablo

4.12'de

goriildiigii gibi 8. madde de gruplar arasi istatistiksel olarak

anlamh bir iliski oldugu saptanrmstir. Gorevi yonetici olanlann ortalama degeri,
(X=4.50, SS= .64), snnf ogretmeni olanlann ortalamasi (X=4.30,SS=.73),

brans

ogretmeni olanlann ortalamasi ise (X=4.39, SS= .60) seklindedir. Ogretmenlerin
gorevleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir iliski oldugu saptanmistir ( F=3.253,
p= .040, p< .05)
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Tablo 4.13 Ydnetici ve Ogretmenlerin Gorev Degi~kenine Gore Tek ydnlti Varyans
Analizi Sonuc Clzelgesi
Kare/er
Ortalamasi

df

Kare/er
Toplamt
3.363

2

1.682

Gruplar ici

151.970

294

.517

Toplam

155.333

296

Gruplar arasi

F

3.253

Anlamlzlzk

.040

Maddeler arasrnda gorev faktorune bagh olarak ortaya cikan fark veya farklarm
hangi gruplar arasrnda oldugunu belirlemek icin yapilan Coklu Karsilasnrma
istatistiksel Analiz sonuclan LSD testi ile belirlenmis ve asagidaki tabla 4.14'te
gosterilmistir.

Tabla 4.12.'de goriildugii gibi 0.05 anlamhhk duzeyinde yapilan F test sonucuna
gore anket maddesi 8 icin bulunan F= 3,253 degerinin anlamhhk duzeyi .040 <.05
oldugundan

"Olusturmaci

egitim

yaklasmunda

ogretmen

arastirma-inceleme

tekniklerinden yararlanarak konular uzerinde derin cahsma imkam saglamahdir."
ifadesinde gorev degiskenine gore istatistiksel olarak anlamh bir iliski saptanrmstir.
Yapilan Anova testinin sonuclannda anlamh iliski oldugundan iliskinin hangi gruplar
arasrnda oldugunu belirlemek icin LSD testi yapilrmstir. Yapilan testin sonuclan
Tabla 4.14. 'te verilmistir.

Tablo 4.14 Yonetlci ve Ogretmenlerin Gorev Degi~kenine Gore LSD Testi Sonuc
Cizelgesi
(I) hangi
alanda
go rev

(J) hangi
alanda
go rev

Orta lama
Farkul-J)

Standart
Hata

Anlamlzlzk

95% Giivenilir Ortalama

Dusuk Deger
Yonetici

Smif
ogretmeni

.31714(*)

.12867

.014

.0639

Yuksek Deger
.5704

140

Brans
ogretmeni

.~21-B(*)

.14056

.023

.0448

.5981

Yonetici

-.31714(*)

.12867

.014

-.5704

-.0639

.00429

.09543

.964

-.1835

.1921

-.32143(*)

.14056

.023

-.5981

-.0448

-.00429

.09543

.964

-.1921

.1835

Simf
ogretmeni
Brans
ogretmeni

Brans
ogretmeni

Yonetici

Snuf
ogretmeni

•

Anlamhhk duzeyi .05 olarak ahnrmsur .

Tablo 4.14. 'teki LSD testi sonucuna gore, gorev degiskeni maddeler bazmda
incelendigi zaman hangi alanda gorev yapildigma bakildigmda gorevler arasmda ikili
olarak farkhhklar ortaya cikrmsnr. Yapilan analiz sonucunda elde edilen verilere
gore 8. Madde ile gorev degiskeni

arasmda istatistiksel olarak anlamh bir iliski

oldugu saptanrmstir. Buna gore:

Anketin 8. Maddesi olan "Olusturmaci egitim yaklasmunda ogretmen arastirmainceleme tekniklerinden

yararlanarak

konular uzerinde

derin cahsma

imkam

saglamahdir." ifadesinde yoneticilerle smif ve brans ogretmen olarak gorev alan
ogretmenler arasmda anlamh bir iliski oldugu gorulmektedir. Elde edilen verilere
gore yoneticilerin, bu yaklasimda
konular

uzerinde

derin

cahsma

arastmna-inceleme tekniklerinden yararlanarak
imkam

saglanmasi

gerekliligi

konusunda

meslektaslanna gore daha duyarh oldugu ve bu yonde cahsma yaptigi yonunde
yorum yapilabilir.

Simf ogretmeni ile yonetici arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark
bulunmaktadrr. Verilere gore yoneticilerin, bu yaklasmun geregi olan arastirrna-
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inceleme tekniklerinden

yararlanarak konular

uzerinde derin cahsma

imkam

saglanmali konusunda daha duyarh olduklan soylenebilir.

Brans ogretmeni ile yonetici arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark
bulunmaktadir.
yaklasimmda

Elde edilen verilere

gore yoneticilerin,

ogrctmen arastirma-inceleme

"Olusturmaci

tekniklerinden

egitim

yararlanarak konular

uzerinde derin cahsma imkam saglamahdir." maddesine, meslektaslanna gore daha
fazla katildigi, bu konuda gerekeni yapmak icin ugras verdigi yorumu yapilabilir.

8.

YONETiCi

VE

OGRETMEN

GORUSLERiNiN

BULUNDUGU BOLGE DEGiSKENiNE

OKULLARIN

GORE KARSILASTIRTILMASINA

iLiSKiN BULGULAR VE YORUMLARI

"Arastmnamn

altmci alt problemi 'KKTC ilkokullannda gorevli yonetici ve

ogretmenlerin Olusturmacihk Kurami'na yonelik gorusleri arasmda gorev yaptiklan
okullann bulundugu bolge ozelliklerine gore anlamh bir farkhhk var midir?"
seklindedir. Probleme cevap aramak icin t testi analizi uygulanrms ve yapilan
cahsma sonucunda asagidaki bulgulara ulasilmrstir.

Tablo 4.15. Yonetici ve Ogretmenlerin

Okullarm Bulundugu Bolge Degiskenine

Gore Tek Yonlu Varyans Analizi Sonue Clzelgesl
Gorev

N

X

180

4.50

ss

t

df

p

Actklama

Alam
1. Olusturmaci yaklasun,
karsihkh konusma ve
bilginin
tarnsmayi
olusturulmasinda temel
gorur.

Kirsal

.62

3.290
Kentsel

117

4.23

295

.001
Park
anlamh

.74
P<.05
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5. Olusturmaci egitim
ogretmen
yaklasimmda
bireysel
ogrencilerin
goz
farkhhklanm
onunde bulundurmahdir.

10. Olusturmaci
yaklasmunda
ogretmenin
teknolojilerini
kullanmasma
yoktur.

egitim

Kirsal

180

4.66

.58

2.172

295
.031

Kentsel

117

4.49

.67

Kirsal

180

3.50

1.19

3.420

P<.05

Fark
anlamh

.001

Fark
anlamh

295

egitim

P<.05
gerek

egitim
Mevcut
12.
ogretmenin
sistemimiz
ogrencilerini arastirmaya
tesvik etmesine olanak
tamr.

14. Egitim teknolojilerini
kullanabilecek
yeterlikteyim.

Kentsel

117

3.94

1.01

Kirsal

180

2.35

1.19

3.245

295
.001

Fark
anlamh

P<.05
Kentsel

117

2.78

1.06

Kirsal

180

3.28

1.14

5.093

Fark
anlamh

295
.000
P<.05

16. Olusturmaci egitim
yaklasimun
icm
uygulayabilmek
egitim suresi yeterlidir

17.

Mevcut

egitim

Kentsel

117

3.89

.90

Kirsal

180

2.96

1.09

2.424

295

016
P<.05

1.19
Kentsel

117

3.29

Kirsal

180

3.03

1.31

3.038

295

003

Fark
anlamh
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sistemimizde ogretmen
ogrencilerin
ogrendiklerini
gercek
yasamla birlestirmesini
Kentsel
saglar.

P<.05

117

3.47

Fark
anlamh

1.13

Tabla 4.15'te gorulen 1., 5., 10., 12., 14., 16. ve 17. maddelerin dismda kalan
maddelerde, yonetici ve ogretmenlerin Olusturmacihk Kurami'na iliskin gorusleri
arasmda, okullann bulundugu bolge degiskenine gore 0,05 duzeyinde anlamh
farkhhk yoktur. Yonetici ve ogretmenlerin Olusturmacihk

Kurami'ru, okullann

bulundugu bolge acismdan aralannda herhangi bir fark olmaksizm egitim surecinde
kullandiklan soylenebilir.

1. maddede kirsal kesimde gorev yapan yonetici ve cgretmenlerin ortalama
degeri, (X=4.50, SS= .62), kentsel kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin
ortalamasi (X=4.23,SS=.74)'tiir.

"Olusturmaci yaklasim, karsihkh konusma ve

tartismayi bilginin olusturulmasmda temel gorur." ifadesine gore ogretmenlerin gorev
yaptigr bolgeler arasmda anlamh bir iliski saptanmistir (t=3.290, p<.05). Elde edilen
verilere gore kirsal kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenler bu maddeyi daha
fazla benimseyip, ogrenme ortammda bunu uygulamaktadir, yorumu yapilabilir. Buna
bagh olarak kirsal kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin, kentsel kesimde
gorev yapan yonetici ve ogretmenlere gore ogrencileri ile daha fazla iletisime girerek,
ogrenme surecinde karsihkh paylasim halinde oldugu soylenebilir.

5. Maddede kirsal kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin ortalama
degeri, (X=4.66, SS= .62), kentsel kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin
ortalamasi ise (X=4.49, SS= .67) seklindedir, "Olusturmaci egitim yaklasmunda
ogretmen

ogrencilerin

bireysel

farkhhklanm

goz

onunde

bulundurmahdir."

Maddesine gore yonetici ve ogretmenlerin gorev yaptigr bolgeler arasmda anlamh bir
iliski saptanmistir (t=3.290, p<.05). Bu sonuca gore kirsal kesimde gorev yapan
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yonetici ve ogretmenlerin, ogrencilerin bireysel farkhhklanm kentsel kesimde gorev
yapan meslektaslanna gore daha fazla goz onunde bulundurdugu soylenebilir. Bu
durumun

krrsal

bolgelerdeki

okullann

nufusunun

daha

dusuk

olmasmdan

kaynaklanabilecegi goz ardi edilmemelidir.
10. Maddede krrsal kesimde gorev yapan yonetici ve ogrermenlerin ortalama
degeri, (X=3.50, SS= .1.19),kentsel kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin
ortalamasi ise (X=3.94, SS= .1.01) seklindedir. "Olusturmaci egitim yaklastmmda
ogretmenin egitim teknolojilerini kullanmasma
yonetici ve ogretmenlerin

gerek yoktur." maddesine gore

gorev yaptigi bolgeler arasmda anlamh bir iliski

saptanrmstir (t=3.420, p<.05). Verilere gore kentsel kesimde gorev yapan yonetici ve
ogretmenler, egitim ortammda egitim teknolojisinden yararlanmayi, krrsal kesimde
gorev yapan yonetici ve cgretmenlere gore daha az onemsiyorlar. Buna gore krrsal
kesimde egitim teknolojisine daha fazla onem verildigi, ogrenme ortammda yonetici
ve ogretmenlerin egitim teknolojisinden daha fazla yararlandigi sonucuna vanlabilir.
12. Maddede kirsal kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin ortalama
degeri, (X=2.35, SS= 1.19), kentsel kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin
ortalamasi

ise (X=2.78,

SS= 1.06) seklindedir. "Mevcut

egitim sistemimiz

ogretmenin ogrencilerini arastirmaya tesvik etmesine olanak tanrr." maddesine gore
yonetici ve ogretmenlerin gorev yapngi bolgeler arasmda istatistiksel olarak anlamh
bir iliski saptanmistir (t=3.245, p<.05). Bu iliskiye bakilarak kentsel kesimde gorev
yapan yonetici ve ogretmenlerin, krrsal kesimdeki meslektaslanna gore bu maddeyi
daha fazla onayladigi yorumu yapilabilir.
14. Maddede krrsal kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin ortalama
degeri, (X=3.28, SS= 1.14), kentsel kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin
ortalamasi ise (X=3.89, SS= .90) seklindedir. "Egitim teknolojilerini kullanabilecek
yeterlikteyim."

Maddesine gore ogretmenlerin

gorev yaptigi bolgeler arasmda

anlamh bir iliski saptanrmstir (t=5.093, p<.05). Elde edilen verilere gore kentsel
kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin, egitim teknolojisini kullanabilme
konusunda krrsal kesimde gorev yapan meslektaslanna gore daha yeterli ve bu
konuda daha fazla donamma sahip olduklan soylenebilir. Fakat anketin 10 maddesi
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olarak gecen "Olusturmaci egitim yaklasirmnda ogretmenin egitim teknolojilerini
kullanmasma gerek yoktur." Maddesi ile ilgili yapilan istatistiksel islem sonucunda
elde edilen verilere gore kirsal kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenler, egitim
teknolojisini daha fazla kullanmaktadirlar.
16. Maddede kirsal kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin ortalama
degeri, (X=2.96, SS=l. 09), kentsel kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin
ortalamasi ise (X=3.29,

SS= 1.19) seklindedir. "Olusturmaci egitim yaklasirmru

uygulayabilmek icin egitim suresi yeterlidir." Maddesine gore ogretmenlerin gorev
yaptigr bolgeler arasmda anlamh bir iliski saptanrmstir (t=2.424, p<.05). Elde edilen
sonuca gore kentsel kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenler, bu yaklasima
uygun olarak egitim suresinin yeterli oldugunu savunmaktadir.
17. Maddede kirsal kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin ortalama
degeri, (X=3.03, SS= 1.31), kentsel kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin
ortalamasi
ogretmen

ise (X=3.47,
ogrencilerin

SS=l.13)
ogrendiklerini

seklindedir. "Mevcut
gercek

yasamla

egitim sistemimizde

birlestirmesini

saglar."

Maddesine gore ogretmenlerin gorev yaptigi bolgeler arasm~a istatistiksel olarak
anlamh bir iliski saptanrmstrr (t=3.038, p<.05). Buna gore kentsel kesimde gorev
yapan yonetici ve ogretmenler, bu maddeyi kirsal kesimdeki meslektaslanna gore
daha fazla benimsemektedirler, yorumu yapilabilir.

BOLUM5
SONU<; VE ONERiLER

Bu bolumde elde edilen sonuclar ve arastimamn onerileri yer almaktadrr.

Sonuclar
Yapilan cahsma sonucunda elde edilen veriler problem ve alt problemlerde
sorulan sorulara yamtlar seklinde asagida verilmistir,

1-

Bu gune kadar KKTC Egitim Sistemi'nde Olusturmacihk Kurami'na

yonelik cahsmalar yapilrms ancak bu cahsmalar uygulama duzeyinde yetersiz
kalrmsur. Egitim Sistemi'nde Ogrenci Merkezli Egitirn'e gecis amaciyla yapilan
cahsmalarda var olan ogretim programlan, ogretim yontem ve teknikleri, olcme
degerlendirme

konulan,

Olusturmacihk

cercevesinde

yeniden yapilandmlarak,

icerikler duzenlenmistir. Bu cahsmalarla ilgili ilkokul yonetici ve ogretmenlerine
yonelik bilgilendirme toplantilan yapilrms ve hizmet ici kurslar duzenlenmistir, (
Alicik, H. 2008 bkz Ek ... )

Arastirma sonucunda istatistiksel olarak elde edilen verilere gore yonetici ve
ogretmenlerin bu kuramla ilgili yeterli duzeyde bilgi sahibi olmadiklan bu nedenle
de konuyla ilgili net bir gorti~ sahibi olamadiklan yorumu yapilabilir,

Y apilan cahsmaya gore okullarda bu kuramm etkili bir sekilde uygulanabilmesi
icin gerekli donammm olmadigi, mevcut egitim sisteminin bu kurama uygun
niteliklere sahip olmadigt ortaya cikrmstrr.

Yonetici ve ogretmenler tarafmdan uygulanan smif ici ve smif d1~1 etkinliklerde
Olusturmacihk

Kurami'na

uygun cahsmalar

yapilmakta

fakat bu cahsmalar

Olusturmacihk Kurami'na uygun olup olmadrgi bilinciyle yaptlmamaktadir. Kisaca
uygulayicilar bu cahsmalan bu kurama aittir, diye suuflandtramamaktadir.
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Damlapinar'm
Ogrenme

(2008) Ilkogretim l .Kademe Ogretmenlerinin Yapilandirmaci

Yaklasimma

lliskin

Goruslerinin

Incelenmesi

isimli

cahsmasmda

ogretmenlerin yapilandirmacilik kurarmm benimsedigi ve derslerinde ycgun bir
sekilde uygulamaya basladiklanna <lair bulgulara yer verilmistir.

Elde edilen verilere gore, yonetici ve ogretmenlerin egitim- ogretim ortammda
egitim teknolojisinden 90k fazla yararlanmadigi yorumu yapilabilir. Erbil'in de
degindigi gibi egitim teknolojisi, ogretmenin egitim ortammda verimli olmasmi
saglayan en onemli unsurlardan biridir. Egitimde teknoloji etkin ogrenme, amach
ogrenme, ozgun ogrenme ve isbirlikli ogrenme amaciyla kullamhr. ( Oguz Erbil,
Ogrenci Merkezli Egitim ( 14 Mart 2007) Web: http://www.uretim.meb.gov.tr

Akt:

Esenyel, S. 2009).

Olusturmaci yaklasim modelinde, ogrencilerin ogretmen tarafmdan belirlenecek
bir problemin cozumune, turn teknoloji kaynaklanm kullanarak ulasmalan, kendi
ogrenmelerini olusturmalanna yardunci olur ( Heath, 1997). Ogrenme ortammda
olusturmaci
gerekmektedir.

yaklasimm
Y apisalci

uygulanabilmesi
yaklasrmda

19m,

ogrenci

teknolojiden

merkeze

almdigr

yararlamlmasi
ve ogrenme

sureclerinde cgrenci aktif olarak rol aldigi icin, ogrenci yeni ogrenme urunlerini
ortaya cikanrken, iletisim kurarken, ogrenme ogretme sureci icerisinde teknolojinin
rolu buyuktur. Ogrenme surecleri icerisinde ogrencilerin anlamalanm kolaylastirmak
icin teknoloji kullamlabilecegi gibi, ogrenme urunu meydana getirilirken ve bu
urunun kahci hale getirilmesi icin de teknoloji kullamlabilir (Isman vd, 2002).

Cahsmaya katilan yonetici ve ogretmenlerin verdigi yamtlar, ulkemiz egitim
sisteminde Olusturmacihk Kurarm temelinde verilen bir egitimin olmadigr ortaya
koymaktadir. Geleneksel Egitim ile Olusturmacihk Kurami temelinde duzenlenen
yeni egitim sisteminin tam olarak uygulanamamasi ile birlikte egitim sisteminin
temel yapi taslanndan olan yonetici ve cgretmenlerin bu iki egitim modeli arasmda
kararsizhk yasadigi ortaya cikrrustir. Olusturmacihgi net bir sekilde ifade eden
maddelere net sekilde katihmm olmamasi, ankete katilanlann bu konudaki ikilemini
ortaya cikarmaktadir.
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Arastirma
okullannda

sonucunda yapilan

istatistiksel cahsmalarda,

gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin

KKTC ilkogretim

Olusturrnacihk

Kurami'na

yonelik goruslerinde, dikkate alman degiskenlere gore incelendigi zaman degiskenler
arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark bulunmarmstir. Fakat aym islemler
madde bazmda ele ahndigi zaman maddeler bazmda ikili olacak sekilde istatistiksel
olarak anlamh farkhhklar oldugu ortaya cikrmstir. Bu sonuca gore ilkogretim
yonetici ve ogretmenlerinin Olusturmacilik Kurami'na yonelik gorusleri arasmda:

2- Cinsiyet degiskenine gore anlamh bir fark bulunmamaktadir.

3- Yas degiskenine gore anlamh bir fark bulunmaktadrr.

Yas seviyesi arttikca ogrenciye verilen onemin ve ogrencilere yaklasrmm daha
dikkatli ve ozenli yaptldigi soylenebilir. Bu durum ogretmenlerin sahip oldugu
deneyimden ve egitim durumlanndan kaynaklanabilir. Bunun yamnda gene yastaki
yonetici ve ogretmenler egitim teknolojisi konusunda diger yas gruplanna gore daha
yeterli ve bilgili olduklanm savunrnaktadrrlar. Yas ilerledikce egitim teknolojisine
verilen onemin azaldigi soylenebilir.

4- Egitim durumu degiskenine gore anlamh bir fark bulunrnaktadrr.

Cahsma sonucunda Lisans mezunu kisilerin AOA - TOK mezunu kisilere gore
su anda gecerli olan egitim sisteminde ogretmenlerin, ogrencilerin ogrendiklerini
gercek yasamla birlestirmesini sagladigim savunrnaktadrr.

Yuksek Lisans mezunu kisilerin AOA - TOK mezunu kisilere gore egitim
teknolojilerini kullanabilme konusunda daha fazla bilgi ve gerekli donanrrna sahip ve
bu konuda daha yeterli olduklan ortaya cikrmsnr.

5- Mesleki kideme gore anlamh bir fark bulunmaktadir.
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Mesleki kidemi fazla olan kisilerin geleneksel egitime yonelik cahsmalannm
daha fazla oldugu gorulmektedir. Bu durumun su anda uygulanmakta olan egitim
sistemindeki aksakhklardan ve ileri yas grubuna dahil olan kisilerin Olusturmacihk
Kurami ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadiklanndan

kaynaklandigi yorumu

yapilabilir.

6- Gorev degiskenine gore anlamh bir fark bulunmaktadir.

Elde edilen verilere gore yoneticilerin,

arastirma-inceleme

tekniklerinden

yararlanarak konular uzerinde derin cahsma irnkam saglanmasi konusunda gerekeni
yapmak icin ugras verdigi bu sonucun Olusturmaci Yaklasim icin olumlu bir durum
oldugu yorumu yapilabilir. Bu sonuca gore yoneticilerin, bu kuram icin gerekli
ortarmn hazirlanmasi, Olusturmacihk Kurami'na yonelik cahsrnalann yapilabilecegi
ortamlann hazirlanmasina yonelik cahsmalanm surdurdukleri soylenebilir.

7- Okulun bulundugu bolge ozelligine bagh olarak okullar arasmda anlamli
bir fark bulunmaktadir.

Kirsal kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin, ogrencilerin bireysel
farkhhklanm

kentsel kesimde gorev yapan meslektaslanna gore daha fazla goz

ontmde bulundurdugu

soylenebilir. Bu durumun kirsal bolgelerdeki

okullann

nufusunun daha dusuk olmasmdan kaynaklanabilecegi

goz ardi edilmemelidir.

Tugrul

Etkilesimci

(2002),

"Bloom'un

Taksonomik

Sureclerine

Taksonomi

Acismdan Bir Bakis" adh cahsmasmda cocugun ogrenmedeki kavrama/anlama
basansuu guclendirecek ozellikler uzerinde durdu ve sunlara dikkat cekrnistir:

Cocuklann bireysel ozelliklerini, ilgi ve gereksinimlerini temel alan ogretim
ortamlannda, cocuklann farkhhklan, yaratici simf ortanu icin onemli bir firsat olarak
degerlendirilmelidir. Ogrenim; bilgi, kavrama/anlama, uygulama, analiz, sentez ve
degerlendirme zihinsel yapilanmn dinamik etkilesimi ile gerceklesir. Ogrenmenin
amaci kavrama/anlamadir.
yapilamr.Cocuklann

Butun ileri zihinsel islemler kavrama/anlama uzerine

ogrenme yasantilanm

ogrenme ilgilerindeki,

farkh kilan; ogrenme stillerindeki,

ogrenme motivasyonlanndaki,

ogrcnme hizlanndaki

ve
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ogrenme zamanlanndaki
farkhhklann

bireysellikleridir.

Cocuklann

goz onunde bulundurulmasi

cgrenmesindeki

ve bunlann

ogrenme

bireysel

ve ogretim

ortamlanna yansitilmasi gerekir. Cocuklar ancak kendi fakhhklan ile uygun dusecek
farkh

seviyelerdeki

cocuklann
yapilann

aktivitelerde

bireysel

basanlara

ulasirlar.

Oysaki

bugun

ogrenmesini etkileyen ve etkin bir ogrenme gerceklestiren zihinsel
nasil

olustugu

ve bu yapilar

arasmdaki

etkilesimler

daha

fazla

tarns ilmaktadir.

Kentsel kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenler, egitim ortammda egitim
teknolojisinden yararlanmayi, kirsal kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlere
gore daha az onemsemektedir. Buna gore kirsal kesimde egitim teknolojisine daha
fazla onem verildigi,

ogrenme

ortammda

yonetici

ve ogretmenlerin

egitim

teknolojisinden daha fazla yararlandigi sonucuna vanlabilir. Erbil'in de degindigi
gibi egitim teknolojisi, ogretmenin egitim ortammda verimli olmasmi saglayan en
onemli unsurlardan biridir. ( Oguz Erbil, Ogrenci Merkezli Egitim ( 14 Mart 2007 )
Web: http://www.uretim.meb.gov.tr

Akt: Esenyel, S. 2009).

Mevcut egitim sistemi kentsel kesimde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin,
ogrencilerini kirsal kesimdeki meslektaslanna gore arasnrmaya daha fazla tesvik
etmesine olanak tammaktadir. Bu durum kentlerin sahip oldugu imkanlarm kirsal
kesimlerde aym oranlarda olmamasidir.

Kirsal kesirnde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin, kentsel kesimde gorev
yapan yonetici ve ogretmenlere gore ogrencileri ile daha fazla iletisime girerek,
ogrenme surecinde karsihkh paylasim halinde oldugu soylenebilir. Asan ve Gunes
(2000) Hayat Bilgisi dersi alanmda Olusturmaci Ogrenme Yaklasmu'na

gore

hazirlanrms ornek bir unite etkinliginde, hem cgretmenlerin ogretim isinde yardimci
hem de ogrencilerin ogrenmelerinin daha kolay ve kahci oldugunu ogrencilerin daha
yaranci etkinliklerde bulundugu ve arkadaslanyla olan iletisimini de olumlu yonde
gelistirdigi sonucuna elde etmistir. Ubuz ve Haser (2002), matematik ogretiminde rol
yapilannm degisimi adh cahsmalannda;

5.sm1f kesirler konusunun ogretiminde

isbirligine dayah cahsma gruplanm iceren ogretim yontemi ile geleneksel ogretim
yontemini

ogretmen ve ogrenciye ait roller acismdan incelediler. Geleneksel

151

ogretimin uygulandigi snuflarda, aktif olarak gozuken ogrencilerin aslmda ogretmeni
dinleyip sorulara cevap veren ve tahtadakileri yazan pasif ogrenciler oldugunu ve
ogretmenin daha baskm oldugunu fark ettiler. Birlikte cahsma gruplarmm yer aldigi
suufta ise dikkat cekmek, anlasmazhga dusmek ve altematif sunmak gibi yeni
rollerin belirdigini ve bu rollerin hepsinin ogrenciler tarafmdan ustlenildigini
gorduler.

Ogrencilerin

bu

sekilde

bilginin

olusumunda

gorev

alacaklanm

belirtmislerdir,

Oneriler:
1-

Yonetici

ve ogretmenler

Olusturmacihk

Kurami

konusunda

yeterli

duzeyde bilgi sahibi degildirler. Bu konuda gerekli cahsmalar yapilmah, egitim
kurumlannda gorev yapan herkesin bu konuda bilgi sahibi olmasi saglanmahdir. Bu
amacla hizmet ici kurslar duzenlenmeli, uygulamah cahsmalar yapilmahdir.

2- Yonetici ve cgretmenler

arasmda yas faktorune gore anlamh farklar

bulunmaktadir. Yasca buyuk olan yonetici ve ogretmenlerin, ogrencilere yaklasim
konusunda,

yasca kucuk olan kisilere gore daha ihmh, olumlu, bilincli ve

karsismdaki kisilere deger verdigini gosterecek davramslar sergileyecek bicimde
tutum sergiledikleri soylenebilir. Bu durum yonetici ve ogretmenlerin sahip oldugu
deneyim yamnda farkh hususlardan da kaynaklanabilir. Olusturmaci Yaklasim yeni
bir egitim kurarm olmasma ragmen elde edilen verilere gore yeni nesil ogretmenler
tarafmdan tam olarak uygulanmamakla beraber bu kuramm onlar tarafmdan tam
olarak algilamp algilanmadigr, bu konuda bilgi sahibi olup olmadiklan konusu
tartisma kaldrrmaktadrr. Bu durum dismda gecmis yillardaki egitim siireci, o
donemin kosullan dikkate almdigi zaman bu gunkunden daha karrnasik ve zordu. Bu
zorlugun ve sahip olduklan

imkanlarm farkinda olan ogretmenler ellerindeki

imkanlardan en iyi sekilde yararlanarak bunu ogrencileri icin en iyi sekilde
kullanmamn yollanm ararms ve bu amacla cozumler uretirken kendilerine cesitli
ufuklar yaratarak egitim ve ogretimde farkh bakis acilan

olusturmuslardir.

Gunumuzde gecmiste sahip olduklan degerleri egitim ortamma aktarma imkanma
sahip olan yonetici ve ogretmenlerin birccgu en azmdan sahip olduklan imkanlar
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dogrultusunda

ogrencilerine

deger vererek, onlar arasmda var olan bireysel

farkhhklan goz onunde bulundurarak egitim ortamlan yaratmakta ve bu ortamda
ogrencileri icin en iyi ortami yaratrnaya cahsmaktadirlar. Ne yazik ki onlann bu
anlamdaki cabasi Olusturmacilik Kurarm icin tam anlarru ile yeterli degildir.

3-

Elde edilen verilere gore gene yastaki yonetici ve ogretmenler egitim

teknolojisi konusunda diger yas gruplanna gore daha yeterli ve bilgili olduklanm
savunmaktadirlar. Bilgi toplumunda bilginin altm cagmi yasadigmi dusunursek,
boyle

bir donemde

egitim teknolojilerinin

de onemini

kucumsemememiz

gerekecektir. Egitim teknolojisinin aktif olarak kullamldigi ortamlarda ogrenme daha
kolay, ilgi cekici ve kahci olacaktir. Bu nedenle hangi ya~ grubuna dahil olunursa
olunsun,

yonetici

ve

ogretmenlerin

egitim

teknolojisini

egitim

ortammda

kullanabilecek duzeyde bilgi sahibi olabilmelerine dikkat edilmelidir.

4-

Mesleki

deneyim

arttikca

ogrencilere

karsi

gelistirilen

tavir

da

degismektedir. Yas ilerledikce sabir ve anlayism azalacagi konusunda halk: arasmda
gelisen inancm aksine bu arastirma sonucunda elde edilen verilere gore belli bir
yasm uzerinde belli bir deneyim ve kideme sahip olan yonetici ve ogretmenler,
ogrencilerine yaklasimlan konusunda daha hassas ve farkh yaklasimlara hakim
olduklanm belirten ozelliklere sahiptirler. Bu nedenle, meslege yeni baslarms olan
ogretmenlerle atolye cahsmalan yapilarak bu konuda gosterecekleri performansm
artmlmasma katki saglanabilir.

5- Okullarda Olusturmacihk Kurammm etkili bir sekilde uygulanabilmesi
19m gerekli donammm saglanmasi, mevcut egitim sisteminin bu kurama uygun
niteliklere sahip olacak sekilde duzenlenmesi gerekmektedir.

6- Olusturmacihk

Kurammda

bilginin

ogrenci

tarafmdan

olusturularak

icsellestirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ogrencilere bilgiyi dcgrudan aktarmak
yerine yaparak ve yasayarak kendi bilgilerini kendilerinin
ogrenme ortamlan hazirlanmahdir.

o lusturabilecekleri
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7- Cocuklann

egitim ortamlannda

kullamlacak

olan arac gerecleri ve

materyalleri kendilerinin de yapmalan saglanmahdir,

8- Egitim ortarm olabildigince ozgur di.izenlenmeli, ogrenciler dustmduklerini
rahatca ifade edebilmelidirler.

9- Her konu oncesinde ogrencilerin on bilgilerini ortaya cikaracak etkinlikler
yapilmahdir. Olusturmaci kurama dayah ogretim yaparken ogrencilerin gecmisteki
on bilgileri ile yeni bilgileri arasmda bag kurup, bilginin anlamlandmlmasi

ve

yap1landmlmas1 saglanmahdir. Bunun yamnda ogrencilerin gecmis yasantilan ile
yeni yasantilan butunlestirmesi saglanmahdtr.

10- Ogretmenler simflannda sadece yonlendirici olmahdrrlar. Ogrencilerin

bilgiye

ulasmasi

yonlendirmelidirler.
katilmalanna,

icin kucuk
Her

ipuclan

seyden

once

vermeli,

uygun

ogrencilerin

sorularla

derse

etkin

ogrencileri
bir

sekilde

dtisuncelerini ozgtirce soylemelerine, bilgiyi hazir olarak degil de ·

arastirarak, yorum yaparak ve isbirligi icinde ulasmalarma olanak saglanmaltdrr.

11- Ogretmenlerin

cocuklann

yaslanna

gore

gelisim

ozelliklerini

1y1

bilmeleri ve egitim ortamlanm buna gore duzenlemeleri gerekmektedir.

12- Tum seviyelerde yonetici ve ogretmenlerin yeni programa da uygun olan
Olusturmacihk Kurami hakkmda surekli gelisimini desteklemek ve ilerletmek icin
daha etkili stratejiler gelistirilmelidir,

13- Ogrencilere

bilgi

arastirma,

yorumlama

ve analiz

etme becerisi

prograrm

esas

kazandmlmahdrr.
14- Ders

prograrm

Olusturmaci

ogrenme

ahnarak

belirlenmelidir.
15- Ogretim programlanmn

ogrencilere potansiyellerini

gelistirme firsati

vermesi ve tilke kalkmmasinda etkin rol oynayabilmeleri icin ogretimin icerik ve
yontemlerini elestirel dusunme, bilimsel dusunme, iliskisel dusunme, akil yurutrne ve
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yarattci

dusunme

gibi becerileri

kazandiracak

sekilde yeniden

duzenlemesi

gereklidir.

,~
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EK 1: Anketi Uygulayabilmek i9in Bakanliga Sunulan Izin Dilekces
14 Mayis 2008

KKTC Milli Egitim ve Klilttir Bakanhgi
llkogretim Dairesi Mudurlugu,
Lefkosa,

Konu: Olusturmaci Yaklasimda Ogretmen Egitimi konulu anket hk.
YDU Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim
dah Yiiksek Lisans ogrencisi ben Saziye Katipoglu, tezimin olusmasmda Sn.
Doc. Dr. Mehmet Caglar ile 9ah~malanm1z1 yurtitmekteyiz, Bu amacla ekte
sunulmus

Olusturmaci

Y aklasimda

Ogretmen

Egitimi

konusunda

9ah~malar1m1zayon verecegini dti~tindtigtimlizanketin, ilkokullarda gorevli bir
k1S1m yonetici ve ogretmenlere uygulanmasi konusunda gerekli iznin
verilmesini rica ederim.

Saygilanmla,

Saziye Katipoglu

YDU Egitim Yonetimi, Denetimi,
Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim dah
Yuksek Lisans Ogrencisi
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EK 2: Anketi Uygulayabilmek lcin Bakanhk Tarafmdan Verilen izin

r~,
®

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM VE KULTUR BAKANLIGI
iLKOGRETiM DAiRESi MUDURLUGU
Sayi: iOD.0.00-35/1-B/08

Lefkosa
15.05.2008

Sn. Saztye Katipoglu
9 Eyliil [lkokulu
Lefkosa,
"OluJturmac1 Yaklasnnda Ogretmen Egitimi" konulu anketin sorulan Talirn ve
Terbiye Dairesi Mildlirlilgil tarafmdan incelenmis ve uygulanrnasmda bir sakinca
gorulmemistir.
Anketi uygulamadan once okul rntldurlukleri ile temas kurulmasi ve uygulama
tamamlandiktan sonra da anket sonuclarinm Mildilrlilgilmilze ve Talim Terbiye Dairesi
Mudiirltigti'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica ederirn.

IL.

Hatice Diizgiin
Miidiir

IRE
Tel
(90)(392) 228 3136 • 228 6893
Fax
(90) (392) 228 7158
E-mail meb@mebnet.net

Letko~a-KKTC
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EK 3: Ilkokul Yonetici ve Ogrctmenlerine Uygulanan Anket

Degerli Meslektaslanm,
Mevcut egitim sistemimizde,

Davramsci

Egitim Anlayismdan

Olusturmaci

Egitim Anlayisma Ogretmen Egitimi konusunda , siz degerli egitimciler gorusleri
saptamp,

lilkemizde

ogretmen

egitimi

yaklasmnnm

hangi

surecte

oldugunu

saptamak amaclanmaktadir.

Ankette

kullamlan

degerlendirilecek

ve

ifadeler,

tilkemizde

yiiksek

lisans

Olusturmaci

tezimde

Y aklasimda

kullamlmak
Ogretmen

uzere
Egitimi

konusunda bazi sonuc ve oneriler gelistirilecektir.

Anket iki bolumden olusmaktadir. 1. Bolumde kisisel bilgiler, 2. Bolumde ise
konu ile ilgili goruslerinizi belirtmeniz istenmektedir.

Anketten
katkilanmza

saghkh

sonuclara

ulasabilmek

icin gostereceginiz hassas ilgi ve

tesekkur ederim.

Saygilanmla,
Saziye Katipoglu
YDU Ytiksek Lisans Ogrencisi
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BOLUM 1
Ki~iSEL BiLGiLER

Bu boltimde yer alan sorulann amaci, ankete katilanlann kisisel
ozelliklerine ait bilgileri elde etmektir.

l .Cinsiyetiniz:

a) Kadm

b) Erkek

Yasimz:
a)

20- 25

d) 41-45

b) 26 - 30

c) 31 - 40

e) 46-50

f) 51 ve uzeri

2. Egitim durumunuz:
a)

b) Lisans

Ataturk Ogretmen Koleji veya Akademisi

d) Doktora

c) Ytiksek Lisans
e) Diger (belirtiniz)

.

3.0gretmenlik meslegindeki hizmet yihruz:

aj 5~~~~0

b) 6-l0y1l

~

e) 21-25

16-20ytl

c) 11 -15 ytl

yrl

f) 25 yil ve uzeri

4.Hangi alanda gorev yapiyorsunuz?
a)

Yonetici

5.Gi:irev yapnguuz ok:ulun adi:

b) Simf Ogretmeni

c) Brans Ogretmeni

.
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Degerli Arkadaslanm,
Asagida belirtilen hususlara ne olcude katildigimzi tespit etmeye cahsilacaknr.
Vereceginiz cevaplara gore davraruscihktan olusturmacihga egitim yaklasnm
hakkmda gorusleriniz saptarup, ulkemizdeki egitimcilerin bu yaklasima karsi bakis
acilan tespit edilecektir.
§aziye Katipoglu

MADDELER

1. Olusturmaci yaklasun, karsihkli
konusma ve tartismayi bilginin
olu§_turulmasmda temel gorur.
2. Olusturmaci egitim yaklasmunda,
bilgi smif ici ve disinda yapilan
etkinlikler sonucunda olu~mahd1r.
3. Olusturmaci egitim yaklasmunda
ogretmen, ders anlatnrn sirasmda
onceden belirledigi.hedefler disma
cikmamahdir.
4. Olusturmaci egitim yaklasimmda
ogretmen, bireyin bilgiye ulasmasi
icin rehberlik etmelidir.
5. Olusturmaci egitim yaklasimmda
ogretmen, ogrencilerin bireysel
f arkhklanm goz onunde
bulundurmahdir.
6. Olusturmaci egitim yaklasimmda
ogretmen,ogrencilerin egitimi icin
ogrenci- aile-ogretmen-yonetici ile
isbirligi yapmahdir ..
7. Olusturmaci egitim yaklasmnnda
ogretmen ogrenme faaliyetlerinde
i§_birlik~i egitim yakla~1mm1 kullamr.
8. Olusturmaci egitim yaklasimmda
ogretmen, arastirma-inceleme
tekniklerinden yararlanarak, konular
uzerinde derin cahsma imkam
sa_g_lamahdrr.
9. Olusturmaci egitim yaklasimmda
ogretmen snuf ici etkinliklerde
kurallan kendisi belirlemelidir.
10. Olusturmaci egitim yaklasmunda,
ogretmenin egitim teknolojilerini
kullanmasma gerek yoktur.

11. Ulkemizde okullar, e_g_itim
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/ teknolojilerini uygulayabilecek
~ekilcle clonat1lm1~tir.
12. Mevcut egitim sistemimiz
ogretmenin. ogrencilerini arastima
yapmaya tesvik etmesine olanak tamr.
13 .. Mevcut egitim sistemimizde,
egitim programlan egitim
teknolojisini uygulayabilir sekilde
diizenlenmistir.
14. Egitim teknolojilerini
kullanabilecek yeterlikteyim.
15. Mevcut egitim sisteminde
ogretmen, ogrencilerinin
degerlendirmesini ogretim stirecine
yayarak vapar.
16. Olustumaci egitim yaklasimuu
uygulayabilmek icin egitim stiresi
yeterlidir.
17. Mevcut egitim sistemimizde,
ogretmen, ogrencilerin ogrendiklerini
gercek yasamla birlestirmelerini
saglar.
l8.0lu~urmac1 egitim yaklasumm
uvgulamada simf mevcudu onemlidir.
19. Ulkemizde.ogretmen yetistiren
kurumlar, olusturmaci egitim
yaklasimlanm uygulayabilecek
nitelikte ogretmen yetistirir.
20. Mevcut egitim sistemimizde,
ogrencilerin kendi fikirlerini ifade
edebilmelerine firsat verilir.

I

I

/

I

!
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EK: 4 Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi Talim Terbiye Dairesi Eski Muduru
Hasan Alicik ile Gorusme

KKTC Egitim Sistemi'nde

Olusturmaci Y aklasimlarda Egitim ile ilgili Yapilan

Calismalar Nelerdir?

5 Arahk 2008 tarihinde

Talim Terbiye Daire Mtidtirli (ilgili tarihte) Dr. Hasan

Alicik ile bir gorusme yapildi. Bu gorusmede son ti9 yilda egitim sistemleri ile ilgili
cahsmalardan
Egitim'den

bahsedilmistir,

Bunun

Ogrenci Merkezli

programlarmda

yanmda

Egitim'e

eitim

gecis

sistemimizde,

surecinde

egitim

Geleneksel
ve ogretim

yapilan duzenlemeler ve yenilikler cercevesinde egitim sisteminde

yeniden yapilandirmaya yonelik duzenlemelerden bahsedilmistir, Gorusme sirsasmda
sorulan sorular ve yamtlar asagidaki gibidir.

GORU~l\1E FORMU
Merhaba, Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu Egitim Bilimleri Ana
Bilim Dali Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi
hazirlamakta

ve Planlamasi Prograrru'nda

oldugum Ytiksek Lisans tezi icin son ti9 yilda ulkemizdeki egitim

sistemi ile ilgili yapilan cahsmalarla ilgili bilgi almak istiyorum.
•

Goreviniz ve gorevinzin konumu geregi, isminiz ve tinvammz bu arastirmada
yer alacaktrr.

•

Gorusmenin yaklasik 30-35 dakika surecegini tahmin ediyorum.

•

Gorusme

suresince

kullamlacaktir.

soylediklerinizin

tilrnti

sadece

bu

arastirmada
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GORU~l\1E SORULARI VE CEV APLARI

•

KKTC Egitim Sistemi'nde Geleneksel Egitim ve Olusturmacihk Kurami'na
gore egitim ile ilgili bu gune kadar yapila cahsmalar nelerdir?

•

Egitim

sisteminde, ogretim

programlan,

yontem, teknik,

degerlendirme gibi alt bashklar halinde olusturulan komisyonlar tarafmdan
yapilan cahsmalarla devam etmektedir. Bu gune kadar ogretim programlan,
ogretim yontem ve teknikleri, olcme degerlendirme konulan, Olusturmacihk
cercevesinde yeniden yapilandmlarak, icerikler duzenlendi, -09 yildan beridir
devam eden egitim programi gelistirme cahsmalan sonucunda egitim
programlan 1-8 butunlugugnde yeniden hazirlandi.
•

Bu programlar boyutuna yonelik neler yapildi?

•

Bu programlara uygun ders ve cahsma kitaplan hazirlandi. Bu cahsmalar son
asamasina dogru gidiyor. Kitaba hayat verecek olan ogretmenin mesleki ve
teknik yetenegidir, Alicik' e gore (2008) 'programlarm uygulanmasmda
anahtar rol cgretmendir.' Bu amacla

ogretmenlere yonelik bilgilendirme

amach toplantilar ve hizmet ici kurslar dtizenlendi.
•

Olusturmacihk Kurammm bir parcasi olan Ogrenci Merkezli Egitim' e
gecmek icin yapilan cahsmalar sizce yeterli mi?

•

Yapilan her degisiklik hakkmda, uygulamaya gecmeden once uygulanacak
kisiler uzerinde konuyla ilgili farkhhklan

ortaya cikarmak amaciyle

cahsmalar yapilmahdir, Ogretmenlerde de durum boyle olmahdir. Bu amacla
hizmet

ici kurslardan, konu

ile ilgili atolye cahsmalanndan

once

ogretmenlerin, egitim sisteminde yapilan degisiklikleri fark etmesi, bu
konuda onlarda konu ile ilgili farkmdahk olusmasi saglanmalidir. Bu giine
kadar yapilan cahsmalar sonucunda alman donutler yeterli olmarmsnr. Aile,
mesleki yeterlilik, fiziki donamm gibi nedenler de cahsmalartn verimsiz ve
olumsuz sonuclanmasina neden olabilmektedir.
•

Egitim-Ogretim

faaliyetleri sirasmda ailenin yeri nerededir? Sizce ailenin,

ogrencinin egitimine katkisirn saglamak icin ne yaprnalidir? Bu gune kadr bu
konuyla ilgili bir cahsma yapildi mi?
•

Program gelistirme cahsmalan cercevesinde ogrenci velileri ile egitimde
yeniden

yapilandirma

konusunda

bilgilendirme,

velilerin

egtimden
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beklentilerini belirlemeye yonelik toplantilar yapilrmstir. Egitimin ailede
basladrgi iizerinde durulmustur. Anne, baba, cocuk konulu toplantilarda
velilerin, egitimdeki yenilikler konusunda bilgilendirilmesi amaclanrms ancak
bu toplantilara katilrm 91k az olmustur. Bunun sonucunda bu tiir toplantilar
bilgilendirme diizeyinde kalarak, ileri asamaya gecilememis, istenilen
duzeyde verim almamamisnr.
•

Egitim Sisterninde dtizenleme yapihrken esas amac ne olmustur?

•

Bilgi surekli artmaktadir. Ogrencilere bilgiye ulasma amaci, yontemleri, bu
amaca ve yontemlere nasil ulasabilecegi, bunlara ulasarak yeni bilgiler
ogrenmesi, bilgiye ulasip sahip oldugu bilgilerle farkh bilgilere ulasmasi, bu
bilgileri kullanmasi, bunlara isbirlikci yaklasimla

arkadaslanyla birlikte

cahsarak ulasmasi hedeflenir. Tum cahsmalar, ogrencinin kendi ogrenme
profilini kesfetmesini, kendi bilgi liretimini yapabilmesini saglamaktir.
•

Egitim Sisteminde belirlenen hedeflere ulasip ulasilmadigim anlayabilmek
icin hangi olcme degerlendirme yontemleri kullamlmahdir? Gecmisten
gunumuze kadar gecen siirecte olcme degerlendirme konusunda herhangi bir
diizenleme yapildi rm.

•

Olcme degerlendirme konusunda bu gune kadar iki tiir degerlendirme
yapilmaktaydi. Bunlar strrecin degerlenirilmesi ve seviye degerlendirmesidir.
Gtlniimtize kadar devam eden smav haftasi uygulamasi sadece duzeyi
belirlemektir. Surec geri planldadir. Su anda bu konuda yapilan cahsmalar
her ikisinin de olabilmesi saglamaktadir. Olcme degerlendirme yapihrken
olgesel farkhhklar gibi etkenler dikkate almmahdir. Su
andaki olcme

gerlendirme sisteminde bu yapilmamaktadir. Olcme

degerlendirme ile ~

gticlii yonleri belirlenerek, zayif yonlerinin

bulunup gelistirilerek, gu~lli yonlerinin daha da guclenmcsine yonelik
cahsmalar yapilmasi saglanmahdtr. Bu amacla bir tuzuk hazirlanmasma
ragmen cahsmalar da devam etmek:tedir.
•

Son yillarda Og:renci Merkezli Egitim konusu surekli gundemdedir. Bu
konuda yapil
yaytml~
slirecinde degisik konu ve dersler i~ ·

•
. olusturulan ,-

~un!an:a materyal gelistirme konusunda cahsmalar devam
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etmektedir.

Su ana kadar

yapilan

cahsmalann

bircogu

Talim Terbiye

Dairesi'nin

2005 yilmda yayirnladigi Kibns Turk Egitim Sistemi isimli

kitapcigmda ve Talim Terbiye Dairesi'nin internet sitesinde yay1mlanm1~t1r.
Bunun yamnda KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhg1'mn

2004-2007

donernini yansitan btilteninde, Kibns' 1 vatan olarak bilen, A vrupah bir dun ya
vatandashgint

henimsemis ve ulkenin her turlu kulturel ve tarihi degerini

hirer zenginlik olarak goriip, bans, ozgurluk, demokrasi, sosyal adalet ve
hukukun

ustunlugu

ilkelerine

bagh,

bunlan

benimseyen,

koruyan

ve

gelistiren yurtta~lar yeti~tirmek amaciyle tum egitim programlarmm Ogrenci
Merkezli Egitim baz almarak yeniden duzenlendigi
Milli Egitim ve Kultur Bakanligi, 2007:3).
r-

belirtilmistir.

(KKTC

