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Ülkemizde öğretmenler 1982 yılına kadar 
Milli Eğitim Bakanlığı'na ba~~ olan ok~ll~rda 
yetiştirilmekteydi. 1982 yılında ogretmen yetıştırme 
görevi, 41 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile üniversitelere devredilmiştir (Azar, 2011, s. 37). 
Öğretmen yetiştiren bütün kurumların üniversitelere 
bağlandıktan sonra üniversitelerde öğretmenlerin 
daha iyi yetiştirilmesi beklenmektedir(Duman, 1991, s. 
4). Bugün gerek 2006 yılında ortaokul programlarının 
gerekse 2011 yılında lise programlarının 
uygulamaya konulmasına karşın öğretmenlerin 
hala geleneksel anlayışı bırakamadıkları, davranışçı 
anlayıştan sıyrılarak yapılandırmacı yaklaşıma 
uygun ogrenme süreçleri oluşturamadıkları 
gözlemlenmektedir. Bu durum uygulama için 
okullara giden öğretmen adayları tarafından, hatta 
bizzat eğitim veren kardrolu öğretmenler tarafından 
deklare edilmektedir. Milli Eğitim sistemi içerisinde 
seki:yü~ _bin öğretmenin yarıya yakını son birkaç 
yıl ıçerısınde yeni atanmış olmalarına rağmen 

p~ogr~·m·ı·n .. felsefesi doğrultusunda kayda değer 
bır donuşumün gerçekleşmediği ve hatta yakın 
g~l~.cekte gerçe~leşmesine yönelik bir umut ışığının 
~~rulmeme.kt~dır. Durum böyleyken Türkiye'nin 
gretmen ıhtıyacının karşılanması için ög" ret 

adaylarının - ·r .. men 

1 
egı ım fakultelerinde yetiştirilmesi 

uygu aması yanınd d • · ·k f ö. ret a egışı akü ite mezunlarının da 
g B" ~e~-~l~aları~ın. yolları açık tutulmaktadır. 

biyat11 ~:~~~~e~:~r~l~~~e~~~~~erin -~a.şta fen ve ede-
mezun olan öğrenciler f k .. I ld~g~şık fakültelerden 
iş!evi doğrultusunda ~e~ ~r~~ erının tem~~ amacı ve 
dın adamı sanat - . ş mekte ve bılım insanı 

' egıtmeni b ı 
1 

görmektedirler S .. k v . o acak şekilde eg· itim 
1 

· oz onusu f k .. I ı 
o an öğrenciler ald ki - . . a u te erden mezun 
• • 1 arı egıtım d - 1 ıçıne giremedikleri Y d ogru tusunda uğraş 
yapabileceklerini düşaün~ -~esl:k edinemediklerinde 
retmenliğe gözlerini d"k uklerı t~k meslek olarak öğ
olarak öğretmen olm ı mektedırler. Bunun sonucu 
açılmasını sağlayacak ~ya kodaklanarak ve bu yolun 
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ıste te bulunmakta ve bunun 

şartlarını oluştarmaya çalışmaktadırlar. 
koordinatörlük işlevi bulunan kurumlara 
bulunulmakta ve ilgili kurumların bir 
larını istemektedirler. Birtakım düzeni 
konusunda zor durumda kalan kuruml 
ve koordinasyon işlevi konumu bultmar\ 
soruna -belki de kısa vadede köklü ola(f 
lecek bir şey olmadığı düşüncesiyle
üretmekte ve üniversitelerin eğitim fa 
yoğunlaştırılmış pedagojik formasyon 
izin vermektedir. Bu yolla başta fen ve 
kültesi olmak üzere her dönem yaklaşık 
değişik fakülte mezununun formasyon 
sının kapısını aralayarak öğretmen olm 
nun açılmasını sağlamaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı bir yandan 
nitelikli yetiştirilmesi amacıyla özellikle 
yeterliklerinin belirlenmesine yönelQQbjr 
gerçekleştirirken; öte yandan da açılan 
formasyon sertifika eğitimi programlarJ, 
herkese, belirlenen öğretmen yeterli 
ederek öğretmenlik yolunu açmaktad 
oluşan bu ikilem, nitelikli öğretmen 
sunda kamuoyunda çok ciddi endişeler: 
dır (Azar, 2011, s. 37). 

. D_ö~t dönemdir değişik dersler iş 
mın ıçınde yer almış bir öğretim üyest 
lamada karşı karşıya kalınan ve üzeri 
gereken birkaç noktayı eğitim dünya 
s.unmak ve ilgililerce tartışılmasına kapl 
tıyorum. 

Temel soru şu: 'Eğitim faldMbl• 
pedagojik formasyon eğitimleri; 
lar~nm mesleğe hazırlanmalanlHM 
edıyor mu, öğretmen adaylanmn 
felsefesi doğrultusunda meslek 
layaca~ pedagojik bir altyapı 
~e en onemlisi de bütün bum.n. 
1'~~~~ eğitimleri sürecinde olıUsılllliıl 
~onuştürecek bir paradigma delil~ 
lıyormu?' 



'1-
ôğretmen Yetıştırrnf-:> 

.......................................................................................................................................................... 

.Alanında bilgi birikimi en üst dü
~eyde olan öğretmen, iyi öğret
men ol~rak nitelendirilmemek
tedir. Oğrenciye doğru bilgiye 
ulaşma yol~~nnı ?ğreten, bilgiye 
ulaşmada ogrencıyi sürece etkin 
bir şekilde katan ve ulwjılan bil-
giyi yaşam kelitesini artırmada -
kullanma yollannı gösteren öğ- · 
rentmen en iyi öğretmendir. Şu halde iyi öğretmenlik yapmak için bilgi sahibi 
olmak gereklidir ancak yeterli değildir. 

Lisans eğitiminde bilgi bombardımanına tutulan 
bu öğretmen adaylarında 'Bilgi birikimim iyi, ben iyi 
öğretmenlik yaparım. Formasyon eğitiminde belgemi 
alayım yeter.' şeklinde temel algı belirgin bir şekilde 
gözlemlenmektedir. Günümüz dünyasında geçerli 
olan nitelikli öğretmen tanımı şöyledir: Alanında bilgi 
birikimi en üst düzeyde olan öğretmen, iyi öğretmen 
olarak nitelendirilmemektedir. Öğrenciye doğru bilgi
ye ulaşma yollarını öğreten, bilgiye ulaşmada öğrenciyi 
sürece etkin bir şekilde katan ve ulaşılan bilgiyi yaşam 
kelitesini artırmada kullanma yollarını gösteren öğ
rentmen en iyi öğretmendir. Şu halde iyi öğretmenlik 
yapmak için bilgi sahibi olmak gereklidir ancak yeter
li değildir. Ulaşılan bilginin beceri olarak sergilenerek 
bir anlam kazanması, belli bir düzeyde işlev görmesi 
ve bir işe yaraması için bilginin yerli yerince kullanıl
masının gereğini vurgulayan bir algının oluşturulma
sı, bilgiyi kullanabilme becerilerinin kazandırılması 
ve öğrencilere bilgiyi beceriye dönüştürebilme yeter
liği kazandıracak ve deneyim sağlayacak ~rtam.l~r~n 
oluşturulması gerekir. Bütün bunların olabılmesı ıçın 
eğitim lideri olan öğretmenin pedagojik bir.ba~ış açı
sına sahip olması ve bu pedagojik altyapı ıle oğren
me sürecine yön vermesi gerekir. 

Lisans eğitimi sonrası formasyon eğitimine 
başlayan öğrencilerin/öğretmen adayla~ının_ hem 
iyi öğretmen olma isteğini dek~are ~ttıklerı ~~~ 
de pedagojik yeterliği önemsızleştırm_e . ~ğılımı 
sergiledikleri gözlemlenmektedl~. Ha~~ .~ılgının h:r 
şeyi, her sorunu halledebileceğı v: ıyı öğr:tmenlık 
için bilgi sahibi olmanın yeterli oldugunu belırtenlere 
rastlanılmakta, eğitim fakültelerinde formasyon 
.. . . sadece atanmada kullanacakları 

egıtımıne .. 
belgeyi almak için geldiklerini açık açık soyleyen 
.. • .1 /o""ğretmen adaylarıyla karşılaşılmaktadır. 
ogrencı ere ·· d"I b·ı· 
B d doksal b ir yanılsamadan soz e ı e ı ır. 
ura a para , 
Öğrencilerin söz ve davranışlarına bakıldığında Fen 

ve edebiyat fakültelerinin kendi kendine referans 
veren bir yapısının olduğu' algısı oluşmaktadır. 
Ancak bu algının 'ortaöğretime iyi öğretmen 
yetiştirme amacına' uygun bir zemin oluşturmadığı, 
oluşturamayacağı açıktır. 

Geleneksel uygulamada hakim olan davranışçı 
yaklaşıma göre öğretmenin bilgiyi aktarma görevi 
varken çağdaş anlayışta öğretmenin rehberliğinde 
öğrencinin bilgiye ulaşması söz konusudur. Bilgi 
sahibi olan fakat pedagojik bir bakış açısına sahip ol
mayan öğretmenin bilgi aktarıcı rolünü bırakarak öğ
rencilerini merkeze alıp onların bilgiyi keşfetmelerini 
sağlayacak öğrenme sürecini tasarlamaları mümkün 
değildir. Son zamanlarda gelişmiş ülkelerde öğret
menin de öğrenen ortağı olduğu etkileşimli öğren
me süreçleri konuşulurken, ülkemizde hala bilgi biri
kimine sahip değişik fakülte mezunlarının -pedagojik 
bir bakış kazanmadan- iyi öğretmenlik yapacakları
nı söylemeleri, işin öneminin bilmediklerinin veya 
eğitimi herkesin yapabileceğine dair bir ön kabul 
olduğununun açık bir göstergesidir. Eğitim lideri ve 
uygulayıcısı olan öğretmenlerin okullarda planlayıp 
gerçekleştirdikleri eğitim süreçlerinin içerik ve nite
likleri şu şekilde farklılık gösterir: 

Öğretme süreci: öğretmen - bilgi - aktarma 
(öğretmen merkezli - öğrenci pasif), 

Öğrenme süreci: öğrenci - bilgi - ulaşma (öğretmen 
rehberlikli - öğrenci etkin), 

Etkileşimli etkin ogreşme süreci: 
öğretmen+öğrenci-bilgi-keşfetme, farkına varma 
(öğretmen öğrenen ortağı ve rehber - öğrenci etkin). 

Eğitimin amacı, bireyleri yaşama hazırlamaktır. 
Okulda kazandırılan bilgilerin, yaşam sorunlarına 
transferi sağlanmadıkça, o okul görevini yapmıyor 
demektir. Bütün derslerde konular işlenirken 
öğrencilerde her şeyde usa vurma alışkanlığı 

kazandırmanın yararı açık bir şekilde ortadadır. Ha~; 
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ders olursa olsun konuların hayata transferi gözden ırak 
tutulursa, okulun hayattan kopuk birtakım çalışmalar 
yapmaktan öte gidemediği gerçeği ortaya çıkar (Altın, 
2007, 17). 

Öğrencileri süreçte etkin kılarak onların lokomotif 
becerileri kazanmalarına ve geliştirmelerine fırsat 
verecek öğreşme süreçlerini tasarlayıp uygulayabilen 
öğretmenler, bildiğinin bilincinde olan ve birikimini 
günlük yaşamda kullanarak yaşam standardını 
artırabilen bireyler yetiştirebilirler. Eğitimin temel 
amacı da öğrencilerin bulundukları sınıf seviyelerinin 
gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak bir üst sınıfa, 
bir üst eğitim kurumuna ve en son olarak da gerçek 
hayata ve meslek yaşamına hazırlamaktır. Bilgi aktarılan 
ve sürekli bilgiye maruz kalan öğrencilerin bu edilgin 
konumlarıyla eğitimin yukarıda zikredilen amaçlarına 
uygun bir donanımla yetişmeleri mümkün değildir. 

Aktif öğrenme ve öğreşme süreçlerinde öğrencilerin 
etkin katılımları sağlanarak onlarda üst düzey dilsel, 
zihiııll!I ve sosyal beceriler kazandırabilecek ortamlar 
oluşturulmalıdır. Bu şekilde öğrenci merkezli eğitimle 
lokomotif beceriler kazandırıldığında öğrenciler, 

öğretmenin aktaracağı bilginin sınırlarını aşacak ve 
öğretmenin hedeflediği bilgiden çok daha fazlasına 

ulaşabilecektir. Böylece, öğrenci kendisine sunulan 
sınırlı ve hazır bilgi yerine emek verip zaman ayırarak 
bilgiye bizzat ulaşacak ve o bilgi öğrenci için kalıcı ve 
kullanılabilir bilgi olacaktır. Şu halde öğrenciye hazır 
bilgiyi aktarmanın eğitsel değeri, öğrencinin etkin 
katılımı ile ulaştığı bilginin eğitsel değeri ve günlük 
yaşama katkısı bir değildir. Öğretmenin sınıfta sunacağı 
bilgi sınırlıdır buna karşın öğrencinin ulaşacağı bilgi 
ise sınırsızdır. Yeter ki öğrenciye bilgiye ulaşma yolları 
gösterilsin, bilgiye ulaşma yeterlekleri geliştirilsin ve en 
önemlisi de öğrencilerin birşeyler başarabileceğine dair 
bir inancın yeşermesine uygun bir ortam oluşturulsun . 

Çağın gereklerine uygun donanımlı öğrenciler 

yetiştirerek meslek ve sosyal yaşama hazırlamada 

öretmen niteliği büyük önem taşımaktadır. Başkan ve 
Aydın (2006), kaliteli öğretmen eğitimi verilmesi kadar 
öğretmen seçimine de önem verilmesinin gereğini 

şu şekilde belirtmektedirler: Öğretmen eğitiminde 
kalite sorunları ve istihdamda yaşanan güçlükler 
de göz önünde bulundurularak, her branş için alan 
bilgilerini de ölçmeye yönelik daha kapsamlı mesleki 
sınavların yapılması gerekli görülmektedir. Bu sınavları 
tamamlayıcı bir unsur olarak, öğretmen adaylarının 
canlı mesleki performanslarını sergiledikleri uygulama 
sınavları (örnek ders sunuları) yapılarak, söz konusu 
sınavlarda, üniversitelerden seçilen alan uzmanları jüri 
üyesi olarak görevlendirilebilir. Bu tür sınavlar yoluyla, 
adayların kişisel özellik ve becerilerinin (Türkçeyi doğru 
kullanma, alan diline sahip olma, iletişim becerileri 
vb.) öğretmenlik mesleğinin niteliğine uygun olup 
olmadığının da test edilmesi mümkün olacaktır (s. 
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41 ). Görüldüğü gibi nitelikli öğretmen yetiştirilmesi 
ve seçiminde alan bilgisi yanında Türkçeyi doğru 
kullanma, iletişim becerileri vb. yeterliklerle örnek 
ders anlatımlarını içeren uygulamaları (canlı mesleki 
performans) gerekli görülmektedir. O halde pedagojik 
formasyon eğitiminde öğretmen adaylarının bu 
nitelkleri kazanacak bir eğitim sürecine tabi tutulması 
gerekmektedir. 

Günümüzde eğitim lideri olan öğretmenin öğrenci 
merkezli çağdaş eğitim verebilmesi için herşeyden ewel 
bilgi aktarma rolünü bırakarak çok uyaranlı öğrenme 
ortamları oluşturup gerçekleştirebilecek pedagojik bir 
alt yapıya sahip olması gerekir. Eğitim fakültelerinde 
ve özellikle de değişik fakülte mezunlarına öğretmenlik 
yolunu açan formasyon eğitiminde öğretmen adaylarına 
amaç ve anlama uygun eğitim liderliği yapabilecek 
pedagojik bir bakış açısı kazandırılması zorunludur. 

Eğitim fakülteleri dışında herhangi bir fakülteden 
mezun olan öğretmen adaylarının verilecek eğitimlerle 
donanımlı bir şekilde yetişebilmeleri için; 

Lisans eğitimleri sürecinde de eğitime olan bakış 
açılarının değiştirilmesi, formasyon eğitiminin verimli 
olması için olumlu bir zemininin oluşturulması gerekir. 

Lisans eğitimleri sürecinde 'Bilgili olan öğretir, 
önemli olan bilgidir: algısının yerine, 'Bilgi gereklidir 
ama yeterli değildir: anlayışı yerleşmiş olmalıdır. iyi bir 
eğitim lideri olmak için pedagojik bir yeterliğin ihtiyaç 
olarak görülmesi zorunludur. 

Bilgi yerine birey odaklı büyük eğitim resmini tüm 
ayrıntılarıyla görmek için çağdaş dünyadaki öğretmen 
niteliğini iyi anlamak gerekir. 

Eğitim fakültelerinde başarılı ve verimli bir süreç 
ilerletilebilmesi için eğitim verilecek grupların plan
lanmasına özen gösterilmelidir. Ders verecek öğretilft 
elemanlarının performansları ve öğretmen adaylarının 
süreci özümsemeleri için grupların üst üste, sıkıştırılmış 
bir şekilde oluşturulmaması gerekir. 

Değişik fakültelerden mezun olan öğrencilerin or
taöğretimde istihdamı düşünülüyorsa bu fakültelerin 
tanımı ve öğretim programları yeniden düzenlenmeli; 
~ğretmen olacak öğrencilere formasyon ile ilgili dersler 
lısans eğitimi sürecine yayılarak verilmelidir. 
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