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. 4. VE 5. SINIF OGRETMENLERiNiN FEN EGiTiMiNE YONELiK HiZMET

tct EGiTiM iHTiYAf;LARI

VE GORU~LERiNiN BELiRLENMESi
Bas, Cizem

Yiiksek Lisans, Egitim Programlari ve Ogretim Anabilim Dab
Tez Damsmanu Doe, Dr. <;igdem Hilrsen
Haziran 2016, xiv+ 111 Sayfa
Bu arasnrmanm amaci Kuzey Kibns , Turk Cumhuriyeti (KKTC) devlet
. ilkokullanndaki 4. ve 5. smif ogtetmenlerinin fen derslerine yonelik hizmetici egitim
ihtiyaclan ile fen egitimine yonelik goril~lerinin belirlenmesidir. Betimsel tarama
modeli niteligindeki bu cahsmanm evrenini KKTC devlet ilkokullannda gorev yapan
'267 tane 4. ve 5. smif ogretmeni, arasnrmanm omeklemini ise 128 snnf og:retmeni
olusturmaktadir.
Arasnrmada veri toplama araci olarak, Dnlgergil (2014) tarafindan gelistirilen
· "Ilkogretim Fen Bilimleri Dersi Hizmet i<;i Egitim Ihtiyaci Belirleme Anketi" ve
arasnrmaci tarafrndan uzman go~ii

almarak olusturulan go~me

formu

kullamlnusnr,
Eide edilen nice! veriler ·SPSS programrnda <;ozfunlenmi~tir. Ogretmenlcrin
hizmet i<;i egitim ihtiyaclanyla cinsiyetleri, mesleki kidemleri, aldtklan hizmet ici
egitim alma sikhklan ile 4. ve 5. simf okutma sikhklan arasmda anlamh bir fark olup
olmadigun, t-testi, One Way ANOVA analiz teknikleri ile test edilirken, farkm hangi
gruplar arasmda oldugunu saptamak icin LSD testinden faydalamlnusnr.
Fen ogretmenlerin goruslerinden elde edilen nitel veriler ise betimsel analizle
9ozfunlenerek, ogretmenlerin gorusleri temalara

ve alt temalara aynlarak

incelenmistir,
Arasnrmada elde edilen nicel verilerinden elde edilen bulgular, ogretmenlerin
program bilgisi, alan bilgisi, ogrenme-ogretme yontemleri, ol<;me-degerlendirme
teknikleri ve arac-gerec kullanmu ile ilgili hizmet ici egitime "orta duzeyde" ihtiyac
duyduklan

saptanmistir. Aynca

arasnrma

bulgularma

gore ogretmenlerin;

cinsiyetleri ile progr~ bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan arasmda,
IV

ogretm.enlerin kidemi ile program

bilgisine

yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan

ve ogrenme-cgretme

yomemlerine

arasmda ve ogretm.enlerin 4. ve 5. smif

5grencilerini okutma durumlan ile ol9ine degerlendirme tekniklerine ve arac-gerec
kullammma

yonelik

hizmet

ici

egitim

ihtiyaelan

arasmda

anlamh

farkhhk

gozlenmistir,
Arastirmanm nitel verilerinden elde edilen sonuclanna
derslerde

en

90k

duz

, gerceklestirmektedirler.
ogretim programuu

anlanm

yontemini

ve

Ogretmenler ogretim programmm

tamamlamada

gore ise ogretmenler

deney

uygulamalanm

genis olmasi, zamamn

yetersiz oldugunu, gorsel materyal bulma ve

konularm ogrencilerin bilissel seviyelerine gore soyut kalmasi ile ilgili sikmtilar
, yasarken, ogretim programmm sadelestirilmesi
/uygun · hale getirilmesi,

bakanhgm

okullara

ve cocuklann bilissel seviyelerine
gorsel materyaller

gondermesi

ve

ok:ullarda fen laboratuarlarrmn kurulmasina iliskin onerilerde bulunmuslardir,

· Anahtar Sozciikler: Fen bilgisi, fen bilgisi ogretmeni, hizmet ici egitim, ihtiyac
analizi, go~. ·.
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ABSTRACT
DETERMINATION

OF IN-SERVICE

TRAINING NEEDS AND VIEWS OF

5th AND 4th GRADE TEACHERS

FOR SCIENCE EDUCATION

Ba~, Cizem
MEd, Department of Education
Supervisor: Assoc. Dr. Cigdem Hiirsen
June 2016, xiv + 111 Pages

The purpose of this research is to determine the views and in-service training
needs of the

4th

and

5th

grade teachers working in public schools in the Turkish

Republic of Northern Cyprus (TRNC) for science education. 267

4th

and

5th

grade

teachers working in the public schools.in the. TRNC constitute the universe; and 128
classroom .teacher constitutes the sample of the study, which is formed as a
descriptive survey model.
The data collection methods used in the research are 'In-Service Training
Needs Identification Survey for Primary Education Science Teaching' which was
developed by Dulgergil (2014) and the interview forms which were created by the
researcher based on expert opinion.
The obtained quantitative data is analyzed with SPSS. T-test and One Way
ANOV A analysis techniques is used to determine if there is a significant difference
between the in-service training needs of the teachers and their gender, professional
seniority, the number of in-service trainings they have participated and the years they
have worked with

4th

and

5th

grades. LSD test was used in order to determine the

difference between the groups.
The qualitative data obtained from the opinions of science teachers is
resolved by using the descriptive survey model; and the opinions of the teachers are
divided into themes and sub-themes in order to be examined.

VI

The findings derived from the qualitative data shows that the in-service needs
of the teachers regarding programme content, pedagogical content, teaching and
learning methods, evaluation techniques and material use are 'middle level'.
Moreover, according to the findings: there is a significant difference between the
gender and the programme content related in-service trainings; between the
professional seniority and teaching and learning methods related in-service trainings;
between the years they have worked with

4th

and

5th

grades and evaluation

techniques and material use related in service trainings.
According to the results obtained from the qualitative research data the
teachers mostly use lecturing/presentations and experiments as the main teaching
methods. The teachers identified the broadness of the teaching programme, the
· limited time for completing the curriculum, difficulty in finding visual materials in
· order to help the students materialize the subjects according to their cognitive level
as problems they are facing; and they recommended simplifying and revising the
, curriculum according to the needs of the children, ministry of education providing
visual materials to schools and establishment of science laboratories in the schools.

Keywords: Science, science teachers, in-service training, needs analysis, views.
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BOLUMI

Bu boltimde; arastirmamn problemi, amaci, onemi, smirhhklan, tammlar ve
kisaltmalara yer verilmistir.

1.1 Problem
Hizla degisen ve gelisen dtmyada arnk illkelerin gelismislik duzeyleri teknoloji
ve bilim alanmdaki .ilerlemeleriyle olc;illmektedir.Teknoloji ve bilimde ileride olan
:t.t.lkelerin ekonomik refah seviyeleri de lnzla geli§tiginden bu i.ilkeler gelismis iilkeler
ak adlandmlmaktadir. Boylelikle bilim ve teknolojinin de iilkeler acismdan
giderek artmtsnr. <;unkii caga ayak uydurmak ic;in illkelerin bilime,
vedolayisiyla
da degisime ac;ik olmasi gerekmektedir. Bu degisime ayak
. . '. .
.

'
''

uwc:iuumekicin iilkelerin ~gitim programlannm da bu degisimlere ayak uyduracak
yenilenmesi ve gelistirilmesi zorunlulugu ortaya cikmaktadir. Bu durum bilgi
cagmm yeniliklerini yakalamak iein yapilmasi gerekenin, cagm
yerine getiren nitelikli bireyler yetistirmek oldugunu gostermektedir.
biri ise nitelikli bir fen egitimindcn

Fen derslerinin konulan, fen bilimleri konulanndan olusur. Fen bilimlerinin
konusunu ise doga olusturmaktadir. Bu sebeple fen bilimleri, dogamn kendisini ve
dogada olacak olaylan sistematik olarak incelerken gelecekte olacak olaylan .
',

ongorme yetenegini de bireylere kazandrrmaktadrr. Gttnumuz dunyasinm modem
insaru ise hayatmi kolaylastmnak icin teknolojiye yonelirken, pek cok noktada
dogayla cansmakta, dogayi kirletmekte, dtlnyamn ve insanoglunun gelecekte ne
olacagun dnstmmeden tiiketime yonelmektedir. Bu bilincsiz iiretim ve tiiketim
sonucunda ise doga zarar germektedir (Cepni ve digerleri, 2007).
Bir iilkenin c;aga ayak uydurmak icin fen derslerine ihtiyaci vardir, Ancak c;aga
ayak uydururken, boylelikle bilim ve teknolojide ilerleme kaydederken dogayi
korumamnda son derece onemli oldugu daha oncede belirtilmistir, Bu yiizden iilkeler

2

acismdan, nitelikli ve bilincli bireyler yetistirmek icin fen dersleri egitlm
programlanna konulmahdir. Fen derslerinin egitim programlanna konulmasmm ise
ozelde u.9 ana amacr olmahdrr. Bunlardan . birincisi ogrencilerin fen okuryazarhgmi
gelistirmek, ikincisi bu dersler aracihgiyla ogrencilere hayat boyu gerekli olan zihin
ve el becerileri kazandirmak, u.9uncu ve son olam ise ogrencilerin ileriki
yasamlannda sececek olduklan fen veya teknoloji ile ilgili alanlara mesleki temel
olusturmaktir (Cepni ve digerleri, 2007).
Fen derslerinin ilk amaci olan fen okuryazan bireyler yetistirmek icin fen
okuryazarhgmm ne oldugunu iyi anlamak gerekir. Fen okuryazarhgr, bireyin gunluk
hayatma dair soru sormasma ve meraktan kaynaklanan sorulanna yamtlar bulmasma
yardnnci olarak bireyin kisisel kararlar vermesine yardunci olur. Aynca bilimsel
okuryazarligi nst dnzeyde olan birey bilimin dogayla, tarihle ve diger disiplinlerle
iliskisini anlayarak, bilimi doga, teknolojive toplumla iliskilendirebilir (Dani, 2009).
21. Yuzyil dijital 9ag olarak adlandmlmakta, dijital okuryazarhgr iyi olan
bireyler yetistirmenin temelinde ise bilimsel bilgiyi kullanan ve dolayisiyla fen
okuryazarhgi gelismis bireyler yetistirmek, toplumlann en onemli konulanndan birisi
.

I

olmaktadrr. Fen okuryazarhgmm onemi uluslar arasi ogrenci degerlendirme
smavlannda da vurgulanmaktadrr. Ekonomik i~birligi ve Kalkmma Orgiitii (OECD)
de ulkelerin egitim sistemlerinin etkililigini ol9mek ve egitim sistemlerinin
ogrencileri gelecege hazirlama konusunda, yeterli olup olmadigmm geri bildirimini
OECD uyesi illkelere saglamak icin bir program gelistirmistir, Bu program, yani
Uluslararasi Ogrenci Degerlendirme Progranu (PISA) kapsammda, OECD uyesi
ttlkelerde belirli smavlar uygulanmaktadrr. Bilimsel ok:uryazarhkla birlikte, okumayazma becerileri ve matematik dalmda yapilan smavlann en onemli degerlendirme
alanlanm olusturmaktadir. (Udompong ve Wongwanich, 2014).
OECD gibi ekonomi ile dogrudan iliskili bir orgutun yapttgi smavlarda fen
okuryazarhgma

verdigi oneme bakildigmda,

fen okuryazarhgmm ulkelerin

ekonomisiyle dogrudan iliskili oldugu da anlasilmaktadir. Ulkeler ekonomik olarak
kalkinmak icin nitelikli insan yetistirmeye onem vermelidirler. leinde bulunulan
cagda fen okuryazarligi gelismis bireyler yetistirmek demek nitelikli insan
yetistirmekle esdeger tutulmaktadir, Bilim ve teknolojide alanmda ileride olan
ulkeler ekonomik olarak yukseldiginden illkeler arasmdaki politikada bu dogrultuda
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degismektedir. Degisen politikalar insanlann yasam stillerinin de degismesini
saglamistrr. Boyle bir ortamda bireylerin topluma ve iilkesine faydali, nitelikli hirer
birey olabilmesi icin arastirma, sorgulama ve herhangi bir sorunla karsrlastigmda .
~ozum yolu iiretebilme yetenegine sahip olmast oncelik kazanrmstir. Bireylerin bu
dogrultuda yetisebilmeleri ise yagm · gerekliliklerine cevap veren 9agda§ egitim
programlan He mfunkiin olmaktadir (Karatay, Timur ve Timur, 2013).
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti (KKTC)'nde de 2003 yilmda egitim sisteminde
koklii degisimler vasannus ve yapilandirmaci egitim sistemine gecilmistir, Ancak
ilkokul birinci kademe olan, 1., 2. ve 3. Hayat Bilgisi, Turkce ve Sosyal Beceri;
ikinci kademe olan 4. ve 5. smiflarda Tnrkee ve Sosyal Bilgiler icin Tiirkiye egitim
programlanylaparalel yeni programlar gelistirilirken, bu ilkokul ikinci kademe yani

4; ve 5. smiflarda okutulan Fen dersleri icin gerceklestirilemediginden, KKTC'de
yeni bir Fen dersi programi olusturulmamis ve Tiirkiye'de kullamlan Fen dersi
prograinlan ilkokullarda kullaiulmisur. Ilkokullarda ikinci kademe icin yerel Sosyal
Bilgiler ve .Tttrkce ogretim programi olusturulup, yerel Sosyal Bilgiler ve Tnrkce
(

kitaplan da gelistirilen programlara uygun bir sekilde hazirlamrken, Fen dersleri ile
ilgili bu tarz cahsmalar yiiriitiilmemi~tir. Dolayisiyla geemiste de gilniimiizde de
· KKTC'de okutulan fen bilgisi programlan ve kitaplan Tiirkiye ile aym sekilde
kullamlmaktadir, Dolayisiyla Tiirkiye'nin fen egitiminde izledigi yol, KKTC'de de
izlendiginden fen programlanmn uygulanmasmdan kaynakh olumlu ve olumsuz tum
sonuclann, az cok KKTC'de de.aym sekilde sonuclar vermesi beklenebilir (Karatay
ye digerleri, 2013;http://talimterbiye.mebnet.net/). Egitim programlanndan ve egitim
programlannm gelisiminden bahsederken, egitim programmm tammmi ve icerigini
de iyi bilmek gerekir.
Demirel (2009) ise egitim programlanyla ilgili yapilan bircok tanmu
inceledikten sonra egitim programmi, "bireyin okul icinde ve okul dismda onceden
belirlenmis cesitli aktivitelerle, bireyde cesitli yasannlar olusturan bir sistem olarak"
tammlarken, Seker ve digerleri (2014) ise egitim progrannm "ogrenende onceden
planlanan sekilde, davramslannda farkhhk meydana getirmek icin, yapilan aktivite
plam" olarak tammlarmstir. Egitim programlan nasil. tammlamrsa tanimlansm
temelde "Bireyler: Nicin ogrenecek I ogretilecek?', 'Neler ogrenecek I ogretilecek?',
'Nasil ogrenecek I ogretilecek?'

ve 'Ne derece ogrenilip ogrenilmedigi nasil

anlasilacak?' "sorularma cevap verebilmelidir. Bu sorulann cevaplan dogrultusunda
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da egitim programmm temel ogeleri hedef davranislar, icerik, egitim durumlan ve
smama durumlan seklinde belirlenebilir. Aynca programm temel ogelerinin her biri
aym derecede oneme sahip oldugu da-unutulmamahdir (Seker ve digerleri, 2014).
Ogretmenlerin ise progranun tum ogelerine yonelik rolu son derece onemli
olmaktadir. Ancak programm diger ogelerine gore ogretmenin rolnnnn daha cok on
plana 91kttgi egitim durumlanndan bahsedildiginde, ogrencilerin hedefe ulasmasim
saglayacak ogrenme ya§antilarmi olusturacak di§ kosullann duzenlenmesi olan
egitim durumlan progranun can ahci ogesi olarak gornlmektedir. KKTC' de
ilkogretim birinci kademede Fen dersleri programlarda Sosyal Bilgiler dersiyle
birlestirilerek "Hayat Bilgisi" dersi adiyla genellestirilmis sekilde yer ahrken;
ilkogretim ikinci kademe de Fen dersleri programlarda yer almaktadrr, KKTC'de 4.
ve 5. smiflarda yiiri.iti.ilen fen derslerini ise 4. ve 5. smif ogretmenleri diger derslerle
• birlikte yiiriitmektedir.
Progranun egitim .durumlan boyutunda hedeflere uygun bir sekilde; bilmeyen
ogrenciyi bilen, ilgi ve tutuma sahip olmayan ogrenciyi ise ilgi ve tutum sahibi,
beceriye sahip olmayan ogrencilerin ise beceri sahibi olmalanm saglayan ogrenme. 'ogretme etkinlikleri yer almaktadir. Egitim durumlanna ogrenci cercevesinden
bakildigmda ogrenme, ogretmenin cercevesinden bakildigmda ise ogretme durumu
soz konusudur. Bu baglamda gelecegin fen okuryazan, arastiran, sorgulayan ve
9oziim ureterek 9aga ayak uyduran nitelikli ogrencilerin yetismesinde en biiyiik rol
de

ogretmenlere' dusmektedir.

Ogretmenler,. ogrencilerini

yetistirirken ·. fen

bilimlerinin sosyal ve ekonomik hayattaki etkilerini dii§ilnerek fen egitimine yon
vermektedirler (Seker ve digerleri; Dillgergil, 2014).
' Bu baglamda, egitimin bir snrec oldugu ve bu surecte sadece programlann
yenilenerek eaga uydurulmasi sttrecinin, egitimde kalitenin artmasma yeterli
olmayacagi anlasilmaktadir. Ekonomik olarak kalkmrms ulkelerin fen egitimine
bakildigmda, ogretmen yetistirme programlanna ve ogretmenlerin ihtiyaclannm
giderilmesine oldukca onem verildigi gorttlmektedir. Egitimde onemli bir rolu olan
ogretmenlerin

egitim

ihtiyaclannm

karsilanmasmm

egitimin kalitesini

de

yukseltecegi tahmin edilebilen bir sonuc olarak ortaya cikmaktadir (Angm, 2008).
Ogretmcnlerin egitim ihtiyaclanm ortaya cikarmak icin yapilacak olan bir
analizin amaci ise belirli ogretmen rolleri, egitim surecinde ogretmenlerin belli bash
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becerileri ve ogretmenlerin bilgi seviyeleri gibi bilesenler arasmdaki iliskiyi
· kurmaknr. Bu analizler sonucunda elde edilecek bulgular rsigmda ogretmen egitimi
icin bir program yapilandmlarak, elde edilen bulgular ogretmenlerin gene! ve ozel
ogretim becerilerine transfer edilebilecektir (Gorghiu, Gorghiu ve Draghicescu,
2012). Bu transferlerin saglanmasi icin ogretmenlerin mesleki gelisimine katki koyan
hizmet ici egitimler biiyi.ik onem kazanmaktadir.
Alanla iliskili olarak, alana hedef olan topluluk ve o alandaki degisim ve
gelisimlere bagh olarak, mesleki yeterlikler de sekillenmektedir. Buna bagh olarak
egitim alanmdaki hizmet i9i egitimin tannru da diger alanlara gore farkhlasnusur.
Egitim sektornndeki hizmet ici egitimlerin hedef kitlesi ogretmenler ve yoneticiler,
hizmet ici egitimin icerigini ise egitim alanmda gelistirilen egitim-ogretim
programlan, yontem teknikler, arac gerecler ve teknolojik gelismeler olustunnaktadir
( Gnnel ve Tannverdi, 2014).
TC Milli Egitim Bakanhgi hizmet i9i egitimi, "cahsanm goreve basladigr andan
"-"

o isten emekli olanakadar meslegiyle ilgilibilgi, beceri ve tutumlanm gelistirmek;
meslege ve meslegindeki gelisme

ve degismelere uyum saglamasi icin yapilan

planlanmis egitim etkinlikleri" seklinde aciklamistir (Gtmel ve Tannverdi, 2014).
Son zamanlarda ise hizmet ici egitim kavrami, mesleki gelisim kavrami seklinde de
kullamlmaya baslarmsnr. Bunun en biiyiik nedeninin hizmet i9i egitim faaliyetlerinin
dogrudan mesleki yeterlilikleri etkilemesi ve mesleki yeterliliklerin gelismesiyle
birlikte mesleki gelisimin de gelismeye baslamasmm oldugu dii§ilniilebilir.Egitimin
en onemli faktorlerinden birinin ogretmen oldugu dii§ilniiliirse, ogretmenin fen
egitimindeki rolii de ortaya cikacaknr. Ulkelerin kalkmmasmm, gelismesinin ve
bilim ve teknolojide ilerleyerek dilnyada soz sahibi olabilmesinin en etkili yolu ise
etkili fen egitiminden gecmektedir.

Etkili fen egitiminin unsurlarmdan biri de

nitelikli fen ogretmenleridir. Ogretmcnlerin egitim-ogretim sureci icerisinde
gorusleri almmah, egitim ihtiyaclan belirlenmeli, bu ihtiyaclan karsilamak icin
egitim

onerileri

sunularak,

ogretmenlerin

mesleki

gelisimlerine

katkida

bulunulmahdir. Bunun en etkili yolu ise hizmet ici egitimlerdir. Hizmet ici egitimlere
gereken onem verilmedigi zaman, ogretmenlerin egitim ihtiyaclan giderilemeyecek
ve uygulamada cesitli eksiklikler meydana gelecektir. Bu durum ise dogrudan
ogrencileri etkilenecek dolayisi ile egitimin kalitesi dusecektir. Egitimin kalitesinin

6

dtlsmemesi adma ogretmenlerin hizmet i9i egitim ihtiyaclanmn belirlenmesi oldukca
onemli gorulmektedir,

1.2.Ama~
Bu arastnmanm genel amaci KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhgma bagh
devlet okullarmda gorev yapan 4. ve 5. smif ogretmenlerinin fen bilgisi dersine
yonelik egitim ihtiyaclanm ve derse yonelik goruslerini belirlemektir. Bu genel
amaca ulasabilmek icin asagidaki arastirma sorulanna cevap aranmisur.
1.3. Alt Amaelar
1. Fen bilgisi dersine yonelik egitim ihtiyaelan genel olarak ne dnzeydedir?
2. 4. ve 5. snuf ogretmenlerinin fen derslerinde;
2.1. Alan bilgisine,
2.2. 6grenme-ogretme yonternlerine,
2.3. Olcme-degerlcndirmc yontemlerine,
2.4. Arac-gerec kullannmna yonelik egitim ihtiyaclan ne duzeydedir?
3. Ogretmenlerin hizmet i9i egitim ihtiyaclan;
3 .1. Cinsiyete,
3.2. Mesleki kideme,
3.3. HiZI11et ici egitimlere katilma s1~hgma,
3.4. 4. veya 5. smif ogrencilerini okutma s1khg1 degiskenine gore anlamh bir
farkhhk olusturmakta midir?
4. Ogretmenlerin fen derslerine yonelik gorusleri genel olarak nasildir?
4.1. Ogretmenlerin fen derslerinde agirhkh olarak kullandiklan ogretim
yontemleri nelerdir?
4.2. Ogretmenlerin fen derslerinde yasadiklan sorunlar nelerdir?
4.3. Ogretmenlerin fen derslerinde ogrencilerin daha basanh olmasma
yonelik onerileri nelerdir?
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1.4. Onem
Ulkelerin gelismislik duzeyleri, ekonomik gucleri ve teknolojideki ilerleme
seviyeleri ile ol9filmektedir. Ulkelerin ekonomik guclerini arttrrmalan da teknolojide
ilerlemeleri de

nitelikli

insan yetistirmekten gecmektedir, Nitelikli

insan

yetistirmenin tek yolu ise nitelikli bir egitimdir, Nitelikli egitim alan insanlar illkenin
i§ gucnne dogru yonde katki koyarak iilkelerinin gelismesini saglayacaktir.
Fen dersleri ise nitelikli insan yetistirmede biiyiik rol oynamaktadir. lyi bir fen
egitimi alan birey sorun 9ozme, ileriye donuk karar alabilme, bilimin diger
disiplinlerle, teknoloji, toplum ve dogayla iliskisini anlama gibi konularda kendini
gelistirebilecektir. Bunlan yapabilen birey iilkesinin gelismesine buyuk katkilarda
bulunacaknr .
. Nitelikli bir fen egitiminin bircok bileseni bulunmakta ogretmen ise bu bilesenler
arasmda en buynk rolu iistlenmektedir. Goreve baslamis olan ogretmenlerin fen
egitiminin kalitesinin artmasma katki koyabilmesi icin mesleki gelisime, mesleki
gelisimini tamamlayabilmek adma ise hizmet ici egitimlere ihtiyac duymaktadir,
Elbette ki bu amacla yapilacak olan hizmet ici egitimlerin kriterleri belirlenirken
ogretmenlerin goruslerini dikkate almak 90k mantikh olacaknr, Boylece fen
derslerini veren ogretmenlerin gorii§ ve istekleri dogrultusunda hazirlanacak olan bu
hizmet ici egitimler ogretmenlere daha fazla katkida bulunacaktir. Bu baglamda
ilkokullarda fen derslerine giren ogretmenlerin fen egitimine yonelik hizmetici kurs
programlanm olusturmak icin ogretmenlerin gorusleri dogrultusunda hizmet ici
egitim ihtiyaclanmn belirlenmesinin oldukca onemli oldugu dii§iinulmektedir. Bu
amacla arastirmadan elde edilen veriler l§tgmda;
•

ilkokullardaki

fen egitimine yonelik eksikliklerin belirlenmesine ve

giderilmesine,
•

ilkokullarda

fen

dersi veren

ogretmenlerin fen

egitimine

yonelik

ihtiyaclanmn belirlenmesine ve giderilmesine,
•

Hizmet ici egitim programlanm olusturanlarla, ilkokullarda fen derslerini
veren ogretmenler arasmda isbirligi kurulmasma, bu isbirligi sayesinde,
ilkokullarda fen derslerine yonelik kaliteli bir hizmet ici egitim progrrumrun
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hazirlanmasma, ve hazirlanan bu hizmet ici egitim programlanndan
ogretmenlerin faydalanmasina,
· •

ilkokullardaki fen derslerini veren snnf ogretmenleri icin yapilan hizmet ici
egitimlerin kalitesinin artmasma,

·· , •

ilkokullarda fen egitimi veren ogretmenlerin fen egitimi ile ilgili degisim ve
gelismeleri daha kolay takip etmesine,

•

llkokul ogretmenleri icin yapilan hizmet ici egitimlerin fen egitimine olumlu
yonde katki saglayacagi,

•

ilkokullardaki fen egitiminin kalitesinin artmasma katkida bulunacagi
du§uniilmektedir.

1.5. Snnrhhklar
Bu arastirma;
•

Sure acismdan, 2015-2016 egitim-ogretim yih ile,

•

Kapsam acismdan, ogretmenlerin fen egitimine ve hizmet ici egitim
ihtiyaclanna yonelik goru§leriyle, ·

•

Yontem acismdan, karma yontemle,

•

KKTC Milli Egitim Ve Kultur Bakanhgi, ilkogretim dairesine bagh devlet
okullannda gorev yapan ogretmenlerle,

•

ilkokullarda fen derslerine giren ogretmenlerin fen egitimine yonelik
goruslerini belirlemeye yonelik acik uclu sorulardan olusan gorusme formu
ve hizmet ici egitim ihtiyaclanm belirlemeye yonelik olcekle suurlidir.

1.6.Tammlar
Fen Bilimleri: Canh ve cansiz tum cevredeki olaylan inceleyen ve bu olaylann
sebep ve sonuclanna ulasmak icin bilimsel metotlan kullanan doga bilimlerinin ortak
adt
Fen Okuryazarbgi: Merak etmek, arasnrmak, sorgulamak, fen bilimlerini anlamak,
fen bilimlerinin toplum ve cevreyle iliskisini anlamak icin gerekli bilgi ve beceriye
sahip olma
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Fen ve Teknoloji: En buyuk ortak noktasi doga olan ve birlikte kullamlan iki
kavram
Gorii~me: Karsihkh diyalog seklinde gerceklesen konusmalar

Bellrleme: Bireyin herhangi bir alana yonelik eksikliklerinin cesitli

Yeni Fen Bilimleri Programn 2013'te uygulamaya konulan 3., 4., 5., 6., 7. Ve 8.
Siruflarda uygulanan llkogretim Kurumlan Fen Bilimleri Dersi Prograrm

1. 7. Kisaltmalar
CD: Compact Disc
DVD: Digital Versatile Disc
FTT(;: Fen - Teknoloji - Toplum - Cevre
KKTC: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
MEB: Milli Egitim Bakanhgr ·
NRC: National Research Council (Ulusal Arastirma Konseyi)

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik
Kalkmma ve lsbirligi Orgiitil)
PISA: Programme for International Student Assessment (Uluslararasi Ogrenci
Degerlendirme Programi)
SPSS: · Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler istatistik Paket
Progranu)
TC: Tiirkiye Cumhuriyeti
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BOLUMII

KAVRAMSAL TEMELLER VE

n.cur ARA~TIRMALAR

Cahsmanm bu bolumtinde arastmnanm kavramsal cercevesi cizilmis ve ilgili
arastirmalara yer verilmistir,

2.1. Arasnrmanm Kavramsal Boyutu
Arastirmanm kavramsal boyutu "fen bilimleri", ''teknoloji", "fen ve teknoloji",
''fen ve teknoloji okuryazarligi", "fen - teknoloji - toplum - 9evre iliskisi",
"yapilandrrmact egitimyakl.8.§lllllve fen egitimi", "fen bilimleri ogretim programi",
"fen bilimleri dersleri ve ogretmen", "hizmet ici egitim ve amaci" ve "hizmet ici
egitim ihtiyaclannm saptanmasi" bashklan altmda ele almarak aciklanmisnr .
. 2.l.1. Fen Bilimleri
Fen, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylan aciklamaya ve bir tamm cercevesine
oturtmaya cahsan stirekli gelisen, degisen ve yenilenen beseri bir faaliyettir. Bu
. faaliyetlerin amaci duzenlenmis, denenebilir bir bilgi biitiinii ortaya cikarmak ve
cikarmaya da devam etmektir. Fen sadece diinyadaki gerceklerden olusan bir bilim
degil, fen bilimi aym zamanda deneysel ol9iitleri kullanarak, mantiksal dii~iinmeyive
devamh merak ederek arastmna ve sorgulamayi temeline alan, bir dii!?iinii~ bicimidir.
Bilimsel yontemlervgczlem yapma, veri toplama, hipotez kurma, hipotezi testetme,
verileri yorumlama ve sonuclan ortaya cikarma gibi snrecleri icerir, Bu sonuclardan
ortaya cikan yeni bilgiler sayesinde fiziksel ve · biyolojik diinyamn daha iyi
aciklanmasi icin ortaya cikan bilgiler siirekli gozden gecirilir ve eski bilgilere eklenir
veya eski bilgiler giincellenir. Bundan yola eikarak fenin, sistematik bir sekilde
dnnyayi inceleyerek, dunyayi daha iyi anlamarmzi saglamak icin surekli yeni bilgiler
nreten diinya hakkmdaki organize bilgi bntunu oldugu soylenebilir (Topsakal, 2006).
Fen, doga hakkmdaki gozlemler icin aciklama, teknoloji ise insanlarm cevresine
uyum gostermede karsisma eikan problemler icin 9oziim onerir. Bilim insanlan ile
birlikte pek cok insan, fen ve teknolojinin sosyal faaliyetlerini ve gelecege donnk
hedeflerini ilgi ve merak icinde takip etmektedir. Fen bilimleri ise bircok alam
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icermektedir. Bunlar arasmda Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Astronomi, Botanik,
Zooloji, Anatomi, Orman Bilimi ve Deniz Bilimi gibi bircok alan vardrr. Fen
. bilimleri dogayi ve dogada gerceklesen olaylan planh bir sekilde inceler, henuz
gerceklesmemis olaylan onceden belirleme cabasi gosterir, Aynca fen bilimleri,
. insanoglunun yasadigr dogayi ve cevreyi kontrol etmesine, olay ve olgulan onceden
kestirebilmesine olanak tanrr (Bayrak, 2010).
Fen bilimleri gczlenebilen dogayi ve dogada gerceklesen olaylan da sistematik
bir sekilde inceleyerek ileride gerceklesecek olaylan tahmin etmeye cahsir.
Gozlenebilcn dogadaki her sey fen konulanna dahildir, bu ynzden fen bilimleri hem
canh hem de cansiz doga ile ilgilenir ve doga ile ilgili olgular, kavramlar,
genellemeler, ilkeler, kuramlar ve yasalardan olusur (Aydogdu ve digerleri, 2005).
Doga ile ic; ice olan ve ozellikle fen bilimlerinden elde edilen bilgi birikimini
kullanan diger bir kavram ise teknolojidir.

2.1.2. Teknoloji
Teknoloji gnnnmuzde bilgisayar, akilh telefon ve cesitli teknolojik arac gerecler
seklinde dµ§iinulmektedir. Ancak teknoloji esasen farkh disiplinler aracihgiyla elde
edilen bilgi, kavram ve deneyimlerin birlestirilmesi sonucunda giinluk hayatnmzr
kolaylastirmak ve problemleri c;ozmek icin ise vuruk sekle getirilmesidir (Cepni ve
digerleri, 2014).
Teknoloji, baska disiplin alanlarmdan elde ediien bilgiler 1§1gmda kavramlan,
becerileri, materyalleri, enerjiyi ve cesitli araelan kullanarak belirlenen bir ihtiyacr
karsilamaya cahsir veya elde ettigi bilgi birikimini kullanarak bir problemi c;ozmeye
c;a:l1~rr. Bu yiizden teknoloji ashnda kendi kendini icra edebilen bash basma bir
disiplindir. Teknoloji aym zamanda insanoglunun ilgi ve istekleri dogrultusunda,
ihtiyaclanm karsilamak icin araclann, yapilann ve sistemlerin gelistirildigi ya da
degistirildigi bir surectirtir (Aydogdu ve digerleri, 2005).
2.1.3. Fen Ve Teknoloji
Fen ve teknoloji ise bircok acidan benzer yonleri bulunmaktadrr. Fendeki
bilimsel surec becerileri ile teknolojideki, teknoloji tasanm snrecleri birbirine
benzemektedir. Ancak amac acismdan bakildigmda teknoloji ve fen birbirlerinden
aynlmaktadrr. Fen bilimlerinin hedefi dogayi ve dogal olaylan anlayip, aciklamaya
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cahsmakken, teknolojinin amaci ise doganm kurallanna uyarak gtmlnk hayatumzi
kolaylastiran urunler ortaya cikarmakur. Amaclan farkhlassa da aslmda fen ve
teknoloji birbirine siki sikiya baghdir, Gnnluk hayatmnzm her alanmda fen ve
teknolojinin etkilerine rastlamakta bu yiizden gelismis illkelerde fen programlanna
teknoloji boyutu da eklenerek kullamlmaktadrr, Turkiye'de de 2004 yihnda koklu bir
degisiklige gidilerek fen programlanna teknoloji boyutu da eklenmis ve yenilenen
program 2005 yihndan itibaren kullarulmaya baslarmsnr (Cepni ve digerleri, 2014).
Fen ve teknoloji birbiri ile karmasik bir iliski icindedir, Fen ve teknoloji ikilisi
ya§anumizm vazgecilmez iki kavrami haline gelmistir. Gtmtimtizde her meslek
alamnda bilimsel ve teknolojik konularda kendini gelistirmis, sorun c;ozebilen ve
karar verebilen bireylere ihtiyac duyulmaktadrr. Bu nedenle ogrencilerin temel fen
kavramlanm, teknoloji, fen, toplum ve cevre iliskisini anlamalan, bilimsel tutum ve
beceriler gelistirmelere c;aglllllzdabuyuk oneme sahiptir. Ogrenciler fen ve teknoloji
arasmdaki siki iliskiyi anlayabildiklerinde, fen ve teknolojinin sosyal hayau nasil
etkiledigini ve giinluk hayati kolaylastmnak iein nasil kullamldiklanm da anlarms
olacaklardir (MEB, 2005; MEB, 2006; Topsakal, 2005). Fen ve teknolojinin giinluk
hayati ve sosyal yasami nasil etkiledigini anlayabilmek ve fen ve teknoloji ile ilgili
cesitli cikanmlarda bulunmak 'icinse iyi bir fen ve teknoloji okuryazan olmak
gerekir. Fen ve teknoloji okuryazarhgmm tanmu ise, iyi bir fen ve teknoloji
okuryazan olmak acismdan onemlidir.
2.1.4. Fen Ve Teknoloji Okuryazarhg1
lkinci dnnya savasmdan ·. soma bilim ve teknolojinin hizh bir sekilde
ilerlemesiyle, fen okuryazarhgi terimi ilk kez 1950'lerin sonlannda ortaya cikmaya
baslarmstir. Yine 1950'lerde Paul DeHart Hurd (1958) "fen okuryazarhgi" kavrammi
"Amerikah Okullar icin Bilimsel Okuryazarhgm Anlami" isimli cahsmasmda
kullanmistir (Deboer, 2000). Fen okuryazarhgi en genel anlamda bilim hakkmda
bilmesi gerekenlerdir. Fen okuryazarhgi kavrami, Amerika Birlesik Devletleri'nde
ve

Britanya'da "bilimsel okuryazarhk", Fransa'da "bilimsel kiiltur" seklinde

kullamlmaktadir. Tnrkiye'de ise "bilimsel okuryazarhk", "fen okuryazarhgi",
programlara teknoloji boyutunun eklenmesinden soma ise "fen ve teknoloji
okuryazarhgi" seklinde kullamlmaya baslannstir, Fen okuryazarhgi ve bilimsel
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okuryazarhk birbirinden farkh iki kavram gibi gorunse de kaynaklarda aym anlamda
kullamlmaktadir (Belhan, 2012).
Fen okuryazarhgi ile ilgili kaynaklarda genel gecer bir kavram bulunmamasma
karsm, National Research Council (NRC, 1996), yaymladigi Ulusal Fen Egitimi
Standartlan adh yayuunda fen okuryazarhgmi "ekonomik uretkenlige, kulture! ve
sivil olaylara kattlma, kisisel kararlar verme icin gerekli bilimsel kavram ve

yontemleri bilme ve anlama" seklinde tammlamrsur.
Fen ve teknoloji okuryazarhgr bireyin fen ve teknoloji bilgisi gerektiren
konularda sorumluluk alarak, bilissel harekete gecmesini ve sorunlan i;ozmesini
saglamaktadir. Fen ve teknoloji okuryazan olan bireyler, bilimin icerigini
anlayabilmeli, bilimsel surecleri anlayip kullanabilmeli, kisisel ve sosyal sorunlan
i;ozmek icin bilimi kullanabilmeli, delil ve fikir arasindaki aynmi yapabilmeli,
bilimin yapisun, dogasmi bilip anlayabilmelidir. Bilim ve teknolojinin stirekli degisip
gelistigi dunyada. fen ve teknoloji okuryazan bireyler yetistirmek icin bu ozellikleri
gelistirici fen programlan gelistirilmeli ve uygulamaya konmahdir (Karademir,
2012).

Baska bir degisle fen okuryazan olan bir birey;
•

Dijital i;ag toplumlarmda yerini alabilmek icin gerekli siirei; ve kavramlarla
ilgili gereken bilgiye sahiptir.

•

Giinliik olagan yasammda karsrlastig; sorunlarla ilgili sorular sorabilir ve
bunlann cevaplanm bulabilir.

•

Doga olaylanm onceden tahmin edip aciklayabilir.

•

Karsisma cikan bilimsel cahsmalarla ilgili fikir sahibidir, bunlann sonuclan
hakkrnda yorum yapabilir.

•

Bilimsel bilginin kalitesi hakkmda karar verebilme yetenegine sahiptir
(Aydogdu ve digerleri, 2005).

2.1.5. Fen - Teknoloji - Toplum - Cevre ili~kisi
Fen okuryazarhgmm bir kolunu da Fen-Teknolojl-Toplum ve Cevre iliskisi
olusturmaktadir. Bu iliskideki her bir kavram birbiriyle siki iliski icindedir, Fendeki
gelismeler, teknolojiyi; teknolojideki gelismeler de feni etkilemektedir. Fen ve
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gelismesine toplumun da etkisi oldugu gibi bu gelismelerden
de etkilenmektedir ( Belhan, 2012).
teknoloji alamndaki · gelismelerin her gecen giin yasamnrnzi daha 90k
.den daha oncede bahsetmistik. Ogrencilerin fen derslerinde ogrendiklerini
hayatlarma

uyarlayabilmeleri

90k

onemlidir.

Ogrencilerin

bunu

ilmesi iein en iyi yol Fen - Teknoloji - Toplum - Cevre (FTT<;) iliskisini
anru saglamaktrr. Bunu saglamak icinse ogretmenlere dusen FTT<;
· sikhkla simf ortammda giindeme getirmek ve ogrencilerin bu iliskiyi
anna yardimci olacak yontemler gelistirmektir, Fen ve teknoloji okuryazan
rin toplumla alakah bilimsel veya teknolojik konularda karar verebilmeleri

dece bilimsel bilgi yeterli kalmamaktadir. Bunun yanmda teknoloji, toplum ve
e ozgii bilgilerde bireyin etkin kararlar verebilmesi icin gereklidir (Belhan,

sikhkla · bahsedilen kiiresel ismma, cevre kirliligi, ozon
asmm delinmesi, asit yagmurlan, canh tiirlerinin yok olmasi gibi toplumsal
arm artmasmda bireylerin kasith ya da kasitsiz katkilan olabilmektedir. Ancak
egitimi almis bir birey bu sorunlann farkmda olacak bunlan onlemek icin
onlemleri alabilecek aynca

cevresindeki insanlan

da bu

konuda

Iinclendirerek topluma ve cevreye katki saglayabilecektir (Belhan, 2012). Fen - toplum - 9evre iliskisini anlayabilen ve bu iliskiyi giinliik hayatmdaki
9ozmede kullanabilen nitelikli bireyler yetistirmek icinse yapilandirmaci
dayah fen egitimi onem tasimaktadir.

',<,11\.J.c1~1111a

Yapilandmnacr Egitim Yaklasum ve Fen Egitimi

Yapilandmnaci ogrenme yaklasmn bireyin bilgiyi kendi bilgilerini kullanarak
bulmasim ongoren, ogrenci merkezli bir yaklasimdrr, Bu yaklasimda onemli olan
ogrenenin

nasil

ogrendigi

ve

bilgileri

zihninde

nasil

yapilandirdigtdrr.

Yapilandirmaci ogrenme yaklasnmnm en onemli ozelligi ogrenenin bilgiyi
olusturmasma, gelistirmesine, yapilandirmasma ve yorumlamasma izin vermesidir
(Akyol, 2011).
Yapilandirmaci ogrenme kuranu bireyin bilgiyi kendi zihninde aktif olarak
yapilandirmasuu ongormektedir. Yapilandirmacihk, bilginin nasil olusup, nasil elde
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edildigiyle ilgilenir ancak ogrenme - ogretme etkinliklerini yorumlamada da oldukca
basanh bir yaklasirmdir, Yapilandirmacr ogrenme yaklasmnnm ortaya koydugu
ilkeler nasil daha iyi ogretim etkinliklerinin yapilacagi konusunda 90k fazla ipucu
icermektedir. Yapilandrrmaci yaklasim bilginin dogrudan ogretmenden ogrenciye
aktanlmasma tam.amenkarsidir (Topsakal, 2005).
Gecmisten bugnne degin egitim alamndaki gelismelere goz anldigmda, bilginin
dogasma iliskin genel gecer ilkelerin ogrenme-ogretme siirecini de etkiledigi
gozlemlenmistir, Ogrenmenin bilissel, duyussal ve psikomotor boyutlanm tumnyle
kabul eden kuramlar artik egitimde daha on planda tutulmaktadir, Fen egitimi ile
ilgili arasnrmalannsonuclan yapilandirmacr ogrenme yaklasmu fen egitimine yararh
ve islevsel bir cerceve saglandigmda ve fen egitimine yeni acilunlar getirdigini
gostermistir, Bu nedenle fen egitiminde yapilandirmaci anlayism kullamlmasi
gerektiginin alti cizilmektedir (Topsakal, 2005).

Fen Bilimleri Ogretim Progranu
Fen ve teknoloji egitimi toplumlarm gelecegi icin onemli bir konuma sahiptir.
Gelismis nlkelerde Jen ve teknoloji egitiminin kalitesinin arttmlmasr icin snrekli
olarak cahsmalar yapmaktadirlar. Fen ve Teknoloji dersleri ogrencilere fen
okuryazarhgr icin gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve degerleri kazandmnamn en iyi
yolu olarak ortaya cikmaktadrr. Aynca fen ve teknoloji dersleri ogrencilerin
gelecekte i~ goren, bilincli ve sorumlu toplum bireyleri olmalanm da saglamaktadir.
Bu yuzden yeni ve ekin Fen ve Teknoloji programlan .tasarlamak ulkelerin
gelecekleri acismdan da buyuk oneme sahiptir (Topsakal, 2006).
Fen Bilimleri Dersi Ogretim Programmm vizyonu MEB(2013) tarafindan; "Tum
ogrencileri fen okuryazarz bireyler olarak yetistirmek" olarak tammlanmistrr.
Programm fen okuryazan bireylerden beklentisi; arastiran, sorgulayan, problem
9ozebilen, kendine guvenen, isbirligine acik, iletisim kurabilen, siirdiiriilebilir
kalkmma bilincini benimsemis ve yasam boyu ogrenme becerisi kazanmis bireyler
olarak yetismeleridir. Fen okuryazarhgmi kazanmis bireyler fen alanmdaki
disiplinlere iliskin bilgi, beceri ve olumlu tutum, algi ve degerlere; aynca fen
bilimlerinin toplum, cevre ve diger disiplinlerle iliskisine yonelik anlayis ve
psikomotor becerilere sahiptirler (MEB, 2013).
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Fen ve Teknoloji programlan ile ilgili Tnrkiye'de de tarih boyunca bircok
yenilik ve degisiklik yapilrmstir ancak en koklu degisim 2005 yihnda meydana
gelmistir, 2005 yilmda fen programlan bastan a§ag1ya yenilenerek yapilandirmaci bir
ii anlayisla birlikte yeniden tasarlannustrr. Uzun yillar boyunca kullamlan bu

programda zaman icinde degisikliklerde yapilrmsnr, 2013 yilmda ise Tiirkiye'deki
. egitim sisteminin degistirilmesiyle birlikte fen programlan da revize edilerek
bugiinkii halini alrmsnr. Bugun KKTC'de de 2013 MEB Talim ve Terbiye
Kurulu'nun tasarladigi program kullamlmaktadrr.
Bir programm ise dort temel ogesinin bulundugunu ve bu dort temel ogenin:
Hedefler, icerik, egitim durumlan ve olcme-degerlendirme oldugundan daha oncede
bahsedilmisti. llkogretimdeki fen programlannm . ilk ogesi olan hedefleri de fen
progranunin genel amaclan dogrultusunda gelistirilmistir.

·.·• 2.1.7.1 Fen Bilimleri Dersinin Hede:fleri
Okullardaki · egitim ve ogretim faaliyetlerinin planh olmasi ogrencilerin ve
ogretmenlerinetkililigini arttirmaktadrr. Programm hedefleri ise etkinliklerin amach
ve planh bir 'sekilde" yfuiitiilmesi icin en temel unsuru olusturmaktadir. Egitim
etkinliklerinin planh bir sekilde yiiriitulmesine olan inane benimsendigi surece
programdaki amaclar programm en temel unsuru olma ozelligini korumaya devam
edecektir (Seker ve digerleri, 2014).
Amaclar kaynaklaida hedefler veya kazammlar · seklinde de karsmnza
91kabilmektedir.Hedefler, ogrenciye kazandmlmak tizere secilen istendik ozellikler
seklinde adlandmlmaktadrr. Bu ozellikler bilgi, yetenek, tutum, aliskanhk, ilgi ... vb.
olabilmektedir. Hedef kavrammi Demirel ve digerleri (2015), "onceden belirlenmis,
ogrenenin yasantilan kullamlarak kazandmlmasi planlanan, davrams degisikligi ya
da davrams seklinde ifade edilmeye uygun olan bir ozellikrir"

seklinde

aciklanuslardir.
Fen denildiginde insanlarm aklma ilk once fenin icerigi gelmektedir. Fen sanki
teknolojik gelismelerin ve bilimsel bilgilerin bir araya gelerek olusturdugu bir
ansiklopediymis gibi algilamr, Bu algilamanm sorumlusu ise yuzyillardir uygulanan
fen dersleridir. Yuzyillardir fen derslerinde bilimsel yontemler kullamlarak
kesfedilen bilgi yigun ogrencilerin onune hazir bir sozel bilgi yigim seklinde
sunulmaktadir. Ancak fen derslerinin amaci bunun tam aksine ogrencilere eyleme
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donuk ve giinluk hayatlannda kullanabilecekleri bilgiler sunmaktrr. Fen derslerinin
asil hedef ogrencilere bilimsel bilgileri ezberletmek degil, nasil ogreneceklerini
ogreterek, dustmme becerilerini gelistirmek, arasnran ve sorgulayabilen bireyler
yetistirmektir. Kisacasi fen bilimleri dersi her sey, bilen ogrenciler yetistirmeyi degil,
arasnran, sorgulayan kendisinin ve toplumun ihtiyaclan icin gerekli
bilgileri iireten bireyler olmalanru saglamak olmahdir (Topsakal, 2006; Kararer,
Okul programlanndaki fen dersleri ise genellikle asagtdaki amaclan
gerceklestirmek icin okul programlarma konulmustur.
•

Fen okuryazarhgi kazandrrmak

•

Fen dersleri sayesinde zihin ve el becerilerini gelistirmek

· •

Fen ve teknoloji ile ilgili ileride secilecek mesleklere temel olusturma

ilkokullardaki fen dersleri ise asagidaki temel hedefleri gerceklestirmeyi amaclar;
•

Fen dersleriyle ilgili bilgi kazandmnama (Bilissel hedefler)

•

Fen dersleriyle ilgili beceri kazanma (Psikomotor hedefler)

•

Fen dersleri ile bireylerdeki ahlaki degerler, toplumsal bilinc, olumlu tutum
ve tavrrlann gelisimini saglamak (Duyussal hedefler) (Topsakal, 2006).

Goriildiigii uzere fen programlanrun temel amaci fen okuryazan bireyler
yetistirmektir. Alt amaclar · ise bu amaca hizmet edecek iekilde gelistirilip
· dnzenlenmistir. Amaelara ulasmak icin ise ders iceriklerikullaruhr.
2.1. 7.l. ilkogretim Fen Bilimleri Derslerinin i~erigi
Sonmez, (2008) icerigi "Hedef ve davramslan kazandiracak bicimde unite ve
konulann duzenlenmesi" seklinde aciklannstir, Hedeflerin gerceklesmesi icin bir
arac olan icerigin duzenlenmcsinde ogrenci kazanacagi ozellikleri dikkate almmah
ve bu ozellikleri kazanmalan icin hangi dersin ve konulann secilecegine dikkat
edilmelidir (Seker ve digerleri, 2014). Bir programm icerigini belirlenmek icin
ogretilecek konu alam uzmaru ve program gelistirme uzmam birlikte cahsarak icerigi
belirlemelidir (Duman ve digerleri, 2013).
Fen Bilimleri Dersi Ogretim Programmm temel vizyonu olan, tiim ogrencilerin
fen okuryazan olmasmm gerceklesmesi icin Canhlar ve Hayat, Madde ve Degisim,
Fiziksel Olaylar ve Dunya ve Evren konu alanlan ile Beceri, Duyus, Fen-TeknolojiToplum-Cevre (FTT<:;) ogrenme alanlan belirlenmistir. 2013 Fen Bilgisi Ogretim
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Programi, bu. konu alanlanm temele alarak hazirlannus ancak bu konu alanlan;
bilimsel snrec becerileri, yasam becerileri, duyus ve FTT<; ogrenme alanlan ile de
bagdastmlnnstir, Kazanimlar, bilimsel bilginin; beceri, duyus ve giinluk yasamla
olan iliskisi temele almarak dizayn edilmistir, Yeni fen prograrrumn icerigi sadece
uu1ll1;:,c1

bilgilerle donanlmamrs, bu bilimsel bilgilerin ogrencilere kazandmlmasi

oP.rP.l(f'\n beceri, duyus ve FTT<; ile iliskilendirilmesi de saglanarak ogrencilerin
14w11ua

hayata dair sorunlan ~ozme becerisi gelistirmeleri de saglanmistrr (MEB,

MEB 2013 yihnda yaymladigi Fen Bilimleri Dersi llkogretim Prograrm'nda 4.
5. smiflarda konulan bes konu alaru ve yedi iiniteye boltmerek sunulmustur, Tablo
l 'de 2013 fen programmda kullarulan konu alanlan, unite bashklan ve tmitelerin
kazamm saytsi aynntih sekilde verilmistir,
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Table 1. 2013 Fen Bilimleri Dersi ilkogretim Programs Konu Alanlarr

Sm1f

KonuAlam

Srra

Uniteler

Kaza mm
Sayis1

Canhlar ve Hayat

1

Viicudumuzun Bilmecesini Cozelim

8

Kuvvetin Etkileri

4

Fizik.selOlaylar

2

Maddeyi Tamyahm

4

Madde ve Degisim

3

Geemisten Giiniimiize Aydmlatma Ve

11

Fiziksel Olaylar

4

Ses Teknolojileri

12

Mikroskobik.Canhlar ve Cevremiz
Canhlar ve Hayat

5

7

Fiziksel Olaylar
Diinya ve evren

3
6

Basit ElektrikDevreleri

7

Dnnyamizm Hareketleri

Toplam

5

1

46

Canhlar ve Hayat

1

Viicudumuzun Bilmecesini Cozelim

13

Fiziksel Olaylar

2

Kuvvetin BiiyiikliigiiniinOlyiilmesi

2

Madde ve Degisim

3

Maddenin Degisimi

6

Fizik.selOlaylar

4

l§1gm ve Sesin Y ayilmasi

7

Canlilar ve Hayat

5

Canhlar Dnnyasuu Gezelim,

3

Tamyahm
Fiziksel Olaylar

6

Yasannmizm Vazgecilmezi: Elektrik

3

YerkabugununGizemi
Dtinya ve evren

7

Toplam

10

44

2.1. 7.3. Fen Bilimleri Derslerinde Ogrenme - Ogretme Siireci

Ogretim programimn diger bir ogesi de ogrenme - ogretme surecleridir. Bir
egitim sisteminin etkililigini ogrencilerde hedefler dogrulturunda meydana gelen
degisikliklerle degerlendirmek mumktmdnr. Ogrencilerin hedeflere ulasma dereceleri
ogrenme diizeyinin gelismesini ve zihnindeki semalann artmasmi saglar bu da ancak
ogrenme - ogretme surecinin etkin kihnmasryla gerceklesir, Egitim programlarmm
en hareketli ve fonksiyonel ogesi olan ogrenme-ogretme durumlan iki ana ogeden
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olusmaktadir. Bunlardan birinci oge, dogrudan snrecin icinde olan bireyleri
ilgilendiren "ogrenme", diger oge ise ogrenmenin olusmasma disandan destek olan
ve ogrenme ortammdaki uyancilann bir araya gelmesini saglayan 'ogretme' dir
(Odabasi, 2012).
6grenme-ogretme durumlan egitim durumlan ogesi olarak ta amlmaktadir.
Egitim durumlan, istendik davrams degisikliginin meydana geldigi, diger ifadeyle
ogrenmenin gerceklestigi ogedir. Egitim durumlan ogretim stratejileri, yontem ve
teknikler, arac ve gerec, zaman ve sure, ipucu ve ogrenci kanlnm gibi boyutlardan
olusmaktadrr, 6grenme-ogretme

yontemleri · ise genelde

snnf ici ogretim

uygulamalarmdan olusmaktadir (Duman ve digerleri, 2013).
Ilkogretimde fen bilgisi derslerinde KKTC'de cesitli sikmnlardan dolayi henilz
tam anlamiyla yapilandirmaci egitim uygulamalan gerceklesmediginden en 90k
tercih edilen ogretim uygulamalarmm basmda duz anlatrm ve soru-cevap yontemleri
gelmektedir. Diiz anlatnnda smifa konusma yapar sekilde yapilan aciklamalar
ogrencinin pasif kaldigr bir yontemdir. Fen derslerinde deney, inceleme, gozlem,
arastirma ve bilimsel tartisma gibi ogretim yontemleri ogrenciyi aktif duruma
•.· getirdiginden daha iyi ogrenme ortami saglarken, ogrencinin akademik basan
· dl.izeyinde olumlu bir etki yaratrr. 6grencilerin kii9uk gruplar olusturularak, aktif
. duruma geldigi ve yaparak yasayarak ogrendigi ogretim etkinliklerinin "bilgi",
"kavrama", "uygulama" ve "genel" basanyi artrrmada daha etkili oldugu ortadadrr.
Bu etkinlikleri simfinda uygulayan bir ogretmenin smifmda tipik bir fen bilgisi
· dersleri genellikle simf tartismasi veya bir gosteri ile baslamakta, hipotezler

.

.

uretilmekte, kii9iik gruplar halinde uygulamah etkinlik yapilarak hipotezler test
edihnekte, bulgular raporlanmakta ve raporlara dayali olarak sonuclar tekrar
. sorgulanmaktadir (Y1ldirnn,.201l).
Cagm beklentilerine cevap verebilen bireylerin yetistirilmesi ve etkili fen
egitiminin saglanmasi icin ogrencilerin aktif oldugu isbirligi icinde 9al1§tlg1 modem
ogretim uygulamalarma ihtiyac duyulmaktadrr. Ancak arastirmalar, fen egitiminde
en 90k ihtiyac duyulan arasnrma yapma, deney ve probleme yonelik ogretim
uygulamalannm istenilen diizeyde kullamlmadignu gcstermektedir (Yildmm, 2011).
Ruslarm 1957'de uzaya, uzay araci gondermesi teknoloji acismdan buyuk bir
donnm noktasidir. 1957'den sonra illkeler arasmdaki rekabet teknoloji yansi
iizerinden yi.iriitiilmeye baslarmsnr. Bu tarihten soma fen alanlarmda etkin insan
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gucune olan ihtiyacmda artmasiyla tilm dnnyada fen programlannda koklu
degisikliklere gidilmistir, Turkiye'de de bu gelismelere ayak uydurmak adma fen
programlan duzenlenmis ancak 2005 yihnda Cumhuriyet Taribinin en koklu program
degisikligi yap1lmi§ ve Tnrkiye'de

fen egitiminde yapilandirmaci anlayis

cercevesinde yeni bir fen programi olusturulmustur (Kii9iikoner, 2011). Bu gunlere
bilgi sayismdaki muazzam arns bireylerin bilgiyi gerektigi zaman ve amacma uygun
sekilde kullanma zorunlulugunu getirmistir, Modem egitim sistemleri ogrenciye
bilgiyi dogrudan sunmak yerine yaptlandumaci anlayism temel felsefesi olan
"ogrenmeyi

ogrenme"

etkinlikleri

cercevesinde

ogretim

programlanm

gelistirmektedirler (Gecer ve Ozel, 2012).
Yapilandmnact egitim felsefesi cercevesinde hazrrlanan ogretim programi
ogrenciyi aktiflestiren ogretim stratejileri ve bu stratejilere uygun yontem ve
tekniklere yer vermelidir (Simsek, Hirca ve Coskun, 2012).
·

Fen egitiminde de geleneksel yontemler yerine ogrencinin derste aktif rol

ustlenmesini, kendi 9al1§acag1 konulan kendisinin secmesine olanak . .sunan aktif
ogrenme yaklasmu ve bu yaklasmn destekleyen yontem ve teknikler kullamlmahdir.
2013 yilmda T~kiye'de uygulanan yeni fen programi da aktif ogrenmeye vurgu

yapilrmsnr, Fen bilimlerinin asil hedefi; dusunen, sorgulayan, arastiran, is yapan
bireyler yetistirmektir. Fen bilgisi ogretiminde de amac, ogrencilerini her seyi bilen
kisiler olarak degil, bilmedigi bilgiye ulasma yetenegine sahip, bilgi tireten kisiler
olarak y~adig1
topluma kazandirmaknr,
'(

. : Yeni, fen prograrm ogrencilerin fen · bilimleri alanmdaki bilgileri kahci ve
.

anlamh ogrenmeleri icin smif ici ve

.

d1§1

ortamlann ogren~ilerin arastirma ve

sorgulamaya dayah ogrenmesine olanak saglayacak sekilde tasarlanmasmi
ongormektedir. Arasnrma ve sorgulamaya dayah ogretim goren ogrencilerin problem
c;ozme becerileri de gelismektedir, Aktif ogrenmeye bakildigmda, aktif ogrenmenin
problemi ortaya koyma, veri toplama, hipotez kurma, 9ozum onerileri sunma gibi
problem 9ozme asamalanm kapsadigi gorttlmektedir. Bu baglamda bakngumzda
arastirma ve sorgulam.a sureci, sadece "kesfetme ve deney" olarak degil, "aciklama
ve arguman" olusturma sureci seklinde de ele almabilmektedir (MEB, 2013; Karaer,
2006; Asiroglu, 2014).

Arastirma ve sorgulamaya dayah ogrenmede, ogrencilerin cevrelerindeki her
seyi kesfetme istegi duyduklan, cevrelerindeki dogal ve fiziksel dunyayi guc;lu
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gercekler sunarak aeiklayabildikleri, saglam argumanlar olusturduklan, fen
bilimlerine karsi heyecan duyan ve degerini bilen bireyler olarak yetismelerini
'saglayan, kisaca ogrencinin hirer bilim insam gibi yaparak-yasayarak-dusunerek
bilgiyi kendi, zihninde yapilandirdigi ogrenci merkezli bir ogrenme yaklasnmdir. Bu
yiizden fen derslerinde problem c;ozmeyedayah, arastirma ve sorgulamayi gerektiren
aktif ogrenme yaklasmn cercevesinde aktif .ogrenme yontem ve teknikleri
kullanilmalidir (MEB, 2013; Kamer, 2006; Asiroglu, 2014).

2;;1.7.4.Fen Bilimleri Derslerinde Ol~me ve Degerlendirme

Ogretim programmm son ogesini ise olcme ve degerlendirmedir, Olcme ve
degerlendirme bir baska .degi§le smama durumlan, Duman ve digerleri (2013)
tarafmdan "ogrenciye kazandmlmak istenen davramslann kazamhp kazamlmadigi
hakkmda bir yargiya ulasma durumudur" seklinde tannnlannnsnr,
Yenilenen ogretim programlan ezbere bilgi yerine yaparak ve yasayarak
ogrenmeyi vurgulamaktadrr. Bu nedenle yeni programlar ozetleyici (geleneksel)
: olc;me ve degerlendirme yaklasnm yerine, bicimleyici (alternatit) olcme ve
degerlendirme yaklasimlanm temele alnnslardir, Geleneksel programlar ogrencinin
belli kazammlan elde edip etmedigini olcen ve sadece ogrencinin bir ust smifa gecip
gecmemesi konusunda cikanmlar yapabilen bir anlayisa sahipken alternatif olcme ve
degerlendirme yaklasimlan ogrencinin durumu hakkmda bilgi edinmesine, kendi
kendini kontrol edebilmesine, guc;luk yasadrgr noktalan gorerek yeni stratejiler
uretmesine izin vermektedir. Yeni fen bilimleri programi da ogrencilerin surec
icerisinde devamh olarak izlenmesi, yonlendirilmesi, Ogrenmede zorluk yasadrgr
n~ktalarm · belirlenerek asilmasi, anlamh ve kalici. ogrenmenin desteklenmesi icin
devamh

donut

benimsemektedir.

saglanmasma

yonelik

bir

olcme-degerlendirme

anlayisi

Bu amac dogrultusunda, alternatif degerlendirme yaklasnm

kavram haritalan, proje ve performans odevleri, ogrenci secki dosyalan (portfolyo),
oz degerlendirme, akran degerlendirmesi, gozlem ve gorusme teknigi gibi birden
fazla olc;me-degerlendirme yonteminin kullarulmasun ongormektedir (Arslan,
Kaymakci ve Arslan, 2013; MEB, 2013).
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2.l.7.5. Fen Bilimleri Derslerinde Ogrenme ve Ogretme Materyalleri

Ogrenme-ogretme surecinin basanya ulasabilmesi icin hedef ve icerige uygun
yontem-teknik belirlemenin yamnda stirecin uygun ogretim materyalleri ile
desteklenmesi biiyilk onem tasnnaktadir. Ogretim tasanmmm en zor asamalanndan
biri olan arac-geree secimi ve tasarumm siireci olusturan diger ogelerden bagimsiz
olarak du~iinmekmumkiin degildir (Hasdemir, 2012; Diilgergil, 2014).
Ogrenme-ogretme snrecinin basanya
kullamlmasimn

buyuk

ulasmasmda uygun arac-gerec ve

onemi

gostermektedir ki bireyler okuduklanmn

vardir,

%10'unu,

Yapilan

arastirmalar

gorduklerinin %20'sini,

duyduklannm %30'unu, hem gonlp hem duyduklannm % SO'sini, gorup, isitip,
soyleyip ve yaptiklannm % 90'1lll hatirlarlar. Bu durumda ogretim materyalleri ile ne
kadar 90k duyumuz desteklenirse, ogrendiklerimizin o kadar 90k kahci olacagi
sonucuna ulasmaktayiz, Bu da ogrenme-ogretme siirecinde arac-gerec ve materyal
kullammmm ne kadar onemli oldugunu vurgulamaktadir (Ergani, 2010).
Dikkat edilmesi gereken bir diger nokta ise secilen ogretim materyallerinin
ogrencilerin ogrenme stillerine de uygun olarak secilmesidir, Ogretim materyallerini
olarak gorsel, isitsel . ve dokunsal ogretim · materyalleri olarak u9 grupta
toplayabiliriz. Omegin, fen derslerini ele alacak olursak gorsel yam baskm olan
ogrenciler icin videolar, isitsel yam baskm olan ogrenciler icin CD'ler ve dokunsal
yam baskm olan cocuklar icin gercek yasamdan bulup konuya uygun olarak snnfa
getireceginiz materyallere dokurimak elbette 90k faydah olacaktrr. Bu yiizden
ogretim materyallerini secerken birden fazla duyuya hitap etmesine ozen gostererek
farkh ogrenme stillerine sahip ogrencilere olabildigince hitap etmekde ogretimin
etkililigi acismdan onem tasnnaktadir (Hasdemir, 2012).
Gnnnmnzde CD ve DVD gibi teknolojik coklu ortamlann fen derslerinde
kullammi da biiyilk onem tasimaktadir. Cunku fen bilimlerinin konusunu doga
olusturmaktadir, Ogrencilere dogada olan olay ve olgulan smif ortammda sunmamn
en kolay yolunu ise bu coklu ortamlar olusturmaktadir, Aynca bu teknolojik coklu
ortamlar istenildigi anda tekrar imkam da sundugundan dersler acismdan buyuk
onemc sahiptirler (Sarac, 2010).
Fen bilimleri derslerinde ise sikhkla; ders kitaplan, ogretmen kilavuz kitaplan,
ogrenci cahsma kitaplan, cahsma yapraklan, slaytlar, resimler, projeksiyonlar,
bilgisayarlar hareketli filmier, tepegozler, cd, vcd, dvd, hazir kitler, degerlendirme
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materyalleri, gercek nesneler ve modeller gibi materyaller kullamlmaktadrr
(Aydogdu ve digerleri, 2005).

2.1.8. Fen Bilimleri Dersleri ve Ogretmen
Ogretmenler programlarda belirlenen kazammlan ogrencilerin kazanmasi icin
hangi ogretim stratejilerini kullanacagmi ogrenme ve ogretme ile ilgili anlayislan,
olyme ve degerlendirme snreclerini dikkate alarak, ogrenme-ogretme materyallerini
de kendisi belirleyebilmelidir. Fen egitiminde de ogrencilerin ogrenme ile ilgili
deneyimler kazanmalan icin, ogrencilere cesitli ogrenme ortamlannm saglanmasi
esasnr, Ogretmenler smrf icinde gerceklestirecekleri cesitli uygulamalarla ogrenme
.ietkinlikl~rini etkin sekilde kullanmah ve ogrencilere ogretim stirecinde rehberlik
etmelidirler (Topsakal, 2005).
Fen ogretmenleri oncelikle feni ogrencilere sevdirmeli ve onlarda fenle ilgili
merak uyandtrmahdir. Fen ogretmenleri ogrenme-ogretme stirecinde kolaylastmci ve
yonlendirici roltmu de tistlenmelidir, Ogretmenler dersleri ytirilttirken sorgulayicihk, .
dialogistlik,

kolaylastmcihk

ve uyancihk

rollerini de iistlenerek derslerin

yiiriitiilmesini kolaylastmnahdir, Aynca dogaya duyarh, merakh, yaratici, isbirligine
acik, zihinsel esneklige sahip kisiler olmahdirlar. Ogrencileri arastirmaya,
sorgulamaya, elestirel ve sorgulayici dii§iinmeye tesvik etmeli ve bu ozellikleri
kendisinde de banndirmahdir. Fen ogretmenleri fen bilimleri ile ilgili gelismelere
a$ik olmah, yenilikleri yakmdan takip etmeli ve cevresindeki tum olgu ve olaylan
kaynak olarak kullanabilmelidir (Dilgergil, 2014; DeCoito, 2006; MEB, 2013).
Aynca fen ogretmenleri ogrencilerin fen okuryazarhgmr gelistirmek adma da
ogrenme ve ogretme etkinliklerini uygularken, ogrencilerin arasnrma, sorgulama,
problem 9ozme ve karar verme sureclerini kullanmalanna ozen gostermelidir
(Topsakal, 2005). Fen derslerinde ogretmenlerin bu ozellikleri ogrencilere
kazandirabilmeleri ve fen derslerini etkili bir sekilde ytlrtitebilmeleri icinse mesleki
gelisimlerini stirekli olarak arttrrmalan gerekmektedir. Bunun en etkili yolu ise
hizmet ici egitimlerden gecmektedir,
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2.1.9. Hizmet i~i Egitim ve Amaci

Yasam boyu egitim, egitimin sureklilik ve cok boyutluluk kavramlannm
birlesimiyle "Bir kurumda belirli bir goreve atanan birey ise basladigi gtmden
· aynhncaya kadar meslegi ile ilgili gelismelerin gerisinde kalmamak icin snrekli
olarak egitime ihtiyac duyar." sonucuna ulasilrmsnr, Meslek sahibi bireylerin
meslekleriyle ilgili ihtiyac duyduklan bu egitim ise ''Hizmet iyi Egitim" kavramiyla
karsmuza cikmaktadrr (Ulker, 2009).
Zamanla dogru orantih olarak hizmet ici egitimin tammi degi~mi§ ve bir cok
arastmnaci tarafmdan farkh tammlamalar yapilrmsnr, ancak kavramsal boyutta
bakildigmda hizmet ici egitimin tamnnnda iizerinde uzlasiya vanlan bazi noktalara
vanldigi gornlmustttr. Oncelikle hizmet ici egitimin hedef kitlesini belirlemek
gerekmektedir. Hizmet ici egitimin hedef kitlesini ise profesyonel meslek sahibi
kisiler olusturmaktadrr. Hizmet iei egitimi yilriitecek olan kisiler, ise profesyonel
meslek

sahiplerinin

bagli

olduklan

sektordeki

degisim

ve

gelisimi

yakalayabilmelerini saglamak veya sektordeki yeterliliklerini arttrrma ·. amaciyla
secilen uzman kisilerden olusmalidir (Gimel ve Tannverdi, 2014; Ucar, 2009).
'· Hizmet iyi egitim bir surec oldugundan zamanla anhk yapismdan da kurtanlarak
"mesleki gelisim" veya "profesyonel gelisim" adi altmda kaynaklardaki yerini
alrmstir. Konu ile ilgili literatilre bakildigmda hizmet ici egitim tammi yerine
"Mesleki Gelistirme", "Personel Yenilestirme", "i§te Ogretim", "Orgiit Yenileme"
"lnsan Kaynaklanmn. Gelistirilmesi", "Profesyonel Gelistirme", "Profesyonel
llerleme"

ve "Personel Gelistirme", ·

gibi farkh kavramlann kullamldigr

gorttlmektedir. Uzun sure bu egitim sekli Tilrkiye'de "hizmet ici egitim" seklinde
amlsa da son yillarda MEB'iride yeniden yapilanma stirecine girmesinde etkilenerek,
Tilrkiye'de de "hizmet ici egitim" kavrami yavas yavas "mesleki gelisim" kavrami
ile yer degistirmeye baslarmsnr (Gunel ve Tannverdi, 2014; Ucar, 2009).
Hizmet ici egitimin amaclanm asagidaki gibi siralamak mumkundur,
•

Hizmet ici egitim kamu gorevlilerinin i§ kapasitesini arnrmayi amaclar, Buna
gore hizmet ici egitimin basta gelen amaci; kamu gorevlilerine islerini daha
kisa zamanda ve az maliyetle yapmalanm, gereksiz eylem ve islemlerden
kacmmalanm, kaynaklan en yararh sekilde kullanmalanm ogretmek
olmahdir,
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•

Hizmet ici egitim ogrcnme surecini luzlandirmayi amaclamaktadrr, Hizmet
ici egitim insan gucunun en kisa surede performansim artiracak onlemlerin
ahnmasi anlayisim benimsenmistir, Boylece kamu gorevlilerinin yeterlilik
diizeyine

ulasma

yolunu

ve

ogrenme

surecini

hizlandirarak

lasaltabilmektedir.
•

Hizmet i9i egitim, gorevlilerin eksikliklerini gidermeyi amaclamaktadir,
Kamu gorevlilerinin eylem, tutum ve davramslannda ortak kusur olarak
gorulen

"onceki

uygulamalara

asm

baghhk",

"isleri

savsaklama",

"sorumluluktan kacma", "kararsizhk", "halka kotu davranma" gibi olumsuz
ahskanhklar genellikle kamu gorevlilerinin bilgi ve anlayis eksikliginden
kaynaklanmaktadir. Bu bilgi ve anlayis eksikligi, hizmet ici egitim ile
onlenebilir ya <la diizeltilebilir.
•

Hizmet ici egitim, calisanlann moralini guclendirmeyi amaclamaktadir. Bir
cahsanm egitim programma cagnlmasi onun kisiligine ozel bir onem verildigi
anlamma gelmekte ve kendini gelistirme ve gorevinde basanh olma firsati
vermektedir. Bu durum cahsanlann moralinin yukselmesini saglamaktadir.
Ote yandan hizmet ici egitim, benzer gorev yerlerinde bulunan ve aym
birimlerde cahsa kisileri bir araya getirerek "ekip ruhunun" ve "grup
dayamsmasirun" gelismesine yardimcr olarak da cahsanlann moralini
yiikseltmekte ve cahsanlar arasmda saghkh iliskiler kurulmasma ve ortak bir
anlayism olusmasma hizmet etmektedir (Canman, 1995; Cevikbas, 2002).

Kamu kuruluslanndaki hizmet i9i egitime bakildigmda ise Uzal, Erdem, Onem
ve Gurdal (2010)'m yaptiklan cahsmalannda kamudaki hizmet ici egitimi "Kamu
gorevlilerinin, goreve uyumunu saglamak, i§ yerindeki verimliliklerini artrrmak ve
gelecekte karsilasacaklan gorev ve sorumluluklar icin yetistirmek amaciyla, kamu
kurumunun icinde ya da dismda, i§ basmda ya da dismda basvurulan egitim
etkinlikleridir."

seklinde acikladiklan gorulmektedir. Hizmet ici egitimin kamu

kuruluslanndaki amaci ise personelim mesleki ilgi, bilgi ve becerisini arttirarak
meslege karsi

olan motivasyonlanm artnrmaknr. Kamu alanmdaki egitimin

kalitesinin arttmlmasi icin de okullann fiziki mekanlannm ,ders arac-gereclerinin,
ogretim teknolojilerinin gelismis olmasi bunlan kullanacak egitimli ogretim
kadrosunun yetistirilmesi gerekmektedir (Bagci ve Simsek, 2000).
Egitimde istenilen kaliteyi yakalamak icin egitimin temel ogelerinden biri olan
ogretmenlerin niteliklerinin snrekli gelistirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hizmet
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i9iegitim faaliyetlerinin amacma ve ilkelerine uygun olarak, ogretmenler icin surekli
larak hizmet ici egitim faaliyetlerinin duzenlenmesi ve dlizenlenen faaliyetlerin
lanh bir sekilde · yfuiitiilmesi de buyuk onem tasimaktadir. Bu sayede uzun yillar
boyunca meslekte olan ogretmenlerin gerek teknoloji gerekse farkh alanlardaki
yenilikleri takip etmeleri, yeni ogretmenlerin de becerilerini daha da gelistirip,
tecrnbe kazanmalan aeismdan hizmet ici egitimler oldukca onemlidir (Uzal, Saka,
Erdem, Onem ve Gnrdal, 2008). Aynca hizmet ici egitimler, ogretmenlerin i§
yerindeki · performansmi, gorevlerindeki bilgi ve becerilerini, deneyim ve
tecrubelerini zenginlestinnektedir (OECD, 1982).
Hizmet i9i egitimler rastgele yapilmarnahdir. Ogretmenlere yonelik bir hizmet
191 · egitim yaptlmadan once ogretmenlerin ihtiyaclan saptanmah ardmdan da
ihtiyaclara uygun bir hizmetici-egitim programi olusturulup uygulanmahdrr.

2.1.10. Hizmet i~i Egitim ihtiyacmm Saptanmasi
Yapilan arasnrmalar gostermektedir ki, bir hizmet i9i egitimi planlarken ilk
asama hizmet ici egitim ihtiyacmm belirlenmesidir. Hizmet ici egitimler planlanrrken
Vt?

uygulanrrken personelin ihtiyaclan, kurumun ihtiyaclan ve kurumun ihtiyaclanna

ulasmak

icin

personelden

bekledigi

emegin

verimliligi

goz

onunde

bulundurulmahdrr. Kurumlarda uygulanan hizmet iei egitimler genel olarak
personelin ilgi, bilgi ve becerisini arttirmayi hedeflediginden aslmda mesleki egitim
niteligi tastmaktadir, Hizmet i<;i: egitimlerin hedeflerine ulasabilmesi icin; kurumun
ve hizmet ici egitimden gececek olan . bireylerin ihtiyaelannm saptanmasi birinci
oncelik olarak ortaya cikmaktadir (Onen ve digerleri, 2008).
':' Ogretmenlerin hizmet · ici egitime yeniliklerden · haberdar olmak, mesleki
gelisimlerini saglamak, mnfredat degisiklerine uyum saglamak, guncel uygulamalan
takip etmek, bilgilerini tazelemek, icin ihtiyac duymaktadrrlar. Hizmet ici egitimler
sonucu egitim ve ogretimin verimi artacak aynca ogrenci ve ogretmenlerin
ihtiyaclan karsilanrms olacaktir (Olker, 2009).
Yapilan hizmet ici egitimlerin basansiz olmasi sonucu basansizligm sebeplerine
bakildigmda ise, bu sebeplerden birinin de egitim Ihtlyaclanrun dogru bir sekilde
saptanmamasi oldugu ortaya cikmisnr, Bu nedenle bir hizmet ici egitim
duzenlenmeden once

uzmanlann

ve

ogretmenlerin gorusleri

ahnmah

ve

ogretmenlerin yeterlilik algilan saptanarak kendilerini eksik hissettikleri noktalar
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belirlenmeli, bu dogrultuda bir hizmet ici egitim prograrru hazirlanmahdir (Diilgergil,
2014).

2~2. ilgili Yaym ve Arasnrmalar
Bu bohimde arasnrma ile ilgili yurt icinde ve yurt dismda yapilan arastmnalara
yer verilmistir,

2.2.1. Yurt i~i ilgili Yaym ve Arasnrmalar
Yurt icinde yapilan ilgili arastrrmalar asagida kronolojik birsira ile verilmistir.
Meren (2008) yaptigi cahsmada KKTC' deki mesleki egitim ogretmenlerinin
toplam kalite yonetimi acismdan hizmet ic;i egitim ihtiyaclanm saptamaya cahsmis.
324 ogretmene likert tipi anket uygulannstrr, Cahsmasi sonucunda ogretmenlerin
toplam kalite 'yonetimi yonunden hizmet ic;i egitime ihtiyac duydugunu bulgulamis
ve ogretmenlerin c;lll1~tlg1 okulun bolgesi, cinsiyeti, kidemi, mezun oldugu okul tilril,
ve egitim duzeyleri ile hizmet ici egitim ihtiyaelan arasmda anlamh farkhhklara
rastlanusnr.
Mentes (2012), yapngi cahsmada

KKTC ilkokullarmda cahsan

snnf

ogretmenlerinin olcme degerlendirme uygulamalanm belirlemeye ve ogretmenlerin
hizmet i~i egitim ihtiyaclanm saptamaya cahsrmsnr, Arasnrmaya 251 ilkokul .sllllf
. ogretmeni kanlmis ve veriler 5 bolum, 74 maddeden olusan likert tipi anketle
toplannusnr, Arastirma sonucunda ogretmenlerin genellikle derslerde geleneksel
olc;me degerlendirme araclanm kullandtldan ve altematif olcme degerlendirme
yaklasimlanyla ilgili hizmet ici egitime ihtiyaclan oldugu sonucu ortaya cikrrusnr,
Sezer (2013) ise cahsmasmda Lefkosa'daki liselerde gorev yapan yonetici ve
ogretmenlerin kanldiklan hizmet ici egitimlerin niteligiyle ilgili gorii§leri almnustir.
Veriler 205 yonetici ve ogretmenin gorii~lerini belirlemek amaciyla kullamlan lik.ert
tipi anketle toplanmistir. Arastirma sonucunda ogretmenlerin verilen hizmet
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egitimlerden memnun oldugu, hizmet ici egitimlerin beklentileri karsiladigi ve
kanhmcilann hizmet ici egitimlere kendi istekleriyle katildiklan belirlenmis ancak
ogretmenler hizmet ici egitim veren personelin konuyla ilgili yeterli bilgi, beceri ve
donamma sahip olmadignn da belirtmislerdir.
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Karagiorgi ve Symeou (2007) yihnda Giiney Kibns'ta yaptiklan

9ah§mada.

ogretmenlerin hizmet ici egitimlerle ilgili gornslerini belirleyerek mesleki gelisim
politikalanmn

gelisimi icin verilerini

ilkokul ve ortaokul ogretmenine
Arastirma

sonunda yansmdan

ogretmenlerin

sunmuslardir.

uygulanan

745 okuloncesi,

5'li likert tipi olcek kullamlmistir.

fazlasmm mevcut hizmet i9i egitimlere kanldigi,

hizmet ici egitimleri secerken en 90k konuya gore secim yaptigi,

ogretmenlerin atolye cahsmalan,

konferans seklindeki hizmet ici egitimleri tercih

ettikleri, Kibns Pedagoji Enstitiisil'niin
ihtiyaclan

Cahsmada

dogrultusunda

motivasyonlanm

kanldiklan,

kurslanm tercih ettikleri, kurslara kendi
en 90k hizmet

i9i egitimlerin

silresinin

etkilediklerini, cahsma saatleri icinde ve sabah olan kurslan tercih

ettiklerini belirtmislerdir.
Goriildugti nzere yurt icindeki cahsmalarda genellikle ogretmenlerin hizmet ici
egitimlere

yonelik

gorusleri

ve

hizmet

i9i egitim

ihtiyaclan

belirlenmeye

ealrsilmistir. Y apilan calismalann cogu ortaogretim duzeyinde yapilnns, ilkogretim
seviyesinde ise yalmzca bir cahsma yapilnnstir. ilkogretim seviyesinde yapilan bu
eahsmada

ogretmenlerin

yalmzca altematif

olcme-degerlendirme

ilgili hizmet ici egitim ihtiyaclan saptanmaya cahsilnnstir,
biiyiik

gruplan

amaclayan

nicel

yontemler

yaklasimlanyla

Cahsmalann genelinde

kullamlarak,

genelin

gorii§lerine

ulasilmaya cahsilnnsnr,
Aynca KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi, Egitim Ortak Hizmetler Dairesi,
Hizmet i9i Egitim Bolumu'mln son u9 yilda ilkokul ogretmenlerine yonelik olarak
yapngr hizmet ici egitim faaliyetleri de incelenmis ancak fen egitimine yonelik
herhangi bir hizmet ici egitim faaliyetine rastlamanusur. Buda son u9 yilda herhangi
bir hizmet ici egitim ihtiyaci saptama cahsmasmm yapilmadigmi gosterebilir.

2.2.2. Yurt D1§1 Ilgill Y aym ve Arasnrmalar

Yurt dismda yapilan ilgili arastirmalar asagida kronolojik bir sira ile verilmistir,
Koosimile

(2004), yaptigr cahsmada

okul d1§1 deneyimlerin

fen simflarmda

yaratngi baskilan, problemleri Ve zorluklan ortaya koymaya cahsrmsnr. Cahsma 26
fen ogretmeni ile nitel vaka cahsmasi kullamlarak yapilnustrr. Arastirma sonucunda
Botswana

fen programmm

amaclanna

pedagojik

araclann

eksikliginden

dolayi

ulasilmadigi ogretmenlerin okul d1§1 deneyimlerle ilgili, ornekleri derslerde yeterince
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kullanamadtl<lan ve programm fen ok:uryazan yetistirmek icin yeterli olmadigi
sonuclanna ulasilmistir.
Aya ve Tekin (2006) yapttl<lan cahsmada kimya ogretmenlerinin hizmet ici
egitim ihtiyaclanm belirlemeye cahsmislandrr. 30 ogretmenin kanldigi cahsmada
anket, gorii§me ve gozlem yontemleri kullanilarak veriler elde edilmeye cahsrlmrstrr.
Arastirma sonucunda · ogretmenlerin daha 90k ogretmen merkezli yomemleri
kullandtklan

ve

ogrencilerin derse

aktif

kanlum,

9agd~

egitim-ogretim

yontemlerinin kullannmyla ilgili hizmet ici egitime ihtiyac duyduklan saptanmisttr.
Bekiroglu (2007) yapngi eahsmada ogretmenlerin lisedeki fen (fizik, kimya,
biyoloji) derslerine giren ogretmenlerin ihtiyaclanm belirlemeye cahsnus aynca
ogretmenlerin ve okulun demografik degiskenlerinin ihtiyaclar Iizerine etkisini
arastimnsnr. Verileri 69 ogretmenden anket yoluyla toplannnsnr. Arastirmasi
sonucunda demografik degiskenlerin ihtiyaclar uzerinde anlamh bir etkisine
rastlamazken, ogretmenlerin ogretim materyallerini, laboratuar malzemelerini,
.

'

bilgisayar ve yazilim ekipmanlanm derslerine entegre etmekle ilgili hizmet ici
egitime ihtiyac duyduklanru bulgulamrstir.

. Onen, Saka, Erdem, Uzal ve Gi.irdal (2008) yaptiklan cahsmada ogretmenlere
bir hizmet ici egitim . yapmislar ve ardmdan ogretmenlerin ogretim tekniklerindeki
bilgilerine iliskin degisimleri kursu · almadan onceki ve sonraki gorii§lerini alarak
degerlendirmislerdir. 43 ogretmene 10 acik uclu soru sorarak verilerini toplamislar.
Verilerin degerlendirilmesi sonucunda ogretmenlerin smiflarda en 90k soru-cevap,
dilz anlanm ve deney yontemlerlni
kullandiklanm belirlemislerdir.
Aynca kidemli
.
.
'

ogretmenlerin ogretim yontem-tekniklerine iliskin algilarmm kidemi du§ilk olan
ogretmenlere gore dfui;uk oldugunu belirlemislerdir. Son olarak ise kursa katilan
5gretmenlerin ogretim yontem-tekniklerine iliskin bilgilerinde· onemli artislar olugu
gozlemlenmistir.
Coruhlu, Nas ve Cepni (2008) ise yaptiklan cahsmada fen ve teknoloji
ogretmenlerine altematif ol<;me-degerlendinnetekniklerine yonelik bir kurs programi
dnzenlemis ve kursun ogretmenlerin beceri ve bakis acilanndaki degisimine etkisine
bakmayi amaclamislardtr. Arastirmada ozel durum yontemi kullamlmistir. Veri
toplama araci olarak arastirmaci gunlugu, doknman analizi ve yan yapilandmlmis
gorusme sorulan kullamlrmsnr. Arastirma sonucunda gelistirilen kurs programmm
ogretmenlerin becerileri ve altematif olcme degerlendirme yontemlerini derste
kullanmalan yonunde olumlu etkiye sahip oldugu gorilldu.
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Ramatlapana

(2009),

"Provision

of In-Service Training of Mathematics

and Science Teachers in Botswana: Teachers' Perspectives" isimli eahsmasmda
Botswana'da gorev yapan fen bilimleri ve matematik ogretmenlerinin hizmet ici
egitime yonelik goruslerini incelemistir. Arasnrma icin 41 ogretmenle yan
yapilandmlmis sorularla bir gorusme yapilmis ve veriler nitel yontemle analiz
edilmistir. Arastirma sonuclanna gore ogretmenler bir defaya mahsus olarak
duzenlenen hizmet ici egitim faaliyetleri ve atolye cahsmalanmn egitim sistemine bir
katkisi olmadigim belirtmislerdir.
Ozmen ve Metin (2010) yaptiklan cahsmada fen ve teknoloji ogretmenlerinin
performans degerlendirmeye yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclanm belirlemeye
cahsrmslandir, Arasnrmada 30 fen ve teknoloji ogretmeniyle yan yapilandmlmis
. gorii§meler

yapilrmsnr.

Arastirma

sonucunda,

ogretmenlerin

performans

degerlendirme ve performans degerlendirmede kullamlan anekdot kaydi, kontrol
listesi, dereceli ol9ek, dereceli puanlama anahtan, iiriln dosyasi, akran ve oz
degerlendirme formlan gibi degerlendirme araclanna yonelik hizmet ici egitime
ihtiyaci oldugu bulgulanmisnr,
Uzal, Erdem, Onem ve Gurdal (2010) yaptiklan cahsmada ogretmenlere basit
arac-gereclerle yaprlabilecek fen deneyleri konusunda bir hizmet ici egitim
dnzenlemislerdir. Cahstaya toplam 102 ogretmen kanlmis ancak veriler 42 smif ve
fen bilgisi ogretmeninden toplannnstir. Egitim sonrasmda ogretmenler basit aracgerecler kullanarak da deneylerin yapilabilecegini ifade etmislerdir,
Kii9ukoner, (2011) yapngr cahsmasmda 2005 yihnda uygulamaya konan
programm uygulanmasmda karsrlasilan sorunlar ve yoziim onerilerini bulgulamayi
amaclamrslardir, Cahsma 48 fen ve teknoloji ogretmeni ile yfuiitiilmii§ve verileri 48
maddeden olusan 5'1i likert tipindeki olcek ve 4 acik uelu soruyla toplamrsnr.
Cahsma sonucunda ogretmenlerin kazamm ve icerik boyutunda az, ogrenme-ogretme
sureci ve olyme-degerlendirme boyutunda ise daha fazla sorunla karsrlastrgi
bulgulanrmsnr, Aynca ogretmenler kazammlara ulasmak icin verilen etkinliklerin
gunlnk hayatla daha uyumlu olmasi gerektigini; ogretmenlerin uygulamaya donuk
hizmet ici egitimlere ihtiyac duydugunu, smif mevcudiyetlerinin 90k oldugunu anca
ogretmenlere yardimci klavuz kitaplar gelistirilmesi gerektigini soylemislerdir.
Demir, Buyuk ve Erol (2012) Yaptiklan cahsmayla mobilim egitimi seklinde
gerceklesen bir hizmet ici egitim kursu dttzenleyip, bu kursun etkililigini
arastmmslardir, Yaptiklan cahsmada 46 ogretmene 90 saatlik bir mobilim hizmet ici
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egitim progranu uygularmsur, Uygulamamn ardmdan ogretmenlerin laboratuar
uygulamalanna yonelik olarak gerceklestirilen mobilim egitimi ile ilgili goruslerini
belirlemek icin, Mobilim Degerlendirme Anketi ve Mobilim Degerlendirme Formu
uygulannnsnr. Olceklerden elde edilen verilere gore ogretmenler bu uygulamayi 90k
yararh bulmus ve bu tarz uygulamalann daha sik gereeklestirilmesi yonundeki
isteklerini belirtmislerdir,
Ge9er ve Ozel (2012), "Ilkogretim Fen Ve Teknoloji Dersi Ogretmenlerinin
Ogrenme-Ogretme

Surecinde

Yasadiklan

Sorunlar"

isimli

calismalarmda

ogretmenlerin ogrenme-ogretme surecine yonelik yasadiklan sorunlan ve bu
sureclerin

islevselligini

aynca

ogretmenlerin

kullandiklan

ogretim

ve

degerlendirmeye ycnelikyontem-teknikleri arastrrmayi amaclarmslardrr, Bunun icin
52 ogretmenle . gorusmeler yapnuslar ve cahsmalannda. nitel arastrrma desenini
kullanmislardir, Arastirmalan sonucunda ogretmenlerin %75'i kazammlan etkili bir
sekilde gerceklestirdigini ifade etmistir. . . Arastmnanm diger sonuclanna gore
ogretmenler en 90k zaman sikintisi olmak iizere, simflann kalabahk olmasi,
laboratuar ortami ve malzeme yetersizligi gibi sikmnlar yasamaktadirlar. Aynca
ogretmenler materyal . olarak en 90k yazi tahtasi ve kitaptan faydalandiklanm
belirtmislerdir. Arastirmamn diger bir sonucuna gore ise ogretmenler altematif olcme
· degerlendirme ile ilgili hizmet ici egitime ihtiyac duymaktadirlar.
. Gorghiu, Gorghiu ve Draghicescu (2012), yapnklan cahsmada Romanya'daki
fen ogretmenlerinin ihtiyaclanm belirlemeye cahsmislardrr. Yaptiklan betimsel
'

'

cahsmada, Avrupa Birligi egitim sistemindeki degismeleri yakalamak icin, fen
ogretmenlerinin Sllll,f ortammda uygulanabilir fen egitimi

Ve

sorgulama merkezli

egitim ile ilgili mesleki gelisime ihtiyaclan oldugunu ortaya koymustur.
. ·. Yesilyurt (2012) ise yaptigi cahsmada 54 tane fen ve teknoloji ogretmeni ileyan
yapilandmlrms gornsme formu kullanarak gerceklestirdigi cahsmasmda, fen ve
teknoloji derslerinde k:ullamlan olcme-degerlendirme yontemlerini ve karsilasilan
guclnkleri belirlemeye calisnusnr, Cahsma sonucunda geleneksel yontemlerden en
fazla yazih smav, coktan secmeli sorular, tamamlama-bosluk doldurma ve eslestirme
tiiriinde, altematif yontemlerden en fazla performansa dayah islemler, projeler ve
portfolyo turundeki degerlendirme tekniklerinden kullamldigun belirlemislerdir.
Aynca ogrencilerin yazili smav tiiriinde bildiklerini ifade edemedikleri, tamamlama
sorulannda ogrencilerin akillanna geleni yazmasi, coktan secmeli ve eslestirmeli
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sorularda sansa dayah cevaplar bulduklanru, performans ve proje odevlerini ise
intemetten hazir bulduklan sonuclanna ulasrmslardir,
Phang ve Tahir (2012) ise yapttldan cahsmada ogretmen adaylanrun bilimsel
snrec beceri diizeylerini belirlemeye 9al1§ml§ ve arastirmanm nicel verilerini
toplamak icin 76 tane ogrenciye bilimsel surec beceri diizeylerini belirlemek icin
anket dagttnus, nitel verileri toplamak icinse 12 ogretmen adayiyla fen deneyleri
yilriiterek bilimsel snrec beceri diizeylerini belirlemeye cahsnuslardir. Arastmna
sonucunda ogretmen adaylanrun bilimsel surec becerilerinin orta diizeyde oldugu
sonucuna ulasmislardrr.
Diilgergil (2014) yaptigi cahsmada fen ve teknoloji ogretmei1lerininhizmet i9i
egitim ihtiyaclanm belirlemeye calrsrrusnr. Cahsmada 285 ogretmene 5'li likert
tipinde bir ol9ek uygulanrrnsur, Arastirma sonucunda ogretmei1lerinfen ve teknoloji
dersleriyle ilgili hizmet ici egitime ihtiyac duyduklan aynca ogretmei1lerinh.zmet ici
egitim ihtiyaclannm cinsiyet degiskenine gore sadece oleme, degerlendirme
~larunda, 4. veya

S: · Simf okutma degiskenine gore ise program bilgisi alarunda

anlamh farklihk oldugunu bulgularmsnr,
Velthuis, Fisser ve Pieters (2014); yapttl<lan cahsmada Hollanda'daki iki
ilitlversitede ogrenim · goren toplam 292 ilkokul ogretmeni adayiyla bir cahsma
yurutmusler ve cahsma kapsammda universite programlanna fen derslerinin
eklenmesinin ogretmei1lerin fen ogretimine yonelik oz yeterlilik inanelanndaki
degisimi olcmeye cahsmtslardir. Ogretmen adaylanna fenin icerigi ve bilim
yontemleri kurslan 2 yil boyunca uygulanmis ve cahsma sonucunda hizmet oncesi
kurslann · ogretmen adaylanrun fen ogretimine yonelik . oz · yeterlilik algilanni
arttirdigr sonucuna ulasilnusnr,
',,

Kruera-In, Kruera-In ve Fakcharoenphol (2015) Tayland'da yaptiklan cahsmada

125 gorev yapan, 25 aday ilkokul ogretmeni ile yiiriittiikleri cahsmada ogretmei1lere
bir bilimsel surec beceri testi uygulayarak, gorev yapan ogretmei1lerle, ogretmen
adaylanrun puanlanm karsilastimuslardir. Cahsmalan

sonunda gorev yapan

ogretmei1lerinbilimsel surec becerileri puanlan, ogretmen adaylanrun bilimsel surec
becerileri puanlanndan daha yiiksek 9ikllll§ ve ogretmen adaylanrun egitiminde
bilimsel snrec becerilerini gelistirici uygulamalara onem verilmesi gerektigi
sonucuna ulasilrmsur.
Goriildiigu iizere yurtdismdaki arastirmalann bir kismi ilkokul ve ortaokul
ogretmei1lerinin;ozel olarak fen dersi ve fen bilimleri derslerini veren ogretmei1lerin
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fen derslerinde karsilasnklan sorunlan bulmayi, bir kismi ogretmenlerin bizmet ici
egitim ihtiyaclannm belirlenmesini, bir kismi hizmet ici egitimlere yonelik
gornslerini belirlemeyi amaclannsnr. Yurt dismdaki bir kisim cahsmada da ogretmen
adaylanmn ihtiyaclan belirlenmeye cahsilmisur. Ozellikle Turkiye'deki son yillarda
yapilan

arasnrmalarda hizmet ici egitimin etkililigini belirlemek amaciyla once

hizmet ici egitim kurslan duzenlenmis ardmdan ogretmenlerin go~leri almrmsnr .
. ,....

.

Yurtdismdaki cahsmalarm cogunda fen bilimleri ogretmenlerin en cok aktif
ogrenme-ogretme ve altematif olcme-degerlendirme yontemleriyle ilgili hizmet ici
egitime ihtiyac duyduklanm ve bu konularla alakah hizmet ic;i egitimleri olumlu
bulduklarrm gostermistir. Yurtdismda yapilan bir kisnn arastirmada ise ogretmen
adaylanyla c;al1§Ild1gi goze carpmaktadir. Bunun sebebi ogretmenlerin ihtiyaclannm
karsilanmasi ve karsilasacagi sorunlann meslege baslamadan c;oziilmesi olabilir.
Ogretmen adaylanyla yapilan cahsmalar genellikle gelismis illkelerde yapilrmsnr.
Yurtdismdaki arasnrmalann son 5 yihnm Tiirkiye' de son 5 yildan onceki
bolumununse A vrupa Birligine sonradan katilan ya da Afrika kitasmda yer alan
illkelerde yapildigmi .gostermistir, Son 5 yilda yapilan calismalann bir krsmi ise
ekonomik seviyesi yuksek, gelismis illkelerde yapilnustir. Yurtdismda yapilan
arastrrmalann

genelinde ise

nitel

yontemler kullamlarak kiic;uk

derinlemesine arastirmalar yiiriitillmil§tiir.

gruplarla
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BOLUMIIl
YONTEM
Bu bolumde arasnrmanm modeli, cahsma grubu, verilerin toplanmasi ve
verilerin analizine yer verilmistir,

3.1. Arasnrma Modeli
Arasnrmada 4. ve 5. s1D1f ogretmenlerinin, hizmet ici egitim ihtiyaclannm
belirlenmesi ve fen egitimine yonelik goruslerinin belirlenmesi icin betimsel tarama
modeli-kullamlrmsnr. Betimsel modellerde cahsmanm konusu olan olay, birey ya da
nesnenin icinde bulunulan durum oldugu sekliyle, herhangi bir degistirme veya
ekleme olmadan oldugu gibi tanrmlanmaya ve yansmlmaya cahsihr (Karasar,2009).
Olan durumun betimlenmesi icin karma desen kullamlmistir. Nicel ve nitel
desenin

birlikte

kullamldigi karma

desenler

arastirma

sonuclanmn

hem

genellenebilmesini hem de derinlemesine arasnnlmasim saglamaktadir. Nicel
desenler "ne?, nerede?, ne kadar?" gibi sorular sorarak durum tespiti yapmaya ve
neden-sonuc iliskileri ortaya koymaya yonelik arasnrmalardrr, Nitel desenler ise bir
durumu "neden?, nic;in?, nasil?" gibi sorulara cevaplar bularak derinlemesine
inceleyen ve mevcut durumu ortaya koymaya cahsan desenlerdir. Nicel desenler
daha bnyuk omeklemlerle cahsarak genel bir durum .tespiti yapmakta kullamhrken,
nitel desenler nicel desene gore daha kiic;iik omeklem gruplanyla cahsarak detayh ve
derinlemesine

bir

durum

· tespiti

yapmakta

kullamhr

(https://msbay.files.wordpress.com; Karasar, 2009).

3.2. Evren ve Orneklem
Evren (population), arastirma sonuclannm genellenmek istendigi elemanlar
butnnndur. Evren, arasnrma konusuna gore ortak ozellikleri olan canh veya cansiz
her turlu elemam icerir, Ancak bir arastirma probleminin coznme kavusabilmesi icin
gerekli bilgilere tum evreni inceleyerek ulasmak zaman acismdan ve ekonomik
acidan mfunk:iin olmayabilir. Bu nedenle

evreni temsil yetenegine sahip, onun
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kil9ulti.ilmii~

bir modelini

olusturulur

ve

bu modele

de omeklem

adr verilir

(http:l/80.251.40.59/education.ankara.edu.tr).
Arastirmanm evrenini KKTC llkogretim okullannda gorev yapan 267 4. ve 5.
suuf ogretmeni olusturmaktadir,
toplamak

tfun evrene

arastirmaya

Veriler iki asamada toplanrmsnr, Nicel verileri

ulasilnns

kanldiklanndan,

ancak

128

ogretmenler

ogretmen

ile

goniilliiluk
arasurmanm

ilkesine
nicel

gore

verileri

toplanmisnr. Nitel verileri ise 128 ogretmen arasmdan goniillu olan 25 ogretmen ile
elde edilmistir,

3.2.1. Kanhmeilarm Demografik Ozellilderi
Bu bolumde arastrrmakapsamma

alman ogretmenlerin demografik ozelliklerine

yer verilmistir.
3.2.1~1.(;insiyet
Arastirma kapsamma ahnan ogretmenlerin cinsiyetlerine yonelik. frekans (:f) ve
· ·. yiizdelik (%) degerleri Tablo 2'de sunulmustur,
Table 2. Ogretmenlerin Ctnslyetlerine

Gore Dag1bmlan
Ogretmen

Cinsiyet

-

f

%

Kadm

65

50.8

Erkek

63

'.49.2

Toplam

128

Tablo 2'de goruldiigil gibi arasnrmaya
%49.2'si
katilan

ise erkek ogretmenlerden
kadm ve erkek

sayismm

katilan ogretmenlerin %50.8'i

olusmaktadir.
birbirine

100

kadm,

Elde edilen veriler arasnrmaya

90k yakm oldugunu

ve arastirma

sonuclannm cinsiyet acismdan dengeli bir dagihmla yapildigim gcstermektedir.
3.2.1.2. Mezun Olunan Okul
Arasnrma

kapsamma

alman ogretmenlerin

mezun olduklan

frekans (f) ve yuzdelik (%) degerleri Tablo 3'te sunulmustur,

okula yonelik
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Tablo 3. Ogretmenlerin Mezun Olduklan Okula Gore Dagdunlan
Mezun Olunan Okul

Ogretmen
f

%

. Ogretmen Okulu

91

71.1

· Egitim Enstitusu

1

0.8·

Egitim Yuksekokulu

4

3.1

Egitim Fakfiltesi

29

22.7

2

1.6

Diger

1

0.8

, Toplarn

128

100

· · Fen Edebiyat Fakiiltesi

-

Tablo 3'te goriildiigu gibi arastirmaya kanlan ogretmenlerin %71.l 'i 5gre1men
okulu, %0.8'i egitim enstitusu, %3.l 'i egitim yuksekokulu, %22.7'si
.• fakilltesi, /l.6's1 fen edebiyat mezunu olup, %0.8'ide

egitim

diger okullardan mezun

olmustur, Elde edilen verilere bakildigmda arastmnaya kanlan ogretmenlerin
cogunun ligretmen okulu mezunu ve egitim fakiiltesi mezunu oldugu gcrnlmektedir.

· Bu da arasnrmaya kattlan ogretmenlerin alanlanyla ilgili bir lisans egitiminden
mezun olduklan gosterebilir.
3.2.1.3. Mesleki Ktdem
. Arasnrma kapsamma alinan ogretmenlerin mesleki kidemlerine yonelik frekans
(f) ve yuzdelik (%) degerleri Tablo 4'te sunulmustur ..

. Tablo 4. Ogretmenlerin Mesleki Kidemlerine Gtire Dagihmlar1
Mesleki Kidem

·ogretmen
f

%

0-5 yd

20

15.6

6-10 yrl

15

11.7

11-15 yil

13

10.7

16-20 yil

22

17.2

21 ytl ve daha fazla

S8

45.3

Toplam

128

100.0

~-----::::...~
,,,;:.:;;--~
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Tablo 4 'te gornldugn gibi ogretmenlerin %15 .6' smm mesleki kid u1i

arasmda, %1 l.7'sinin 6-10 yil arasmda, %10.7'sinin 11-15 yd arasmda, 0 l:h2'sinin
.$)

16-20 yil arasmda ve ogretmenlerin %45.3'iiniin mesleki kidemi ise 21

~~l.t.:~K~Y

-~~

yilm ustnnde mesleki kideme sahiptir. Sonuclar arastirmaya kanlan ogretmenlerin
yanya yakim mesleki kidem acismdan 21 yilmi doldurmus tecrubeli ogretmenler
o ldugunu

gostermcktedir.

3.2.1.4. Ka~ Kez Fen Bilgisi Dersine YonelikHizmet-i~i Egitim Alma S1kbg1
Arastirma kapsamma ahnan ogretmenlerin simdiye kadar kac kez fen bilgisi
dersine yonelik hizmet-ici egitim aldigma yonelik frekans (f) ve yuzdelik (%)
degerleri Table 5'te sunulmustur,
Table 5. Ogretmenlerin Fen Bilgisi Dersine Yonelik Hizmet-Iei Egitim Alma
Srkhklarma Yonelik Dagmmlan
Ogretmen

Ka~ Kez Hizmet-i~i Egitim Ald1g1
f

JJ

%

0

29

22.7

1

25

19.5
_
.·----:

2

29

22.7

3

18

14.1 5

ve daha fazla

27

21.1

Toplam

128

100

·., Tablo 5'te goriildugii gibi ogretmenlerin %22.Tsi daha once fen bilgisi dersiyle
ilgili hizmet-ici egitim almamisken, %19.5'1 l kez, %22.7'si 2 kez, %14.1 'i 3 kez ve
%21.1 'i de 5 ve daha fazla kez fen dersleriyle ilgili hizmet-ici egitim almistir.
Tabloda goriildiigii gibi arastmnaya katilan ogretmenlerin hizmet ici egitimlere
katilma durumu dengeli bir dagihm gostermistir.
3.1.2.5. 4. veya 5. Snnf Ogrencisi Okutma S1kbg1
Arastirma kapsamma alman ogretmenlerin simdiye kadar kac kez 4. veya 5. simf
okuttuguna yonelik frekans (f) ve yuzdelik (%) degerleri Tablo 6'da sunulmustur,

~
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Tablo 6. Ogretmenlerin 4. veya 5. Sm1f Ogrencilerini Okutma Sikhklarma
Yonelik Dagihmlarr
Ogretmen

Ka,; Kez 4. veya 5. Snnf Okuttugu
f

%

1-3

41

32

4-6

21

16.4

7-9

13

10.2

10 ve daha fazla

53

41.4

Toplam

128

100

Tablo 6'da goriildiigii gibi ogretmenlerin %32'si 1-3 kez 4. veya 5. smif
okutmus, %16.4'ii 4-6 kez, %10.2'si 7-9 kez, %41.4'ii 10 ve daha fazla kez 4. veya

5. Smif okutmustur, Bu veriler 1~1gmda arastirmaya kanlan ogretmenlerin cogunun
l O kez veya daha fazla 4. veya 5. simf okuttugu gortllmektedir.
Tablo 6'daki bulgular, Tablo 4'deki ogretmenlerin mesleki kidemlerine gore
dagihm sonuclanm desteklemektedir. Tablo 6'de ogretmenlerin cogunun 10 veya
daha fazla kez 4. ve 5. simf okuttugu bulgusuna ulasilmasmm sebebinin, Tablo
4' deki bulgularda da belirtildigi gibi ogretmenlerin cogunun 21 yil ve uzeri kideme
sahip olmasmdan kaynakh oldugu soylenebilir. Bu durum okul yoneticilerinin 4. ve
5. simflara mesleki kldemi yiiksek ogretmenlerin girmesini tercih ettigi sonucunu
dogurabilir,

3~3. Veri Toplama Araelari

3.3.1. ilkogretim Fen Bilimleri Dersi Hizmet ic;i Egitim Ihtiyacr Belirleme
Anketi
Arasnrmada nicel verilerin toplanmasi icin Dulgergil (2014) tarafmdan
gelistirilen "llkogretim Fen Bilimleri Dersi Hizmet iyi Egitim Ihtiyaci Belirleme
Anketi" kullamlnnstir, Anket iki bolum ve 44 maddeden olusmaktadrr. Anketin 1.
bolttmunde kisisel bilgileri belirlemeye yonelik, kisisel bilgi formu bulunmaktadrr.
Burada ogretmenlerin cinsiyetleri, en son mezun olduklan yuksek ogretim kurumu,
mesleki kidemleri, simdiye kadar Fen Bilgisi ya da Fen ve Teknoloji dersine yonelik
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3.4. Verilerin Analizi

Arasnrmanm nicel verilerini analiz etmek icin, anketlerden elde edilen veriler
sayisal sekle donusturulerek kodlanmis ve bilgisayar ortamma aktanlnusnr. Daha
sonra veriler SPSS . 20.0 (Statistical Package For Science 20.0) istatistik paket
programiyla

9oziimlenmi~tir. Verilerin
.

.

analizinde; oncelikle tum

bagimsiz

degiskenler icin, tammlayici istatistikler olan frekans (N), yiizde (%), ortalama (X),
standart sapma (SS) degerleri ortaya konmus ve t-testi, tek yonlu varyans analizi one
way ANOVA ve LSD test analizleri kullarulrmstrr, 6I9egin guvenirlik katsayisi olan
Cronbach's Alpha ise 0.97 olarak hesaplanmistir,

Yapilan film istatistiksel cahsmalarda anlamhhk diizeyi p<0.05 olarak kabul
edilmis ve ankette toplanan veriler 1-5 arahgmda kodlanarak ve bilgisayar ortamma
aktanlnnstir. Arastirmada kullamlan ol9ege uygun olarak elde edilen verilerin
aritmetik ortalamalan degerlendirilirken asagidaki arahklar dikkate almmisnr,

Tablo 7. Ol~ekArahklari
Verilen Agirhk

Seeenekler

Smrrlar

1

Hi9

1,00 - 1,79

2

Az

1,80 - 2,59

3

Orta

2,60 - 3,39

4

Cok

3,40 - 4,19

5

Oldukca Cok

4,20 - 5,00

Nicel verilerin analizi icin once ogretmenle yapilan gorusmeler betimsel analiz
tekniklerinden faydalanarak 9oziimlemni~, daha sonra ogretmenlerin goruslerini
belirten temalar ve alt temalar olusturulmustur. Ogretmenlerin go~lerinden elde
edilen temalar ve alt temalar asagidaki gibi belirlenmistir.
•

Ogretmenlerin birinci soruya verdikleri cevaplara gore olusturulan alt
temalar:
(a) "Diiz anlanm yontemini kullamnm."
(b) "Duz anlatirn ve deney yontemlerini kullanmm."
(c) "Duz anlatim, soru-cevap ve deney yontemlerini kullanmm."
(d)"Diiz anlanm, soru-cevap, deney ve gosteri yentemlerini kullanmm.''
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•

Ogretmenlerin ikinci soruya verdikleri yamtlara gore olusturulan alt temalar:
(a) Gorsel materyal eksikligi
(b) Deney malzemelerinin eksikligi
(c) Fen progranumn genis kapsamh olmasi ve zamamn mufredan
tamamlamaya yetmemesi
(d) Konulann soyut olmasi ve konununogrenciler tarafindan anlasilamamasi.

•

Ogretmenlerin ilc;uncil soruya verdikleri cevaplara gore olusturulan alt
·temalar;
(a) "Fen programmm, konulan azaltilarak, yaparak-yasayarak ogrenmeyi
saglayacak sekilde gelistirilmeli."
(b) "Okullara bakanhk tarafmdan kitapla baglannh CD'ler gonderilmeli."
(c) "Okullarda fen laboratuarlan olusturulmah."
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BOLUMIV
BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bolumde, arastirmamn genel ve alt amaclan eercevesinde toplanan verilerin
istatistiksel i;ozilmlemelerindenelde edilen bulgular ve yorumlar yer almaktadtr.

4.1. Ogretmenlerin Hizmet-Iel Egitim ihtiyacma Yonelik Bulgular
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet-ici egitim ihtiyacma yonelik elde
edilen bulgu ve yorumlar asagida sirastyla aciklanrmsur.
·. 4.1.1. Ogretmenlerin Hizmet i~i Egitim Ihtiyacma Yonelik Betimsel istatistik
. Sonuelarr
Ogretmenlerin

"Program

Bilgisi",

"Alan

Bilgisi",

"Ogrenme-Ogretme

Yontemleri", "Olcrne-Degerlcndirme Yontemleri" ve "Arae-Gerec Kullammi'tna
yonelik hizmet i9i egitim ihtiyaclanmn genel istatistik sonuclan Tablo 8'de
.· verilmistir.
Table 8. Ogretmenlerin Hizmet i~i Egitim Ihtiyaema Yonelik Betimsel Istatistik
Sonuelarr
Hizmet-i9i Egitimlhtiyac1

N

Mad de
Sayisi

Min

Mak

Puan

Ortalama

s

Puan

Program Bilgisi

128

7

1

5

3.14

.829

Alan Bilgisi

128

9

1

5

2.71

.992

Ogrenme-Ogretme Yontemleri

128

13

1

5

3.00

.764

Olcme-Degerlendirme Yontemleri

128

9

1

5

2.68

.833

Arac- Gere9 Kullammi

128

6

1

5

2.89

.974

Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclannm betimsel
istatistik sonuclanna bakngumzda ogretmenlerin program bilgisi ile ilgili hizmet ici
egitime "orta (5<==3.14)", alan bilgisi ile ilgili hizmet ici egitime "orta (x=2.71)",
ogrenme-ogretme yontemleri ile ilgili hizmet ici egitime "orta (x=3.00)", olcme-
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degerlendirme yontemleriyle ilgili hizmet ici egitime "orta (x=2.28)" ve arac gerec
kullannm ile ilgili hizmet ici egitime "orta (x=2.89)" diizeyde ihtiyac duymaktadir,
Tablo 8' de gorfildilgii gibi ogretmenler alan bilgisi, ogrenme-ogretme
yontemleri, olcme-degerlendirme yontemleri ve arac-gerec kullannm ile ilgili orta
diizeyde hizmet ici egitime ihtiyac duymaktadir. Tanverdi ve Gtinel (2014)'de
yapttl<lan cahsmada ogretmenlerin surekli olarak hizmet ii;i egitime ihtiyac
duydugunu, ogrenme ortamlannm kalitesinin artmasi ve ogretmenlerin pedagojik
yeterliliklerini gelistirmeleri . icin ogretmenlerin surekli olarak hizmet lei egitimlere
katilmalan gerektigini aynca hizmet ici egitimlerin ogretmenlerin inane ve
tutumlanm degistirmeye de katki sagladigim belirtmislerdir.
Yine Cepni ve Gokdere'de 2005'te yaptiklan cahsmalarmda ustun yeteneklilerin
fen bilimleri ogretmenlerine bir hizmet ici egitim uygulamasi yapmis ve egitimin
basmda ve sonunda ogretmenleri bir basan testine tabi tutmuslardir, Basan
testlerinden elde edilen sonuclar uygulama yapildiktan sonra ogretmenlerin
puanlannm artngnn gostermektedir. Tum bu, sonuclar fen bilgisi ogretmenlerinin
hizmet ici egitime ihtiyac duydugunu ve fen dersleriyle ilgili alacaklan hizmet ici
egitimlerin fen egitiminin kalitesini yukseltecegini gosterebilir.
4.1.2. Ogretmenlerin Fen Derslerinde Program Bilgisine Yonelik Hizmet i~i
Egitim Ihtiyaelarmm Betimsel istatistik Sonuelarr
Ogretmenlerin program · bilgisine yonelik hizmet. ici egitim ihtiyaclanmn
betimsel istatistik sonuclan Tablo 9'da verilmistir,
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Tab lo 9. Ogretmenlerin

Program Bilgisine Ydnelfk Hizmet it;i Egitim

Ihtiyaelarmm Betimsel istatistik sonuelan
Hizmet i~i

Madde

Ortalama

s

5

3.04

.886

1

5

3.05

.898

128

1

5

3.27

.945

128

1

5

3.16

.986

128

1

5

3.17

1.01

128

1

5

3.22

1.00

128

1

5

3.10

1.02

5

3.14

.. 829

N

Min.

Mak.

Puan

Puan

128

1

128

Egitim
Ihtiyaci

Program
Bilgisi

Top lam

Fen ve Teknoloji dersi programmm
ogretmenden beklentileri ile ilgili
hizm.et iyi egitime ne olyfide ihtiyac
duyuyorsunuz?
Fen ve Teknoloji dersi programmm
ogrenciden beklentileri ile ilgili
hizm.et i~i egitime ne l5lynde ihtiyae
duyu~orsunuz?
Ogrencilere bilimsel arasnrma yapma
becerisi kazandirma ile ilgili hizmet
iyi egitime ne olyilde ihtiyac
duyuyorsunuz?
Ogreacilere sorgulama becerisi
kazandrrma ile ilgili hizmet iyi
egitime ne olyude ihtiyay
duyuyorsunuz?
Ogrencilere elestirel dU§Onme becerisi
kazandrrma ile ilgili hizmet iyi
egitime ne olyilde ihtiyay
duyuiorsunuz?
Ogrencilere problem yozme becerisi
kazandirma ile ilgili hizm.et iyi
egitime ne olyilde ihtiyae
duyuiorsunuz?
Ogrencilere Fen2le ilgili deger
kazandmna ile ilgili hizmet iyi
egitime ne olyilde ihtiyac
duyuyorsunuz?

--·-----

128

-----

1

Ogretmenlerln fen· dersleri.ne yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclannm betimsel ·
istatistik sonuclanna baktignmzda ogretmenlerin program bilgisi ile ilgili hizmet ici ·
egitime "orta (x=3.14)" dtizeyde ihtiyac duymaktadrrlar. Ogretmenlerin maddelere
verdikleri cevaplar incelendiginde ogretmenleri.n en fazla "Ogrencilere . bilimsel
arastirma yapma becerisi kazandrrma ile ilgili hizmet ici egitime ne ol9ilde ihtiyae
duyuyorsunuz?" maddesi ile ilgili hizmet i9i egitime "orta (x=3.27)" duzeyde ihtiyac
duyarken, en az "Fen ve Teknoloji dersi programmm ogretmenden beklentileri ile
ilgili hizmet ici egitime ne ol9ilde ihtiyac duyuyorsunuz?" maddesi ile ilgili "orta
(x=3.05)" dnzeyde ihtiyac duymaktadrr. Bu boyutta ogretmenleri.n, kazannnlarla,
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programm ogretmen ve ogrencilerden beklentileri ile ilgili hizmet ici egitime ihtiyac
durumlanm degerlendirmeleri istenmistir,
Dulgergil (2014)'de yaptigi arasnrma sonucunda 4. ve 5. sunf ogretmenlerinin fen
bilgisi derslerinin program bilgisine yonelik hizmet ici egitime ihtiyac duyduklan
ulasnnsnr. Ayvaci ve Ozbek (2013)'te yaptiklan cahsma sonucunda ogretmenlerin
2013 yihnda

uygulamaya

konan

fen

bilgisi

programmm

kazammlannm

. sadelestirilmesi gerektigi konusunda hemfikir olduklanm ifade etmistir, Angm'm
2008'de yaptigi cahsmada benzer sonuclan ortaya koymaktadir. Angm (2008)
yaptigr cahsma sonucunda ogretmenlerin ozellikle bilimin dogasnn anlama ve
ogretme konusunda egitime ihtiyac duyduklanm
ogretmenlerin program bilgisi ile

belirtmistir, Bu sonuclar

ilgili hizmet ici egitimine ihtiyac duydugunu

gostermektedir.
Ogretmenlerin program bilgisi boyutunda en 90k ogrencilere bilimsel surec
becerilerini kazandirma konusunda hizmet i9i egitime ihtiyaci oldugu sonucu,
Serin'in 2014 yihnda yaptig; cahsma ile paralellik gostermektedir. Serin (2014)
yaptig; cahsmada ogretmenlerin fen programmm temel bilesenlerinden olan, bilimsel
snrec becerileri ile ilgili kazammlar, fen-teknoloji-toplum-cevre iliskisi ile ilgili
kazammlar ve tutum ve degerlerle ilgili kazammlar hakkmda 90k fazla bilgi sahibi
olmadigi sonucuna ulasnusnr.
· 4.1.3. Ogretmenlerin Fen Dersleriade Alan Bilgisine Yonelik Hizmet i~i Egitim
Ihtiyaelarmm Betimsel istatistik Sonuelari
Ogretmenlerin alan bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclannm betimsel
· istatistik sonuclan Tablo lO'da verilmistir.
·,
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Tablo

10. Ogretmenlerin Alan

Hizmet i~i

Bilgisine Yonelik

Egitim

ihtiya~lannm Betimsel istatistik sonuelari
Hizmet 1fi

Madde

Ortalama

s

5

2.44

1.00

l

5

2.96

3.87

128

1

5

2.65

.983

128

1

5

2.72

1.05

128

1

5

2.57

1.03

128

1

5

2.68

1.03

128

1

5

2.66

1.05

128

1

5

2.94

1.05

128

1

5

2.75

1.05

128

1

5

2.71

.992

Min.

Mak.

Puan

Puan

128

1

128

N

Egitim
lhtiyaci

Alan
Bilgisi

Toplam

Vilcudumuz bilmecesini yozelim
iinitesi ile ilgili hizmet if i egitime
ne oI2ude ihti~af duyuyorsunuz?
Maddeyi tamyahm unitesi ile ilgili
hizmet ii;i egitime ne olfiide
ihti~a2 duyuyorsunuz?
Kuvvet ve hareket Unitesi ile ilgili
hizmet i9i egitime ne ol9iide
ihti~a2 duw~orsunuz?
I~Ik ve ses unitesi ile ilgili hizmet
i9i egitime ne oli;iide ihtiyae
du~orsunuz?
Canhlar dunyasnn gezelim
tamyahm Iinitesi ile ilgili hizmet
ii;i egitime ne ol9iide ihtiya9
duyulorsunuz?
Yasammnzdaki elektrik ilnitesi ile
ilgili hizmet iyi egitime ne olffide
ihti~a9 duyuiorsunuz?
Gezegenimiz Dilnya imitesine
iinitesi ile ilgili hizmet i9i egitime
ne ol2iide ihti~a9 duyuyorsunuz?
Smif Fen ve Teknoloji dersi
giincel bilgi edinme ile ilgili
hizmet i9i egitime ne ol9iide
ihtiya2 duyu~orsunuz?
Alan bilgisi ile ilgili internet
kullammma yonelik hizmet if i
egitime ne ol9iide ihtiyac
duyuyorsunuz?

Anketin alan bilgisi boyutundaki sorularla, ogretmenlerin fen bilimleri
dersindeki 7 unite ile ilgili icerik ve alan bilgisine, alan bilgisine yonelik giincel bilgi
edinme ve internet k:ullannm ile ilgili hizrnet i9i egitime ne ol9iide ihtiyac duyduklan
saptanmaya cahsilnnsnr, Tablo lO'a bakrldigmda ogretmenlerin alan bilgisi ile ilgili
hizmet ici egitime "orta (x=2. 71 )" duzeyde ihtiyac duyduklan

sonucuna

vanlmaktadir, Aynca ogretmenlerin maddelere verdikleri cevaplar incelendiginde
ogretmenlerin verdigi cevaplann ortalamalan, en fazla "Maddeyi tamyahm unitesi
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ile ilgili hizmet ici egitime ne ol«;-Ude ihtiyac duyuyorsunuz?" maddesi ile ilgili "cok
(x:=3.96)" duzeyde, en az "Canhlar dunyasmi gezelim tamyalun tmitesi" ile ilgili "az
(x:=2.57)" dnzeyde oldugu sonucuna ulasilnnstir. Bu da ogretmenlerin en 90k
"Maddeyi tamyalun", en az da "Canhlar dunyasmi gezelim tamyahm" unitesi ile
ilgili hizmet iyi egitime ihtiyac duyduklarmt gestermektedir.
Serin (2014)'in yapt1gi arasnrmada ula§t1g1 sonuclara gore fen ogretmenleri
bilimsel bilginin zamanla gelismelere bagh olarak degisebilecegini ifade etmislerdir,
Bu baglamda ogretmenlerin gelisen ve degisen bilgileri takip edebilmek adma, fen
derslerinde guncel bilgi edinme ile ilgili hizmet ici egitime ihtiyae duyabilecekleri
kanaatine vanlabilir.
Aynca Dulgergil (2014)'te yap1g1 arasnrmada ogretmenlerin alan bilgisine
yonelik hizmet i9i egitime ihtiyac duyduklarmt ve ogretmenlerin en fazla
"Yasammnzdaki elektrik" unitesi ile ilgili hizmet ici egitime ihtiyac duyduklan
sonucuna ulasilmistir. .Ancak bu arastirmaya gore ogretmenler en .fazla "Maddeyi
Tamyalun" tmitesi ile ilgili hizmet ici egitime ihtiyac duymaktadrrlar. iki arastmna
sonuclannm paralellik gostermemesinin sebebi arastirmalann farkh profillerdeki
ogrencileri okutan ogrencilerle cahsmalanndan kaynakh olabilir.
4.1.4. Ogretmenlerin Fen Derslerinde Ogrenme-Ogretme Yontemlerine Yonelik.
Hizmet i,;i Egitim Ihtiyaclarmm Betimsel Istatistik Sonuelari
Ogretmenlerin ogrenme-ogretme yontemlerine yonelik hizmet i9i egitim
ihtiyaclanmn betimsel istatistik sonuclan Tablo 11 'da verilmistir.
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Tablo 11. Ogretmenlerin Ogrenme-Ogretme Yontemlerine Yonelik Hizmet i~i
Egitim Ihtlyaelarmm Betimselistatistik sonuelari
Hizmet i9i

Madde

N

Egitim

Min.

Mak.

Puan

Puan

Ortalama

s

lhtiyaci

Ogrenme
Ogretme
Yontemleri

Toplam

Laboratuar yontemi ile ilgili
hizmet i9i egitime ne olyiide
ihtira2 duyuyorsunuz?
Alti sapkah dii~iinmeteknigi ile
ilgili hizmet i9i egitime ne ol9iide
ihtiray duyuyorsunuz?
istasyon teknig! ile ilgili hizmet
i9i egitime ne olyiide ihtiyae
duyuyorsunuz?
Gosteri teknigi ile ilgili hizmet ici
· egitime ne ol9iide ihtiyac
duyuyorsunuz?
Gorsel okuma ile ilgili hizmet i9i
egitime ne ol9iide ihtiyac
duyuyorsunuz?
Bahk kd91g1 ile ilgili hizmet ici
egitime ne ol9iide ihtiyae
duyuyorsunuz?

128

1

5

3.39

1.08

128

1

5

3.25

1.04

128

1

5

3.15

1.11

128

1

5

2.92

.997

128

1

5

2.84

1.04

128

1

5

3.07

1.19

Gezi gozlem ve inceleme yontemi
ile ilgili hizmet ici egitime ne
ol9iide ihtira2 duyuyorsunuz?
Rol oynama ile ilgili hizmet ici
egitime ne ol9iide ihtiyae
duyuyorsunuz?
Beyin firtmasi ile .ilgili hizmet ici
egitime ne ol9iide ihtiyac
duyuyorsunuz?
Probleme dayah ogrenme ile ilgili
hizmet ici egitime ne ol9iide
ihtiya2 duyuyorsunuz?
Kavram haritasi ile ilgili hizmet
i9i egitime ne ol9iide ihtiyac
duyuiorsunuz?
Zihin haritasi ile ilgili hizmet ici
egitime ne ol9fide ihtiyac
duyuyorsunuz?
Yapilandmhms grid ile ilgili
hizmet ici egitime ne olcnde
ihtiia9 duyuiorsunuz?

128

1

5

2.65

1.24

128

I

5

2.86

1.06

128

1

5

2.85

1.00

128 · 1

5

2.93

1.00

128

1

5

2.85

.953

128

1

5

2.93

1.00

128

1

5

2.85

.953

128

1

5

3.00

.764

so
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclannm betimsel
istatistik sonuclanna baktigmuzda ogretmenlerin ogrenme-ogretme yontemleri ile
ilgili hizmet ici egitime "orta (x=3.00)" duzeyde ihtiyac duymaktadirlar.
Ogrctmenlerin maddelere

verdikleri

cevaplar incelendiginde,

ogretmenlerin

verdikleri cevaplarm ortalamalanrun, en fazla "Laboratuaryontemiile ilgili hizmet ici
egitime ne ol9udeihtiyacduyuyorsunuz?"maddesi ile ilgili "orta (x=3.39)" diizeyde, en

az "Gezi gozlem ve inceleme yontemi He ilgili hizmet ici egitime ne ol9iide ihtiyac
duyuyorsunuz?" maddesi ile ilgili "orta (x=3.65)" dnzeyde oldugu sonucuna
ulasilrmsnr. Buda ogretmenlerin en 90k laboratuar yontemi en az da gezi-gozlem ve
inceleme yontemi ile ilgili hizmet ici egitime ihtiyac duydugunu gostermektedir.
Bu bolumdeki bulgulara ulasabilmek adma ogretmenlere yaptlandrrmaci egitim
yaklasnm, isbirlikli ogrenme, ve probleme dayah ogrenmeden beslenen ve ogrenci
icin en uygun ogrenme ortarm ve ogretim tekniklerini kullanan aktif ogretim
tekniklerin olusan, laboratuar yontemi, alti sapkah dii~tinme teknigi, gosteri teknigi,
gorsel okuma, istasyon teknigi, gosteri teknigi, bahk kil91gi, gezi, gozlem ve
. inceleme yontemi, rol oynama, beyin firtmasi, probleme dayah ogrenme, kavram
haritasi, zihin haritasi ve yapilandmlrms grid gibFi ogrenme-ogretme yontemleri ile
· ilgili hizmet ici egitime ne dnzeyde ihtiyac duyduklan sorulmustur (Turksoy, 2012).
Sicak (2013)'un yaptig; cahsmaya gore ogretmenler egitim durumlarmdaki
etkinlikleri diizenlerken daha 90k kilavuz kitaplardan, intemetten ve kaynak
kitaplardan faydalanmakta ve faydalandiklan kaynaklardaki yontem-tekrrikler
nelerse onlan yapmaya cahstiklannr. ifade etmisler ve kendilerinin etkinlik
planlamaktan kaemdiklanni ifade etmislerdir. Ogretmenler ozellikle zaman
yetersizligi, . laboratuar yetersizligi ve snnf mevcudunun fazlahgr gibi sebeplerden
otiirii etkinlikleri tam anlamiyla yapamadiklannr ifade etmislerdir, Yine Kticukoner
(2011) yaptigr cahsmada ogretmenlerin fen etkinliklerini uygulamada sorun
yasadiklanm ve bunun sebeplerinden birinin de ogretmenlerin yeteri kadar hizmet ici
egitim almamasmdan kaynaklandignn ifade etmistir,
Angm (2008) yaptigr cahsmasmda 89 ogretmenle bir arasnrma gerceklestirmis
ve yaptig; arastirmada 52 tane ogretmenin yeni ogretim tekniklerini kullanmakla
ilgili hizmet ici egitime ihtiyac duyduklanm saptamrstrr, Simsek, Hirca ve Coskun
aynca bu sonuclara ulasmalanndaki etkenlerden birinin de fen ve teknoloji
ogretmenlerinin, %72.9'unun ogretim yontem ve teknikleri ile ilgili hizmet ici
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egitimlere katilmadiklanndan kaynaklandigim ve ogretmenlerin <;agd~ yontem ve
teknikleri kullammlanm arttrrmak adma hizmet ici egitimlere katilmalan gerektigine
vurgu yaprrusurlar. Diger arasnrmalann sonuclan da bu sonuclar arastirma
sonuclanyla paralellik gostermekte ve sonuclar, ogretmenlerin gerekli ogrenmeogretme yontemlerini tam olarak kullanamadigim gostermektedir.
Arastirmadan elde edilen diger . bir sonuc ise ogretmenlerin en cok laboratuar
yontemi ile ilgili hizmet i<;i egitime ihtiyac duydugudur, Odabasi (2012), Sicak
(2014) ve Yildmm (2011)'m yaptigi cahsmalarda bu arastirma sonuclanyla
paralellik gostermektedir. Odabasi (2012)'nm yaptigi arastirmada ise ogretmenlerin
fen deneylerini diizenleyip denetlemede zorluk yasadiklan sonucuna vanlnnsnr,
Sicak'm 2014'te yaptig; cahsmasmda ogretmenler fen derslerinin ogrenme-ogretme
snreclerinde ogrenme merkezli yaklasmu, sorgulayarak, yaparak, yasayarak,
deneyerek ve deney yaparak ogrenmenin kullamlmasmm ogrenciler acismdan cok
faydah oldugunu ancak bu uygulamalan smif ortammda layikiyla yapamadiklanm
belirtmislerdir.
Yildmm (2011) , ise yaptigi cahsmada Uluslararasi Ogrenci Degerlendirme
Progranu (PISA) 2006, Uluslararasi Matematik ve Fen Egilimleri Arasnrmasi
(l'IMSS) 2007 ve Uluslararasi Ogretme ve Ogrenme Arastirmasi (TALIS) 2008 yih
verilerini kullanarak yiiriittiigil cahsmasmda fen derslerinde genellikle geleneksel
ogretim yontemlerinin kullamldigi, programda ongorttlen stratejilerin uygulanma
sikhgmm dii~iikoldugu ve ogretmenlerin ozellikle laboratuar ortanu ve bilgisayardan
yararlanma sikhgmm da oldukca dii§iik' oldugunu vurgulamisnr. Ogretmenlerin
aboratuar yontemi ile ilgili sikinn yasamalannm sebebi arastirmamn nitel boyutunda
da belirttikleri gibi materyal eksikliginden kaynakh olabilir.
. '

Simsek, Hirca ve Coskun ise 2012 yilmda yapttl<lan bir cahsmada.ogretmenlerin

daha cok geleneksel yontemlerden olan diiz anlatrm ve soru cevap yontemini
kullandtl<lan sonucuna ulasnnslardir. Ogretmenler Simsek, Hirca ve Coskun
(2012)'un cahsmasmda kavram haritasi ve beyin firtmasi tekniklerini cogu zaman
kullandiklanm soylemislerdir ancak bu cahsma sonuelanna gore ogretmenler kavram
haritasi ve beyin firnnasi teknikleri ile ilgili hizmet ici egitime ihtiyae
duymaktadirlar. Aynca

Simsek, Hirca ve Coskun (2012)'un

cahsmasmda

ogretmenlerin en az 6 sapkah dii§iinme teknigini kullandtl<lan sonucuna da
ulasilnusnr, bu arasnrma sonucu da ogretmenlerin 6 sapkah dusunme teknigi ile ilgili
hizmet ici egitime ihtiyaci oldugunu ortaya koymustur. Bunun sonuclardan yola
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cikarak ogretmenlerin tam olarak uygulayamadtl<lan teknikleri k:ullanmaktan
kacmdiklan sonucuna ulasilabilir.

4.1.5. Ogretmenlerin

Fen Derslerinde

OI~me-Degerlendirme Yontemlerine

Yonelik Hizmet i~i Egitim ihtiya~larmm Betimsel istatistik Sonuelari
Ogretmenlerin olc;me-degerlendirme yontemlerine yonelik hizmet ici egitim
ihtiyaclanmn betimsel istatistik sonuclan Tablo 12'de verilmistir,
Tablo 12. Ogretmenlerin Ol~me-Degerlendirme Yontemlerine Yonelik Hizmet
i~i Egitim ihti.ya~larmm Betimsel istatistik sonuelarr
Hizmet

Mad.de

N

Min.

Mak.

Ortalama

S

Puan

Puan

128

1

5

2.72

1.09

128

1

5

2.78

1.02

128

1

5

2.71

1.10

128

1

5

2.41

1.15

128

1

5

2.81

1.00

128

1

5

3.03

1.08

128

1

5

2.78

.985 ·

128

1

5

2.32

1.10

128

1

5

2.53

1.02

128

1

5

2.68

.833

Egitim.lhtiyacr

Olc;me
Degerlendirme
Yontemleri

Toplam

Performans Degerlendirme
ile ilgili hizmet ic;i egitime ne
olc;iideihtiyac
du~orsunuz?
Proje degerlendirme ile ilgili
hizmet ic;i egitime ne olc;iide
ihtiyac;duyuyorsunuz?
Poster-Afis ile ilgili hizmet
ic;i egitime ne olc;iideihtiyac
du~orsunuz?
Y azih smavlar ile ilgili
hizmet ic;i egitime ne olc;tide
ihtiyac duyuyorsunuz?
Portfolyo ile ilgili hizmet ic;i
egitime ne olc;iideihtiyae
du~orsunuz?
Tamlayicr dallanmis grid ile
ilgili hizmet ic;i egitime ne
olc;iideihtiyac
duyuyorsunuz?
Kavram haritalan ile ilgili
hizmet ic;i egitime ne olc;iide
ihtiya9 duyuyorsunuz?
Coktan seemeli testlerin ile
ilgili hizmet ici egitime ne
olc;iideihtiyac
duyurorsunuz?
Acik uelu sorular ile ilgili
hizmet ic;i egitime ne olc;iide
ihtiyac;duyuyorsunuz?
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Tablo 12'de goriildugtl gibi ogretmenler olyme-degerlendirme yontemleriyle ilgili
hizmet ii;i egitime "orta (x=2.28)" duzeyde ihtiyac duymaktadrrlar. Ogretmenlerin
maddelere

verdikleri

cevaplar

incelendiginde,

ogretmenlerin

cevaplanrun

ortalamalanrun, en fazla "Tanilayicr dallanmis grid ile ilgili hizmet ici egitime ne
olyiide ihtiyac duyuyorsunuz?" maddesi ile ilgili "orta (X=3.03") dtizeyde, en az
"Coktan secmeli testlerin ile ilgili hizmet ici egitime ne oli;iide ihtiyac
duyuyorsunuz?" maddesi . ile ilgili "az (x=2.32)" dnzeyde oldugu sonucuna
ulasilmistir, Bu da ogretmenlerin olcme-degerlendhme yontemlerinden en cok
tamlayici dallanmis grid en az da coktan secmeli testlerle ilgili hizmet ii;i egitime
ihtiyac duydugunu gostermektedir. Yapilan diger arasnrmalann sonuelan da bu
arastmna sonuclanyla paralellik gostermektedir.
Ornegin, Angm (2008) yilmda yapt1gi cahsmasmda ogretmenlerin egitim ve
ogretime yonelik . ihtiyaclanm belirlemeye i;alt§fill§ ve arastmnasr sonucunda
ogretmenlerin hem geleneksel olyme-degerlendirme yontemlerini kullanmaya hem
de yeni yaklasimlara dayab olcme-degerlendirme yontemlerini kullanmaya yonelik
egitime ihtiyae duyduklarma yonelik sonuelara ulasrmstir, Kiii;iikoner (2011)'in
yaptigi

arastirmada

ise

ogretmenler yapilandirmaci

yaklasim cereevesinde

duzenlenen programdaki yeni oli;me-degerlendirme yontemleri ile. ilgili yeterli
derecede bilgilendirilmediklerini, bu yontemlerin kullannmmn zor ve zaman alici
oldugunu belirtmislerdir.
Can ve Ersoy (2010)'da

yapnklan

arastirmada ogretmenlerin olcme-

degerlendirme konusunda hizmet ici egitime ihtiyac duyduklanni bulgulamis. Aynca
ogretmenlerin yeni olcme-degerlendirme teknikleriyle ilgili, yeterli aciklama ve
omek bulma, oli;me-degerlendirme formlannm fazlahgi ve karmasikhhgr, oli;medegerlendirmenin fazla zaman almasi, oli;me-degerlendirme konusunda uzman
gorii§iine ihtiyac duyduklan ve oli;me-degerlendirme sisteminin karmasikhgi ile ilgili
kararsiz olduklan sonucuna ulasnnslardir. Arslan, Kaymakci ve Arslan (2013) ise
yaptiklan cahsmada ogretmenlerin yeni oli;me ve degerlendirme ycntemleriyle ilgili
bilgi eksikli.kleri oldugunu aynca ogretmenlerin yazih smav, proje ve performans
odevleri dismdaki olcme-degerlendirme yontemlerini kullanmayi tercih etmediklerini
bulgulannslardir.
Yesilyurt (2012) ise yapugi arasnrmada ogretmenlerin oli;me-degerlendirme
yontemleriyle ilgili karsilasnklan guclukleri belirlemeye yah§ill§ ve ogretmenlerin
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geleneksel yontemlerden; yazih smav, coktan secmeli smavlar, bosluk doldurma,
dogru-yanhs ve eslestirme sorulan tnrnndeki

yontemleri kullandiklanm, yeni

yaklasimlardan ise proje, performans degerlendirme ve portfolyolann kullamldigmi
saptamis · ve ogretmenlerin yazih

smavlarda ogrencilerin kendilerini ifade

edememelerinden; proje ve performans odevlerinde ise ogrencilerin intemetten ve
ailelerinden cok fazla yardim almamalarmdan dolayi sorunlar yasadiklanru
· bulgulanustir.
Coruhlu, Nas ve Cepni (2008) ise yaptiklan cahsmada ogretmenlerin altematif
olc;me-degerlendirme yaklasimlanyla ilgili bilgi eksiklikleri oldugunu saptamis ve
ogretmenlere bu konuyla ilgili bir hizmet ici egitim programi dttzenlemislerdir.
Arastirmalanmn sonucunda ise dttzenlenen hizmet ici egitim programmm altematif
· ogretmenlerin altematif . olc;me-degerlendirme yaklasrmlanm kullanmakla ilgili
, becerilerinin gelistigini saptanuslardir,
Tum bu arasnrma sonuclan, buarastirma sonuclanyla paralellik gostermektedir.
Ogretmenlerin ozellikle bu arastirmada da oldugu gibi tamlayicr dallanmis grid ve
. . portfolyo gibi yeni olc;me-degerlendirmeteknikleri ile ilgili hizmet ici egitime coktan
secmeli testier ve yazih smavlar gibi eski tekniklerden daha fazla

ihtiyac

duymaktadirlar, Sonuelar ogretmenlerin bu konuyla ilgili alacaklan hizmet ic;1
· egitimlerin ogretmenlerin becerilerine katki saglayabilecegini gosterebilir.

4.1.6. Ogretmenlerin Fen Derslerinde Arae-Geree Kullammma Yonelik Hizmet
i~i Egitim Ihriyaelarmm Betimsel istatistik S0nuflar1
Ogretmenlerin arac-gerec kullammma yonelik hizmet ic;i egitim ihtiyaclanmn
betimsel istatistik sonuclan Tablo 13'te verilmistir.
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Tablo 13. Ogretmenlerin Arae-Geree Kullammma Yonelik Hizmet i~i Egitim
ihtiya~lannm Betimsel istatistik sonuelari

Ortalama

s

5

2.86

1.15

1

5

2.67

1.13

128

1

5

2.63

1.10

128

1

5

3.08

1.14

128

1

5

3.05

1.15

128

1

5

3.06

1.09

128

1

5

2.89

.974

N

Mad de

Hizmet i9i

Min.

Mak.

Puan

Puan

128

1

128

Egitim
lhtiyaci

Arac
Gere9
Kullamrm

Materyal haztrlama ile ilgili
hizmet ici egitime ne olyiide
ihtila£ duyulorsunuz?
Materyal secimi ile ilgili hizmet
i9i egitime ne olyiide ihtiyac
duyuyorsunuz?
Materyal kullarum bilgisi ile ilgili
hizmet iyi egitime ne ol9iide
ihtila9 duyulorsunuz?
Deney dnzenegi hazrrlama ile ilgili
hizmet ici egitime ne ol9iide
ihtilay duyurorsunuz?
Fen deneylerinin yapmu ile ilgili
hizmet i9i egitime ne ol9iide
ihti:}'.a2 duyu}'.:orsunuz?
Deney raporu hazirlama ile ilgili
hizmet i9i egitime ne ol9iide
ihtila9 duyulorsunuz?

Top lam

Tablo 13 'te de gorilldugii gibi ogretmenler ve arac gerec kullannm ile ilgili
hizmet i9i egitime "orta (x:=2.89)" derecede ihtiyac duymaktadir. Ogretmenlerin
maddelere

verdikleri

cevaplar

incelendiginde,

ogretmenlerin

cevaplanmn

ortalamalanrun, en fazla "Deney raporu hazirlama ile ilgili hizmet ici egitime ne
. ol9ude ihtiyac duyuyorsunuz?" maddesi ile ilgili "orta (x=3.08") duzeyde, en az
"Materyal secimi ile ilgili hizmet . ici egitime ne ol9ude ihtiyac duyuyorsunuz?"
maddesi ile ilgili "orta (x=2.67)" dnzeyde oldugu saptanrmstir. Bu ogretmenlerin bu
boyutta en fazla deney raporu hazrrlama en az da materyal seeimi ile ilgili hizmet ici
egitime ihtiyaci oldugunu gdstermektedir.
Ko9 ve Bayraktar (2013) yapttl<lan cahsmada yer alan ogretmenlerin u9te
ikisinin malzeme eksikliginden dolayi deneylerden vazgectigini ancak ucte birinin de
altematif malzemelerle deneyler hazirladiklan sonucuna ulasrmslardir. Ko9 ve
Bayraktar (2013)'m

yaptiklan eahsmadan yola cikarak ogretmenlerin

materyal ve deney dnzenegi hazirlama konulannda

zorlandigi
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Kncukoner (201 l)'in yapngi cahsmada ise ogretmenlerin en 90k sikmti yasadiklan
konulardan birinin olcme-degerlendirme yontemlerini uygulama boyutu oldugu
ortaya cikmistir. Aynca ogretmenler bu sorunun 9oziimiine yonelik olarak etkili
hizmet ici egitimlerin yapilmasr gerektigini ifade etmislerdir,
Bu arastirmalara benzer sekilde Koosimile (2000)'de yapt1g1 cahsmada
ogretmenlerin materyal eksikliginden sikayetci olduklan sonucunu bulgulamisur,
Buradan hareketle yine ogretmenlerin ogretim materyali hazrrlamakta zorlandiklanm
soyleyebiliriz.
Uzal, Erdem, Onem ve Gnrdal (2010) yaptiklan cahsmada ogretmenlere basit
arac-gereclerle yapilabilecek fen deneyleri konusunda bir hizmet ici egitim
duzenlemislerdir. Egitim sonrasmda ogretmenler basit arac-gerecler kullanarak da
deneylerin yapilabilecegini ifade etmislerdir Bu sonuelar ogretmenlerin fen
derslerinde materyal bulma, hazrrlama ve deney siirecinin geneliyle ilgili hizmet ici
egime ihtiyaclan oldugunu ve yapilacak hizmet i<;i egitimlerle bu sorunun
asilabilecegini gosterebilir. Koc ve Bayraktar (2013) yaptiklan cahsmada smif
ogretmenlerinin deneylerle ilgili yeterli egitim almamis ogretmenler icin deneylerle
ilgili seminer verilmesi gerektigi sonucuna ulasilrmsnr.

4.1. 7 .Ogretmenlerin Cinsiyetleri A~1smdan Hizmet i~i egitime ihtiya~ Duyma
Durumlari
Ogretmenlerin cinsiyetleri ile hizmet ici egitime ihtiyaclan arasmda anlamh bir
farkm olup olmadrgmi belirlemek amaciyla t-testi uygulanrmsur, Arasnrmaya kanlan
ogretmenlerin cinsiyetleri ile hizmet ici egitime ihtiyac duyma durumlannm
karsilasnrma sonuclan Tablo 14'te sunulmustur.
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Table 14. Ogretmenlerin Cinsiyetleri Aeismdan Hizmet i~i Egitim ihtiya~lar1

ss

Cinsiyet

N

x

Kadm

65

3.33

.715 118.291 2.606 .010

Erkek

63

2.95

.898

Kadm

65

2.86 1.082 121.912 1.795 .075

Erkek

63

2.55

Ogrenme-

Kadm

65 3.11

.797 125.218 1.780 .078

Ogretme

Erkek

63

.714

Olcme-

Kadm

65 2.72

Degerlendirme

Erkek

63 2.64···· '.805

Arae-Gerec

Kadm

65 2.91 1.012 125.782 .185

Kullamnn

Erkek

63 2.88

Program Bilgisi

Alan Bilgisi

2.88

Sd

T

p

Aciklama
P<0.05
Farkanlamh
P>0.05

Fark anlamsiz

.870

P>0.05

Fark anlamsiz

Yontemleri
.864 125. 799 .538

.592 P>0.05
Fark anlamsiz

Yontemleri

Tablo

.854 P>0.05
Fark anlamsiz

.941

14 · incelendiginde arastirmaya kanlan

kadm

ogretmenlerin fen

derslerindeki hizmet ici egitim ihtiyaelanna iliskin sadece "program bilgisi''
boyutunda erkek ogretmenlerle puanlan arasmda anlamh bir farkhhk gozlenmistir.
Buna gore kadm ogretmenlerin (X=3.33, SS=.715, T= 2.606), erkek ogretmenlerin
puanlarmdan (X=2.95, SS=.898, T=== 2.606) daha yiiksek oldugu gorulmektedir. Bu ·
durum kadm ogretmenlerin programm ogretmen ve ogrencilerden beklentisi ve
kazanrmlara iliskin alt boyutunda hizmet lei egitime erkek ogretmenlere oranla daha

cok ihtiyaci oldugunu gostermektedir.
Fen derslerine iliskin alan bilgisi(X=2.87, SS=l.082, T= 1.795), ogrenmeogretme yontemleri (5<=3.11, SS=.797, T= 1.780), olyme-degerlendirme yontemleri
(X=2.72, SS=.864, T= .538), ve arac-gerec (x=2.91, SS=l.012, T= .185), kullamrm
boyutlarmda ise kadm ogretmenlerle, erkek ogretmenlerin puanlan arasmda anlamh
bir farklihga rastlanmarmsur.
Akpmar, Gunay ve Hamurcu (2005)'nun yaptiklan arastirmada
hedeflerine yonelik ogretmen goril§leri arasmda, ogretmenlerin
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anlamh farkhhk bulunamamisnr, Buna gore Akpmar, Gunay ve Hamurcu (2005)'nun
arastirmasmdan program bilgisine yonelik ihtiyaclan acismdan erkek ogretmenlerle
kadm ogretmenler arasmda anlamh bir farkhhk cikmadigr sonucu cikanlabilir.

Yine Serin (2014)'in yaptigi cahsmada ogretmenlerin cinsiyetleri acismdan fen
programmm, kazamm, icerik, ogrenme-ogretme sureeleri, uygulama boyutu ve
degerlendirme snrecleri acismdan anlamh bir farkhhga rastlanmarmstrr. Bu
durumdan yola cikarak ogretmenlerin program bilgisi, alan bilgisi.ogrenme-ogretme
yontemleri, olcme-degerlendirme yontemleri ve arac-gerec kullanmnna yonelik
egitim ihtiyaclan acismdan erkek ogretmenlerle kadm ogretmenler arasmda anlamh
bit farkhhgm olmadtgr soylenebilir.
Angm (2008) da yapngi cahsmada benzer bir sonuca ulasmis ve fen veteknoloji
dersi ogretmenlerinin cinsiyetleri acismdan egitim ve ogretime yonelik ihtiyaclan
arasmda anlamli bir farkhhk olmadignn bulgulannsnr.Uzal, Erdem, Onen ve Giirdal
(2010) da .yapttklan cahsmada ogretmenlerin basit arac gereelerle yapilan fen
deneyleri hakkmdaki go~ ve egilimleri ile cinsiyet arasmda anlamh bir farkhhga
rastlamarmsur.Buradan ogretmenlerin arac-gerec kullannm ile ilgili hizmeti egirime
ihtiyaelan
He cinsiyetleri arasmda anlamh bir farkhhk olmadigi sonucu crkanlabilir.
c
Literatilrde cinsiyete gore anlamh fakhhga rastlanan arastrrmalarda ise yine
program bilgisine yonelik anlamh bir farkhhga rastlanmazken, arac-gerec kullammi

ve, olc;me-degerlendirmeboyutlarmda anlamh farkhhklann gozlendigi arastirmalara .
rastlanmisnr. .Odabasi (2012)'nm yaptig; arastirmada ise kadm ogretmenler erkek
ogretmenlere gore fen deneylerinde daha fazla sikmn yasadiklanm belirtmislerdir.
Buna gore kadm ogretmenlerin arac gerec kullannm ile ilgili erkek ogretmenlerden
daha fazla hizmet ici egitime ihtiyaci oldugu sonucu Odabasi (2012)'mn ·
arastmnasmdan cikanlabillr. Dulgergil (2014) ise yapngi arastnmada erkek
ogretmenlerin kadm ogretmenlere gore olcme-degerlendirme yontemleriyle ilgili
daha cok hizmet ici egitime ihtiyac duydugunu bulgulamistir.
Bu arasnrmanm diger arastirmalarla paralellik gostermemesinin sebebi
KKTC'de ilkokullarda 4. ve 5. smiflan okutmasi icin erkek ogretmenlerin daha fazla
tercih edilmesi olabilir. Ogretmenler fen derslerine yonelik ihtiyaclanm belirtirken
sadece program bilgisi boyutunda anlamh farkhhk gozlenmistir. Bunun nedeni
ogretmenlerin programla ilgili deneyim kazanmak icin daha fazla
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olmasmdan kaynaklanabilir. <;iinkil anketin bu bolumunde kii9uk smiflarda
kazandmlmayan becerilerinden arastirma yapma, sorgulama, elestirel dusunme,
problem 9ozme becerisi gibi becerileri kazandrrmakla ilgili sorulardan olusmaktadir.
Kadm ogretmenler kii9iik smiflardan 4. ve 5. simflara gecis yaptlklannda programm
kazammlanyla ilgili bu sebepten dolayi adaptasyon problemi yasiyor olabilirler.
4.1.8.0gretmenlerin Mesleki Kidemleri A~ismdan Hizmet i~i Egitime ihtiya~
Duyma Durumlari
Ogretmenlerin mesleki kidemlerine gore fen derslerine iliskin hizmet i9i egitim
ihtiyaclanmn betimsel istatistik sonuclan Tablo 15'de sunulmustur,
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Table 15. Ogretmenlerin Mesleki Kidemlerlne Ydnelik Hizmet i~i Egitim
ihtiya~lanm Kal"§Jla,nrmaSonuelarr
Kidem

N

x

ss

0-5 yil

20

3.65

.504

Program

6-10 yil

15

3.08

1.131

Bilgisi

11-15 yil

13

3.49

.794

16-20 yil

22

3.06

.613

21 yil ve uzeri

58

2.94

.837

Toplam

128

3.14

.829

0-5 yil

20

2.84

1.079

6-10 yil

13

2.94

1.608

11-15 yil

15

2.74

1.001

16-20 yil

22

2.35

.793

21 yil ve nzeri

58

2.73

.810

Toplam

128

2.71

.992

0-5 yil

20

3.37

.831

Ogrenme-

6-10 yil

15

3.11

.838

Ogretme

11-15 yil

13

3.40

.528

Yontemleri

16-20 yil

22

2.66

.747

21 yil ve uzeri

58

2.88

.696

Toplam

128

,3.00

.764

20

2.91

.868

Boyut

Alan Bilgisi

. 0-5 yil
Olcme-

6-10 yil

15

2.61

.783

Degerlendirme

11-15 yil

13

2.83

.798

Yontemleri ·.

16-20 ytl

22

2.23

.866

21 yil ve uzeri

58

2.75

.792

Toplam

128

2.68

.833

0-5 yil

20

3.29

.833

Ara9-

6-10 yil

15

3.05

.969

Gerec

11-15 yil

13

3.07

1.072

Kullammi

16-20 yil

22

2.59

1.058

21 yil ve nzeri

58

2.79

.939

Toplam

128

2.89

.974
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Tablo
bilgisine,

15'de ogretmenlerin
ogrenme-ogretme

mesleki kidemleri

yontemlerine,

ile; program bilgisine,

ol9me-degerlendirme

yontemlerine

alan
ve

arac-gerec kullanmuna yonelik iliskilerine yer verilmistir,
Tablo 15'e gore arastirrnaya kanlan ogretmenlerin
bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan,

fen derslerinde program

0-5 yil kideme sahip olanlar icin

(x=3.65, SS=.504) olup, 6-10 yil kideme sahip olanlar icin (x=3.08, SS=l.131),

11-

15 yil kideme sahip olanlar icin (x=3.49, SS=.794), 16-20 yil icin (x=3.06, SS=.613)
ve21 yil ve iistiinde kideme sahip olan ogretmenler icin (x=2.94, SS=.837) olarak
saptannnsnr.

Tablo 9'a gore fen derslerinde program bilgisine yonelik hizmet ici

egitime en fazla 0-5 yil kideme sahip olan ogretmenler, en az da 21 yil ve nstu
kideme sahip ogretmenler ihtiyac duymaktadir, Bu bulgu genel olarak ogretmenlerin
kidemleri

artnkca · program

azaldigrm

gostermektedir.

bilgisine

yonelik

Gen.el olarak

hizmet

baktigmuzda

iyi egitim

ihtiyaclannm

ogretmenlerin

arttikca program bilgisine yonelik hizmet iyi egitim ihtiyaclannm

kidemleri

azaldigr sonucu

ortaya cikmaktadrr. Bunun sebebi programlarda uzun yillardir koklii degisimlerin
yapilmamasi veya yapilan degisikliklere ise ogretmenler direnc gostermis olabilirler.
Ogretmenlerin fen derslerinde alan bilgisine yonelik hizmet iyi egitim ihtiyaclan,
0:.5 yil kideme sahip olanlar icin orta duzeyde (5<=2.84, SS=l.079)
kideme sahip olanlar icin (x=2.94, SS=l.608),
(x=2.74, SS=l.001),

olup, 6-10 yil

11-15 yil kideme sahip olanlar icin

16-20 yrl icin (x=2.35, SS=.793) ve 21 yil ve iistiinde kideme

sahip olan ogretmenler icin (X=2.7'.3, SS=.810) olarak saptanmisnr. Ogretmenlerin
kidemleri ile alan bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan arasmda ise belirli
bir iliski bulunmadigi goze carpmaktadir, Alan bilgisine yonelik hizmet i9i egitime
en 90k 6-10 yil kideme sahip ogretmenler ihtiyac duyarken, ogretmenlerin

alan

bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan coktan aza dogru siralandigmda, 6-10
yil kideme sahip ogretmenleri 0-5 yil kideme sahip ogretmenler, 11-15 yil kideme
sahip ogretmenler, 21 yil ve iistii kideme sahip ogretmenler ve 16-20 yil kideme
sahip ogretmenler takip etmektedir. Alan bilgisi ogretmenlerin lisanstan onceki okul
yasantilanyla

da desteklediginden,

ogretmenlerin alan bilgisine yonelik hizmet ici

egitim ihtiyaclan arasmda belirli bir iliski bulunmanus olabilir.
Ogretmenlerin fen derslerinde ogrenme-ogretme yontemlerine yonelik hizmet ici
egitim ihtiyaclan ise, 0-5 yil kideme sahip olanlar icin (x=3.37, SS=.831) olup, 6-10

62
yil kideme sahip olanlar icin (x=3.l l, SS=.838), 11-15 yil kideme sahip olanlar icin
(x=3.40, SS=.528), 16-20 yil icin (x=2.66, SS=.747) ve 21 yil ve ustunde kideme
sahip olan ogretmenler icin (x=2.88, SS=.696) olarak saptannusnr, Ogretmenlerin
mesleki kidemlerine gore, ogrenme-ogretme ycntemlerine yonelik hizmet ici egitim
ihtiyaelanna bakildtgmda, 0-5 yil kideme sahip olan ogretmenlerin ogrenme-ogretme
yontemlerine yonelik hizmet iyi egitime coktan aza dogru siralandigmda ogrenmeogretme yentemleriyle
ogretmenler,

ilgili hizmet iyi egitime en cok 11-15 yil kideme sahip

11-15 yil kideme

sahip ogretmenleri

ise 0-5 yil kideme

sahip

\

ogretmenler,

6-10 yil kideme sahip ogretmenler,

21 yil ve iistii kideme sahip

ogretmenler ve 16-20 yil kideme sahip ogretmenler takip etmektedir.
Ogretmenlerin

fen • derslerinde

olyme-degerlendirme

yontemlerine

yonelik

hizmet ici egitim ihtiyaclan, 0-5 yd kideme sahip olanlar iein (x=2.91, SS=.868)
olup, 6-10 yil kideme sahip olanlar icin (v=2.61, SS=.783), 11-15 yil kideme sahip
olanlar iein (x:=2.83, SS=.798), 16-20 yil icin (x:=2.23, SS=.866) ve 21 yil ve ustunde
kideme

sahip

6gretmenlerin

olan ogretmenler

icin. (x=2.75,

SS=.792)

mesleki kidemlerine gore, olcme-degerlendirme

hizmet iyi egitim ihtiyaclanna

bakildigmda,

olarak

saptanmistrr.

yontemlerine yonelik

olcme-degerlendirme

yontemlerine

yonelik hizmet ici egitime en cok 0-5 yd kideme sahip ogretmenlerin

ihtiyac

duydugu gorttlmektedir. Ogretmenlerin hizmet ici egitim ihtiyaclan coktan aza dogru
· siralandigmda
. ogretmenler,

0-5 yd

kideme

sahip

ogretmenleri,

6-10 yil kideme sahip ogretmenler,

11-15 yil kideme

sahip

21 yil ve iistii kideme sahip

- o~etmenler ve 16-20 yil kideme sahip ogretmenler takip etmektedir.
Ogretmenlerin fen derslerinde arac-gerec kullanimma yonelik yonelik hizmet ici
· egitim ihtiyaclan ise, 0-5 yil kideme sahip olanlar icin (x=3.29, SS,;~833) olup, 6-10
yd kideme sahip olanlar icin (x=3.05, SS=.969), 11-15 yil kideme sahip olanlar icin
(x=3.07, SS=l.072),

16-20 yil icin (x:=2.59, SS=l.058) ve 21 yil ve iistiinde kideme

sahip olan ogretmenler icin {X=2.79, SS=.939) olarak saptannustrr. Ogretmenlerin
mesleki kidemleri ile arac-gerec kullammma yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclanna
bakildigmda ise arac-gerec kullammma iliskin hizmet ici egitime en cok 0-5 yil
kideme sahip ogretmenlerin ihtiyae duydugu sonucuna ulasilmistir, Alan bilgisine
yonelik hizmet ici egitime en az 16-20 yil kideme sahip ogretmenler
duymaktadir,

Ogretmenlerin

hizmet

ici egitim ihtiyaclanm

coktan

siraladtgumzda ise 0-5 yil kideme sahip ogretmenleri 11-15 yil kideme sahip
ogretmenler, 21 yd ve tizeri kideme sahip ogretmenler takip etmektedir.
Ogretmenlerin mesleki kidemleri ile ilgili hizmet ici egitim ihtiyaclanna
bakildrgmda program bilgisi, alan bilgisi, ogrenme-ogretme yontemleri, olcmedegerlendirme yontemleri ile ilgili hizmet ici egitime en cok 0-5 yil kideme sahip
ogretmenlerin ihtiyac duydugu genel sonucuna ulasilmisur, Arastirma sonuclanna
gore ogretmenlerin mesleki kidemleri arttikca genel olarak hizmet ici egitim
ihtiyaclan azalmazken en kidemsiz kidemsiz ogretmenler grubunu olusturan olan
· 0-5 yil kideme sahip olan ogretmenlerin her boyutta hizmet ici egitime en cok
ihtiyaci vardir. Ancak literatiir bu sonuclan desteklememektedir. Nitekim, Odabasi
(2012) yapt1g1 cahsmada ogretmenlerin kidemleri ile fen derslerini ogretmede
yasadiklan zorluklar arasmda anlamh bir farka rastlamanusnr. Ayru sekilde Angm
(2008) de yaptigi arastmna sonucunda ogretmenlerin kidemleri ile egitim ve
o~etime yonelik ihtiyaclan arasmda anlamh bir farkhhga rastlamarmstir,
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arac-gerec kullarnrmna yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan (F(4;123)=1.771, p>0.05)
arasmda anlamh bir farkhhk saptanmanusnr, Ogretmenlerin mesleki kidemleri ile
fen

derslerinde

program

bilgisine

yonelik

hizmet

ici

egitim ihtiyaclan

(F(4;123)=3.587, p<0.05) ve ogrenme-ogretme yontemlerine yonelik hizmet ici egitim
ihtiyaclan (F(4;123)=3.946, p<0.05) arasmda ise farkhhk belirlenmistir,
Gruplar arasi farkm hangi gruplar arasmda oldugunu belirlemek icin ise LSD
. Test sonuelan incelendiginde 0-5 yil kideme sahip ogretmenlerin program bilgisine
yonelik hizmet iyi egitim ihtiyaclanmn, 6-10, 16-20 ve 21 yil ve uzeri
ogretmenlerden daha 90k oldugu, aynca 11-15 yil kideme sahip ogretmenlerin de
program bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclannm 21 yil ve uzeri
ogretmenlerden daha fazla oldugu sonucuna ulasilnustir. Yine 0-5 yil kideme sahip
ogretmenlerin

ogrenme-ogretme

yontemlerine

yonelik

hizmet

ici

egitim

ihtiyaclanmn 16-20 yil kideme sahip ogretmenlerden daha fazla oldugu sonucu <la
LSD Testinden elde edilen bir diger sonuctur.
Gorlildugii uzere en tecrubesiz grup olan 0-5 yil kideme sahip ogretm.enler,
program bilgisi ve ogrenme-ogretme yontemlerine yonelik diger gruplara gore daha
fazla hizmet ici egitime ihtiyac duymaktadrr. Buradaki earpici sonue ise yeni
ogretmenlerin eski ogretmenlere gore yeni ogrenme-ogretme yontemlerine yonelik
daha az hizmet ici egitime ihtiyac duydugudur, Onen ve digerleri (2008) de
yaptiklan calismada yeni ogretmenlerin yeni ogretim yontem ve tekniklerini daha iyi
· bildigi ve daha anlamh kullandigi sonucuna ulasnusnr.
Tablo 16'da da gorf.ilduguuzere ogretmenlerin kidemi ile, program bilgisine ve
ogrenme-ogretme yontemlerine yonelik ihtiyaclan arasmda anlamh bir farkhhk
varken.alan bilgisi, olcme-degerlendirme yontemleri ve arac-gerec kullammr ile
arasmda anlamli bir farkhhga

rastlanmamisur. Bu sonuclara bakildigmda

ogretmenlerin kidemleri arttikca fen dersleriyle ilgili hizmet ici egitim ihtiyaelanmn
azaldignn soyleyebiliriz. Literatiirdeki cahsmalara baktigmuzda ise ogretmenlerin
kidemleri ile hizmet ici egitime olan ihtiyaclan arasmda genellikle anlamh farkhhga
rastlanmarmstir.
Angm (2008) yapngi cahsmada ogretmenlerin mesleki kidemleri ile dersin
amaclanm belirleme ve ogretimi planlama yani program bilgisi arasmda anlamh bir
farkhhk bulamamisnr. Akpmar, Giinay ve Hamurcu (2005) da yaptiklan cahsmada
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mesleki kidemle ogretmenlerin programm hedeflerine yonelik gornsler! arasmda
anlamh bir farkhhga rastlamarmsnr, Yine benzer bir sonucla, Bilaloglu (2006) da
ogretmenlerin programm kazarumlanyla ilgili gornsleri ve kidemleri arasmda
anlamh bir farkhhga rastlamarmstir, Akpmar, Gnnay ve Hamurcu (2005) da
yaptiklan arasnrma sonucunda ogretmenlerin kidemleri ile alan bilgisine yonelik
ihtiyaclan arasmda anlamh bir farkhhga rastlamannsnr. Odabasi (2012) da yaptig1
arastirmada ogretmenlere uyguladigi ankette ogretmenlerin yasadig; zorluklan
belirlemeye 9ah§nu§ ve ogretmenlerin arac-gerec kullamrm ve alan bilgisine yonelik
maddelere verdigi cevaplarla kidem degiskeni arasmda anlamh bir farklihga
rastlamarmstrr,
4~1.9. Ogretmenlerin

Fen Derslerine

Yonelik Hizmet

i~i Egitim

Alma

Diirumlarr A~1smdan Hizmet i~i Egitime ihtiya~ Duyma Durumlari
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim alma durumlarma gore fen
derslerine iliskin hizmet ici egitim ihtiyaclannm betimsel istatistik sonuelan Tablo
17' de sunulmustur.
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Tablo 17 Ogretmenlerin Fen Derslerine Yonelik Hizmet i~i Egitim Alma
Sikhklarma Yonelik Dagibmlan

Boyut

. Hizrnet i9i Egitim Alma N

x

ss

Stld1g1
Hi9

29

3.4631

.74589

1.00

25

3.2457

.75426

2.00

29

3.0493

.78643

3.00

18

3.0000

.89550

5ve iistii

27

2.9312

.92189

Total

128

3.1496

.82929

Hi9

29

2.6437

.95967

1,00

25

2.9422

1.28024

2,00

29

2.7050

.90134

3,00

18

2.6975

.90573

5ve ustu

27

2.5967

.90747

Total

128

2.7135

.99230

Hi9

29

3.1432

.62416

1,00

25

3.0954

.54541

Ogrenme-Ogretme

2,00

29

3.0531

.78017

Yontemleri

3,00

18

2.8803

.80081

5ve iistii

27

2.7863

.99574

Total

128

3.0012

.76419

Hi9

29

2.6207

.89852

1,00

25

2.8667

.61447

Olcme-Degerlendinne

2,00

29

2.5785

.83380

Yontemleri

3,00

18

2.7469

.87223

5ve ustii

27

2.6461

.93626

Total

128

2.6823

.83355

Program Bilgisi

Alan Bilgisi
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Ara9-Gere9

Hi9

29

2.7644

1.01918

Kullanmu

1,00

25

3.2400

.83483

2,00

29

2.8448

.97685

3,00

18

3.0093

.94016

5ve ilstii

27

2.7037

1.04220

Total

128

2.8971

.97433

Tablo l 7'de ogretmenlerin hizmet ici egitim alma sikhklanna gore fen
derslerinde · program bilgisi, alan bilgisi, ogrenme-ogretme yontemleri, ol9medegerlendirme yontemleri ve arac-gerec kullammma yonelik hizmet ici egitim
ihtiyaclan verilmistir,
Tablo 17'de gortildugii gibi ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici
egitim alma srkhklanna gore, program bilgisi boyutundaki puanlan, hie hizmet ici
egitim almayanlar .icin (X:=3.46, SS=.745) olup, 1 kere hizmet ici egitim alanlar icin
X (=3.24;" SS=.754), 2 kere hizmet ici egitim alanlar icin (x:=3.04, SS=.786), 3 kere
,

,

hizmet i9i egitim alanlar icin (X:=3.00, SS=.895) ve 5 ve daha fazla kez hizmet ici
egitim alanlar icinse .(x:=2.93, SS=.921) olarak saptanmisnr. Hizmet i9i egitim alma
sikhklanna gore ogretmenlerin program bilgisine yonelik hizmet i9i egitim
ihtiyaclan degismektedir, Ogretmenlerin hizmet ici egitim alma sikhklanna gore,
hizmet i9i egitim ihtiyaclan coktan aza dogru srralandigmda hizmet ici egitime en
90k hie hizmet i9i egitim almayanlar, daha sonra .Ikere, daha sonra 2 kere, 3kere ve 5
ve daha fazla kez hizmet i91 egitim · alanlar ihtiyac duymaktadir. Buna gore
ogretmenlerin hizmet ici egitim alma sikhklan arttikca, hizmet ici egitime olan
ihtiyaelan azalmaktadir.
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim alma sikhklanna gore,
alan bilgisi boyutundaki puanlan, hie hizmet ici egitim almayanlar icin (X:=2.64,
SS=.959) olup, 1 kere hizmet lei egitim alanlar icin (x=2.94, SS=l .280), 2 kere
hizmet i9i egitim alanlar icin (X:=2.70, SS=.901), 3 kere hizmet ici egitim alanlar icin
(x:=2.69, SS=.905) ve 5 ve daha fazla kez hizmet ici egitim alanlar icinse (X:=2.59,
SS=.907) olarak saptanmistir. Ogretmenlerin hizmet ici egitim alma sikhklanna gore
alan bilgisi boyutundaki ihtiyaclanm goz onune aldignmzda ise program bilgisindeki
gibi bir dagihm gozlenmemektedir. Buna gore ogretmenlerin hizmet ici
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sikhklanna gore ogretmenlerin alan bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan
coktan aza dogru; 1 kere hizmet ici egitim alanlar, 2 kere hizm.et ici egitim alanlar, 3
kere hizmet ici egitim alanlar, hie; hizmet ici egitim almayanlar ve 5 ve daha fazla kes
hizmet ici egitim alanlar seklindedir,
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim alma durumlanna gore,
ogrenme-ogretme yontemleri boyutundaki puanlan, hie; hizmet ici egitim almayanlar
icin (X=3.14, SS=.624) olup, 1 kere hizmet ici egitim alanlar icin (X=3.09, SS=.545),
2 kere hizmet ici egitim alanlar icin (X=3.05, SS=.780), 3 kere hizmet ici egitim
alanlar icin (X=2.88, SS=.800) ve 5 ve daha fazla kez hizmet ici egitim alanlar icinse
(v=2.78, SS=.995) olarak saptannustir. Ogretmenlerin hizmet ici egitim alma
sikhklan ile ogrenme-ogretme yontemlerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan
coktan aza dogru srralamrsa; hie; hizmet ic;i egitim almayanlar, 1 kere hizmet ici
egitim alanlar, 2 kere hizmet ici egitim alanlar, 3 kere hizmet ici egitim alanlar ve 5
ve daha fazla kez hizmet ic;i egitim alanlar seklinde siralanmaktadrr. Ogretmenlerin
ogrenme-ogretme yontemlerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclanmn, hizmet ici
egitim alma sayilan arttikca azaldigi gozlemlenmektedir.
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim alma durumlanna gore,
olcme-degerlendirme yontemleri boyutundaki puanlan, hie; hizmet ici egitim
almayanlar icin (X=2.62, SS=.898) olup, 1 kere hizmet ici egitim alanlar icin
(:5<=2.86, SS=.614), 2 kere hizmet ici egitim alanlar icin (X=2.57, SS=.833), 3 kere
hizmet ici egitim alanlar icin {X=2.74, SS=.872) ve 5 ve daha fazla kez hizmet ici
egitim alanlar icinse {X=2.64, SS=.936) · olarak saptanrmstrr. 6gretmenlerin hizmet
ici egitim alma sikhklan ile olcme-degerlendirme yontemlerine yonelik hizmet ic;i
egitim ihtiyaclan coktan aza dogru srralandiginda; 1 kere hizmet ici egitim alanlar, 3
kere hizmet ici egitim alanlar, 5 ve daha fazla kez hizmet ici egitim alanlar, hie;
hizmet ici egitim almayanlar ve 2 kere hizmet ici egitim alanlar seklinde
siralanmaktadrr.
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim alma durumlanna gore,
arac-gerec kullammi boyutundaki puanlan, hie; hizmet ici egitim almayanlar icin
(x=2.76, SS=l.019) olup, I kere hizmet ici egitim alanlar icin (x=3.24,
kere hizmet ici egitim alanlar icin (x=2.84, SS=.. 976), 3 kere hizmet
alanlar icin (X=3.00, SS=.940) ve 5 ve daha fazla kez hizmet ici egitim a1G1J.1L(.l.l.
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(x=2.70, SS=l.042) olarak saptannusur, Ogretmenlerin hizmet ici egitim alma
sikhklanna gore, arae-gerec kullammma yonelik hizmet i9i egitim ihtiyaclan coktan
aza dogru siralandigmda; 1 kere hizmet ici egitim alanlar, 3 kere hizmet ici egitim
alanlar, 2 kere hizmet ici egitim alanlar, hie hizmet ici egitim almayanlar ve 5 ve
daha fazla kez hizmet i9i egitim alanlar seklindedir,
Ogretmenlerin hizmet ici egitim ihtiyaclan, hizmet i9i egitim alma sikhklan
artnkca program bilgisi boyutu haric, genel olarak azalmamisnr, Bunun sebebi
verilen hizmet i9i egitimlerin niteliksiz olmasmdan kaynakh olabilir. Ancak Gunel
ve Tannverdi (2014) yaptiklan cahsmada Turkiye ve yurtdismdaki hizmet ici
egitimlerin tarihsel gelisimlerini

izleyerek bazi karsilastirmalar yaprmslardir ve

. ~dl~mdaki hizmet ici egitim uygulamalannm 9agm gereksinimlerini karsilayacak
sekilde secildigini ve hizmet i9i egitim uygulamalan sonunda ogretmenlere cesitli
ol9me-degerlendirme faaliyetleri uygulanarak bu faaliyetler sonucu elde edilen
pozitif bilesenlerin sonraki donemlere aktanldigun, negatif bilesenlerin de hirer
· tecrube olarak sonraki hizmet ici egitim faaliyetlerine yansrtildigrm bulgulannslardir.
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Table 18 Ogretmenlerin Hizmet

i~i Egitim

Alma Sikhklarma Yonelik ANOVA

Sonuelarr

Boyut

Varyansm

Kareler

Kaynagi

Toplami

Sd

Kareler

F

p

Ortala-

Aytldama

masi
Program

Gruplara-

Bilgisi

rasi

5.063

4

1.266

Gruplarici

82.278

123

.669

Toplam

87.341

127

1.892

.116

P>0.05

Fark
An1amSIZ

Alan

Gruplara-

1.824

4

.456

Bilgisi

rasi
Gruplarici

123°.228

123

1.002

Toplam

125.052

127

.455

.768

P>0.05

Fark
AnlamS1Z

Ogrenme-

Gruplara-

Ogretme

rasi

'Yontemleri

2.394

4

.599

Gruplarici

71.771

123

.584

Toplam

74.16~

127

1.026

.397

P>0.05

Park
An1amSIZ

Olcme-

Gruplara-

Degerlen-

rasi

dinne

Gruplarici

Yontemleri

Toplam

1.383

4

.346

86.858

123

.706

'88.240

127

.489

.743

P>0.05

Park
AnlamSIZ

Arac-

Gruplara-

Gerec

rasi

Kullannm

4.766

4

1.191

Gruplarici

115.796

123

.941

Toplam

120.562

127

1.266

.287

P>0.05

Park
An1amS1Z
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Tablo 18'de ogretmenlerin hizmet ici egitim alma sikhklan ile program bilgisi,
alan bilgisi, ogrenme-ogretme yontemleri, olcme-degerlendirme yontemleri ve aracgerec kullarumma yonelik hizmet iyi egitim ihtiyaclan arasmda anlamh farkm olup
olmadigim tespit etmek icin ANOVA testi yapilmistir.
Tablo 18'de goriildiigii gibi ogretmenlerin hizmet ici egitim alma sikhklan ile
fen derslerinde program bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan (F(4;I23)=1.892,
p>0.05), alan bilgisine yonelik hizmet i9i egitim ihtiyaclan (F(4;123r455,p>0.05),
ogrenme-ogrctme yonternlerine yonelik hizmet iei egitim ihtiyaclan (F(4;123)=1.026,
p>0.05), olcme-degerlendirme yontemlerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaelan
(F(4;I23)=.489, p>0.05) ve arac-gerec kullarumma yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan
(F(4;mrl.266, p>0.05) arasmda anlamh bir farkhhk saptanamamisur.
Sonuclar manidar olarak yorumlanabilir. Ogretmenlerin hizmet ici egitimlere
katildikca ihtiyaclanmn azalmasi beklenirken bu arastirma sonucuna gore hizmet ici
egitimler ogretmenlerin ihtiyaclanna fazla katki koymamistir, Giinel ve Tannverdi
(2014) yaptiklan cahsmada Tiirkiye ve yurtdismdaki hizmet ici egitimlerin tarihsel
gelisimlerini izleyerek bazi karsilastmnalar yapmislardir ve yurtdismdaki hizmet ici
egitim uygulamalannm cagm gereksinimlerini karsilayacak sekilde secildigini ve
hizinet ici egitim uygulamalan sonunda ogretmenlere cesitli olcme-degerlendirme
faaliyetleri uygulanarak bu faaliyetler sonucu elde edilen pozitif bilesenlerin sonraki
donemlere aktanldigim, negatif'bilesenlerin de hirer tecrube olarak sonraki hizmet ici
egitim faaliyetlerine yansmldignn bulgularmslardir. ·
"Ancak Giinel ve Tannverdi (2014), Tfukiye'deki hizmet ici egitim faaliyetlerinin
genellikle

degerlendirilmedigini

ya

da

sadece

ogretmen

gorusleriyle

· degerlendirilmeye cahsildignu ve buradan alman sonuclannda sonraki donemlere
yansinlmadigr sonucuna ulasmislardir. Bu arasnrmadan bu sonucun cikmasmm
sebebi KKTC'de de genellikle egitim programlanmn ve hizmet ici egitimlerin
Tiirkiye ornek almarak yapilmasmdan kaynaklandrgi sonucuna ulasilabilir,
E~ (2010)'da yapngr cahsmada ogretmenlerin kazammlann gerceklesme
dtlzeyine iliskin gorusleri acismdan, fen ve teknoloji dersi ile ilgili seminere kanlmis
ogretmenlerle, katilmarms ogretmenler arasmda anlamh bir farkhhga
Odabasi (2012) de yaptrgr cahsmada ogretmenlere, lisans egitimlerinin fen uv1.~1...,u1.u
vermede yeterlilik durumunu ve fen derslerinin diger derslere gore daha fazla
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uzmanhk gerektirip, gerektirmedigini sormus ve hizmet ic;i egitim alan ogretmenlerle
almayan ogretmenler arasmda anlamh bir farka rastlamamisnr, Aynca ogretmenler
fen derslerinin diger derslere gore daha fazla uzmanhk gerektirdigini de
soylemislerdir, Goriildiigu tizere arastmna sonuclanyla bahsi gecen arastirma
sonuclan birbiriyle paralellik gostermektedir.
4.1.10.0gretmenlerin

4. veya 5. Smif Ogrencisi Okutma Durumlari Af1smdan

Hizmet ifi Egitime ihtiyaf Duyma Durumlari
Ogretmenlerin 4. ve 5. Snnf okutma durumlanna gore fen derslerine iliskin
hizmet ici egitim ihtiyaclannm betimsel istatistik sonuclan Tablo 19'da sunulmustur.
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Tablo 19 Ogretmenlerin 4. veya 5. Snnf Ogrencilerini Okutma Durumlarma
Gore Hizmet

i~i Egitim

Boyut

Ihtiyaelari

Ka9 Kez 4. ve 5. Smif N

x

ss

Okuttugu
1-3

41

3.4669

.69987

4-6

21

3.4422

.71129

7-9

13

2.9121

.94137

10 ve ilstii

53

2.8464

.82582

Toplam

128

3.1496

.82929

1-3

41

2.9106

1.26252

4-6

21

2.8466

.79774

7-9

13

2.6154

.78779

10 ve ilstii

53

2.5325

.84686

Toplam

128

2.7135

.99230

1-3

41

3.2533

.78827

Ogrenme-Ogretme

4-6

21

3.1172

.80480

Yontemleri

7-9

13

2.7751

.56915

10 ve ilstii

53

2.8157

.72181

Toplam

128

3.0012

.76419

1-3

41

2.6829

.94135

Olcme-Degerlendirme

4-6

21

2.8148

.84717

Yontemleri

7-9

13

2.5812

.74003

10 ve iistii

53

2.6541

.77615

Toplam

128

2.6823

.83355

1-3

41

2.9797

.99107

4-6

21

3.2063

1.02862

7-9

13

2.9103

1.09421

10 ve iistii

53

2.7075

.89389

Toplam

128

2.8971

.97433

Program Bilgisi

Alan Bilgisi

Arac-Gerec Kullanum
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Tablo 19'da ogretmenlerin 4. ve 5. simf ogrencilerini okutma sikhklanna gore
fen derslerinde program bilgisi, alan bilgisi, ogrenme-ogretme yontemleri, olcmedegerlendirme yontemleri ve arac-gerec kullammma yonelik hizmet ici egitim
ihtiyaclan verilmistir.
Tablo 19'da goriildilgii gibi ogretmenlerin 4. ve 5. smif ogrencilerini okutma
sikhklanna gore, program bilgisi boyutundak:i puanlan, 1-3 kez 4. ve 5. simf
okutanlar icin (x=3.46, SS=.699) olup, 4-6 kez 4. ve 5. smif okutanlar icin (x=3.44,
SS=.711), 7-9 kez 4. ve 5. snnf okutanlar icin (x=2.91, SS=.941) ve 10 ve daha fazla
kez 4. ve 5. simf okutanlar icinse (x=2.84, SS=.825) olarak saptannustir.
Ogretmenlerin 4. ve 5. simf ogrencisi okutma sikliklanna gore program bilgisine
yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclanm coktan aza dogru siralarsak; 1-3 kez, 4-6 kez,
7-9 kez ve 10 ve daha fazla kez 4. ve 5. simf okutanlar seklinde srralanmaktadrr.
Ogretmenlerin 4. ve 5. simf ogrencilerini okutma sikhklanna gore, alan bilgisi
boyutundaki puanlan, 1-3 kez 4. ve 5. smif okutanlar icin (x=2.91, SS=l.262) olup,
4-6 kez 4. ve 5. smif okutanlar icin (x=2.84, SS=.797), 7-9 kez 4. ve 5. simf
okutanlar icin (v=2.61, SS=.787) ve 10 ve daha fazla kez 4. ve 5. simf okutanlar
icinse (v=2.53, SS=.846) belirlenmistir. Ogretmenlerin 4. ve 5. snuf ogrencisi
okutma sikhklanna gore alan bilgisine yonelik hizmet i9i egitim ihtiyaclanm coktan
aza dogru srralarsak; 1-3 kez, 4-6 kez, 7-9 kez ve 10 ve daha fazla kez 4. ve 5. simf
okutanlar seklinde srralanmaktadrr.
Ogretmenlerin 4. ve 5. snuf ogrencilerini okutma sikhklanna gore, ogrenmeogretme boyutundaki puanlan, 1-3 kez 4. ve 5. smrf okutanlar icin (x=3.25,
· SS=.788) olup, 4-6 kez 4. ve 5. snnf okutanlar icin (v=3.l 1, SS=.804), 7-9 kez 4. ve .
5. simf okutanlar icin (x=2.77, SS=.569) ve 10 ve daha fazla kez 4. ve 5. smif
okutanlar icinse (x=2.81, SS=.721) olarak saptanmistir, Ogretmenlerin 4. ve 5. snnf
ogrencisi okutma sikliklanna gore ogrenme-ogretme ycntemlerine yonelik hizmet ici
egitim ihtiyaclanm coktan aza dogru srralarsak; 1-3 kez, 4-6 kez, 10 ve daha fazla
kez ve 7-9 kez 4. ve 5. smif okutanlar seklinde srralanmaktadrr.
· Ogretmenlerin 4. ve 5. simf ogrencilerini okutma sikhklanna gore, olcmcdegerlendirme yontemleri boyutundaki puanlan, 1-3 kez 4. ve 5. simf okutanlar icin
(x=2.68, SS=.941) olup, 4-6 kez 4. ve 5. simf okutanlar icin (x=2.81, SS=.847),
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kez 4. ve 5. simf okutanlar icin (:5<=2.58, SS=.740) ve 10 ve daha fazla kez 4. ve 5.
smif okutanlar icinse (:5<=2.65, SS=.776) olarak belirlenmistir, Ogretmealerin 4. ve 5.
simf ogrencisi okutma sikhklanna gore olcme-degerlendirme yontemlerine yonelik
hizmet i9i egitim ihtiyaclanm coktan aza dogru siralarsak; 4-6 kez, 1-3 kez, 10 ve
daha fazla kez ve 7-9 kez 4. ve 5. smif okutanlar seklinde srralanmaktadir,
Ogretmenlerin 4. ve 5. simf ogrencilerini okutma sikhklanna gore, arac-gerec
kullammi boyutundaki puanlan, 1-3 kez 4. ve 5. simf okutanlar icin (:5<=2.97,
SS=.991) olup, 4-6 kez 4. ve 5. srmf okutanlar icin (:5<=3.20, SS=l.028), 7-9 kez 4.
ve 5. smif okutanlar .icin (:5<=2.91, SS=l.094) ve 10 ve daha fazla kez 4. ve 5. smif
okutanlar icinse (:5<=2.70, SS=.893) seklinde saptanrrustir. Ogretmenlerin 4. ve 5.
simf ogrencisi okutma sikhklanna gore program bilgisine yonelik hizmet ici egitim
ihtiyaclarnu coktan aza dogru siralarsak; 4-6 kez, 1-3 kez, 7-9 kez ve 10 ve daha
.fazla kez 4. ve 5. smif okutanlar seklinde siralanmaktadrr,
,: Ogretmenlerin 4. ve 5. simf ogrencilerini okutma sikliklan arttikca program
bilgisi ve alan bilgisi boyutlarmdaki hizmet ici egitim ihtiyaclan azahrken, ogrenmeogretme yontemleri, ol9me-degerlendirme yontemleri ve arac-gerec kullannmna
yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan arasmda boyle bir iliski bulunmarmstrr. Bunun
nedeni uzun yillardir ogretim programmda koklu degisikliklerin yapilmamasmdan
dolayi ogretmenlerin program bilgisi ve alan bilgisi boyutunda yillar gectikce ve 4.
ve 5. smif ogrencilerini okutma sikhklan arttikca; programa ve programm
gerektirdigi alan bilgisine daha 90k hakim olmasi olabilirken, ogrenme-ogretme ·
ydntemleri, olcme-degerlendirme yontemleri ve arac-gerec kullammma yonelik
· hizmet ici egitim ihtiyaclanmn azalmamasmm nedeni her yd farkh ogrenci
profilleriyle calismalanndan kaynakh olabilir.
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Tablo 20 Ogretmenlerin 4. veya 5. Snnf Okutma Sikhklarma Yonelik ANOV A
Sonuelari

Boyut

Varyansm

Kareler

Kaynagi .

Toplanu

Sd

Kare-

F

p

6.288

.001

ler
Ortalamasi

Program

Gruplararasi 11.532

3

3.844

Bilgisi

Gruplarici

75.809

124

.611

Toplam

87.341

127

Fark
Anlamh

Alan

Gruplararasi 3 .826

3

1.275

Bilgisi

. Gruplarici

121.226

124

.978

Toplam

125.052

127

Ogreame, Ogretme

'.: Gruplarici

Yontemleri - Toplam

1.304

.276

P>0.05
Fark
Anlamsiz

3

1.792

68. 789

124

.555

74.165

127

Gruplararasi 5.377

P<0.05

3.231

.025

P<0.05
Fark
Anlamh

Olcme-

Gruplararasi .544

3

.181

.256

Degerlen-

Gruplarici

87.697

124

.707

dirme

Toplam

88.240

127

.857

P>0.05
Fark
Anlamsiz

Yontemleri
Ar~9-

Gruplararast 4;194

3

1.398

Gerec

Gruplariei

116.368

124

.938

Kullannm

Toplam

120.562

127

1.490

.221

P>0.05
Fark
Anlamsiz

Tablo 20'de ogretmenlerin 4. ve 5. snuf ogrencilerini okutma sikliklan ile
program bilgisi, alan bilgisi, ogrenme-ogretme yontemleri, olcme-degerlendirme
yontemleri ve arac-gerec kullanrmma yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan arasmda
anlamh farkin olup olmadigmi tespit etmek icin ANOVA testi yapilrmstir.
Tablo 20'de goriildiigii gibi sadece I. ve 3. boyutta anlamh farkhhga
rastlanrmsur. Ogretrnenlerin 4. ve 5. smrf okutma durumlanyla, fen derslerinde alan
bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan

Cf (3;123)=1.304,

p>0.05), olcme-

degerlendirmeye yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan (F(3;123)=.256, p>0.05) ve arac-
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geree kullannmna

yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan

(F(3;123)=1.490, p>0.05)

arasmda anlamh bir farkhhk saptanmannstrr, Ogretmenlerin 4. Ve 5. Smif okutma
durumlanyla,

fen derslerinde program bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan

(F(4;124r6.288, p<0.05) ve ogrenme-ogretme yontemlerine yonelik hizmet ici egitim
ihtiyaclan (F(4;124)=3.231, p<0.05) arasmda ise anlamh farkhhga rastlanrmstir.
Gruplar arasi farkm hangi gruplar arasmda oldugunu belirlemek icin ise LSD
Test sonuclanna bakildiginda fen derslerinde program bilgisine ve ogrenme-ogretme
yontemlerine yonelik hizmet i9i egitim ihtiyacmm 1-3 kez 4. ve 5. snuf okutmus
ogretmenlerde,

10 ve daha fazla kez 4. ve 5. simf okutmus ogretmenlerden daha

yilk:sek oldugu sonucuna ulasilmrsnr.
Sonuclann

kidem degiskeni ile baglantih

olabilecegi

soylenebilir.

Kidem

degiskeninde de ogretmenlerin program bilgisine ve ogremne-ogretme yontemlerine
iliskin hizmet i9i egitim ihtiyaclan arasmda anlamli farka rastlanmisu. Bunun sebebi
4. ve 5. snuflarm daha kidemli ogretmenlere
gectikce program

ve ogrenme-ogretme

verilmesi ve ogretmenlerin yillar

yontemlerine

yonelik kidem kazanmasi

olabilir. Dillgergil (2014) de yaptigr cahsma sonucunda ogretmenlerin 4. ve 5. Snnf
okutma sayilan arttikca ogretmenlerin program bilgisine yonelik hizmet i9i egitime
olan ihtiyaclannm azaldignn bulgulanusnr.
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4.2. Ogretmenlerin Fen Egitimine Yonelik Gorii~leri ile ilgili Bulgular Ve
Yorumlar
Bu bolumdeki bulgular her bir soru altmda arastirma sorularma yonelik olarak
ogretmen goruslerinin belirtilmesi seklinde sunulmustur. Arastirmada 25 tane
ogretmenin 3 tane acik uclu gorusme sorusuna verdigi cevaplarla ogretmenlerin
gorii§leri almmistir,
6gretmenlerin sorulara verdigi cevaplardan elde edilen bulgular, temalar ve alt
temalar altmda ogretmenlerin go~lerinden ahnnlar yapilarak verilmistir. Arastirma
sonucunda elde edilen temalar ve alt temalara ve ogretmenlerin gornsleriyle ilgili
bulgular strasiyla sunulmustur,
Soru

1:

Fen egitiminde agirhkh

olarak hangi

ogretim yontemlerini

kullaruyorsunuz?
6gretmenlerin birinci soruya verdikleri cevaplara gore; (a) "Duz anlanm
yontemini kullanmm.' ,· . (b) "Duz anlanm ve deney yontemlerini kullamnm." (C)
"Duz anlanm, soru-cevap ve deney yontemlerini kullarunm.'' (d) "Dnz anlatim,
soru-cevap, deney ve gosteri .. · yontemlerini kullanmm."

seklinde alt temalar

olusturulmustur,
Goriildiigii ilzere gorii§meye kanlan ogretmenlerin bazilan sadece duz anlanm
yontemini agirhkh olarak kullarurken, tfun ogre~enler

der~lerinde dnz anlatim

yontemine yer vermektedirler, Ogretmenlerin derslerinde asirhkh olarak kullandigi
duz anlatnn yontemini, deney, soru-cevap ve gosteri yontemleri takip etmektedir.
Ogretmenlerle yapilan gorusme sonuelanna gore ogretmenlerin cogu zaman duz
anlatim yontemini tercih etmelerinin en biiyiik sebebi zaman sikmtisidir.
Ogretmenler diiz anlanm yontemini kullanmaktan memnun olmadiklanm ifade
etmislerdir, Ancak ogretmenlere gore fen ve teknoloji dersi icin bakanhgm on
gordugii haftada 3 saat yeterli degildir, Haftada 3 saat ogretmenlerin bakanhgm on
gordilgii mufredan yetistirmeleri icin yeterli gelmemektedir. Aynca ogretmenler 5.
Smiflara devlet kolejinde okuma imkam saglayan kolej smavlanmn da, ogretmenleri
konulan bir an once bitirmeye yonelttigini ifade etmektedirler. Aynca duz anlanm
yontemini

kullanan

kullanmaktadirlar.

ogretmenler

genellikle

soru-cevap

yontemini
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"Egitim Bakanligtnin bizden istedigi ogretim yontemlerini uygulamaya caltstnk:
Genellikle duz anlattm, gent« bir mufredat var r;iinkii. Mutlu muyum, mutsuzum,

cocuklar mutlu mu, mutsuzdur. Ben neyi savunurum. Ben sunu ogrendim lisans
egitimimde; basitten sora giden, yalandan uzaga giden, cocugun seviyesine gore. Biz
bunlan uygulayamiyoruz. Fen dersi ezber, gents, cocuga sevdirilmeyen bir ders
oldu. "(Gorusmekaydi:

Ogretrnen 1)

"Soru-cevap, duz anlatim. Nadiren deneylerden de faydalaninz. Soyut kavramlar fen
egitimi

kavramlan

ve

bunlart

nastl daha

somutlasttrabiliriz,

cocukiartn

algtlayabilecegi duzeye indirebiliriz gibi stkinnlar yasadtk: Bunlarz basit deneylerle
asmaya caltsttm ama bu kez de zaman stkinttst yasadtk ve duz anlatzma yoneldik. ''
(Gorusme kaydt: Ogretmen 5)

"En cok; duz anlatzm yontemini

kullanirtz. Soru-cevap kullantnz. Ondan sonra

deneylerimiz · vardtr ama cok fazla degildir. <;unkii zamammtz kisttlidir. Kolej
stnavtnda nastl ogrendi diye bir stkmu yok. Bakarlar cocuk ogrendt mi, ogrenmedi

mi.

<;ocuga soylen bu budur. Ictnde protein bulunan besinlerin icinde nitrik asit

damlatirsan rengi sartya doner. Hop soylen ogrenir cocuk. Defterineda yazdtnn

guya biter is. ·'' (Gorii§me

kaydt: Ogretmen 16)

"Fen dersini verirken once mutlaka siizlii anlattm yapartm ve defterlerine yazdirtrtm.
Her dersin bastnda mutlaka 10-15 dakika diger dersin sozlii tekrartni yapartm:
Dersin bastnda soru-cevap, soru-cevap diger dersi h~tirlatlrzm.'' (Gorusme kaydi:
(Jgretmen 21)

· "Yaparak yasayarak ogrenmeden taraftartm. Tabi ki bildigimiz gibi duz anlatzmda
Y(lparzm. Kolej stnavlan, konulart yetistirme cabalan bizi buna iter r;unkii. ''
(Gorusme kaydi: Ogretmen 24)
Ogretmenlerin

fen derslerinde en 90k tercih ettikleri diger yontem de deney

ycntemidir. Ogretmenler deney yonteminin eocugun yaparak-yasayarak ogrenmesine
imkan sundugunu, boylece kahci ogrenmenin gerceklesebildigini

ifade etmislerdir.

Deneyleri kullanan ogretmenlerden bazilan deneyler sirasmda gosteri yontemini de
kullanmaktadrr. Buna yonelik bazi o'gretmen yamtlan §5yledir:
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"Deney agtrltkl: mumkun mertebe. Elimizde done varsa deney yapabilecek materyal
oldugu zaman deney yapmaya oncelik vermeye calistrtz. Deney ve yaparak
yasayarak ogrenme mumkun mertebe. '' (Gorusme kaydi: Ogrctmen 3)
"Ogrenci merkezli olmaya gayret gostererek; laboratuartmtz olmamastna ragmen,
deneysel yontemler, gosteri yaparak, yaparakyasayarak ogrenmelerini saglayacak
sekilde kucuk deneyler yapartk: '' (Gorusme kaydi: Ogretmen 7)
"Fen egitiminde iste yaparak, gozlemleyerek deneyler yaparak iste. Okulda fen
dolabtmizda ordaki malzemeleri kullanarak yapabilecegimiz deneyleri yapank. ''
(Gorusme kaydi: Ogretmen 13)
"Deneysel uygulamalart tercih ederim. ()iinkii cocuklann llgisini daha cok ceker,
daha rahat ogrenirler ve ogrendiklerini de kolay kolay unutmazlar, hattrlartnda
tutarlar. "(Goril~me kaydi: Ogretmen 22)
Simsek, Hirca ve Coskun (2012) de yaptiklan cahsmada ogretmenlerin ogrenci
merkezli ogretim surecine uygun olmayan duz anlanm ve soru-cevap yontemini
kullandiklanm

bulgularmslardir. Yildmm

(2011)

de

cahsmasi

sonucunda

ogretmenlerin ogrenciyi pasif kilma egiliminde olduklanm ve laboratuarda deney
cahsmalannm ve bilgisayardan yararlanma sikhgmm oldukca du~i.ik. oldugunu
bulgulanustir, Onen, Saka, Erdem, Uzal ve Gtirdal (2008) yaptiklan arastirma
sonucunda ogretmenlerin en fazla duz anlatim, soru-cevap ve deney ytmtemlerini
tercih ettikleri sonucuna ulasnuslardir. Turksoy (2012) de yaptig; cahsmada
deneylerin ogrencilerin tutum ve akademik basanlan uzerinde olumlu etkiler
yaratt1gim bulgulanusnr. Literature bakildigmda iteraturtln de sonuclan destekledigi
gozlemlenmistir.
Aynca, Madome ve Yandila (2013) da yaptiklan cahsmada once nicel yontem
kullanarak ogretmenlere fen derslerinde kullandiklan

ogretim yonternlerini

belirlemislerdir, Nicel verilere gore, ogretmenler fen derslerinde en fazla arastirmasorgulama, gezi-gozlem,

kesif yontemlerini kullandiklanm ifade ettiler. Nitel

verilerden ise ogretmenlerin en fazla duz anlatim ve soru-cevap yontemini
kullandiklan sonucuna ulasildi. Madome ve Yandila cahsmalannda arasnrma
sonuclanmn birbiriyle celistigini ifade etmisleridir. Bu sonuclar arastirma
sonuclanyla uyum icindedir. Bu arasnrmada da ogretmenler dtiz anlatrm
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yonteminden mernnun olmadiklanru ancak buna mecbur kaldiklanm ifade
etmislerdir, Bu da ogretmenlerin fen derslerinde kullamlmasi gereken ycntemlerden
haberdar olduklanm ancak cesitli sebeplerle bu yontemleri kullanmayi tercih
etmediklerini gosterebilir.
Ogretmenlerin . diger yontemleri tercih etmemesinin sebebi yontemleri etkili
kullanmayi tam olarak bilmediklerinden de kaynaklamyor olabilir. Bu arasnrmanm
nicel verilerinden elde edilen sonuclar bunu desteklemektedir. Ogretmenlerin
ogretim ycntemleriyle ilgili hizmet ici egitime ihtiyac duyduklan bu arastirmadan
elde edilen diger bir sonuctur,
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Soru 2: Fen derslerinde yasadignuz sorunlar nelerdir?
Ogretmenlerin

ikinci soruya verdikleri yamtlara gore ; (a) Gorse! materyal

eksikligi, (b) Deney malzemelerinin

eksikligi, (c) Fen programunn genis kapsamh

olmasi ve zamamn programi tamamlamaya yetmemesi ve (d) Konulann soyut olmasi
ve

konunun

ogrenciler

tarafmdan

anlasrlamamasi

seklinde

alt

temalar

olusturulmustur,
Ogretmenlerin
kapsamh

goril~lerini inceledigimizde

olmasmdan dolayi ogretmenlerin

ulasabiliriz.

Ogretmenler

ilk

soruya

ogretmenlerin

mufredatm

zaman sikmtisi yasadiklan

verdikleri

cevaplarda

da

genis

sonucuna

yine

zaman

srkmnsmdan dolayi dtiz anlatima yoneldikleri gozlemlenmisti.
Aynca ogretmenler
yasamaktadir

konularm

ogrencilere

ve konulan somutlasnrmak

gereclerine basvurmaktadirlar,

soyut gelmesi

ile ilgili sikmti

icin gorsel materyallere ve deney arac-

Ancak ogretmenler gorsel materyal ve deney arac-

gereclerini bulmakta da sikmti yasamaktadirlar.

Ogretmenler gorse! materyallerin

cocuklann konuyu anlamasmda da cok etkili oldugunu soylemislerdir.
Bunlara yonelik bazi ogretmen goril~leri asagidaki gibidir.

"Konulartn astn olmast, mufredattn fazla olmasi, bazi konularzn ogrenciyi
zorlamast, soyut kalmasi. '' (Gorusme kaydi: Ogretmen 1)
"Mufredati sureye yaklasttrmaltlar. ()unkii cok geni§ btr mufredat var cok kapsamli
konular var ve sure asla fen egitimine yetmiyor. Bazt konular fazla abarttlmtsttr.
Bence konular cocugun seviyesinden biraz yuksekte olabiliyor. " (Gorusme kaydi:
Ogretmen9)

"Sana mesela mufredati verir, bir yzgzn konu ama deney icin malzeme yok. Mesela
yeni kitap haztrlandt 1-2 ytl once hen dedim gendilerine. Yani deney az olsun ama
malzemesi tam olsun. '' (Gornsme kaydi: Ogretmen 7)
"Ben en fazla deneyleri yapacak materyalin olmamasi konusunda stkintt yasanm. ''
(Gorusme kaydi: Ogretmen 10)

"Okullarzmzzda bizim cocukiugumuzda yani 1974 oncesinde fen dolaplari vardi. 74
oncesine gidiyorum ha! Yani o donem bile bir seyler mevcuttu, imkanlar anlamtnda
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ama bugun gunumuzdeki her turlu teknolojik imkanlara bakttgtmtz zaman yani
bakanlik gerek fen dolaplart, gerekse CD'lerle bunlan desteklemeli." (Gorusme
kaydi: Ogretmen 18)

"En zaytf bi cocuk bile gorselli fen dersinde 90k daha aktif. Ocuk daha merakli, daha
ogrenmeye istekli oldugunu gordum. Bunu da bazen yapttgtmtz gezi gozlemlerde
goriiriim. llk bilgisayar destekli egitimi bizim okul baslatti. llk dersimi verdigimde,
konumuz "lskeletimiz:' tamam mi.Basin da geldi ve neyi gorduk ben dersimi
anlattrken en zayif ogrenctmtn daha meraklt, daha istekli ve parmak kaldtran,
sordugum sorulara da cevap verdigini gordum. Ve iste dedim budur. '' (Gorusme
kaydi: Ogretmen 21)

Karaer (2006) cahsmasi sonucunda fen bilgisi derslerine · 3 ders saatinin
yetmedigini

ve

bulgulanuslardir.

butun

etkinlikle

Kii9iikoner (2011)

yapihrsa . miifredatm
yapng;

yetismeyecegini

cahsma •· sonucunda. arac-gerec

eksikliginin prograrmn kazannnlarma ulasilmasim · engelledigi · sonucuna ulasnnsur,
Gecer ve Ozel (2012), cahsmalannda ogretmenlerin ogrenme-ogretme surecinde
malzeme yetersizligi ve laboratuar ortami yoklugundan dolayi sikmtilar yasadiklanm
belirtmislerdir, Ayvaci ve Ozbek (2014) de yaptiklan cahsmada fen bilimleri
dersindeki konulann ogrencilerin bilissel seviyesine indirgenmesi gerektigini
bulgularmstir,
Literatnr de ogrettnenlerin mufredatm yogunlugu nedeniyle zaman sikmtisi
cektigi ve arac-gerec ve materyal sikmtisi nedeniyle konulan somutlastrramadiklan
ve ogrenme-ogretme surecinde sorun yasadiklan ve hedeflere ulasamadiklan
konusunda arastirma bulgulan ile paralellik gostermektedir. Aynca bu sonuclar
arastmnamn nicel boyutunu da desteklemektedir. Nicel boyutta da ogretmenlerin
ogrenme-ogretme surecleri ve arac-gerec kullammi ile ilgili hizmet ici egitime
ihtiyac duydugu bu arastirmadan elde edilen diger bir sonuctur.
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Soru 3: Fen egitiminde

ogrencilerin

daha basanh

olmasi icin onerileriniz

nelerdir?
Ogretmenlerin ii9i.incii soruya verdikleri cevaplara gore; (a) "Fen programmm,
konulan

azaltilarak,

gelistirilmeli."
gonderilmeli."

(b)

yaparak-yasayarak
"Okullara

bakanhk

ogrenmeyi
tarafindan

saglayacak

kitapla

(c) "Okullarda fen laboratuarlan olusturulmah,

sekilde

baglannh

CD'ler

seklinde alt temalar

olusturulmustur."
Ogretmen gorii§lerine gore en iyi oneri mufredattaki konulann

sadelestirilerek,

ogretmenlere kitaptaki deneyleri yapacak sure kazandirmasi gerektigi ve deneylerin
yaparak-yasayarak

ogrenmeyi

saglayacak

bakanhk

tarafmdan

dersleri destekleyici

ozellikle

deneylerin

yapihsma

sekilde

sunulmasidir.

Ogretmenlere

CD'ler gonderilmelidir.

Bu CD'lerde

da yer verilmelidir.

<;iinkii gorse! materyaller

cocuklann konuyu daha rah.at ogrenmesini ve aklmda kalmasnn kolaylasnrmaktadrr.
Aynca yine ogretmenlere gore okullarda fen laboratuarlan

olusturulmahdir.

Buna

yonelik ogretmen goruslerinden bazilan asagidaki gibidir.
"Bir Cin atasozu vardtr hani der sonunda -yaptim, ogrendim. Simdi egitim hayatla

birlesmedigi zaman yaptigmiz her sey, butun caltsmalar havada kaltr, asktda kaltr ve
bir muddet sonra unutulur. '' (Gorusme kaydi: Ogretmen 3)
"CD 'ler cok daha golay. Kitapla beraber butunsellik icerisinde cocugun gorselligini
de destekleyecek sekilde olabilir. '' (Gorusme kaydi: Ogretmen 7)
"Ozellikle bu CD'de iste bazt gorse! seyler vardtr. Onlan izlettirmek laztm. Hem ·
ders anlattlacak hem de yapamadigtmiz deneyleri de CD'den izleyecek: '' (Gornsme
kaydi: Ogretmen 13)

"Bir da sey onerdim hen yani yaptlan

deneyleri,

yani kitabi hazzrlayanlar

uygulamali CD haztrlamalt. CD 'yi gelin gosterin cocuga once, gelin birda mesela
deney strastnda gene yansutctdan

gosderin, iste bunu yaptyoruk; bunu yaptyoruk

daha galict olur. '' (Gorusme kaydi: Ogretmcn 12)
"Mufredat

degistirilmeli:

Gorseller

materyaller

artttrtlmalt

bakanlik

tarafindan.Dedigim gibi konular biraz sadelestirilmeli hence. Fen bilgisinde uzetttfl,tf
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deney imkamnin yani yaparak yasayarak

ogrenmelerini

saglayacak

imkanlan

yaratmak cok daha yararlt olabilir. '' (Gorusme kaydi: Ogretmen 24)
"Mufredat azaltzlmalz. Laboratuar stkinttmiz; her turli: aletimiz var ama bunlart actp
kullanacak yerimiz yok: '' (Gorusme kaydi: Ogretmen 16)
"Var. Soyle, okulda mesela bir deney odastnin olmasz guzel olurdu. <:;unkii ta o
aletleri duzenleylim, stnifta deneyi haztrlayltm, bilmem ne bir surt: zaman gaybz
olur. '' (Gornsme kaydi: Ogretmen 9)

Koosimile

(2004) yaptig; cahsmada

ogretmenlerin ogrencilerin gnnluk

yasamlarmdaki deneyimlerine yonelik omekler sunamamasmdan dolayi fen
derslerinde sorunlar yasandigim vurgulannsur. Koy ve Bayrak:tar (2013) yaptiklan
cahsmada fen dersinde deneylerin daha etkili olabilmesi icin teknoloji ile uyumlu,
yeterli malzeme ve cihazm icinde bulundugu laboratuarlara sahip olunmasi veya her
snnfta deney dolaplannm olusturulmasi gerektigini bulgulamrslardir. Kapucu (2014)
ise yaptigr arastirmada ogretmenlerin fen derslerinde gorsel medya materyalleri
bulmakta zorlandiklanm ve ogretmenlerin Milli Egitim Ve Killtiir Bakanhgi'nm bu
gorsel medya materyallerin saglamasi gerektigini dustmdukleri sonucuna ulasmisur.
Arastirmanm

nicel verileri · incelendiginde,

ogretmenlerin

ogrenme-ogretme

yontemleri ve arac-gerec kullamrm ile ilgili hizmet ici egitime ihtiyac duyduklan,
ancak nitel verilerden elde edilen bulgulara gore eksikliklerini gidermek yerine
bakanhktan CD talep etmeleri de manidar olarak yorumlanabilir.
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BOLUMV
SONU(; VE ONERiLER

5.1.Sonu~lar
Arasnrmadan elde edilen bulgular dogrultusunda arastirma sonuclan sistematik
bir sekilde asagida aciklanmaktadrr.
5.1.1. Arasnrmanm Nice! Verilerinden Eide Edilen Sonuelar
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet

ici egitim ihtiyaclannm

dnzeylerinirrbelirlenmesine yonelik sonuelara gore:
•

Ogretmenlerin "program bilgisi" ile ilgili hizmet ici egitime "orta" dnzeyde
ihtiyae duymaktadrr.

•

Ogretmenlerin program bilgisi boyutundaki maddelere verdikleri cevaplara
gore ogretmenler, en cok ogrencilere bilimsel arasnrma yapma becerisi
kazandirma ile ilgili hizmet ic;i egitime, en az <la Fen ve Teknoloji dersi
prograrmmn ogretmenden beklentileri ile ilgili hizmet ici egitime ihtiyaclan
vardir.

•

Ogretmenlerin "alan bilgisi" ile ilgili hizmet ici egitime "orta" duzeyde

ihtiyac duymaktadir.
•

Ogretmenlerin alan bilgisi boyutundaki maddelere verdikleri cevaplara gore
ogretmenler, en cok "Maddeyi tamyahm" tmitesi ile ilgili hizmet ici egitime,
en az da "Canhlar dunyasmi gezelim tamyahm" tmitesi ile ilgili hizmet ici
egitime ihtiyaclan vardir,

•

Ogretmenlerin "ogrenme-ogretme yontemleri" ile ilgili hizmet.ici. egitime
"orta" dnzeyde ihtiyac duymaktadrr.

•

Ogretmenlerin ogrenme-ogretme boyutundaki maddelere verdikleri cevaplara
gore ogretmenler, en cok "Laboratuar yontemi" ile ilgili hizmet ici egitime
ihtiyac duyarken, en az "Gezi gozlem ve inceleme yontemi" ile ilgili hizmet
ici egitime ihtiyac duymaktadrrlar.

•

Ogretmenlerin "olcme-degerlendirme yontemleriyle" ilgili hizmet ici egitime
"orta" dnzeyde ihtiyac duymaktadrr.
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•

Ogretmenlerln olcme-degerlendirme boyutundaki maddelere verdikleri
C

cevaplara gore ogretmenler, hizmet i9i egitime en 90k "Tamlayici dallannus
grid", en az "Coktan secmeli testier" ile ilgili hizmet ici egitime ihtiyaclan
vardir,
•

Ogretmenlerin "arac gerec kullanmn" ile ilgili hizmet ici egitime "orta"
duzeyde ihtiyac duymaktadir,

•

Ogreunenlerin arac-gerec kullammi ile ilgili maddelere verdikleri cevaplar
incelendiginde ogretmenlerin hizmet ici egitime en 90k "Deney raporu
hazirlama", en az "Materyal secimi" ile ilgili hizmet ici egitime ihtiyaclan
vardir,

Bu sonuclara gore ogretmenlerin, alan bilgisi, program bilgisi, ogrenme-ogretme
yontemleri, ol9me-degerlendirme yontemleri ve arac-gerec kullammma yonelik
hizmet ici egitime ihtiyaci oldugu sonucu ortaya ciknustrr,

Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclannm cinsiyet
degiskenine gore sonuclanna gore:
•

Fen derslerine iliskin alan bilgisi, ogrenme-ogretme yontemleri, olcmedegerlendirme ycntemleri ve arac-gerec kullammi boyutlannda ise kadm
ogretmenlerle, erkek ogretmenlerin puanlan arasmda anlamh bir farkhhga
rastlanmamistir.

•

Arastirmaya katilan kadm ogretmenlerin fen derslerine iliskin sadece
"program bilgisi" puanlan arasmda anlamh bir farkhhk gozlenmistir, Buna
gore kadm ogretmenlerin, erkek ogretmenlerin puanlanndan daha ynksek
oldugu gcrulmektedir.

Bu sonuclar, kadm ogretmenlerin programm ogretmen ve ogrencilerden
beklentisi ve kazammlara iliskin hizmet ici egitime daha 90k ihtiyaci oldugunu
gostermektedir.
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclannm mesleki
kidem degiskenine gore sonuclanna gore:
•

Ogretmenlerin fen derslerinde program bilgisine yonelik hizmet i9i egitim
ihtiyaclan, 0-5 yil kideme sahip olanlar icin "cok dnzeyde" olup, 6-10 yil
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kideme sahip olanlar icin "orta", 11-15 yil kideme sahip olanlar icin "cok",
16-20 yil icin "orta'' ve 21 yil ve ustunde kideme sahip olan ogretrnenler icin
"orta" diizeyde saptanmistir.
•

6gretrnenlerin fen derslerinde alan bilgisine yonelik hizmet ici egitim
ihtiyaclan, 0-5 yil kideme sahip olanlar icin "orta" diizeyde , 6-10 yil kideme
sahip olanlar icin orta, 11-15 yil kideme sahip olanlar icin "orta", 16-20 yil
icin "az" ve 21 yil ve ustnnde kideme sahip olan ogretrnenler icin "orta"
diizeyde olarak saptannusnr.

•

Ogrctmenlerin fen derslerinde ogremne-ogretrne yontemlerine yonelik hizmet
i9i egitim ihtiyaclan ise, 0-5 yil kideme sahip olanlar icin "ort"a dnzeyde
olup, 6'."10 yil kideme sahip olanlar icin "orta", 11-15 yil kideme sahip olanlar
icin "cok", 16-20 yil icin "ort"a ve 21 yil ve ustunde kideme sahip olan
ogretmenler icin "orta" diizeyde saptanmistir.

•

6gretrnenlerin fen derslerinde olcme-degerlendirme yontemlerine yonelik
hizmet ici egitim ihtiyaclan, 0-5 yil kideme sahip olanlar icin "orta" diizeyde
olup, 6-10 ytl kideme sahip olanlar icin "orta", 11-15 yil kideme sahip olanlar
iein "orta", 16-20 yil icin "az" ve 21 yil ve ustunde kideme sahip olan
ogretmenler icin "orta" diizeyde saptannnstir.

•

Ogretmenlerin fen derslerinde arac-gerec kullannmna yonelik hizmet ic;i
egitim ihtiyaclan ise, 0-5 yil kideme sahip olanlar icin "ort"a diizeyde olup,
6-10 yil kideme sahip olanlar icin "ort"a, 11-15 yd kideme sahip olanlar icin
"orta", 16-20 · yil icin · "az" ve 21 yil ve ustnnde kideme sahip olan
ogretmenler icin "orta" diizeyde saptanmisnr.

•

Ogretmenlerin mesleki kidemleriyl~ fen derslerinde alan bilgisine yonelik
hizmet ici egitim , ihtiyaclan, olcme-degerlendirmeye yonelik hizmet ici
egitim ihtiyaclan ve arac-gerec kullannmna yonelik hizmet ici egitim
ihtiyaclan arasmda ise anlamh bir farkhhk saptanmarmstrr.

6gretrnenlerin mesleki kidemleri ile fen derslerinde program bilgisine yonelik
hizmet ic;i egitim ihtiyaclan ve ogremne-ogretme yontemlerine yonelik hizmet ici
egitim ihtiyaclan arasmda ise farkhhk belirlenirken; alan bilgisi, program bilgisi,
olcme-degerlendirme yontemleri ve arac-gerec kullammma yonelik hizmet ici egitim
ihtiyaclan arasmda anlamh bir farkhhk belirlenmemistir,
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Bu sonuclara gore, ogretmenlerin meslek, kidemleri artnkca program bilgisine
ve ogrenme-ogretme yontemlerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan azalmaktadir.
Gruplar arasi farkm hangi gruplar arasmda oldugunu belirlemek icin yapilan test
sonuclan incelendiginde 0-5 yil kideme sahip ogretmenlerin program bilgisine
yonelik hizmet ic;i egitim ihtiyaclanmn, 6-10, 16-20 ve 21 yil ve iizeri
ogretmenlerden daha 90k oldugu, aynca 11-15 yil kideme sahip ogretmenlerin de
program bilgisine yonelik hizmet i9i egitim ihtiyaclannm 21 yil ve iizeri
ogretmenlerden daha fazla oldugu sonucuna ulasrlnustir, Yine 0-5 yil kideme sahip
ogretmenlerin

ogrenme-ogretme

yontemlerine

yonelik

hizmet

ici

egitim

ihtiyaclarmm 16-20 yil kideme sahip ogretmenlerden daha fazla oldugu sonucuna da
ulasrlnusnr,
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclannm. hizmet ic;i
egitim alma sikhklan degiskenine gore sonuclanna gore:
•

Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim alma sikhklanna gore,
program bilgisi boyutundaki puanlan, hie hizmet ici egitim almayanlar icin
"cok" diizeyinde olup, 1 kere hizmet ici egitim alanlar icin "orta", 2 kere
hizmet ici egitim alanlar icin "orta", 3 kere hizmet ici egitim alanlar icin
"orta" ve 5 ve daha fazla kez hizmet ici egitim alanlar icinse "orta" duzeyde
saptannnsnr.

•

Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim alma sikhklanna gore,
alan bilgisi boyutundaki puanlan, hi9 hizmet iei egitim almayanlar icin "ort"a
diizeyinde olup, 1 kere hizmet ici egitim alanlar icin "ort"a, 2 kere hizmet ici
egitim alanlar icin "orta", 3 kere hizmet ic;i egitim alanlar icin "orta" ve 5 ve
daha fazla kez hizmet ici egitim alanlar icinse "az" dnzeyde saptannustir,

•

Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim alma sikhklanna gore,
ogrenme-ogretme yontemleri boyutundaki puanlan, hie; hizmet i9i egitim
almayanlar icin "orta" diizeyde olup, 1 kere hizmet ic;i egitim alanlar icin
"orta", 2 kere hizmet ici egitim alanlar icin "ort"a, 3 kere hizmet ici egitim
alanlar icin "orta" ve 5 ve daha fazla kez hizmet ic;i egitim alanlar icinse "orta
"diizeyde saptannusnr.

•

Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim alma sikhklanna gore,
olcme-degerlendirme yontemleri boyutundaki puanlan, hie hizmet ic;i egitim
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almayanlar icin "orta" duzeyinde olup, 1 kere hizmet ici egitim alanlar icin
"orta", 2 kere hizmet i<;i egitim alanlar icin "az", 3 kere hizmet ici egitim
alanlar icin "orta" ve 5 ve daha fazla kez hizmet ici egitim alanlar icinse
"orta" duzeyde saptanrmsnr.
•

Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim alma sikhklanna gore,
arac-gerec kullannm boyutundaki puanlan, hie hizmet ici egitim almayanlar
icin "orta" duzeyde olup, 1 kere hizmet ici egitim alanlar icin "orta", 2 kere
hizmet ici egitim alanlar icin "ort"a, 3 kere hizmet ici egitim alanlar icin
"orta" ve 5 ve daha fazla kez hizmet i<;i egitim alanlar icinse "orta" dnzeyde
saptannnsnr,

Ogretmenlerin. hizmet ici egitim alma . durumlan ile fen derslerinde program
bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan,
egitim

ihtiyaclan,

ogrenme-ogretme

ihtiyaclan, olcme-degerlendirme

alan bilgisine yonelik hizmet ici

yontemlerine

yonelik

hizmet

ici egitim

yontemlerine yonelik hizmet i<;i egitim ihtiyaclan

ve arac-gerec · kullammma yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan arasmda ise anlamh
bir farklihk saptanamamistrr.
Bu sonuclara gore ogretmenlerin

fen derslerine yonelik aldiklan hizmet ici

egitimler, hizmet iei egitim ihtiyaclanm anlamh sekilde etkilememistir,
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclannm

4. ve 5.

s1:111f ogrencisi okutma sikhgi degiskenine gore sonuclanna bakngnmzda:
•

Ogretmenlerin

4, ve 5. smif ogrencisi okutma sikhklanna

bilgisi boyutundaki puanlan,

gore, program

1-3 kez 4. ve 5. smif okutanlar icin "cok"

dttzeyinde olup, 4-6 kez 4. ve 5. smif okutanlar icin "cok", 7-9 kez 4. ve 5.
snnf okutanlar icin "orta" ve 10 ve daha fazla kez 4. ve 5. snnf okutanlar
icinse "orta" dnzeyinde saptanmistir.
•

Ogretmenlerin

4. ve 5. ogrencisi

okutma sikhklanna

gore, alan bilgisi

boyutundaki puanlan, 1-3 kez 4. ve 5. simf okutanlar icin "orta" dnzeyinde
olup, 4-6 kez 4. ve 5. smif okutanlar icin "orta", 7-9 kez 4. ve 5. smif
okutanlar icin "ort"a ve 10 ve daha fazla kez 4. ve 5. simf okutanlar icinse
"az" duzeyinde belirlenmistir,
•

Ogretmenlerin 4. ve 5. ogrencisi okutma sikhklanna gore, ogrenme-ogretme
boyutundaki puanlan, 1-3 kez 4. ve 5. simf okutanlar icin "ort"a duzeyinde
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olup, 4-6 kez 4. ve 5. smif okutanlar icin "orta", 7-9 kez 4. ve 5. simf
okutanlar icin "orta" ve 10 ve daha fazla kez 4. ve 5. smif okutanlar icinse
"orta" dtlzeyde saptanmisnr.
•

Ogretmenlerin 4. ve 5. ogrencisi okutma sikhklanna gore, olcmedegerlendirme yontemleri boyutundaki puanlan, 1-3 kez 4. ve 5. simf
okutanlar icin "orta" diizeyinde olup, 4-6 kez 4. ve 5. simf okutanlar icin
"orta", 7-9 kez 4. ve 5. snnf okutanlar icin "az" ve 10 ve daha fazla kez 4. ve
5. smif okutanlar icinse "orta" dnzeyinde belirlenmistir,

•

Ogretmenlerin 4. ve 5. ogrencisi okutma sikhklanna gore, arac-gerec
kullannm boyutundaki puanlan, 1-3 kez 4. ve 5. simf okutanlar icin "orta"
duzeyinde olup, 4-6 kez 4. ve 5. simf okutanlar icin "ort"a, 7-9 kez 4. ve 5.
smif okutanlar iein "orta" ve 10 ve daha fazla kez 4. ve 5. smif okutanlar
icinse "orta" duzeyde saptannnstir,
Ogretmenlerin 4. ve 5. simf ogrencisi okutma sikhklan ile program bilgisi ve

ogrenme-ogretme boyutta anlamh farkhhga rastlamrken; ogretmenlerin 4. ve 5.
ogrencisi okutma sikhklanna, fen derslerinde alan bilgisine yonelik hizmet ic;i egitim
ihtiyaelan, olcme-degerlendirmeye yonelik hizmet ic;i egitim ihtiyaclan ve arac-gerec
kullammma yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan arasmda anlamli bir farkhhk
saptanmanustir.
Bu sonuclara gore ogretmenlerin 4. veya 5. simf okutma sikhgi arttikca, program
bilgisi ve alan bilgisine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan azahrken; ogrenmeogretme yontemlerine, oli;me-degerlendirme yontemlerine ve arac-gerec kullamnuna
yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclan bu durumdan etkilenmemistir, ·
Gruplar arasi farkm hangi gruplar arasmda oldugunu belirlemek icin yapilan test
sonuclanna bakildigmda fen derslerinde program bilgisine ve ogrenme-ogretme
yontemlerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyacmm 1-3 kez 4. ve 5. smif okutmus
ogretmenlerde, 10 ve daha fazla kez 4. ve 5. smif ogrencilerini okutmus
ogretmenlerden daha yiiksek oldugu sonucuna ulastlmisur.
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5.1.2. Arasnrmamn Nitel Verilerinden Eide Edilen Sonuelar
Ogretmenlerin goruslerine gore sonuclara bakngnmzda:
Ogretmenlerin fen derslerine yonelik goruslerini inceledigimizde, ogretmenlerin
derste en cok duz anlanm ve deney yontemlerini kullandigi sonucuna ulasilmisnr.
Ogretmenlerin duz anlanm yentemini tercih etmesinin en buyuk sebebi zaman
sikmnstdir. Ogretmenlerin en cok tercih ettigi yontem diger yontem ise deney
yontemidir. Ogrctmenlerin deney yapma yontemini tercih etmelerinin en bnyuk
sebebi ise deneylerin ogrencilere yaparak-yasayarak ogrenme imkam sunmasidir,
Arastirmanm bu sonucu nicel verileri de desteklemistir. Ogretmenlerin ogrenmeogretme yontemleriyle ilgili hizmet ici egitime ihtiyaci oldugundan, ogretmenler
farkh ogrenme-ogretme yontemlerini etkin kullanamamakta ve zaman sikmtisi
yasamaktadirlar.
Ogretmenlerin fen derslerinde yasadiklan en buyuk sorun ise mnfredatm yogun
olmasi ve fen dersleri icin verilen sttrede yetistirilememesidir. Ogretmenler bazi
konulann cocuklarm bilissel seviyesinin yukansmda oldugunu ve soyut kaldigim
ifade etmistir, Aynca

ogretmenler arac-gerec ve gorsel materyal sikmtisr

'.ya~amaktad1rlar.
Ogretmenler fen dersinde ogrencilerin daha basanh olmasi icin mufredatm
sadelestirilmesi gerektigini, konulan somutlastirmak icin bakanhk tarafmdan kitapla
'uyumlu CD'ler gonderilmesini ve her okula laboratuar kurulmasmi onermi~lerdir.
Ogretmealer arac-gerec kullanmu ile ilgili sikmn yasamakta ve hizmet ici egitime
'ihtiyac duymakta ancak bu konuyla ilgili eksiklikleri tamamlamak yerine
bakanhktan CD talep etmektedirler.

5.2. Oneriler
5.2.1. Uygulayrcslara Yonelik Oneriler
•

Ogretmenlerin fen egitimine yonelik hizmet ici egitime ihtiyaclan vardir,
Ogretmenlerin ihtiyaclan

goz onune ahnarak

baslamadan once karsilasabilecekleri sorunlarla basa
programlan gelistirilebilir.

ogretmenlerin
yll\.c1u11111~1~11

94

•

Ogretm~nler · lisans egitimini tamamladiktan sonra hizmete baslamadan once
hizni~t.9119e~i egitimlere almarak yasayacaklan sorunlann onune gecilebilir.

•

Ogretmenlerin

ihtiyaclan

goz

onune almarak

hizmet

ici

egitimler

haz1rlanabilir.
•

H~1.rl~~ hj.zm.et i91 egitimler program bilgisi, alan bilgisi, ogrenme-ogretme
yontentleri, olcme-degerlendirme yontemleri ve arac-gerec kullanmu gibi
komilaillbolunerek yfuiitiilebilir.

;•

Ogretn:l.~nl~rin cinsiyet, kidem degiskenleri de dikkate alarak hizmet ici
egitirnler dnzenlenebilir.

•

6gretrnen1er en fazla duz anlanm ve deney yontemini kullanmaktadirlar
Ogr~taj.~ajerediger tekniklerle ilgili hizmet ici egitimler verilebilir.

•

Ogretn:l.enlerin

programm

yogun

olmasiyla

ilgili

zaman

sikmnsi

y~arnaktad1rlar. Program sadelestirilerek ogretmenlere zaman saglanabilir,
, •

Okµllara bakanhk tarafmdan gorse! materyaller gonderilerek, laboratuarlar
kurularak ogretmenlerin dersleri somutlasnrmasma yardimci olunabilir.

5.2.2. Arasnrmaeilara Yonelik Oneriler
•

Bu arastirma ogretmen adaylan veya ortaogretim fen bilgisi ogretmenleri ile
yurutulebilir,

•

Bu arastirma sonuclanndan faydalarularak arastirmacilar, ogretmenlere bir
'

'

'

hizmet ici egitim prograrm h~rrlanabilir. Hazirlanan programi uygulamadan
once on test, progrann uyguladiktan sonra da son test yapilarak programm
etkililigi incelenebilir.
•

Arastmnada kullamlan cinsiyet, mesleki kidem, 4. veya 5. smif okutma
sikhgt ve hizmet ici egitim alma sikhgi degiskenleri farkhlastmlarak
arastmna farkh bir sekilde yuriitiilebilir.

•

Arasnrmada kullamlan anket sorulan gelistirilerek, gorusme sorulan
olusturulabilir ve ogretmenlerin hizmet ici egitim ihtiyaclan sadece nitel
desen kullamlarak daha derinlemesine arastmlabilir.

•

Arastmna farkh dersler icin de uygulanabilir.
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EKLER
EK.1 ilkogretim Fen Bilimleri Dersi ihtiya~ Belirleme Anketi
ilkogretim Fen Bilimleri Dersi Hizmet i~i Egitim ihtiyac1 Belirleme Anketi
Saym Meslektasun,
Bu anket Yakin Dogu -0-niversitesi Egitim Programlan ve Ogretim.i Yuksek Lisans
Programmda yilriitiilmekte olan "4. ve 5. Snuf Ogretmenlerinin Hizmet i9i Egitim lhtiyaclan
ve Gortlslerinin Belirlenmesi" konulu yiiksek lisans tezine iliskin verileri toplamak amaciyla
uygulanacaktir.
·
Anket KKTC Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgma bagh devlet ilkokullannda gorev
yapmakta olan 4. ve 5. smif ogretmenlerinin fen derslerine yonelik hizmet i9i egitim
. ihtiyaclanmn belirlenmesi icin hazirlannnstir, Anket iki bolnmden olusmaktadir. Birinci
bolum anketi dolduran ogretmenlere yonelik kisisel bilgileri icerirken, ikinci bolumse
ogretmenlerin fen derslerine yonelik hizmet ici egitim ihtiyaclanm belirlemeye yonelik
sorulardan olusmaktadir.
·
Ankete verilecek cevaplar sadeee bilimsel amaelar i~in kullamlaeaknr, Anket
sorulanna cevap verirken uygun gordiigiinilz seeenege (X) isareti koymamz yeterli olacaktir.
ilgi ve katkilanmz icin simdiden tesekkur eder, saygrlanmi sunanm,
Cizem Bas
KKTC Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi
Yakm Dogu -0-niversitesi/Egitim Programlan ve Ogretim.iYiiksek Lisans Programi

1. Boliim

1. Cinsiyetiniz:

D

0Erkek

Kadm

2. En son mezun oldugunuz yiiksek ogretim kurumu:

D Ogretmen Okulu D
D Egitim Fakiiltesi
D

Egitim Enstitiisii

D Egitim Yiiksekoknlu

Fen Edebiyat Fakiiltesi

D»iger

3.MeslekiKtdeminiz
Do-Syd

D6-10yd

D

11-15yd

Ot6-20yd

D21y:t1vedahafazla

4. ~imdiye kadar Fen ve Teknoloji ya da Fen BilgisiDersine il~ldn ka~ kez hizmet lei
egitim aldnuz?
Do

D1

D2

03

04

Osvedahafazla

5. Simdiye kadar kae defa ilkokul 4. veya 5. snnf okuttunuz?

DO

D

1-3 defa

D

4-6 defa

D 7-9 defa

D

10 ve daha fazla
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hizmet :ii;f egitirne ne ol~ilde ihtiya~ du:yuyorsunuz':
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Ogrencilere Fen'le ilgili deger kazandmna ile ilgili hizmet i~i
egitimendil~iideibtiya~duyuyorsunuz?
Alan Bilgisi
vncudumuz bllmecesini i;ozelim ilnitesi ilc ilgill hi.zmet i;i egitime
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ne oli;iide ihtiyai; duyuyorsunuz?
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Maddeyi taniyalrm Unitesi ile ilglli hizm.et ii;i egitime ne oli;iide

ihtiyac duvu.Yorsunuz'l
Kuvvet ve hareket iinitesi ile Ugili hfzmet i\'.i egitimf ne iil\'.fide
10 I ihti:ya~duyu:y<n."£Ut1u.c.?

I I?1.L: ve ses Imitesi ile ilgili hlzmd i~iegitime ne ol~fidt ihtiyRi;
11 ou)'ll.yorsunu.z1
~ I Canlilar dunyasm1 gezelim tamyahm Ilnitesi iit: ilgili hizmet i~i.
1 "' ei!ilime ne li!cfide ihtiya_i;:_ du:vnyorsunuz?

! Yasamumzdaki elektrik iinitesi Ile ilgili htzmet i\'.i egitime ne iili;ude

13 ihtiya\- duyuyorsunuz'!

Gezegenimiz Danya tmltesine tlnitesi Uc ilgili hmnet i~i egitime ne
14 1 mi;ude ihtfya{: .duyuyo.su:nuz'!
Simf Fen ve Teknolojl dersi guncel bilgi edinme ile ilgili hizmet iri.
15 l egltim1; ne oii;ude ihtiyaw duyuyorsunuz?

Alan bilgisi ile ilgili internet kullammma yonelik hizmet ii;i egitime
16 I ne i:il\'.ilde ilitiyR~duyuyorsunuz?

o'i'renme- Oiiretme Yontemleri
Laboratuar yontemi Ile ilgili. h~et i~i eiitime ne ol~iide ihtiya~
17 1 duyuyorsunuz?
l Alfa sapkah dfi~unme teknigl tle ilglli bizmct i~i egitime ne iil~iide
18 ihtiya1 duynyorsunuz?
I fsiasyon teknigi Ile ilgili hiZlllet i~iegi.time ne lih;iide ibtiya\!
19 duyuyorsunuz?

I Gosteri teknigi ifo ilgili hizm.et ip egitime ne 6l~ttde ihtiya~
20 duyuyorsunuz'!
Gorsel okuma Ile iigili hizmet iti egitime ne oltildc ibtiya~
21 1· duyuyorsunuz'?
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22 duyuyorsunuz.'l
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egitlme ne cil\'.iide ihtiya~ duyuyorsunuz?
Ogrendlere elestirel du~Unmebecerisi kazandirma Ile iigill hlzmet
i~iegitime ne olrilde ihtiyar dnyuyorsnnuz'!
OgrenciTere problem \'ozme becerisi kazandrrma tle ilgili hlzmet i~i
egifum: ne 611,iide ihtiya~ duyuyorsu11uz'l
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Gezi gozlem ve inceleme yonteml ile ilgili hizmet i,;i cgHime ne

23 ol~ii.de ihtiya~ duyuyorsunuz?

l

!

I

i

Rot oynama He. ilgili hizmet it;i egitime ne oli;ude ihtiya\:
j 2 .•. du;yuyorsunuz? '
· · ·
1

A

I

I

i25 Beyin firtmasi Ile ilgili hizmet i\;i egitime ne olt;udc ihtiyac

!

duvuvorsunuz?

/26

Probleme dayah ogrenme Ile ilgili hiztnet i,;i egitime ne ol,;iide
i.htiy2,; duyuyorsunua? · ·
·

I
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]5 ihtiya.~ dnyuyorsunuz'!
Kavram haritalan fle ilgili hizmet i~i egitime ne i.il~fidc ihtiyac;
36
duyuyorsum:iz'!
Coktan secmeli testlerin Uc ilgili bizmct i!ri egitjmc ne ol~iide
37
ibtiva..: duvuvorsunuz?
·
Ar,:1k uclu sorular ile ilgili hfzmet i~i egitime ne iJl~i.ide ihtiyac;
38
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40
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Arao-Gerec Kullanmu
Materyal hazirlama ile ilgili hizmt:t i~i egitime ne ol1;iidc ihtiya~

-duvuvorsunuz?

·

lviateryal secim! ile ilgUihizmet i~ egffime ne ol,;llde ihtiya~
duvuvorsunuz?

Materyal kullamm bilgisi ilc ilgili hizmd ifi egitime ne iilriide
ihtivac duvuvonnnuz?

l
!
i

;
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4,2 Deney duzenegi hazirlama tle ilgili hizm.ct iri egitime ne oli;fide
·fbtivac duvuvorsunuz?

deneylerinin yapmu ilc ilgili bizmd i~iegitime ne ol~itdc
43 Fen
ihttvac duvnyorsnnuz?
.
Deney raporu hazrrlama Ile ilgili hizmet i~i egitlme ne
44 olttide ihtiyai; duyuyorsunuz?

I
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EK 2. Uzman Gorii~ii Ahnarak Olusturulan Gorii~me Sornlarr
1. Fen derslerinde agirhkh olarak kullandignuz ogretim yontemleri nelerdir?
2. Fen derslerinde yasadrgmiz temel sorunlar nelerdir?
3. Fen derslerinde ogrencilerin daha basanh olmasi icin onerileriniz nelerdir?
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EK 3. Anker Kullamm izni

8.05.2016

Gms'i - Re.Olcek Ku1!a11 n·, izn'

Cizem Bas <cizem.bas90@gmaf!.com>

Re: Olgek Kullarum izni
2 ileti
Sumeyra <smyrdlgr@gmail.com>
Ahci: Cizem Bas <cizem.bas90@gmail.com>

15 Ekim 2015 21:16

Me~aba,
.
4. S1n1f FenVe Teknoloji Dersi Hizmet l9i Egitim lhtiya9 Belirleme Anketi'mi ilgili tezime at1f yaparak
kullanmanrzda hicbir sorun yoktur.
<;al19malanrnzda kolayliklar dilerim.
Sumeyra DOLGERGiL

15 Eki 2015 tarihinde 20:31 saatinde, Cizem Bas <cizem.bas90@gmail.com>

sunlan yazdr

> Merhabalar SOmeyra DOlgergil,
>
Ben <;izem Ba9, Ktbrts Yakm Dogu Oniversitesinde, Egitim Programlan ve Ogretimi YOksek Lisans
Proprarm ogrencisiyim aym zamanda KKTC Milli Egitim Bakanlig1'nda siruf ogretmenligi yapiyorum,
>
K1bns Yakm Dogu Oniversitesi'nde, nicel ve nitel boyut!u bir arasturna yapacag1m arastmnarrun nitel
boyutunda 4. ve 5. sm1f ogretmenlerinin fen bilgisi dersi ile ilgili gorll§lerini, nitel boyutunda lse fen bilgisi
dersine yonelfk ihtiyaclanm belirlemeye c;ali9acag1m, <;al19mamda sizin "Struf Ogretmenlerinin 4. S1rnf Fen Ve
Teknoloji Dersine fli§kin Hizmet lc;i Egitim lhtlyaclannln Belirlenmesi" isimli Gazi Oniversitesi'nde yapt1gm1z tez
.;ali§masmda geli§tirerek, kulland1gm1z "4. S1rnf Fen Ve Teknoloji Dersi Hizmet ic;i Egitim lhtlyac Belirleme
Anketi"ni kulfanmak istiyorum. Buna onaymzm olup olmad1gm1 ogrenmek i9in sizinle lletisim kurmak istedim.
ilginize simclden tesekkur ederim ...
Cizem Bas <cizem.bas90@gmail.com>
Al1c1: Sllmeyra <smyrdlgr@gmail.com>

15 Ekim 2015 22:13

'Iesekkurler SOmeyra Hamm ...

15 Ekim 2015 21:16 tarihinde Si.imeyra <smyrdlgr@gmall.com>
[Almttlanan metin gizlendi]

yszdt
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EK 4. Kuzey Kibrrs Turk Cumhuriyeti Milli Egltim Ve Killtur Bakanhgr Anket
Uygulama Izni

KUZEY KIBRJS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTil\1 BAKANLIGI
ILKOGRETiivi DAIRESi lVfUDURLUGU

Sayi: iOD.0.00-35/2015/lB

~,

,_2/) ..$ J

Lefkesa, 5 Kasun 2015

Saym <;izem BA~,
Tepebasr ilkokulu,
Tepeba~1-Girne.
Mi.idfuliigilmiizebagh ilkokullann 4. ve 5. snuf ogretmenlerine uygulamak istediginiz,
"ilkogretim Fen Bilfmleri Dersi Hizmet i~i Egitim Ihtiyac; Belirleme" konulu anket
sorulan, Talim ve Terbiye Dairesi Mudurlugil tarafmdan incelenmis olup gizlilik ve
gonulli11uk ilkelerine riayet edilerek uygulanmasi uygun gorulmustnr.
Anketi uygulamadan once okul mndurlakleri ile temas kurulmasi ve anket
tamamlandiktan sonra da sonuclann Talim ve Terbiye Dairesi. Mildiirlilgii'ne iletilmesi
hususunda geregini saygi ile rica ederim.

ii
Zu~~ARI
Miidiir Muavini
Miidiir (a)
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EK 5. Ozge~mi~

Kisisel Bilgiler
Adi Soyadi

: Cizem BAS

Degum Yeri ve Y1h : Lefkosa, 1990
lletisim

: cizem _ bas@hotmail.com

Egitim Hayan
Lise

: 20 Temmuz Fen Lisesi I Lefkosa

Li sans

: Atatnrk Ogretmen Akademisi I Lefkosa
Simf Ogretmenligi Bolttmu

Yuksek Lisans

: Y akm Dogu Universitesi, Egitim Bilimleri Enstitiisii
Egitim Programlan ve Ogretiini Ana Bilim Dali

2012-2013 Kumyah llkokulu, Iskele
2013-2015 Beyarmudu llkokulu, Gazimagusa
2015-Halen Tepebasi Ilkokulu, Gime

5. S1n1f Ogretmenlerinin Fen Egitimine Yonelik Hizmet
gitim lhtlyaclan ve GorO~lerinin Belirlenmesi
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