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Dear Colleagues 

We are really honoured to hold 18th International AMSE-AMCE-WAER Congress at Anadolu University in 

Turkey. The Congress, which is held in Turkey for the first time, is carried out with the support of international 

advisory and scientific councils comprising prominent representatives from approximately 40 countries including 

Turkey. The overall theme of the Congress is specified as “Teaching and Training Today for Tomorrow” and it is 

aimed to bring various views on current educational practices which prepare both students and teachers for the 

future together, to discuss the precautions to be taken for a more qualified education system, to share new 

educational practices, and to generate ideas on future education and 21st century schools. Under the overall theme 

of the congress, the discussions are decided to be held in six sub-themes listed below:  

  

1. Teaching and Training Today for Tomorrow: Which Public? 

2. Teaching and Training Today for Tomorrow: Which Issue? 

3. Teaching and Training Today for Tomorrow: Which Policies? 

4. Teaching and Training Today for Tomorrow: Which Methodologies? 

5. Teaching and Training Today for Tomorrow: Which Knowledge? 

6. Teaching and Training Today for Tomorrow: Which Teachers and Trainers? 

I wish the issues discussed in the Congress will contribute to increase international sharing, to extend the areas of 

scientific cooperation and to initiate new project partnerships. With these wishes, I kindly send my regards to all 

the participants.  

 

 

                                                                                                                                                                                                   
Assoc. Prof. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL 

                                                                                        President of  XVIII CONGRESS AMSE-AMCE-WAER  

                                                                                                  Teaching and Training Today for Tomorrow 
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Elisabeth Plé 

La Trace Écrite: Une Cristallisation De Pratiques Enseignantes Observées En Séances De Lecture 

D’école Et De Collège 

Aurore Promonet 

La Relation École-Familles Comme Espace De Réflexion Pour Une Coéducation Active 

Chair(s):   Liliane Pelletier, Annick Lenoir-Achdjian 

Presentations of the Symposium 

Entre Coéducation Et Socialisation Des Familles Au Monde Scolaire: La Construction De La Relation 

École-Familles Dans Une Double Tension 

Xavier Conus, Tania Ogay 

L’entrée À L’école, Un Rite De Passage? De La Perméabilité Des Frontières Lors De La Construction 

De L’espace Scolaire Entre Parents Et Enseignants 

Nilima Changkakoti, Laurent Fahrni 

Soutien À La Parentalité: Ambiguïté Ou Certitude Dans L’accompagnement Des Pratiques Éducatives 

Thierry Malbert 
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La Collaboration École-Famille À Sherbrooke, Québec; La Parole Aux Parents. 

Annick Lenoir-Achdjian 

De La Nécessaire Contextualisation Pour Construire Un « En Commun ». Apports Des Sciences De 

L’éducation. 

Liliane Pelletier 

Les Finalites Educatives Scolaires : Conceptions Et Enjeux 

Chair(s):   Yves Lenoir, Oktay Cem Adıgüzel, Frédéric Tupin 

Presentations of the Symposium 

Marcher Sur Le Fil Du Rasoir : Les Fes Entre Traditionnalisme Et Néolibéralisme 

Yves Lenoir 

Le Modèle De L’école Républicaine Française Et Les Pratiques Déclarées Des Enseignants 

Daniel Niclot 

Les Conceptions Que Les Maîtres Ont Des Finalités De L'école D'aujourd'hui 

Philippe Charpentier 

Social and Emotional Development of Children – An Important Aim For Preschool And Primary 

Education 

Otilia Clipa 

Continuité Et Rupture: Les Finalités De L’éducation Roumaine De La Maternelle Au Secondaire À 

Travers Les Réformes Postcommunistes 

Otilia Clipa, Otilia Ignatescu 

Les Fes Dans Le Curriculum De Langue Roumaine Et Littérature: Enjeux Actuels Et Perspectives 

Rodica Nagy, Otilia Ignatescu 

Interroger Les Finalités Éducatives Scolaires En Turquie: Une Analyse Sur Le Changement Des 

Orientations Politiques, Économique Et Sociales 

Oktay Cem Adıgüzel 

Interroger Les Finalités Éducatives Au Sein D’une Région Ultra-Périphérique Européenne: Quel Degré 

De Contextualisation? 

Frédéric Tupin, Christine Françoise 

Comment Les Enseignants Du Primaire Conçoivent Les Finalités Éducatives Scolaires Des Écoles Du 

21e Siècle? : Le Cas De La Turquie 

Oktay Cem Adıgüzel, Seray Tatlı Dalioğlu, Onur Ergünay 

Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulamaları ve Öğretmen Yetiştirme 

Chair(s):   Şerife Yücesoy Özkan 

Presentations of the Symposium 

Türkiye’de Geçmişten Günümüze Özel Eğitim Öğretmeni Yetiştirme 

Aysun Çolak, Şerife Yücesoy-Özkan, Nuray Öncül, Çimen Acar 

Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Yanlışsız Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerinin 

Belirlenmesi 

Şerife Yücesoy-Özkan, Nuray Öncül, Aysun Çolak 

Öğretmen Adaylarının Benzeşim Ortamında Öğretim Yapma Sürecindeki Video Kayıtlarına Dayalı 

Olarak Kendi Performanslarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi 

Aysun Çolak, Nuray Öncül, Aysun Çolak, Fidan Güneş Gürgör 

Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Beklentileri 

Şerife Yücesoy-Özkan, Funda Aksoy, Aysun Çolak, Çimen Acar, Nuray Öncül, Sunagül Sani-

Bozkurt, Özlem Dalgın-Eyiip 

Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Beklentileri 

Nuray Öncül, Funda Aksoy, Çimen Acar, Şerife Yücesoy-Özkan, Aysun Çolak, Gülden Bozkuş-

Genç, Seçil Çelik, Fidan Güneş Gürgör 
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Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Devam Ettikleri Ortama 

İlişkin İlk İzlenimleri 

Çimen Acar, Aysun Çolak, Nuray Öncül, Funda Aksoy, Şerife Yücesoy-Özkan 

L'interculturel Critique: Vers Une Articulation Complexe De La Diversité Et De L'altérité Dans L'acte 

D'enseigner, De Former, D'intervenir Et De Socialiser 

Chair(s):   Annick Lenoir, Driss Alaoui 

Presentations of the Symposium 

Place Et Usage De La Réflexion Et De La Critique Dans La Pratique Du Journal Interculturel 

Driss Alaoui 

Soigner Avec L’ailleurs: La Culture Comme Élément Actif Au Risque De L’assignation À Origine 

Nilima Changkakoti 

Altérité Et Construction Identitaire Dans Les Manuels D’enseignement En Histoire Et Géographie De 

La Réunion 

Pierre-Éric Fageol 

Vous Avez Dit ‘Compétence Culturelle’ …. ? Nous Disons …’Compétence’ … Dans Une Perspective 

De Sensibilité Interculturelle Et De Justice Sociale... 

Annick Lenoir, Bilkis Vissandjee 

De La Diversité Culturelle Au Dialogue Interculturel, Quel Défi? 

Thierry Malbert 

Sens Et Pratiques De L'interculturalité Des Professionnels Du Travail Social Et Éducatif Intervenant En 

Milieu Populaire Multiculturel. Une Analyse Secondaire Du Contenu De Groupes De Discussions 

Réalisés Avec Des Travailleurs Sociaux Et Enseignants En Belgique Francophone. 

Ural Manço 

Quelle Éthique Pour L’interculturel? 

Annick Lenoir 

El Uso De Los Resultados De La Evaluacıón En La Formacıón De Hoy Para El Mañana 

Chair(s):   Alicia Rivera Morales 

Presentations of the Symposium 

La Apropiación Del Discurso Académico En La Educación Superior De Los Pueblos Originarios: El 

Caso De Los Resumenes Escolares Como Práctica De Evaluación 

Antonio Carrillo Avelar 

Evaluación Docente, Cambio O Continuidad: Representaciones Sociales De Profesores Indígenas 

Manuel López López 

Los Concursos De Oposición Abierto Como Práctica De Evaluación Docente: Representaciones 

Sociales De Académicos De La Unam 

María Elena Jiménez Zaldívar 

La Evaluación Para Acceder Al Puesto Directivo En Secundarias Mexicanas. 

Mayra Rocha Balcázar 

Las Implicaciones De La Evaluación En México 

Ruth Díaz Ramírez 

Evaluación En Escuelas Oficiales De Alto Y Bajo Logro 

Brenda Itzel Gutiérrez Cervantes, Mario Muñoz Urías 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Öğrenme-öğretme yaklaşımları 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quelles méthodes? 

Teaching and training today for tomorrow: Which methodologies? 

Educar y formar hoy para mañana: ¿Qué métodos? 
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Digital Didactics: From Specific Content Learning Domains to Technologically Driven Learning 

Outcomes. 

Chair(s):   Martin Riopel, Zacharoula Smyrnaiou 

Presentations of the Symposium 

Development of a Video Game On Fractions Concept Learning for Elementary School Students 

Martin Riopel, Stéphane Cyr, Patrick Charland, François Boucher-Genesse, Dumont Jean-

Guillaume, Dany Joly 

The Pedagogy Underlying P.I.A.NOVA, A Software to Foster Innovation in Teaching 

Julien Mercier 

Negotiating Fundamental Particles And Neutrinos Through CLIL: Having An Interactive Simulating 

Environment As A Common Ground 

Zacharoula Smyrnaiou, Evangelia Petropoulou 

ABRACADABRA: Challenges of Designing The French Version of This Evidence-Based Software 

For Early Literacy Learning 

Line Laplante, Monique Brodeur, Julien Mercier 

The Comparative Effectiveness On Students' Science Achievement of Virtual Simulations, Virtual 

Laboratories And Video Games Versus Traditional Instruction: A Meta-Analysis 

Lucian Nenciovici, Martin Riopel, Patrice Potvin, Patrick Charland, Julien Mercier, Pierre 

Chastenay, Steve Masson 

Choisir Des Méthodes D’enseignement Qui Tiennent Compte Des Aspects Cognitif Et Affectif De 

L’apprentissage Et De L’enseignement Des Sciences Et De La Technologie 

Chair(s):   Patrice Potvin 

Presentations of the Symposium 

L’enseignement Des Sciences Et De La Technologie Au Sénégal: Quel Intérêt Pour Les Élèves Du 

Premier Cycle Secondaire? 

Ousmane Sy, Potvin Patrice 

Variations in the Situational Interest of Groups of 5th And 6th Grade Girls Toward Class Activities in 

Science and Technology 

Marie-Hélène Bruyère, Patrice Potvin, Julien Mercier 

Effects of the Correction of Spontaneous Errors on the Cerebral Activity of Novice Science Students 

Who Adhere to a Common Intuitive Misconception in Electricity 

Lucian Nenciovici, Lorie-Marlène Brault Foisy, Patrice Potvin, Martin Riopel, Steve Masson 

Development of a Cognitive Task To Evaluate The Role of Inhibition in the Context of Learning 

Chemistry 

Guillaume Malenfant-Robichaud, Patrice Potvin, Steve Masson 

« Assessing Anything Subjective is out of the Question in My Science Class »: Science And 

Technology High School Teachers’ Practices in Sexuality Education 

Guillaume Cyr, Patrice Potvin, Joanne Otis 

Defining The Role of Inhibition in Scientific Education 

François Thibault, Patrice Potvin, Steve Masson  

Development, Validation and Use of a Questionnaire For In-Service Secondary School Science 

Teachers: Assessing the Effects of Beliefs On Student’s Motivation to Learn Science 

Bénédicte Boissard, Patrice Potvin 

Effect of Context-Based Learning Integrating Environmental Preoccupations On Girls and Boys 

Situational Interest: A Psychophysiological Study 

Alexandra Bolduc, Patrick Charland  
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Connecting The Educational With The Neuroscience in Educational Neuroscience: Interpreting Online 

Psychophysiological Measures to Uncover the Dynamics of Affect and Cognition in Realistic Learning 

Settings 

Chair(s):   Julien Mercier, Tassos Mikropoulos, Patrick Charland 

Presentations of the Symposium 

Why Online Measures of Learning Are Critical For The Future of Educational Neuroscience 

Julien Mercier, Tassos Mikropoulos 

How to Get Good Brain Electrical Signal During a Verbalization Task: A Methodological Approach To 

Remove Articulation Artefacts 

Mélanie Bédard, Isabelle Gauvin, Julien Mercier, Dave Saint-Amour 

Cognitive Load in The Assessment of Word Reading Difficulties In Children 

Line Laplante, Julien Mercier, Mélanie Bédard 

Joint Consideration of Neurophysiological And Behavioral Data In Identifying Dyslexia in Children 

And Developing Reading Remediation in Educational Settings 

Mélanie Bédard, Line Laplante, Julien Mercier 

Comparing Engagement and Cognitive Workload between Successful and Unsuccessful Problem-

Solvers During an Educational Video Game Task 

Yannick Skelling-Desmeules, Patrick Charland, Martin Riopel 

Problem Solving in Physics: A Pupillometric Perspective 

Patrick Charland, Alexandre Williot, Pierre-Majorique Léger, Julien Mercier,  

Yannick Skellling-Desmeules, Hugo G. Lapierre 

 

 

 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Bilgi türleri 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels savoirs? 

Teaching and training today for tomorrow: Which knowledge? 

Educar y formar hoy para mañana: ¿Cuáles saberes? 

Enseigner Et Former Aujourd’hui Pour Demain: Un Portrait De La Recherche En Didactique, Ses 

Forces Et Ses Contributions 

Chair(s): Anderson Araujo-Oliveira, José Carlos Libâneo, Pascal Grégoire, Alejandra Morales 

Presentations of the Symposium 

La Didactique Du Français, Langue Première, À L’ère Des Technologies 

Pascal Grégoire 

Enseigner Et Former Aujourd’hui Pour Demain: Un Portrait De La Recherche Québécoise En 

Didactique Des Sciences Humaines Et Sociales Au Primaire 

Anderson Araújo-Oliveira 

Du Transfert Des Travaux De Recherche Sur Les Pratiques De Classe: Le Cas Des Recherches En 

Sociodidactique 

Marie-Claude Penloup 

L’enseignant Et Son Rôle Dans Le Processus D’enseignement Apprentissage De La Géographie À 

L’école Primaire: Réflexions Sur La Notion D’activité Didactique 

Thierry Philippot, Philippe Charpentier 

Balanço De Concepções Sobre A Natureza E Os Modos De Realizar Investigação Didática No Brasil 

José Carlos Libâneo, Roberto Valdés Puentes  
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Enjeux Relevant De L’adoption De La Perspective Didactique Dans L’interprétation Des Difficultés 

D’apprentissage Des Élèves Du Primaire En Mathématiques 

Thomas Rajotte 

Une Ingénieure Didactique Basée Sur Les Styles D'apprentissage Des Etudiants 

Aysegul Saglam Arslan, Ümmü Gülsüm Durukan 

 Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Geleceğin eğitimcileri 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels enseignants et formateurs? 

Teaching and training today for tomorrow: Which teachers and trainers? 

Educar y formar hoy para mañana: ¿Qué profesores y formadores? 

Formacıón Inıcıal Y Contınua De Docentes 

Chair(s): Hilda Alicia Guzmán Elizondo, Edith Arévalo Vázquez 

Presentations of the Symposium 

¿Quiénes Forman A Los Docentes? Caracterización De La Capacidad Académica De Educación 

Normal 

Hilda Alicia Guzmán Elizondo, Edith Arévalo Vázquez, Noé Carmona Moreno 

Las Instituciones De Educación Superior Y La Profesionalización De Los Docentes De Educación 

Básica 

José Humberto Trejo Catalán 

Una Mirada A La Percepción Docente Ante Los Retos De La Postmodernidad 

Cyomara Inurrigarro Guillén, Rafael Alberto González Porras 

Encuentro De Estudiantes Normalistas: Una Experiencia Profesional 

Carla Adriana Tijerina Echavarría, María Elena Garza Almaguer, Gerardo De Jesús Mendoza 

Jiménez, Avelina Saldaña Bernal, Adriana Domínguez Saldívar, Miriam Elizabeth Sáenz García 

Percepción De Docentes Y Alumnos Sobre El Plan de Estudios LEP 2012 de la Escuela Normal  

Miguel F. Martínez 

José Luis Domínguez Aguirre, Rogelio Reyes Reyes, Humberto Leal Martínez 

Implementación Del Plan De Estudios 2012 En Los Campos Formativos De Prácticas Profesionales Y 

Preparación Para La Enseñanza Y El Aprendizaje 

Ayme Alejandra Rodríguez Vázquez, Fausto Humberto Alonso Lujano, Blanca Esthela Ledezma 

Durán, Yuri Aleida Rodríguez García 

La Violencia Escolar: Una Visión Desde Los Estudiantes Normalistas 

Elvira Alicia Sánchez Díaz, Nancy Bernardina Moya González, Xóchitl Ivette Cuéllar Elizondo 

Ocentes Noveles Y Expertos: Retos Y Oportunidades 

Benito Delgado Luna, Octavio Garza Adame, Ma. Guadalupe Martínez Ortiz, Cyomara Inurrigarro 

Guillén 

Análisis De Prácticas Matemáticas En Las Aulas. Una Estrategia Para El Desarrollo De La 

Competencia Didáctica De Los Docentes 

Mario Martínez Silva 

El Desarrollo De Las Competencias De Investigación Durante La Formación Inicial Docente: De La 

Observación Y Análisis De La Práctica Educativa A La Tesis De Investigación 

Mireya Chapa Chapa 

Entornos Telemáticos Para Gestionar Y Organizar Procesos De Enseñanza En Las Prácticas Docentes 

De Estudiantes Normalistas 

Flor Del Carmen Montes Rodríguez, Sandra Nelly Martínez Cantú, Arturo Pérez Patiño 

Las Competencias Profesionales Y Su İmpacto En El Desempeño Docente 

Alejandro Rodríguez González 
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Internationaliser La Formation Des Enseignants De Demain A L’aide De Projets Collaboratifs Orientes 

Recherche : Le Programme Peers 

Chair(s): Jean-Luc Gilles, Soledad Soldevila 

Presentations of the Symposium 

Introduction : Internationaliser La Formation Des Enseignants De Demain À L’aide De Projets 

Collaboratifs Orientés Recherche : Le Programme PEERS 

Jean-Luc Gilles, Soledad Soldevila 

Du Projet À La Réalisation De Deux PEERS Entre l’UCA-Marrakech et la HEP Hep-Vaud 

Abdelaziz Razouki, Samyr Chajai 

Entre Concept Et Identité, Le(s) Territoire(s) En Géographie Scolaire: Regards Croisés Et Enjeux À 

Partir Des Cas De La France Et De La Suisse Romande. 

Sylvie Joublot Ferré, Jean-François Thémines 

Validation, Optimisation, Application Et Élargissement Du Test Diagnostic D'espagnol De Niveau B2 

Pour Les Étudiants Qui Entrent À l'USIP 

Soledad Soldevila, Emilio Aliss 

Optimiser l’impact De La Formation Continue Universitaire : Développement D’un Nouvel Instrument 

D’évaluation Du Transfert Des Acquis Sur Le Terrain Professionnel 

Yves Chochard, Jean-Luc Gilles 

Education En Vue D’un Développement Durable Et Formation Des Enseignants : Analyse D’une 

Leçon Dans Les Contextes Français Et Suisse 

Alain Pache, Vincent Robin 

Diversité: Regards Croisés… 

Bessa Myftiu Myftiu 

Développement Durable, Formation Des Enseignants, Apprentissage Des Élèves : Apprendre En 

Réalisant Des Courts Métrages 

Maria Brulé, Lars Pedersen  

Las Competencias Desarrolladas Por Los Participantes en la Especialidad Docencia en Educación 

Primaria: Una Experiencia De Formación En Servicio 

Chair(s):  Mireya Chapa Chapa, Gustavo García Ríos 

Presentations of the Symposium 

Organizar, Realizar Y Evaluar El Trabajo Educativo: Planificación Y Evaluación, Procesos Clave Del 

Trabajo Docente 

Lucía Zamora De León 

Mejorar Profesionalmente Para Ayudar A Los Alumnos A Aprender: La Reflexión Sobre La Propia 

Práctica 

Francisco Ovalle Perales 

Asumir Las Responsabilidades Legales Y Éticas De La Profesión: El Conocimiento De Las 

Normativas Legales Vigentes 

Mario Collazo Garza  

Participar En El Funcionamiento De La Escuela Y El Compromiso Con La Comunidad: Programas De 

Apoyo Al Trabajo Docente 

María Cristina Castillo Cantú 

Investigar Como Una Forma De Aprender A Enseñar: Investigación De La Práctica Educativa 

Mireya Chapa Chapa 
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ORAL PRESENTATIONS 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Hedef kitle 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels publics? 

Teaching and training today for tomorrow: Which public? 

Educar y formar hoy para el mañana: ¿Cuál es el público? 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Videoyla Model Olma Kullanılarak Yaya Becerilerinin 

Öğretimi 

Feyat Kaya, Yasemin Ergenekon 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sözel Matematik Problemi Çözme Becerisinin 

Kazandırılmasında Şema Yaklaşımının Etkililiği 

Caner Kasap, Yasemin Ergenekon 

Üniversitede Öz Benlik Saygısı, Akademik Öz Yeterlik ve Stresli Yaşam Olayları 

Derya Oktar Ergür 

Zihin Yetersizliği Olan Gençlerin Annelerine Sunulan Cinsel Eğitim Programı’nın Annelerin Cinsel 

Eğitime Yönelik Tutum Ve Sosyal Destek Algılarına Etkisi 

Gizem Yıldız, Atilla Cavkaytar 

Etude De L’organisation Du Temps Scolaire Et Extrascolaire Des Élèves Algériens Âgés De 10-11ans 

Marouf Louisa, Khelfane Rachid 

Rythmes Scolaires En Algérie: Variations Journalières Et Hebdomadaires De L’attention 

Rachid Khelfane, Louisa Marouf 

Les Comportments Perturbateurs A L’ecole Marocaıne: Perceptions D’élèves, De Directeurs Et 

D’enseignants 

Mustapha Arfaouı, Boujemaa Agorram, Salah-Eddine Khzamı, Abdelaziz Razoukı, Sabah Selmaouı 

Teaching Math Today For Future: Early Learning of Math Through Media (ELM2) 

Mehmet Demır, Everett Herman, Keith Wayne Trahan, Cynthia A. Tananis 

Implications of Neuroscience for Happier Learners and Better Education 

Yusuf Kenan Çağaloğlu 

An Outlook and Suggestions on The Future of Teacher Training in Turkey with the Village Institute 

Vision 

Turan Akman Erkılıç 

Adolescents À Haut Potentiel: Construction Identitaire Et Scolarisation 

Antoine Kattar 

Etude De L’organisation Du Temps Scolaire Et Extrascolaire Des Élèves Algériens Âgés De 10-11ans 

Louisa Marouf, Rachid Khelfane 

La Educación Y La Formación De Personas Adultas: Un Público En Espera 

Dante Castillo, Jean-Claude Regnier 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Üzerinde Türkiye’nin Sosyoekonomik Gelişmişlik 

Düzeyinin Etkileri 

Bahar Berberoğlu, Rabia Ece Omay, Cafer Necat Berberoğlu, Çağlar Karaduman, Akhlitdin 

Nizamitdinov 

Öğrenci Başarısını Arttırmaya Yönelik Stratejilerin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 

Nihal Tunca, Müyesser Ceylan 

İlkokullarda Mevcut Gürültü Seviyesinin Değerlendirilmesi 

Ali Yurdun Orbak, Mızrap Bulunuz, Nermin Bulunuz, Nejla Mutlu, Ömer Faruk Tavşanlı 

Cebir Öğrenme Alanına Yönelik Bir Hikâye İçerisinde 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Dil 

Becerilerini Kullanma Yeterliliklerinin İncelenmesi 

Esra Akarsu, Süha Yılmaz 
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Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Kendilik Algısı ile İnternet Bağımlılığı Düzeyi Arasındaki İlişki 

Hasan Basri Memduhoğlu, Ercan Avcı  

L’enseignement Du Français Langue Etrangère Face À L’hétérogénéité Des Élèves 

Errime Khadraouı, Riad Messaour 

Benlik Saygısı ve Dil Öğrenimi: Fransızca Yabancı Dil Öğrencileriyle Bir Çalışma 

Veda Aslım Yetiş, Halil Elibol 

Akran Zorbalığı Gösteren Öğrencilerin Benlik Algıları Üzerine Nitel Bir Çalışma 

Hasan Basri Memduhoğlu, Semra Kiye 

Özel Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İyilik Hali ve Kendini Toparlama Gücü Düzeylerinin İncelenmesi 

Kadriye Akayıldız, Hakan Sarıçam 

Fransızcayı Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Üst-Bilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma 

Durumları 

Zühre Yılmaz Güngör 

İlkokula Hazırlık Sürecinde Sosyal-Duygusal Gelişim 

Ramazan Sak, İkbal Tuba Şahin Sak, Betül Kübra Şahin Çiçek 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Eğitimin işlevleri 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels enjeux?  

Teaching and training today for tomorrow: Which issues?  

Educar y formar hoy para el mañana: ¿Cuáles son los problemas y desafíos? 

Lisede Ceza Hassasiyeti ve Ödül Bağımlılığının Denetim Odağı, Akademik Güdülenme ve Okula 

Yönelik Duygularla İlişkileri 

Ayşe Aypay 

Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi ile İlgili Bir Meta 

Değerlendirme Çalışması 

Kürşad Yılmaz, Yahya Altınkurt, Mustafa Çelik 

Sosyal Kimliğin İnşasında Farklı Okul Türlerinin Etkisi: Nitel Bir İnceleme 

Selahattin Turan, Nuray Yıldırım, Elif Aydoğdu Özoğlu 

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Algılarının ve Okula İlişkin Duygularının İncelenmesi 

Seher Çevikbaş, Cennet Engin Demir 

Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Yeterlik Algıları 

Ülkü Ülker, Mehmet Demirkol, Özlem Alyamaç 

Ortaokul Öğrencilerinin Daimi Bilim Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre 

İncelenmesi 

Munise Seçkin Kapucu 

Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli 

Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Kürşad Yılmaz, Mustafa Çelik 

Teachers in Character Education: Quality & Effıcacy within the Process 

Ece Yolcu, Mediha Sarı 

Türkiye ve Ontario Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması 

Memet Karakuş, Buket Turhan Türkkan 

Fatih Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Akıllı Tahtaların İşlevselliği 

Kenan Sahillioğlu, Seydi Battal Bertlek 
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INCLUSION SCOLAIRE : LES POLITIQUES INCLUSIVES A L’EPREUVE DES 
CONTEXTES NATIONAUX ET LOCAUX 

Chair(s): Thierry Philippot1, Serge Ramel2, Daniel Niclot3 

1Université Reims Champagne-Ardenne, France, thierry.philippot@univ-reims.fr 

2Haute école pédagogique du canton de Vaud, Suisse 

3Université Reims Champagne-Ardenne, France 

La lutte contre le développement des inégalités et des exclusions est considérée comme un défi majeur à relever 

par tous les Etats quel que soit leur niveau de développement économique. Comme le notait une déclaration de 

l’ONU en 1995 : « partout dans le monde se manifeste de diverses manières l'urgente nécessité de s'attaquer aux 

problèmes sociaux les plus graves, en particulier la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale, qui touchent tous 

les pays ». Dans ce contexte, les organisations internationales (UNESCO, OCDE) ont placé parmi leurs priorité la 

nécessité favoriser l’émergence des sociétés inclusives définies comme « société pour tous, où chaque individu, 

avec ses droits et ses responsabilités, a un rôle actif à jouer » (UNESCO, 2013). De nombreux rapports et 

déclarations nationales reprennent cette injonction et invitent les gouvernements du monde entier à œuvrer pour le 

développement de sociétés inclusives et proposent des orientations et des mesures pour y parvenir. Parmi celles-

ci, la transformation des systèmes éducatifs est considérée comme un des leviers d’action à privilégier. Ainsi, la 

déclaration de Salamanque exhorte « tous les gouvernements à donner le rang de priorité le plus élevé dans leurs 

politiques et leurs budgets à l’amélioration de leurs systèmes éducatifs afin qu’ils puissent accueillir tous les 

enfants indépendamment des différences ou difficultés individuelles » (UNESCO, 1994, p.9). Cette invitation est 

reprise une décennie plus tard dans les « principes directeurs de l’inclusion » (UNESCO, 2005.2009) en rappelant 

qu’il ne s’agit pas de réformer spécifiquement l’éducation spéciale, mais plus généralement le système éducatif 

tant formel que non formel (UNESCO, 2005, 2009). 

Au-delà des déclarations d’intention et des préconisations des institutions internationales, l’enjeu principal ce 

colloque est de tenter de décrire et de comprendre, à partir d’exemples, comment les politiques inclusives sont 

menées de l’école à l’université au sein des systèmes éducatifs des différents Etats. Parallèlement, il s’agira aussi 

de s’interroger sur les dispositifs développés à l’échelle des communautés – établissements scolaires, villes ou 

territoires – en analysant les réussites, les limites voire les faiblesses des politiques et des pratiques locales ou 

régionales. 

Le colloque Inclusion scolaire : les politiques inclusives à l’épreuve des contextes nationaux et locaux réunira des 

chercheurs de différents continents poursuivra plus particulièrement trois objectifs : 

1. La question de l’inclusion scolaire est d’abord une question sociale et sociétale mais aussi économique. Aussi, 

il conviendra de s’interroger sur la manière dont les chercheurs problématisent et articulent les différentes 

dimensions de cette question. 

2. Dans le cadre de ce colloque, des communications pourront analyser au niveau national les politiques menées, 

leurs fondements législatifs. Il s’agira également d’identifier les rôles des groupes (notamment des associations) 

et des acteurs individuels dans les avancées, ainsi que les résistances rencontrées. 

3. La question de la mise en œuvre des politiques inclusive sera également abordée à une échelle plus fine : celle 

des espaces de travail. Il s’agira alors de caractériser et de tenter de comprendre les pratiques des différents acteurs 

de l’inclusion scolaire (enseignants, formateurs, directeurs d’établissement, acteurs du milieu associatif, etc…).
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L’impact du travail collaboratif entre l’équipe enseignante et le coordonnateur Ulis sur 
les pratiques professionnelles de chacun dans le cadre de la nouvelle réglementation 

des ULIS –école. 

Olga Couvert;  

IEN A-SH DSDEN Marne, France, olga.couvert@ac-reims.fr  

Le ministère de l'éducation nationale a engagé depuis la loi du 8 juillet 2013 pour la Refondation de l'École de la 

République les dispositions conduisant à la réduction les inégalités et à favoriser la réussite de tous. La création 

pour l’école primaire des unités localisées pour l’inclusion scolaire – ULIS- (2015), s’inscrit dans cette dynamique. 

Ce dispositif participe de la marche vers une école inclusive. Toutefois, « la difficulté de l’école inclusive, c’est 

de conjuguer adaptation aux élèves et milieu ordinaire. L’adaptation se fait depuis longtemps dans beaucoup de 

classes et établissements spécialisés, il s’agit maintenant de rendre le spécialisé « ordinaire » Le travail collectif, 

condition de l’école inclusive, peine à se développer malgré des injonctions régulières au partenariat. (Thomazet, 

2014). 

Dans ce nouveau contexte, comment les coordonnateurs Ulis dans le cadre d’un travail collaboratif vont pouvoir 

aider les enseignants à l’inclusion des élèves et par la même favoriser les évolutions des pratiques professionnelles. 

Quelles interactions entres les membres des équipes éducatives vont se dégager afin de permettre la mise en œuvre 

réelle de la circulaire de 2015 ? 

Après une étude de la situation de chaque établissement, notre recherche présentera les prescriptions qui organisent 

le travail du coordonnateur Ulis Ecole au sein de l’établissement école dans lequel il exerce. Comment font-ils face 

à l’ensemble de leurs missions ? Nous analyserons ensuite les interactions des acteurs dans la mise en œuvre de ce 

processus d’inclusion scolaire permettant l’émergence de parcours scolaire. 

  

Les limites à l’inclusion scolaire au Canada : une analyse comparative 

Philippe Tremblay  

Université Laval, Canada, philippe.tremblay@fse.ulaval.ca  

Au Canada, et ce depuis la fin des années 1990, l’inclusion scolaire constitue maintenant la voie privilégiée de 

scolarisation des élèves à besoins spécifiques dans les provinces et territoires canadiens. Dans le cadre d’une 

recherche portant sur l’évaluation des politiques de scolarisation des élèves à besoins spécifiques, une analyse des 

politiques au regard des limites implicites et explicites à l’inclusion scolaire sera effectuée en s’appuyant sur les 

documents de type 1 (ex. lois, politiques, etc.) et de type 2 (directives, règlements, etc.) (Higgins et Barresi, 1979 

; Poirier et coll., 1988 ; AuCoin et coll., 2011). 

Cette communication présente les résultats d’une recherche dont le but était d’analyser les lois et les politiques 

scolaires des dix provinces et des trois territoires en ce qui concerne la scolarisation des élèves à besoins 

spécifiques. Dans ce cadre, une analyse du contenu de ces 13 définitions de l’inclusion scolaire a été effectuée pour 

connaitre les différents concepts évoqués. Par la suite, les limites explicites et implicites à l’inclusion scolaire ont 

été identifiées et analysées dans les différentes politiques. En ce qui concerne ces limites, les structures 

décisionnelles et les possibilités de recours des parents face aux placements scolaires ont été également identifiées 

et analysées. 
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Le travail « partagé » entre enseignants et non-enseignants au sein des Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire à l’école primaire : quelles pratiques collaboratives 

pour favoriser l’inclusion scolaire des élèves ? 

Thierry Philippot 

 Université Reims Champagne-Ardenne, France, thierry.philippot@univ-reims.fr  

La création et la mise en place des Unités Localisées pour l'Inclusion scolaire-école (Ulis-école) (M.E.N.E.S.R., 

2015) marque une nouvelle étape vers une école inclusive. Dans le cadre de notre recherche en cours, les ULIS-

école sont considérées comme un dispositif engageant les acteurs dans un travail collectif construit par « 

assignation » (Marcel & Piot, 2014) qui les contraint à « travailler ensemble dans la perspective de l’école inclusive 

» (Thomazet, Merini & Gaime, 2014). Dès lors, on peut s’interroger sur la façon dont ces différents acteurs font 

avec ce nouveau contexte d’action (Lahire, 2012) : quelles pratiques collaboratives se développent ou pas entre la 

pluralité des acteurs engagés dans le dispositif? Qu’est-ce que ces transformations de leur contexte d’action 

demandent à ces acteurs ? A partir d’un cadre de référence qui mobilise les apports de l’approche ergonomique du 

travail enseignant (Amigues, 2003) et ceux de la clinique de l’activité (Clot, 2008) nous cherchons à analyser la 

façon dont les acteurs engagés dans ce dispositif font avec les diverses prescriptions qui déterminent leur activité. 

Entre travail prescrit et travail réalisé, entre finalités du travail assignées et finalités poursuivies par les acteurs 

nous tentons de mettre à jour les tensions et les compromis nécessaires au développement de pratiques favorisant 

l’inclusion scolaire. 

 

 
  

Educacion superior inclusiva: una mirada desde las practicas inclusivas del profesorado 
de la Fundacion universitaria Los Libertadores 

Maria Angelica, Yazzo Zambrano, Luz Dary Rodriguez Serrato  

Fundacion universitaria Los Libertadores, Colombia, mayazzoz@libertadores.edu.co  

Las metas educativas del 2021 planteadas por la Organización de Estados Iberoamericanos en el año 2008, 

establece que la Educación Superior tiende a ser uno de los factores más importantes en la constitución de Sujetos 

autónomos, independientes y sobre todo que permitan el desarrollo social de un país. En el caso del Estado 

Colombiano a partir del 2010 al 2014 se enmarco acciones en Educación de calidad desde la convicción de 

aumentar la cobertura, la permanencia y el egreso oportuno de profesionales que permitan cumplir las metas de 

equidad e inclusión. Por ello en el 2013 se expiden los lineamientos de educación superior Inclusiva que cada 

universidad debe asumir en su proceso administrativo, directivo, académico y comunitario dado además como un 

factor de acreditación de alta calidad. 

En consecuencia la Fundación Universitaria Los Libertadores desde la Facultad de Educación plantea desde el año 

2013 una formulación de acciones que permitan establecer los lineamientos de educación inclusiva y en 

cumplimiento de lo estipulado en el artículo 37 de la ley 30 de 1992 con el fin de fomentar funciones que permitan 

generar acción y estrategias dadas hacia la acreditación de alta calidad. 

En este sentido se establecen las prácticas inclusivas del profesorado de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores que permiten definir el estado actual de la dimensión pedagógica, didáctica, valorativa, personal, 

social e interpersonal de acuerdo a las condiciones dadas en las políticas institucionales y proyecto educativo 

institucional y como incide en la formulación de un plan de atención pedagógica fundamentada en principios éticos, 

sociales y educativos. 
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Construire les conditions de partenariats au service de l’école inclusive 

Basma Frangieh1, Corinne Mérini2, Serge Thomazet2;  

1Université Blaise Pascal, France, basma.frangieh@univ-bpclermont.fr  

2Université Blaise Pascal, France 

Dans les textes officiels de nombreux pays, le partenariat est considéré comme un facteur déterminant de la 

construction de l’école inclusive. Cependant, au-delà de l’injonction, les acteurs se retrouvent fréquemment en 

difficulté pour mettre en place un travail collaboratif, voir un véritable partenariat au sens d’une action commune 

négociée. Les difficultés résultent de la nécessité de faire collaborer des mondes historiquement étanches, ceux de 

l’école, du soin, de l’éducation et des familles auxquels s’ajoutent de nouveaux métiers de l’accompagnement 

comme celui d’auxiliaire (technicien) d’intégration. Notre communication rendra compte de recherches 

qualitatives, menées depuis plusieurs années, qui font apparaître les difficultés, dilemmes et tensions au sein des 

métiers et entre les métiers des professionnels qui s’attachent à construire l’école inclusive. Ces tensions et 

dilemmes sont cependant à dépasser si l’on veut construire un espace d’inter-métiers permettant la mise en œuvre 

de véritables partenariats, au sens d’une action commune négociée. Notre analyse nous conduira à identifier des 

dilemmes et tensions spécifiques à l’inter-métiers qui sont autant de points de vigilance à avoir lors de la 

construction, par les professionnels, d’espace de collaboration. Le travail mené auprès de professionnel chevronnés 

nous a aussi permis d’identifier des évolutions des métiers permettant de dépasser les dilemmes et tensions 

initialement rencontrés. 

  

Enseigner et former aujourd’hui pour demain un enfant avec une déficience 
intellectuelle. Pourquoi faire ? 

Joachim Mukau Ebwel, Jean-Paul Yawidi Mayinzambi 

Université Pédagogique Nationale, République démocratique du Congo, joachim.mukau@upn.ac.cd  

Les enfants en situation du handicap mental soulèvent des multiples questions quant à leur éducation initiale qu’à 

leur insertion socio-professionnelle. 

Il existe encore de nos jours la conception selon laquelle cette catégorie d’enfants est « bonne à rien » parce que 

non seulement « non éducable » mais aussi non « testable ». 

Cette conception n’est pas de nature à favoriser d’une part, l’épanouissement des professionnels d’encadrement de 

cette catégorie d’enfants mais aussi l’implication des parents dans le processus de leur encadrement. 

Il y a en effet une dualité de pensée entre ceux qui soutiennent que les enfants avec déficience intellectuelle ne 

peuvent pas acquérir des nouvelles compétences et ceux qui défendent la thèse selon laquelle cette catégorie 

d’enfant peut bien bénéficier d’un encadrement adéquat et développer des compétences diversifiées dans différents 

domaines de développement. 

Notre objectif est de s’informer sur la tendance générale en lien avec la compréhension qu’ont les parents sur la 

capacité d’apprentissage des enfants se trouvant en situation du handicap mental. Nous vérifions l’hypothèse 

principale selon laquelle la conception consistant à considérer les enfants se trouvant en situation du handicap 

mental comme « non éducable et non testable » serait dominante dans la population générale des parents de 

Kinshasa dont les enfants ne sont pas en situation du handicap mental. Ce qui les dispose à garder leurs enfants en 

famille au lieu de les envoyer à l’école. 

Nous avons interrogé deux catégories de parents : ceux dont les enfants ont reçu le diagnostic de la déficience 

intellectuelle et ceux qui n’ont pas un enfant se trouvant en situation du handicap mental. Les résultats obtenus ont 

montré que les opinions exprimées par la majorité de sujets interrogés se présentent en dents de scie pour les deux 

groupes de parents. C’est ce qui suggère l’importance de la sensibilisation de la population congolaise à ce sujet. 
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Pour une nouvelle école en République Démocratique du Congo : ce que doit être 
l’apport du maître pour l’efficacité de l’action d’apprentissage chez l’élève 

Joachim Mukau Ebwel, Jean-Paul Yawidi Mayinzambi 

Université Pédagogique Nationale, République démocratique du Congo, joachim.mukau@upn.ac.cd  

L’école congolaise se révèle inefficace à produire des hommes capables de conduire le pays vers son 

développement. Pareil constat, nous a conduit à nous interroger à la fois sur l’image du père « en famille » et celle 

du maître « à l’école » chez le fils étudiant. Il nous a semblé que quelle que soit l’action concrète du père et du 

maître, ce qui à partir d’eux marque le fils et détermine l’avenir de celui-ci, c’est l’image que le fils se construit 

d’eux en tant qu’ils sont législateurs. Car ce sont ces images qui habitent le fils et le travaillent du dedans. C’est 

d’après ces images que le fils étudiant voit le père ou le maître pour lui et de là, se construit son monde présent et 

à venir. A propos de l’image du maître (du primaire au supérieur), il s’avère que le fils étudiant a de lui une image 

de père en famille d’autant qu’il affirme : « mon maître est mon père » (une opinion exprimée par 85,2% sur un 

effectif de 1514 sujets interrogés). Une telle image, telles que révélée « maître-père », constatons-nous pose dans 

une certaine mesure le problème de l’autonomie et de la créativité qui caractérise le produit de l’école congolaise 

qui ne s’assume pas et ne parvient pas à intégrer le savoir du maître dans sa structure psychique ni à créer. 

Aussi, pensons-nous que pour une nouvelle école en République Démocratique du Congo, A l’école, le maître-

père doit assumer sa mission d’homme, de guide, d’éducateur, de formateur, de facilitateur, de modèle. En cela, il 

devra faire preuve de créativité, de constance et de suivi dans les décisions, surtout si celles-ci comportent quelque 

côté pénible et dur pour l’élève. 

En d’autres termes, le maître devra être la figure à laquelle l’élève doit s’identifier. L’élève, au vu de l’exercice de 

la loi par le maître, doit prendre conscience des limites de ses désirs personnels et s’habituer à les maintenir à 

distance, tout en imitant le modèle de comportement que lui recommande le maître. 

  

Investigación y prácticas educativas Inclusivas 

Sandra Patricia Guido, Gabriel Lara Guzmán, Edna Patricia López  

Universidad Pedagógica Nacional Bogota, Colombie, sguido@pedagogica.edu.co 

Al interior de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional existe el interés y la necesidad por 

trabajar el tema de inclusión y su articulación a los procesos educativos en todos los niveles y escenarios. Las 

investigaciones en general propenden por una transformación pedagógica, sin embargo pareciera que muchos 

trabajos se quedan en la formulación o compresión de fenómenos educativos sin trascender a la práctica 

pedagógica, en este sentido analizar algunos trabajos que han logrado este propósito es relevante para el programa 

y la Universidad. 

A partir del año 2002 diversas tesis de grado han incorporado el concepto de inclusión y de prácticas inclusivas 

desde diferentes enfoques, disciplinas y grupos e investigación. Es de nuestro interés, presentar un balance de los 

trabajo de investigación sobre el particular. 

Este balance dará cuenta de perspectivas teóricas, metodológicas, problematizaciones investigativas y resultados, 

pero ante todo, y como propósito central estará el hacer un seguimiento a la transformación pedagógicas derivadas 

de estos trabajos a largo plazo. 

Metodológicamente se hará un análisis documental de las tesis desde el año 2002 y se realizará la selección de 

algunas de estas para hacer el seguimiento de las posibles transformaciones pedagógicas. Para este propósito se 

realizarán entrevistas a profundidad a los investigadores y se hará interlocución con miembros de las comunidades 

educativas que han participado de estos procesos. 
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De la classe spécialisée à la classe ordinaire pour des élèves dysphasiques : des 
conditions à préciser 

Nathalie S. Trépanier1, France Beauregard2, Audrey Dupont2 

1Université de Montréal, Canada, n.trepanier@umontreal.ca 

2Université de Sherbrooke, Canada 

Au Québec, la Loi sur l'instruction publique n'oblige pas l'inclusion scolaire des élèves qui vivent des situations de 

handicap, mais elle mandate les commissions scolaires à offrir les services nécessaires pour répondre à leurs 

besoins. Au mieux, la politique de l'adaptation scolaire et les orientations ministérielles actuelles encouragent la 

scolarisation de tous les élèves en classe ordinaire. La mise en œuvre de services destinés aux élèves en situation 

de handicap peut donc prendre diverses formes, selon les commissions scolaires. On peut ainsi retrouver des classes 

spécialisées dans certaines commissions scolaires alors que d'autres les auront purement et simplement abolies. 

La recherche que nous avons menée dans une commission scolaire de la région de Montréal nous a permis de 

réaliser un suivi des actions menées par les agents d'éducation impliqués dans le transfert d'élèves ayant un trouble 

primaire de langage d'une classe spécialisée (nommée classe de communication) vers la classe ordinaire, pour la 

poursuite de leur scolarisation. Les agents d'éducation visés sont les enseignants de la classe spécialisée, ceux des 

classes qui accueillent les élèves concernés, la conseillère pédagogique, les autres professionnels, la direction 

d'école, les administrateurs ainsi que les parents. Notre étude nous a permis de dégager un ensemble de conditions 

nécessaires pour la réalisation d'un tel type de projet. 

 

 

  

D’une rhétorique inclusive à la mise en œuvre de moyens pour la réaliser 

Serge Ramel 

Haute école pédagogique du canton de Vaud, Suisse, serge.ramel@hepl.ch  

Ces dernières années ont vu l’émergence d’une rhétorique initiée par les injonctions internationales, nationales et 

locales en faveur de l’éducation inclusive. Or, elles aboutissant le plus souvent à une promotion de l’intégration 

scolaire, parfois sous la nouvelle étiquette de l’inclusion. Notre propos est de montrer dans un premier temps 

comment cette évolution allant de la scolarisation spécialisée des élèves les plus fragiles à leur intégration dans 

l’école ordinaire s’inscrit tant dans des déclarations internationales que dans un cadre législatif national et cantonal. 

Dans un deuxième temps, nous ferons un lien entre ce cadre aux frontières pas toujours délimitées et les ressources 

mises à disposition pour viser une éducation pour tous au sein de l’école ordinaire. Le rôle des directions et la 

politique à mener au sein des établissements seront mis en évidence, notamment dans leur articulation entre les 

différents niveaux du système (macro, exo et micro). Finalement, nous montrerons la nécessité de rapprocher les 

communautés éducatives, afin de dépasser le clivage habituel entre intégration de certains et éducation pour tous. 
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Le soutien aux enseignants en collaboration en contexte d'inclusion scolaire du 
primaire au postsecondaire 

Nathalie S. Trépanier1, Mariette Labonté2;  

1Université de Montréal, Canada, n.trepanier@umontreal.ca  

2Conseil Scolaire ViaMonde, Canada 

Au Canada, tant les chartes des droits de la personne que les politiques éducationnelles ont permis de traduire les 

orientations d'inclusion scolaire notamment par la volonté d'offrir des services qui répondent aux besoins des 

élèves, pour favoriser leur réussite scolaire. Dans ce contexte, l'actualisation d'une offre de services qui prône la 

classe ordinaire comme lieu de scolarisation privilégié demeure, malgré tout, une source importante de défis pour 

ses acteurs. Notre présentation propose d'illustrer les processus de mise en œuvre d'un modèle d'équipes de soutien 

à l'enseignant réalisés dans le cadre de deux recherches-action. La première recherche s'est déroulée en Ontario, 

aux niveaux primaire et secondaire (correspondant au niveau collégial en France) touchant des élèves entre 6 à 18 

ans inscrits dans des parcours réguliers de formation âgés. La seconde recherche s'est déroulée en milieu collégial 

québécois (correspondant au lycée en France) touchant des étudiants âgés de plus de 17 ans. Outre les modalités 

de mise en œuvre de ce modèle de service et de ses conditions d'application distinctes selon les niveaux scolaires, 

nous parlerons des défis rencontrés dans son application et des éléments qui caractérisent le travail en collaboration 

entre les agents d'éducation concernés (enseignants, enseignants-ressources, professionnels non-enseignants 

œuvrant à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, parents et directions). 

 

  

Des auxiliaires de vie scolaire aux accompagnants d’élèves en situation de handicap : 
d’un travail précaire à l’émergence d’un nouveau métier? 

Daniel Niclot 

Université Reims Champagne-Ardenne, France, daniel.niclot@univ-reims.fr  

C’est en 2000 qu’est instituée, sous l’appellation « auxiliaires d’intégration », une aide humaine en milieu scolaire 

en faveur d’élèves en situation de handicap dont l'adaptation matérielle, sociale et cognitive, n'est pas acquise. La 

dénomination est modifiée en 2003 et les auxiliaires d’intégration deviennent « auxiliaires de vie scolaire » (AVS). 

En 2014, nouveau changement, les AVS deviennent des « accompagnants d’élèves en situation de handicap » 

(AESH). La disparition du mot auxiliaire et son remplacement par celui d’accompagnant traduit une évolution 

notable du statut des personnes exerçant cette activité. 

Dans ce contexte évolutif, la communication s’interroge sur les conséquences de ces changements institutionnels 

sur les conditions d’exercice de cette activité. Alors que le statut d’AVS relevait de l’occupation, celui d’AESH 

participe-t-il à l’émergence d’un nouveau un métier ? Est-il de nature à modifier les composantes identitaires 

mobilisées ou produites par les acteurs et au-delà, de mieux répondre aux besoins des élèves en situation de 

handicap ? 

Pour répondre à ces questions, la communication mobilise des concepts issus de la sociologie des professions, 

occupation, métier, processus de professionnalisation (Wittorski , 2005 ; Kaddouri 2005) et les concepts d’identité 

professionnelle (Dubar 2010) et de composantes identitaires (Barbier 1996) 

Dans une première partie les résultats d’une enquête par entretiens menée en 2014 auprès de 15 AVS est présentée. 

Elle montre l’absence d’identité professionnelle « pour soi » et « pour les autres » chez les personnes qui exercent 

cette activité. 

La seconde partie, de nature prospective, s’interroge sur les conséquences des transformations induites par la 

création du statut d’AESH. Sont-elles de nature à transformer cette activité en métier doté d’un corps de savoirs 

professionnels et d’une identité, lui permettant de répondre aux finalités qui lui sont assignées ? 
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Análisis de las prácticas inclusivas en el desarrollo profesional docente 

Ana Pereyra  

Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, ana.pereyra@ba.unipe.edu.ar 

Esta comunicación se concentra en el análisis de prácticas de enseñanza situadas con el objeto de desarrollar la 

reflexividad de los docentes. Se parte del supuesto de que gran parte de la persistencia de los condicionamientos 

sociales de los logros educativos se vincula a las prácticas y a las representaciones de los docentes construidas en 

procesos de formación en los que la teoría se antepuso a la práctica. A la vez, en dichos dispositivos, los trayectos 

de la práctica suelen trabajar con objetivaciones de las mismas que obturan toda posibilidad de llevar adelante un 

análisis didáctico centrado en las correspondencias entre la actividad del docente y las producciones de sus 

estudiantes. 

La comunicación se concentra en el análisis de la actividad docente con el propósito de contribuir al diseño de 

dispositivos de formación en alternancia a partir de la conversión de situaciones referidas a problemas de enseñanza 

que enfrentan los docentes de educación básica (uno de primaria y uno de secundaria) en situaciones de aprendizaje 

profesional. Las situaciones seleccionadas ponen en evidencia la diversidad de modos de apropiación de objetos 

de conocimientos socialmente constituidos por parte de los alumnos. 

¿Cuáles son los indicadores de la reflexividad del docente cuya actividad es objeto de análisis? ¿En qué medida 

las conceptualizaciones que organizan la actividad de los docentes refieren a la cuestión de la inclusión social a 

partir de la consideración de la diversidad de las producciones de sus estudiantes? 

  

Debates y tensiones de la inclusión escolar en las sociedades contemporáneas. 
Afirmación y singularidad en contextos de extrema pobreza urbana. 

Silvia Grinberg  

Universidad San Martin; Argentine, grinberg.silvia@gmail.com 

Nos proponemos debatir, a través de resultados de investigación desarrollada en escuelas emplazadas en contextos 

de extrema pobreza urbana de la Región Metropolitana de Buenos Aires, algunas de las tensiones que atraviesan 

y transitan los procesos y políticas de inclusión. Luego de largas estancias en terreno advertimos procesos de 

desprotección y fragilización de la vida de barrios, sujetos e instituciones, de forma tal que muchas de las políticas 

de inclusión no sólo no consiguen revertir y/o hendir la exclusión sino que la refuerzan. Pensadas desde lógicas de 

gestión del yo y los relatos de auto-ayuda, las narrativas de la inclusión se traducen en programas donde los sujetos 

y/o las organizaciones son llamadas a revisarse, de modo de gestionar su yo como mecanismo de inclusión. En el 

caso específico de los slums es frecuente encontrarse con programas que proponen elevar resiliencias actuando 

sobre autoestimas que se evalúan deprimidas. Retomamos la noción de afirmación como categoría política 

tendiente a pensar lógicas y procesos de singularización como modos de resistir a toda tentativa de nivelación de 

la subjetividad que en la sociedades contemporáneas conduce a reducir toda diferencia a una cuestión de gestión 

del sí mismo. Proponemos que allí se abre una mirada otra para pensar la cuestión. 
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GENEL EĞİTİMDE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 

Chair(s): Atilla Cavkaytar 

Anadolu Üniversitesi, acavkayt@anadolu.edu.tr  

Eğitim sistemi, yapısı gereği tüm çocukların eğitim olanaklarından eşit olarak yararlanabilmeleri için gerekli 

önlemleri alır. Türkiye Cumhuriyeti; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları Bildirgesi başta olmak 

üzere uluslararası sözleşmelerde yer alan eğitim haklarını Anayasada belirtmektedir. Ülkemizde özel gereksinimli 

bireylere yönelik eğitim hizmetleri, 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar da özel eğitim 

kategorileri arasında yer almaktadır. OSB, sosyal etkileşim ve iletişimdeki yetersizlikler ile sınırlı, yineleyici ilgi 

ve davranışlarla kendini gösteren ve erken gelişim evresinde ortaya çıkan bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. 

OSB’ye yol açtığı ya da ilişkili olduğu düşünülen ve günümüzde en çok tartışılan olası nedenler; genetik-

nörobiyolojik-nörolojik, çevresel ve ailesel nedenler olarak sıralanmaktadır. OSB olan çocukların iletişim 

becerilerindeki eksiklikleri ve sosyal gelişimlerindeki yetersizlikleri nedeniyle çoğunda, farklı problem davranışlar 

görülür. OSB olan çocukların sergiledikleri problem davranışlar hem çocukların kendilerinde hem de ailelerinde 

ciddi sorunlara ve sıkıntılara neden olur. Bu nedenle, problem davranışlar OSB olan çocuklar için önemli 

sorunlardan birisi halini alır. OSB olan çocukların özelliklerinin ve gereksinimlerinin birbirinden farklı olması, 

çocukların kendine özgü ve zaman zaman da yoğun davranışsal sorunlarının bulunması, OSB’nin yaygınlığının 

her geçen gün hızla artması, eğitim hizmetlerinin yönünün ayrı ortamlardan kaynaştırma ortamlarına doğru 

kayması, genel eğitim programının akademik içeriğinin OSB olan çocuk için anlamlı ve işlevsel olmasının nasıl 

sağlanacağı, bu içeriğin çocuğa nasıl kazandırılacağı, OSB olan çocukların sosyal olayları öğrenme fırsatına 

çevirememesi, uygun müdahaleye ilişkin farklı ve çok sayıda görüşün ve bu görüşlerin doğurduğu tartışmalı bir 

atmosferin olması gibi pek çok neden eğitim hizmetlerinin planlanmasında zorluklara yol açmaktadır. OSB’nin 

farkına varılması, tanılanması ve eğitim süreçlerinde aile farklı duygular ve farklı tepkiler göstermektedir. Bu 

süreçlerde ailenin psikolojik ve fiziksel olarak sağlıklı olması çocuğuna sağlanacak hizmetlerden en verimli şekilde 

yararlanabilmesi için önemlidir. Bu nedenle, ailenin hem yakınlarından hem de uzmanlardan destek alması ve 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Uzmanların da aileyle işbirliği kurarken, ailenin yaşadığı süreçleri ve duyguları 

anlaması, işbirliğinin verimli olması için çok önemlidir. 

  

Presentations of the Symposium 
  

Genel Eğitimde Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler 

Atilla Cavkaytar  

Anadolu Üniversitesi, acavkayt@anadolu.edu.tr 

Eğitim sistemi yapısı gereği tüm çocukların eğitim olanaklarından eşit olarak yararlanabilmeleri için gerekli 

önlemleri alır. Türkiye Cumhuriyeti insan hakları evrensel bildirgesi, çocuk hakları bildirgesi başta olmak üzere 

uluslararası sözleşmelerde yer alan eğitim haklarını anayasada belirtmektedir. Türkiye Cumruriyeti anayasasının 

42. Maddesi “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, maddi imkânlardan yoksun 

başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. 

Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.” İfadesiyle özel 

eğitim gerektiren çocuklara bu hakkı tanır. Buna göre 573 sayılı kanun hükmünde kararname ve özel eğitim 

hizmetleri yönetmelikleri hazırlanarak Türkiye’deki özel eğitim hizmetleri planlanmaktadır. Buna göre ülkemizde 

hem özel eğitim kategorilerine göre okullar açılmış, hem de özel gereksinimi olan öğrencilerin akranlarıyla birlikte 

eğitim almalarını destekleyecek şekilde kaynaştırma eğitimi uygulamalarına yer vermiştir. 573 Sayılı KHK "özel 

eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını 

en üst düzeyde gerçekleştirmek için geliştirilmiş eğitim ortamlarını” kaynaştırma olarak tanımlamaktadır. 

Özel gereksinimi olan çocukların kaynaştırma eğitimi okul öncesinden ortaöğretime kadar her tür ve kademede 

sürdürülmektedir. Bu uygulamaların tümünde ise bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlanması ve öğretim 

programlarının uyarlanması temelinde çalışmalara yer verilir. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların 

eğitiminde de gereksinimlerine göre ayrı özel eğitim uygulamaları ya da kaynaştırma eğitimi uygulamalarına yer 

verilmektedir. Bu çalışma kapsamında, OSB olan çocukların ayrı ve genel eğitim ortamlarındaki eğitim 

durumlarının tartışılması amaçlanmıştır. 
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Türkiye'de Otizm Spektrum Bozukluğu 

Aysun Çolak  

Anadolu Üniversitesi, acolak@anadolu.edu.tr  

Günümüzde her 68 çocuktan birinde görülen otizm spektrum bozukluğu (OSB), “yaygın gelişimsel bozukluk” 

terimi ile eşanlamlı olup, ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizliktir. OSB, çocuklarda görülme oranı 

erkek (5)/kız (1)’dir ve genelde kızlarda daha ağır seyretmektedir. Otizm spektrum bozukluğu, bugünkü 

bilgilerimizle tıbbi yollarla iyileştirilebilen bir hastalık değildir ve nedenleri konusunda genellikle genetik, çevresel 

ve ailesel etmenlerin etkili olduğu yönünde görüşler savunulmaktadır. Otizm spektrum bozukluğundaki genetik 

etkenlerle ilgili ilk kanıtlar ikiz ve aile çalışmalarına dayanmaktadır. Kromozom anomalilerinin incelenmesi, ilişki 

çalışmaları ve genetik bağlantı analiz gibi tıbbi çalışmalar sonucunda da otizm spektrum bozukluğuna neden olan 

pek çok genetik hastalıklar belirlenmiştir. Otizm spektrum bozukluğunun nedenleri arasında yer alan çevresel 

etmenler; ağır metal zehirlenmeleri, mide ve bağırsak sorunlarına neden olan glüten, kasein proteinleri ve folik asit 

içerikli besinler ya da vitaminler, antibiyotik kullanımının artması, Omega-3 tüketiminin azalması, enfeksiyonlar 

sayılabilir. Ailesel etmenler arasında ise anne ya da babanın yaşlarının çocuk için ileri olması, eğitim ya da sosyo-

ekonomik düzeyleri, alkol ya da madde bağımlılığı, psikiyatrik hastalıklar bulunmaktadır. Bunlardan her birinin 

OSB için birer risk faktörü olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu etmenlerin OSB ile ilişkisi olduğuna dair kesin 

bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır. OSB’nun en tipik özellikleri sosyal etkileşimdeki yetersizlikler, dil ve iletişim 

becerilerindeki sınırlılıklar, takıntılı ve sıra dışı davranışlardır. Bu özellikler OSB gösteren çocukların ortak 

özellikleri olmasına rağmen, bu gözlenen özelliklerin derecesi ve bilişsel özellikleri bireyden bireye değişebilir; 

her OSB olan çocuğun özellikleri kendine özgüdür. Bu çalışma kapsamında, OSB'li çocukların özelliklerinin ve 

gereksinimlerinin, Türkiye'nin demografik özellikleri doğrultusunda tartışılması amaçlanmıştır. 

  

Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuğa Sahip Aileleri Anlamak ve Ailelerle İşbirliği 

Özlem Kaya  

Anadolu Üniversitesi ozlem.k@anadolu.edu.tr  

Alanyazın otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ailelerinin diğer yetersizliğe sahip olan çocukların 

ailelerinden daha fazla stres yaşamakta olduğunu göstermektedir. Bu stresin sebepleri arasında otizmin 

tanılanmasında geçen sürenin uzunluğu ve tanıyla ilgili belirsizlikler, normal görünen bir çocuktan normal davranış 

beklentisi ve bunun karşılanamaması, çocuğun toplum içinde sergilediği davranış problemleri ve toplumun bu 

davranış problemlerine gösterdiği olumsuz tepkiler bulunmaktadır. 

Otizmin farkına varılması, tanılanması ve eğitim süreçlerinde aile farklı duygular ve farklı tepkiler göstermektedir. 

Bu süreçlerde ailenin psikolojik ve fiziksel olarak sağlıklı olması çocuğuna sağlanacak hizmetlerden en verimli 

şekilde yararlanabilmesi için önemlidir. Bu nedenle de ailenin hem yakınlarından hem de uzmanlardan destek 

alması gerekmektedir. 

Çekirdek ve geniş ailedeki aile üyeleri otizm spektrum bozukluğuna sahip bir çocuğun varlığından farklı 

etkilenmektedir. Kardeşler de anne baba gibi otizmi anlamakta zorluk çekmekte ve öfke, suçluluk, kıskançlık gibi 

olumsuz duygularla başetmeye çalışmaktadırlar. Büyük anne ve babalar da farklı duygusal tepkiler gösterebilirler. 

Kimi anne babayı suçlayarak süreci zorlaştırabildiği gibi kimi de anne babanın maddi ve manevi en güçlü 

destekçisi olabilmektedir. 

Tüm bu süreçlerde ailenin desteğe ihtiyacı olmasına rağmen aileler genellikle çocuklarını ön planda tutarak kendi 

psikolojik sağlıklarını ihtmal etmektedirler. Bu nedenle aileyle işbirliği kurarken uzmanlar olarak ailenin yaşadığı 

süreçleri ve duyguları anlamanın işbirliğinin verimli olması için önemi büyüktür. Bu çalışma kapsamında, otizm 

spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip aileler ile işbirliği yollarının tartışılması amaçlanmıştır. 
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Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Problem Davranışların Önlenmesi 

Şerife Yücesoy Özkan  

Anadolu Üniversitesi, syucesoy@anadolu.edu.tr  

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar iletişim becerilerindeki eksiklikleri ve sosyal gelişimlerindeki 

yetersizlikleri nedeniyle problem davranış sergileme açısından risk grubunda yer alırlar. OSB olan çocukların 

çoğunda farklı problem davranışlar görülür ve bu çocukların sergiledikleri problem davranışlar hem çocukların 

kendilerinde hem de ailelerinde ciddi sorunlara ve sıkıntılara neden olur. Bu nedenle de, problem davranışlar OSB 

olan çocuklar için önemli sorunlardan birisi halini alır. Problem davranışlar; yoğunluk, sıklık ve süre açısından 

kültürel normlara uymayan, çocuğun kendisinin ya da diğer çocukların öğrenmesine engel olan, sosyal ilişkileri 

ve etkileşimi olumsuz biçimde etkileyen ve çocuğun kendisine ya da başkalarına zarar veren davranışlardır. OSB 

olan çocukların yaygın olarak sergiledikleri problem davranışlar arasında; yineleyici davranışlar, kendine zarar 

verici davranışlar, saldırgan davranışlar ve alışılmışın dışında yeme davranışları yer almaktadır. Bu problem 

davranışlar OSB olan çocukların; kendilerine ve çevresindeki kişi ya da nesnelere fiziksel zararlar vermekte, 

iletişimlerini ve sosyal etkileşimlerini olumsuz yönde etkilemekte, toplumsal ortamlarda ayrıştırılmalarına neden 

olmakta, öğrenmelerini engellemekte; ailelerin ise stres düzeyini ve tükenmişlik düzeyini artırıp öz-yeterlik algısını 

ve yaşam kalitesini azaltarak toplumdan ayrışmalarına neden olmaktadır. Problem davranışlarla başa çıkmak uzun 

yıllardan beri aileler, uygulamacılar ve araştırmacılar için en önemli konular arasında yer almaktadır. Problem 

davranışlarla başa çıkmak üzere benimsenen uygulamalar çok farklılıklar gösterse de, son 15-20 yılda problem 

davranışları önlemeye yönelik uygulamalar önem kazanmıştır. Problem davranışlarla başa çıkmak üzere geçmişte 

kullanılan uygulamalar problem davranış ortaya çıktığı anda ya da problem davranışın hemen ardından 

gerçekleştirilen tepkisel uygulamalar iken; günümüzde tercih edilen uygulamalar problem davranış ortaya 

çıkmadan önce gerçekleştirilen ve problem davranışın gerçekleşme olasılığını azaltan önlemeye dayalı 

uygulamalardır. Bu bildiride de, OSB olan çocukların problem davranışlarının nedenleri ile problem davranışları 

önleme yolları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 
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Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk İçin Öğretim Programı Oluşturma 

Yasemin Ergenekon  

Anadolu Üniversitesi, yergenek@anadolu.edu.tr  

OSB olan öğrencilerle çalışmak, eğitimciler için çeşitli güçlüklerle yüz yüze kaldıkları zorlayıcı bir süreçtir. Bu 

sürecin; öğrencilerin özelliklerinin ve gereksinimlerinin birbirinden farklı olması, öğrencilerin kendine özgü ve 

zaman zaman da yoğun davranışsal sorunlarının bulunması, OSB’nin yaygınlığının her geçen gün hızlı bir biçimde 

artması, eğitim hizmetlerinin yönünün ayrı ortamlardan kaynaştırma ortamlarına doğru kayması, OSB olan 

öğrencilerin sosyal olayları öğrenme fırsatına çevirememesi, uygun müdahaleye ilişkin farklı ve çok sayıda 

görüşün ve bu görüşlerin doğurduğu tartışmalı bir atmosferin olması gibi pek çok nedeni vardır. Bunun yanı sıra, 

OSB olan öğrenciler de dâhil olmak üzere, özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler kaynaştırma 

uygulamalarından daha fazla yararlanmaya başladıkça eğitimciler; bu öğrenciler için hazırlanan programın 

içeriğiyle genel eğitim programının akademik içeriğinin tutarlılığının nasıl sağlanacağı, hazırlanan bu içeriğin 

öğrenciye nasıl kazandırılacağı ve programda hedeflenen amaçların öğrenci için anlamlı ve işlevsel olmasının nasıl 

sağlanacağı gibi konularda zorluklar yaşamaya başlamışlardır. Tüm bu etmenlerin birleşik etkisi okulları, 

eğitimcileri ve araştırmacıları OSB olan öğrencilerin akranlarıyla benzer öğrenme fırsatlarını yakalamalarını 

sağlayacak ve eğitimsel gereksinimlerini bütünüyle karşılayacak etkili, uygun ve kapsamlı programların 

geliştirilmesine yönetmiştir. 

OSB olan öğrenciler için kapsamlı programların, etkililiği deneysel araştırmalarla da desteklenen altı temel bileşeni 

bulunmaktadır. Bu bileşenler alanyazında “sistematik öğretim, bireyselleştirme, yapılandırılmış ve anlaşılabilir bir 

öğrenme ortamı, özel geliştirilmiş müfredat, problem davranışlara işlevsel yaklaşım ve aile katılımı” olarak 

sıralanmaktadır. Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için geliştirilen programlar; (a) ev yaşamıyla ilgili 

beceriler, (b) toplumsal yaşamla ilgili beceriler, (c) boş zaman/eğlence ve okul ve iş yaşamı dışındaki boş zaman 

etkinlikleri (recreation) ve (d) iş ve meslek becerileri gibi öğrencinin tüm yaşamını kapsayacak biçimde dört temel 

alanı içermektedir. Bu temel alanlara yönelik olarak hazırlanan eğitim programları, yetersizlikten orta ve ileri 

derecede etkilenen öğrencilerin şu anda ve gelecekteki yaşamlarında anlamlı etkileşimler kurmasını, daha az 

sınırlayıcı bir çevreye ulaşmasını sağlamalı ve öğrencinin bağımsızlığını desteklemelidir. 

OSB olan çocuk için öğretim programı geliştirilirken, öğrencinin var olan performans düzeyi, gözlenebilir ve 

ölçülebilir uzun dönemli amaçlar, öğrenci için gerekli olduğu düşünülen özel eğitim ve diğer ilişkili hizmetler, 

programda yapılması öngörülen uyarlamalar, gerektiğinde okul personeline sunulacak destekler, öğrencinin hangi 

düzeylerde genel eğitime katılacağı, akranlarıyla birlikteliği, programın başlama ve bitiş süreleri, kullanılacak 

materyaller, ortam, öğrencinin gelişiminin nasıl değerlendirileceği gibi bilgilere yer verilmelidir. Bu bildiride de, 

OSB olan çocukların için öğretim programı oluşturma hakkında tartışma yapılması amaçlanmıştır. 

Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerlerinin Etkililiğinin 
Test Tekrar Test Yöntemiyle (Ön test-Son test) Değerlendirilmesi 

Oktay Cem Adıgüzel  

Anadolu Üniversitesi, ocadiguzel@gmail.com  

Otizm spektrum bozukluğu farkındalık ve bilgilendirme seminerlerine yönelik tanılama ve değerlendirme 

amacıyla yapılan bu çalışma, tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak desenlenmiştir. Otizm spektrum 

bozukluğu farkındalık ve bilgilendirme seminerlerin kapsamında katılımcıların bilgi düzeylerindeki 

farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla anket kullanılmıştır. Bu amaçla geliştirilen anket iki kısımdan 

oluşturulmuştur. Anketin birinci kısmı katılımcı özelliklerini belirlemeyi içeren genel bilgi sorularından, ikinci 

kısmı ise katılımcıların farkındalık düzeylerini ölçmeyi amaçlayan alan bilgisi sorularından oluşmaktadır. Anketin 

ikinci kısmı test tekrar test yöntemiyle seminer öncesi ön test, seminer sonrası ise son test olarak uygulanmıştır. 7 

ilde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum olarak uygulanan seminerlerde katılımcılara dağıtılan 

değerlendirme anketlerine toplamda 1010 katılımcı yanıt vermiştir. Bu katılımcıların 541’i sabah oturumda 469’u 

ise öğleden sonra oturumunda seminerlere katılım göstermiş ve kendilerine seminer öncesi ve seminer sonrasında 

dağıtılan tanılama ve değerlendirme ön testlerini ve son testlerini yanıtlamışlardır. Verilen yanıtlar incelenerek, 

katılımcıların seminer öncesi ve sonrası otizm spektrum bozukluğuna yönelik farkındalık düzeylerine ilişkin 

bulgular tartışılmıştır. 
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SYMPOSIUM 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Eğitimin işlevleri 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels enjeux ?  

Teaching and training today for tomorrow: Which issues?  

Educar y formar hoy para el mañana: ¿Cuáles son los problemas y desafíos? 

 

L'ÉCRITURE EN CLASSE DANS LES DISCIPLINES. QUELLES PRATIQUES 
ENSEIGNANTES ? 

Chair(s): Aurore Promonet 

URCA,  aurore.promonet@univ-reims.fr  

De l’école au lycée, le développement, en classe, des compétences en écriture est un objectif essentiel dans toutes 

les disciplines. Les élèves y sont confrontés de manière constante et permanente. Ainsi, les enseignants font écrire 

leurs élèves dans des cahiers, des carnets ou des classeurs. Ces traces de l’activité scolaire seront quelquefois 

conservées bien au-delà du temps de l’école. 

Les types d’écrits produits en classe par les élèves sont divers. Ils se distinguent par les objectifs et les modalités 

de mise en œuvre que leur assignent les enseignants (écrit libre ou dirigé, écrit d’essai, écrit instrumental, écrit-

trace, écrit d’évaluation). L’écriture en classe accompagne le dialogue entre enseignant et élèves et le rythme. 

L’enseignant, dirigeant l’écriture scolaire, exerce une médiation entre le savoir et les élèves. Il commande la 

dimension rédactionnelle de l’écrit scolaire et donne à l’élève un statut d’énonciateur, de co-énonciateur 

(Maingueneau, 2009, 2014), de destinataire ou encore de copiste. 

Comment les enseignants conçoivent-ils l’usage de l’écrit pour enseigner et pour apprendre en classe, dans les 

différentes disciplines ? 

Les communications proposées dans ce colloque aborderont la question de l’écriture dans les disciplines, pilotée 

par les enseignants, dans le contexte de la classe. Elles pourront aborder l’écriture scolaire, à partir d’observations 

des pratiques enseignantes et des écrits consignés dans les cahiers, carnets et classeurs des élèves. 

Ce colloque constituera une occasion de présenter des résultats de recherche sur l’écriture scolaire dans les 

disciplines et de confronter des outils conceptuels et méthodologiques, mobilisés dans divers champs de recherche. 

Il pourra initier une réflexion collective et se prolonger par la constitution d’un groupe de travail. 
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Traduction des inscriptions des enseignants au tableau dans les écrits d’élèves 

Suzane El Hage  

Université de Champagne, URCA, suzane.elhage@univ-reims.fr  

Notre contribution constitue une poursuite d’une recherche déjà commencé autour des pratiques d’inscriptions. 

Nous précisons que nous nous intéressons ici à l’étude des rapports entre l’écriture de l’enseignant des sciences 

physiques au tableau lors de l’utilisation des TICE (inscription) et des traces écrites individuelles des élèves dans 

leurs cahiers. 

Pour notre étude de cas, nous avons filmé la totalité d’une séquence de l’électricité en classe de Terminale 

Scientifique en France (17-18 ans). Ces données sont complétées par des photocopies des cahiers d’élèves. Notre 

étude s’appuie sur des éléments théoriques classiques en didactique comme les formes de représentations des 

savoirs enseignés (les registres sémiotiques) et les aspects épistémologiques du savoir en jeu dans la situation 

d’enseignement et d’apprentissage (le processus de modélisation). 

Pour étudier le rapport entre les deux écritures, nous avons mis en correspondance les éléments de savoirs dans les 

inscriptions et ceux dans les écrits individuels des élèves. L'analyse des données montre qu’il y a un écart entre 

l’écriture de l’enseignant au tableau et celle des élèves ; il y a beaucoup moins d’éléments de savoir dans les cahiers 

d’élèves que ceux inscrits au tableau par l’enseignant. 
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L’écriture dans les discours géographiques produits à l’école primaire 

Anne Glaudel  

Université de Champagne, URCA, anne.glaudel@univ-reims.fr  

Les recherches sur les pratiques d’enseignement de la géographie à l’école primaire mettent en évidence une forte 

prédominance de la communication orale dans le processus de transmission-appropriation de savoirs disciplinaires 

(Audigier & Tutiaux-Guillon, 2004 ; Philippot, 2008). Cependant, l’observation de séances de géographie permet 

aussi de constater l’existence de multiples formes d’écriture des élèves et de l’enseignant : des formes verbales et 

iconiques, fragmentaires ou structurées, présentes dans différentes phases du processus d’enseignement-

apprentissage. Nous interrogeons dans cette communication le rôle de l’écriture dans les discours géographiques 

(Thémines, 2006) qui se construisent à l’école primaire. A partir de deux corpus de recherche (Philippot, 2008 ; 

Glaudel, en cours), nous analysons des représentations graphiques (verbales et iconiques) produites dans des 

classes de cycle 3 en décrivant leur place dans le temps didactique, les formes qu’elles prennent et les relations qui 

s’établissent entre l’écriture des élèves et celle des enseignants au cours d’une séance ou d’une séquence de 

géographie. Nous cherchons à comprendre comment la production de ces représentations objectales de l’espace 

géographique contribue à construire différents types d’« objets géographiques » (Lévy & Lussault, 2003/2013) et 

de « rapports géographiques au monde » (Thémines, 2004 et 2006). 

  

La constitution d’une communauté discursive scientifique à l’école maternelle : une 
étude de cas. 

Elisabeth Plé  

Université de Champagne, URCA, elisabeth.ple@univ-reims.fr  

Cette communication fait état d’une recherche collaborative entre une enseignante d’école maternelle et une 

enseignante-chercheure. Elle convoque deux cadres, l’un permettant de caractériser des pratiques scientifiques 

scolaires en s’appuyant à la fois sur la didactique du curriculum pour l’école maternelle (Coquidé, 1998) et à la 

théorie de la problématisation (Fabre, 1999 ; Orange, 2012), l’autre théorique et méthodologique, (Bernié 2002 ; 

Jaubert 2007 ; Bernié, Jaubert, & Rebière, 2008) mettant en avant que la construction d’un positionnement 

énonciatif pertinent pour faire des sciences est indissociablement liée aux processus d’apprentissage et de 

fonctionnement de la classe sur le mode de communauté discursive disciplinaire scolaire. 

Elle analyse en particulier comment les écrits produits (qualifiés d’écrits de positionnement) sont des outils 

puissants pour engager les élèves dans une dynamique porteuse d’apprentissages. L’accent est mis sur le « pouvoir 

de l’écrit », au service de la médiation enseignante, pour introduire une modalisation du doute et l’évolution des 

positionnements. Ces conditions sont déterminantes pour mobiliser des individus (ici de jeunes élèves) sur un 

même projet (coopération) mais aussi faire naître des désaccords et ainsi, susciter l’émergence du problématique 

en lien avec la production d’une argumentation. 
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La trace écrite : une cristallisation de pratiques enseignantes observées en séances 
de lecture d’école et de collège 

Aurore Promonet  

Université de Champagne, URCA, aurore.promonet@univ-reims.fr  

La présente communication concerne l’écrit que les enseignants font consigner à leurs élèves dans les cahiers ou 

classeurs. Nous étudions cet écrit dans la perspective dynamique de son élaboration, en séance de lecture, dans 

deux contextes scolaires (dernière année d’enseignement primaire et la première année du secondaire inférieur). 

L’étude de la trace écrite s’inscrit dans le cadre de la génétique textuelle (Hay, 1989 ; Fabre, 1991 ; De Biaisi, 

2011 ; Doquet, 2011). Elle permet de suivre le processus d’élaboration de cette trace depuis le travail de préparation 

de l’enseignant avant la séance jusqu’à la publication de cette trace écrite à la sortie de la classe. Cette étude prend 

en compte les interactions orales, les notations au tableau de la classe et les interactions de type oralo-graphiques 

(Bouchard et Parpette, 2007, 2012) de façon à reconstituer le dossier de genèse (Grésillon, 1994) de l’écrit-trace 

produit en classe. 

Comment les enseignants conduisent-ils la production de cet écrit ? Quelles fonctions lui attribuent-ils ? Quelle 

place réservent-ils à l’élève dans cette écriture ? Nous souhaitons aborder ces questions pour identifier les gestes 

professionnels (Bucheton et Dezutter, 2008) spécifiques à cette écriture et pour identifier leur rôle discursif (Bernié, 

2001, 2002). 

Aeby Daghé, S. (2010). Quels gestes professionnels pour quelles activités scolaires ? Lire et interpréter des textes 

littéraires, Repères, 42, 127-144. 

Aeby Daghé, S. (2010, février). Comprendre et interpréter un texte littéraire: vers des gestes didactiques 

spécifiques. Communication présentée au IIè Congrès de didactiques des disciplines (Congreso de Didácticas 

Especificas). L'activité de l'enseignant : Intervention, Innovation, Recherche. Gérone, Espagne. 

Bernié, J.-P. (2001). Genres discursifs scolaires, genres de l’activité et conceptualisation. Dans J.-P. Bernié (dir.), 

Apprentissage, Développement et Significations (p. 155-171). Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux. 

Bernié, J.-P. (2002). L’approche des pratiques langagières scolaires à travers la notion de « communauté discursive 

» : un apport à la didactique comparée ? Revue française de pédagogie, 141, 68-77. 

Bouchard, R. et Parpette, C. (2007). «Autoportrait de l’enseignant-chercheur en auteur/acteur : Jeu de postures et 

reformulations dans les cours magistraux de 1e année », Grenoble, Lidil 35, Ellug, 119-138. 

Bouchard, R. et Parpette, C. (2012). Littéracie universitaire et oralographisme : le cours magistral entre écrit et 

oral. Pratiques, 153-154, 195-210. 

Bucheton, D. et Dezutter, O. (2008). Le développement des gestes professionnels dans l’enseignement du français. 

Un défi pour la recherche et la formation. Bruxelles, Belgique : De Boeck Université. 
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LA RELATION ÉCOLE-FAMILLES COMME ESPACE DE RÉFLEXION POUR UNE 
COÉDUCATION ACTIVE 

Chair(s): Liliane Pelletier1, Annick Lenoir-Achdjian2  

1Université de La Réunion liliane.pelletier@univ-reunion.fr  

2Université de Sherbrooke 

Depuis près de quarante ans, les études sur la relation école-familles prolifèrent dans les pays occidentaux. 

Néanmoins, la multiplication des publications ne permet toujours pas de cerner les facteurs explicatifs des écueils 

ou du succès de cette relation. Nous savons néanmoins qu’il existe des écarts de sens entre enseignants et parents 

quant à l’investissement dans la vie scolaire et que ces écarts provoquent frustrations et malentendus. Or, la relation 

école-familles fait partie intégrante du discours sur la persévérance et la réussite scolaire et le lien entre cette 

relation et le succès scolaire est généralement présenté comme évident. Pourtant, les travaux de Vatz-Laaroussi, 

Kanouté et Rachédi sur la relation école-familles immigrantes (2008) ne montrent aucune corrélation positive entre 

engagement parental et réussite scolaire. Par ailleurs, des études étatsuniennes et québécoises vont dans un même 

sens : si les familles de classe moyenne (Dubet et Martcuicelli, 1996) et celles pour qui l’immigration est source 

d’une promotion sociale (Hill et al., 2004; Rachédi et Vatz Laaroussi, 2004; Vatz Laaroussi et al., 2005) voient 

positivement la socialisation à l’œuvre dans l’espace scolaire, d’autres familles, pour qui l’expérience scolaire est 

synonyme d’échec ou pour qui la réalisation du projet migratoire est source de déception, contestent la mission de 

socialisation de l’école tout comme le font certaines familles défavorisées (Kamanzi et al., 2007; Lenoir-Achdjian, 

2008; Overstreet et al., 2007). 

Le colloque a pour objet de traiter simultanément la question de la relation école-familles et la notion de 

coéducation. Ce terme fréquent dans la sphère politique est relié à des enjeux multiples concernant la qualité de 

l’éducation des jeunes enfants et le développement parental ; il est aussi objet de prescription pour les 

professionnels de l’éducation. Accompagnée de paradoxes, pouvant entraîner difficultés et résistances… il 

demeure toutefois encore mot-valise. L’objet du colloque sera d’éclairer la notion de coéducation dans un espace 

de réflexion contextualisé et de porter un regard critique sur la relation école-familles. 

Pour traiter la question 2 du congrès, un exposé introductif sera proposé avec présentation des axes et des questions 

afférentes : Comment se vit la relation école-familles selon le contexte dans laquelle elle se déploie ? Comment 

intégrer les effets de la contextualisation dans le modèle compréhensif des divers dispositifs dont le but est de 

développer l’implication parentale ? Quels éclairages, les travaux scientifiques apportent-ils aux acteurs de la 

communauté éducative, quels enjeux de formation pour demain ? 

Les communications s’inscriront dans l’un des axes : 1) Le discours historique et idéologique sur la relation école-

familles ; 2) La relation école-familles, ses enjeux et ses défis ; 3) La relation école-familles et les clientèles 

particulières (immigrantes, défavorisées...) ; 4) Le discours des acteurs sur la relation école-familles ; 5) Les 

dispositifs susceptibles de favoriser l’implication parentale. Les analyses seront étayées à l’aide d’un corpus 

théorique et conceptuel, convoquant un, voire plusieurs paradigmes. 

Dubet, F. et D. Martuicelli (1996). Les parents et l’école. Classes populaires et classes moyennes. Lien social et 

politiques, (35), 109-121. 

Hill, N.E. et al. (2004). Parent Academic Involvement as Related to School Behavior, Achievement, and 

Aspirations: Demographic Variations Across Adolescence. Child Development, 75 (5), 1491-1509. 

Kamanzi, C. et al. (2007). L'influence du capital social sur la formation du capital humain chez les élèves résilients 

de milieux socioéconomiques défavorisés. Revue des sciences de l'éducation, 33(1), 127-145. 

Lenoir-Achdjian, A. (2008). La transmission intergénérationnelle et la relation au milieu scolaire en diaspora: le 

cas de la communauté tamoule de Montréal. In Vatz-Laaroussi, M., C. Bolzman, et M. Lahlouh (dir.). Familles 

migrantes: au gré des ruptures…Tisser la transmission, 164-182. Paris, L’Harmattan. 

Overstreet, S., J. Devine, K. Bevans et Y. Efreom (2005). Predicting Parental Involvement in Children’s Schooling 

within an Economically Disadvantaged African American Sample. Psychology in the School, 42(1), 101-111. 

Rachédi, L. et M. Vatz Laaroussi (2004). Favoriser la résilience des familles immigrantes par l’empowerment et 

l’accompagnement. Intervention, (120), 6-15 

Vatz-Laaroussi et al. (2005). Favoriser les collaborations familles immigrantes-écoles: soutenir la réussite scolaire. 

Sherbrooke, Université de Sherbrooke. 

Vatz Laaroussi, M., Kanouté, F. et Rachédi, L. (2008). Les divers modèles de collaborations familles immigrantes-

écoles : de l’implication assignée au partenariat. Revues des sciences de l’éducation, vol.34 (2), 291-311. 
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Entre coéducation et socialisation des familles au monde scolaire : la construction de 
la relation école-familles dans une double tension 

Xavier Conus, Tania Ogay 

Université de Fribourg, xavier.conus@unifr.ch 

La recherche ayant identifié la qualité de leur relation comme un contributeur du succès scolaire de l’enfant, école 

et familles sont appelées à établir une relation de partenariat, voire de coéducation, un appel face auquel toutes les 

familles ne semblent cependant pas égales. Dans une recherche de type ethnographique soutenue par le Fonds 

National Suisse de la recherche, menée dans un établissement scolaire accueillant des enfants issus majoritairement 

de familles minoritaires, nous investiguons le processus de construction de la relation école-familles à l’entrée à 

l’école de l’enfant, dans une perspective de communication interculturelle. 

Cette communication analysera comment enseignants et parents construisent leur relation au cœur d’une double 

tension. Les enseignants apparaissent partagés entre un devoir de considérer les parents comme des partenaires et 

une volonté de socialiser les familles aux normes du monde scolaire. Les parents oscillent entre un besoin d’être 

soutenus dans leur appropriation du rôle de parent d’élève et un souci d’être reconnus dans leurs compétences et 

pratiques éducatives. Nous analyserons le rôle de l’ethnocentrisme scolaire dans la manière dont se joue cette 

double tension, empêchant les familles de se montrer comme de « bons » parents d’élèves, et renforçant chez les 

enseignants une vision déficitaire des familles. 

Conus, X. & Nunez Moscoso, J. (2015). Quand la culture scolaire tend à structurer la négociation des rôles 

d’enseignant et de parent d’élève. La Recherche en Éducation, 14, 8-22. 

Frame, A. (2013). Communication et interculturalité : cultures et interactions interpersonnelles. Paris: Lavoisier. 

Kherroubi, M. (2008). Des parents dans l’école. Ramonville Saint-Agne: Erès. 

Ogay, T. & Cettou, L. (2014). Naissance de la relation familles-école: une perspective de communication 

interculturelle. In O. Meunier, (Éd.), Cultures, éducation, identité. Recompositions socioculturelles, 

transculturalité et interculturalité (pp. 67–74). Arras: Artois Presses Université. 

Patrikakou, E. N., Weissberg, R. P., Redding, S. & Walberg, H. J. (Eds.). (2005). School-family partnerships for 

children’s success. New York: Teachers College Press. 

Périer, P. (2005). Ecole et familles populaires: sociologie d’un différend. Rennes: Presses univ. de Rennes. 

Rayna, S., Rubio, M.-N., & Sheu, H. (Dirs.) (2010). Parents-professionnels : la coéducation en question. Toulouse 

: Erès. 
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L’entrée à l’école, un rite de passage ? De la perméabilité des frontières lors de la 
construction de l’espace scolaire entre parents et enseignants 

Nilima Changkakoti1, Laurent Fahrni2;  

1Université de Genève, nilima.changkakoti@unige.ch  

2Université de Fribourg 

Cette communication propose d’étudier comment l’espace scolaire se construit entre parents et enseignants dans 

le cadre d’une recherche ethnographique, soutenue par le Fonds National Suisse de la recherche. Cette étude, 

menée dans un établissement scolaire desservant un quartier multiculturel de la périphérie de la ville de Fribourg 

(Suisse), porte sur la construction de la relation entre les familles et l’école à l’entrée à l’école de l’enfant aîné.  

Nous proposons d’envisager l’entrée à l’école, où l’enfant passe du statut unique d’enfant à celui d’élève, comme 

un rite de passage, marqué par des passages de seuil réels et symboliques. Sur fond d’injonction au partenariat, 

dans une visée de coéducation, comment se délimitent les territoires entre parents et enseignants dans l’espace 

physique de l’établissement ? Quelles sont les manifestations de frontières visibles et invisibles ? Comment se 

négocient les passages de frontières et que peut-on y lire en termes de relation école-familles et d’assignation 

réciproque de rôles ? Pour cette contribution, notre analyse se fonde essentiellement sur les rapports d’observations 

du premier contact entre les parents et les enseignants lors d’une visite de classe (organisée deux mois avant la 

rentrée scolaire), lors du jour de la rentrée et de la première semaine d’école. 

----- 

Cettou, L., & Ogay, T. (2013). Parents and teachers becoming partners during the first year of school: negotiating 

the space of interaction. A semiopragmatic perspective on an intercultural communication process. Paper presented 

at the Intercultural Counselling and Education in the Global World, Verona. 

Goffman E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne : la présentation de soi. Paris : Editions de Minuit. 

La Cecla, F. (2002). Le malentendu. Paris: Balland. 

Marcel, J.-F. (2002). Approches ethnographiques des pratiques enseignantes durant les temps interstitiels. 

Recherche En Éducation, 30, 103–121. 

Marchive, A. (2007). Le rituel, la règle et les savoirs, Ethnologie française, 4, 37, 597-604. 

Rossel, P. (1981). Éléments de ritualité dans la scolarité obligatoire. In J. Hainard & R. Kaehr (Eds.), Naître, vivre 

et mourir : actualité de Van Gennep : essais sur les rites de passage (p. 175-188). Neuchâtel: Musée d’Ethnographie. 

Segaud, M. (2008). Anthropologie de l’espace: habiter, fonder, distribuer, transformer. Paris: A. Colin. 

Soulier, N. (2012). Reconquérir les rues: exemples à travers le monde et pistes d’actions: Pour des villes où l’on 

aimerait habiter. Paris: Ulmer. 

Van Gennep, A. 1981 (1909), Les rites de passage : étude systématique des rites. Paris : Picard. 

Vasquez, A. (1986) : L’institution scolaire et ses rites. Lieux de l’enfance: l’enfance et ses rites, 5, 45-56. 
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Soutien à la parentalité : ambiguïté ou certitude dans l’accompagnement des 
pratiques éducatives 

Thierry Malbert 

Université de La Réunion, thierry.malbert@univ-reunion.fr  
 

De nombreux chercheurs ne manquent pas de souligner que la parentalité est devenue une notion familière « tant 

il en est question dans les programmes politiques et dans les actions menées sur le terrain» C. Sellenet (2008). Les 

interrogations demeurent nombreuses quant à sa construction, ses ancrages épistémologiques mais également 

quant à son utilisation. De la déclinaison opérée entre exercice, expérience et pratique de la parentalité par Didier 

Houzel (2001), à l'approche de Maurice Godelier (2006), centrée sur un ensemble d'obligations, d'interdictions, 

d'actes, de sentiments propres à un ensemble culturel, on mesure les écarts de conception sinon les différences 

d'objet. Ainsi le soutien à la parentalité en tant que pratique référée s'est révélé porteur des ambiguïtés d'un concept 

à la fois descriptif, dynamique et normatif, pour osciller entre contrôle et émancipation, entre renforcement de la 

responsabilisation parentale et transformation de l'intervention sociale. 

La question des rapports entretenus par les différents acteurs avec les parents des enfants qu’ils ont en charge, de 

leur travail avec les parents ou plus largement avec les familles, demeure une question complexe qui n'évite pas 

les controverses entre les positionnements parfois bien arrêtés des uns et des autres, en particulier lorsque se profile 

la problématique du lien. 

Qu'en est-il de la prise en compte de la parentalité et de ses dimensions plurielles dans le cadre des pratiques 

professionnelles ? Qu’en est-il des difficultés de la relation parents-professionnels dans la mise en œuvre d'une 

véritable coéducation ? Afin d’ouvrir quelques pistes de réflexions épistémologiques, cette communication 

présente les résultats d’une recherche qualitative menée avec le soutien des étudiants de Master recherche en 

éducation (ESPE-Réunion), auprès de parents et de travailleurs sociaux inclus dans un dispositif de soutien à la 

parentalité (CAF- Réunion) nommé vacances/familles. 

-------- 

Malbert, T. (2015). Education familiale quel défis ? Parent, école, enfant Paris : Karthala. 

Neyrand, G. (2004). Préserver le lien parental. Paris : PUF : Education et Formation. 

Pithon G., Dumons C., Cazorla C., Bentiri N., Terrisse B. (2008). Un partenariat entre travailleurs sociaux et 

chercheurs pour implanter et évaluer une action de soutien à la parentalité. In G. Pithon, C. Asdih, S.J. Larivée 

(Eds.) (2008), Construire une communauté éducative : le partenariat famille-école-association. 
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La collaboration école-famille à Sherbrooke, Québec ; la parole aux parents. 

Annick Lenoir-Achdjian  

Université de Sherbrooke, annick.lenoir@usherbrooke.ca  

Les relations école-familles ou école-familles-communauté sont désormais des notions qui font parties intégrantes 

du discours sur la persévérance et la réussite scolaire. Depuis plus de 40 ans maintenant, les chercheurs se penchent 

sur cette thématique. On constate ainsi à travers les écrits que le lien entre cette relation école-familles et le succès 

scolaire de l’élève est généralement présenté comme évident (Dufresne, 2014; Deslandes et Bertrand, 2004; 

Deslandes, s.d.; Deslandes, Potvin et Leclerc, 1999; Larrivée, 2011; Marsolais, 2004). Pourtant, les travaux de 

Vatz-Laaroussi, Kanouté et Rachédi (2008) ne montrent aucunement de corrélation positive entre l’engagement 

parental et la réussite scolaire de l’élève. Sur la base de ce constat, nous visons à travers cette communication à 

mettre en évidence la perception que se font les familles natives québécoises ou immigrantes de la relation école-

familles afin de vérifier, premièrement, s’il existe dans leur esprit une corrélation entre le succès de leur enfant à 

l’école et leur engagement parental dans l’espace scolaire, deuxièmement, la forme que prend cet engagement et, 

troisièmement, si la relation école-familles telle que comprise et mise en action par ces parents natifs ou immigrants 

jouerait un rôle dans la persévérance et la réussite scolaire de leur enfant. En parallèle, nous verrons s’il existe une 

différence dans le discours des parents natifs et immigrants quant à leur perception de la relation école-familles. 

------ 

Dufresne, F. (2014). La relation parents-école : une question d’équilibre. Cahier de réussite, (2), p.1-4. Disponible 

en ligne : http://reussitemonteregie.ca/wp/wp-content/medias/Cahiers-de-Reussite_Relation-Parents-

%C3%A9cole_7.pdf page consultée le 3 octobre 2014. 

Deslandes, R. et Bertrand, R. (2004). Motivation des parents à participer au suivi scolaire de leur enfant au primaire 

Revue des sciences de l'éducation, 30 (2), p. 411-433. Disponible en ligne : 

http://www.erudit.org/revue/rse/2004/v30/n2/012675ar.pdf page consultée le 3 octobre 2014. 

Deslandes, R. (s.d.). Les relations école-famille-communauté au cœur des apprentissages et du développement des 

jeunes Disponible en ligne : http://rire.ctreq.qc.ca/les-relations-ecole-famille-communaute-au-coeur-des-

apprentissages-et-du-developpement-des-jeunes/ page consultée le 3 octobre 2014 

Deslandes, R., Potvin, P., et Leclerc, D. (1999). Family characteristics predictors of school achievement : Parental 

involvement as a mediator. McGill Journal of Education 34 (2), p.133-151 Disponible en ligne : 

http://mje.mcgill.ca/article/viewFile/8474/6407 page consultée le 3 octobre 2014. 

Larivée, S. J. (2011). «Regards croisés sur l’implication parentale et les performances scolaires.» Service social, 

57 (2), p. 5-19. Disponible en ligne : http://www.erudit.org/revue/ss/2011/v57/n2/1006290ar.pdf Page consultée 

le 3 octobre 2014. 

Marsolais, A. (2004). À l’école : des parents auxiliaires, clients, alliés, citoyens ? Une brève histoire de rapports 

évolutifs in MELS. École-famille-communauté : faire équipe pour la réussite. Vie pédagogique, (133), MELS. 

Vatz Laaroussi, M., Kanouté, F. et Rachédi, L. (2008). Les divers modèles de collaborations familles immigrantes-

écoles : de l’implication assignée au partenariat. Revue des sciences de l'éducation, 34 (2), 291-311. Disponible en 

ligne : http://www.erudit.org/revue/rse/2008/v34/n2/019682ar.pdf page consultée le 30 septembre 2014. 
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De la nécessaire contextualisation pour construire un « En commun ». Apports des 
Sciences de l’éducation. 

Liliane Pelletier 

Université de La Réunion, liliane.pelletier@univ-reunion.fr  
 

Cette contribution, en prenant appui sur un ensemble de recherches menées en Sciences de l'éducation autour des 

questions école-parents, tente d’éclairer la notion de coéducation dans un espace de réflexion contextualisé. 

Reprenant les travaux de Lenoir sur l’intervention éducative (2009, 2014) et l’idée qu’elle est toujours 

intrinsèquement sociale et dialectique puisqu’elle se fonde sur une tension qui est constitutive du rapport – 

l’intervention – qui s’établit entre des sujets humains, c’est le lien entre école et environnement social qui est 

questionné pour des situations de coéducation entre Ecole et familles, génératrices de productions collectives, la 

construction d’un « En commun » au sens de Glasman (2015). 

La coéducation est traitée sous l’angle de la contextualisation (Marcel, 2002 ; Tupin, 2012) : il s’agit d’interroger 

le degré de contextualisation à la fois de la démarche éducative engagée au regard des publics concernés par 

l’intervention (parents, enseignants, enfants) et des conditions potentiellement propices au développement de 

certaines formes d'engagements parentaux mais également de la pratique du chercheur (Tupin et Wharton, 2009). 

Dans cette perspective, évaluer ce degré de contextualisation suppose alors de poser la légitimité du « contexte » 

comme vecteur d’explication sociologique. 

Cette communication propose deux approches pour tenter d'analyser les tensions entre coéducation et 

contextualisation : 

1- une approche historique : quels sont les apports des recherches « anciennes » portant sur les liens entre parents 

et école dans le champ des Sciences sociales ? Quelles approches et quels objets sont privilégiés dans les études 

émergentes ? (ce qui se dit et se sait en Sciences de l'Education) 

2 - une approche idéologique : qu'ils soient décideurs politiques, cadres du système éducatif, chefs d'établissement 

ou enseignants, quelle place est faite à la contextualisation dans le modèle compréhensif des divers dispositifs dont 

le but commun est celui de développer l’implication parentale ? 

------ 

Lenoir, Y. (2014). Les médiations au cœur des pratiques d’enseignement-apprentissage : une approche dialectique. 

Des fondements à leur actualisation en classe. Éléments pour une théorie de l’intervention éducative. Longueuil : 

Groupéditions Éditeurs. 

Lenoir, Y. (2009). L’intervention éducative, un construit théorique pour analyser les pratiques d’enseignement. 

Les nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 12(1), 9-29. 

Marcel, J-F. (2009). De la prise en compte des pratiques enseignantes de travail partagé. Les Nouveaux Cahiers 

de la Recherche en Education, vol. 12 (n° 1), 47-64. 

Tupin, F. (2012). De la nécessaire contextualisation des pratiques enseignantes pour simultanément, socialiser et 

instruire. Le cas de l’île Maurice ; In Yves LENOIR et Frédéric TUPIN (dirs.), Les pratiques enseignantes entre 

instruire et socialiser. Regards internationaux  ?, Montréal : Presses de l’Université Laval, 323-351. 

Tupin, F. et Wharton, S. (2009). Intervenir en contextes sensibles : du fragile équilibre entre implication et 

distanciation. In Isabelle PIEROZAK et Jean-Michel ELOY (dirs.), Actes du Vème Congrès international du 

Réseau Français de Sociolinguistique : Intervenir, appliquer, s’impliquer ?, Paris, L’Harmattan (« Espaces 

discursifs »), 73-78. 
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LES FINALITES EDUCATIVES SCOLAIRES : CONCEPTIONS ET ENJEUX 

Chair(s): Yves Lenoir1, Oktay Cem Adiguzel2, Frédéric Tupin3 

1Université de Sherbrooke y.lenoir@videotron.ca 

2Université Anadolu 

3Université de La Réunion 

Les systèmes scolaires de très nombreux pays ont été profondément modifiés au cours des dernières décennies, 

influencés par les phénomènes de massification, de globalisation, de mondialisation et d’internationalisation, 

auxquels s’ajoute l’influence du néolibéralisme. Les orientations curriculaires ont également profondément changé 

(approche par compétences, cons-tructivisme, éducation à, nouvelles technolo¬gies, etc.). Or, partout en Occident, 

des voix s’élèvent pour critiquer diversement les orientations ac¬tuelles de l’école. La question de l’éducation et 

de ses finalités est effectivement au centre des débats sociaux, car elle renvoie à de multiples visées et elle soulève 

de nombreux enjeux relatifs à la qualité de l’éducation, à l’édu¬ca¬tion à la citoyen-neté, aux problèmes de 

l’égalité et de l’équité, au maintien et au renforcement de la démocratie, à l’éco¬logie, aux modalités 

d’enseignement, à la place des savoirs dans les curricula, etc. Les finali-tés éducatives scolaires (FES) sont pourtant 

des indicateurs importants de la conception de l’école et de la production des orientations et contenus des curricula, 

car elles constituent un outil puis-sant de planification de l’action éducative scolaire. En effet, les FES permettent 

de cerner les orientations explicites comme implicites des curricula scolaires, les fonctions de sens et de valeur 

dont elles sont porteuses, ainsi que les modalités attendues sur les plans empirique et opératoire au sein des 

pratiques d’ensei¬gnement-appren¬tissage. Il importe donc de se pencher sur ce concept qui témoigne d’enjeux 

sociaux et éducatifs qui font débat un peu partout dans le monde. 

Dans le cadre de ce colloque intitulé «Les finalités éducatives scolaires : conceptions et enjeux», les responsables 

proposent aux différents intervenants de présenter et de confronter leur analyse des FES en mettant en lumière des 

caractéristiques et les enjeux relatifs aux conceptions dont ils traiteront. 

En fonction du texte d’orientation qui précède, six axes servent de orienter ce colloque. Ainsi, les contributions 

qui seront acceptées peuvent présenter : 

1º les résultats de travaux empiriques de recherche portant sur les FES ; 

2º l’analyse de conceptions des FES exposées dans des publications scientifiques ; 

3º une analyse critique des FES et du débat qu’elles suscitent en lien avec le contexte national dans lequel s’inscrit 

la contribution ; 

4º une analyse critique des FES en lien avec les tendances internationales qui influent actuelle-ment sur l’école 

(massification, globalisation, mondialisation, internationalisation, néolibéra-lisme) ; 

5º une analyse critique des FES dans un curriculum ; 

6º une analyse critique de la place des savoirs dans leurs relations au FES. 

Chaque contribution doit également mettre en relief des enjeux (par exemple : téléologiques, on-tologiques, 

praxéologiques, cognitifs, sociaux, culturels, etc.) qui en découlent. 
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Presentations of the Symposium 

  

Marcher sur le fil du rasoir : les FES entre traditionnalisme et néolibéralisme 

Yves Lenoir 

Université de Sherbrooke, y.lenoir@videotron.ca 

De nombreuses voix se sont élevées dans différents pays pour contester, sinon dénoncer les orientations adoptées 

en éducation scolaire. La communication fera d’abord état de différentes oppositions émanant d’auteurs 

étatsuniens, québécois et français. Elle mettra ensuite en évidence les limites et potentialités de dérives dont ces 

dénonciations sont porteuses. Mais celle-ci soulignent aussi l’existence d’une dénonciation des finalités éducatives 

toutes orientées, dans une conception néolibérale, vers un utilitarisme individualiste qui s’actualise dans une vision 

de préparation au métier et, plus encore, dans celle d’une production de “capital humain”. Dans un rejet de ces 

deux tendances diamétralement opposées, il sera mis en évidence, pour conclure, une alternative qui puise à une 

conception émancipatoire de l’être humain et qui requiert une formation culturelle qui s’appuie sur des savoirs 

disciplinaires ancrés dans une perspective ontologique et praxéologique. 

  

Le modèle de l’école républicaine française et les pratiques déclarées des 
enseignants 

Daniel Niclot  

Université de Reims Champagne-Ardenne, daniel.niclot@univ-reims.fr 

Les valeurs qui organisent le système éducatif français depuis la fin du XIXe siècle sont directement issues des 

idéaux de la Révolution française et ont été notamment exposées par Condorcet dans ses Cinq mémoires sur 

l’instruction publique (1792). Elles ont été reprises par les lois de 1875-1876 qui instituent l’école primaire gra-

tuite, laïque et obligatoire. Ces lois qui promeuvent les idéaux révolutionnaires universalistes d’émancipation et 

de libération des individus par le savoir ont fondé le modèle de l’Ecole républicaine française. Alors que ce mo-

dèle semble avoir bien fonctionné durant des décennies, il est aujourd’hui l’objet de critiques dans la mesure où 

l’école semble assurer de moins en moins bien ses missions de formation, d’acculturation sociale et d’intégration 

des jeunes générations à la communauté nationale. 

Dans ce contexte, cette communication, qui s’appuie sur un recueil de données constitué de 100 entretiens et de 

réponses à 13 questionnaires, s’interroge d’une part sur les conceptions des enseignants du primaire sur les va-

leurs qu’ils attribuent à l’école aujourd’hui et d’autre part sur leurs pratiques d’enseignement. Il apparait que la 

majorité des enseignants du primaire se situent dans la tradition de l’école républicaine émancipatrice lieu 

d’épanouissement individuel et de formation de citoyens libres qui adhérent aux valeurs républicaines et luttent 

contre les discriminations de toute nature. Pourtant, lorsqu’ils décrivent leurs pratiques, elles apparaissent très 

centrées sur l’acquisition des règles de bases de la civilité (politesse, comportement social, hygiène, sécurité…). 

En revanche, l’éducation à la citoyenneté, qui figure notamment dans les programmes de cycle 3, est rarement 

évoquée. Les professeurs du primaire interrogés considèrent que cet enseignement serait difficile à comprendre 

par les élèves. 
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Les conceptions que les maîtres ont des finalités de l'école d'aujourd'hui 

Philippe Charpentier  

Université de Reims Champagne-Ardenne, philippe.charpentier@univ-reims.fr 

Si pour Tardiff et Lessard (1999), l'école a pour mission traditionnelle d'instruire et de socialiser les élèves, on 

assisterait aujourd'hui, selon Dubet (2002), à une forme de « désinstitutionnalisation » de l'école. Face à ce dé-bat, 

cette communication a pour objectif de mieux connaître les conceptions que les maîtres se font des finalités de 

l'école du XXIe siècle. Elle s'appuie sur un corpus de données constitué d'un questionnaire proposé à un focus 

groupe et d'entretiens semi-directifs. 

Pour ce qui concerne la question du rôle que peut jouer l'école dans la socialisation des élèves, les entretiens mettent 

en évidence des représentations très différentes mais aussi assez restrictives que les maîtres ont de la manière avec 

laquelle peut se construire celle-ci. Trois manières d'envisager cette socialisation ressortent : la transmission et le 

contrôle par les maîtres de conduites normatives (pour « un vivre ensemble » dont le contour reste malgré tout 

flou), l'instruction de savoirs disciplinaires en tant que tels et la transmission de savoirs disci-plinaires qui ont pour 

finalités de permettre aux élèves dans un futur proche de s'insérer dans la société. Les dis-cours des maîtres 

concernant la socialisation des élèves s'articulent entre ces trois conceptions sans qu'aucune ne soit toutefois 

véritablement exclusive des autres. 

Dubet, F. (2002). Le Déclin de l'institution. Paris. Le Seuil. 

Tardif, M. et Lessard, C. (1999). Le travail enseignant au quotidien. Expérience, interactions humaines et di-

lemmes professionnels. Bruxelles. De Boeck Université. 

  

Social and emotional development of children – an important aim for preschool and 
primary education 

Otilia Clipa  

Université Ștefan cel Mare, Suceava,  otiliac@usv.ro 

Socio-emotional education is a very important issue for society, for school or any other community develop-ment, 

which aims at adjusting to perspective tendencies. Nowadays acknowledges that education at very fragile age 

determines the harmonious development of the personality and a very good social integration. Development of 

cognitive and psychomotor skills is influenced by emotional field. The whole development process as well as 

human condition itself are saturated and stimulated by the socialization processes. Regarding the factors that are 

part of the adjustment and life success processes of great importance were the factors which deal with emotions 

(Ștefan & Kallay, 2010, p. 11). 

That is the reason for the importance given to these matters by the decisional structures of Romanian educational 

policies. These concerns determined The National Education Ministry to organize in April 2014 the international 

conference entitled Strengthening Early Childhood Education Systems: Investing Early to Ensure Effective 

Learning which focused on the emotional and psycho-social development of the preschool children and to change 

the aims for primary education. The papers highlighted the values of early age education and their effects on the 

pupil’s social and emotional integration within that community (Hart & Risley, 1995 ; Hart & Risley, 2013). In 

romanian curriculum for primary school is possible to notice the challenge especially for Eriksson’s theory that 

insists on the affective and social maturity of the children. 
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Continuité et rupture : les finalités de l’éducation roumaine de la maternelle au 
secondaire à travers les réformes postcommunistes 

Otilia Clipa, Otilia Ignatescu 

Université Ștefan cel Mare, Suceava, otiliac@usv.ro 

Depuis la révolution de 1989, les acteurs politiques ont proposé des réformes de l’éducation au sens de la démo-

cratisation et de la synchronisation avec les directions occidentales. Tour à tour, régime après régime, les visions 

réformatrices se sont succédées, en créant une atmosphère d’instabilité et d’imprédictibilité ; même des ruptures à 

cause des réformes qui n’ont jamais été menées au bout. Dans notre communication, nous nous proposons 

d’identifier et de présenter les repères de continuité, les transformations et même les ruptures au niveau des fina-

lités éducatives scolaires au passage d’un cycle d’apprentissage à un autre : de la maternelle à l’enseignement 

primaire, du primaire au secondaire. Nous allons aussi analyser les enjeux ontologiques, sociaux et culturels de ces 

éléments de discontinuité. 

  

Les FES dans le curriculum de langue roumaine et littérature : enjeux actuels et 
perspectives 

Rodica Nagy, Otilia Ignatescu  

Université Ștefan cel Mare, Suceava, rodinagy@yahoo.com 

Le système éducationnel roumain contemporain connaît des changements à plusieurs niveaux. Ce processus de 

transformation vise aussi le curriculum de langue roumaine et littérature au niveau de l’enseignement primaire et 

secondaire. Dans notre communication nous allons présenter les orientations manifestées au cours des dernières 

années en ce qui concerne le curriculum de langue roumaine et littérature, surtout au niveau des finalités, le 

contexte idéologique dans lequel sont inscrites, les implications ontologiques, cognitives, sociales et culturelles de 

ces changements. Nous allons aussi proposer des solutions conçues à harmoniser des tendances opposées: 

traditionnel/moderne, culture nationale/culture européenne, culture de l’élite/culture de masse, oral/écrit, 

qualité/quantité, etc. 

  

Interroger les finalités éducatives scolaires en Turquie : Une analyse sur le 
changement des orientations politiques, économique et sociales 

Oktay Cem Adıgüzel  

Université Anadolu, ocadiguzel@gmail.com 

La question des finalités éducatives scolaires est un sujet inséparable de la dimension politique, économique et 

socio-culturelle. La structure sociale, économique et politique de la Turquie, que ce soit à cause de sa location 

géographique ou de ses caractéristiques démographiques est plus affectée par des problèmes liés aux conditions à 

la fois pédagogique, idéologique et culturelle. De nos jours, comme plusieurs pays, la Turquie est aussi con-frontés 

à une crise de flux migratoire. Cette migration fait augmenter l'hétérogénéité des élèves dans le système éducatif. 

Ces conditions démographiques, politiques et sociales nous conduisent donc à réfléchir et s’interroger sur les 

finalités éducatives scolaires. Cette recherche vise à effectuer une analyse historique sur le changement des 

orientations politique, économique et sociales en s’appuyant sur les programmes scolaires, les textes officiels ainsi 

que des publications scientifiques sur les finalités du système éducatif. 
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Interroger les finalités éducatives au sein d’une région ultra-périphérique 
européenne : quel degré de contextualisation ? 

Frédéric Tupin, Christine Françoise  

Université de La Réunion, frederic.tupin@wanadoo.fr 

Située dans la zone sud-ouest de l’Océan Indien, l’île de la Réunion est l’une des 9 régions ultrapériphériques de 

l’Europe et son (sub)système éducatif est une déclinaison du système jacobin français sous forme d’un transfert de 

modèle (Perez et al., 2003). La question des finalités éducatives et de leur conception/perception par les en-

seignants de l’école primaire exerçant dans cette académie est traversée par un double questionnement relatif aux 

frontières entre instruction et socialisation et au degré de contextualisation de ces conceptions au regard des 

particularités linguistiques, sociales, culturelles et identitaires de cette société ultramarine. L’un des vecteurs de la 

tension entre instruction et socialisation questionne l’inadaptation des modèles éducatifs diffusés aux condi-tions 

écologiques attachées à leur(s) terrain(s) d’application. La globalisation n’est pas étrangère à cette ten-dance. Pour 

autant, le jeu des acteurs en charge de mettre en œuvre ces modèles conduit à revisiter les rapports entre processus 

d’intégration nationale et diversification régionale (Schriewer, 2004). Partant d’un corpus con-temporain constitué 

de matériaux complémentaires (questionnaires et entretiens), nous tenterons de montrer comment, par un 

mouvement de va-et-vient entre les politiques éducatives nationales, l’interprétation que les ac-teurs en font et les 

inflexions qu’ils sont susceptibles de leur apporter, le trait d’union entre « instruction » et « socialisation » (Lenoir 

et Tupin, 2012) peut être revisité à la lumière d’un contexte particulier. 

  

Comment les enseignants du primaire conçoivent les finalités éducatives scolaires 
des écoles du 21e siècle ? : Le cas de la Turquie 

Oktay Cem Adıgüzel1, Seray Tatlı Dalioğlu1, Onur Ergünay2  

1Université Anadolu, ocadiguzel@gmail.com 

2Université Osmangazi 

Cette communication présente une synthèse des résultats des recherches qui ont porté sur la finalité éducative 

scolaire de la Turquie. Dans le cadre de cette recherche, il a été visé à étudier et clarifier les notions d’instruction, 

socialisation et qualification chez les enseignants du primaire en Turquie. La recherche a été réali-sée selon le 

modèle descriptif et en fonction d’instruments de recueil de données qualitatives à l’aide des entre-tiens de groupes. 

Les entretiens de groupe se sont déroulées avec 27 enseignants de différentes classes en mis-sion dans des écoles 

primaires de la ville d’Eskişehir. Il a été formé en tout 4 groupes focus composés de 6-8 in-dividus. Ils ont duré en 

moyenne entre 1 heure et 1 heure 15 minutes. Les données obtenues ont montrées que les enseignants mettaient 

l’accent sur la socialisation qui leur parait la plus importante chez les élèves du primaire par rapport l’instruction 

et la qualification. Par ailleurs, la fonction de socialisation de l’éducation n’est pas, se-lon les enseignants, un 

processus se réalisant uniquement dans les écoles. Ils ont attiré l’attention sur le fait que les compétences se 

rapportant à cette fonction ne peuvent se développer qu’avec le travail en commun de l’école et des familles. 
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ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 

Chair(s): Şerife Yücesoy Özkan 

Anadolu Üniversitesi, syucesoy@anadolu.edu.tr 

Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve istihdam etme konusunda temel sorumlulukları olan kurumlar Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu’dur (YÖK). Bu iki kurum imzaladıkları bir işbirliği protokolü ile 

nitelikli öğretmen yetiştirme konusunda çeşitli adımlar atmışlardır ve bu adımlardan birisi, eğitim fakültelerinin 

programlarında yapılan düzenlemelerdir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında yapılan düzenlemede eğitim 

fakültelerinin programları genel olarak; %50 alan bilgisi dersleri, %30 meslek bilgisi dersleri, %20 ise genel kültür 

derslerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı’nda, Öğretmenlik Uygulaması I 

ve II dersleri yürütülmektedir. Bu sempozyumda, özel eğitim alanında yürütülen öğretmenlik uygulamaları ile 

öğretmen yetiştirme konularında bildiler sunulacaktır. 

  

Presentations of the Symposium 

  

Türkiye’de Geçmişten Günümüze Özel Eğitim Öğretmeni Yetiştirme 

Aysun Çolak, Şerife Yücesoy-Özkan, Nuray Öncül, Çimen Acar  

Anadolu Üniversitesi, acolak@anadolu.edu.tr 

Farklı gelişim özelliklerine sahip olan öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak bir öğretmenin belli 

yeterliliklere sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Bu yeterliliklerin en önemlilerinden birisi özel gereksinimi 

olan öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak öğrencilerin gereksinimlerine yönelik programlar 

hazırlayabilmek ve uygulayabilmektir. Bu yeterliğin sağlanması ilkesinden yola çıkarak özel eğitim öğretmeni 

yetiştirmenin zorunlu hale gelmesi söz konusu olmuştur. 

İlk özel eğitim öğretmeni yetiştirme ilk olarak yılında Gazi Eğitim Enstitüsü içinde açılan Özel Eğitim Şubesiyle 

başlamıştır. Bu eğitim, iki yıllık bir yükseköğretim programıyla sunulmuş; ancak, iki dönem sonra kapanmıştır. 

Daha sonra Ankara Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi içinde yer alan “Özel Eğitim Bölümü’nde özel eğitim 

uzmanı yetiştirmeye yönelik dört yıllık bir program uygulanmıştır. 

Özel eğitime gereksinim duyan çocukların gereksinimleri belli bir zaman diliminde normal okul bünyesinde yer 

alan sınıf öğretmenlerince karşılanmaya çalışılmış, bu öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu hizmet içi eğitim ve 

sertifika programlarıyla yetiştirilmiştir. Özel eğitim öğretmeni yetiştirme süreci Anadolu Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nde Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde “Özel Eğitim Öğretmenliği Programı” ile başlatılmış daha 

sonra ise, Özel Eğitim Bölümü kurulmuş, kurumun bünyesinde Zihinsel Engelliler Öğretmenliği ve İşitme 

Engelliler Öğretmenliği Programları açılmıştır. Anadolu Üniversitesi’nden sonra, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 

Fakültesi’nde “Özel Eğitim Öğretmenliği Programı” açılmıştır. Daha sonra ise, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi’nde Özel Eğitim Bölümü kurulmuştur. Bölümde Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Programı yer 

almaktadır. Hemen ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya 

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde özel eğitim bölümleri kurulmuş ve zihin ve işitme yetersizliği 

olan bireyler için öğretmen programları oluşturulmuştur. 

Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Özel Eğitim Bölümü yeniden kurulmuştur. Bu 

bölüm daha sonra YÖK’ün kararıyla kapatılarak Zihinsel Engelliler Öğretmenliği’ ne dönüştürülmüştür. 

2006 yılında yeniden yapılanmadan sonra ise belli bir sayıda üniversitenin eğitim fakültelerinde özel eğitim 

bölümleri açılmaya başlanmıştır. Yükseköğretim Kanunu aracılığı ile diğer ülkelerde olduğu gibi eğitim 

fakültelerinde özel eğitimin bölüm olarak; programlarının daha bağımsız, alanın gerektirdiklerini ve gelişmeleri 

dikkate alan programların düzenlenmesi amaçlanmıştır. 2015-2106 yılı itibari ile de Türkiye’de özel eğitim 

öğretmenlerin yetiştirilmesi için, üniversitelerin özel eğitim programlarının özel gereksinimi olan çocukların 

tümüne hizmet verebilecek donanıma ulaşmalarını sağlayacak yeni bir yapılanmaya gitmesi durumu gündemde 

yer almaktadır. Bu çalışmada, bu yeniden yapılanma sürecinin olası sonuçlarının neler olacağı ve özel eğitimde 

öğretmen yetiştirme sürecine sağlayacağı katkılar tartışılacaktır. 
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Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Yanlışsız Öğretim Yöntemlerini Kullanma 
Düzeylerinin Belirlenmesi 

Şerife Yücesoy-Özkan, Nuray Öncül, Aysun Çolak  

Anadolu Üniversitesi, syucesoy@anadolu.edu.tr 

Nitelikli öğretim sunmak üzere sistematik öğretim yapma, tüm öğretmenlerin en önemli sorumluluklarından ve 

sahip olmaları gereken en temel yeterliklerden birisidir. Sistematik öğretim; öğrencilere ne öğretileceğine karar 

vermek, öğretim yöntemlerini belirlemek, belirlenen yöntemleri kullanarak öğretim yapmak ve yöntemlerin 

etkisine bakarak davranışta istendik yönde değişikliğin olup olmadığını ortaya koymaktır. Sistematik öğretim 

sürecinde yer alan tüm öğeler önemli olmasına karşın, öğretim için belirlenen yöntemleri doğru ve uygun biçimde 

kullanarak öğretim yapmak daha fazla öne çıkmaktadır. Bu nedenle de, hizmet öncesi dönemde öğretmen 

adaylarının öğretim yöntemlerini doğru ve uygun biçimde kullanıp kullanmadıklarını belirlemek gereklidir. Bu 

gereklilikten yola çıkarak araştırmada, zihin engelliler öğretmen adaylarının, yanlışsız öğretim yöntemlerinden eş 

zamanlı ipucuyla öğretim ve sabit bekleme süreli öğretim yöntemlerini kullanma düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya, Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı’nda üçüncü sınıfa devam etmekte olan 

ve yaşları 20-35 yaş arasında değişen, 16 kız 12 erkek toplam 28 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada, 

eşzamanlı ipucuyla öğretim ve sabit bekleme süreli öğretim olmak üzere iki farklı öğretim yöntemi ile sofra 

hazırlama ve toplumsal levha okuma olmak üzere iki farklı beceri belirlenmiştir. Öğretim yapmak üzere bir 

benzeşim ortamı oluşturulmuş ve öğretmen adaylarının her birisinden bu iki yöntemi kullanarak her iki becerinin 

de öğretimini yapmaları istenmiştir. Öğretim sırasında öğretmen adaylarının performansları video kamera yoluyla 

kaydedilmiş ve öğretim sona erdikten sonra bu video kayıtları izlenerek öğretmen adaylarının öğretim yöntemlerini 

kullanma düzeyleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğretim yöntemlerini kullanma düzeylerini belirlemek 

üzere beceri analizi kaydı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin %40’ı yansız atamalar yoluyla 

belirlenerek değerlendiriciler aracı güvenirlik hesaplaması yapılmış ve güvenirlik kabul edilebilir bulunmuştur. 

Öğretmen adaylarının öğretim yöntemlerini kullanma düzeyleri betimsel istatistik kullanılarak analiz edilmiş ve 

elde edilen bulgular alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır. 
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Öğretmen Adaylarının Benzeşim Ortamında Öğretim Yapma Sürecindeki Video 
Kayıtlarına Dayalı Olarak Kendi Performanslarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi 

Aysun Çolak, Nuray Öncül, Aysun Çolak, Fidan Güneş Gürgör  

Anadolu Üniversitesi, acolak@anadolu.edu.tr  

Öğretmenlik alanında önemli olan sistematik öğretim; öğrencilere ne öğretileceğine karar vermek, öğretim 

yöntemlerini belirlemek, belirlenen yöntemleri kullanarak öğretim yapmak ve hedeflenen davranışlarda istendik 

yönde kalıcı değişikliğin olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Sistematik öğretim sürecinde öğretim 

için belirlenen yöntemleri doğru ve uygun biçimde kullanarak öğretim yapmak hedeflenen beceri ya da 

davranışların kazanımında oldukça önemlidir. Öğretmenlik mesleğinde teorik olarak verilen öğretim 

yöntemlerinin meslek hayatında uygulanması da bir o kadar önemlidir. Bu nedenle, hizmet öncesi dönemi olarak 

isimlendirilen lisans döneminde alanda yetiştirilen öğretmen adaylarının bu öğretim yöntemlerini doğru ve etkili 

biçimde kullanıp kullanmadıklarını belirlemek önemlidir. Öğretmen adaylarının bu yöndeki performansları gerek 

gözlemlerle gerekse uygulamalı ödevlerle değerlendirilebilmektedir. Buna ek olarak, öğretim uygulamaları 

sırasında öğretmen adaylarının performansları video kamera aracılığıyla kayda alınarak geri bildirim 

verilebilmektedir. Alanyazında video (görüntü) kayıtlarının öğrenme ve öğretim süreçlerinde kullanımının önemli 

olduğu vurgulanmaktadır. Video kayıtları: (a) gözlemsel kayıt (observational recording), (b) katılımcının izlenmesi 

(subject viewing), (c) katılımcı tepkisi (subject response), (d) katılımcının kendini yansıtması (subject self-

reflection), (e) katılımcı olarak kaydetme (subject recording), (f) araştırmacının sunumu (researcher presentation) 

olarak çeşitli kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmaktadır. Bu araştırmada, gerçekleştirilen sistematik 

öğretimlerin öğretmen adayları tarafından nasıl algılandığı, öğretim yöntemlerinde sergiledikleri olumlu ya da 

olumsuz davranışları belirleyebilmeleri ve bunu yansıtabilmeleri amacıyla katılımcı tepkisi ve katılımcının kendini 

yansıtması olarak sınıflandırılan video kayıtları kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının 

sistematik öğretim sürecinde benzeşim ortamında gerçekleştirilen özel eğitim yöntemlerini kullanabilme 

düzeylerini gösteren video kayıtlarına dayalı olarak kendi performanslarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. 

Araştırmaya, daha öncesinde Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans 

Programı’nda üçüncü sınıfa devam eden öğretmen adayı ile gerçekleştirilen eşzamanlı ipucuyla öğretim ve sabit 

bekleme süreli öğretim yöntemleri ile sofra hazırlama ve toplumsal levha okuma becerilerini öğreten öğretmen 

adayları katılmıştır. Bu öğretimler sırasında öğretmen adaylarının performansları video kamera yoluyla 

kaydedilmiş ve hemen sonrasında bu görüntü kayıtları CD olarak her öğretmen adayına teslim edilmiştir. Bu 

araştırmaya katılan öğretmen adaylarından gönüllü olanlarla bireysel görüşme yapılacağı belirtilmiştir. Gönüllü 

olduğunu belirten Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı’nda üçüncü sınıfa devam eden, yaşları 20-35 yaş 

arasında değişen, araştırmaya katılım için gönüllü 14 kız ve sekiz erkek toplam 22 öğretmen adayı katılmıştır. 

Katılımcılar arasından bir kız öğretmen adayı ile pilot görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Pilot görüşmeden elde edilen 

bulgular ve alanyazın dikkate alınarak görüşme soruları oluşturulmuş; daha sonrasında uzman görüşü almak 

amacıyla alanda nitel yaklaşım ve özel eğitimde öğretim yöntemleri konusunda deneyime sahip olan toplam beş 

uzmana gönderilmiştir. Uzmanlardan gelen geri bildirimler sonucunda görüşme soruları tekrar düzenlenmiştir. 

Katılımcılara toplam 13 açık uçlu soru sorulmuştur. Araştırmaya katılacak öğretmen adayları ile randevulaşarak 

görüşmeye gelmeden önce kendi performanslarının yer aldığı video kayıtlarını izlemeleri istenmiştir. Veri kaybı 

yaşanmaması ve görüşme esnasında herhangi bir dış etmenin neden olabileceği kesintileri önlemek amacıyla 

görüşmeler dijital ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Görüşmeler en az 18 en fazla 34 dakika sürmüştür. Veri 

toplamada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve veriler betimsel yolla analiz edilmiştir. Elde edilen 

araştırma bulgularında, öğretmen adayları genellikle öğretim yöntemlerinde ipucu kullanımı, öğrenciye pekiştireç 

verme ve yapılan öğretimini değerlendirme gibi konularda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
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Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin 
Beklentileri 

Şerife Yücesoy-Özkan, Funda Aksoy, Aysun Çolak, Çimen Acar, Nuray Öncül,                                                     

Sunagül Sani-Bozkurt, Özlem Dalgın-Eyiip  

Anadolu Üniversitesi, syucesoy@anadolu.edu.tr 

Toplumsal gelişme ve ilerlemenin en önemli etmenlerinden biri eğitimdir. Toplumda yaşayan bireylere sağlanan 

eğitim olanakları, bu eğitimi veren bireyler ve eğitimin verildiği ortam gibi etmenler bu ilerlemeyi mümkün 

kılmaktadır. Bu anlamda toplumda yaşayan her bireyin üretken olarak yetişmesinde öğretmenlerin rolü 

yadsınamaz. Zihin yetersizliği olan bireylerin toplumun üretken bir üyesi olmalarında nitelikli ve donanımlı olarak 

yetiştirilmiş öğretmenlere gereksinim olduğu açıktır. Öğretmenlik Uygulaması dersi Zihin Engelliler Öğretmenliği 

Programı’na devam eden öğretmen adaylarının nitelikli ve donanımlı öğretmenler olabilmeleri için atılan ilk 

adımdır. Öğretmen adayları bu derste üç yıl boyunca öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulmaktadırlar. 

Dolayısıyla öğretmen adaylarının kendileri için çok önemli bir öğrenme fırsatı yaratan Öğretmenlik Uygulaması 

dersinden bir takım beklentileri vardır. Bu nedenle bu araştırmada, zihin engelliler öğretmen adaylarının 

Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Zihin Engelliler 

Öğretmenliği Lisans Programı’nın son sınıfında olup Öğretmenlik Uygulaması dersini alan ve yaşları 20-30 yaş 

arasında değişen, 39 erkek 36 kız toplam 75 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplamak üzere yarı-

yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Bu görüşme formunda, öğretmen adaylarının Öğretmenlilk 

Uygulaması dersine ilişkin beklentilerinin neler olduğunu belirlemeye yönelik açık uçlu dokuz soru yer almıştır. 

İçerik geçerliğini belirlemek üzere, hazırlanan görüşme formu öğretmen yetiştirme konusunda çalışan beş farklı 

uzmana gönderilmiş ve uzmanların görüşleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Görüşme formuna son hali 

verildikten sonra Öğretmenlik Uygulaması dersi alan öğrencilerle öğretim yılının ilk haftasında görüşmeler 

yapılmıştır. Görüşmeler, öğretmen adaylarının derse kayıtlı oldukları gruplarda dersten sorumlu öğretim elemanı 

ile birlikte dersi yürüten öğretim elemanı yardımcıları tarafından toplanmıştır. Öğretmen adayları ile yapılan 

görüşmeler 10-25 dakika arasında sürmüştür. Görüşmeler tamamlandıktan sonra görüşmelerin ses kayıtları, 

görüşmeleri gerçekleştiren öğretim elemanı yardımcıları tarafından dinlenilerek yazıya dökülmüş, daha sonra 

kayıtlar tekrar dinlenilerek dökümlerin doğruluğu kontrol edilmiştir. Kontrolün tamamlanmasının ardından veriler 

betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin %40’ı yansız atamalar yoluyla 

belirlenerek değerlendiriciler aracı güvenirlik hesaplaması yapılmış ve güvenirlik kabul edilebilir bulunmuştur. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentilerine ilişkin elde edilen bulgular alanyazın doğrultusunda 

tartışılmıştır. 
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Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Beklentileri 

Nuray Öncül, Funda Aksoy, Çimen Acar, Şerife Yücesoy-Özkan, Aysun Çolak,                                                      

Gülden Bozkuş-Genç, Seçil Çelik, Fidan Güneş Gürgör 

Anadolu Üniversitesi, noncul@anadolu.edu.tr 

Türkiye’de son yıllarda eğitim alanında yapılan çalışmalar arasında öğretmen yetiştirme ilk sıralarda yer almakta 

ve nitelikli öğretmen yetiştirme arayışları sürmektedir. Nitelikli öğretmen yetiştirme ile ilgili bu arayışlar ise 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlikleri ile bağıntılı olan öğretmenlik mesleğinden 

beklentilerinin belirlenmesini de gerekli kılmaktadır. Buradan yola çıkarak araştırmada, zihin engelliler öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Zihin 

Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı’nın son sınıfında olup Öğretmenlik Uygulaması dersini alan ve yaşları 

20-30 yaş arasında değişen, 41 erkek 36 kız toplam 77 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplamak üzere 

yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Bu görüşme formunda, öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğinden sosyal beklentilerinin, ekonomik beklentilerinin, mesleki gelişim beklentilerinin ve yasal 

düzenlemelere ilişkin beklentilerinin neler olduğunu belirlemeye yönelik açık uçlu dört soru yer almıştır. İçerik 

geçerliğini belirlemek üzere, hazırlanan görüşme formu öğretmen yetiştirme konusunda çalışan beş farklı uzmana 

gönderilmiş ve uzmanların görüşleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Görüşme formuna son hali verildikten sonra 

Öğretmenlik Uygulaması dersi alan öğrencilerle öğretim yılının ilk haftasında görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler, 

öğretmen adaylarının derse kayıtlı oldukları gruplarda dersten sorumlu öğretim elemanı ile birlikte dersi yürüten 

öğretim elemanı yardımcıları tarafından toplanmıştır. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmeler 10-20 dakika 

arasında sürmüştür. Görüşmeler tamamlandıktan sonra görüşmelerin ses kayıtları, görüşmeleri gerçekleştiren 

öğretim elemanı yardımcıları tarafından dinlenilerek yazıya dökülmüş, daha sonra kayıtlar tekrar dinlenilerek 

dökümlerin doğruluğu kontrol edilmiştir. Kontrolün tamamlanmasının ardından veriler betimsel analiz yoluyla 

analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin %40’ı yansız atamalar yoluyla belirlenerek değerlendiriciler 

aracı güvenirlik hesaplaması yapılmış ve güvenirlik kabul edilebilir bulunmuştur. Öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğinden beklentilerine ilişkin elde edilen bulgular alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır. 
  

Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Devam 
Ettikleri Ortama İlişkin İlk İzlenimleri 

Çimen Acar, Aysun Çolak, Nuray Öncül, Funda Aksoy, Şerife Yücesoy-Özkan  

Anadolu Üniversitesi, ciacar@anadolu.edu.tr 

Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve istihdam etme konusunda temel sorumlulukları olan kurumlar Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu’dur (YÖK). Bu iki kurum imzaladıkları bir işbirliği protokolü ile 

nitelikli öğretmen yetiştirme konusunda çeşitli adımlar atmışlardır ve bu adımlardan birisi, eğitim fakültelerinin 

programlarında yapılan düzenlemelerdir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında yapılan düzenlemede eğitim 

fakültelerinin programları genel olarak; %50 alan bilgisi dersleri, %30 meslek bilgisi dersleri, %20 ise genel kültür 

derslerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı’nın dersleri incelendiğinde, 

yalnızca Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları dersi ile Öğretmenlik Uygulaması I ve II derslerinin 

uygulama ortamlarında yürütüldüğü, bu dersler dışındaki diğer derslerin teorik olduğu görülmektedir. Öğretmen 

adayları Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları dersi kapsamında ilkokullardaki genel eğitim sınıflarına 

devam etmekte, özel eğitim okullarında uygulama deneyimlerini ise ilk kez Öğretmenlik Uygulaması I dersinde 

yaşamaktadırlar. Bu nedenle, Öğretmenlik Uygulaması I dersinde edindikleri ilk izlenim öğretmen adaylarının 

mesleğe ilişkin tutumlarını etkilemektedir. Bu araştırmada da, zihin engelliler öğretmen adaylarının Öğretmenlik 

Uygulaması dersine devam ettikleri ortama ilişkin ilk izlenimleri belirlenmiştir. Araştırmaya, Zihin Engelliler 

Öğretmenliği Lisans Programı’nın son sınıfında olup Öğretmenlik Uygulaması dersini alan ve yaşları 20-30 yaş 

arasında değişen, 35 kız 29 erkek toplam 64 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplamak üzere bir soru 

formu hazırlanmıştır. Bu formda, öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması I dersinde devam ettikleri ortama 

ilişkin ilk üç gündeki deneyimlerini belirlemeye yönelik açık uçlu altı soru yer almıştır. İçerik geçerliğini 

belirlemek üzere, hazırlanan soru formu öğretmen yetiştirme konusunda çalışan beş farklı uzmana gönderilmiş ve 

uzmanların görüşleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Soru formuna son hali verildikten sonra bu form 

Öğretmenlik Uygulaması dersi alan öğrencilere öğretim yılının ilk haftasında dağıtılmış ve öğrencilerden soruları 

yazılı olarak yanıtlamaları istenmiştir. Öğrencilerden yazılı olarak toplanan veriler betimsel analiz yoluyla analiz 

edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin %40’ı yansız atamalar yoluyla belirlenerek değerlendiriciler aracı 

güvenirlik hesaplaması yapılmış ve güvenirlik kabul edilebilir bulunmuştur. 
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L'INTERCULTUREL CRITIQUE : VERS UNE ARTICULATION COMPLEXE DE LA 
DIVERSITE ET DE L'ALTERITE DANS L'ACTE D'ENSEIGNER, DE FORMER, 

D'INTERVENIR ET DE SOCIALISER 

Chair(s): Annick Lenoir1, Driss Alaoui2 

1Université de Sherbrooke, annick.lenoir@usherbrooke.ca 

2ESPE-Université de La Réunion 

Les sociétés occidentales contemporaines font face depuis quelques décennies à un enjeu de taille : la 

diversification ethnique et religieuse de leur population. Cette diversification est notamment étroitement liée à 

l’immigration, phénomène mondial en croissance depuis quelques décennies en raison des guerres et autres 

problèmes politiques, économiques, voire géographiques (séismes, famines, etc.). La diversification des sociétés 

n’est toutefois pas uniquement attribuable à l’immigration : selon Beauchemin (2004), elle découle aussi, voire 

surtout, de « la formidable poussée de la revendication politique à fondement identitaire » (p.49) que connaissent 

les sociétés occidentales depuis l’après-guerre et qui encourage les individus à s’identifier à une identité 

particulière et à exiger sa reconnaissance publique. Ces deux mouvements entraînent ce que Demorgon (2003) 

appelle une interculturalité factuelle : l’Autre partage désormais le même espace concret ou symbolique que moi. 

Parmi l’ensemble de questions qui se posent aujourd’hui nous retenons les suivantes : Comment passer d’une 

interculturalité factuelle à une interculturalité volontaire, choisie, assumée? Comment pouvons-nous répondre à la 

quête de reconnaissance d’Autrui sans nuire au collectif? Et à l’instar de Dettmar (2012) : Comment l’homme 

peut‐il se situer dans un monde qui se « mondialise », au moment même où les catégories de « proche « et de « 

lointain », ne renvoient plus à des catégories de perception opératoires? L’approche interculturelle est généralement 

présentée comme une réponse évidente à ces questions. Peut-être trop évidente même. Rares sont ceux qui, depuis 

une trentaine d’années, ont osé la questionner… Pourtant, dans des sociétés qui s’interculturalisent de facto, il peut 

être constructif, voire instructif, de réfléchir aux enjeux, défis, obstacles que pose la notion d’interculturalité. Le 

colloque proposé entend par conséquent porter un regard critique sur la notion d’interculturalité de manière à 

favoriser une approche comparative interdisciplinaire et… interculturelle. 

  

Presentations of the Symposium 

  

Place et usage de la réflexion et de la critique dans la pratique du journal interculturel 

Driss Alaoui 

ESPE - Université de la Réunion, driss.alaoui@univ-reunion.fr  

En rupture avec des conceptions molles et réductrices de l'intercturel, le journal interculturel est une pratique 

favorisant l'articulation de trois modes de pensée (pensée réflexive, pensée complexe et pensée critique) pour 

appréhender la complexité croissante de la diversité socioculturelle et celle de la mise en commun d'éléments 

foncièrement pluriels et hétérogènes. Notre proposition de communication vise à : 

1) présenter le journal interculturel comme pratique favorisant l'interrogation des perceptions et certitudes que les 

acteurs mobilisent lors des interactions avec des semblables-différents ; 

1) montrer comment cette pratique rend possible la coconstruction du commun ; 

2) Présenter et analyser, en référence à un cadre théorique composé du paradigme de l'interculturel et du paradigme 

de la complexité, des fragments des journaux tenus par des étudiants inscrits en sciences de l'éducation. 

3) Définir quelques perspectives permettant l'élargissement de cette pratique à d'autres univers au sein desquels les 

questions de la diversité et de l'altérité demeurent des préoccupations quotidiennes. 
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Soigner avec l’ailleurs : la culture comme élément actif au risque de l’assignation à 
origine 

Nilima Changkakoti  

Université de Genève, Nilima.Changkakoti@unige.ch 

Dans nos sociétés pluriculturelles de fait, existe-t-il des espaces d’interculturation et à quelles conditions ? peut-

on aller au-delà d’une vision dichotomique des appartenances sans pour autant tomber dans l’angélisme ou le « 

constructivisme mou » ? Les champs de l’interculturalité comportent un certain nombre d’écueils liés entre autres 

à la polysémie des termes convoqués : de la multiplicité des préfixes au terme –culturel, en passant par les multiples 

usages des notions de diversité et d’altérité, aux us et abus de la notion de culture. Pour éviter les excès du 

culturalisme, certains auraient tendance à vouloir évacuer la culture au profit du social ou des relations 

interindividuelles et intergroupes. Or, sans « culture », y a-t-il un sens de parler d’ « interculturel » ? sachant par 

ailleurs qu’il faut définir ce que l’on entend par culture… Cette communication propose de considérer la culture 

comme dynamique et relationnelle et de s’intéresser à l’interculturalité en terme de processus. Dans la pratique, la 

notion de culture est souvent convoquée pour se référer à « l’autre » exotique. Elle en vient alors à jouer parfois le 

rôle de catégorie d’exclusion.. En situation de rapports de force, de domination d’un groupe socio-culturel, la 

(ré)inscription dans la « culture d’origine », autre que celle des dominants, est parfois utilisée comme levier de 

changement, socioculturel et personnel. Mais de quelle culture s’agit-il ? Dans ce légitime processus de 

revalorisation des pratiques, normes et valeurs d’un groupe minorisé, ne court-on pas le risque de retomber dans 

une culture réifiée en recourant à une mythique culture d’origine ? Les différents acteurs de cette démarche de 

légitimation partagent-ils la même définition de la culture ? La présente communication se propose d’explorer ces 

questions dans le contexte des soins psychothérapeutiques pour des personnes venues d’ailleurs et plus précisément 

en s’intéressant à l’usage fait de la culture dans une consultation de psychiatrie transculturelle. 

  

Altérité et construction identitaire dans les manuels d’enseignement en histoire et 
géographie de la réunion 

Pierre-Éric Fageol 

Icare-Université de la réunion, pierre-eric.fageol@univ-reunion.fr  

En s’appuyant sur l’analyse de manuels d’Histoire et de Géographie locales à La Réunion depuis le début du 

XXème siècle (1909-2006), notre propos est de mettre en évidence la porosité de certains supports pédagogiques 

à « l’air du temps » sur la question de l’altérité et de la construction identitaire en contexte indiaocéanique. Par 

analogie avec le roman national, les rédacteurs de manuels ont pu participer à l’élaboration d’un roman 

indiaocéanique qui se libère peu à peu de ses origines européennes pour s’inscrire dans une perspective spatiale et 

chronologique plus globale. En filigrane se profile la construction d’une identité indiaocéanique qui articule à la 

fois une similarité de destin entre les sociétés de l’océan Indien mais aussi une singularité pour chaque île face à 

un héritage postcolonial et post-national en voie de dilution. Ce constat entraine une réflexion autour des différentes 

composantes ethniques et religieuses de la population réunionnaise où « autrui » n’est plus seulement considéré 

comme une réalité exogène mais comme un autre soi-même, c’est-à-dire comme un des éléments constitutifs de 

l’identité réunionnaise. 
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Vous avez dit ‘compétence culturelle’ …. ? Nous disons …’compétence’ … dans une 
perspective de sensibilité interculturelle et de justice sociale ... 

Annick Lenoir1, Bilkis Vissandjee2  

1Université de Sherbrooke, annick.lenoir@usherbrooke.ca 

2Université de Montréal 

Depuis quelques décennies, de nombreux travaux ont mis à jour la nature complexe de la trajectoire d’immigration 

et par le fait même d’intégration de populations issues de pays plus ou moins stables politiquement ou 

économiquement vers des sociétés d’accueil au Canada. Entre autres, une des conséquences qui préoccupent tant 

les prestataires de soins de santé et de services sociaux en contexte d’interculturalité est que les décideurs relèvent 

des inégalités associées à l’accès, à la sécurité et à la qualité des soins et des services. Parmi les solutions mises de 

l’avant, des approches variées visant ‘la compétence culturelle’ des intervenants sont proposées. Toutefois, cette 

‘compétence culturelle’ ne fait pas toujours l’unanimité quant à sa ‘capacité’ à réduire les inégalités; il n’y a pas 

non plus d’études qui démontrent de façon systématique la contribution de ‘la compétence culturelle’ justement 

parce que cette notion est définie de façon inégale selon les dimensions ou les éléments qui sont mis en exergue 

selon les écoles de pensée; il est par contre bien documenté que ‘la compétence culturelle’ n’est pas aisée à 

développer et à ‘conquérir’ que ce soit chez des cliniciens d’expérience ou encore moins auprès d’étudiants. 

Notamment, parce qu’une ‘compétence culturelle’ appelle à une expertise de la culture concernée et aussi parce 

que la notion même de culture est floue et complexe, conséquemment, il devient extrêmement difficile d’être 

compétent culturellement. À partir de ce moment, la relation interculturelle est présentée de manière utopique. Le 

but de la discussion proposée ici est de faire ressortir certaines incohérences inhérentes à cette notion de 

‘compétence culturelle’ qui même si elle veut s’inscrire dans une perspective d’assurer ultimement des soins et 

des services éthiques, sécuritaires et de qualité est à risque d’être essentialisée et réduite à une façon d’être ou une 

façon de faire trop ponctuelle. Et cela faisant, s’éloigner de la bidirectionnalité qui se trouve au cœur même de 

l’interculturalité. Parmi les arguments qui seront exposés, il s’agit de remettre en question l’essence même de cette 

notion qui semble n’exister qu’en présence d’une soi-disante diversité dans une relation clinique interculturelle. 

Pourtant, il est accepté de façon assez universelle qu’à partir du moment où un clinicien est en présence d’une 

personne nécessitant ses soins, de quelque nature qu’ils soient, cette personne est autre et donc requiert que le 

clinicien mettre en œuvre sa ‘compétence’ de donner des soins éthiques, sécuritaires et de qualité. Pour certains, 

cela peut être défini par ‘la compétence culturelle’, notre argument invite à considérer le fait que ce qui est mis en 

œuvre fait partie des dimensions/aspects/caractéristiques/éléments essentiels de la compétence d’un clinicien telles 

que le respect, l’éthique, la sensibilité, l’empathie, la rigueur scientifique, la collaboration, le leadership qu’il s’agit 

de mobiliser pour tous et toutes dans une perspective de qualité et de justice sociale. 
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De la diversité culturelle au dialogue interculturel, quel défi ? 

Thierry Malbert  

Université de La Réunion, thierry.malbert@univ-reunion.fr 

La globalisation qui devait ouvrir le monde conduit à un défi inverse : gérer le retour des identités et la diversité 

culturelle. La protection et la promotion de la diversité culturelle font partie de la déclaration universelle de 

l’Unesco (2001) et sont l’un des objectifs prioritaires de la francophonie et tout particulièrement de l’Agence 

Universitaire de la Francophonie (AUF). Ce texte relie la culture (porteuse de valeurs, de sens, d’identités) à la 

coopération internationale, au développement et aux droits de l’homme. Sa mise en œuvre devient un véritable 

défi, et son suivi se révèle une nécessité pour toutes les instances éducatives. La diversité culturelle, déjà objet 

d’étude de l’anthropologie, devient à présent un concept politique et doit être mis en pratique. La culture doit être 

envisagée comme vecteur de la vie politique, économique, sociale et éducative tant au niveau national qu’au niveau 

des rapports entre les différentes aires culturelles. Réfléchir à la problématique de l’Autre, gérer l’acculturation et 

la cohabitation culturelle devient une question première en ce début de XXIe siècle, et la gestion des rapports entre 

culture, requiert la construction de théories spécifiques et adaptées au sein même des systèmes scolaires. Le 

dialogue interculturel, favorable à la rencontre des cultures (communautaires, institutionnelles, individuelles…) et 

à la valorisation de la diversité par le respect des valeurs réciproques est-il une réponse propice à la question de 

comment vivre et travailler ensemble dans la diversité ? La présente contribution propose d’aborder la question de 

la reconnaissance de la diversité par l’approche interculturelle en classe. La diversité des origines, des langues, des 

expressions culturelles est de plus en plus présente au sien des établissements scolaires. Cette communication a 

pour objectif de réfléchir à ce que peut être la place de l'Autre dans nos pratiques du « vivre ensemble » à l'école. 

Elle ouvre un vaste champ de réflexion et de projets qui associent le respect de la diversité et le partage des valeurs 

communes. En lien avec le CERVOI (Centre d’Enseignement et de Recherche sur les Valeurs dans l’Océan Indien), 

les résultats de recherches présentés sont issus d’analyses de pratiques pédagogiques portant sur l’éducation aux 

valeurs dans les classe de deux pays de l’océan Indien : Réunion et Maurice. 
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Sens et pratiques de l'interculturalité des professionnels du travail social et éducatif 
intervenant en milieu populaire multiculturel. Une analyse secondaire du contenu de 

groupes de discussions réalisés avec des travailleurs sociaux et enseignants en Belgique 
francophone. 

Ural Manço  

Université d\'Aksara, uralmanco@aksaray.edu.tr 

Entre 2010 et 2012, j'ai pu réaliser en Belgique francophone un nombre important de groupes de discussions 

réunissant au total un grand nombre de participants volontaires : essentiellement des travailleurs sociaux 

intervenant dans des quartiers populaires à forte population d'origine immigrée non-européenne et secondairement 

des enseignants d'histoire-géographie d'écoles situées dans des quartiers similaires. Ces groupes de discussion ont 

été réalisé dans quatre contextes institutionnels différents avec également des objectifs ou des mandats de 

chercheur-intervenants différents à chaque fois. Il s'agissait : (1) d'un programme de formation en cours de carrière 

de travailleurs sociaux organisée par une municipalité bruxelloise ; (2) d'un forum pour la construction d'une 

identité professionnelle commune mise en place par une association de travailleurs sociaux de rue à Bruxelles et 

en Wallonie ; (3) d'un groupe de travailleurs sociaux d'origine africaine subsaharienne, actifs dans des associations 

à Bruxelles et à Anvers, discutant de leurs relations avec les pouvoirs communaux subsidiants ; (4) des séances 

officielles de remise à niveau pédagogique réunissant des enseignants de l'enseignement secondaire en Belgique 

francophone. L'objectif de la communication est de présenter une analyse des significations que l'interculturalité 

prend dans le discours de ces professionnels et de l'influence qu'opèrent de celles-ci sur la pratique de l’intervention 

sociale et de l’éducation scolaire. Quelle que soit l'objectif du travail en groupe et le contexte institutionnel de 

l'exercice ; à chaque fois, les participants ont été amenés à forger une définition de l'interculturalité. Ils ont 

également dû prendre la mesure des compatibilités et incompatibilités entre celle-ci et les objectifs imposés par le 

pouvoir organisateur de leur travail, d'un côté et de l'autre, les réalités du terrain social dans lequel ils opèrent. 

  

Quelle éthique pour l’interculturel? 

Annick Lenoir  

Université de Sherbrooke, annick.lenoir@usherbrooke.ca 

Avec le phénomène de mondialisation, nos sociétés se diversifient de plus en plus, ce qui entraîne une 

reconfiguration des relations interpersonnelles et des rapports sociaux et ce dans tous les secteurs de l’activité 

humaine. Le champ de la santé et des services sociaux est particulièrement affectée par cette reconfiguration. Pour 

y répondre, l’approche interculturelle est souvent perçue par les intervenants comme une panacée. Bien qu’elle 

soit fort utile effectivement, ne serait-ce que dans la compréhension de l’Autre, on remarque toutefois des questions 

éthiques sous-jacentes : Quelles valeurs, quelles idéologies sont à l’œuvre dans l’intervention? Quels rapports à 

l’Autre cela induit-il ? Quelle lecture de l’immigration cela implique? Comment questionne-t-elle le code de 

déontologie? Cette communication a pour objectifs de réfléchir à ces questions éthiques. 
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EL USO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN DE HOY 
PARA EL MAÑANA 

Chair(s): Alicia Rivera Morales 

Universidad Pedagógica Nacional, alirimo@hotmail.com 

La presente propuesta de discusión se ubica en el subtema ¿cuáles son los problemas y desafíos? En virtud de que 

las implicaciones de la evaluación en los asuntos educativos, están contraladas e influenciadas por factores de 

orden económico, político, social, ideológico y cultural, lo que significa un problema a resolver y el desafío de 

utilizar los resultados que emerjan de los procesos evaluativos para formar hoy para el mañana. Esta participación 

se basa en estudios de investigación e intervención en el campo evaluativo, en los que se recuperan los sentires y 

voces de los actores que dan soporte a una evaluación comprensiva que conduzca a la mejora de las prácticas y los 

procesos en los centros escolares; permite comprender fortalezas y debilidades del sistema educativo, los niveles 

de logro educativo de las escuelas, las trayectorias laborales y profesionales de docentes y directivos, la relación 

que guardan entre sí, etc. Los hallazgos y alcances de dichos estudios puedan ser utilizados para proyectar el futuro 

mirando el presente; educar y formar hoy para el mañana a fin de conducir a las comunidades al más alto nivel de 

desarrollo. 

  

Presentations of the Symposium 

  

La Apropiación Del Discurso Académico En La Educación Superior De Los Pueblos 
Originarios: El Caso De Los Resumenes Escolares Como Práctica De Evaluación 

Antonio Carrillo Avelar  

Universidad Pedagógica Nacional, México, antoniocarrillobr@hotmail.com 

El resumen académico, es una estrategia didáctica muy importante para evaluar el fomento del trabajo intelectual 

en la educación superior, el hecho de reducir un texto a una mínima expresión, favorece su comprensión y 

entendimiento del mismo, ya que promueve la atención hacia las ideas principales de un documento. Su elaboración 

posibilita al mismo tiempo la capacidad de redactar con exactitud y calidad un escrito. Facilitando 

consecuentemente el desarrollo del trabajo académico en los estudiantes. El trabajo que aquí se presenta consiste 

en dar cuenta, cómo los jóvenes de los pueblos originarios que asisten a la Licenciatura en Educación Indígena que 

imparte la Universidad Pedagógica Nacional de México, poseen dominio de esta competencia para el trabajo 

intelectual. Los resultados de la investigación que aquí se muestran, se ubican dentro una perspectiva exploratoria 

de corte interpretativo-cualitativo (Tarres 2003), Se debe destacar que la presentación de estos avances corresponde 

a un trabajo de investigación más amplio que se viene efectuando en esta institución, con el propósito de estudiar 

el uso y dominio de las competencias para el trabajo intelectual. La estrategia metodológica que se empleó para 

realizar el estudio consistió en aplicar un simulador didáctico o examen de una competencia académica 

denominada resumen, con la intención de valorar, cómo se integra esta competencia al cuerpo de habilidades que 

deben poseer estos estudiantes. El trabajo que aquí se desarrolla, también se apoyó con diversas observaciones 

directas e indirectas en los salones de clase y se completó con entrevistas informales a los mismos estudiantes 

implicados y a varios de sus profesores. 
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Evaluación Docente, Cambio O Continuidad: Representaciones Sociales De Profesores 
Indígenas 

Manuel López López  

UNAM, witomx@yahoo.com.mx 

Este artículo, parte de la discusión de la integración de las comunidades originarias a la cultura escolar como idea 

de desarrollo, mediación que le permite ser de “mundo civilizado”. Deuda histórica del Estado, compensado por 

diversos enfoques de integración a la cultura nacional entre ellas: el enfoque intercultural que refiere un enfoque 

basado en la interacción de igualdad entre culturas, especificando una función bilingüe y una diversificación 

curricular hacia prácticas comunitarias bajo la lógica de la educación intercultural oficial, en un eje rector de 

homogenización de contenidos enmarcados en la adecuación y contextualización comunitaria donde cobran más 

relevancia los contactos interétnicos, que no son ajustados en el proceso educativo. 

  

Los Concursos De Oposición Abierto Como Práctica De Evaluación Docente: 
Representaciones Sociales De Académicos De La Unam 

María Elena Jiménez Zaldívar  

Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM, mejimenez3012@yahoo.com.mx 

El presente trabajo tiene como propósito recuperar las experiencias, opiniones, significados compartidos y 

diferenciales que tienen los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acerca de los 

concursos de oposición, como una práctica de evaluación docente para el ingreso o promoción en esta institución. 

La investigación se sustenta centralmente en la teoría de las representaciones sociales con las aportaciones de 

Moscovici (1979), Jodelet (1993) y Banchs (2000), desde un enfoque procesual, entre otros. Esta línea de 

interpretación, nos permite conocer, comprender y analizar la realidad a partir de reconocer la vida diaria, el 

“mundo cotidiano”, el “mundo del sentido común” como escenario de la acción social, nos acerca a las formas y 

procesos de constitución del pensamiento social a través del cual las personas influyen y son influidas por la 

realidad social, así como interpretar las actitudes, imagen y significados que los docentes construyen en su 

interacción cotidiana respecto a los concursos de oposición y las apropiaciones que hacen del término. 

Se empleó una metodología cualitativa interpretativa y como instrumento para recabar el dato empírico se utilizó 

el cuestionario de preguntas abiertas, así como observaciones directas e indirectas en el aula. La población 

encuestada se integra por 300 docentes de educación media superior y superior que laboran en la UNAM. 

En los hallazgos obtenidos a partir de la encuesta aplicada, los profesores hacen explícito lo siguiente: que los 

procesos de los concursos de oposición sean justos y respetuosos de los derechos de los docentes, sean 

transparentes y objetivos, se respete lo que establece la normatividad, vigilar la normatividad para llevar a cabo 

los procesos y realización de los concursos de oposición, entre otros. 

De acuerdo a las características descritas por la población encuestada, identificamos distintos grupos o universos 

de opinión: los inconformes, los no informados e inseguros, un grupo que señala las fortalezas de los concursos de 

oposición y otro que expresa las debilidades del mismo. 

Al respecto, es destacar que lo que aquí se presenta son resultados previos de investigación que corresponde a un 

trabajo más amplio que se viene efectuando en esta institución. 
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La Evaluación Para Acceder Al Puesto Directivo En Secundarias Mexicanas. 

Mayra Rocha Balcázar  

Universidad Pedagógica Nacional, México, mayrami_2719@hotmail.com 

El presente trabajo forma parte de un estudio más amplio realizado en 45 escuelas secundarias ubicadas en la 

Ciudad de México, Durango, Oaxaca y Sonora. A continuación se expone como es que accedieron al puesto 60 

directivos de secundarias de alto logro (53.8%) y bajo logro académico (46.2%) según los resultados de la prueba 

estandarizada ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares). 

Se empleó una metodología cuantitativa comparativa y como instrumento para recabar la información se diseñó 

un cuestionario mixto. Entre los datos más significativos resalta que la mayoría de los directivos del sector publico 

tanto de escuelas de AL (28.8%) como de BL (19.2%) accedieron al puesto directivo por medio de escalafón; 

dónde los aspectos que se evalúan son los conocimientos, aptitudes, antigüedad, disciplina y puntualidad. La 

minoría de este sector 5.8% de AL y 3.6 de BL accedió por medio de examen de oposición a través del Servicio 

Profesional Docente; en el cual no sólo se evalúan los conocimientos, sino también las habilidades para la práctica 

profesional, las habilidades intelectuales y las responsabilidades ético- profesionales, este reciente modelo se 

decretó a partir de febrero de 2013 con la reforma al artículo 3 Constitucional y entro en vigencia en el año 2015 

y se establece la aplicación de evaluaciones obligatorias para el ingreso, promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el Servicio Público Educativo. Un bajo porcentaje 7.7% de BL Y 5.8% de AL fue promovido por 

otro motivo (comisión por parte del sindicato o de la Dirección General, o bien, por cambio de función). Por su 

parte, los directivos de escuelas privadas (7.7%) manifiestan haber accedido al puesto directivo a través de la 

invitación. En cuanto a cuál fue la razón por la que se promovieron o aceptaron el reto de tomar la dirección de un 

centro escolar sobresale la cuestión de la superación (personal o profesional) tanto en directivos de escuelas de AL 

(17.3%) como de BL ( 13.5%), también toman la dirección por apego a la institución, o bien, con el objetivo de 

impulsar la mejora del centro escolar 9.6% de BL y 7.7% de AL, otros tantos toman la dirección por compromiso, 

necesidades del sistema, o bien, por gusto. 

  

Las Implicaciones De La Evaluación En México 

Ruth Díaz Ramírez 

Universidad Pedagógica Nacional, unidad 201, Oaxaca, ruth_diaz_upn@hotmail.com 

En México, se desarrolla una reforma educativa, implementada en el año 2013, situación que ha generado 

controversias; existen discursos oficiales que apoyan la necesidad de evaluar a los profesores, en tanto otros se 

oponen, por las consecuencias de despido al no aprobar la evaluación. En este momento de desacuerdos, se realizó 

un estudio comparativo para recuperar de forma efectiva y real; el verdadero sentir de los actores educativos. 

En esta ponencia se presenta el procedimiento seguido en la investigación cualitativa: 

Se aplicó un cuestionario a un total de 600 docentes, encontrando que la mayoría tiene una edad promedio de 51 

años, lo cual permite inferir una gran experiencia, favorable para este nivel educativo. Se realizaron 40 grupos 

focales con 10 docentes por escuela: cinco con experiencia mayor a los 10 años de servicio y 5 con menor 

experiencia laboral, es interesante mostrar como los docentes de mayor experiencia son confiados y seguros de su 

actuar, frecuentemente hacen referencia que los estudiantes de este siglo XXI están menos interesados y 

comprometidos con su educación y culpan a los medios tecnológicos de la situación, así como del abandono de 

sus padres, mientras que los de menor experiencia consideran que es necesario apoyarse en la tecnología para 

favorecer la formación de los estudiantes. 
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Evaluación En Escuelas Oficiales De Alto Y Bajo Logro 

Brenda Itzel Gutiérrez Cervantes1, Mario Muñoz Urías2  

1Universidad Pedagógica Nacional, México, bigc_88@hotmail.com 

2Universidad Pedagógica Nacional U-261 Hermosillo, Sonora 

El presente trabajo trata de caracterizar las escuelas oficiales de alto y bajo logro académico. Para tal fin se aplicó 

una lista de cotejo, y un instrumento (Información de la escuela), donde nos adentramos un poco en la vida de la 

escuela el cual se dividió en 3 bloques (servicios, infraestructura e instalaciones), desde una perspectiva de la 

Gestión Escolar; preguntándole al Director directamente 34 preguntas en 5 Bloques llamados Clima Escolar, 

Planeación Institucional, Actividades de Evaluación, Responsabilidad y Compromisos y por ultimo Redes 

Escolares, en estos bloques se hicieron preguntas que nos reflejara ¿Cómo es el clima escolar en esa escuela?, 

¿cómo planean?, ¿Cómo evalúan?, ¿Cómo se dividen actividades? y ¿Cómo se relacionan con otras escuelas e 

instituciones?. En primer instancia los datos muestran que las diferencias entre las secundarias de AL y BL se 

manifiestan más en las forma de cómo se evalúa en la propia la escuela desde puntos distintos como organización, 

planeación, responsabilidades de los profesores y participación de los padres de familia, 
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SYMPOSIUM 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 
Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Öğrenme-öğretme yaklaşımları 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quelles méthodes ? 

Teaching and training today for tomorrow: Which methodologies? 

Educar y formar hoy para mañana: ¿Qué métodos? 

 

DIGITAL DIDACTICS: FROM SPECIFIC CONTENT LEARNING DOMAINS TO 
TECHNOLOGICALLY DRIVEN LEARNING OUTCOMES. 

Chair(s): Martin Riopel1, Zacharoula Smyrnaiou2 

1Université du Québec à Montréal, riopel.martin@uqam.ca 

2University of Athens 

In our digital society, new technologies have become essential learning tools for teachers. One way for researchers 

to study their potential is to consider the use of general ICT tools for education in all domains. Another approach 

is to study specific technological applications optimized to produce learning outcomes for specific learning 

domains. This second approach usually implies more important development and often relies on some domain 

specific research results. It produces a wide variety of applications from extensive websites to educational 

videogames and running on a variety of devices ranging from static computers to tablets, phones and other mobile 

devices. 

This symposium aims at presenting and discussing recent research oriented development of applications dedicated 

to specific content learning. It should provide an opportunity to identify successful ways to implement such 

applications in real context and to produce and observe explicit learning outcomes. 

  

Presentations of the Symposium 

  

Development of a video game on fractions concept learning for elementary school 
students 

Martin Riopel1, Stéphane Cyr1, Patrick Charland1, François Boucher-Genesse2, 

Dumont Jean-Guillaume2, Dany Joly2 

1Université du Québec à Montréal, riopel.martin@uqam.ca  

2Ululab 

This study presents the development of the intuitive problem-solving game “Slice Fractions” (developed by the 

company Ululab; http://ululab.com) and assesses its impact on understanding the concept of fractions with students 

from the third grade of primary school in Canada (8–9 years). The study also aims to understand the pedagogical 

conditions that enable effective integration of a video game in the classroom for teaching fractions in math. 

Learning outcomes were assessed using selected items involving fractions from the Trends in International 

Mathematics and Science Study. Results show a significant impact of the game on learning fractions. They also 

show transfer of learning to more abstract elements of fractions not directly targeted by the game. 
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The pedagogy underlying P.I.A.NOVA, a software to foster innovation in teaching 

Julien Mercier  

Université du Québec à Montréal, mercier.julien@uqam.ca 

This presentation of P.I.A.NOVA is grounded in the rationale underlying the software, which was developed 

through an analysis of pedagogical innovation. A conceptual analysis led to a model of pedagogical innovation. A 

cognitive task analysis then determined the cognitive activities and necessary knowledge for pedagogical 

innovation which involved determining an appropriate context for innovation in teaching, understanding research, 

and using findings in teaching practice. To strengthen the bridge between research and practice in teaching, the 

model was coupled with a model of pedagogical reasoning describing how teachers plan instruction. P.I.A.NOVA 

is currently in its third year of use in graduate courses. This tool includes fixed and dynamic scaffolding. Fixed 

scaffolding includes an interface centered on the various steps of the task and a very detailed description of each 

subtask. In terms of dynamic scaffolding, P.I.A.NOVA provides on-demand help in light of current 

conceptualizations of help-seeking. Models of tutoring frame the contents of the help available. The software also 

incorporates features geared towards the cumulative building of a library of pedagogical innovations that can be 

accessed by a broader educational community including preservice and in-service teachers. 
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Negotiating fundamental particles and neutrinos through CLIL: having an 
interactive simulating environment as a common ground 

Zacharoula Smyrnaiou, Evangelia Petropoulou;  

University of Athens, zsmyrnaiou@ppp.uoa.gr 

In this study we explore the effect on science teaching with the application of Content and Language Integrated 

Learning (CLIL) approach. Our case study involves a course in physics in which students of a secondary school 

in Athens negotiate the principles that guide the theory of fundamental particles with a main focus on neutrinos 

(n), in English as a foreign language. Our research objective is to assess the exploitation of the pedagogical and 

didactical intersections between the two subjects as a means to ensure their implementation and support their 

enhancement in the learning process. Towards this aim we explore the enhancement of the argumentation and 

inquiry-based approach (as efficient and relevant approaches that accommodate the scientific community, its 

epistemic practices and didactics of scientific subjects) through the communicative approach that dominates in 

language subjects. In addition, the convergent teaching model (both a language and a physics teacher at the same 

time) that is adopted in this case study, facilitates and enables the dissemination and outreach approach of complex 

scientific knowledge and concepts. A key point in our research study is the support and enhancement of the 

intersecting pedagogical and didactical approaches through the use of simulation environments that provide a 

ground base for inquiry experimentation and supporting technological tools that facilitate argumentation. 

  

ABRACADABRA : challenges of designing the French version of this evidence-based 
software for early literacy learning 

Line Laplante, Monique Brodeur, Julien Mercier  

Université du Québec à Montréal, laplante.line@uqam.ca 

The impact of technology use in education can vary substantially, especially if it is not carefully designed and well 

implemented. ABRACADABRA is a highly evidence-based software application that provides an engaging 

interactive environment for learning literacy for early elementary school-aged children. The impacts of the original 

English version of ABRACADABRA on early literacy have been extensively studied in a lot of randomized control 

trials and quasi-experimental studies undertaken in a variety of contexts (Abrami & al., in preparation). During the 

last years, a French version of ABRACADABRA has been developed. 

This presentation will focus on the procedure we have adopted to develop the French adaptation of 

ABRACADABRA’s Student Module. More specifically, we will emphasis on the choice we have made to take 

into account French orthography characteristics. We will also present the lexical data base we have developed to 

analyze the words contained in the stories and the activities. We will explain how we used this data base to tailor 

the degree of learner scaffolding provided as students interact with the tool. Finally, we will discuss about the 

methodological challenges we will have to take up to implement this tool in schools participating to the impact 

study. 
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The comparative effectiveness on students' science achievement of virtual 
simulations, virtual laboratories and video games versus traditional instruction : a 

meta-analysis 

Lucian Nenciovici, Martin Riopel, Patrice Potvin, Patrick Charland, Julien Mercier, 

Pierre Chastenay, Steve Masson;  

Université du Québec à Montréal, nenciovici.lucian@courrier.uqam.ca 

The present meta-analysis is an attempt to synthesize all existing experimental or quasi-experimental studies that 

compared the effects on students' science achievement of instruction using virtual simulations, virtual laboratories 

or video games to traditional science instruction. First, using three databases, 62 pertinent empirical studies and 14 

meta-analyses were located. Then, through a snowball effect, these empirical studies and meta-analyses were 

examined for further empirical studies and meta-analyses, for an ultimate total of pertinent empirical studies of 

110. The educational levels considered ranged from elementary school to college and all natural sciences were 

included. In order to compare the instructional outcomes measured by this high number of studies with different 

measuring instruments, a standardized measuring scale using effect sizes was created, using the transformation 

formulas recommended by Glass, McGaw & Smith (1981) and modified by Hunter, Schmidt & Jackson (1982). A 

preliminary analysis using those formulas tends to suggest that students' learning achievement is most often higher 

in the non traditional condition. Additionally, since some studies reported outcomes for subgroups (e.g., gender, 

previous grades) or for different subscales of learning achievement (e.g., declarative knowledge, procedural 

knowledge), the present meta-analysis will also draw conclusions regarding these variables. Furthermore, since 

most of the studies described in detail the method and procedure used, the present meta-analysis will look into the 

effects of some potentially confusing variables in this kind of studies, such as the novelty effect, which is the 

tendency for performance to initially improve when new technology is instituted. 
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CHOISIR DES METHODES D’ENSEIGNEMENT QUI TIENNENT COMPTE DES 
ASPECTS COGNITIF ET AFFECTIF DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ENSEIGNEMENT 

DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 

Chair(s): Patrice Potvin 

Université du Québec à Montréal, potvin.patrice@uqam.ca 

Réussir le projet d’enseigner les sciences et la technologie dépend entre autres des méthodes particulières que les 

enseignants choisissent d’implanter. Alors que certaines de ces méthodes s’inspirent rigoureusement de modèles 

ou, à la limite, de prescriptions précises, d’autres tentent simplement d’inscrire leurs actions dans des principes 

généraux ou dans certaines idéologies. Quoi qu’il en soit, mieux comprendre les mécanismes inhérents à 

l’apprentissage et les variables qui l’influencent apparait comme incontournable. Mieux comprendre les croyances 

qui motivent ces choix apparait tout aussi indispensable. 

Les différentes présentations qui composent ce symposium tentent d’enrichir cette compréhension à l’aide de 

résultats de recherche et de propositions méthodologiques qui portent sur les plans affectif et/ou cognitif de 

l’apprentissage de concepts ou de compétences scientifiques et technologiques. 

Du point de vue cognitif, les mécanismes, séquences, obstacles et intuitions relatifs à l’apprentissage seront 

abordés. On s’intéressera entre autres aux croyances et conceptions que les enseignants entretiennent des rôles de 

chaque acteur de la relation didactique, aux croyances portant sur les mécanismes de l’apprentissage ainsi qu’aux 

responsabilités qui leur incombent, en particulier dans l’éducation sexuelle. On s’arrêtera aussi sur les conceptions 

mêmes qu’ils entretiennent à propos de la recherche scientifique. 

Mais l’élève sera aussi au cœur de nos intérêts; ces mécanismes mentaux qui leur permettent de mieux surmonter 

les obstacles cognitifs qu’ils rencontrent ainsi que les facteurs qui leur permettent de réussir le difficile projet de 

modéliser le monde environnant. 

Du point de vue affectif, on étudiera la motivation, l’intérêt, l’engagement, les attitudes et autres « self-concepts 

». On tentera de voir les effet des méthodes pédagogiques déployées, en classe mais aussi dans les milieux 

informels, ou immédiatement extérieurs à l’école, pour davantage intéresser les élèves et espérer, en définitive, 

qu’ils réussissent mieux. En plus des actions, on interrogera les contextes, mais aussi les activités qui génèrent 

davantage de motivation. 

Le symposium sera l’occasion d’aborder non seulement les effets directs de ces considérations sur la réussite du 

projet de faire apprendre, mais aussi sur les effets indirects, synergétiques et multidirectionnels qui existent entre 

le cognitif, l’affectif et l’apprentissage. Il espère aussi réunir des chercheurs aux approches variées, tout en restant 

concentrés sur le même objectif ultime. 
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Presentations of the Symposium 

  

L’enseignement des sciences et de la technologie au Sénégal : quel intérêt pour les 
élèves du premier cycle secondaire? 

Ousmane Sy, Potvin Patrice  

UQAM, ousmanesy@gmail.com 

Dans les pays en développement comme le Sénégal, la science et la technologie (ST) sont extrêmement importantes 

pour la stratégie de développement socio-économique. À la suite de l’analyse diagnostique du comité national de 

pilotage pour le développement de l’enseignement des sciences et la technologie (CNDEST), la désaffection des 

sciences par les étudiants est identifiée comme particulièrement problématique (MEN, 2010). Malgré tous les 

efforts développés depuis la tenue des États généraux de l’éducation et de la formation en 1981, l’école sénégalaise 

se trouve toujours confrontée, en effet, à de multiples défis tels que promouvoir l’intérêt des élèves pour les 

sciences. Dans l’optique d’assurer une formation scientifique et technologique de qualité, mais aussi susciter 

l’intérêt des élèves envers les sciences et la technologie, le gouvernement sénégalais a procédé à la création en 

1980 d'un nouveau type d'institution dédiée à l'enseignement de la science et de la technologie (S&T) au niveau 

du premier cycle du secondaire, le collège : les blocs scientifiques et techniques (BST). Trente-cinq ans après leur 

création, plusieurs rapports du ministère de l’Éducation et ceux de l’Académie nationale des sciences et de la 

technologie du Sénégal (ANSTS) mettent en exergue la faible orientation des élèves du premier cycle du 

secondaire, le collège, vers les filières scientifiques et technologiques probablement, liée à leur manque d’intérêt 

pour les S&T. De plus, suite au rapport de l’ANSTS (2003) sur les pratiques d’enseignement essentiellement axé 

sur le transmissif et dans l’optique de favoriser des innovations pédagogiques et didactiques, les autorités 

éducatives ont initié la réécriture des programmes d’enseignement selon l’approche par compétence en 2000 et 

généralisé leur application depuis 2009 (COFEMEN, 2010). À la suite de tous ces efforts, quel est le portrait de 

l’intérêt des élèves sénégalais du collège à l’égard des S&T. Existe-t-il une différence de l’intérêt pour les S&T 

des élèves fréquentant les BST et ceux des collèges d’enseignement moyen (CEM) ? Nous proposons dans cette 

étude, avec l’appui de deux types de questionnaires pré-post et ponctuels, de mesurer l’intérêt individuel et l’intérêt 

situationnel des élèves des niveaux 3 et 4 du premier cycle secondaire, le collège. En effet, Il s’agit de soumettre 

le même questionnaire pré aux élèves fréquentant les BST et ceux n’ayant pas accès à ces types d’établissement et 

début de session et de leurs soumettre à nouveau le même questionnaire (post) en fin de session dans l’optique 

d’observer l’évolution de leur intérêt individuel d’une part, et d’autre part ils auront à répondre à un court 

questionnaire ponctuel (trois passages) sur la séance de cours de S&T qu’ils vivront afin de suivre l’évolution de 

leur intérêt situationnel et en fin apporter des éclairages à ces questionnements. 
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Variations in the situational interest of groups of 5th and 6th grade girls toward 
class activities in science and technology 

Marie-Hélène Bruyère, Patrice Potvin, Julien Mercier  

Université du Québec à Montréal, bruyere.marie-helene@courrier.uqam.ca 

Women are still underrepresented in the educative programs and careers related to many scientific fields. However, 

the schooling girls experience as children and teenagers can become a powerful lever for changing this situation. 

Indeed, the science teaching they receive can foster the development of their interest towards science and 

technology, their comprehension of social issues involving these fields, as well as their desire to pursue a career in 

them. Many tools are possibly available to teachers to help them generate their students’ interest towards science 

and technology. Among those, the selection of specific pedagogical activities seems to be a promising option. 

Implementing efficient interventions to foster girls’ interest towards this school subject nevertheless requires 

considering the diversity of characteristics they present. This master’s research project aimed (1) to identify the 

links between characteristics shared by girls and the situational interest they express for 25 pedagogical activities; 

(2) to categorize these activities according to the level of situational interest they generate in groups of girls sharing 

similar individual interest towards science and technology and gender-science stereotypes; and (3) to document 

the explanations a sample of girls give to justify their level of situational interest for some pedagogical activities. 

In order to reach these objectives, a mixed-methods design was used. First, we administered a questionnaire to 132 

5th and 6th grade girls. It explored many factors including their individual interest in science and technology, their 

desire to complete 25 different pedagogical activities in their science classes, and their gender-science stereotypes. 

Second, we conducted ten short explanatory interviews with girls who had previously completed the questionnaire. 

The results derived from the questionnaires’ data indicate that girls who have a strong individual interest towards 

science and technology reject some traditional pedagogical activities less than other girls. They are also particularly 

interested by activities where they create visual support, watch scientific videos or use scientific tools. 

Furthermore, girls who express stereotypes favoring boys in science and technology declare a lower level of 

situational interest for pedagogical activities which require them to use tools or to state their scientific knowledge 

in a context that differs from traditional pedagogical activities. The interviews’ analysis reveals that the 

participants’ reasons for their level of situational interest towards some pedagogical activities show an interaction 

between the characteristics of said activities and aspects of the girls’ personality. Their discourse referred to the 

perception of their ability, their desire for autonomy and the links between an activity and their pastimes or their 

career of choice. On the whole, the results indicate that girls express the highest level of situational interest for 

pedagogical activities which encourage active learning and allow them to learn science and technology by doing 

things other than reading or writing. 
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Effects of the correction of spontaneous errors on the cerebral activity of novice 
science students who adhere to a common intuitive misconception in electricity 

Lucian Nenciovici, Lorie-Marlène Brault Foisy, Patrice Potvin, Martin Riopel, Steve Masson 

Université du Québec à Montréal (EREST), nenciovici.lucian@courrier.uqam.ca  

 

(POSTER) The intuitive misconceptions to which novice science students adhere are problematic for the learning 

of normative science, because they are persistant and difficult to modify by formal teaching (Vosniadou, 2012). In 

order for a normative scientific concept to be learned, a mechanism of conceptual change needs to occur in the 

learner’s cognitive structure, which can be summarized as relinquishing belief in a misconception in favor of 

adherence to a normative concept (Chi, 2008). However, despite the facts that the scientific litterature stresses the 

importance of conceptual change and that several conceptual change models have been proposed, there is no 

consensus on what precisely the mechanism of conceptual change consists of (Rusanen, 2014). Recent studies in 

neuroeducation, a fairly new field of research, have brought some new clarification to this question by showing 

that expert science students, when compared to novices, show significantly greater activation of cerebral areas 

responsible for cognitive control when they have to answer questions involving misconceptions in mechanics 

(Brault Foisy, 2013; Dunbar, 2007) and electricity (Masson, 2012). This finding suggests that misconceptions still 

coexist with normative knowledge in the cognitive structures of expert students and that, in order to answer 

correctly, they have to inhibit their tendency to answer intuitively. 

The present research study was conducted in the context of this emerging neuroeducational litterature and aims to 

achieve a further understanding of the mechanism of conceptual change at a cerebral level. Indeed, previous studies 

have only compared the cerebral activity of expert science students, who have already achieved conceptual change, 

to the cerebral activity of novices who have not. The cerebral processes by which novices attain conceptual change 

have thus not been studied yet by neuroimaging. Therefore, the present study, using a one group pretest - posttest 

design, examined the cerebral activity of novice science students adhering to a frequent misconception in 

electricity, according to which a single wire is enough to light a bulb (Summers, 1998). Using fMRI, their cerebral 

activity was measured while they were answering questions involving this misconception, in the form of images 

of naïve electrical circuits. Their cerebral activity was measured at two different times, namely before and after an 

intervention. This intervention, resembling the Piagetian assimilation process and the lecture-based training used 

in classrooms, consisted of giving the novices the correct answers to the questions. Thus, during the pretest, they 

systematically made spontaneous errors, while during the posttest, they had a slightly higher degree of expertise 

and hence systematically provided correct answers. 

Therefore, the present study seeks to answer the following question : what effects does the correction of 

spontaneous errors have on the cerebral activity of novice science students? The main working hypothesis is that 

there might be a higher activation of inhibitory brain areas during the posttest, because of the need to inhibit the 

tendency to answer erroneously. This research, rather fundamental, is nevertheless a step towards a better 

understanding of the cerebral processes involved in the mechanism of conceptual change and, eventually, towards 

improved methods of teaching science. 
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Development of a Cognitive Task to Evaluate the Role of Inhibition in the Context of 
Learning Chemistry 

Guillaume Malenfant-Robichaud, Patrice Potvin, Steve Masson  

Université du Québec à Montréal, malenfant-robichaud.guillaume@courrier.uqam.ca 

(POSTER) Science educators often have to face their students’ alternative conceptions about many scientific 

concepts. These alternative conceptions are tenacious and resistant to traditional teaching strategies. A number of 

studies show that these conceptions may coexist with scientific concepts, even after a conceptual change occurs. 

Moreover, recent research using fMRI have shown that ventrolateral and dorsolateral prefrontal cortices associated 

with inhibitory control might play an important role in learning physics. However, it is not certain that this 

cognitive process is also required in learning chemistry. To date, we don’t really know if chemistry experts still 

possess alternative concepts that they must inhibit. To test this hypothesis, we elaborated a new cognitive task 

designed for an fMRI block-design protocol. This task contains 32 true-or-false stimuli divided in two categories. 

Half of them are intuitive stimuli where novices and experts are expected to give the same answer, and the other 

half is made of counter-intuitive stimuli where experts might need to overcome an alternative conception to answer 

correctly. These stimuli cover a broad spectrum of alternative conceptions in chemistry, from the particulate nature 

of matter, acids and bases, equilibrium, thermodynamics to oxidation-reduction. This presentation will give a 

detailed account of all the criteria used to write every stimulus so anyone can create a similar task. Four criteria 

were considered essential to include a stimulus in the task (ex: same reading time between intuitive and counter-

intuitive stimuli) and eight of them were non-essential (ex: same familiarity between intuitive and counter-intuitive 

stimuli). The results obtained when testing the task with high school teachers and university professors will also 

be presented and discussed. 

  

« Assessing anything subjective is out of the question in my science class »: Science 
and technology high school teachers’ practices in sexuality education 

Guillaume Cyr, Patrice Potvin, Joanne Otis  

UQAM, profguillaume@gmail.com 

Different social current issues such as hypersexualisation, homophobia and transphobia have brought researchers 

to reaffirm the necessity of addressing them in the school curriculum. Though, since the Quebec’s recent 

educational Reform, sexuality education is no more the responsibility of a specific teacher (Personnal and social 

training curriculum), but it should be provided by the interdisciplinary collaboration of different teachers. This 

situation leaves the science and technology teacher as the only one with the obligation to teach sexuality-related 

concepts: STIs, contraception, anatomy of the reproductive system, puberty, etc. Considering these recent changes 

in the Quebec’s school curriculum, this research aims to understand how science and technology high school 

teachers integrate sexuality education. 

In this multiple case study, we analysed five high school science and technology teachers’ practices in sexuality 

education. First, observations of a sexuality education teaching sequence allowed us to collect data about actual 

practices and to prepare the interview protocol. Second, during interviews, we identified teachers’ motives that are 

invoked to justify their choices of practices observed. Qualitative content analysis has been applied on audio 

recording of observations and interviews. 

Results show that science teachers’ practices in sexuality education have been modelled by the latest ministry 

directives on evaluation, which lead towards mostly cognitive learnings. Affective learning was aimed mainly 

when the pedagogical objectives were ones of prevention of sexually transmitted infections (STIs). Other results 

point out that science classes set up might by an obstacle for affective learning in sexuality education. 
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Defining the role of inhibition in scientific education 

François Thibault, Patrice Potvin, Steve Masson  

UQAM, Thibault.francois.2@uqam.ca 

While conceptual change has been extensively studied and described, no clear consensus has been achieved 

regarding the processes through which it occurs. Recent research, however, has seen the emergence of a new trend 

in which executive functions, more specifically inhibition, are used to explain conceptual change. Using fMRI, 

some researchers observed that subjects needed to activate brain areas related to inhibition to properly solve physics 

problems involving common misconceptions. Others achieved similar results using reaction times analysis, where 

subjects took more time to solve problems when the correct answer was deemed counter-intuitive by the 

researchers. Finally, some authors observed a moderate to strong correlation between the subjects’ inhibition 

capacity and their ability to perform conceptual changes over time while receiving typical classroom instruction. 

While their methods differ considerably, most of these authors seem to agree that, to achieve conceptual change, 

previous conceptions - which are often intuitive in nature - need to be inhibited, or somehow suppressed, for the 

newer conceptions to manifest. 

This leads to the idea that teaching practices favoring the use of students’ inhibition capacity should be prioritized 

by teachers and educators. But before these practices can be evaluated in that regard, more questions need to be 

answered first. For instance, what exactly is being inhibited? Is it an automated response, a distracting element, or 

even the association between the distracting element and its associated response? Is inhibition training transferable, 

or is it domain or concept specific in nature? More importantly, perhaps, does the learner become able to inhibit 

intuitive conceptions because he is in the process of achieving conceptual change, or does he achieve conceptual 

change because he has become proficient at inhibiting intuitive conceptions? During this presentation, a research 

design aiming at answering most, if not all, of these questions, will be submitted, as well as the theoretical 

principles underlying its construction. 

  

Development, validation and use of a questionnaire for in-service secondary school 
science teachers: assessing the effects of beliefs on student’s motivation to learn 

science 

Bénédicte Boissard, Patrice Potvin  

UQAM, Boissard.benedicte@courrier.uqam.ca 

(POSTER) Why do teachers behave the way they do in a classroom? Understanding this is a major endeavour, 

which can be investigated by probing the teachers’ educational beliefs system. Beliefs are presumed to influence 

choices of teaching strategies. Research also reveals that teaching strategies may enhance or hinder student’s 

motivation to learn science. But, is there a direct link between teachers’ beliefs and student’s motivation? 

This research has two objectives: first, to elaborate a questionnaire assessing beliefs about teaching science, 

learning science and the nature of science; and second, to verify if there exists a link between these beliefs and 

student’s motivation to learn science. Hypothesis are that teachers hold certain types of beliefs and these in turn 

have an effect on student’s motivation to learn science. 

Following our first objective, a questionnaire was developed based on the concept of “pedagogical content beliefs”. 

We proceeded by gathering information on existing questionnaires assessing these types of beliefs; ten 

questionnaires were analysed and general trends were found. These questionnaires were then merged and 

reorganised under three main factors that conform to the model of the didactic triangle (Subject-Object-Agent). A 

total of 63 items were sorted, regrouped, adapted and translated from English to French. The questionnaire was 

pilot-tested by 22 in-service secondary school science teachers to secure validation. Teachers had to indicate to 

which extent the item matched their beliefs on a 4 point Likert-type response scale. A confirmatory analysis 

(principal component analysis) was used to verify sub-constructs underlying our questionnaire as well as to reduce 

the total number of items. This presentation will explain the main steps undertaken to develop and validate this 

questionnaire, and explain in what way it will be used to test our hypothesis. 
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Effect of context-based learning integrating environmental preoccupations on girls 
and boys situational interest: a psychophysiological study 

Alexandra Bolduc, Patrick Charland  

EREST, bolduc.alexandra.2@courrier.uqam.ca 

(POSTER) This study aims to empirically determine if context-based learning integrating environmental 

preoccupations can increase girls and boys' interest in school. The notion of « environmental contextualisation » 

will be defined by the action of recreating science exercises with realistic and meaningful situations for various 

pupils by the integration of natural phenomena, current events questions, everyday problems or important issues 

related to the environment. Indeed, since 2000, many studies worldwide have shown that interest for science in 

school has declined over the years (Potvin and Hasni, 2014). This drop is more significant for girls than for boys 

(Shen, 2013). A potential solution resides in the contextualisation of learning (Taasoobshirazi and Carr, 2008), 

especially with the integration of environmental preoccupations (Gough, 2002). 

To achieve this, the proposed experimental protocol will involve the participation of 15 girls and 15 boys from 

secondary school. At the Université du Québec à Montréal’s (UQAM) NeuroLab, a laboratory specialized in 

cognitive and affective data collection, the teenagers will answer 8 multiple-choice questions about physics and 

chemistry (4 without context and 4 related to an environmental context) on a computer. Many tools of neuroscience 

will be used to quantify interest in real time in a non-intrusive way. The cognitive data will be collected by 

pupillometry with an instrument that can detect variations in the pupillary dilatation of a student that looks at the 

computer screen. Then, the affective data, including two variables: the valence and the arousal, will be obtained 

by two distinct tools. The valence, corresponding to the positive or the negative emotion felt (Bradley and al., 

2001), will be recorded by facial expression recognition software (Ekman, 2003). Finally, arousal, which refers to 

the intensity of an experienced emotion (Cacioppo et Tassinary, 1990) will be determined many electrodermal 

activity captors (Nakasone et coll., 2005). 

In the proposed analysis, decontextualized problems and problems that integrate environmental preoccupations 

will be compared, both on a cognitive and on an affective level. Although the team is presently collecting the data, 

our hypothesis suggests that the cognitive and affective dimensions of interest will be slightly and respectively 

more important and positive during the resolution of an environmental context-based problem. Furthermore, girls 

will be more interested by this kind of context because they are more sensitive to social issues than boys (OCDE, 

2008). 

This presentation will contribute to the development of scientific knowledge with regards to the students' 

environmental interest and to contextualisation strategies. Moreover, this project will allow for progress in real 

time data collection methods for the cognitive and emotional dimensions. 
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CONNECTING THE EDUCATIONAL WITH THE NEUROSCIENCE IN EDUCATIONAL 
NEUROSCIENCE: INTERPRETING ONLINE PSYCHOPHYSIOLOGICAL MEASURES 

TO UNCOVER THE DYNAMICS OF AFFECT AND COGNITION IN REALISTIC 
LEARNING SETTINGS 

Chair(s): Julien Mercier1, Tassos Mikropoulos2, Patrick Charland3 

1Université du Québec à Montréal, mercier.julien@uqam.ca 

2University of Ioannina 

3Université du Québec à Montréal 

Recent technical improvements in brain imaging and other psychophysiological measurement equipment have led 

to a surge of interest in cognitive and affective neuroscience from applied domains that have traditionally hinged 

on psychological constructs measured mainly by behavioral methods. In particular, an important gain lies in the 

ability to measure a phenomenon unobtrusively at a frequency corresponding to its rate of change. The 

interdisciplinary work required to fulfill the promises of an emerging educational neuroscience seems currently in 

great need of methodological advances. Conceptualizations of cognitive architecture, as a way to link brain 

functioning with affect and cognition suggest that the interpretation of online psychophysiological measures using 

concepts from current educational research pertaining to the relationships between affect, cognition and learning 

would be greatly facilitated by three strategies. The first strategy is to use multi-channel psychophysiological data 

to disambiguate low-level psychophysiological responses. The second strategy is to investigate links between 

psychophysiological and behavioral data. The third strategy is to measure over extended periods of time, to capture 

significant learning episodes. While within-level theories appear sufficient at this time, those explaining functional 

relationships between levels (i.e. psychophysiological and behavioral) are currently very limited. In the same way, 

methodological tactics to analyse multi-channel data over time are scarce. By discussing recent empirical and 

theoretical advances in process-oriented use of psychophysiological measures, this symposium should contribute 

to identify validated constructs that can be measured online in educational settings, and should provide principled 

ways to validate additional measures. 

  

Presentations of the Symposium 

  

Why online measures of learning are critical for the future of educational 
neuroscience 

Julien Mercier1, Tassos Mikropoulos2  

1Université du Québec à Montréal, mercier.julien@uqam.ca 

2University of Ioannina 

As current literature in educational neuroscience suggests, there is still a long way to go in uncovering and 

articulating the social, mind, and brain mechanisms responsible for learning. Moreover, much work is needed to 

relate those mechanisms with school settings to formulate pedagogical prescriptions. The goal of this presentation 

is to suggest a road map, a global strategy for the field. A key to this endeavor is cognitive modeling, the 

hierarchical decomposition of the cognitive operations required for a given cognitive performance. On the one 

hand, cognitive modeling must be extended to social or interactive contexts, in which learners must engage in joint 

performance. On the other hand, cognitive modeling is necessary for the mapping of cognitive performance on 

brain functioning. Therefore, many layers of explanation are required to characterize a given process at any point 

in time. In addition to this vertical correspondence in the cognitive architecture, a horizontal dependency must also 

be modeled: many aspects of cognition are sequential and a complete understanding of cognition involves a 

specification of how processes unfold over time at various time scales. Specific examples of successful and 

emerging research will serve as illustrations. The framework presented can be useful in orienting future research, 

but also to reflect upon the proper impact of existing research in educational neuroscience on pedagogical practice. 
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How to get good brain electrical signal during a verbalization task: A methodological 
approach to remove articulation artefacts 

Mélanie Bédard, Isabelle Gauvin, Julien Mercier, Dave Saint-Amour  

Université du Québec à Montréal, bedard.melanie@gmail.com 

Verbal report during a complex reasoning task is known to be a very useful tool to study cognitive processes. 

However think-aloud protocols, which are widely used in educational sciences, may appear incompatible with 

concurrent electroencephalographic (EEG) recordings since EEG is easily contaminated by parasitic signals, or 

artefacts, such as articulation-related movements (often called speech artefacts). 

The purpose of this communication is to develop a methodological approach that aims to estimate the true brain 

activity during a verbalization task from an Independent Component Analysis (ICA) method. ICA allows 

decomposing the EEG into its underlying sources, so that the non-cerebral sources (i.e., speech artefacts) can be 

subtracted from the raw signal. Preliminarily results show that the efficacy of this method is largely improved by 

simply placing two sensors close to the lips, which directly collect the signal of articulation movements 

The proposed methodological approach may potentially have a large beneficial impact in educational 

neurosciences by providing clearer insights of cognitive and brain processes associated with complex reasoning. 

This can be particularly useful for experimental designs in which behavioral (think-aloud protocol) and 

psychophysiological data need to be collected simultaneously. 

  

Cognitive load in the assessment of word reading difficulties in children 

Line Laplante, Julien Mercier, Mélanie Bédard  

Université du Québec à Montréal, laplante.line@uqam.ca 

The assessment of word reading difficulties in children, for educational or research purposes, involves reading a 

huge number of words and pseudowords (items) presented one by one. The amount of items has to be relatively 

large to allow meaningful comparisons between types of items. Children with reading difficulties struggle in these 

tasks, and it is usual to observe a drastic decrease in success rate for items closer to the end of the task. 

Practitioners commonly attribute this to “mental fatigue” or “cognitive overload”. In research, this phenomenon is 

poorly documented because the presentation of items is randomized to counter this bias. However, many questions 

can be raised to improve the assessment of struggling readers, such as: To what extent is the drop in performance 

for items towards the end of the task attributable to cognitive load? And examination of cumulative and 

instantaneous cognitive load can provide elements of answer to this question. Instantaneous cognitive load refers 

to the cognitive load for a very short interval (a few seconds), while cumulative cognitive load is the total load 

since the beginning of the task. 

This communication aims to present the results of a pilot study focusing on this decrease of performance (lower 

success rate and higher response time), and its link to cognitive load. Ten struggling readers (around 12 years-old) 

are involved in a relatively long lexical decision task while continuous EEG data and performance measures are 

collected. The EEG data is analyzed in the time-frequency domain to derive a normalized index of cognitive load 

that is then segmented according to the presentation of items and subjects’ responses. Mean instantaneous cognitive 

load and mean cumulative load associated with a particular position in a sequence of items should indicate if 

cognitive load is systematically involved in the decrease of performance. The results in preparation should inform 

the use and interpretation of assessments of word reading. 
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Joint consideration of neurophysiological and behavioral data in identifying dyslexia 
in children and developing reading remediation in educational settings 

Mélanie Bédard, Line Laplante, Julien Mercier  

Université du Québec à Montréal, bedard.melanie@gmail.com 

Dyslexia is a phenomenon for which the brain correlates have been studied for a long time. Some functional 

abnormalities in the regions involved in reading are documented, such has the reduced activation in the left 

temporo-parietal cortex. Simultaneously, a lot of behavioral research has been done to explore the cognitive deficits 

of dyslexia and the reading remediation for children with dyslexia. 

In this context, the aim of the present communication is to discuss the current influence of neurological data on 

educational research regarding the identification of dyslexia and its reading remediation in educational settings. 

The conclusions of available empirical research, mapped on a cognitive modeling perspective on dyslexia, suggest 

that the neurological data must be taken into account only in relationship with current knowledge from behavioral 

educational research. The discussion of these aspects are articulated around some ideas capturing the relevance of 

neurological data in education. Amongst others is the fact that neurological data can unravel phenomenon that 

would be very difficult, if not impossible, to model via behavioral methods. These issues will be addressed by a 

recent review of the literature, focusing on the synergy between neurophysiological and behavioral data in 

identifying and remediating dyslexia. 

  
 

Comparing engagement and cognitive workload between successful and 
unsuccessful problem-solvers during an educational video game task 

Yannick Skelling-Desmeules, Patrick Charland, Martin Riopel 

Université du Québec à Montréal, Skelling.yannick@gmail.com  

This study presents results of a research addressing the impacts of a physics-based serious game on engagement 

and cognitive workload of students. The research design compares engagement and cognitive workload between 

successful and unsuccessful problem solvers. Nineteen (19) university students participated in the experiment. 

They each played ten (10) levels of Mecanika, a puzzle-like serious game involving Newtonian physics concepts. 

Each participant had 5 minutes to complete a level before it ended automatically. Each participant was monitored 

with physiological instruments during the task. Cognitive engagement and workload data were collected by 

electroencephalography (EEG), while emotional engagement data was collected by galvanic skin conductance. 

Self-reported questionnaires were also administered. While data is still under analysis, the results will be presented 

and discussed. They will of compare engagement and workload data between successfully completed levels and 

failed levels. It is hypothesized that the successfully completed levels will show overall higher engagement 

compared to the failed ones. Also, the cognitive workload should be lower in the successfully completed levels. 

The implications of this study might be to suggest the use of neurophysiological measurement tools in the context 

of participatory game design. 
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Problem solving in physics : a pupillometric perspective 

Patrick Charland1, Alexandre Williot2, Pierre-Majorique Léger3, Julien Mercier1, 

Yannick Skellling-Desmeules1, Hugo G. Lapierre1  

1Université du Québec à Montréal, charland.patrick@uqam.ca 

2Université du Québec à Trois-Rivières 

3HEC Montréal 

This paper aims to investigate the visual behaviors of learners in physics problem solving. The paper will 

specifically focus on pupillometric data. Indeed, many authors have shown (see Granholm and Steinhauer, 2004) 

that pupillary responses can be used to index the extent of central nervous system processing allocated to a task. 

The extent of pupil dilation generated by a task reflects activation in processing modules of the brain, regardless 

of whether those modules contribute information processing (e.g. attentional allocation; stimulus identification; 

working memory maintenance; semantic elaboration; response organization; motor output, etc.) or emotional 

processing. Preliminary results from seventeen male university students solving mechanical physics problems on 

a computer will be presented. Each subject completed 10 problems in a random order where half of them were 

contextualized by a real-life situation. While problem solving, pupil diameter data were collected continuously 

with a Tobii TX60 oculometer in a controlled lab environment. This paper contributes from a methodological 

standpoint, to propose pupillometry as an innovative technique that could be used to understand learning or 

problem solving while it occurs. 
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SYMPOSIUM 
 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 
Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Bilgi türleri 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels savoirs ? 
Teaching and training today for tomorrow: Which knowledge? 

Educar y formar hoy para mañana: ¿Cuáles saberes? 

 

ENSEIGNER ET FORMER AUJOURD’HUI POUR DEMAIN: UN PORTRAIT DE LA 
RECHERCHE EN DIDACTIQUE, SES FORCES ET SES CONTRIBUTIONS 

Chair(s): Anderson Araujo-Oliveira1 , José Carlos Libâneo2 , Pascal Grégoire3, Alejandra Morales4 

1Université du Québec à Montréal, araujo-oliveira.anderson@uqam.ca 

2Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

3Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

4Universidad Alberto Hurtado 

L’enseignement et la formation des enseignants représentent des enjeux importants dans les sociétés occidentales 

confrontées à la complexité des transformations sociales contemporaines, particulièrement en ce qui a trait aux 

processus d’appropriation et de diffusion des connaissances et à la définition de leurs fonctions sociales. Pour cette 

raison, ils sont au cœur des préoccupations de la recherche scientifique en sciences de l’éducation. En fait, l’arrivée 

du XXIe siècle nous a permis d’assister un peu partout à travers le monde à des transformations radicales des 

systèmes éducatifs impliquant, entre autres actions, la formalisation de nouvelles orientations curriculaires et 

l’identification de démarches et de dispositifs pédagogico-didactiques correspondant à ces dernières. Destinées à 

guider l’action des enseignants dans les différents ordres d’enseignement, ces orientations curriculaires ont conduit, 

par le fait même, à une refonte de la formation des maîtres. 

Dans ce contexte, il semble aujourd’hui acquis que la réussite d’une réforme éducative passe d’abord par une 

meilleure formation du personnel enseignant. Corolairement, s’impose l’idée que cette formation doive faire appel 

aux connaissances produites par la recherche scientifique en éducation (particulièrement dans le domaine du 

curriculum, de la didactique et des didactiques disciplinaires), et cela, en vue d’aider enseignants et futurs 

enseignants à mieux appréhender les situations concrètes vécues dans le contexte complexe de la salle de classe. 

En accord avec de nouvelles exigences en matière de professionnalisation de l’enseignement et de développement 

de compétences professionnelles, la formation enseignante, enrichie par les contributions de la recherche, 

représente un important apport à la transformation de leurs rapports aux savoirs disciplinaires, aux savoirs 

professionnels et à la pratique en fonction d’une plus grande maîtrise du processus d’enseignement-apprentissage. 

La recherche sur les processus formatifs et la mise en place de moyens de mobilisation visant le transfert des 

connaissances produites peuvent constituer une aide substantielle aux enseignants dans le développement de leur 

identité professionnelle. 

C’est dans cette perspective que, à l’instar de différentes disciplines propres aux sciences de l’éducation, les 

recherches dans le champ de la didactique et des didactiques disciplinaires soulèvent une multitude de 

problématiques par rapport à différents modèles conceptuels et à une variété de méthodes scientifiques visant à 

apporter un éclairage sur un ou plusieurs aspects liés aux pratiques d’enseignement face aux connaissances 

disciplinaires, aux rapports des élèves aux savoirs, à l’influence des pratiques socioculturelles et institutionnelles 

sur les apprentissages et, par conséquent, sur le développement du processus d’enseignement-apprentissage, aux 

méthodes et démarches d’enseignement, à la formation enseignante, etc. D’ailleurs, de nombreux ouvrages 

scientifiques parus au cours des dernières années en témoignent largement. Toutefois, à notre connaissance, peu 

d’initiatives ont été centrées sur la présentation d’un bilan des travaux réalisés, particulièrement à caractère 

international. Comment la recherche en didactique prend-elle part au débat actuel concernant l’enseignement et la 

formation des enseignants? Quelles sont les problématiques qui attirent l’attention des chercheurs? Quels objets 
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d’études privilégient-ils? Quelles sont les populations étudiées? À partir de quelles bases conceptuelles ces 

recherches tentent-elles d’apporter un éclairage sur ces questions? À partir de quelles procédures 

méthodologiques? Quelles perspectives théorico-méthodologiques caractérisent ces procédures? Quels résultats 

provisoires peuvent être dégagés de ces recherches? Quels sont les aspects qui mériteraient de faire l’objet d’études 

futures plus approfondies? Telles sont les questions qui animeront notre réflexion tout au long de ce colloque. 

L’objectif principal de la présente proposition de colloque est donc de promouvoir des échanges et de susciter des 

débats autour de travaux dans le domaine des sciences de l’éducation portant sur la recherche en didactique et dans 

les didactiques disciplinaires, ses objets d’étude, ses cadres conceptuels, ses méthodes et les problématiques 

connexes. Le colloque a pour but de mettre en place une synthèse des connaissances produites par des recherches 

menées dans différents contextes culturels et géographiques, de même que de mettre en évidence leurs forces et 

leurs limites pour la compréhension de l’enseignement et de la formation à l’enseignement. 

  

Presentations of the Symposium 
  

La didactique du français, langue première, à l’ère des technologies 

Pascal Grégoire  

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Pascal.Gregoire@uqat.ca 

L’élève du 21e siècle communique et accède à l’information de façon fondamentalement différente que ses 

prédécesseurs (Serres, 2012). Par exemple, l’écrit constituant désormais le mode d’échange privilégié, les 

situations d’écriture auxquelles il est exposé sont plus nombreuses, mais surtout, plus variées (Penloup et 

Joannidès, 2010). Or, pendant que s’est opéré ce changement paradigmatique, la classe de français s’est peu 

transformée (Chartrand et Lord, 2010). Pourtant, les écritures manuscrite et informatisée sont distinctes et 

commandent un renouvèlement des pratiques. Est-ce à dire que la didactique des langues, plus particulièrement 

celle du français, tient peu compte du nouveau contexte dans lequel elle s’enracine? Voilà l’interrogation qui sera 

au cœur de cette communication. 

Pour cela, nous procèderons à une double recension. D’abord, nous nous attacherons à passer en revue des études 

empiriques portant sur l’impact des technologies sur l’apprentissage de l’écriture, plus particulièrement. Ensuite, 

nous nous efforcerons de dégager les tendances de recherche actuelles en didactique de l’écriture, voyant à y mettre 

en évidence les mutations du champ imputables au basculement vers le « tout numérique ». En conclusion, nous 

dégagerons certaines pistes de recherche qu’il nous semble capital d’explorer pour assurer le maintien de la 

pertinence sociale de la didactique du français. 

  

Enseigner et former aujourd’hui pour demain: un portrait de la recherche québécoise 
en didactique des sciences humaines et sociales au primaire 

Anderson Araújo-Oliveira  

Université du Québec à Montréal, araujo-oliveira.anderson@uqam.ca 

La communication vise, d’une part, à dégager l’état de la recherche québécoise portant sur l’enseignement des 

sciences humaines et sociales au primaire et, d’autre part, à identifier les apports et limites de cette recherche pour 

alimenter la formation des enseignants ainsi que les pratiques qu’ils mettent en œuvre. Les données issues de 

l’analyse de contenu thématique de publications scientifiques parues au cours des 15 dernières années dans le 

domaine laissent entrevoir l’existence d’une recherche constructiviste et inclusive centrée sur une vision critique 

et réflexive de l’enseignement des sciences humaines et sociales au primaire. Il s’agit toutefois d’une recherche 

essentiellement descriptive qui navigue entre une logique du système (discours sur les pratiques, pratiques 

prescrites, dispositifs soutenant les pratiques) et une logique de l’acteur (discours de la pratique, pratiques 

déclarées). Les pratiques effectives mises en œuvre par les enseignants et futurs enseignants dans des contextes 

complexes, de même que les activités d’apprentissage réalisées par les élèves (logique de l’action), sont ainsi 

encore peu étudiées. En ce sens, l’articulation entre ce qui est prescrit et déclaré et ce qui se passe réellement en 

salle de classe demeure encore peu explorée
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Du transfert des travaux de recherche sur les pratiques de classe : le cas des 
recherches en sociodidactique 

Marie-claude Penloup 

Université de ROUEN, France, marie-claude.penloup@univ-rouen.fr 

La communication partira du contexte français actuel d’une réforme de la formation des enseignants en 2013 qui 

a fait prendre la mesure de l’insuffisance du transfert de la recherche sur les pratiques de classe. Ce constat général 

est tout à fait conforme à ce qui peut s’observer du point de vue de la pénétration des théories sociolinguistiques 

et sociodidactiques (que nous présenterons) dans les classes françaises : ni la didactique de la variation, ni une 

didactique adossée aux pratiques sociales ne se sont, dans les faits, frayé un chemin jusqu’aux pratiques. Les 

raisons méritent bien sûr d’être analysées, d’autant qu’une sociodidactique de l’écriture prenant en compte les 

pratiques scripturales non scolaires des apprenants nous paraît particulièrement indiquée dans le contexte du 

développement extrêmement rapide d’une littératie numérique en dehors de l’école. Après avoir dégagé les grandes 

composantes d’une telle didactique et le point de vue sur l’apprenant qui la sous-tend, nous nous demanderons 

quelles conditions il faudrait réunir pour mieux communiquer avec les sphères éducatives sur ces recherches 

spécifiques mais aussi, plus largement, sur les recherches en didactique et en éducation. 

  

L’enseignant et son rôle dans le processus d’enseignement apprentissage de la 
géographie à l’école primaire : réflexions sur la notion d’activité didactique 

Thierry Philippot, Philippe Charpentier  

Université Reims Champagne-Ardenne, thierry.philippot@univ-reims.fr 

En France, depuis une trentaine d’années, la recherche en didactique de la géographie pour l’école primaire s’est 

intéressée à une diversité d’objets. Une partie des travaux menés dans ce champ ont concerné les enseignants (leurs 

représentations de la géographie, leurs rapports à la forme scolaire) et les pratiques d’enseignement. Ces travaux 

permettent de dresser un « état des lieux » de l’enseignement de la géographie pour l’école primaire. Toutefois, ils 

laissent dans l’ombre le rôle que l’enseignant en tant qu’acteur / sujet joue dans le processus d’enseignement 

apprentissage. C’est pour travailler cette question que nous développons depuis quelques années des recherches 

qui portent sur l’activité didactique dans et hors la classe d’enseignant de l’école primaire. 

La communication proposée abordera les questions théoriques et méthodologiques auxquelles les chercheurs sont 

confrontés lorsqu’ils tentent de décrire et caractériser l’activité didactique d’enseignants généralistes lorsqu’ils 

enseignent de la géographie à l’école primaire. Quelques résultats seront présentés et discutés. 

Au-delà de la visée épistémique de nos recherches, nous pensons que la compréhension du réel de l’activité peut 

contribuer à une évolution de la formation didactique des enseignants pour l’enseignement de la géographie. 
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Enjeux relevant de l’adoption de la perspective didactique dans l’interprétation des 
difficultés d’apprentissage des élèves du primaire en mathématiques 

Thomas Rajotte  

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Thomas.Rajotte@uqat.ca 

Selon la littérature, deux grandes perspectives se dégagent des recherches traitant des difficultés d’apprentissage 

en mathématiques (Roiné, 2009). Dans la première, les difficultés d’apprentissage sont étudiées sous l’angle des 

caractéristiques cognitives des élèves en difficulté. Cette perspective est associée aux cadres interprétatifs 

provenant des sciences cognitives et relève du primat des publics. Par ailleurs, selon la seconde perspective, les 

difficultés d’apprentissage sont interprétées comme étant la résultante de l’interaction entre l’élève et le système 

scolaire auquel il participe. Cette perspective relève essentiellement des fondements relatifs à la didactique des 

mathématiques et s’appuie sur le primat de la culture mathématique (Rajotte, Giroux et Voyer, 2014). 

Cette communication vise à mettre en lumière les enjeux, concernant les formations initiale et continue des 

pédagogues, qui découlent de l’adoption de la perspective didactique dans l’interprétation des difficultés 

d’apprentissage des élèves du primaire en mathématiques. Cette mise en valeur de la perspective didactique 

s’appuie sur des résultats empiriques issus de la thèse de Rajotte (2014). Dans le cadre de cette présentation, les 

enjeux découlant de l’adoption du cadre de la didactique reposent sur des suggestions de modalités d’interprétation 

des difficultés d’apprentissage ainsi que sur des pistes d’intervention à privilégier auprès des élèves à risque. 
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Une Ingénieure Didactique Basée sur les styles d'Apprentissage des Etudiants 

Aysegul Saglam Arslan1, Ümmü Gülsüm Durukan2  

1Karadeniz Technical University, asaglam_arslan@yahoo.fr 

2Giresun University 

Ce travail a un double objectif: d’une part développer des situations adidactique basées sur des styles 

d'apprentissage de Gregorc, à propos des courants électriques (courant direct, courant alternatif et courant 

induction), et d’autre part tester et évaluer les effets des situations développées sur les modèles de connaissances 

des apprenants. Notons que L’intégration des styles d’apprentissage aux situations «adidactique» permet de 

distinguer notre travail de ceux antérieurement réalisés dans ce domaine. 

Ce travail a été réalisé à l’aide d’une ingénierie didactique et avec la participation de 27 étudiants en première 

année de l’université. 

Afin de construire des séances de l’ingénierie didactique nous avons tout d’abord identifié les styles 

d’apprentissages des étudiants en utilisant l'inventaire des styles d'apprentissage de Gregorc (1979). Cet inventaire 

permet d’identifier le style d’apprentissage, en fonction de préférences individuelles, à partir de deux dimensions 

bipolaires; concret - abstrait, séquentiel- aléatoire. Les styles d’apprentissage définies par A. Gregorc sont les 

suivants : style concret- séquentiel, style concret -aléatoire, style abstrait- séquentiel, style abstrait-aléatoire. 

Compte tenu des caractéristiques générales des styles des étudiants nous avons préparé quatre types de situation 

adidactique. Les situations préparées dans le cadre de cette recherche ont été expérimentées pendant trois semaines 

(six heures par semaine). Cette étude aboutira à une analyse d’évolution des modèles de connaissances des 

étudiants aux courants électriques. 
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SYMPOSIUM 
 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Geleceğin eğitimcileri 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels enseignants et formateurs ? 

Teaching and training today for tomorrow: Which teachers and trainers? 

Educar y formar hoy para mañana: ¿Qué profesores y formadores? 

FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE DOCENTES 

Chair(s): Hilda Alicia Guzmán Elizondo, Edith Arévalo Vázquez 

Escuela Normal Miguel F. Martínez, hilda.guzman@enmfm.edu.mx   

Existe evidencia internacional reciente donde se confirma que la calidad docente es la variable que más influye en 

el desempeño de los alumnos (OCDE, 2005; Cooper and Alvarado, 2006; Schwille, Dembélé & Schubert, 2007; 

Barber y Mourshed, 2009, Musset, 2010, UNESCO, 2013). La calidad de la educación implica la existencia de 

profesores competentes, reconocidos y satisfechos con su trabajo, con oportunidades de mejora profesional y 

económica; capacitados para enfrentar las múltiples situaciones que se presentan en sus prácticas profesionales y 

en el complejo ejercicio de su profesión (Fanfani, 2007). 

El profesor es pieza clave de cualquier sistema educativo, por lo que sus competencias profesionales deberán ir 

encaminadas al saber “ser”, saber “hacer” y a la permanente automejora. Considerando lo anterior, los planes y 

programas de estudio de las instituciones formadoras de docentes han ido evolucionando; en este subsistema 

educativo, las diferentes reformas curriculares han dejado claro que se busca la profesionalización del magisterio, 

atendiendo a los modelos de formación que constituyen una respuesta a las necesidades sociales del siglo XXI. 

La investigación educativa en las instituciones de educación superior se fundamenta en la necesidad de plantear y 

desarrollar estudios sistemáticos tendientes a analizar y elevar la calidad de la práctica docente que se desarrolla 

en las escuelas tanto de este nivel académico, como de las de educación básica con fines evaluativos y de 

mejoramiento de las prácticas profesionales (Latorre, 2013). Como maestros, estamos obligados a reconstruirnos 

continuamente para ofrecer una enseñanza cada vez más eficaz, incorporando los conocimientos adquiridos con la 

ayuda de la investigación al mejoramiento de la enseñanza en nuestro país. 

Ante la relevancia del tema, el presente Coloquio se inscribe como una propuesta para compartir y difundir 

experiencias que involucran la formación docente, tanto inicial como continua, con la finalidad de reflexionar y 

compartir comunicaciones, así como contribuciones de investigación de las escuelas normales y otras instituciones 

de educación superior. Bajo este reto, trece instituciones nacionales (de siete estados de México) y una extranjera 

(Estados Unidos de América) presentan veinte testimonios de experiencias formativas y de investigación, 

involucrando rubros referidos a planes y programas, políticas institucionales, formación y actualización y prácticas 

profesionales de la formación inicial y continua de docentes. 
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Presentations of the Symposium 

  

¿Quiénes forman a los docentes? Caracterización de la capacidad académica de 
Educación Normal 

Hilda Alicia Guzmán Elizondo, Edith Arévalo Vázquez, Noé Carmona Moreno 

Escuela Normal Miguel F. Martínez hilda.guzman@enmfm.edu.mx  
 

La profesión docente en México ha tenido una expansión sostenida y actualmente participa de manera significativa 

la en la Reforma Educativa (Instituto Nacional de Evaluación de la Educación 2015). Pero, ¿quiénes se encargan 

de la formación inicial de los docentes?, ¿cuál es la situación académica que se presenta en las instituciones en 

materia de habilitación del personal docente? y ¿cómo impacta la habilitación en el desarrollo y generación de 

Cuerpos Académicos? 

El propósito del trabajo se centra en caracterizar la capacidad académica de una Escuela Normal del estado. El tipo 

de estudio es descriptivo exploratorio, con método mixto. Se ha hecho revisión documental de los 139 profesores 

activos que conforman la planta docente y entrevistas semiestructuradas a una muestra representativa de profesores 

y directivos. 

Las categorías que surgen en el estudio son: la capacidad académica y la habilitación profesional. La primera se 

define como aquélla que está en función de la fortaleza de su planta académica y del grado de consolidación de 

sus Cuerpos Académicos; la segunda, como la formación o los grados académicos con que los profesores cuentan 

para ser catedráticos de estas instituciones. 

Los hallazgos permitieron identificar que no hay una brecha considerable entre el porcentaje del grado de 

habilitación de la Escuela Normal estudiada en comparación con las escuelas normales del país. El presente trabajo 

ha proporcionado elementos para el diagnóstico institucional y la contextualización de otras investigaciones en 

marcha. 

  

Las Instituciones de Educación Superior y la Profesionalización de los Docentes de 
Educación Básica 

José Humberto, Trejo Catalán  

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa humberto.trejo@cresur.edu.mx 

En México, durante los últimos años, se han reorientado las políticas y programas para formación continua de los 

maestros de educación básica en servicio. Un componente importante de estas políticas es el impulso que se ha 

dado a la participación de las Instituciones de Educación Superior en la profesionalización de los docentes de 

prescolar, primaria y secundaria. 

Esta política permitió que en la integración del Catálogo Nacional de Formación Continua 2012-2013 participaran 

304 Instituciones de Educación Superior públicas y privadas. Entre ellas: 73 Universidades, 12 Centros de 

Actualización del Magisterio, 24 Escuelas Normales, 18 Institutos Tecnológicos, 30 Institutos de Educación 

Superior, 43 Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, 9 Universidades Politécnicas, la Academia 

Mexicana de Ciencias. 

El universo de las instituciones participantes es heterogénea, desde las grandes universidades públicas como la 

Universidad Autónoma de México, hasta instituciones de bajo perfil que lograron posicionar algún programa de 

formación de profesores. 

En esta comunicación hacemos un análisis del papel que han tenido las Instituciones de Educación Superior en el 

Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de los Maestros en Servicio; los logros y retos 

de esta política en la profesionalización de los docentes de educación básica en el país, en la última década. 
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Una mirada a la percepción docente ante los retos de la postmodernidad 

Cyomara Inurrigarro Guillén, Rafael Alberto González Porras  

Escuela Normal Miguel F. Martínez cyomara.inurrigarro@enmfm.edu.mx 

Educar es una actividad compleja y en la actualidad se suman a ésta otras demandas como lo vertiginoso del 

cambio, la cantidad de información, la virtualidad y las nuevas generaciones. El docente que se forma hoy deberá 

enfrentar una educación que aún no se ha definido, ya que estará en servicio los próximos 35 años, su capacidad 

de autoevaluación y de reflexión sobre su práctica son fundamentales. 

El tránsito de la formación inicial a la inserción laboral, representa siempre un choque con la realidad como lo 

señala Marcelo (2002). Los objetivos, las preocupaciones, los intereses y las necesidades de los docentes cambian. 

Conocerlos permite diseñar estrategias de formación continua que les permitan enseñar con efectividad y fortalecer 

sus competencias. 

La presente investigación es un diseño cuantitativo descriptivo; se aplicó un cuestionario de Autoevaluación del 

desempeño docente a 230 maestros de primaria egresados de la Normal Miguel F. Martínez, éste evaluó: 

conocimiento de los alumnos, organización y evaluación de la intervención didáctica, reconocimiento profesional, 

mejora continua, responsabilidad legal y ética, así como la vinculación con la comunidad. 

Los hallazgos demostraron algunas diferencias entre la percepción de los docente principiantes y experimentados 

en torno a las dimensiones del desempeño antes citadas. 

  

Encuentro de estudiantes normalistas: Una experiencia profesional 

Carla Adriana Tijerina Echavarría, María Elena Garza Almaguer, Gerardo de Jesús Mendoza Jiménez, 

Avelina Saldaña Bernal, Adriana Domínguez Saldívar, Miriam Elizabeth Sáenz García  

Escuela Normal Miguel F. Martínez, carla.tijerina@enmfm.edu.mx  
 

El propósito del estudio que se presenta es ofrecer una visión del trabajo recepcional que realizan los estudiantes 

normalistas con fines de titulación durante su último año de preparación profesional. A la luz del análisis de las 

competencias docentes enunciadas en los rasgos del perfil de egreso y de los actores del contexto escolar en que 

se desenvuelven se destaca la importancia de la experiencia de las prácticas profesionales en su formación inicial. 

La pregunta que guía el estudio es ¿Cómo se fortalece la reflexión de la práctica docente al compartirla entre 

colegas de diversas escuelas? 

La metodología de naturaleza mixta inicia con un estudio exploratorio durante el evento Encuentro Normalista 

organizado por miembros del Cuerpo Académico AVANCE. Lo anterior con el fin de establecer un espacio en el 

que los alumnos adquieran el interés por la investigación educativa; participaron 18 estudiantes normalistas 

representantes de 12 estados de México, presentaron el análisis de experiencias de sus prácticas profesionales. Los 

resultados del estudio exploratorio muestran que durante la elaboración del documento recepcional los estudiantes 

consolidan las competencias enunciadas en los rasgos del perfil de egreso, adquieren responsabilidad, seguridad y 

confirman su vocación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:cyomara.inurrigarro@enmfm.edu.mx
mailto:carla.tijerina@enmfm.edu.mx


 
 

65 
    

Percepción de docentes y alumnos sobre el Plan de Estudios LEP 2012 de la Escuela 
Normal Miguel F. Martínez 

José Luis Domínguez Aguirre, Rogelio Reyes Reyes, Humberto Leal Martínez  

Escuela de Graduados de la ENS Profr. Moisés Sáenz Garza dominguez.graduados@gmail.com 

La Reforma Curricular 2012 en las escuelas normales del país responde a la transformación social, cultural, 

científica y tecnológica que se necesita. Para cumplir con dichas expectativas, es imperativo que los alumnos y 

docentes dominen los contenidos básicos, así mismo, que comprendan los enfoques metodológicos en los cuales 

se sustentan, y desarrollen nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo principal de esta investigación es conocer la percepción que se tiene sobre el currículo de la Licenciatura 

en Educación Primaria (2012) que se estableció a través del Acuerdo 649. 

El presente estudio se abordó desde un enfoque o paradigma mixto, así mismo se desarrolla a través de un estudio 

de tipo descriptivo (Hernández Pina, 2012). 

La población a quien va dirigida esta investigación son los docentes y alumnos que integran la Licenciatura en 

Educación Primaria en la Escuela Normal Miguel F. Martínez ubicada en Monterrey, Nuevo León. 

Algunas conclusiones que se obtuvieron son las siguientes: el 64% de los docentes y el 52.5% de los alumnos 

entrevistados mencionan que, en el enfoque por competencias, el principal objetivo es otorgar una calificación al 

final del curso, cuando el Acuerdo 649 habla de una equivalencia numérica que represente el nivel de desempeño 

adquirido. 

  

Implementación del plan de estudios 2012 en los campos formativos de prácticas 
profesionales y preparación para la enseñanza y el aprendizaje 

Ayme Alejandra Rodríguez Vázquez, Fausto Humberto Alonso Lujano, Blanca Esthela Ledezma Durán, Yuri 

Aleida Rodríguez García;  

Escuela Normal Miguel F. Martínez  ayme.rodriguez@enmfm.edu.mx 

A través del tiempo se han implementado diversos planes de estudios en la educación normal de nuestro país. Los 

maestros que trabajan en este nivel han vivido diversas reformas en distintos momentos, por tal motivo fue 

necesario analizar los resultados de la implementación del plan 2012. Para tal propósito se realizaron sesiones de 

trabajo colegiado encaminadas a detectar su viabilidad en cuanto a la relación teoría-práctica. Como producto de 

estas sesiones se detectaron algunas acciones que implementaron los profesores conforme a las necesidades que 

observaron en su quehacer docente, y se encontraron áreas de oportunidad significativas. 

La problemática principal que se detectó a partir del análisis de las sesiones de trabajo colegiado fue una 

incongruencia entre el campo formativo de prácticas profesionales y el campo de preparación para la enseñanza y 

el aprendizaje. Este suceso se observó principalmente en los primeros semestres, lo cual denota una falta de 

vinculación entre ambos elementos del currículum. 

Con esta propuesta se pretende reflexionar sobre la importancia de la práctica en condiciones reales de trabajo. 

Estas acciones permitirán implementar las adecuaciones curriculares pertinentes en el nuevo modelo educativo del 

2016, que actualmente se encuentra en etapa de diseño. 
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La violencia escolar: una visión desde los estudiantes normalistas 

Elvira Alicia Sánchez Díaz, Nancy Bernardina Moya González, Xóchitl Ivette Cuéllar Elizondo  

Escuela Normal Miguel F. Martínez, elvira.sanchez@enmfm.edu.mx  
 

Considerando que la violencia escolar es un fenómeno ubicuo, en el plan de estudios de la Licenciatura en 

Educación Primaria (LEP) 2012 se contempla como materia optativa el curso “Prevención de la violencia en la 

escuela”, con el fin de que el futuro docente investigue el origen de los principales problemas y las manifestaciones 

de la violencia que incide en la escuela y en sus contextos de referencia. 

El estudio se realizó con 50 estudiantes de séptimo semestre de LEP de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez” 

con sus respectivos grupos de práctica profesional, en 10 escuelas primarias del área metropolitana de Monterrey, 

Nuevo León, México, en el ciclo escolar 2015-2016. 

El trabajo se desarrolló en varias fases: la primera consistió en revisar literatura acerca del tema a tratar, enseguida 

se diseñó un cuestionario para aplicarlo en los grupos donde realizan su práctica profesional con el propósito de 

conocer la percepción que tienen los niños sobre los actos violentos que viven en su contexto, para después realizar 

un tratamiento estadístico. 

Partiendo de los datos obtenidos se elaboró un diagnóstico sobre la presencia de la violencia en las escuelas 

primarias de la muestra. Los resultados arrojan que: por lo menos existe un caso de agresión física en cada escuela 

que conforma la muestra, los lugares donde ocurren más frecuentemente esas agresiones son al interior del aula y 

en los patios, y cuando se presenta un caso de agresión el niño solicita apoyo a sus compañeros de clase. 

  

Ocentes noveles y expertos: retos y oportunidades 

Benito Delgado Luna, Octavio Garza Adame, Ma. Guadalupe Martínez Ortiz, Cyomara Inurrigarro Guillén 

Escuela Normal Miguel F. Martínez, benito.delgado@enmfm.edu.mx  

 

Una de las cuestiones centrales para explicar los procesos del trabajo docente, tanto de los profesores 

experimentados como de los noveles y de los que están en proceso de formación, es la investigación cuantitativa. 

Se parte de la idea de que para transformar la práctica es insuficiente que el maestro conozca procedimientos, 

principios, normas, o políticas de aplicación de los planes y programas de estudio, aunque su conocimiento sea 

importante para enfrentar situaciones de aprendizaje de manera eficaz. Se parte del supuesto de que en las prácticas 

coexiste la necesidad de reflexionar sobre la forma en que éstas son realizadas. 

En este estudio se resuelven cuestiones relacionadas con concepciones, ideas y conocimientos que subyacen la 

práctica docente. Se aplicaron cuestionarios a 250 docentes (35% noveles; 65 % expertos), (22% hombres y 76% 

mujeres) egresados de la escuela Normal Miguel F. Martínez. Se realizaron estadísticos descriptivos, correlación 

entre variables, análisis factorial, comparación t de student o Sperman. Los resultados mostraron que no hubo 

cambios significativos en relación con la enseñanza de hace algunas décadas. Sin embargo, lo valioso de este 

estudio reside en la detección de las áreas en las cuales las instituciones de formación inicial y continua necesitan 

replantearse estrategias para formar profesionales reflexivos. 
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Análisis de Prácticas Matemáticas en las Aulas. Una Estrategia para el Desarrollo de 
la Competencia Didáctica de los Docentes 

Mario Martínez Silva  

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, mario.martinez2203@yahoo.com.mx  

La investigación educativa da cuenta de la poca efectividad que han tenido los programas de formación continua 

para desarrollar el conocimiento y competencias profesionales que requieren los profesores de educación básica 

para “enseñar matemáticas” y la complejidad de transferir dicho conocimiento a las prácticas matemáticas en el 

aula. 

Una crítica general que se hace a los programas de formación inicial y continua de los profesores, particularmente 

en el campo de las matemáticas, es que suelen estar alejados de la práctica, de los problemas del aprendizaje y 

enseñanza que preocupan a los profesores. Dichos programas han privilegiado el desarrollo del conocimiento 

matemático de los profesores (conocimiento disciplinar) o conocimiento pedagógico (didáctico) de la matemática 

escolar, de manera aislada. 

Presentamos los resultados de un proyecto de investigación que pretende generar conocimiento y recursos para el 

desarrollo de la competencia matemática y didáctica del profesorado de educación primaria y secundaria de la 

región sur sureste de México. Para su desarrollo, es necesario: a) partir de situaciones o episodios reales de aula; 

b) analizar las prácticas matemáticas observadas en estos episodios y del conocimiento matemático-didáctico 

activado; c) diseñar un ciclo formativo en el que se utilicen estos episodios y el análisis realizado en el punto b, y; 

(d) implementar ciclos formativos en la formación inicial y/o permanente de profesores de educación básica. 

  

El desarrollo de las competencias de investigación durante la formación inicial 
docente: de la observación y análisis de la práctica educativa a la tesis de 

investigación 

Mireya Chapa Chapa  

Escuela Normal Pablo Livas, mirechapa@hotmail.com  

Las tendencias internacionales exitosas de formación inicial docente consideran la investigación sobre la práctica 

como uno de sus elementos principales (Vaillant, 2010). En México, la investigación educativa como herramienta 

para aprender y enriquecer la propia práctica es una de las competencias profesionales del perfil de egreso a 

favorecer en los estudiantes de las escuelas normales (DGESPE, 2012). 

El desarrollo de saberes relacionados con la investigación es un proceso continuo, que se realiza durante los 

diferentes cursos del Plan de estudios 2012. Inicia con Observación y análisis de la práctica educativa, se fortalece 

en el 5º semestre a partir del curso Herramientas básicas para la investigación educativa y se formaliza en el último 

año de la carrera profesional, con Trabajo de titulación. 

Mercado (2013) indica que la investigación sobre la práctica y la reflexión sobre la docencia deben ser las guías 

que orientan el acompañamiento del formador de docentes en la escuela normal. 

Esta contribución comparte la experiencia sobre el proceso de formación y acompañamiento a los estudiantes de 

7º y 8º semestres de la Normal Pablo Livas; desde la generación de preguntas sobre temas educativos hasta la 

redacción de una tesis de investigación. Se trata de afrontar los desafíos de los formadores de formadores, partiendo 

de la práctica y la experiencia para comparar, explicar y teorizar (Perrenoud, 2004). 
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Entornos telemáticos para gestionar y organizar procesos de enseñanza en las 
prácticas docentes de estudiantes normalistas 

Flor del Carmen Montes Rodríguez, Sandra Nelly Martínez Cantú, Arturo Pérez Patiño 

Escuela Normal Miguel F. Martínez, flor.montes@enmfm.edu.mx  
 

La tarea de un maestro requiere del desarrollo de todas sus capacidades de un alto grado educativo, cultural, 

creativo, ético, sensitivo y de otras muchas cualidades que lo llevan a ser competente y de respeto ante la sociedad. 

Por lo tanto, analizar la incorporación de algunos entornos telemáticos aplicados como estrategias de enseñanza 

por los estudiantes normalistas y su impacto en la gestión y organización de los procesos de enseñanza, son el 

punto focal de este documento. 

La investigación tiene una duración de dos años escolares: el primero de diagnóstico y el segundo de valoración, 

el cual se realiza actualmente. Es de naturaleza Mixta, de orden secuencial en dos fases con estatus dominante: 

cuan – CUAL (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Efectuándose en una institución de educación superior 

dedicada a la formación inicial docente en el estado de Nuevo León. Se usó el muestreo intencional o selección 

basada en el criterio para determinar la muestra; está integrada por 40 estudiantes normalistas de séptimo y octavo 

semestres de las licenciaturas que la escuela ofrece. Datos preliminares arrojan que los futuros docentes utilizan 

más la tecnología cuando cuentan con más habilidades digitales encaminadas a la educación. 

  

Las competencias profesionales y su impacto en el desempeño docente 

Alejandro Rodríguez González 

Universidad Pedagógica Nacional UPN 19-B alex.tigre@live.com.mx  
 

La presente investigación constituye un estudio sobre el análisis de la práctica docente con base en las 

competencias del profesorado de educación secundaria, en el marco de la Reforma Educativa 2011. Ésta ha 

posibilitado identificar aquellas competencias que se movilizan en la práctica de los profesores; además de aportar 

evidencias sólidas respecto al tipo de enfoque didáctico con el que se está generando el aprendizaje en los alumnos 

de este nivel educativo. 

El paradigma elegido fue un enfoque mixto de tipo exploratorio secuencial; la investigación es de corte descriptivo 

y el procedimiento metodológico que orientó la investigación consta de tres etapas: la fase de diagnóstico, la fase 

analítica descriptiva y la fase propositiva (Hurtado, 2000). 

El cuestionario, la guía de observación y la escala de Likert fueron los instrumentos utilizados para el acopio de 

datos. La muestra para el estudio está integrada por docentes que prestan sus servicios educativos en tres 

instituciones del nivel de secundaria que conforman una zona escolar en el Estado. 

Los resultados obtenidos han arrojado al momento toda una gama de fortalezas y áreas de oportunidad en los 

docentes, cobrando relevancia la autogestión escolar, vinculada a transformar el tipo de prácticas docentes que 

desarrollan los profesores a través de la puesta en marcha de una propuesta pedagógica más efectiva 
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INTERNATIONALISER LA FORMATION DES ENSEIGNANTS DE DEMAIN A L’AIDE 
DE PROJETS COLLABORATIFS ORIENTES RECHERCHE : LE PROGRAMME PEERS 

Chair(s): Jean-Luc Gilles1, Soledad Soldevila1 

1CSRRI, Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud - Lausanne, Suisse), jean-luc.gilles@hepl.ch 

Le programme PEERS (Projets d’Etudiants et d’Enseignants-chercheurs en Réseaux Sociaux) a été lancé durant 

l’année académique 2011-2012 par la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud à Lausanne, Suisse) 

avec le soutien financier de la Direction générale de l’enseignement supérieur (DGES). PEERS vise à offrir un 

cadre institutionnel original et cohérent en vue de soutenir la mobilité et les projets internationaux tant des 

professeurs que des étudiants dans le contexte de la formation des enseignants. L’idée consiste d’une part à contrer 

une série de problèmes que rencontrent bon nombre d’étudiants futurs enseignants qui souhaitent bénéficier d’une 

expérience de mobilité mais qui éprouvent de grosses difficultés dès lors que ces séjours les amènent à se 

déconnecter plusieurs mois du programme de formation de leur institution d’origine. D’autre part, dans un contexte 

d’universitarisation de la formation des enseignants telle qu’elle est mise en œuvre à la HEP Vaud, il est crucial 

de renforcer les liens entre formation des étudiants et recherche tout en encourageant des partenariats nationaux et 

internationaux dans le cadre de projets menés par les enseignants-chercheurs. 

Les projets du programme PEERS regroupent six étudiants : trois de la HEP Vaud et trois d’une institution 

partenaire. Ces étudiants sont supervisés par deux enseignants-chercheurs, un de chaque institution. Chaque année 

académique une série de groupes inter institutionnels de huit personnes se forment ainsi à l’initiative de binômes 

d’enseignants-chercheurs composés d’un professeur de la HEP Vaud et d’un collègue d’une institution partenaire 

suisse, européenne, africaine ou américaine. 

Les enseignants-chercheurs participent au programme PEERS sur base volontaire et proposent à leurs étudiants 

des thématiques orientées recherche qui se dérouleront durant toute une année académique. Afin d’éviter de 

perturber le programme des cours et des stages, les étudiants de Lausanne se déplacent chez leurs partenaires 

pendant une semaine lors de la période de relâche d’automne et invitent leurs homologues au semestre de 

printemps. Entre ces phases de travail et d’échanges socioculturels en présentiel, les interactions se font à distance 

à l’aide des Technologies de l’information et de la communication. Durant les premières semaines le groupe 

international élabore le plan de travail et clarifie les objectifs avec l’aide des deux enseignants-chercheurs. Après 

la rencontre d’automne le projet est mis en œuvre sur le terrain. Le programme PEERS induit donc une alternance 

de moments de travail en présentiel avec des périodes d’échanges en ligne qui impliquent l’usage d’outils tels que 

la vidéoconférence via internet, les réseaux sociaux en ligne, les courriers électroniques, les plateformes de 

collaboration, etc. 

Ce colloque débutera par un exposé de la méthode proposée dans ce programme. Les présentations qui suivront 

prendront la forme d’études de cas de projets PEERS menés dans différents contextes (Suisse, Europe, Afrique et 

Amériques). Elles développeront le déroulement et la thématique particulière à chaque projet avec un focus sur les 

résultats obtenus, les liens formation-recherche et les défis relevés. 
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Presentations of the Symposium 

  

Introduction : Internationaliser la formation des enseignants de demain à l’aide de 
projets collaboratifs orientés recherche : le programme PEERS 

Jean-Luc Gilles, Soledad Soldevila 

CSRRI, Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud - Lausanne, Suisse), jean-luc.gilles@hepl.ch  
 

Today’s Higher Education is facing the challenge of a Global World, an interconnected multifaceted reality. The 

Universities of Teacher Education in Europe have to respond to the need to create a process of integrating an 

international and cultural dimension into their teaching, research and service functions. The University of Teacher 

Education of State of Vaud (HEP Vaud) creates privileged relations with numerous academic partners in 

Switzerland, in Europe and in the rest of the world in order to nurture its academic quality and research. It is for 

this reason that HEP Vaud creates the Student & Researcher Social Networks Projects (PEERS). This program 

offers a stronger support in the research networks for teacher trainers and tools for the future professional careers 

of student teachers. PEERS is based on a student exchange project commonly defined by a group of three students 

being part of the University of HEP Vaud in association with a group of three students from a Partner Institution. 

It focuses on relevant educational issues chosen by the student groups. One faculty member from each Institution 

involved in the project will coach each team. Faculty may also carry out joint research works or/and establish a 

common interest ground to develop future research with the partner Institution. Working out an international 

pedagogical project by alternating phases: face to face and distance learning with peers living abroad, this is the 

innovative initiative put forward to the students and the researchers in the framework of the PEERS program. 

  

Du projet à la réalisation de deux PEERS entre l’UCA-Marrakech et la HEP-Vaud 

Abdelaziz Razouki1, Samyr Chajai2  

1ENS, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc, razouki1@yahoo.fr 

2CSFPE, Haute école pédagogique du canton de Vaud, HEP Vaud - Lausanne, Suisse 

Au départ, une opportunité a été offerte à des formateurs et des étudiants-futurs enseignants de participer à un 

projet de recherche commun. Un premier contact entre deux institutions, puis deux formateurs a abouti à un accord 

de principe. L’intérêt des deux formateurs, puis la motivation de quelques étudiants ont engendré une équipe 

PEERS en 2014-2015 qui a travaillé autour d’une recherche questionnant l’importance des règles de classe dans 

les apprentissages des élèves (comparaison État de Vaud et Marrakech), puis une seconde en 2015-2016 traite de 

la place laissée aux élèves pour s’exprimer dans la classe. Nous ne proposons pas des résumés des deux recherches, 

mais une présentation critique de la réalisation des deux projets proposés puis accompagnés par les deux mêmes 

formateurs. 
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Entre concept et identité, le(s) territoire(s) en géographie scolaire : regards croisés et 
enjeux à partir des cas de la France et de la Suisse romande. 

Sylvie Joublot Ferré1, Jean-François Thémines2  

1UER SHS, Haute école pédagogique du canton de Vaud, HEP Vaud - Lausanne, Suisse, Sylvie.joublot-ferre@hepl.ch 

2ESPE de Caen, Université de Caen-Normandie, France 

Le projet d’échange s’appuie sur une recherche didactique autour du concept de « territoire » en géographie dans 

le cadre du développement de séquences d’enseignement-apprentissage par des professeurs en formation en France 

(Caen-Normandie) et en Suisse romande (Canton de Vaud). Il s’agit de cerner les enjeux épistémologiques et 

didactiques d’un enseignement référé à des savoirs savants comme à des finalités et des pratiques citoyennes ou 

encore à des conceptions et des sentiments d’identité et d’altérité. La construction et l’observation de séances en 

classe s’appuient sur des ressources et pratiques mises en commun, tout en se situant dans des contextes 

curriculaires spécifiques. Les pratiques innovantes sont analysées. Dans le cadre de ce projet, un espace de travail 

numérique, collaboratif sera mis en place afin d’assurer en cours de réalisation une communication synchrone et 

une interactivité entre les enseignants auteurs des séances. La communication rendra compte également de cette 

expérience : comment travailler avec les autres de part et d’autre d’une frontière et enrichir sa pratique en 

mutualisant recherches, analyses et conceptions ? Comment partager des méthodes, rythmes et compétences en 

ayant recours aux technologies actuelles ? 

  

Validation, optimisation, application et élargissement du test diagnostic d'espagnol 
de niveau B2 pour les étudiants qui entrent à l'USIP 

Soledad Soldevila1, Emilio Aliss2 

1CSRRI, Haute école pédagogique du canton de Vaud, HEP Vaud - Lausanne, Suisse, soledad.soldevila@hepl.ch 

2CEDAPE, Université Simón I. Patiño, Cochabamba, Bolivie 

Mené en collaboration depuis 2014-2015 par la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) et 

l’Université Simón I. Patiño (USIP) à Cochabamba en Bolivie, ce projet a pour but d’améliorer les compétences 

en espagnol des étudiants qui entrent dans l’enseignement supérieur universitaire bolivien. Il s’agit de favoriser 

des actions de remédiation ciblées à partir d’un test diagnostique de maîtrise de l’espagnol. 

Pendant la première étape du projet et avec l’expertise de la responsable de la Didactique de l’espagnol à la HEP 

Vaud, professeure Soledad Soldevila, nous avons conçu trois tests de niveau B2 selon le CECR (Cadre Européen 

Commun de Référence) qui seront validés pendant cette deuxième étape du projet (2015-2016). Les étudiants ont 

créé le test officiel, une preuve d’entraînement et un test de réserve. 

Les tests seront appliqués à tous les étudiants USIP qui bénéficieront ainsi d’un diagnostique de leur maitrise de 

l’espagnol. Des stratégies et des actions de remédiation seront ensuite développées afin d’améliorer leurs 

compétences linguistiques et d’optimiser leurs rendements académiques. Toutes les filières d’étude seront 

concernées. Après validation et révision des outils utilisés, les bénéfices de ce projet pourront être étendus à 

d’autres universités de Cochabamba et de la Bolivie. 
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Optimiser l’impact de la formation continue universitaire : développement d’un 
nouvel instrument d’évaluation du transfert des acquis sur le terrain professionnel 

Yves Chochard1, Jean-Luc Gilles2  

1FSE, Université du Québec à Montréal, Canada, chochard.yves@uqam.ca 

2CSRRI, Haute école pédagogique du canton de Vaud, HEP Vaud - Lausanne, Suisse 

Ce PEERS à permis le développement d’un un nouvel instrument d’évaluation en formation continue. L’instrument 

mesure (1) l’utilisation, en milieu de travail, de compétences développées en formation et (2) l’influence sur cette 

utilisation qu’exercent différentes variables liées à la personne formée ou au milieu de travail. Il permet donc à la 

fois une mesure du transfert des acquis de la formation sur le milieu de travail et la définition d’interventions 

destinées à optimiser ce transfert. Une part importante du projet porte sur la définition de la procédure à suivre 

pour utiliser l’instrument. En effet, cette dernière est soigneusement étudiée afin de dépasser les contraintes 

identifiées dans la littérature en évaluation. Etant donné le peu de temps à disposition des personnes formées pour 

prendre part à une évaluation, l’utilisation de l’outil doit être facile et rapide. Afin de répondre aux attentes des 

diverses parties prenantes (formateur, gestionnaire de la formation, décideur, personne formée), l’évaluation 

produit plusieurs types de résultats (p. ex. une mesure quantitative de l’impact sur les compétences et 

l’identification de retombées intangibles de la formation). En vue de produire des résultats valides et fiables, la 

procédure s’appuie sur un protocole de mesure quasi-expérimental. L’instrument et la procédure sont testés dans 

le cadre de l’évaluation de deux formations continues (UQAM au Québec et HEP Vaud en Suisse). 

  

Education en vue d’un développement durable et formation des enseignants : 
analyse d’une leçon dans les contextes français et suisse 

Alain Pache1, Vincent Robin2  

1UER SHS, Haute école pédagogique du canton de Vaud, HEP Vaud - Lausanne, Suisse, alain.pache@hepl.ch 

2ESPE d\'Aquitaine, Université de Bordeaux, France 

L’éducation en vue d’un développement durable (EDD) correspond à l’insertion contemporaine, dans l’école, d’un 

projet politique porté par le développement durable (Pache, Bugnard & Haeberli, 2011). Or, le concept de 

développement durable est controversé sur les plans scientifique et politique (Hertig, 2011) et l’EDD ne fait pas 

consensus sur de nombreux points. Les chercheurs semblent cependant unanimes à s’accorder sur les finalités 

d’une telle éducation, à savoir assurer un avenir convenable aux générations d’ici et d’ailleurs, mais également 

permettre à chacun de développer des compétences citoyennes lui permettant de trouver sa place dans le monde et 

d’agir de manière responsable (Lange, 2013). Dans le contexte de la formation des enseignants, l’enjeu est 

particulièrement crucial : il ne s’agit pas uniquement de présenter des savoirs déclaratifs sur le développement 

durable ou l’EDD. Il s’agit davantage de faire vivre des dispositifs permettant le développement de compétences, 

afin de viser, ensuite, un réinvestissement dans la pratique. Notre communication portera sur le projet PEERS 

mené durant l’année académique 2015-2016. Elle présentera le dispositif retenu – les Lesson Study (Lewis & 

Hurd, 2011) – ainsi que quelques résultats, du point de vue des élèves et des enseignants en formation. Une 

attention particulière sera accordée à la comparaison des contextes français et suisse. 
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Diversité : regards croisés… 

Bessa Myftiu  

UER AGIRS, Haute école pédagogique du canton de Vaud, HEP Vaud - Lausanne, Suisse, bessa.myftiu@hepl.ch  

La thématique s’inscrit directement dans la politique actuelle des gouvernements, à savoir le développement de la 

réflexion sur l’école inclusive et les questions liées à l’interculturalité. Il s’agit d’interroger la diversité culturelle, 

linguistique et didactique ou encore sociale entre la Suisse et l’Albanie. Sur la base de récits écrits par les étudiants 

des deux pays, seront analysé les différentes facettes du concept de diversité, levier puissant de lutte contre les 

discriminations, en s’intéressant à définir ce que revêt ce concept, en analysant la participation sociale des individus 

dans leur milieu ou dans le pays tiers et en étudiant plus particulièrement les systèmes de formation en Suisse et 

en Albanie... En effet, qu’est-ce que la diversité chez soi, chez l’autre ? Limite-t-elle ou favorise-t-elle la 

participation sociale des individus ? Quelles en sont nos représentions, nos ressemblances, nos différences ? 

  

 

Développement durable, formation des enseignants, apprentissage des élèves : 
apprendre en réalisant des courts métrages 

Maria Brulé1, Lars Pedersen2  

1UER SHS, Haute école pédagogique du canton de Vaud, HEP Vaud - Lausanne, Suisse, maria.brule@hepl.ch 

2Department of Teacher Education, University College Syddanmark, Danmark 

La définition que donne l’UNESCO à l’Education au développement durable 

(http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-

development/) se révèle être bien plus une vision pour l’école du futur. Il y est ainsi question d’objectifs à poursuive 

: « acquérir les connaissances, les compétences, les attitudes et les valeurs nécessaires pour bâtir un avenir durable» 

et de méthodes pédagogiques à mettre en œuvre : « participatives visant à motiver et autonomiser les apprenants » 

dans le but «de développer leur esprit critique, d'imaginer des scénarios prospectifs et de prendre des décisions 

communes » 

Ainsi, les enseignants en formation vont guider leurs élèves dans une démarche en trois temps : 

- Choisir un problème local dans le domaine du développement durable 

- Travailler d’un point de vue théorique et pratique afin de présenter le problème et une solution à travers un mini-

film de 3 min 

- Evaluer l’efficience des mini-films produits par les élèves 

Cette démarche sera à l’origine de l’élaboration d’un nouveau modèle de communication nommé SP&SF (Short 

Problem&Solution Film). 

Notre communication s’attardera sur les premières expériences de mise en œuvre et les premières conclusions à 

tirer du point de vue des élèves impliqués et des enseignants en formation. 
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LAS COMPETENCIAS DESARROLLADAS POR LOS PARTICIPANTES EN LA 
ESPECIALIDAD DOCENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA EXPERIENCIA DE 

FORMACIÓN EN SERVICIO 

Chair(s): Mireya Chapa Chapa1, Gustavo García Ríos2 

1Escuela Normal Pablo Livas, mirechapa@hotmail.com 

2Escuela Normal Pablo Livas 

La educación es un derecho fundamental del ser humano, pero las condiciones en las que se presta el servicio 

educativo son diversas. En México, las implicaciones de los procesos de reforma al modelo de educación básica 

(SEP, 2011) y los esquemas de contratación y evaluación de los profesores para los niveles de educación 

preescolar, primaria y secundaria se han modificado radicalmente en los últimos años (DOF, 2013; DOF, 2013a; 

DOF, 2014). 

Satisfacer las necesidades de educación de una población es una responsabilidad del Estado, se debe ofrecer un 

servicio que propicie el máximo aprendizaje de los alumnos, por lo que se debe garantizar la calidad de la educación 

obligatoria (DOF, 2013). Como resultado de los procesos de ingreso al servicio, en el que un porcentaje de 

profesores no tiene el nivel de idoneidad requerido por los perfiles docentes (SEP, 2015), para el ciclo escolar 2014 

– 2015 se presentó un déficit de profesores educación primaria en el estado de Nuevo León. Al mismo tiempo, 

como consecuencia de problemas administrativos y de planeación educativa, más de 900 aspirantes a una plaza de 

educación preescolar que obtuvieron resultados de idoneidad no podían aspirar a una plaza en este nivel, ya que 

no existía oferta de trabajo suficiente. 

Como una respuesta a esta problemática, las tres escuelas normales públicas del estado diseñaron y ofertaron un 

programa de posgrado para docentes con un título profesional en otro nivel educativo (licenciatura en educación 

preescolar) que cubrieran con los requisitos de idoneidad, para desempeñarse como profesores temporales de 

educación primaria, y aspirar en el siguiente concurso de ingreso, a obtener una plaza. 

Los retos fueron diversos y el esfuerzo se realizó en conjunto: la disposición y coordinación de las autoridades 

educativas, el trabajo decidido de los docentes de las escuelas normales que participaron en el diseño del plan de 

estudios y los programas de curso, el ahínco de los profesores y los estudiantes, que en sesiones intensivas sabatinas 

trabajaron durante dos semestres. 

El plan de estudios de posgrado Especialidad Docencia en Educación Primaria fue el resultado concreto de este 

esfuerzo, y su aplicación y puesta en práctica de septiembre de 2014 a julio de 2015 trajo consigo experiencias y 

aprendizajes para todos los participantes. Este coloquio integra comunicaciones en las que se explican además de 

las implicaciones administrativas y académicas para la Escuela Normal Pablo Livas y sus docentes, las 

competencias que desarrollaron los participantes en la Especialidad, quienes después de graduarse, participaron en 

el Concurso de ingreso al Servicio Profesional Docente para obtener una plaza de educación primaria en julio de 

2015 y debido a sus buenos resultados, actualmente más del 90% de los egresados se encuentra laborando en una 

escuela primaria. 
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Presentations of the Symposium 

  

Organizar, realizar y evaluar el trabajo educativo: planificación y evaluación, 
procesos clave del trabajo docente 

Lucía Zamora de León  

Escuela Normal Pablo Livas, luzale2009@hotmail.com 

Ser profesor de educación básica en la actualidad requiere contar con habilidades para planificar y organizar las 

clases, evaluar los procesos educativos, desarrollar estrategias didácticas y adecuaciones curriculares para atender 

las necesidades de los alumnos y establecer ambientes de aprendizaje. 

En la aplicación del modelo educativo de educación básica es fundamental, no solamente reconocer, sino llevar a 

la práctica los principios pedagógicos que favorecen que los estudiantes logren el perfil de egreso esperado para la 

educación básica. 

A través de las actividades del curso Planificación didáctica, se conceptualiza ésta como el resultado del trabajo 

docente que permite cumplir con los propósitos educativos, siendo un elemento trascendental para la consecución 

de una formación básica de calidad. 

La evaluación es también un elemento del proceso educativo que contribuye de manera importante para mejorar 

el aprendizaje de los alumnos, por lo que se entiende como el conjunto de acciones dirigidas a obtener información 

sobre el grado de apropiación de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se aprenden en las 

experiencias de clase. Las actividades realizadas favorecieron que los participantes establecieran una adecuada 

relación entre planeación y evaluación, procesos presentes en el modelo educativo de educación básica propuesto 

por el Acuerdo 592 (SEP, 2011). 

  

Mejorar profesionalmente para ayudar a los alumnos a aprender: la reflexión sobre 
la propia práctica 

Francisco Ovalle Perales  

Escuela Normal Pablo Livas, fovallep.14@gmail.com  

La metodología de taller implica una integración de teoría y práctica, teniendo como principales procesos 

formativos la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo. 

Uno de los requisitos del docente de educación básica en la actualidad es que sea capaz de demostrar disposición 

para el trabajo colaborativo con sus colegas para resolver problemas académicos, aprender de su experiencia 

personal y organizar su propia formación como profesional a partir de la reflexión sobre su propia práctica. 

Las actividades del Taller Reflexión sobre la Práctica Docente se centraron en el análisis reflexivo y crítico sobre 

el trabajo que se realiza en el aula y la escuela primaria. El trabajo docente se narró y registró en documentos, 

grabaciones de audio y video, autoevaluaciones, libros de texto, cuadernos de los alumnos, producciones, 

evaluaciones y portafolios de los niños, entre otros. 

Se trabajó reflexivamente para identificar incidentes críticos, encontrar patrones en el desarrollo del trabajo 

docente, contrastar la práctica con ideas, principios, enfoques, concepciones, propósitos, estándares y aprendizajes 

esperados; lo que permitió a los profesores participantes, explicar y reconstruir sus experiencias docentes para 

replantear y transformar su trabajo desde una perspectiva crítica, humanista y constructiva. 
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Asumir las responsabilidades legales y éticas de la profesión: el conocimiento de las 
normativas legales vigentes 

Mario Collazo Garza  

Escuela Normal Pablo Livas, collazog21@hotmail.com 

De acuerdo al documento Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes (SEP, 2015), para 

desempeñarse eficazmente en su trabajo un profesor, debe poseer un conocimiento sólido del marco normativo 

que regula los servicios educativos, así como la capacidad de analizarlo críticamente y practicarlo en su desempeño, 

para asumir las responsabilidades legales y éticas de la profesión. 

Para cumplir este propósito, a través del curso Normatividad y contexto de la docencia los participantes analizaron, 

comprendieron, relacionaron con su realidad y replantearon los principios, normas, reglamentos y postulados que 

regulan el ejercicio de la profesión docente en México. 

Los principales documentos analizados son la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional 

Docente, el Acuerdo 592 y los Lineamientos para la formulación de programas de gestión escolar, para el 

funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares y los Consejos de Participación Social. 

Un aspecto muy interesante de esta experiencia son todos los aprendizajes concomitantes, desarrollados a partir de 

cursar un curso a distancia, con trabajo independiente y sesiones de discusión programadas ex profeso; empleando 

las redes sociales como medio para comunicarse y aprender. 

  

Participar en el funcionamiento de la escuela y el compromiso con la comunidad: 
programas de apoyo al trabajo docente 

María Cristina Castillo Cantú  

Escuela Normal Pablo Livas, cacc1229@hotmail.com 

Desempeñarse eficazmente en el ejercicio de la docencia requiere contar con las habilidades para identificar, 

valorar y aprovechar los elementos del entorno para aprender, se busca que los participantes sean capaces de 

trascender el ámbito de aula y escuela, para participar en el funcionamiento de la escuela y vincularla con la 

comunidad, para propiciar una relación recíproca de influencia mutua en el contexto sociocultural. Lo que se busca 

es que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. 

A través de la puesta en práctica de habilidades relacionadas con los programas Escuelas de Tiempo Completo, 

Escuelas de Calidad, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, el Programa Binacional de 

Educación Migrante y Ver bien para aprender mejor, se busca que los participantes, reflexionen y pongan en 

práctica propuestas educativas con un sentido humanista y ético, apegadas al marco normativo de la profesión. 

A partir del trabajo a distancia, en un entorno digital, se promueve además la responsabilidad individual así como 

la honestidad y el respeto a los aspectos éticos en el trabajo colaborativo como parte de las exigencias de un entorno 

digital en un mundo global actual. 
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Investigar como una forma de aprender a enseñar: investigación de la práctica 
educativa 

Mireya Chapa Chapa  

Escuela Normal Pablo Livas, mirechapa@hotmail.com 

Un aspecto clave en la búsqueda de la mejora tiene que ver con el deseo de aprender. Organizar la propia formación 

continua es complicado y requiere de planificación. Un medio para enriquecer el desarrollo profesional del docente 

es la investigación. Investigación Educativa es un espacio de sistematización de los saberes conceptuales, 

procedimientales y actitudinales.. 

Los marcos de referencia conceptuales, metodológicos y técnicos, así como las distintas experiencias obtenidas a 

partir del trabajo en la escuela primaria, permitieron a los participantes reconocer que la profesion docente no se 

restringe a la aplicación de un plan y programa de estudios. La concreción del modelo educativo y el logro de sus 

propósitos requiere considerar aspectos sociales, culturales, económicos, ideológicos, políticos antropólogicos, 

linguisticos, legales, además de los pedagógicos, que se manifiestan de distinta manera de acuerdo con los 

contextos y los sujetos. 

A partir del trabajo en este espacio curricular, se realizó investigación en temas diversos y del interés de los 

estudiantes, como la evaluación formativa, el aprendizaje de la lectura y escritura y el Consejo Técnico Escolar, 

conocimiento que se sistematizó y presentó en los trabajos para obtener el grado realizados por los estudiantes. 

 

mailto:mirechapa@hotmail.com


 
 

78 
    

ORAL PRESENTATIONS 
 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Hedef kitle 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels publics ? 

Teaching and training today for tomorrow: Which public? 

Educar y formar hoy para el mañana: ¿Cuál es el público? 

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Videoyla Model Olma Kullanılarak Yaya 
Becerilerinin Öğretimi  

Feyat Kaya, Yasemin Ergenekon 

Anadolu Üniversitesi, Turkey, feyatkaya@anadolu.edu.tr 

Günümüzde insan güvenliği her birey için ve her ortamda düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Güvenlik 

becerileri genel olarak evde ve toplumsal ortamdaki güvenlik becerileri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Evde 

güvenlik becerileri; tehlikeleri fark etme ve tehlikeden kaçınma, evde güvenli bir ortam oluşturma, acil durum 

numaralarını arama ve yardım isteğinde bulunma, acil durumlarda binadan ayrılma ve basit ilkyardım becerilerini 

kullanma gibi becerilerden oluşmaktadır. Toplumsal ortamdaki güvenlik becerileri ise tehlikeli durumları tanıma 

ve bu durumlardan kaçınma, tehlikelerden korunma, güvenli bir ortama geçme ve gerektiğinde yardım isteme gibi 

becerilerden oluşmaktadır. Dünyada her gün 2000 çocuk kaza sonucu yaralanmakta ya da ölmektedir. Çocukların 

kazalara maruz kalma riskini önlemek ve ortadan kaldırmak için küçük yaştan itibaren güvenlik becerilerinin 

öğretilmesi gerekmektedir. Özellikle Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların kazalara maruz kalma 

riski normal gelişim gösteren çocuklara oranla daha yüksektir. OSB olan çocukların toplumsal ortamda bağımsız 

ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli olan becerilerden biri de yaya becerileridir. Bu çocuklara küçük 

yaştan itibaren yaya becerilerinin öğretilmesi kaza riskini en az seviyeye indirebilmektedir. 

Alanyazın incelendiğinde güvenlik ve yaya becerilerinin öğretiminde, ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim, 

artan bekleme süreli öğretim, toplum temelli ve sınıf temelli uygulamalar, geri bildirim, canlı model ve videoyla 

model olma gibi birçok bilimsel dayanaklı uygulamanın kullanıldığı görülmektedir. Videoyla model olma da bu 

çocukların eğitiminde kullanılan ve etkililiği kanıtlanmış bilimsel dayanaklı uygulamalardan biridir. OSB olan 

çocuklar birçok beceriyi görsel uyaranlar aracılığıyla daha kolay öğrenebilmektedirler. Dolayısıyla, videoyla 

model olma bu çocuklara yeni becerilerin öğretilmesinde sıklıkla tercih edilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, OSB olan çocuklara yaya becerilerinden yaya trafik ışıklarını kullanarak karşıdan karşıya 

geçme becerisinin öğretilmesinde videoyla model olmanın etkililiğini araştırmaktır. Araştırmanın bağımlı 

değişken yaya ışığını kullanarak güvenli bir şekilde caddeden karşıya geçme becerisi, bağımsız değişkeni ise 

videoyla model olmadır. Araştırmaya, OSB tanısı almış, kaynaştırma eğitimine devam eden ve yaşları 8-9 arasında 

değişen üç erkek çocuk katılmıştır. Çalışma tek-denekli araştırma yöntemlerinden katılımcılar arası yoklama evreli 

çoklu yoklama modeli ile yürütülmüştür. Hedef beceride ölçüt karşılandıktan üç ve beş gün sonra izleme 

oturumları düzenlenmiştir. Araştırmada genelleme oturumları ön-test son-test genelleme şeklinde planlanmış, 

ancak güvenlik gerekçesi ile ön-test oturumları gerçekleştirilmemiştir. Araştırma sonunda anne ve babalardan 

sosyal geçerlik verileri toplanmıştır. Araştırma bulguları grafiksel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma 

bulguları sonucunda her üç çocuğun da videoyla model olma ile bu beceriyi %100 doğrulukta öğrendikleri ve bu 

beceriyi öğretim sona erdikten beş gün sonra da korudukları görülmüştür. Sosyal geçerlik bulgularında ise tüm 

anne-babalar bu çalışmaya ilişkin olumlu görüş belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular alanda yapılmış diğer 

araştırmaların bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 
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Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sözel Matematik Problemi Çözme 
Becerisinin Kazandırılmasında Şema Yaklaşımının Etkililiği 

Caner Kasap, Yasemin Ergenekon 

Anadolu Üniversitesi, Turkey, canerkasap@anadolu.edu.tr 

Problem çözme, matematiksel düşünmenin temel öğesidir. Problem çözebilen bireyler, farklı problemlerle 

karşılaştıklarında farklı çözüm stratejileri geliştirebilmekte ve daha doğru kararlar alabilmektedirler. Problem 

çözme becerileri, karar alma ve bağımsız hareket etme becerilerinin önkoşulu olduğu için yetersizliği olan bireylere 

öğretilmelidir. Bu becerilerin gelişmesi, yetersizliği olan bireylerin bağımsız bir şekilde yaşayabilmelerinin 

önkoşuludur. Matematik problemleri, tıpkı iletişim gibi sözsüz olabileceği gibi sözel de olabilir. Sözel matematik 

problemlerini çözme becerisinin gelişimsel yetersizliği olan bireylere öğretilmesi, bu bireylerin neden-sonuç 

ilişkisini kavramaları açısından önemlidir. Alanyazında sözel matematik problemlerini çözmeye yönelik çeşitli 

öğretim yaklaşımları geliştirilmiştir. Süreç yaklaşımı, anahtar kelime yaklaşımı ve şema yaklaşımı sözü edilen bu 

yaklaşımlar arasında yer alır. Şema yaklaşımı, süreç yaklaşımının eksikliklerini ortadan kaldırmak için geliştirilen 

bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda şematik görsellerin kullanılmasıyla karmaşık sözel problemlerin çözümü 

amaçlanmaktadır. Şema yaklaşımı ile sözel matematik problemlerinin öğretimine yönelik yürütülmüş olan 

araştırmalara bakıldığında, şema yaklaşımının yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren bireylere sözel 

matematik problemlerinin kazandırılmasında, sürdürülmesinde ve genellenmesinde etkili olduğu görülmektedir. 

Ancak alanyazında, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylere şema yaklaşımı ile sözel matematik 

problemlerinin öğretiminin etkililiğinin belirlenmesi konusunda sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. 

Öğretmenlerin OSB olan bireylere sözel matematik problemlerini öğretmesi, bu bireylerin genel eğitim 

müfredatından diğer bireylerle eşit olarak yararlanması açısından önemlidir. Dolayısıyla, özellikle OSB olan 

bireylerin görsel olarak iyi öğrenen bireyler olduğu düşünüldüğünde, OSB olan bireylere şema yaklaşımı 

kullanılarak sözel matematik problemlerinin öğretildiği, yinelenebilir yeni araştırmalara gereksinim 

duyulmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, OSB olan bireylere sözel matematik problemi çözme becerisinin kazandırılmasında ve 

sürdürülmesinde şema yaklaşımının etkililiğini belirlemektir. Araştırmada sonuç miktarı bilinmeyen karşılaştırma 

türündeki sözel matematik problemleri kullanılmıştır. Çalışmada deneklerin sözel matematik problemi çözme 

becerisini, uygulama sona erdikten sonraki koruma düzeylerinin ve bu beceriyi farklı türdeki matematik 

problemlerine genellemeleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi de amaçlanmıştır. Ayrıca, deneklerin annelerinin 

ve öğretmenlerinin çalışmanın sosyal geçerliğine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmaya Eskişehir ilinde 

OSB olan dokuz, 11 ve 14 yaşlarındaki üç birey katılmıştır. Araştırmada tek-denekli araştırma yöntemlerinden 

denekler arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Şema yaklaşımının sözel matematik 

problemlerinin öğretimindeki etkililiği grafiksel analiz yoluyla incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına 

bakıldığında, şema yaklaşımıyla öğretimin deneklerin sözel matematik problemi çözme performanslarını arttırdığı 

görülmektedir. Bu artışın bütün denekler için öğretim sona erdikten bir, üç ve beş hafta sonra da devam ettiği 

görülmektedir. Ayrıca, iki denek sonuç miktarı bilinmeyen karşılaştırma türündeki sözel matematik problemlerini 

çözme becerisini, fark miktarı bilinmeyen karşılaştırma türündeki sözel matematik problemlerini çözme becerisine 

genelleyebilmiştir. Deneklerin anneleri ve sınıf öğretmenlerinden toplanan sosyal geçerlik bulgularına 

bakıldığında, her iki grubun da şema yaklaşımının sözel matematik problemi çözme becerisinin öğretiminde 

kullanımına yönelik görüşlerinin olumlu olduğu görülmektedir. Bu araştırmada elde edilen bulgular alanyazındaki 

diğer araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. 
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Üniversitede Öz Benlik Saygısı, Akademik Öz Yeterlik ve Stresli Yaşam Olayları 

Derya Oktar Ergür 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Turkey, ergurderya@gmail.com  

Üniversite yaşamı her öğrenci için benzersiz bir deneyimdir ve bu zorlu gelişim döneminde öğrenciler bir taraftan 

kendilerinden beklenen akademik başarıyı elde etmeye çalışırken, diğer yandan da ergenlikten yetişkinliğe 

geçmenin getirdiği arzu edilen öz benlik imajını kazanma gibi iki önemli görevin üstesinden gelme durumunda 

kalmaktadırlar. Bu durumda üniversitelerin sadece öğrencilere bilimsel bilgilerin aktarıldığı kurumlar niteliğinden 

sıyrılarak geleceğin yetişkinlerinin eğitim sürecinde öz düzenleyici beceriler de kazanmasını sağlayarak 

kendilerine bakış açılarını olumlu anlamda besleyen ve destekleyen programların sürece entegre edilmesi önem 

kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı öncelikle üniversite öğrencilerinin öz benlik saygısı ve akademik öz yeterlik 

düzeylerini belirlemek daha sonra da öz benlik saygısı ve akademik öz yeterlikleri ile stresli yaşam olaylarına 

maruz kalma sıklıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Araştırmanın örneklemi araştırmacı için ulaşılabilirlik ve elverişlilik esasına dayalı olarak seçilen Hacettepe 

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan, Lisans yerleştirme sınavında (LYS) yabancı dil puanı ile 

öğrenci alan İngiliz Dilbilimi Bölümü (IDB) ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünde (MTB) çeşitli 

sınıflara devam eden 394 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 

geliştirilen demografik bilgi formu, Öz benlik Saygı Ölçeği (RÖSÖ), Akademik Öz yeterlik Ölçeği (AÖÖ) ve 

Üniversite öğrencileri için geliştirilen yaşam olayları envanteri (LEIU) kullanılmıştır. Ölçekler öğrencilere 

araştırmacı tarafından 2014-2015 Bahar döneminde sınıf ortamında uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 

20.00 istatistik paket programı kullanılmıştır.Yaşam olayları envanteri için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve 

bireyin kendisiyle ilgili kaygı ve problemler, aile, çevre ve uyum ile ilgili problemler ve akademik olaylar ve 

problemler olmak üzere 3 faktör belirlenmiştir. Belirlenen bu faktörler ile öz benlik saygısı ve akademik öz yeterlik 

arasındaki ilişki Spearman Rank korelasyon katsayısına göre değerlendirilmiştir. 

Betimsel analiz sonuçlarına göre örneklem grubunun özbenlik saygısı ve akademik öz yeterlik inançları oldukça 

yüksek bulunmuştur (x=20.79, x= 12.63). Öz benlik saygısı ile akademik öz yeterlik arasında anlamlı ve olumlu 

bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=0.464, p= 0.00).Ayrıca yaşam olayları envanteri için belirlenen 3 faktör ile öz 

benlik saygısı ve akademik öz yeterlik arasında anlamlı ve olumsuz bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Elde edilen 

bulgular alan yazındaki bilgilerle desteklenerek açıklanmış, eğitim programlarına adapte edilebilecek öneriler 

sunulmuştur. 

 

Zihin Yetersizliği Olan Gençlerin Annelerine Sunulan Cinsel Eğitim Programı’nın 
Annelerin Cinsel Eğitime Yönelik Tutum ve Sosyal Destek Algılarına Etkisi 

Gizem Yıldız1, Atilla Cavkaytar2 

1Anadolu Üniversitesi, Turkey, 88.gizemyildiz@gmail.com 

2Anadolu Üniversitesi, Turkey  

Zihin yetersizliği olan bireylerde sağlıklı bir cinsel gelişim, bağımsız yaşam için büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı 

bir cinsel gelişim ise aileler tarafından verilecek etkili cinsel eğitim ile mümkündür. Çocuklara cinsel eğitim 

verilmediğinde uygun olmayan davranışlar ortaya çıkabilecek, toplumdan dışlanma ve cinsel istismar gibi 

sorunlarla karşılaşılabilecektir. Bu sorunların ortaya çıkmasındaki en önemli etmen ailenin çocuklarına cinsel 

eğitimi nasıl verecekleri konusundaki bilgi eksikliğidir. Bu araştırmanın amacı Zihin Yetersizliği Olan Gençlerin 

ve Yetişkinlerin Annelerine Yönelik Cinsel Eğitim Programı’nın (ZACEP), annelerin çocuklarının cinsel eğitimine 

ilişkin tutumlarına ve sosyal destek algılarına olan etkisini incelemektir. Araştırma deneysel araştırma 

modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu model ile desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını deney (22) ve 

kontrol (22) gruplarına yansız (random) atamayla atanan 44 anne oluşturmaktadır. ZACEP programı deney grubu 

ile zihin yetersizliği olan bireylerin çalıştığı bir kafenin üst katındaki seminer salonunda her biri bir saatten oluşan 

dört oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri ANOVA ve ANCOVA testleriyle sınanmıştır. 

Araştırma bulguları, ZACEP’in annelerin çocuklarının cinsel eğitimine ilişkin tutumlarını olumlu yönde 

değiştirdiğini ve sosyal destek algı düzeylerini arttırdığını göstermiştir. Sosyal geçerlik bulguları ise annelerin 

programdan memnun olduklarını göstermektedir. İleri araştırmalarda ailelere yönelik daha kapsamlı cinsel eğitim 

programları geliştirilebilir, farklı yetersizlik gruplarıyla benzer çalışmalar yürütülebilir. 
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Etude de l’organisation du temps scolaire et extrascolaire des élèves algériens âgés de 
10-11ans 

MAROUF Louisa, Khelfane Rachid 

Laboratoire Société-Education-Travail Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, Algérie, marouflouisa@gmail.com 

La question des rythmes scolaires pose depuis des années des interrogations quant à leur respect dans tous les 

systèmes éducatifs précisément dans celui de l’Algérie. On a fait en sorte d’aménager le temps scolaire afin d’obéir 

à cette exigence sans penser à revoir les autres temps qui constituent les rythmes de vie de l’enfant en l’occurrence 

les temps péri et extrascolaires, c'est-à-dire les temps juste avant et après l’école (Testu, 2015) .Il s’agit de 

d’harmoniser les temps éducatifs ou les élèves tissent des liens sociaux et des temps plus spécifiquement dévolus 

aux apprentissages (Laloux, 2014). 

Les différentes études menées sur les rythmes scolaires soit en France (Testu,1992,1996,2003,2015) ou en 

Algérie(Marouf,2001,2008,2010,2011,2013,2014) ont montré la nécessité de s’intéresser aux temps extrascolaires 

au regard des données chronobiologiques et chronopsychologiques qui mettent l’enfant au centre de la situation 

éducative. Ces conclusions scientifiques ont mis l’accent sur la mise en place d’un aménagement de temps scolaire 

en prenant en compte les différents temps de socialisation avant pendant et après l’école qui jalonnent les rythmes 

de vie de l’enfant. 

Cette communication propose de présenter une étude réalisée en 2013 dans le cadre des programmes nationaux de 

recherche (Marouf, Khelfane, Testu, Douga,Tamdijiat, 2013) sur 331 élèves algériens scolarisés dans le cycle 

primaire et pose la question de savoir quel est l’impact de l’organisation du temps scolaire sur leurs activités 

extrascolaires ? Cette étude s’inscrit dans le cadre des études descriptives, elle propose une évaluation 

chronopsychologique de l’influence du temps scolaire sur les activités extrascolaires des élèves algériens par 

l’administration d’un questionnaire à des élèves de 10-11 ans en classe et elle s’appuie sur la méthodologie adoptée 

par TESTU lors de l’évaluation des aménagements du temps scolaire en France (Testu, 1994 ;Testu et al, 1999, 

Testu et al,2003). 

Les résultats obtenus dans cette recherche montrent que les enfants algériens subissent l’inexistence de temps 

éducatifs après l’école. En effet, le déroulement de la journée scolaire est rythmé par le contact presque « agressif 

» avec l’établissement scolaire, ce dernier se limite à transmettre le savoir savant sans se soucier des besoins de 

l’enfant et par le retour à la maison sans grand intérêt au regard des activités proposées. 

L’analyse des modes de vie péri et extrascolaires faite à travers les résultats obtenus dans cette recherche fait 

ressortir que l’inexistence de structures éducatives adéquates au sein de la société ne permet pas la socialisation et 

l’épanouissement des enfants algériens au sein de l’école et de la société algérienne. 
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Rythmes Scolaires en Algérie: variations journalières et hebdomadaires de l’attention 

Rachid Khelfane, Louisa Marouf 
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Les rythmes scolaires ont connu une médiatisation importante en Algérie depuis la rentrée scolaire 2009-2010. Les 

articles ont traité principalement de l’année scolaire trop courte, du nombre d’heures d’enseignement annuelles et 

de la semaine scolaire. Ceci a montré l’ambiguïté de la notion des rythmes scolaires. (Testu) note qu’ils peuvent 

être compris de deux façons ; en relation avec les rythmes de l’environnement, à l’alternance des moments de repos 

et d’activité imposés par l’école soit les emplois du temps ou en relation avec les rythmes propres aux individus, 

ce sont les fluctuations périodiques des processus physiologiques, physiques et psychologiques observables chez 

l’enfant, l’adolescent, l’adulte placés en situation scolaire. Il s’agit d’harmoniser les rythmes de vie des enfants et 

les emplois du temps scolaires (Testu & Fotinos, 1996). 

Cette communication propose de présenter une étude réalisée en 2013 dans le cadre des programmes nationaux de 

recherche (Marouf, Khelfane, Testu, Douga,Tamdijiat, 2013) sur 331 élèves algériens scolarisés dans le cycle 

primaire et pose la question de savoir quel est l’impact de l’organisation du temps scolaire sur leur attention? Cette 

étude s’inscrit dans le cadre des études descriptives, elle propose une évaluation chronopsychologique de 

l’influence du temps scolaire sur l’attention des élèves algériens par l’administration d’une épreuve qui se compose 

de 4 tests de barrages de nombres à des élèves de 10-11 ans en classe et elle s’appuie sur la méthodologie adoptée 

par TESTU lors de l’évaluation des aménagements du temps scolaire en France (Testu, 1994 ;Testu et al, 1999, 

Testu et al,2003). 

Les résultats obtenus dans cette recherche montrent que sur le plan journalier et hebdomadaire les performances 

des enfants âgés de 10-11 ans présentent une rythmicité journalière inversée en comparaison avec celle dite « 

classique » qui, selon Testu, « témoigne d’une relative adaptation de cet emploi du temps aux rythmes de vie de 

l’enfant » par conséquent, les performances des élèves étudiés dans cette recherche présentent une inadaptation à 

l’emploi du temps proposé-imposé. 
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LES COMPORTMENTS PERTURBATEURS A L’ECOLE MAROCAINE : Perceptions 
d’élèves, de directeurs et d’enseignants 

Mustapha Arfaoui, Boujemaa Agorram, Salah-eddine Khzami, Abdelaziz Razouki, Sabah Selmaoui 

Université Cadi Ayyad, EREF, Ecole Normale Supérieure, Morocco, mu.arfaoui@uca.ac.ma 

Les comportements perturbateurs, phénomène croissant sur le plan mondial, constituent une des préoccupations 

majeures de la politique de gestion des établissements scolaires du primaire et secondaire. 

Au Maroc, les comportements perturbateurs, s'incruste de plus en plus dans le système éducatif et affecte 

négativement ses performances de même que le moral du staff éducatif. 

Les conceptions relatives aux comportements perturbateurs différent selon les différents acteurs du système 

éducatif, et influencent la façon dont ces acteurs interagissent avec ce phénomène. 

Dans cette communication, nous présenterons les résultats d’une enquete réalisée auprés de 3490 collégiens et 

lycéens marocains et auprés de directeurs d’écoles et d’enseignants. L’outil d’investigation est le questionnaire et 

les entrevues. 

Selon les directeurs, les causes sont reliées aux élèves (38,17%), aux administrateurs (14,51%), aux enseignants 

(13,11%), et au contexte infrastructurel et matériel (11,24%). 

Pour les enseignants, les situations et les comportements perturbateurs, qui entravent le processus enseignement-

apprentissage sont rattachés aux élèves (28,03%), aux enseignants (18,12%), aux variables institutionnelles laxistes 

(10,43%), au programme (7,18%), aux administrateurs (6,32%), et au contexte infrastructurel et matériel 

défaillants (4,78%). 

Pour les élèves, leurs comportements perturbateurs sont des réactions à l’attitude de l’entourage familial (48,4%), 

des enseignants (62,4%), des administrateurs (54,8%) et des autres élèves (62,6%) de même qu’aux conditions 

matérielles (53%) et infrastructurelles (62%) de l’établissement. Ils avancent que l’environnement de l’école est 

favorable à la dérive des élèves (85%). 

Selon les déclarations des élèves, les punitions exercées à leur encontre se manifestent principalement sous forme 

d’expulsions (81%) et de châtiment corporel (39,6%). Paradoxalement, les élèves tolèrent le châtiment corporel 

vis-à-vis des élèves perturbateurs (51%) et de ceux qui ne font pas leurs devoirs (41,6%). L’autorité de l’enseignant 

n’est acceptée que s’il est compétent (94% des cas). 

Malgré ces constats, la majorité des élèves considèrent que l’enseignement leur permet de réaliser leurs projets 

d’avenir (66%) et de devenir de bons citoyens (74%). 
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Media is major presence in the everyday lives of preschool children, not only are children exposed to an increasing 

amount and types of media, but also they are ambitious consumers (Gutnick, Robb, Takeuchi & Kotler, 2011). 

Although technology develops and the young children tend to playing computer games, engage with internet and 

mobile media, it turns out that the children ages 2 to 5 still loves television and consume more overall than 6 to 

11-years-olds. Nearly every household now owns TV and toddlers and preschoolers watch more than 3.5 hours of 

television in an average day (Nielsen Company, 2009). Furthermore, the use of television and other media can 

plays a vital role in promoting young children’s mathematical thinking and STEM learning (Bell, Lewenstein, 

Shouse & Feder, 2009). 

The Peg+Cat: Early Learning of Math through Media (ELM2) project, funded through the National Science 

Foundation (NSF), aims to address comfort and engagement with mathematics. Using a combination of Peg+Cat, 

an animated math-based television series for preschoolers, professional development (PD), family engagement 

resources, and the existing infrastructure of a regional Head Start system, ELM2 aims to increase participating 

educators’ and families’ comfort and engagement with mathematics. 

ELM2 combines professional development for teachers will enhance their knowledge of math concepts and 

pedagogy to increase their confidence in teaching math to young children. Teachers will also learn how to engage 

and provide resources to families and caregivers assistance to parents who, in turn, can offer more hands-on support 

to their children. Parental reinforcement is critical to learning and development. ELM2 aims to enhance parent-

child interactions in mathematics in everyday life, not merely to help parents become better consumers or users of 

educational media. 

The project will get young children excited about math, help them learn standards-based concepts and skills, and 

foster a productive, effortful engagement with math and a persistent learning orientation. It will broaden in interest 

and participation by appealing all income levels. The project also deepen educators’ math content knowledge, 

increase their understanding of how children learn, and boost their confidence in exploring math with preschooler. 

As Peg and Cat say in their theme song “Problem solved!” Thus, this “problem solved” will help the next 

generation not only understand and apply the big ideas in mathematics, but also develop the attitudes necessary 

for success in school and life. 

Research shows that exposing children to math at an early age contributes to overall academic achievement and 

helps to support the development of critical thinking skills (National Research Council, 2011). Often, parents and 

teachers do not regard math as critical to young learners’ development, and are uncomfortable with helping 

children learn math (Cross, Woods, & Schweingruber, 2009; Clements & Sarama, 2007). Comfort and engagement 

with mathematics in early learning contexts are critical elements in improving Turkey mathematics performance. 
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Implications of Neuroscience for Happier Learners and Better Education 
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What makes us humans is not only our ability to think, but also our ability to feel. Learning is not only getting 

informed, knowing things by heart or developing certain skills, but it is also making meaning, making connections, 

making sense and building relationships. In line with this understanding, educators should value student's 

emotional (affective) and social development as well as their academic (intellectual) development. In recent years, 

a new field of enquiry has appeared on the stage with the hope of eventually revealing the secret of how learning 

takes place. It’s been caled as educational neuroscience or neuroeducation. Neuroscientists all over the world are 

conducting hundreds of studies and experiments to explore and understand how human brain works, how cognitive 

and affective processes come into being. Naturally, application of neuroscientific knowledge and principles in 

educational systems is a very fresh, promising, and exciting endeavor. 

Neuroscience informs that emotions are not frivolous luxuries, but primary organizing factors on which 

consciousness, reason and memory are built. Without appropriate emotional marking, there can be little or no 

learning. Emotions help humans learn, survive and thrive. To be successful, learners must feel emotion and passion. 

Otherwise, the learning will have little chance of being selected into long-term memory. Before new information 

can be selected into long-term memory bank, it must first stimulate a group of neurological structures, called the 

"Meaning Network”. Accordingly, there is no learning without meaning. Also, learning is more likely when stress 

is low and learning experiences are relevant to students (information easily passes through amygdala's affective 

filter). Undeniably, some healthy habits such as getting adequate sleep, good nutrition, and regular exercise 

promote optimal learning performance by adding to neuroplasticity and neurogenesis. In addition, when classroom 

activities are pleasurable, the brain releases dopamine, which stimulates the memory centers and increases focused 

attention. Thus, emotions, whether we notice them or not, have a significant role throughout our learning 

experience. 
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An Outlook and Suggestions on the Future of Teacher Training in Turkey with the 
Village Institute Vision 
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The village institutes occupy an important position in Turkish education system due to their pragmatic, functional 

and idealist qualities. Teacher training requires a deliberate and systematic mechanism. Thus, teacher training 

demands the use of experience and new researches. In a sense, the system of teacher training may be addressed 

within the context of system approach. In this context, what inferences can be deduced from the village institutes 

based on input, production process, that is education production, program management, output, feedback 

evaluation and school-environment relationships (Başaran, 2006) is a problem field. 

Main purpose of this study is to evaluate the teacher training practices in Turkey based on the Village Institutes 

view and make suggestions on future teacher training processes for researchers and practitioners. 

In one respect, main purpose of this study is to compare the village institutes and current teacher training functions 

within the scope of matriculation (input), management of education process, evaluation of output systems 

(feedback) and environment relationships. This is a theoretical study which is prepared based on literature and 

document review. Therefore, the study includes the sections of findings based on literature review, discussion, 

conclusions and suggestions. 

Findings, Discussion and Conclusions 

The village institutes are pragmatic education institutions. It was intended to train versatile professionals in 

education. The teacher candidates were provided with both health, agriculture and teaching knowledge, attitudes 

and skills. The lessons were collected under three groups as general knowledge, agriculture and technical lessons. 

Considering the curriculum, approximately half of general knowledge, agriculture and technical lessons consisted 

of general knowledge lessons (including professional teaching lessons), one fourth of them included agriculture 

and the other one quarter included technical lessons. Professional teaching lessons included sociology, job training, 

child and vocational psychology, job training history, teaching methodology and practice. They were given for 

368 hours in five years (Altunya, 2009). The management mentality and the graduate teachers were democratic 

(Erdem, 2013). The Village Institutes can be considered to be authentic based on their period. 

Applied training took an important place in curriculums. They were heavily influenced by positivist and 

progressivitist philosophy. They exhibited a class quality which contributed to social mobility significantly. The 

school management mentality was shaped by the synthesis of classic and neoclassic management approaches 

which have a higher participatory democracy and responsibility perception (Erkılıç, 2013). The graduates followed 

continuously and the institutional connection maintained (Dündar, 2000). 

Certain results may be summarized as the following: teacher training must have a practical value. It is impossible 

to train successful teachers through relaying information. Teaching practices at the institutes, training ideal 

members of profession and secular mentality were important gainings. 

Suggestions 

Certain suggestions derived from the village institutes experiences may be put as the following. Teaching 

profession requires a personality who has gained practice in daily exercise. Professional teaching lessons must be 

reconstructed based on the dimensions of purpose, content, function, assessment and evaluation. in addition, 

teaching practice, internship and candidate teacher implementations must be revised. pedagogical formation must 

be provided for fewer students and on face-to-face basis. 
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Adolescents à haut potentiel : construction identitaire et scolarisation 
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Dans cette communication je me propose de montrer, à partir d’une recherche en cours dans la région de Picardie 

(France) concernant la scolarisation des adolescents à haut potentiel, la manière dont ces adolescents appréhendent 

et vivent l’expérience scolaire quand ils/elles sont intégré(e)s dans des classes hétérogènes au collège. Je 

m’intéresse plus particulièrement aux processus psychiques par lesquels passent leurs transformations internes de 

sujets en écho à leurs positions d’élèves-adolescents à besoins spécifiques. J’évoquerai tout d’abord la partie de 

ma recherche où j’ai tenté de comprendre les éprouvés de ces élèves-adolescents à haut potentiel selon une 

approche clinique d’orientation psychanalytique (Blanchard-Laville, 2005) et le retentissement de leur 

environnement scolaire sur les questions telles que « qui suis-je » et le « quelle est ma valeur » dans le cadre de 

leur construction identitaire (XXX, 2011). En effet, l’élève-adolescent au cours de ses remaniements identitaires 

est amené à reprendre à son compte la régulation de sa dynamique narcissique et trouver les conditions pour assurer 

le sentiment de sa valeur et la confiance en lui (Jeammet, 2008). Ces mouvements étaient jusqu’à lors pris en 

charge largement par les parents. L’élève-adolescent a aujourd’hui une sorte d’obligation à faire ses preuves dans 

le cadre de son environnement. En effet, je me préoccupe également dans cette recherche de la manière dont 

celui/celle-ci qualifie leur environnement scolaire actuel ? Comment il/elle décrit ce que je nomme leurs enjeux 

d’identification ? Quelles sont les angoisses à l’œuvre ? Comment l’élève-adolescent à haut potentiel intériorise-

t-il/elle le regard parental, scolaire et social ? Qu’est-ce qui pèse sur lui/elle dans la réalité de l’environnement et 

plus particulièrement celle du collège et vient se heurter à leurs peurs fantasmatiques ? Dans quelles conditions le 

collège peut-il répondre à certaines de leurs attentes et favoriser leur « faire grandir » à travers des processus 

d’autonomisation et de subjectivation ? Quels rôles jouent les professionnels dans les nécessaires étayages ? Pour 

ce faire, j’ai mis en place un dispositif méthodologique qui se base sur l’entretien clinique en groupe à visée de 

recherche. Le groupe interrogé comporte six élèves-adolescents déjà identifiés comme à haut potentiel, trois 

garçons et trois filles. Ils/elles sont âgé(e)s de 12 à 13 ans au moment de l’entretien et scolarisés dans le même 

établissement scolaire. Je présenterai des extraits de l’analyse de l’un des entretiens particulièrement significatif et 

je tenterai de formuler des hypothèses pour saisir en partie ce qui se joue à partir de cette expérience scolaire dans 

la relation entre les enseignants et les élèves-adolescents à haut potentiel. Pour conclure, j’indiquerai comment les 

premiers résultats de cette recherche me conduisent à considérer l’importance déterminante d’un travail sur la 

posture d’accompagnement des professionnels qui interviennent auprès d’eux. 
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La question des rythmes scolaires pose depuis des années des interrogations quant à leur respect dans tous les 

systèmes éducatifs précisément dans celui de l’Algérie. On a fait en sorte d’aménager le temps scolaire afin d’obéir 

à cette exigence sans penser à revoir les autres temps qui constituent les rythmes de vie de l’enfant en l’occurrence 

les temps péri et extrascolaires, c'est-à-dire les temps juste avant et après l’école (Testu, 2015) .Il s’agit de 

d’harmoniser les temps éducatifs ou les élèves tissent des liens sociaux et des temps plus spécifiquement dévolus 

aux apprentissages (Laloux, 2014). 

Les différentes études menées sur les rythmes scolaires soit en France (Testu,1992,1996,2003,2015) ou en 

Algérie(Marouf,2001,2008,2010,2011,2013,2014) ont montré la nécessité de s’intéresser aux temps extrascolaires 

au regard des données chronobiologiques et chronopsychologiques qui mettent l’enfant au centre de la situation 

éducative. Ces conclusions scientifiques ont mis l’accent sur la mise en place d’un aménagement de temps scolaire 

en prenant en compte les différents temps de socialisation avant pendant et après l’école qui jalonnent les rythmes 

de vie de l’enfant. 

Cette communication propose de présenter une étude réalisée en 2013 dans le cadre des programmes nationaux de 

recherche (Marouf, Khelfane, Testu, Douga,Tamdijiat, 2013) sur 331 élèves algériens scolarisés dans le cycle 

primaire et pose la question de savoir quel est l’impact de l’organisation du temps scolaire sur leurs activités 

extrascolaires ? Cette étude s’inscrit dans le cadre des études descriptives, elle propose une évaluation 

chronopsychologique de l’influence du temps scolaire sur les activités extrascolaires des élèves algériens par 

l’administration d’un questionnaire à des élèves de 10-11 ans en classe et elle s’appuie sur la méthodologie adoptée 

par TESTU lors de l’évaluation des aménagements du temps scolaire en France (Testu, 1994 ;Testu et al, 1999, 

Testu et al,2003). 

Les résultats obtenus dans cette recherche montrent que les enfants algériens subissent l’inexistence de temps 

éducatifs après l’école. En effet, le déroulement de la journée scolaire est rythmé par le contact presque « agressif 

» avec l’établissement scolaire, ce dernier se limite à transmettre le savoir savant sans se soucier des besoins de 

l’enfant et par le retour à la maison sans grand intérêt au regard des activités proposées. 

L’analyse des modes de vie péri et extrascolaires faite à travers les résultats obtenus dans cette recherche fait 

ressortir que l’inexistence de structures éducatives adéquates au sein de la société ne permet pas la socialisation et 

l’épanouissement des enfants algériens au sein de l’école et de la société algérienne. 
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La Educación de Personas Adultas que por diversos motivos no finalizaron la educación primaria o secundaria, es 

un tipo de público que suele ser olvidado por las políticas educativas regionales y nacionales. Es un ámbito poco 

estudiado aunque las evidencias muestren que debe abordarse con celeridad. Las estadísticas muestran que, pese a 

los esfuerzos realizados en las últimas décadas, un grupo importante de niños y jóvenes no finaliza la educación 

primaria y secundaria. Posteriormente, también se encuentran evidencias que dan cuenta del alto nivel de 

“deserción” y fracaso escolar que registran los programas gubernamentales que atienden las necesidades educativas 

de las personas Adultas. 

De hecho, iniciado el nuevo siglo, en la “Cumbre del Milenio” realizada en el año 2000, Chile junto a otras 188 

naciones acordaron un conjunto de metas, para ser alcanzadas en el año 2015 (ONU, 2000). En esa ocasión, estos 

países se comprometieron a alcanzar la cobertura universal para la enseñanza primaria. Una meta que, viendo los 

resultados publicados por el Ministerio de Educación de Chile, se ve difícil de alcanzar en breve plazo. Una 

situación ya se advertía cuando se señalaba que en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Panamá, Perú y Uruguay (CEPAL, 2005), el 95% de los niños que tenían menos de 5 años concluirían la primaria 

para el año 2015. Si bien se trata de países que se encontraban próximos al logro de la meta, los esfuerzos 

adicionales no pudieron responder al compromiso suscrito en el año 2000. 

En este contexto, el propósito de este trabajo consiste en analizar diferentes modalidades de educación de adultos 

implementadas por el Ministerio de Educación de Chile, con el objeto de establecer la relación que existe entre la 

Educación de Personas Adultas y Jóvenes Adultos y la formación ciudadana de este tipo de estudiantes. Lo anterior 

es observado a través de la educación recibida y la participación de estas personas en organizaciones e instituciones 

sociales. 

Esta investigación se basa en un análisis cuantitativo, con enfoque empírico analítico, y diseño no experimental. 

La muestra por conglomerados, es representativa de instituciones educativas de la ciudad de Santiago de Chile. De 

esta forma, se aplicó una encuesta a 620 estudiantes que asisten a diferentes programas de Educación de Adultos 

administrados por El Ministerio de Educación. 

Los resultados señalan que estos estudiantes se caracterizan por una participación social de carácter informal, con 

baja interacción social y centrada en lo “privado” más que en lo “público”. A modo de conclusión, se determinó 

que la intensidad y el tipo de participación social de esta población, muestra diferencias significativas entre las 

distintas modalidades de educación que reciben en los programas de Educación de Adultos. Confirmación que 

proporciona insumos relevantes para ajustar el currículo en formación ciudadana y disminuir los factores de riesgo 

de un nuevo fracaso académico. Junto a ello, se identificaron algunos factores que permitirían mejorar el impacto 

en la inclusión social de esta postergada población chilena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

90 
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Türkiye’de sosyoekonomik düzeyleri nedeniyle farklılık gösteren iller, planlı kalkınmanın da temel hareket 

noktalarından biri olmaktadır. Buna bağlı olarak ülke içinde sosyoekonomik gelişmişliğin farklı hızlarda 

gerçekleşmesi, bir takım dengesizlikleri ortaya çıkarmaktadır. Ülkedeki iller arasındaki kalkınmanın dengeli 

olabilmesi, bu tür alansal araştırmaların yapılması, sonuçlarının iyi yorumlanması ve buna bağlı olarak başarılı 

sosyoekonomik politikaların uygulanması ile mümkündür. Söz konusu gelişmişlik farlılıkların belirlenmesinde 

dikkate alınan önemli göstergelerden biri de eğitimdir. Bu açıdan bakıldığında eğitim ve gelişmişlik arasındaki 

ilişki incelenmeye değerdir. Anadolu Üniversitesi Türkiye’de Açıköğretim Sistemi açık ve uzaktan eğitim sistemi 

ile önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, il bazında sosyoekonomik gelişmişliğin Açıköğretim Sistemine yönelen 

talebi nasıl etkilediğini araştırmaya yöneliktir. 81 ilin gelişmişlik endeksi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 

Sistemi’ne yönelen talep 2012 yılı itibariyle inceledik. Bu amaçla farklı regresyon modelleri kurduk ve bu 

modelleri istatistiksel açıdan değerlendirdik. Bu modeller Lineer, Nonlineer, Genelleştirilmiş Lineer ve 

Genelleştirilmiş Nonlineer olmak üzere dört farklı regresyon tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. Kurulan 

regresyon modellerinde sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması değerleri ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 

Sistemi’ne gelen yeni kayıtlar, ek yerleştirmeler, dikey geçişler, lisans tamamlamalar, ikinci üniversite seçimi ve 

kayıt yeniletme değişkenleri arasındaki ilişkiler modellenmiştir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, söz konusu 

ilişkiler sadece doğrusal açıdan değil, doğrusal olmayan bir ilişki olarak da incelenmelidir. Çünkü Genelleştirilmiş 

Nonlineer Regresyon Modelleri en küçük sapmaya ve buna paralele olarak en düşük Akaike Bilgi Kriterine 

sahiptir. Sonuç olarak, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri 

arasında pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin Açıköğretim Sistemine yönelik 

talebi sosyoekonomik koşullar altında daha özel bir yere sahiptir. 

 

Öğrenci Başarısını Arttırmaya Yönelik Stratejilerin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 

Nihal Tunca1, Müyesser Ceylan2 

1Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey, 

2Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey, mceylan@anadolu.edu.tr 

Bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin meydana getirdiği bilgi patlaması ve bilgi teknolojilerinin 

toplumsal ve ekonomik gelişmeye sundukları olanaklar dikkate alındığında, Toffler’in “üçüncü dalga” olarak 

betimlediği aşama “bilgi çağı”, bu dönemin öngördüğü toplum da “bilgi toplumu” olarak adlandırılabilir. 

“Enformatik yüzyıl” olarak da adlandırılan bu çağda, “nitelikli birey” kavramına yüklenen anlam değişmiştir. 

Sorunu belirleme, soruna olası çözüm önerileri geliştirme, çözüm önerileri içinde en uygun olanı belirleyip 

uygulama ve elde edilen sonucu temel amaçlarla karşılaştırarak gerekli düzeltmeleri yapma becerilerine; bilgiye 

ulaşabilme, bilgiyi yapılandırabilme, üretebilme ve yayabilme yeterliliklerine sahip öğrenmeyi öğrenen bireyler 

nitelikli birey kavramıyla ilişkilendirilmiştir. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde en önemli görev eğitim 

kurumlarına; eğitim kurumlarında ise programın uygulayıcıları olan öğretmenlere düşmektedir. Başka bir deyişle 

öğrencilerin nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesi, başarılarının arttırılması öğretmenlerin geliştirdiği stratejilere 

bağlıdır. Bu bağlamda bu araştırmada, öğrenci başarısını arttırmaya yönelik öğretmenlerin kullandıkları stratejiler 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma durum çalışması deseninde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın 

katılımcılarını, Türkiye’nin yedi bölgesinde üniversite sınavı ölçüt alınarak belirlenen orta öğretim okullarındaki 

öğretmenler ve öğrenciler oluşturmaktadır. Veriler odak grup görüşmeleri ile toplanmıştır. Araştırmada 

öğretmenlerin öğrencilerin başarılarını yükseltmek için uyguladıkları stratejilerin yoğunlukta üniversiteye giriş 

sınavlarına yönelik ağırlık gösterdiği belirlenmiştir. 
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İlkokullarda Mevcut Gürültü Seviyesinin Değerlendirilmesi* 

Ali Yurdun Orbak, Mızrap Bulunuz, Nermin Bulunuz, Nejla Mutlu, Ömer Faruk Tavşanlı 

Uludağ Üniversitesi, Turkey; nejlamutluu@gmail.com 

Okulların etkili ve kaliteli eğitim-öğretim işlevini yerine getirmesinde okulların fiziki ve teknik altyapısı, sınıf 

mevcutları, öğretmen kalitesi, ders programları ve kitapları gibi unsurlar önemlidir. Bunun dışında okulların 

görünmeyen ama rahatsız edici düzeyde duyulabilen bir problemi vardır: Gürültü. Okullarda yüksek düzeyde var 

olan gürültüde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve dolaylı olarak da 

velileri olumsuz etkileyebilmektedir. Dünyada başarısı kanıtlanmış en iyi öğretim yöntem teknikleri, en iyi 

öğretmenler tarafından, seçilen en iyi öğrencilere de uygulansa okul ve sınıf ortamında gürültü varsa başarılı olması 

beklenemez. Çünkü öğretmenler öğrencilerinin duymadıklarını öğretemezler, öğrenciler de öğretmeninin 

anlattıklarından duymadıklarını öğrenemezler. Eğitim kurumlarındaki her birey sağlıklı bir okul bünyesinde 

yetişme, öğrenme, öğretme, gelişme, dinlenme, oyun oynama gibi haklara sahiptir. Bu nedenle okul öncesinden 

üniversiteye kadar sessiz, sakin, dingin ve gürültüsüz bir okul ikliminin oluşturulması, buralarda verilen eğitim-

öğretimin niteliğini belirleyen en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkili bir eğitim-öğretimin 

gerçekleşebilmesi için sınıftaki gürültü düzeyinin belli sınırlar içerisinde olması gerekmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) okullardaki bu seviyeyi ders sırasında 35 dB (LAeq), okul bahçesinde oyun alanlarındaki faaliyet 

sırasında 55 dB (LAeq) olarak belirlemiştir. Ayrıca, bu sınırların üzerinde ciddi sağlık sorunlarının meydana 

gelebileceğine vurgu yapılmıştır. Gürültünün, ders sırasında konuşmanın anlaşılabilirliğini etkilediği, iletişim 

bozukluğuna yol açtığı, rahatsızlık verdiği; okul bahçesinde de kızgınlık gibi psikolojik etkilerinin olduğu 

belirtilmiştir. Ülkemizde yürürlükte olan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

(ÇGDYY) ise, okullarda derslikler, okul öncesi binaların içi, laboratuvarlar, özel eğitim tesisleri, özürlü bakım 

tesislerinde ve ders sırasında pencereler kapalı iken kabul edilebilecek gürültü sınırının 35 dB (LAeq), pencereler 

açıkken 45 dB (LAeq); spor salonu ve yemekhanede 55dB (LAeq) olarak belirlemiştir. Ancak ülkemizdeki 

okullarda gürültü düzeyi bu limitlerin çok üzerindedir. Bu araştırmanın iki amacı vardır; Birinci amacı ilkokulların 

çeşitli bölümlerinde ses ölçüm cihazı ile ölçümler yaparak okulların gürültü kirliliği haritasını çıkartmak; diğer 

amacı ise okul binalarının akustik tasarım ve donanım açısından mevcut fiziksel durumlarını betimlemektir. Evreni 

ya da okul çeşitliliğini temsil etmesi açısından çalışmada biri devlet ve diğeri özel ilkokul örneklem olarak 

seçilmiştir. Çalışmanın araştırma soruları aşağıdaki gibidir: 

1. Seçilen ilkokullardaki gürültü seviyesi nedir ? 

2. Seçilen ilkokulların işitsel ortamı (akustiği) okul binalarının fiziki yapısı, tasarımı, kullanılan malzemeler ve 

donanım açısından nasıldır? 

Araştırma soruları çerçevesinde okulların çeşitli bölümlerinden toplanan ses ölçüm verileri kullanılarak 

oluşturulan gürültü kirliliği haritaları “görünmeyen” bir kirlilik olarak adlandırılan gürültü seviyesinin boyutlarını 

ayrıntılı olarak gözler önüne serecektir. Bu yolla öğrenci, öğretmen ve idarecilerde okulda gürültüye karşı 

farkındalık ve duyarlılık yaratmak hedeflenmektedir. Çünkü ölçülen değerler ülkemiz ilkokullarındaki gürültü 

seviyesinin sınır değerlerinden çok yüksek olduğuna işaret etmektedir. Okulların fiziki yapıları ile ilgili yapılan 

betimlemeler okulların işitsel ortamıyla ile ilgili bilgi ortaya koyacaktır. Buradan elde edilen veriler okulun fiziksel 

yapısının ve özellikle bina içerisinde kullanılan malzemelerin akustik konfor oluşumunu destekleyecek şekilde 

seçilmesine katkı sunacaktır. Çünkü okulun tasarımı, kullanılan malzemeler ve donanımın akustik konforun 

oluşumunda çok büyük avantaj ya da dezavantaj oluşturduğu bilimsel bir gerçektir. 

* Bu çalışma TÜBİTAK 114K738 nolu “Okulda gürültü kirliliği, nedenleri, etkileri ve kontrol edilmesi” adlı 1001 

projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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Cebir Öğrenme Alanına Yönelik Bir Hikaye İçerisinde 7. Sınıf Öğrencilerinin 
Matematiksel Dil Becerilerini Kullanma Yeterliliklerinin İncelenmesi 

Esra Akarsu, Süha Yılmaz 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Turkey, es.akarsu@gmail.com 

Matematiksel dil, derslerde sözel bir ifadenin matematiksel bir ifadeye dönüştürülmesinde ya da matematiksel bir 

ifadenin sözel bir ifadeye dönüştürülmesinde karşımıza çıkmaktadır. Matematiksel dilin doğru kullanımı 

öğrencilerin bilgiyi oluşturma süreçlerinde önemlidir. Günlük yaşamda karşılaştığı bir durumu matematiksel 

ifadeye dönüştürmek isteyen bir öğrencinin matematiksel dilin kurallarını doğru kullanması gerekir. Matematiğin 

kendine ait sembollerini, sözcüklerini ve yazım şeklini doğru kullanan bir öğrenci günlük yaşam durumuna uygun 

matematiksel ifadeyi de doğru bir şekilde oluşturabilir. Bu anlamda iyi bir matematik eğitimi için öğrencilerin 

nasıl algıladığını ve algıladığını matematiksel olarak ne kadar yansıtabildiğini bilmenin, derslerdeki verimliliği 

arttırabilmek adına önemli olduğu düşünülmekte ve bu araştırma ile öğrencilerin günlük yaşamdan seçilen bir 

durumu matematiksel ifadeye dönüştürürken kullandıkları matematiksel dil becerilerinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel dil becerileri cebir öğrenme alanı 

için hazırlanan bir hikaye içerisinde incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. 

Araştırma, öğrencilerin matematiksel dil becerilerinin incelenmesi amaçlandığı için betimsel niteliktedir. 

Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile seçilmiş ve araştırma 2015-2016 

öğretim yılında Türkiye’ nin batı bölgesinde yer alan bir ilde 7. sınıfta öğrenim gören 80 ortaokul öğrencisi ile 

yürütülmüştür. Çalışmada araştırmacılar tarafından cebir öğrenme alanına yönelik bir hikaye geliştirilmiştir. 

Hikaye hazırlama sürecinde günlük yaşam içerisinden bir durum seçilmiş ve bu hikaye içerisinde öğrencilere 8 

tane soru yöneltilerek nedenleriyle cevaplandırmaları istenmiştir. Hikaye hazırlanma sürecinde üç öğretim üyesi 

ve iki matematik öğretmenin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın uygulaması, öğrenciler cebir öğrenme alanına 

yönelik normal öğretim süreçleri içerisinde eğitim aldıktan hemen sonra yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 

öğrencilerin hikaye içerisinde verilen durumu matematiksel olarak açıklamakta zorlandıkları ve öğrencilerin 

düşüncelerini genellikle sözel olarak ifade etme eğiliminde oldukları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin bilinmeyeni 

ifade etmekte ve kurulan denklemi çözmekte zorlandıkları, matematiksel ifade yazma sürecinde de bilinmeyen 

yerine genellikle “x” harfini kullanmayı tercih ettikleri sonuçlarına varılmıştır. 
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Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Kendilik Algısı ile İnternet Bağımlılığı Düzeyi 
Arasındaki İlişki 

Hasan Basri Memduhoğlu, Ercan Avcı 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey, ercanavci65@gmail.com 

Giriş. İçinde yaşadığımız çağı karakterize den kavramlardan bazıları bilgi çağı, teknoloji çağı, uzay çağıdır. Bu 

kavramlardan biri de internet çağıdır. Artık tüm alanlarda ve insanların günlük yaşamında bir iletişim aracı olarak 

internet önemli bir yer tutmaktadır. Hem bireyler, hem örgütler ve kurumlar, işlerinin önemli bir kısmını internet 

aracılığı ile yapmaktadırlar. Günümüzde her birey interneti kullanır ve internetten etkilenirken lise öğrencilerinin 

bunun dışında kalması düşünülemez. 

Bireylerin bir kısmı sadece ihtiyaçları doğrultusunda internet kullanımını sınırlarken bir kısım kullanıcının bu 

sınırlamayı yapamadığı, bu aşırı kullanım nedeni ile iş ve sosyal çevresinde, akademik yaşantısında bazı sorunlarla 

karşılaştıkları görülmektedir (Gönül, 2002, akt: Çelik ve Odacı, 2011) İnternet kullanım süresinin bahsedilen 

sorunlara neden olacak düzeyde fazla olması, internet bağımlılığı kavramıyla açıklanmaktadır. Genel olarak 

internet bağımlılığı, “bilgisayar başında internete bağlı olarak gereğinden fazla zaman geçirme problemi” olarak 

tanımlanmaktadır (Young, 1996 Akt: Yılmaz, Şahin, Haseski ve Erol 2014) 

Benlik kavramı, bireyin kim olduğuna ilişkin fikrini gösterir. Benlik saygısı ise, bireyin kendisini ne olarak 

gördüğünün ve kabul edilme veya reddedilme beklentilerinin bir sonucudur; bireyin kendini değerli bulup 

bulmadığı ya da ne kadar değerli bulduğunu gösteren bir kavramdır. Benlik saygısı kavramı öğrenilmiş bir 

yaşantıdır ve yaşam boyu süren bir süreçtir (Adana ve Kutlu 2006, Erman ve ark. 2004, Karaaslan 1993, Yılmaz 

2000, Akt. Erşan, Doğan ve Doğan 2009). 

Bu bağlamda benlik saygısı ile internet bağımlılığı arasında bir ilişki olup olmadığı önem kazanmaktadır. Çünkü 

benlik saygısı düşük olan bireyler sosyal ortamlarda kendini rahat ifade edememekte; toplumsal hayatta çeşitli 

uyum problemleri yaşamaktadırlar. Ayrıca benlik saygısı düşük olan bireyler öz güven sorunu yaşamakta ve 

duygularını rahat ifade edememektedirler. Buradan hareketle benlik saygısı düşük olan bireyler kendilerini daha 

rahat ifade edecekleri sanal ortamları tercih edebilmekte ve interneti bağımlılık haline getirebilmektedirler. 

Amaç. Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin benlik saygısı ve kendilik algısı ile internet bağımlılığı arasındaki 

ilişkiyi öğrencilerin görüşlerine göre belirlemektir. 

Yöntem. Bu araştırma tarama modelindedir. Çalışmanın evreni Van il merkezindeki liselerde öğrenim gören 9. 

Sınıf öğrencileridir. Çalışmanın örneklemini ise, Van merkez ilçelerdeki Anadolu lisesi, meslek lisesi, fen lisesi 

ve imam hatip lisesi olmak üzere beş liseden tabakalı örnekleme yöntemiyle seçkisiz olarak belirlenmiş 324 

öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada verileri toplamak amacıyla Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (1994) 

“İnternet Bağımlılık Testi” ve “ Rosenberk Benlik Saygısı Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel 

istatistikler, fark analizleri, ve korelasyon testleri ile analiz edilmiştir. 

Bulgular. Araştırmanın sonucuna göre internet bağımlılığı ile benlik saygısı ve kendilik algısı arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri arttıkça benlik saygıları düşmekte ve kendilik 

algıları olumsuzlaşmaktadır. Bu nedenle kendilik algıları olumsuz olan, kişisel ve fiziki özeliklerinden memnun 

olmayan, kendine güveni ve öz saygısı düşük bireylerin gerçek hayatta karşılayamadıkları sosyal ihtiyaçlarını sanal 

ortamda daha rahat karşıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu tür bireyler sosyal paylaşım sitelerinde beğenmedikleri 

özeliklerini rahat bir şekilde gizleyebilmekte ve kendilerini olduklarından farklı bir şekilde gösterebilmektedirler. 
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L’enseignement du Français Langue Etrangère face à l’hétérogénéité des élèves 

Errime Khadraoui1, Riad Messaour2 

1Université de Batna 2, Algérie 

2Université de Sétif 2, Algérie, errime@yahoo.fr 

Dans le contexte éducatif algérien, l’enseignement du Français langue étrangère n’est pas en reste en matière de 

renouveau méthodologique. Les multiples réformes témoignent de sa complexité marquée, notamment, par la 

question de l’hétérogénéité des élèves en classe de FLE qui demeure l’une des principales préoccupations de tout 

système éducatif. Face à la diversité des niveaux des élèves, l’enseignant se retrouve confronté à la difficulté de 

répondre aux besoins spécifiques de chacun d’entre eux. L’objectif de cette communication est, donc, de mettre en 

exergue les diverses solutions pouvant aider l’enseignant de FLE à améliorer la gestion des classes hétérogènes. 

Notre réflexion se réfère aux études centrées sur le thème de la pédagogie différenciée dans le sens où il est 

nécessaire de varier les méthodes en fonction de la diversité des niveaux et des besoins des élèves. Pour ce faire, 

nous avons choisi de : 

1. Diffuser un questionnaire auprès des enseignants de français langue étrangère afin de connaître leurs points de 

vue concernant l’hétérogénéité des classes de FLE d’une manière générale et la manière dont ils procèdent pour 

gérer cette dernière au sein de leurs propres classes en particulier. 

2. Faire une expérimentation consistant à appliquer une différenciation pédagogique pour la réalisation d’une 

séquence, du manuel scolaire, pour une classe de français de première année moyenne. Autrement dit, nous allons 

appliquer un ensemble de techniques de différentiation afin de répondre au problème relatif aux niveaux contrastés 

des élèves. En ce sens, nous avons jugé nécessaire de faire une évaluation diagnostique à l’aide d’un test qui aura 

pour objectif de répartir la classe en sous-groupes, et ce, en fonction de leurs niveaux (fort / moyen / faible). Après 

avoir déterminé les sous-groupes, nous nous tacherons à appliquer une différenciation pédagogique dite « 

successive » dans le sens où nous nous servirons de diverses méthodes, divers supports, différentes situations et 

démarches d’apprentissage adaptés aux besoins spécifiques de chaque groupe dans les différentes activités 

proposées (compréhension orale, grammaire, vocabulaire, production écrite, etc.). À la fin de notre 

expérimentation, et afin de pouvoir éprouver l’apport des stratégies de différenciation proposées pour résoudre le 

problème de l’hétérogénéité des élèves, nous allons comparer les résultats des deux évaluations. 

Benlik saygısı ve dil öğrenimi: Fransızca yabancı dil öğrencileriyle bir çalışma 

Veda Aslım Yetiş, Halil Elibol 

Anadolu University, Turquie; vaslim@anadolu.edu.tr 

Kişinin kendisini olumlu veya olumsuz değerlendirmesi, kendisi hakkında vardığı olumlu veya olumsuz yargı 

olarak tanımlanabilecek ve de benlik algısını oluşturan ögelerden biri olan benlik saygısı, “bir bireyin kendini ne 

ölçüde becerikli, önemli, başarılı ve değerli gördüğünü gösterir. Bir kişinin kendine karşı takındığı tutumlar olumlu 

ise, benlik saygısı yüksek; olumsuz ise, benlik saygısı düşük olarak betimlenir. Benlik saygısı yüksek olan kişiler 

daha başarılı, grup etkileşimleri daha fazla, daha iyi öğrenen, zorluklardan yılmayan, kendine güvenen, olayları 

daha iyi kontrol edebilen, daha az kaygılı olan insanlardır. Benlik saygısı düşük kişiler ise kendilerini başkalarıyla 

çok karşılaştıran, kendilerini beğenmeyen, kendilerinden memnun olmayan, başarısız olacağına inanan insanlardır. 

Dil öğrenimi bağlamında düşük benlik saygısı, öğrencilerin dil öğrenimini olumsuz yönde etkiler, bu öğrenciler 

iletişim becerisini edinmek için gerekli riskleri almazlar. Benlik saygısı yüksek öğrenciler ise, yanlış söyleme 

pahasına sınıf içinde etkinliklere katılırlar, söz almaktan çekinmezler, hata yapmaktan endişelenmezler, dolayısıyla 

da öğrenmeye daha açıktırlar ve dil öğreniminde daha başarılıdırlar. 

Bu çalışmadaki amaç Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenen 91 öğrenciden oluşan bir örneklem aracığıyla benlik 

saygısı düzeyinin dil öğrenimi ile olan ilişkisini incelemek, benlik saygısının yüksek olan öğrencilerin dil 

düzeylerinin yükselip yükselmediğini tespit etmektir. Bu sebeple çalışmada, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve 

Fransızca dil düzeyi belirleme testi dönem başında uygulanarak öğrencilerin dil düzeyleri ile benlik saygıları 

düzeyleri saptanmış, Fransızca dil düzeyi belirleme testi dönem sonunda tekrar uygulanarak benlik saygısı yüksek 

olan öğrencilerin daha başarılı olup olmadıklarına bakılmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki sorular yanıtlanmıştır: 
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1- Fransızca yabancı dil öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri nedir? 

2- Fransızca yabancı dil öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri ile dil düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

3- Dönem başı ve dönem sonundaki dil puanları arasında anlamlı bir fark mıdır? 

4- Benlik saygısı yüksek olan öğrencilerin dil puanları yükselmiş midir? 

Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun benlik saygısı yüksek, çok az öğrencininkini 

düşüktür. Benlik saygısı düşük, orta ve yüksek olan öğrencilerle dil düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmüş, dönem sonunda tekrar edilen dil düzeyi belirleme testine bakıldığında, dönem başında alınan puanlar 

ile dönem sonunda alınan puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Yine dönem sonunda elde 

edilen dil puanlarına bakıldığında, dil seviyeleri yükselen öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri yüksek olan 

öğrenciler olduğu anlaşılmaktadır. 
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Akran Zorbalığı Gösteren Öğrencilerin Benlik Algıları Üzerine Nitel Bir Çalışma 

Hasan Basri Memduhoğlu, Semra Kiye 

MEB, Turkey, barsembar@gmail.com 

Akran zorbalığı, psikososyal bir problem olarak, özellikle okul ortamlarında uygulanmasından kaynaklı olarak 

eğitimi engelleyen yanı ön plandadır. Kişilik, karakter gelişiminin şekillendiği ve bireylerin sosyal statülerinin ön 

plana çıktığı ergenlik döneminde sadece kurban rolünde olanlar değil aynı zamanda zorba rolünde olanlar da bu 

süreçten olumsuz etkilenirler. TDK zorba kavramını, gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz ve davranış 

özgürlüğü tanımayan kimse, despot, diktatör olarak tanımlamaktadır. Zorbalık ise en temel anlatımla incitme ve 

zarar verme amacıyla kasıtlı saldırıdır. Zorba davranış kurban olarak adlandırılan mağduru ruhsal olarak etkiler, 

üzer, acı çekmesine neden olabilir ve kurban zorbaya karşı koyabilmek için yeterli güce sahip olamayabilir. (Çınkır 

ve Kepenekçi, 2003). 

Zorbalık türleri arasında en sık rastlanan akranlar arasında görülen zorbalıktır. Pişkin (2002), akran zorbalığını, bir 

ya da daha fazla öğrencinin kendilerinden zayıf bir başka öğrenciyi kasıtlı ve sürekli rahatsız etmesi ve kurbanın 

kendini koruyamayacak durumda olması olarak tanımlar. Tekmeleme, tokatlama gibi fiziksel; lakap takma, alay 

etme, sözle küçük düşürme gibi sözel; dedikodu yayma ve arkadaşlık grubundan dışlama gibi dolaylı; tehdit etme, 

eşyalarına zarar verme gibi davranışsal boyutlarının olduğunu da belirtir. Akran zorbalığı kavramı birçok 

araştırmada farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Pişkin ve Ayas (2011) bunlara cinsel zorbalık boyutunu da 

eklemişlerdir 

Bu araştırma nitel araştırma desenleri arasında yer alan durum çalışmasıdır. Durum çalışması araştırmacının bir 

veya birkaç durumu gözlem, görüşme, rapor, doküman vb. yöntemlerle derinlemesine incelediği, durumlara bağlı 

temaları tanımladığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışma akran zorbalığı davranışı 

gösteren öğrencileri hedef aldığından örneklem amaçlı olarak oluşturulmuştur. 

Araştırmanın amacı akran zorbalığı gösteren öğrencilerin benlik algılarını ve kendilerini nasıl gördüklerini 

belirlemektir. 

Araştırma Van il merkezindeki bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışma akran zorbalığı davranışı gösteren 

öğrencileri hedef aldığından, çalışma grubu amaçlı olarak oluşturulmuştur. Okul rehberlik servisi kayıtları ve 

öğretmen gözlemleri baz alınarak akran zorbalığı davranışları gösteren 7. ve 8. sınıf düzeyinde 40 öğrenciye Pişkin 

ve Ayas tarafından (2007) geliştirilen "Ergen Akran Zorbalığı Ölçeği" uygulanmıştır. Uygulama sonucunda en 

yüksek zorbalık puanına sahip 15 öğrenciyle (12 erkek, 3 kız) yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak veriler 

toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi çözümlenmiştir. 

Araştırmanın bulguları kişisel, fiziksel, ahlaki, ailevi ve sosyal benlik algıları kategorileri altında temalandırılarak 

sunulmuştur. Çalışma sonucunda akran zorbalığı yapan erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısından fazla 

olduğu, zorbaların kendilerini kişisel olarak genelde olumsuz algılamasıyla birlikte olumlu niteliklerine de atıfta 

bulundukları belirlenmiştir. Sosyal çevre açısından bakıldığında öğretmenleri ve büyükleri tarafından olumlu 

algılara sahip olamasalar bile birçoğunun arkadaşları tarafından sevildiğine ve sayıldığına dair güçlü düşüncelere 

sahip oldukları tespit edilmiştir. 
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Özel Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İyilik Hali ve Kendini Toparlama Gücü Düzeylerinin 
İncelenmesi 

Kadriye Akayıldız1, Hakan Sarıçam2 

1MEB, Turkey, akayildiz_kadriye@hotmail.com 

2DPÜ Eğitim Fakültesi 

Yaşamı boyunca birey tüm gelişim alanlarıyla bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bireyin gelişim alanlarını 

destekleyici bir şekilde oluşturmaya çalıştığı düzen, bireyin yaşadığı hayal kırıklıkları ile sekteye 

uğrayabilmektedir. Özellikle yaşamındaki ani değişimlerle yüz yüze gelen birey, psikolojik sorunlarından çok sık 

söz etmeye başlayabilmektedir. Bahsedilen sorunlarla baş etmenin en önemli yollarından biri psikolojik 

dayanıklılık olduğu bilinmektedir (Tümlü ve Recepoğlu, 2013). Kendini toparlama gücü olarak da bilinen 

psikolojik sağlamlığın, bireyin gelişim alanlarını ve yaşam standartını bozmadan, yaşamış olduğu güç durumun 

üstesinden gelebilme kapasitesi olduğu söylenebilir (Arslan, 2015). Literatüre bakıldığında kendini toparlama gücü 

ve iyilik hali kavramlarının birbirini destekler nitelikte olduğu fark edilmektedir (Carney, 2014; Seligman, 2011). 

İyilik hali, bireyin mutlu ve sağlıklı bir hale bürünmesine işaret olduğu ifade edilebilmektedir (Göcen, 2013). Özel 

çocuğa sahip ebeveynlerin, çocuklarının durumlarını fark etmeleriyle yaşamlarındaki değişikliğin kendini 

toparlama gücü ve iyilik hali düzeylerini olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini incelemek bu çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Kütahya ilinde kolay ulaşılabilirlik örnekleme ile seçilmiş özel çocuğa sahip 100 

ebeveyn ile normal çocuğa sahip 100 ebeveyn oluşturmaktadır. Ebeveynlerin psikolojik sağlamlık ve psikolojik 

iyi olma düzeyleri inceleneceğinden veri toplama aracı olarak Sarıçam vd. (2012) tarafından Türkçeye adapte 

edilen 12 maddelik kendini Toparlama Gücünü Değerlendirme Ölçeği ile Fidan ve Usta (2013) tarafından 

Türkçeye adapte edilen 8 maddelik İyilik Hali Ölçeği uygulanmıştır. Veriler normal dağılım sergilediğinden 

ebeveynlerin kendini toporlama gücü ve iyilik hali düzeylerini karşılaştırmak için bağımsız örneklemler 

MANOVA testi kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkileri saptamak için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

analizi kullanılmıştır. Araştırman bulgularına göre babaların kendini toparlama gücü ve iyilik hali düzeyleri 

annelere göre yüksek çıkarken; özel çocuğa sahip ailelerin kendini toparlama gücü ve iyilik hali normal çocuğa 

sahip ailelere göre daha düşük çıkmıştır. Araştırma bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. 
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Fransızcayı Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Üst-bilişsel Okuma Stratejilerini 
Kullanma Durumları 

Zühre Yılmaz Güngör 

Anadolu Üniversitesi, Turkey, zuhreyilmaz@gmail.com 

Okuduğunu anlama, yani okuma becerisi yabancı dil öğretiminde önemli bir yer teşkil etmektedir. 70’li yıllardan 

itibaren öğrencilerin yabancı dili nasıl öğrendikleri araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu nedenle, dil 

öğrenenlerin sahip oldukları özellikler ve başarıya ulaşmada ne tür öğrenme stratejileri kullandıkları önem 

kazanmıştır. Birçok araştırmacı, okuma sürecinin aktif bir süreç olduğunu ve öğrencilere etkili bir okuma becerisi 

kazandırılabileceğini düşünmektedir. Buna paralel olarak, sınıfta kullanılan metinlerin birer “nesne” olarak değil 

de “süreç” olarak ele alınmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, metinle okuyucu arasında bir 

etkileşimden söz edilmektedir ve okuma etkinliği boyunca öğrencilerin hangi okuma stratejilerini hangi durumda 

kullandıkları yani üst-bilişsel okuma stratejileri kavramı önem kazanmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, 

tek grup son-test araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde ve Fransızca 

Okuma-II dersinde gerçekleştirilmiştir. Fransızca Öğretmenliği Programı 1. sınıf öğrencilerinin üst-bilişsel okuma 

stratejilerini kullanma durumlarını ve cinsiyet faktörünün bu stratejilerin kullanımında farklılık yaratıp 

yaratmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan 24 öğrenciye (14 kız + 10 erkek) Mokhtari ve 

Reichard (2002) tarafından hazırlanmış Üst-bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgulara göre, uygulamaya katılan Fransızca Öğretmenliği Programı öğrencilerinin üst-bilişsel okuma 

stratejilerini (genel okuma stratejileri, problem çözme stratejileri ve yardımcı stratejiler) orta düzeyde (3.3 puan) 

kullandıkları görülmektedir. Bu stratejilerin ayrı ayrı kullanım düzeyine bakıldığında ise, genel okuma stratejilerini 

yüksek düzeyde (3.6 puan), problem çözme stratejilerini orta düzeyde (3.2 puan) ve yardımcı stratejileri orta 

düzeyde (3.3 puan) kullandıkları tespit edilmiştir. Cinsiyet açısından bakıldığında ise, genel okuma stratejilerini, 

“yüksek” ve “orta” düzeyde kullanan kız öğrenci sayısının erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Her iki grupta bu stratejileri “düşük” düzeyde kullanan öğrenci bulunmamaktadır. Problem çözme stratejilerini, 

“yüksek” düzeyde kullanan kız öğrenci sayısının erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Söz 

konusu stratejileri “orta” düzeyde kullanan öğrenci sayısının eşit olduğu ve “düşük” düzeyde kullanan erkek 

öğrencinin bulunmadığı söylenebilir. Son olarak, yardımcı stratejileri “yüksek” düzeyde kullanan kız öğrenci 

sayısının erkek öğrenci sayısına göre fazla olduğu gözlenmektedir. Diğer yandan, bu stratejileri “orta” düzeyde 

kullanan erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilere oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, 

yardımcı stratejileri “düşük” düzeyde kullanan erkek öğrencinin bulunmadığı görülmektedir. 
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İlkokula Hazırlık Sürecinde Sosyal-Duygusal Gelişim 

Ramazan Sak1, İkbal Tuba Şahin Sak2, Betül Kübra Şahin Çiçek3 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey 

2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey 

3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turkey, ramazansak06@gmail.com 

Çocukların ilkokula başlayıp daha akademik bir dünyayla tanışacakları dönem, ciddi bir ön hazırlık 

gerektirmektedir. Bu süreçte, çocuğun yalnızca akademik ve bilişsel becerilerine değil; tüm gelişim alanlarına 

(fiziksel, sosyal-duygusal, bilişsel, dil) gereken önem verilmelidir. Ancak yapılan çeşitli çalışmalarda, özellikle 

öğretmenler tarafından sosyal-duygusal gelişimin ilkokula hazırlık sürecinde en önemli alan olduğu dile 

getirilmiştir. Öğretmenlerin bu görüşlerine paralel olarak çeşitli çalışmalarda, anne babaların okul öncesi eğitim 

kurumlarından beklentilerinin, çocuklarının sosyal-duygusal becerilerinin desteklenmesi yönünde olduğu ortaya 

konmuştur. Ayrıca literatürde özdenetim, işbirliği, bağımsızlık, kendini ifade etme, kurallara uyma gibi sosyal-

duygusal beceriler de ilkokula hazırlık sürecinde çocukların kazanması gereken beceriler olarak ifade edilmektedir. 

Bununla birlikte, ilkokula hazırlık sürecinde yapılan çoğu uygulamayı belirleyen kişi öğretmendir. Çünkü sınıf 

içerisindeki her türlü planlama ve uygulama, öğretmenlerin deneyimleri ve inançlarından etkilenmektedir. Bu 

nedenle bu çalışma, ilkokula hazırlık sürecinde çocukların sosyal-duygusal becerilerine ilişkin öğretmen 

uygulamalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcılarını, okul öncesi eğitim kurumlarında 

görev yapan 35 öğretmen oluşturmaktadır. Nitel olarak planlanan bu çalışmada okul öncesi öğretmenleri ile yarı 

yapılandırılmış formlar aracılığıyla görüşülmüş; ayrıca öğretmenlerin kullandığı planlar incelenerek doküman 

analizi yapılmıştır. Görüşme formu hazırlanırken öncelikle ilgili literatür incelenmiş; ardından oluşturulan taslak 

form ilkokula hazırlık ve nitel çalışmalar alanlarında uzman iki akademisyenin görüşüne sunulmuştur. Bu görüşler 

doğrultusunda yeniden düzenlenen form kullanılarak, katılımcılar dışındaki üç okul öncesi öğretmeni ile pilot 

görüşmeler yapılmış ve forma son hali verilmiştir. Çalışmanın verileri; öğretmenlerin duruma özgü ifadelerinin 

listelenip, ifadelerin kullanılma sıklığının belirlendiği kelime listeleme tekniği ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin 

planları da gözden geçirildikten sonra ana temalara ulaşılmıştır. 
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ORAL PRESENTATIONS 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Eğitimin işlevleri 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels enjeux ?  

Teaching and training today for tomorrow: Which issues?  

Educar y formar hoy para el mañana: ¿Cuáles son los problemas y desafíos? 

Lisede Ceza Hassasiyeti ve Ödül Bağımlılığının Denetim Odağı, Akademik Güdülenme 
ve Okula Yönelik Duygularla İlişkileri 

Ayşe Aypay 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turkey; ayseaypay@hotmail.com 

Eğitim sistemlerinin en önemli kurumları olan okulların öğrenciler üzerinde her zaman iyi etkiler bıraktığı 

söylenemez. Daha etkili bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak için eğitimcilerin başvurduğu bazı teknikler 

(ödüllendirme, cezalandırma gibi) öğrenciler üzerinde oluşturulması hedeflenen etkilerden farklı, çoğu zaman 

hesaba katılmamış başka bazı olumsuz etkileri ortaya çıkaracak yaşantılara dönüşmektedir. Ödüllendirme ve 

cezalandırma işlemlerinin öğrenciler üzerinde bırakabileceği en önemli olumsuz etkilerden bazıları literatürde 

yakın zamanda akademik bağlamda ödül bağımlılığı ve ceza hassasiyeti olarak adlandırılıp çalışılmaya başlanan 

durumlardır. Öğrencilerde ortaya çıkabilecek ödül bağımlığı ve ceza hassasiyetinin ilişkili olduğu değişkenlerin 

belirlenmesi bu konuların daha iyi anlaşılması ve öğrencilere yönelik ödül ve ceza uygulamalarında dikkat edilmesi 

gerekenlerin doğru tespiti için önemli görülmektedir. Bu bağlamda ödül bağımlılığı ve ceza hassasiyetinin 

öğrencilerin iç-dış denetimli olmalarından, akademik olarak güdülenme durumlarından etkilenebileceği; 

öğrencilerin okulu sevme ve kendilerini okula ait hissetme durumlarına bağlı olarak ödül ve ceza uygulamalarına 

farklılaşan tepkiler verebilecekleri öngörülmektedir. Bu nedenlerle bu araştırmada lise öğrencilerinin iç-dış 

denetimli olmalarının ve akademik güdülenme durumlarının onların akademik bağlamda ödül bağımlılıkları ve 

ceza hassasiyetlerinin birer yordayıcısı olup olmadığının belirlenmesi; öğrencilerin ödül bağımlılıkları ve ceza 

hassasiyetlerinin okula yönelik duygularına (okulu sevme ve okula aidiyet) göre anlamlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlemesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Uygun örnekleme yöntemi ile oluşturulan çalışma grubu 

ikisi Eskişehir merkezde, biri de Bozüyük ilçesinde yer alan üç devlet lisesinde öğrenimini sürdüren; 9, 10 ve 11. 

sınıfa devam eden toplam 483 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 283’ü kız, 200’ü erkektir. Bu araştırmada 

Lise Öğrencileri için Ödül Bağımlılığı Ölçeği, Lise Öğrencileri için Ceza Hassasiyeti Ölçeği, Nowicki-Strickland 

İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği ve Akademik Güdülenme Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi 

formu kullanılmıştır. Bu formda öğrencilerin okula yönelik duyguları ve okula aidiyet hisleri beşli dereceleme ile 

iki soruda ölçülmüştür. Veriler betimsel istatistikler, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi, Basit Doğrusal 

Regresyon Analizi ve Tek Faktörlü Varyans Analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonuçlarına göre, denetim odağının beş faktörü birlikte, öğrencilerin ödül 

bağımlılığı puanları ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir (R=0.560, R2=0.314, p<.01). Regresyon 

katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre, kader için denetim odağı, aile ilişkileri için denetim 

odağı ve akran ilişkileri için denetim odağı değişkenleri ödül bağımlılığı üzerinde anlamlı birer yordayıcıdır. 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonuçlarına göre, denetim odağının beş faktörü birlikte, öğrencilerin ceza 

hassasiyeti puanları ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir (R=0.648, R2=0.420, p<.01). Regresyon 

katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre, aile ilişkileri için denetim odağı ve kader için denetim 

odağı değişkenleri ceza hassasiyeti üzerinde anlamlı birer yordayıcıdır. 

Basit Doğrusal Regresyon Analizleri ile akademik güdülenmenin ödül bağımlılığı (R=0.085, R2=0.007, F=1.267, 

p>.05) ve ceza hassasiyetini (R=0.075, R2=0.006, F=0.993, p>.05) yordamadığı belirlenmiştir. 

ANOVA sonuçlarına göre, ödül bağımlılığı puan ortalamaları öğrencilerin okulu sevme durumlarına göre anlamlı 

farklılaşmakta [F =3.39, p<.05], okula aidiyet hislerine göre anlamlı farklılaşmamaktadır [F =1.52, p>.05]. Ceza 

hassasiyeti puan ortalamaları öğrencilerin okulu sevme durumlarına [F =3.39, p<.05] ve okula aidiyet hislerine 

göre [F =5.73, p<.01] anlamlı farklılaşmaktadır. Scheffe testi sonuçları okulu seven ve okula aidiyet hisseden 

öğrencilerin okula olumsuz duygular yaşayanlara göre ceza hassasiyeti ve ödül bağımlılığı puanlarının daha yüksek 

olduğunu göstermiştir. 
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Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi ile İlgili Bir Meta 
Değerlendirme Çalışması 

Kürşad Yılmaz1, Yahya Altınkurt2, Mustafa Çelik1 

1Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey  

2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey, mustafa.celik@dpu.edu.tr  

Sosyal sorumluluk duygusunun geliştirilmesi batılı ülkelerde uzun zamandan beri üzerinde durulan bir konudur. 

Özellikle üniversite düzeyinde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’de de YÖK 2006 yılında eğitim 

fakültelerindeki programlara Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) adında zorunlu bir dersin konulmasını 

kararlaştırmıştır. Dersin temel amacı öğrencilerin toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye 

yönelik projeler yapmalarını sağlamaktır. THU dersi, eğitim fakültesi lisans programlarına konulduktan sonra 

birçok araştırma yapılmıştır. Daha öncesinde yapılan araştırmalar genellikle sosyal sorumluluklar ile ilgilidir. 

Ancak eğitim fakültelerinin sosyal sorumluluğu ile ilgili araştırma yok denecek kadar azdır. 2007 yılından itibaren 

THU dersi ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı eğitim fakültelerinde uygulanan topluma 

hizmet uygulamaları dersi ile ilgili olarak hazırlanmış olan araştırmaların bir meta değerlendirmesini yapmaktır. 

Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma verileri, doküman incelenmesi tekniği ile analiz edilmiştir. 

Araştırma verilerinin toplanmasında, 2015 yılı Nisan ayında, çalışmada yer alan araştırmalara ulaşmak için, 

“topluma hizmet” ve “topluma hizmet uygulamaları” anahtar kelimeleri ile ULAKBİM, YÖK Tez merkezi, Google 

Akademik, EBSCOhost ve Web of Science veri tabanlarından yararlanılmıştır. Bu kapsamda, THU ile ilgili toplam 

64 çalışmaya ulaşılmıştır. Ancak bu çalışmalardan 5’inin sonuçlarına ulaşılamamıştır. 10 araştırma ise kavramsal 

çözümleme ya da ölçek geliştirme niteliğinde olduğundan incelemeye dâhil edilmemiştir. Bazı makaleler, tezlere 

ya da bildirilere dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmalardan sadece biri incelemeye dâhil edilmiştir. Dolayısıyla 

verilerin analizi, 49 araştırma ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler kullanılmıştır. 

İncelenen araştırmaların 31’i makale, 13’ü bildiri, 5’i ise tezdir. Araştırmalarda daha çok öğretmen adaylarının 

(f=38) görüşlerine başvurulmuş ve daha çok nitel (f=20) araştırma tasarımı tercih edilmiştir. Öğretmen adaylarının 

derse ilişkin tutumu genellikle olumludur. Katılımcılar, dersi veren öğretim elemanlarının derse hazırlıksız 

geldiğini ya da dersi önemsemediğini düşünmektedir. Dersin amacının ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. 

Öğrencilerde sosyal sorumluluk algısı düşük ve başlangıç düzeyindedir. Ölçeklerde yer alan ifadelere yüksek 

düzeyde katılım vardır. Nicel araştırmalardan elde edilen öneriler şunlardır: 1) Bu ders diğer öğretim 

kademelerinde ve diğer fakültelerde de verilebilir (f=6), 2) Ders sorumlusu öğretim elemanı, dersin her aşaması 

ile yakından ilgilenmeli ve özenli olmalıdır (f=5), 3) Ders, ilgili kişi ve kurumlara mutlaka tanıtılmalıdır (f=3), 4) 

THU kapsamında yapılan etkinliklerin dersin amaç ve içeriği ile örtüşmesine önem verilmelidir (f=3), 5) Dersin 

planlanması sürecine öğretmen adaylarının katılımı sağlanmalıdır (f=3), 6) Uygulamalar sırasında karşılaşılan 

resmi süreç kolaylaştırılmalıdır. Bunun için üniversitede bir ofis de kurulabilir (f=2). Nitel araştırmalardan elde 

edilen bazı bulgulara göre; 1) Öğretmen adayları dersi son derece yararlı bulmaktadır. 2) THU bireylerin 

kendilerini mutlu, huzurlu ve gururlu hissetmesini sağlamaktadır. 3) THU etkinlikleri, topluma hizmet bilincinin 

kazanılmasını sağlamaktadır. 4) THU öğretmen adaylarının topluma karşı sorumluluklarının farkına varmalarını 

sağlamaktadır. 5) THU öğretmen adaylarının mesleğe dair düşüncelerini geliştirmekte ve değiştirmektedir. 

Öğretmen adayları, proje konusu belirleme, projenin planlanması aşamasına öğretmen adaylarının katılmaması, 

danışmanların öğretmen adaylarına yeterince rehberlik etmemesi, paydaş kurumların ilgisizliği, çalışanların 

yeterince yardımcı olmamaları ya da işlerini öğrencilere yaptırmak istemeleri, işbirliği içinde çalışamamak, 

projenin maliyeti, ulaşım gibi maddi sorunlar, planlamanın zamanında yapılmaması gibi konularda sorun 

yaşadıklarını düşünmektedir. 
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Sosyal Kimliğin İnşasında Farklı Okul Türlerinin Etkisi: Nitel Bir İnceleme 
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1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turkey 

2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, aydogduelf@gmail.com 

Sosyal kimlik kuramı, Tajfel ve Turner (1979) tarafından grupları ve gruplar arasındaki ilişkileri inceleyen bir 

kuram olarak ele alınmakta ve bireylerin grup üyesi olma sürecine vurgu yapmaktadır. Bu kurama göre bireyler, 

kendilerini grubun üyesi olarak tanımlarken, farklı gruplardaki bireyler tarafından da grup üyesi olarak 

tanımlanırlar. Bireyler, bağlı bulundukları grubu, başka gruplarla kıyaslayarak benlik imajlarını değiştirme ve 

böylece olumlu bir sosyal kimlik inşa etme eğilimindedirler. Ancak bireyler dâhil oldukları grubun konumunu, 

diğer gruplarla karşılaştırdığında, düşük olarak algılarsa, olumsuz bir sosyal kimlik inşa edebilmektedir. Diğer bir 

ifadeyle, bu kurama göre bireyin bağlı olduğu grupla kurduğu bağ, olumlu ya da olumsuz bir sosyal kimlik 

oluşturmasında etkilidir. Farklı kişisel kimliklere sahip olan bireyler, bulundukları sınıfların içinde ortak bir kimlik 

oluşturur ve böylece sosyal bir kimlik kazanırlar. Bu sosyal kimliğin oluşumunda, içindeki bulundukları sınıfın 

özellikleri etkilidir. Toplumda sosyal sınıflar ekonomi, güç, statü, eğitim, kültür, hayata bakış açısı gibi birçok 

etken temelinde oluşabilir. Toplumda var olan sosyal sınıfların okul ortamına da yansıdığı ve bu bağlamda farklı 

okul türleri üretildiği ya da kurulduğu söylenebilir. Bu bağlamda, eğitsel alanda farklı okul türlerini farklı sosyal 

kurumlar olarak ele alırsak bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin de sosyal kimlik inşalarının farklılaşabileceği 

düşünülebilir. 

Bu çalışma, farklı okul türlerinde (meslek lisesi, fen lisesi, anadolu lisesi, vb.) öğrenim gören öğrencilerin sosyal 

kimlik inşalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu çalışmada verilerin toplanması, çözümlenmesi ve 

yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde, amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır ve farklı ortaöğretim 

kurumlarında öğrenim gören 18 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın verileri yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Görüşme soruları araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve sorular 

bir alan uzmanın görüşüne sunulmuştur. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra araştırmacılar tarafından birebir 

olarak görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın verilerinin analizinde teori odaklı tematik bir analiz kullanılmıştır. 

Öncelikle görüşmeleri içeren ses kaydı araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarılmış ve katılımcıların 

yanıtları temel alınarak temalaştırma yapılmıştır. Araştırmanın güvenirliği için alan uzmanları görüşleri arasında 

uyuşuma başvurulmuştur. Elde edilen sonuçlar ışığında araştırmacı ve uygulayıcılar için çeşitli öneriler 

sunulmuştur. 

Kaynakça 

Tajfel, H., & Turner, J. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin 

& S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, CA: Brooks/Cole. 
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İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Algılarının ve Okula İlişkin Duygularının 
İncelenmesi 

Seher Çevikbaş, Cennet Engin Demir 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Turkey; sehergulcevikbas@gmail.com 

Hayatın her döneminde gerçekleşen eğitim, birtakım becerilerin, bilgilerin ve ahlaki değerlerin edinilmesini ifade 

etmektedir (Peters, 2010). Bu anlamda özellikle örgün eğitimin gerçekleştiği okulların öğrencilere öğrenme ve 

sosyal ortam sunma gibi çeşitli işlevleri vardır. Bununla birlikte okullar bir kişinin hayatının önemli bir bölümünün 

geçtiği yerlerdir. Okullar, aileden sonra bireylerin hayatını şekillendiren en önemli ikinci kurumdur (Yıldız, 2012). 

Bunun yanısıra, ilkokul eğitimi özellikle de birinci sınıf eğitimi bireylerin birtakım temel becerileri, bilgileri ve 

yeterlikleri edindikleri bir dönem olması yönüyle ön plana çıkmaktadır (Özbaş, 2009). Bu sebeple, öğrencilerin 

birinci sınıftayken okulu nasıl algıladıklarının ve okula ilişkin duygularının neler olduğunun incelenmesinin 

anlamlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, çalışmada öğrencilerin okul algılarının ve okula ilişkin duygularının 

çizimler ve görüşmeler aracılığıyla ortaya çıkarılması düşünülmüştür. Çizimler özellikle küçük yaştaki 

öğrencilerin bir konuyu nasıl algıladıklarını ve o konu hakkındaki duygularının neler olduğunu belirleme açısından 

en etkili yollardan birisidir. Çocukların zihinlerindeki yansımaların çizimlerinde belirdiği düşünülürse, yapılan 

çizimlerin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul algılarının ve okula ilişkin duygularının tespitinde oldukça 

kullanışlı veriler ortaya çıkarması söz konusudur. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul algılarının ve okula 

ilişkin duygularının incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma Ankara’da bulunan sosyoekonomik açıdan farklı 

özelliklere sahip mahallelerdeki üç ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Olgubilime dayalı bu nitel araştırmanın 

katılımcılarını amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen ilkokul birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Çalışmanın verileri öğrencilerin çizimleri ve yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Veri 

toplama sürecinde, 133 öğrenci zihinlerindeki okul kavramına ilişkin resimler çizmişlerdir. Buna ek olarak 52 

öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışılan olgunun derinlemesine anlaşılabilmesi için 

veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonuçları öğrencilerin okulu daha çok arkadaşlarıyla 

oynayabildikleri bir oyun alanı olarak algıladıklarını göstermiştir. Öğrencilerin aynı zamanda okulu arkadaş 

edinebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve öğretmenleri ve arkadaşları ile iyi ilişkiler kurabilecekleri sosyal bir 

ortam olarak algıladıkları da belirlenmiştir. Buna ek olarak, okulun güzel bir fiziksel ortam olarak algılandığı 

anlaşılmıştır. Bununla birlikte, az sayıda öğrencinin okulu bir öğrenme ortamı olarak algıladığı görülmüştür. Yine 

bazı öğrencilerin okula ilişkin olumsuz duyguları olduğu ve okulu kötü bir ortam olarak algıladıkları da 

saptanmıştır. 
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Eğitim öğretim sisteminin temel amaçlarından birisi bireylerde istendik davranış değişikliği oluşturmaktır. İstendik 

davranış değişiklikleri, belirli kural ve tanımlamalar çerçevesinde hazırlanan kazanımlar doğrultusunda 

gerçekleştirilebilir. Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin kazanımların ne kadarına ulaştıklarının belirlenmesi 

eğitim öğretim çıktılarının iyileştirilmesi açısından önemlidir. Bu kazanımların bireylere yani öğrencilere 

kazandırılmasında rehberlik yapacak kişi öğretmendir. Öğretmenler, hem sürecin işleyişinde hem de sürecin 

değerlendirilmesinde önemli role sahiptir. Bu noktada öğretmenlerin ölçme değerlendirme aktivitelerini ne derece 

başarıyla uyguladıkları ve uygulayabileceklerine olan inançları eğitim öğretim süreci çıktılarının kalitesini 

etkilemektedir. Ölçme ve değerlendirmenin öğrencilerin kazanımların ne kadarına başarıyla ulaştıklarını 

göstermesi ya da eksik kalan ya da yanlış öğrenilen kazanımları belirlemesi, süreç içinde bu işlemi yapan 

öğretmenlerin yeterlilik düzeyiyle orantılıdır. 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme genel yeterlik algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu 

çalışma ile geleceğin öğretmenlerinin yetiştirildiği eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 

öğrenim boyunca edindikleri bilgileri ne derece kabullendikleri ve ne derece kendilerini yeterli gördüklerini 

belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının yeterlilik algıları; cinsiyet, yaş, kaçıncı 

üniversite, branş değişkenlerine göre incelenecektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli 

kullanılacaktır. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Dicle Üniversitesi Ziya 

Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde okuyan son sınıf öğretmen adayları oluşturacaktır. Araştırmada 

evrenin kendisine ulaşmak hedeflenmektedir. Veri toplama aracı olarak; kişisel bilgi formu ve Nartgün (2008) 

tarafından geliştirilen beşli likert tipindeki 24 maddelik “Öğretmenler için Ölçme ve Değerlendirme Genel 

Yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılacaktır. Veri toplama araçları ile elde edilecek verilerin analiz edilmesi için 

kullanılacak olan istatistiksel yöntemleri belirlemek amacıyla, verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını 

anlamak için Kolmogorov-Smirnov Z testi, verilerin homojenlik durumunu belirlemek için ise Levene testi 

uygulanacaktır. Elde edilecek sonuca göre parametrik ya da nonparametrik test türleri kullanılacaktır. Araştırma 

veri toplama sürecinde olduğu için elde edilecek bulgulara tam metinde yer verilecektir. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Daimi Bilim Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının Farklı 
Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Munise Seçkin Kapucu 

ESOGÜ, Turkey, muniseseckin@hotmail.com 

Daimi motivasyon bir eğitim çıktısı olarak ele alınmakta, yaşamboyu öğrenmenin sağlanması ve bilim eğitiminin 

ilerletilmesinde etkili bir faktör olarak görülmektedir. Bilim eğitiminin ilerletilmesi konusu bilimsel okur-yazarlık 

kavramı altında fen bilimleri öğretim programlarının vizyonunda karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin sadece 

okullarda öğrendiklerinin yeterli olmamakta bu nedenle öğrencilerin kendi istekleri ile okul dışında bilim 

öğrenmeyi sürdürmelerinin yani daimi bilim öğrenme motivasyonuna sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın 

amacı ortaokul öğrencilerinin daimi bilim öğrenmeye yönelik motivasyonlarını farklı değişkenlere göre 

incelemektir. Araştırmada bu amaçla, ortaokul öğrencilerinin daimi bilim öğrenmeye yönelik motivasyonları 

cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, yaşlarına, okul türüne, fen dersi başarı notlarına, anne-baba eğitim düzeylerine, 

evlerinde bilgisayar kullanma, televizyonda yer alan bilim-çocuk programlarını izleme ve herhangi bir bilimsel 

dergiyi takip etme durumlarına göre incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Fortus ve Vedder-Weiss 

(2014) tarafından geliştirilen Erdoğan, Çakır, Gürel ve Şeker (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Daimi Bilim 

Öğrenme Motivasyonu (Continuing Motivation for Science Learning)” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın 

yöntemi betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modelidir. Çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 

bahar döneminde, Eskişehir İli merkezinde yer alan 4 ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 1000 

öğrenci oluşturacaktır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde verilerin t-testi ve tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılacaktır. Ortaokul öğrencilerinin daimi bilim öğrenmeye yönelik motivasyonları, cinsiyet, sınıf 

düzeyi, yaş, okul türü, fen dersi başarı notu, anne-baba eğitim düzeyi, öğrencilerin evlerinde bilgisayar kullanma 

durumu, televizyonda yer alan bilim çocuk programlarını izleme durumu ve herhangi bir bilimsel dergiyi takip 

etme durumu değişkenlerine göre göre analiz edilecektir. 
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Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları Konusunda Öğretmen Görüşlerinin 
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Kürşad Yılmaz, Mustafa Çelik 

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey, mustafa.celik@dpu.edu.tr 

Pozitif psikoloji çalışmaları kapsamında önem kazanan konulardan biri de otantik liderlik davranışlarıdır. Otantik 

liderlik, kendini tanımaya dayalı olan, başkalarının yönelimlerine duyarlı olmayı içeren, teknik bakımdan çok 

yönlü olmayı gerektiren ve bu bağlamda liderlik eylemlerinde sinerji yaratan fonksiyonel bir süreçtir (Begley, 

2001). Otantik lider, eylemlerinin olumlu ya da olumsuz tüm sonuçlarını üstlenebilen, manipülasyona dayanmayan 

davranışlar sergileyen ve son kertede bu yaptıklarının astları tarafından algılanabildiği ölçüde otantik olan kişidir 

(Handerson ve Hoy, 1982). Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları konusunda 

öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara yanıt 

aranmıştır: 1) Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları konusunda öğretmen görüşleri nasıldır? 2) Okul 

yöneticilerinin otantik liderlik davranışları konusunda öğretmen görüşleri eğitim durumu, kıdem, okul türü ve okul 

büyüklüğü değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın evreninde, Kütahya il merkezinde görev yapan toplam 2512 

öğretmen bulunmaktadır. Örnekleme girecek öğretmenlerin belirlenmesinde oransız küme örnekleme tekniği 

kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü % 95 güven düzeyi için 334 olarak hesaplanmıştır. Bu çerçevede 350 

öğretmenden görüş alınmasına karar verilmiştir. Elde edilen veri toplama araçlarından kullanılabilir durumda olan 

338 tanesi ile analizler yapılmıştır. 

Araştırmanın verileri Gardner vd. (2005) tarafından geliştirilen Çeri-Booms (2009, 91) tarafından Türkçeye 

uyarlanan Otantik Liderlik Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, “Öz-Farkındalık, Önyargısız Değerlendirme, İlişkisel 

Şeffaflık, Etik” alt boyutlarında oluşmaktadır. Ölçek “1-Kesinlikle katılmıyorum ile 5-Kesinlikle katılıyorum” 

aralığından yanıtlanmaktadır. Ölçekten alınan puanın yükselmesi her bir boyuta ilişkin özelliğin yüksek olduğuna 

işaret etmektedir. Otantik Liderlik Ölçeğinin güvenirlik katsayısı α=.83’tür. Alt boyutların güvenirlik katsayıları 

ise şöyledir: Öz-farkındalık alt boyutu için α=.74, Önyargısız Değerlendirme alt boyutu için α=.78, İlişkisel 

Şeffaflık alt boyutu için α=.75, Etik alt boyutu için ise α=.79’dur. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, 

ANOVA, Kruskall Wallis H Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlere göre okul yöneticileri otantik liderlik davranışlarını bazen (AO=2,33, S=0,69) 

sergilemektedir. Katılımcılar, okul yöneticilerinin en çok İlişkisel şeffaflık (AO=2,44, S=0,83-Oldukça sık) 

boyutundaki davranışları sergilediğini düşünmektedir. Bu boyutu sırası ile Önyargısız değerlendirme (AO=2,39, 

S=0,88-Bazen), Etik (AO=2,31, S=0,73-Bazen) ve Öz-Farkındalık (AO=2,16, S=0,97-Bazen) boyutları 

izlemektedir. Katılımcıların, Otantik Liderlik Toplam Puan [X2(2)=3,98, p>.05]; İlişkisel şeffaflık [X2(2)=4,85, 

p>.05]; Etik [X2(2)=2,14, p>.05] ve Önyargısız değerlendirme [X2(2)=3,32, p>.05] boyutlarındaki görüşleri 

eğitim durumuna göre farklılaşmamaktadır. Katılımcıların Öz-farkındalık [X2(2)=10,49, p<.05] boyutundaki 

görüşleri ise eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacı 

ile yapılan Mann Whitney U Testi sonuçlarına göre [χ2(2)=4751,00, p<.05] anlamlı farklılık eğitim fakültesi 

mezunu öğretmenler (SO=151,79) ile diğer fakültelerden mezun olan öğretmenler (SO=197,48) arasındadır. 

Katılımcıların, Önyargısız değerlendirme [F(2-337)=0,81; p>.05] ve Öz-farkındalık [F(2-337)=0,38; p>.05] 

boyutlarındaki görüşleri kıdeme göre değişmezken, İlişkisel şeffaflık [F(2-337)=4,59; p<.05], Etik [F(2-

337)=10,30; p<.05] ve Otantik Liderlik Toplam Puandaki görüşleri [F(2-337)=3,17; p<.05] kıdeme göre 

değişmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin Otantik Liderlik Toplam Puan [F(4-337)=19,35; p<.05], 

İlişkisel şeffaflık [F(4-337)=6,92; p<.05], Etik [F(4-337)=43,18; p<.05], Önyargısız değerlendirme [F(4-

337)=21,96; p<.05] ve Öz-farkındalık [F(4-337)=8,55; p<.05] boyutlarındaki görüşleri okul türüne göre 

değişmektedir. Katılımcıların Otantik Liderlik Toplam Puan [F(2-337)=28,74; p<.05], İlişkisel şeffaflık [F(2-

337)=21,13; p<.05], Etik [F(2-337)=8,11; p<.05], Önyargısız değerlendirme [F(2-337)=23,89; p<.05] ve Öz-

farkındalık [F(2-337)=23,65; p<.05] boyutlarındaki görüşleri okul büyüklüğüne göre değişmektedir. Okul 

büyüklüğü ölçütü olarak okuldaki öğretmen sayısı alınmıştır. 
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Teachers in Character Education: Quality & Efficacy within the Process 

Ece Yolcu, Mediha Sarı 

Çukurova Üniversitesi, Turkey; ece_duser@hotmail.com 

Teachers and especially elemantary school teachers being in the students’ lives at a critical age have an indisputable 

role through character education in schools. Within this study, it was aimed to investigate the views of elementary 

school teachers regarding the qualities teachers should have in character education, their self-efficacy perceptions 

as a character educator and their views concerning the process in schools. Semi-structured interview forms were 

used to collect data and interviews were conducted with 15 teachers chosen on a volunteer basis from the schools 

within three different socio-economic levels in central towns of Adana. To analyze the data, content analysis was 

used. Through the analysis, it was seen that elementary school teachers indicated the qualities teachers should 

possess in character education primarily as being conscious, being educated for character education, revealing the 

differences, being patient, being a role model, being fair and treating students equally. Teachers stating that the 

teacher, school, family, student, administrative elements, environment and media tools are effective factors 

mentioned the presence of problems regarding similar factors. When they were asked to make some suggestions 

concerning these problems, they mostly focused on raising awareness of the family, school-family and 

neighbourhood cooperation, teacher’s being a role model, democratization of education, utilizing from social 

activities and educating teachers efficiently. According to these results, it is possible to assert that there is a need 

for changes in teacher education, character education should more specifically take place in curriculum and 

parents’ awareness concerning the field should be raised. It could be considered that this study is significant in 

terms of understanding the beliefs and needs of teachers related to their roles in character education and how they 

believe the effectiveness of the process could be advanced. 
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Türkiye ve Ontario Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması 

Memet Karakuş, Buket Turhan Türkkan 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey, bturhan@cu.edu.tr 

Bu araştırmanın genel amacı, Türkiye’de uygulanmakta olan Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı 

(TMÖP) ile Kanada’nın Ontario Eyaleti’nde uygulanan İlköğretim Matematik Öğretim Programı’nın (OMÖP) 5., 

6., 7. ve 8. sınıf düzeylerinde karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman 

incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan Türkiye’de 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 

uygulamaya konulan Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 

internet sitesinden, Kanada’nın Ontario Eyaleti’nde 2005 yılından itibaren uygulanan İlköğretim Matematik 

Öğretim Programı ise Ontario Eğitim Bakanlığı internet sitesinden edinilmiştir. Dökümanlardan elde edilen 

verilerin analizi ise betimsel analizi ile ele alınmıştır. Buna yönelik olarak, her iki öğretim programı betimsel 

analize yönelik olarak incelenerek veriler genel olarak ve sınıf düzeyi bazında ele alınmıştır. 

Çalışmadan elde edilen bulgulardan yola çıkılarak genel anlamda ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

•TMÖP’da duyuşsal becerilere yer verilirken, OMÖP’da duyuşsal beceriler yer almamaktadır. 

•OMÖP’da disiplinlerarası anlayışa vurgu yapılırken, TMÖP’da disipliner bir yaklaşım söz konusudur. 

•Her iki programın da öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme süreçlerine yönelik açıklamalar benzer özellikler 

göstermektedir. 

•OMÖP’da, TMÖP’a göre kazanımlar daha genel olarak ifade edilmiş olup, TMÖP’da kazanımlar daha ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır. 

•TMÖP’da Geometri ve Ölçme öğrenme alanları birlikte ele alınırken, OMÖP’da ise Geometri ve Uzamsal His ile 

Ölçme öğrenme alanları ayrı olarak düzenlenmiştir. OMÖP’da Veri Yönetimi ve Olasılık öğrenme alanları bir 

arada düzenlenirken, TMÖP’da Veri İşleme ile Olasılık öğrenme alanları ayrı ayrı ele alınmıştır. Geometri ve 

Ölçme ile Veri İşleme ve Olasılık konuları birbirine yakın olmakla birlikte nitelik bakımından çok farklı özellikler 

de içermektedir. 

•Alt öğrenme alanları OMÖP’da her sınıf düzeyinde düzeyi artarak tekrarlarken, TMÖP’da tekrarlar bulunmakla 

birlikte alt öğrenme alanları ve yer alan konular değişmektedir. Bu nedenle OMÖP’da kazanımların 

düzenlenmesinde sarmallık daha fazla görülmektedir. 

•OMÖP’da sayılar ve sayılarla işlemlere yönelik kazanımların basamak değerleri TMÖP’dakine göre daha 

düşüktür. 

•Geometri öğrenme alanına yönelik olarak, OMÖP’da aynı sınıf düzeyinde daha üst düzey kazanımlara yer 

verilmiştir. 

•Cebirsel ifadeler ve denklem konularına yönelik kazanımlar, OMÖP’da daha alt düzeydeki sınıflarda verilmeye 

başlanmaktadır. 

•Veri toplama ve veri analizine yönelik kazanımlar incelendiğinde her iki öğretim programında da benzer özellikler 

olduğu belirlenmiştir. 

•TMÖP’da olasılık öğrenme alanına yönelik kazanımlar sekizinci sınıf düzeyinde yer alırken, olasılık öğrenme 

alanına yönelik kazanımlar OMÖP’da beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf düzeylerinde yer verilmiştir. 

Ulaşılan sonuçlara yönelik, TMÖP’de disiplinlerarası yaklaşıma yönelik düzenlemeler yapılması ve içerik 

düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesi, bazı konuların hangi sınıf düzeyinde verilebileceğine yönelik yeni 

araştırmaların yapılması ve bu araştırma sonuçlarının programa yansıtılması önerilmektedir. 
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Fatih Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Akıllı Tahtaların İşlevselliği 

Kenan Sahillioğlu, Seydi Battal Bertlek 

Yıldırım Beyazit Üniversitesi, Turkey, kenansah@gmail.com 

Türk Eğitim Sisteminin en kapsamlı ve maliyetli projelerinden biri olarak bilinen Fatih Projesi kapsamında 

okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarda 620.000 dersliğe dizüstü bilgisayar, projeksiyon 

cihazı ve internet altyapısı sağlanması öngörülmüştür. Bu devasa projenin en önemli saç ayaklarından birisini ise 

okullara alınan akıllı tahtalar (smart board) oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve 

okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla BT araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına 

hitap edilecek şekilde derslerde etkin kullanımını amaçlayan bu proje kapsamında alınan akıllı tahtalar eğitim 

bütçesinden oldukça büyük bir pay harcanmasına sebep olmuştur. İddialı bir değişim hareketini sembolize eden ve 

okullarda dijital devrime sebep olan bu tahtalar kısa süre içerisinde eğitim gündeminin üst sıralarına yerleşmiş ve 

birçok araştırmacı okullara kurulan bu tahtaların işlevselliğini tartışmaya başlamıştır. An itibariyle neredeyse köy 

okullarında bile okul demirbaşları arasına giren ve fiyat açısından pek te mütevazi sayılamayacak bir eğitim 

donanımı olan akıllı tahtalarımız okullarda tahta kalemi ile yazılabilecek yazı tahtası olarak mı kullanılmakta, 

yoksa içinde modern eğitim teknolojilerini barındıran ve öğrencilerimize küreselleşen dünyanın kapılarını aralayan 

dokunmatik ekranı ile mi işlev göstermektedir. Rekabetçi eğitim anlayışını ve eğitim teknolojilerini en üst seviyede 

kullanan özel okulların bile gerisinde kaldığı bu devasa eğitim yatırımı derinlemesine tartışılması gereken temel 

konular arasında yer almaktadır. Bilgi teknolojilerine ulaşım ve sunduğu internet altyapısıyla fatih projesi ve bu 

projenin en temel yatırım kalemlerinden biri olan akıllı tahtalar aynı zamanda birçok akıllı tahta uyumlu eğitim 

materyalini ihtiyaç haline getirmiş, eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketler hızla materyal üretim 

işine konulmuşlardır. Diğer bir değişle yeterli planlama ve ar-ge çalışması yapılmadan alınan bu cihazlar kilitli 

halde çürümeye terkedilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının birçok eğitim platformu ve teknoloji şirketi ile yaptığı 

protokoller sayesinde akıllı tahtalarda kullanılabilecek birçok materyal üretilmiş ve tahtalar öğrenciler için video 

izleme aygıtı olarak yer ettikleri işlevlerini yitirmeye başlamışlardır. Öğretmenlerin birçok kez zarar görmesinden 

endişe ettikleri akıllı tahtaların mahfazaları uzun süre sonra açılmaya başlamıştır. Medya organlarına yansıdığı 

üzere mülki amirlerin okulları gezmeye gittikleri anlarda bile kilitlenen akıllı tahtaların anahtarlarının 

bulunamaması aşırı korumacı tutuma örnek olarak gösterilmektedir. Bu yönden bakıldığında okullarımızda kurulu 

olan akıllı tahtaların eğitim işlevinin sorgulanması ve fayda analizinin yapılması zorunluluk haline gelmektedir. 

Bu çalışma çok geniş ve derin bir çalışmaya öncülük ederek akıllı tahtaların eğitimsel işlevlerini tartışmayı ve 

okullardaki kullanım oranını yapılacak nicel çalışmalarla ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda örneklem 

grubundaki okullarda akıllı tahtaların kullanım amaçları derinlemesine incelenerek kullanım oranları yapılacak 

anketlerle araştırtılacaktır. Elde edilen veriler SPSS programında faydalanılarak analiz edilecek ve 

değerlendirilecektir. Yapılan anket çalışmalarıyla birlikte sektörün içinde bulunan teknoloji şirketleri ile bire bir 

görüşmeler planlanmış olup bu görüşmeler neticesinde ortaya çıkarılacak bir durum analizinin sonucunda 

değerlendirme ve öneriler sonuç kısmında yerini bulacaktır. Çalışmanın eğitim yöneticilerine ışık tutacak bilgi ve 

veri içermesi modern eğitim yaklaşımları açısından eğitim sistemimizi şekillendirecek ve bizi bir adım ileriye 

götürecektir. Çalışmanın günümüz eğitim sistemini yarınlara hazırlamak maksadıyla yapılan çalışmaların 

verimliliğine olumlu katkı sağlayacağı ve okullara yerleştirilen modern eğitim teknolojileri ve bilgi iletişim 

aygıtlarının zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkartması beklenmektedir. 
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Farklı Sosyolojik Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye'de Mesleki ve Teknik Ortaöğretimin 
İşlevleri 

Çağdaş Ümit Yazgan 

Anadolu Üniversitesi, Turkey, cyazgan@anadolu.edu.tr 

Türkiye'de Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını; sosyolojik düzeyde işlevselci yaklaşım çerçevesinde 

bütünleştirici bir süreç olarak ele almak mümkün olduğu gibi eşitsizlik, sosyal dışlanma, hiyerarşilerin yeniden 

üretimi bağlamında ayrıştırıcı bir süreç olarak da ele almak mümkündür. 

Konuyu işlevselci bakış açısıyla ele alan teorik yaklaşımlar, mesleki ve teknik eğitimi; bireyleri iş gücü piyasasına 

hazırlayan, çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştiren ve çalışma hayatına genç yaşta katılmak isteyen 

iş gücünün taleplerini karşılayan bir süreç olarak ele almaktadır. İşlevselci bakış açısıyla mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumları, bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, becerileri kazandırarak, iş gücünün niteliğini 

arttırmakta dolayısıyla toplumun kalkınmasına katkı sağlamaktadır. İşlevselci yaklaşımlar çerçevesinde Türkiye'de 

mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli ve olumlu işlevler 

üstlenmektedir. Ancak konuyu daha çok eşitsizlik ve sosyal dışlanma açısından ele alan teorik yaklaşımlar ise, 

mesleki ve teknik eğitimi, toplumsal eşitsizlikleri bir kuşaktan diğerine aktaran ve bu yolla mevcut sosyal ve 

ekonomik eşitsizlikleri yeniden üreten bir süreç olarak değerlendirmektedir. Çatışmacı yaklaşım şemsiyesi altında 

toplanabilecek, yaklaşımlar toplumu eşitsizlikler temelinde ele almalarına paralel biçimde eğitimi de eşitsizlikler 

temelinde ele almaktadır. Bu yaklaşım, eğitimde fırsat eşitliğinin bir yanılsama olduğunu vurgulamakta ve 

öğrencilerin sınıfsal arka planlarına odaklanmaktadır. Bu ikinci ana akım yaklaşım, mesleki ve teknik 

ortaöğretimin mevcut sınıfsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmadığına hatta bu eşitsizlikleri güçlendirdiğini 

savunmaktadırlar. 

Bu bildiri, teorik düzeyde bir çalışma olup, belirtilen ana sosyolojik yaklaşımlar çerçevesinde, Türkiye'de mesleki 

ve teknik orta öğretimin işlevlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bildiride, belirtilen iki ana yaklaşım 

çerçevesinde, mesleki ve teknik ortaöğretime ilişkin daha önce yapılmış saha araştırmaları, tezler, raporlar, 

kalkınma planları, şura kararları vb. çalışmaların verileri sistematik olarak değerlendirilecektir. 

 

“La autoridad pedagógica como problema y desafío en la agenda de la pedagogía” 

María Isabel Juri, Liliana del Carmen Abrate, María Eugenia López, Analia Van Cauteren 

Universidad Nacional de Córdoba- Argentina, Argentina, fliaromerojuri@yahoo.com.ar 

El trabajo que se presenta es parte de lo producido en el marco de los proyectos de investigación aprobados por la 

Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba – Argentina- períodos 2012-2013 y 2014-

2015, sobre el tema de la autoridad pedagógica en las escuelas secundarias de la Ciudad de Córdoba. 

El objetivo central fue identificar qué características reúne el ejercicio de la autoridad desde dos perspectivas: 

desde los docentes y desde los estudiantes. 

En esta presentación se abordan, a modo de síntesis, cuestiones metodológicas, particularmente cuando se investigó 

la perspectiva de los estudiantes y algunos resultados. 

En lo metodológico, considerando las características de los sujetos de estudio, significó un desafío central construir 

un dispositivo que permitiera contar con expresiones genuinas, de allí que se presentan algunos logros y desafíos 

al respecto. En cuanto a los resultado: los referidos a la perspectiva de los profesores, se identifican temáticas 

recurrentes en sus dichos, tales como: el control de la conducta y las actividades del aula, el compromiso en los 

vínculos y la obediencia. Respecto a la perspectiva de los estudiantes; a partir de ciertas categorizaciones,se pone 

en tensión sus decires con las preocupaciones de los docentes. 
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Las trayectorias de aprendizaje de los adolescentes en la sociedad de la información: un 
reto para la escuela 

Anna Engel, César Coll, Mariana Largo, Antono Membrive, Iris Merino, Judith Oller, María José Rochera  

Universitat de Barcelona, España, anna.engel@ub.edu 

La escuela en la actualidad se enfrenta al reto, entre otros, de tener en cuenta el conjunto de experiencias de 

aprendizaje del alumnado y no solo las que tienen lugar en el ámbito de la educación formal. En efecto, una de las 

características más destacadas de la sociedad de la información es la constatación de que el aprendizaje no solo 

ocurre a lo largo de la vida sino también a lo ancho de la vida. Esta visión de la educación, en la que el aprendizaje 

ya no se considera restringido a los muros de las instituciones de educación formal, pone el foco de atención sobre 

los itinerarios o trayectorias de aprendizaje por los que transita el alumnado. Cada alumno recorre su particular y 

singular trayectoria de aprendizaje conformada por el conjunto de contextos y las actividades en las que participa, 

el grado en que aprovecha las oportunidades de aprendizaje que le ofrecen, los intereses que generan y las personas 

con las que interactúa y que son fuente de ayuda a sus aprendizajes. Esta visión de la educación alerta sobre la 

necesidad de conectar lo que se hace y aprende dentro de la escuela con lo que se hace y aprende fuera de la 

escuela, incorporando en las aulas los aprendizajes y las experiencias de aprendizaje que tienen lugar en otros 

contextos. 

En este marco, el objetivo del trabajo que presentamos es identificar las experiencias de aprendizaje fuera de la 

escuela que los adolescentes señalan como relevantes y significativas y, a partir de las mismas, describir los tipos 

y características de los contextos socio-institucionales en los que estas experiencias tienen lugar y las actividades 

a las que aparecen asociadas, así como los tipos y caracteristicas de los aprendizajes que llevan a cabo. Para ello, 

se ha aplicado un cuestionario a dos muestras de adolescentes de 13 y 16 años (460 y 535 alumnos, 

respectivamente). Los resultados muestran en líneas generales, y más allá de algunas diferencias significativas 

relacionadas con factores como zona de residencia (rural / urbana), nivel socioeconómico (medio-alto / medio-

bajo), género (masculino / femenino) y franja de edad, que las actividades que los alumnos refieren como 

experiencias de aprendizaje son muy numerosas y les permiten adquirir conocimientos de diferente naturaleza, no 

siempre relacionados con los que adquieren en contextos de educación formal. 

Las conclusiones apuntan algunas reflexiones sobre la necesidad de que la escuela abandone el modelo de 

educación tradicional para acercarse progresivamente a un modelo de educación distribuida e interconectada, que 

vaya más de acuerdo con las características y exigencias de la ecología de aprendizaje característica de la sociedad 

de la información. 
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La gestión y el trabajo con los padres de familia para lograr la mejora escolar 

René Guadalupe González Chapa1, Mireya Chapa Chapa2 

1Secretaría de Educación Pública, Méjico 

2Escuela Normal Pablo Livas, Méjico, renedrumer@me.com 

La gestión escolar puede convertirse en un factor de mejora y el trabajo del director en una institución marca una 

diferencia (Romero, 2008). Las exigencias que la sociedad y el sistema educativo mexicano, entre las que se 

considera la autonomía de la escuela como un derecho constitucional y parte de la legislación educativa, y se piensa 

a la escuela como la unidad primaria para la mejora a partir de la redistribución de autoridad (Gómez Morín, 2015) 

otorgan al directivo nuevas funciones. Además, se espera una mayor participación de los padres de familia y la 

comunidad, a través de los Consejos de Participación Social, que se constituyen como elementos clave para la 

toma de decisiones relativas a la escuela (Nuño, 2016). Al trabajar con los padres de familia de manera coordinada, 

es posible lograr mejoras en la infraestructura y organización de la escuela, pero es necesario asumir las 

responsabilidades que corresponden a cada parte. Anticipándose a esta dinámica, mediante el uso eficiente de los 

apoyos gubernamentales y la participación de la comunidad, una escuela primaria rural, ubicada en el norte del 

estado de Nuevo León, México, logró organizarse de manera que en un lapso de siete años, pasó de ocupar tres 

aulas a contar con espacios de biblioteca, comedor, aula de computación e instalaciones deportivas, todo por medio 

de la gestión escolar como agente para la mejora. El avance en la infraestructura escolar y el fortalecimiento del 

trabajo colegiado de los profesores favoreció la imagen de la escuela en las comunidades aledañas, lo que 

incrementó la población escolar, además de elevar la permanencia y las evaluaciones obtenidas por los estudiantes 

en las mediciones externas de Español y Matemáticas. 

Referencias: 

Gómez Morín, L. (2015). El valor de la autonomía escolar para la equidad y la inclusión. Recuperado el 13 de 

febrero de 2016, de http://basica.sep.gob.mx/autonomiaydesercion.pdf 

Nuño, A. (26 de Enero de 2016). La escuela al centro llevará la reforma educativa a las aulas: SEP. Entrevistas 

reporte 98.5. (A. Micha, Entrevistador) México: Excelsior. 

Romero, C. (2008). Hacer de la escuela una nueva escuela. Educación y mejora de la gestión escolar. Argentina: 
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The Family Involvement on Motivating Young Saudi Females to Become Bilingual 

Ana Gil Garcia1, Mercedes Mariella Cardella2 

1Northeastern Illinois University, United States of America, A-Serafin@neiu.edu 

2Prince Muhammad Bin Fahd University, Saudi Arabia  

The push for English acquisition have made countries rethink their internal academic curriculum affairs across all 

levels of education, K-12. Traditionally, most countries used their first national language as the mode of instruction 

in the classroom. In recent years, due to technological demands and social media networking, higher education 

institutions have created ways to adapt to the business language approach to deliver teaching and learning. 

English, a universal language, has officially become the number one language of the global village. However, 

learning English has become more than a mere desire, but a necessity due to the cross international social 

interactions, business and marketing interface, political communication, and religious presence. Learning English 

as a foreign language and later acquiring it as a second language has increasingly developed as the number one 

strategy for success of most universities and colleges worldwide. The Kingdom of Saudi Arabia is not an exception. 

The majority of the KSA Universities are using courses solely instructed in English. For that reason, Universities 

are aggressively recruiting native speakers of English to teach courses delivered in that language as well as to equip 

students with the English skills and knowledge they need before enrolling in a formal professional major. In Saudi 

Arabia, not only Universities are embarking on that trend, but K-12 schools are following suit. The female 

students—the protagonists of this case study, at a University located in the Eastern Province of KSA, arrive to the 

institution equipped with basic knowledge of the English language. It is observed that students who are at the level 

of advanced proficiency speak the foreign language when it is commonly used at home. Some students are at the 

beginning stages of the language and become proficient through a series of classes that focus on reading, writing, 

listening, and speaking. 

For the purpose of this study, freshman female Saudi students were asked to write about their motivation to learn 

English as a foreign language. To collect data, students wrote essays about their motivational factors to learn 

English as a second language. The methodology included the use of the five “W” question approach: what, who, 

when, where and why. Surprisingly, the primary motivators to learn the language were parents at home. Secondly, 

social media outlets that allow them to communicate with new overseas friends, and thirdly personal and 

professional reasons to make themselves more marketable in todays’ competitive world. One of the participants 

wrote: “…when I was a child, I asked my parents to read a story with colorful pictures before going to sleep. I feel 

that those stories opened my mind and created a mental picture of my English world…”; another girl wrote that 

“My parents are my main reason to have learned how to read and write in Arabic and English because they wanted 

me to be a well-educated woman…”. 
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Le développement des compétences « transversales » à travers des activités bénévoles: 
la question de la transversalité 

Albina Khasanzyanova 

Université de reims champagne Ardenne, France, albina.khasanzyanova@univ-reims.fr 

Dans une période où l’école n’a plus le monopole de la diffusion des savoirs, la forme scolaire est de plus en plus 

interrogée. C’est au début des années soixante-dix que des remises en cause décisives apparaissent avec 

l’émergence des concepts d’apprentissage informel et non formel qui constituent un exemple de réponse aux 

critiques portant sur les insuffisances du système éducatif traditionnel (Illich, 1971, La Belle, 1982). Si cette 

classification est aujourd’hui nuancée certains proposent de situer ces apprentissages dans un « continuum » 

(Paulson 1972, Pain 1990, Brougère et Bézille, 2007 ; Fabre, 2014). D’autres montrent que non seulement les 

frontières entre non formel, informel et formel sont floues mais qu’elles sont aussi poreuses (Poizat, 2003). Les 

logiques de ces différentes formes éducatives s’entrecroisent et rentrent parfois en concurrence. 

La question posée par les apprentissages informels parfois qualifiés d’apprentissages « buissonniers » est leur 

manque de visibilité (Schugurensky, 2007). L’usage et la généralisation de la notion de compétences, qui renvoie 

à la mise en œuvre de savoir dans l’action, constituent une entrée qui a permis de formaliser les apprentissages 

réalisés hors de l’école. 

A partir de deux enquêtes, une par questionnaire et l’autre par entretien semi-directif, menées auprès de jeunes 

bénévoles (18-30), nous avons montré que l’engagement dans les activités bénévoles conduit les individus à se 

former et à développer des nouveaux apprentissages nourris « par action. L’objectif de cette communication est 

de s’intéresser aux modalités d’identification des compétences dites transversales acquises par les bénévoles 

Celles-ci, aussi appelées compétences génériques ou soft skills souvent distinguées de compétences techniques ou 

instrumentales peuvent être mobilisées à la fois dans des contextes scolaire et extrascolaire. 
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La situation enseignement-apprentissage en SVT ‘’difficultés et obstacles ‘’ 

Manar Elfatri, Fatiha Kaddari 

Facultés des Sciences Dhar Mahraz Fès, Maroc, elfatri_manar@yahoo.fr 

Nous vivons dans un monde socialisé où les interactions entre les gens qui se faisaient autrefois au travers de 

rencontres physiques ou il y a moins longtemps par des moyens de communication de personne(s)-à-personne(s) 

(téléphone, fax, e-mail), passent maintenant par des plateformes de communication, d’échange, de partage que l’on 

appelle « réseaux sociaux » qui représentent aujourd’hui un des usages prédominants sur le Web. 

Grâce à ces réseaux et plus particulièrement le ‘’Facebook’’ nous avons pu connaître les différentes obstacles 

rencontrés par les enseignants et les élèves dans la situation ‘’enseignement-apprentissage’‘ en SVT, afin de 

caractériser des stratégies adoptées pour les surmonter. 

La méthodologie retenue a été de poser une question sur les différentes pages Facebook regroupant les professeurs 

des sciences de la vie et de la terre. 

« En tant qu’enseignants, nous savons par expérience que l’enseignement et l’apprentissage des sciences de la vie 

et de la terre posent de multiples difficultés chez les apprenants de différents cycles de l’enseignement. 

Quels sont d’après vos expériences professionnelles les difficultés rencontrées dans l’enseignement de cette 

matière ? » 

Les réponses obtenues nous a permis d’identifier les besoins des enseignants en terme de ressources et des 

formations et de réfléchir sur des méthodes dont il faut élaborer les stratégies pédagogiques pour améliorer 

l’apprentissage des apprenants. 

Ensuite, dans un deuxième lieu, nous avons vérifié ces obstacles à l’aide d’un questionnaire, qui était adressé aux 

professeurs de SVT collège et lycée et aussi aux élèves de baccalauréat et de 3ème année collège au cours du mois 

de Mai dernier, afin de recueillir les données de manière efficace. 
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Pragmatizmin Eğitime Yansıması Olan Yapılandırmacılığın Değer Eğitimine Bakışı 

Mehmet Akif Sözer1, Gülsüm Yıldırım2 

1Gazi Üniversitesi, Turkey 

2Hakkari Üniversitesi, Turkey, yildirimgulsum27@gmail.com 

Toplumu toplum yapan dinamiklerden birisi sahip oldukları değerlerdir. Toplumlar kendi değerlerini sonraki 

kuşaklara aktarmak için eğitim sistemleri kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda değerlere olan eğilim artmış ve 

eğitim sistemleri içinde değerler özel bir öneme sahip olmuştur. Bu bağlamda eğitim sisteminin oturtulduğu felsefe 

de önemli olmaktadır. Çünkü aksiyoloji (Ahlak/Değer Felsefesi) felsefenin önemli bir alanı olmakta ve felsefenin 

değerlere bakışını ele almaktadır. Ayrıca bu şekilde eğitimde değerlerin verilmesinde kullanılacak yaklaşımlarda 

belirlenmektedir. 2004-2005 yılında öğretim programları dünyadaki genel eğilimlere bağlı olarak 

yapılandırmacılık temeline oturtulmuştur. Yapılandırmacılık temelde pragmatizmin eğitime yansıması olduğu 

söylenebilir. Pragmatizm öz itibariyle bir amaca odaklanarak teolojik ve sonuçcu bir felsefe olarak her ne sebeple 

olursa olsun başarı ile sonuçlanmayan fikir veya eylemi kabul etmeyen bir anlayışa sahip felsefik görüştür (Bilgin, 

2010). Pragmatizmin temelinde fayda anlayışı vardır. Pragmatizmde düşünce ve zihinsel faaliyetler faydaya göre 

değerlendirilir (Türer, 1996). Pragmatizmde mutlak bir doğru yoktur ve gerçekler bir icada benzetilmekte ve bu 

icatlar insanlar tarafından keşfedildiğini ileri sürümektedir (Erdem, 2012). Bilgi ise deneyim ile sürekli gelişen 

bilinç ırmağında, seçilerek merkeze alınan düşüncelerin eylemlere dönüştürülmesidir. (Pınarbaşı, 2011). 

Pragmatizm, yapılan tüm eylemlerin sonuçlarında fayda anlayışı ile hareket etmektedir. Mutlak bir hakikati kabul 

etmeyen pragmatizmde değerlerde öznel bir yapıya sahip olmaktadır. Ancak hangi eylemlerin iyi hangilerinin kötü 

olarak kabul edileceğine dair filozoflar arasında fark bulunmaktadır. Locke iyi ve kötü, haz ve acının ortaya 

koyduğu özgürce yapılan eylemlerin kanunlara uyup uymadığı şeklinde iyi ve kötüden söz ederken, Hume, haz 

tecrübesi ve ahlaki değerlerin genellikle bir eylemin faydalı olduğunun farkına varmakla ve onun kabul edilen 

ahlaki ve sosyal normlara uygunluğuyla bağlantılı olduğunu belirtir. Kant, eylemlerin ahlaki olarak tek doğruluk 

ölçütü olarak fayda/haz üretmesi olduğunu belirtirken, pğragmatizmin eğitimde uygulanmasını sağlayıp 

yayılmasını sağlayan Dewey ahlâkı toplumsal bir kurum olarak görmekte ve Dewey iyi ve kötüyü değerlendirirken 

yüzden ikili ayırım yerine amaç, güdü ve sonucun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtir. Görüldüğü 

üzere pragmatist filozoflar iyi ve kötü kavramını genel olarak davranışların sonuçlarına göre ele almaktadır. 

Toplumun iyi ve kötüye bakışı değer eğitiminde kullanacağı yaklaşımı da etkilemektedir. Değer eğitiminde 

değerlerin doğrudan aktarıldığı değerleri telkin etme yaklaşımı, öğrencinin kendi değerini keşfetmesini sağlayan 

değer açıklama yaklaşımı, en iyi ve en uygun değeri ele alan ve bilimsael yolları kullanan değer analiz yaklaşımı 

ve ahlaki iklimleri ele alan Kolhberg’in ahlaki gelişim kuramına dayanan yaklaşımlardan biri ile verilmektedir. 

Ancak Türkiye’de değer eğitiminde bütün yaklaşımlar toplu şekilde kullanılarak verilmeye çalışıldığından değer 

eğitimi etkili olamamakta ve farklı sorunlara neden olmaktadır. Değer eğitiminde kullanılacak yaklaşımdan önce 

felsefenin belirlenmesi ve bu felsefeye göre değer eğitiminin yapılması gerekmektedir. 
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Öğretmen Adaylarının Pedagojik Yeterlik Algıları İle Öğretmenlik Mesleğine İlişkin 
Tutumları Arasındaki İlişki 

Abdullah Adıgüzel 

Düzce Üniversitesi, abdullahadiguzel@duzce.edu.tr 

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranış formlarını içeren pedagojik yeterlik ile öğretmenlik mesleğinde 

başarının belirleyicisi olan öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların birbirleriyle ilişkisi ve birbirlerini etkileme 

durumları merak konusu olmuştur. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının pedagojik yeterlik algıları ile 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir Araştırmanın çalışma evrenini, Harran 

Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2014–2015 öğretim yılı bahar döneminde çeşitli 

branşlarda kayıt yaptıran 500 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarının tamamına ulaşılması 

hedeflendiğinden örneklem alma yoluna gidilmemiş ve tüm öğretmen adaylarına er iki ölçme aracı gönderilmiştir. 

Dönen ölçme araçlarından 487 tanesi değerlendirilebilir olarak kabul edilmiştir. 

Elde edilen bulgulara dayalı olarak, öğretmen adaylarının pedagojik yeterlik algılarının orta düzeyde olduğu 

görülmüştür. Pedagojik yeterliğin alt boyutları açısından bakıldığında öğretmen adaylarının kendilerini en zayıf 

hissettikleri alan “Dersi Sonuçlandırma Etkinlikleri” alanı olurken, bunu “Ders Öncesi Etkinlikler”, “Derse 

Hazırlık Etkinlikleri” ve “Dersi Geliştirme Etkinlikleri” izlemektedir. Öğretmen adaylarının genel olarak 

pedagojik yeterlik algılarının beklenilen düzeyde olmadığı söylenebilir. Öğretmen adaylarının özellikle dersi 

sonuçlandırma etkinlikleri açısından ciddi bilgi ve beceri ihtiyacında oldukları anlaşılmıştır. Öte yandan, öğretmen 

adaylarının pedagojik yeterlik algıları; cinsiyet, medeni durum, branş, öğretmenliği tercih nedeni, interneti 

kullanım amacı ve yaşlarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, pedagojik yeterlik algılarından daha yüksek olmasına rağmen 

beklenilen düzeyde olmamıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları; branşa, 

öğretmenliği tercih nedenine ve interneti kullanım amacına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının branşına göre baktığımızda, farkın biyoloji branşındaki adaylar ile diğer branşlardaki adaylar 

arasında biyoloji branşındakilerin lehinde ortaya çıkmıştır. Böylece biyoloji branşındaki öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine karşı tutumları diğer branşlara göre daha olumlu olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının 

öğretmenliği tercih nedenlerine baktığımızda ise, farkın kendi isteği ile tercih edenlerle, iş olanağı olduğu için 

tercih edenler arasında iş olanağı olduğu için tercih edenler lehinde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçta aslında 

beklenilen bir sonuç değildir. Genellikle kendi isteği ile öğretmenliği tercih edenlerin öğretmenlik mesleğine karşı 

tutumlarının daha olumlu olması gerekmektedir. Ancak bu çalışmada iş olanağı olduğu için öğretmenliği tercih 

ettim diyenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmen 

adaylarının İnternet Kullanma amacına göre farkın interneti araştırma amaçlı olarak kullananlar ile interneti diğer 

amaçlar için kullananlar arasında interneti araştırma amaçlı olarak kullananlar lehinde olduğu belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının pedagojik yeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına karşılaştırmalı 

olarak incelendiğinde; Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum ortalamalarının, Pedagojik 

Yeterlik Algılarından daha olumlu olduğu görülmüştür. Ancak, öğretmen adaylarının hem öğretmenlik mesleğine 

ilişkin tutumları hem de pedagojik yeterlik algıları beklenilen düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen 

adaylarının pedagojik yeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasında yüksek düzeyde, pozitif 

yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum, Öğretmen Adaylarının 

Pedagojik Yeterlik Algısındaki toplam varyansın yaklaşık olarak yarısından fazlasını açıklamaktadır. Regresyon 

katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre öğretmen adaylarının pedagojik yeterlik algıları, 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar değişkenini anlamlı düzeyde yordadığı söylenebilir. 
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Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeyleri İle Genel Özyeterlik Düzeyleri 
Arasındaki İlişki 

Abdullah Adıgüzel 

Düzce Üniversitesi; abdullahadiguzel@duzce.edu.tr 

Özyeterlik bir bireyin herhangi bir davranışı hakkındaki kendi yorum ve değerlendirmelerini de kapsamaktadır. 

Bu bağlamda belli bir meslek edinmek amacıyla üniversiteye gelen öğrencilerin, toplumun onayladığı ve kabul 

ettiği bir ahlaki olgunluk düzeyine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, üniversite öğrencilerinin kendi 

yeteneklerinin farkında olan zorluklara göğüs geren, yılmayan, ısrarcı ve başarıya endeksli olmaları gerekmektedir. 

Bu araştırmanın genel amacı, üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyleri ile genel özyeterlik algıları 

arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Araştırmanın çalışma evrenini, 2014–2015 öğretim yılı bahar döneminde Harran Üniversitesinin değişik 

fakültelerinde okuyan lisans son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Harran üniversitesinde son sınıf öğrencisi olan 

8 fakülte bulunmaktadır. Bu fakültelerdeki toplam son sınıf öğrenci sayısı ise 3600 civarındadır. Çalışmada her 

fakültedeki son sınıf öğrencilerinin %20’sine ulaşılması hedeflenmiştir. Böylece çalışmanın örneklemini 720 son 

sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan ölçekler 720 öğrenciye 

gönderilmiştir. 

Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunluğa ilişkin algılarının çoğu zaman 

olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ahlaki olgunluğa ilişkin bu algıları cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde 

farklılık göstermiştir. Erkek öğrencilerin ahlaki olgunluk konusundaki algıları kız öğrencilerin aynı konudaki 

algılarına göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Bu durum erkek öğrencilerin ahlaken kendilerini kızlardan daha 

olgun gördükleri anlamına gelmektedir. Yine üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunluğa ilişkin algılarının, 

okudukları fakülte ve okudukları bölümü tercih nedenlerine göre değişmediği, fakülte ve bölüm farklılığın 

öğrencilerin ahlaki olgunluk algılarına etki eden bir faktör olmadığı belirlenmiştir. Öte yandan öğrencilerin ahlaki 

olgunluk algılarının interneti kullanım amacına ve aylık kitap okuma sayısına göre anlamlı düzeyde farklılık 

gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre interneti araştırma yapma amaçlı olarak kullanan öğrencilerin ahlaki 

olgunluk algıları interneti diğer amaçlar için kullanan öğrencilere göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu 

interneti araştırma amaçlı olarak kullanan öğrencilerin yasal ve etik kurallar konusunda hassas olduklarını 

göstermektedir. Bu hassasiyet öğrencilerin ahlaki olgunluk konusunda olumlu algılara sahip olmalarını sağlamıştır 

Üniversite öğrencilerinin görüşleri, genel özyeterlik düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Bu da 

öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin ve iş başarma güdülerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 

Üniversite öğrencilerinin kendilerine ilişkin olumlu tutum içinde olmaları, kendilerini tanımaları ve başarılı 

olacaklarına ilişkin inançlarının yüksek olması olumlu olarak karşılanabilir. 

Üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunluk algılarına ve genel özyeterlik düzeylerine ilişkin görüşlerinin aritmetik 

ortalamaları çoğu zaman aralığını göstermektedir. Ancak her iki değişkenin aritmetik ortalama değerlerine 

bakıldığında göreceli de olsa öğrencilerin genel özyeterlik düzeylerinin, ahlaki olgunluk düzeylerinden daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Buda öğrencilerin hem ahlaki olgunluk hemde genel özyeterlik konularında kendileri 

hakkında olumlu görüşlere sahip olmalarına rağmen özyeterlik inançlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Öte 

yandan, üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunluk algıları ile genel özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin anlamlı 

olduğu belirlenmiştir. Böylece ahlaki olgunluk algısı, öğrencilerin genel özyeterlik düzeylerindeki toplam 

varyansın yaklaşık yüzde kırkını açıkladığı ve kapsayıcılık açısından yeterli olduğu anlaşılmıştır. Ahlaki olgunluk 

ve genel özyeterlik düzeyleri arasında hem ikili hem de kısmi korelasyonlar incelendiğinde, ahlaki olgunluk algısı 

ve genel özyeterlik düzeyleri arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre öğrencilerin genel özyeterlik düzeyleri, 

ahlaki olgunluk algısı değişkenini anlamlı düzeyde yordadığı söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: üniversite, öğrenci, ahlaki olgunluk, özyeterlik 
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Öğretmenlerin Mesleki Hedefleri 

Anıl Diren Öz1, Özcan Ekici2, Mehmet Demirkol2 

1Milli Eğitim Bakanlığı, Turkey 

2Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, sean_2645@hotmail.com 

Araştırmanın amacı, ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin mesleki hedeflerinin 

belirlenmesidir. Öğretmenlik tarihten günümüze dek insanların sahip olduğu meslekler içerisinde en anlamlı 

olanıdır. Öğretmenlik, ürünü insan olan vazifesi ve gücü nispetinde erdemli, basiretli, saygın, gelişime ve 

yeniliklere açık nesiller yetiştirme gayesi taşıyan yüce bir meslektir. Eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek ve 

eğitimde verim elde etmek ancak sistemin bütün parçalarının uygun şekilde işletilmesiyle mümkün olabilir. Bu 

parçalardan biri olan öğretmen, eğitim sisteminin verimli ve istenilen hedefler doğrultusunda çalışmasında kilit 

konumdadır. Öğretmenin görevi çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanarak öğrenme yaşantıları 

düzenlemek ve istendik davranışların öğrenci tarafından kazanılıp kazanılmadığını değerlendirmektir. Bunun yanı 

sıra öğretmenin mesleki anlamda belirli hedeflere sahip olması gerekmektedir. Amaçlarının bilincinde olan 

öğretmen kendine inanır, istikrarlıdır, işinden keyif alır. Kendi mesleki gelişim sürecini yöneten bir öğretmenin; 

öz değerlendirme yapması, kişisel gelişimini sağlaması, mesleki gelişmeleri izlemesi ve katkı sağlaması gerekir. 

Ayrıca okulun iyileştirilmesine, geliştirilmesine katkı sağlaması ve mesleki yasaları izlemesi, gerekli görev ve 

sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Sürekli mesleki gelişim öğretmen kişisel gelişimini olumlu etkilemekle 

beraber eğitim kalitesini artırarak öğrenci başarısı üzerinde de etki göstermektedir. 

Bu sebeplerle öğretmenlerin kendi mesleki hedeflerini belirleyip ilerledikleri yolda gerekli başarıyı elde etmeleri 

eğitim adına önemli bir katkıdır. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin mesleki hedeflerini belirlemektir. Bu temel 

amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

· Mesleğiniz ile ilgili belirlediğiniz hedefler nelerdir? 

· Mesleki hedeflerinize ulaşmak için ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? 

· Hedeflerinize etki eden etmenler nelerdir? 

Bu araştırma, öğretmenlerin mesleki hedeflerinin belirlenmesi için nitel araştırma yöntemlerinden betimsel 

yaklaşım ile şekillendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar dönemi 

Diyarbakır il merkezinde ve ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan 50 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırmada çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak, formun 

nasıl doldurulacağına yönelik yönerge ile katılımcılara ait kişisel bilgilerin yer aldığı ve araştırmacılar tarafından 

geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde kişisel bilgiler (cinsiyet, görev türü, okul türü, branş) yer alırken, ikinci bölümde çalışma 

grubunun görüş ve önerilerini almak üzere hazırlanan sorular yer almaktadır. Elde edilen verileri ortaya çıkarmak 

için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında mesleki hedeflerin; ideal öğretmen olma, lisansüstü eğitim yapma, alanında 

uzmanlaşma, sevilen öğretmen olma, öğrencilere değerleri benimsetme, öğrencilere akademik başarı sağlama, 

topluma faydalı bireyler yetiştirme, öğrencilerde farkındalık yaratma, başka alanlarda lisans eğitimi alma ve emekli 

olma alt temalarında toplandığı görülmüştür. 

Öğretmenlerin mesleki hedeflerini gerçekleştirmek için yaptıkları eğitimlere bakıldığında ağırlıklı olarak 

öğrencilere daha kalıcı öğrenme ortamları sağlama, bilimsel çalışmaları takip etme, pozitif bakışa sahip olma, rol 

model olmak için çabalama, lisansüstü eğitim alma, mesleki kurslara katılma, yabancı dil öğrenme, sanatsal 

faaliyetlere katılma, idarecilik için uğraşma gibi alt temalarda birleştiği görülmektedir. 

Mesleki hedeflerine ulaşmayı etkileyen etmenlere bakıldığında ise maddi olanaklar, toplumun yapısı, okulların 

fiziki yapı yetersizliği, materyal sıkıntısı, yanlış aile yaklaşımları, medya, duyarsızlık, müfredat yetersizliği, eşit 

olmayan koşullar, veli, teknolojik etmenler, çevre desteği, zorlu çalışma koşulları, kısıtlı zaman alt temalarının 

mesleki hedefleri gerçekleştirmede etkileri olduğu sonucu ortaya çıkmıştır 
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Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Anne Babaların Yaşam Deneyimlerine 
Derinlemesine Bakış 

Uğur Yassıbaş1, Aysun Çolak2 

1Anadolu Üniversitesi, Turkey, uguryassibas@gmail.com 

2Anadolu Üniversitesi, Turkey 

Araştırmanın genel amacı, çocukları OSB tanısı almış anne babaların, çocuklarının OSB olması nedeniyle tanı 

öncesi, tanı süreci ve tanı sonrasında yaşadıkları deneyimleri ve yaşamlarının OSB sebebiyle nasıl etkilendiğine 

ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın katılımcılarını, çocukları OSB tanısı alan beş anne ve beş baba 

oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri, nitel veri toplama yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığı ile toplanmıştır. 

Veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Veri analizi sonucunda dokuz tema elde edilmiştir. Temalar 

haline dönüştürülen veriler, araştırmanın bulgularını oluşturmuştur. 

Araştırma bulgularına göre, anne babalar çocuklarındaki OSB’ye ilişkin belirtileri en geç iki yaş civarında fark 

etmektedirler. Katılımcıların çocuklarındaki OSB’ye ilişkin belirtiler nedeniyle başvurdukları bazı doktorların 

yanlış yönlendirmeler ile çocuklara OSB tanısı konulmasını geciktirdikleri bulunmuştur. Anne babaların 

çoğunlukla çocuklarının tanı sonrası devam edeceği eğitim merkezine başlama sürecinin, çocuklarına tanı koyan 

uzmanın yönlendirmesi ile olduğu görülmüştür. Anne babalar çocuklarının aldıkları eğitim sayesinde daha sosyal 

hale geldiklerini, çeşitli günlük yaşam ve özbakım becerilerini kazandıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların OSB 

olan bir çocuğa sahip olmaları nedeniyle iş yaşantılarında emekli olma, yarı zamanlı (part-time) çalışmaya 

başlama, işi bırakmak zorunda kalma gibi çeşitli olumsuz etkiler yaşadıkları bulunmuştur. OSB tanılı kardeşi olan 

çocukların, kardeşlerinin tanısı nedeniyle kendilerini ikinci planda kalmış hissettikleri ve yaşlarından olgun bir 

kişiliğe sahip oldukları anne babalar tarafından ifade edilmiştir. Katılımcılar çocuklarının OSB olması nedeniyle 

sosyal hayatta ve eşleri ile olan ilişkilerinde, çocuklarının tanı ve eğitim sürecinde çeşitli zorluklarla 

karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Anne babaların karşılaştıkları bu zorluklarla baş etmek için farklı yöntemler 

kullandıkları anlaşılmıştır. Bazı katılımcılar ise çocuklarının OSB olması nedeniyle, hayata daha farklı bir gözle 

bakma ve kendini daha güçlü hissetme gibi çeşitli olumlu duygular yaşadıklarını açıklamışlardır. Anne babaların 

büyük bir kısmının çocuklarının geleceğine ilişkin çeşitli kaygılar yaşadığı ve çocuklarının gelecekte bağımsız 

yaşayabileceği bir duruma gelmesini istedikleri belirlenmiştir. Bulgular sonucunda, alanyazına katkı getirebilmek 

amacıyla ileri araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Araştırma sonuçları ışığında uygulamaya yönelik öneriler 

geliştirilmiştir. 
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İlkokulda Akran Zorbalığına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Durmuş Kılıç2, Mehmet Demirkol1, Sevilay Karabulut1 

1Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Turkey 

2Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,Turkey, mexeme@gmail.com 

Akran zorbalığı, bir çocuğun veya bir grup çocuğun fiziki ortamlarda veya sanal ortamlarda iletişim içinde 

oldukları kendilerinden farklı özelliklere sahip yaşça daha küçük veya daha güçsüz gördükleri bir çocuğa ya da 

daha küçük bir grup çocuğa karşı zaman zaman fiziksel şiddeti de içeren düzeyi yükseltilmiş ahlak ve nezaket dışı 

eylemlerle tekrarlı bir şekilde yapılan ve hedef seçilen çocuk ya da çocukları; korkutma, sindirme, caydırma, 

dışlama, aşağılama amacı güden sonrasında mağdur çocuğun psikolojik ve fiziksel zarar görmesine sebep olan 

olayların bütünüdür. Akran zorbalığının fiziksel, sözel, sosyal, cinsel olmak üzere belirli türleri vardır. Akran 

zorbalığı üzerine edinilmiş yanlış algılar bu sorunu bittabi daha çok şiddetlendirmekte ve mağdurun yaşayacağı 

olumsuz durumları daha çok desteklemektedir. Mağdurun yaşadığı iç sıkıntıların bedenle özleşmesi ile de çeşitli 

psikosomatik rahatsızlıklar, anksiyete, uyku ve yeme bozuklukları yine olası akran zorbalığı sonuçlarıdır. 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim kurumlarında görülen akran zorbalığına ilişkin Sınıf Öğretmenlerinin 

görüşlerinin saptanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın etkileşimler ve davranışlarla ilgili anlayışları 

tanımlamaya ve sağlamaya uygun olan nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseninde tasarlanması 

uygun görülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, araştırma modeline uygun olan öğretmenler arasından amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden olan “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” yöntemi ile seçilmektedir. Bu araştırmada 

çalışma grubu, Diyarbakır ili resmi ilköğretim kurumlarında görev yapan 50 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak, formun nasıl doldurulacağına yönelik yönerge ile katılımcılara ait kişisel bilgilerin yer aldığı 

ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmaktadır. Görüşme formu 

iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler (cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu, okul türü ) yer 

alırken, ikinci bölümde çalışma grubunun görüş ve önerilerini almak üzere hazırlanan sorular yer almaktadır. Bu 

çalışmada verilerin altında yatan kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için içerik analizi 

yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın veri toplama süreci devam ettiğinden elde edilecek veriler ışığında ortaya 

çıkacak bulgular, sonuç ve tartışmaya tam metinde yer verilecektir. 
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Akademik Bağlamda Ceza Hassasiyeti ve Ödül Bağımlılığının Okul Tükenmişliğini 
Yordaması 

Ayşe Aypay 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turkey, ayseaypay@hotmail.com 

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirilirken, eğitim sistemlerinin kaçınılmaz birer parçası olan 

ödüllendirme ve cezalandırmalar da bu faaliyetlerin amacına ulaşmasında ve etkili olmasında hizmet edecek birer 

araç olarak kullanılmaya devam etmektedir. Gerçekte farklı işlevlere hizmet etmesi için kullanılan ödüllendirme 

ve cezalandırmaların öğrencilerin psikolojileri üzerinde ortaya çıkardığı pek çok etkiden söz etmek mümkündür. 

Ancak bu etkilerin en önemlileri arasında literatürde son zamanlarda çalışılmaya başlanan akademik bağlamda 

ödül bağımlılığı ve ceza hassasiyeti durumları yer almaktadır. Okulların öğrencilerin her alanda gelişimine olumlu 

katkılarda bulunan kurumlar olması gerekir. Ancak gerek eğitim sistemlerinin gittikçe artan rekabetçi yapısı, gerek 

okullarda öğrencilerin maruz kaldığı ödüllendirilme ve cezalandırılma gibi pek çok uygulamalar ve gerekse 

öğrencilerin okulda ve evde maruz kaldığı akademik çalışmalarıyla ilgili baskılar nedeniyle okullar öğrencilerin 

tükenme sendromu yaşadıkları kurumlar haline de gelmektedir. Okul tükenmişliğinin ilişkili olduğu pek çok 

değişken olmakla birlikte; ortaokul öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada ceza hassasiyetinin okul 

tükenmişliğinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca literatürde ödül bağımlılığının ceza 

hassasiyeti ile pozitif ilişkili olduğunu ve ceza hassasiyetinin önemli bir yordayıcısı olduğunu gösteren bulgular 

da yer almaktadır. Ödül bağımlılığı, ceza hassasiyeti ve okul tükenmişliği arasındaki bu ilişkilerden hareketle, bu 

çalışmada lise öğrencilerinin ödül bağımlılıklarının ve ceza hassasiyetlerinin yaşadıkları okul tükenmişlik 

sendromlarının anlamlı birer yordayıcısı olup olmadıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

İlişkisel tarama modelindeki bu araştırmanın çalışma grubu Eskişehir’deki iki devlet lisesinde öğrenimini 

sürdüren; 9, 10 ve 11. sınıfa devam eden toplam 265 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 165’i kız, 100’ü 

erkektir. Öğrencilerin 59’u dokuzuncu sınıf; 144’ü onuncu sınıf; 62’si on birinci sınıf öğrencisidir. Araştırmada 

Lise Öğrencileri için Ödül Bağımlılığı Ölçeği, Lise Öğrencileri için Ceza Hassasiyeti Ölçeği ve Ortaöğretim 

Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistikler ve Çoklu Doğrusal 

Regresyon Analizi Tekniği ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin akademik bağlama ilişkin ödül bağımlılıklarının ve 

ceza hassasiyetlerinin okul tükenmişlik puanlarını yordayıp yordamadığının belirlenmesi amacıyla Çoklu Doğrusal 

Regresyon Analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde ödül bağımlılığı ve ceza hassasiyeti ölçeklerinin alt faktör 

puanları bağımsız değişkenler olarak, okul tükenmişlik ölçeği toplam puanları da bağımlı değişkenler olarak 

analizlere dâhil edilmiştir. 

Akademik bağlamda ödül bağımlılığının okul tükenmişliğini yordamasına ilişkin Çoklu Doğrusal Regresyon 

Analizi sonuçlarına göre, ödüle bağlı şartlı performans, ödülün okulda pekiştirme etkisi ve ödülün evde pekiştirme 

etkisi değişkenleri birlikte, öğrencilerin okul tükenmişliği puanları ile düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki 

vermektedir. (R=0.368, R2=0.135, p<.01). Bu değişkenler okul tükenmişliğindeki toplam varyansın %14’ünü 

açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre, ödüle bağlı şartlı 

performans değişkeni okul tükenmişliği üzerinde anlamlı bir yordayıcıdır. 

Akademik bağlamda ceza hassasiyetinin okul tükenmişliğini yordamasına ilişkin Çoklu Doğrusal Regresyon 

Analizi sonuçlarına göre, cezalandırılma korkusu, ceza bağlamlarına karşı olumsuz tutum, cezadan ötürü olumsuz 

kendilik duyguları ve cezadan ötürü ketlenme değişkenleri birlikte, öğrencilerin okul tükenmişliği puanları ile 

düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir. (R=0.538, R2=0.290, p<.01). Bu değişkenler okul 

tükenmişliğindeki toplam varyansın %29’unu açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi 

sonuçlarına göre, ceza bağlamlarına karşı olumsuz tutum ve cezadan ötürü ketlenme değişkenleri okul tükenmişliği 

üzerinde anlamlı birer yordayıcıdır. 

Öğrencilere akademik çalışmalarla ilgili ödül ve cezalar verilmeden önce, bunların ileride öğrencilerin okuldan 

tükenme nedeni olabileceği bilinmelidir. 
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ORAL PRESENTATIONS 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Eğitim politikaları 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quelles politiques ? 

Teaching and training today for tomorrow: Which policies? 

Educar y formar hoy para el mañana: ¿Qué políticas? 

Liderazgo pedagógico y Comunidad Profesional en los centros escolares en Andalucía. 

Antonio Bolivar Botia 

Universidad de Granada, España; abolivar@ugr.es  

El liderazgo se ha ido convirtiendo de modo creciente en un factor clave en una estructura organizativa para la 

eficacia escolar (Hallinger y Huber, 2012). Se han renovado los enfoques de liderazgo escolar, no en una línea 

burocrática o de gestión, sino de liderazgo pedagógico (Leithwood y Louis, 2011). Igualmente los informes 

internacionales (McKinsey, OCDE) ponen de manifiesto que el liderazgo de los equipos directivos es un factor 

crítico en la mejora de los aprendizajes. Particularmente cuando está distribuido o compartido contribuye al 

desarrollo de la escuela como una Comunidad Profesional de Aprendizaje. En este marco, el liderazgo consiste en 

crear las condiciones y contextos para que los docentes aprendan nuevas prácticas, en una organización que 

aprende, como comunidad profesional (Dufour et al. 2008). De este modo, de manera indirecta o mediada, 

contribuye a mejorar la práctica docente y, consecuentemente, los aprendizajes de los alumnos 

La comunicación recoge resultados de dos investigaciones, desarrolladas como tesis doctorales, que he dirigido 

dentro de un Proyecto de Investigación financiado (Ref.: EDU2013-48432-P). En primer lugar, hemos analizado 

el liderazgo pedagógico de la dirección escolar, tal como se presenta en los centros escolares de Primaria de 

Andalucía, centrándonos en qué prácticas eficaces de liderazgo desarrollan de acuerdo con las dimensiones 

destacadas en la literatura internacional. Con una metodología mixta se ha empleado un cuestionario a una amplia 

muestra de directivos (n= 329) y docentes (n = 533), así como entrevistas en 8 casos de trayectorias profesionales 

de liderazgo (García-Garnica, 2015). Los resultados muestran que, si bien desarrollan un conjunto de prácticas 

eficaces de liderazgo pedagógico, otras (como la supervisión de la práctica docente en el aula) están escasamente 

desarrolladas. Se tiende a favorecer una cultura de trabajo en colaboración, si bien presenta resistencias. 

Complementariamente, en la segunda investigación, hemos diagnosticado los grados de cultura de aprendizaje 

compartido, a través de la adaptación y validación de uno de los mejores instrumentos existentes (el cuestionario 

“Professional Learning Community Assessment-Revised, PLCA-R”) en miembros del equipo directivo y docentes 

de escuelas de Primaria (n= 439) y Secundaria (n = 373) de Andalucía (Bolívar-Ruano, 2013). En conjunto, se 

constata un bajo grado de “capital social” en los establecimientos escolares, particularmente en los Institutos de 

Secundaria (trabajo compartido y comunidad profesional de aprendizaje del profesorado). Sin embargo, configurar 

la escuela como una Comunidad de Aprendizaje Profesional, ha llegado a constituirse, a nivel mundial, como un 

modo de funcionamiento que incide significativamente, como organización que aprende, en la mejora de los 

resultados de la escuela (Hord, 1997; DuFour et al., 2008). 

La investigación ha constatado que las escuelas con un mayor grado de desarrollo como comunidad, potenciado 

por un liderazgo pedagógico, suelen obtener mejores resultados en el aprendizaje. Esto requiere construir una 

cultura escolar con normas y valores compartidos, diálogo reflexivo, interdependencia, práctica pública y trabajo 

en colaboración, que contribuya a incrementar el “capital profesional” en cada escuela 
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Inclusión y procesos de escolarización en niños, niñas y adolescentes migrantes: 
políticas de integración en establecimientos escolares chilenos 

Dante Castillo1,3, Jean-Claude Regnier1,2 
1UMR 5191 - ICAR Université de Lyon - Université Lumière Lyon2 -, France, jean-claude.regnier@univ-lyon.fr  

2National Research Тomsk State University  
3PIIE - Universidad de Santiago de Chile  

La ponencia tiene por objeto, mostrar los procesos de escolarización de estudiantes migrantes extranjeros, 

identificando un conjunto de factores que permiten proveer insumos para fortalecer las dinámicas de inclusión en 

el sistema escolar chileno. Ello implicó examinar las valoraciones y expectativas sobre la experiencia escolar 

realizados por los estudiantes migrantes y por sus familias, para mostrar las dinámicas de inclusión en 

establecimientos escolares públicos. Ello implicó conocer la percepción de la comunidad educativa no migrante 

sobre los estudiantes migrantes, identificando las relaciones de proximidad o distancia social entre migrantes y no 

migrantes. 

La relevancia del tema radica en las consecuencias sociales que van aparejadas a la exclusión de minorías sociales 

de la experiencia escolar y los efectos que esto tiene en el futuro en su integración a la sociedad: conflictos de 

desintegración social, déficit de compromiso ciudadano y de individualidades desarraigadas, entre otros factores 

identificados en la bibliografía especializada. Este trabajo es también relevante para las políticas públicas, dada la 

propia naturaleza del tema de la inmigración y el mandato de no discriminación sobre estos colectivos que debe 

resguardar el Estado. Las políticas públicas han de hacerse cargo de dicha obligación a la que se debe responder, 

generando una estrategia efectiva y eficiente. Lo anterior implica dar cumplimiento del mandato legal que le asiste 

al Estado chileno de dar educación obligatoria a todos sus habitantes. 

Metodológicamente la investigación realizada fue de enfoque mixto, mediante el uso de técnicas cuantitativas y 

cualitativas, favoreciendo un proceso de triangulación metodológica. En términos de instrumentos cuantitativos, 

se diseñó, validó y aplicó un cuestionario de caracterización a apoderados de estudiantes migrantes y no migrantes 

de escuelas públicas de la región metropolitana de Santiago de Chile, para proporcionar información de los 

estudiantes y su grupo familiar. Además, se realizó el mismo trabajo con un cuestionario sociométrico para 

dimensionar la centralidad y el estatus sociométrico de estudiantes nativos e inmigrantes. Como instrumentos 

cualitativos se realizaron focus groups y entrevistas a profesores, estudiantes y familias de niños migrantes y no 

migrantes. Tanto la muestra cualitativa como la cuantitativa estuvo compuesta por los actores escolares de los 

establecimientos educativos públicos, pertenecientes a las comunas con mayores índices de migración extranjera 

Entre los resultados obtenidos se tiene: i) una caracterización de los estudiantes inmigrantes; ii) evidencias para 

futuras políticas públicas y para desarrollar buenas prácticas en el nivel local y las escuelas; iii) identificación de 

los discursos sociales entre inmigrantes y no migrantes sobre escolarización de menores inmigrantes; y, iv) 

conocimiento sobre la percepción de inmigrantes sobre su inclusión en contextos escolares, v) características que 

debiera tener una escuela o un modelo educativo ajustado a las necesidades de esta población. 
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SEM y SNTE: Políticas públicas para el desarrollo sostenible de la educación básica 

Irma Alicia González Anaya 

Universidad Autónoma de Nuevo León-Instituto de Investigaciones Sociales, Méjico, arrivederccivenezia@gmail.com 

En el presente trabajo se aborda desde un paradigma marxista haciendo el análisis del Sistema Educativo de México 

(SEM) y las propuestas elaboradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 

estableciéndose un comparativo de las contribuciones realizadas, partiendo desde el proceso de globalización y lo 

que sucede actualmente en entorno a la educación, así como en relación a la orientación, dirección e 

implementación de las políticas y los procesos de reforma educacional. 

Considerando la instrumentación de políticas públicas para el desarrollo sostenible de la educación básica desde 

1992, se hace una exploración de estudio de caso, sobre el fenómeno en México, retomando lo planteado por Held 

(1997) desde el papel del Estado y del rediseño del mismo como lo señalan Beck (2000) y Kaplan (2002). Desde 

la visión de Bonal (2002) sobre el mantenimiento del paradigma neoliberal y cómo el proceso de globalización 

posee una dinámica contradictoria, ya que por un lado fragmenta y por el otro unifica (Bensaïd, 2000).Esto con el 

objetivo principal de definir la intervención o no intervención del SNTE en el proceso del diseño de la política 

educativa en México. Preliminarmente mostrando algunas tendencias identificadas en documentos de acuerdo, 

entre SEP y SNTE.Así como propuestas realizadas por le SNTE y que fueron implementadas en el diseño de la 

política pública educativa. 

El texto se presenta en cinco apartados, la perspectiva, el contexto, la metodología, inferencias, y las 

consideraciones finales. Conteniendo los resultados más apremiantes respecto a el desarrollo de una educación 

básica sostenible desde la perspectiva de Educación Para Todos (EPT, 1990) y la Declaración del Milenio así como 

de los acuerdos de los organismos internacionales como la UNESCO y la CEPAL y las participaciones del SNTE 

en este sentido. 

La revisión se realiza empleando una metodología cualitativa de triangulación múltiple (MCTM) para la 

investigación actual. Con un enfoque desde la teoría crítica y revisando la literatura de reformas educativas y el 

sindicalismo docente; posteriormente aplicando entrevistas a profundidad semi-estructuradas, finalmente como 

actor participante presenta resultados. Mostrando las perspectivas de la teoría crítica contribuyendo a comprender 

dinámicas de inclusión, exclusión y confrontación de los docentes ante las reformas educativas en el ámbito global, 

de América Latina y de México; en cuanto a la participación sindical en las reformas en México se da en forma 

diferenciada.  



 
 

126 
    

Öğretmen Mesleki Gelişim Öğrenci Gözlem Formunun Geliştirilmesi 

Coşkun Bayrak1, Kıvanç Bozkuş2 

1Anadolu Üniversitesi, Turkey  

2Artvin Çoruh Üniversitesi, Turkey, kbozkus@gmail.com 

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasında öğrenci gözlem formlarının kullanılması kabul edilmiş bir 

yöntemdir (Shavelson, Webb, & Rowley, 1989; Kane, Kerr, & Pianta, 2014). Bu araştırmada öğretmenlerin 

mesleki gelişimlerinde kullanılmak üzere bir öğrenci gözlem formu geliştirilecektir. Öğrenci gözlem formu 

öğretmenlerin verdiği sınıf içi öğretimin niteliğini öğrenci algılarına göre belirlemek için tasarlanacaktır. Öğrenci 

gözlem formu ile öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci gözlem 

formu ile elde edilen puanlar, öğretmenlerin hangi mesleki gelişim seviyesinde olduğunun yorumlanmasında 

kullanılacaktır. Dinamik yaklaşımın belirlediği 5 mesleki gelişim seviyesine göre puanlar anlamlandırılacaktır. 

Öğretmenlerin hangi mesleki gelişim seviyesinde olduğu belirlenecek ve bu sayede daha üst seviyelere ulaşılması 

için gereken müdahaleler yapılabilecektir. Öğrenci gözlem formunu okul yöneticileri öğretmenlerin mesleki 

gelişim seviyelerini belirlemek için kullanabilecektir. Öğrenci gözlem formu dinamik yaklaşımın esas aldığı 8 

faktöre göre belirlenmiş maddelerden oluşacaktır. Maddeler hiç (1) ile daima (5) arasında Likert tipinde 

derecelendirilmiştir. Öğrenci gözlem formunun uygulanması ile öğretmenlerin niteliğinin artırılması amacıyla 

öğrencilerin daha iyi öğrenebilmeleri, daha iyi yetişmiş bir toplumu oluşturabilmek ve ülke kalkınmasına katkıda 

bulunmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda politika belirleyicilere öneriler sunulabilecektir. 

Benimsenen araştırma yöntemi tarama (survey) yöntemidir. Bu yöntem geniş bir kitleden veri toplanma esasına 

dayanır (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012). Formlar ile önceden belirlenen bir örneklemden nicel veriler 

toplanacak ve analiz edilecektir. Milli Eğitim Bakanlığından araştırma izni alınmıştır. Ölçme araçlarının 

geliştirilmesinde izlenecek yollar alan yazında birbirine benzer şekilde şöyle sıralanmaktadır (Oppenheim, 1992; 

Cohen & Swerdlik, 2009; DeVellis, 2012; Saris & Gallhofer, 2014): 1) ihtiyacın ve amacın belirlenmesi, 2) madde 

havuzunun oluşturulması, 3) uzman görüşü alınması, 4) pilot uygulamalar, 5) ilk analizlerin yapılması, 6) 

örneklemin belirlenmesi ve uygulama, 7) faktör analizi ve son şeklin verilmesi. Öğrenci gözlem formunun 

geliştirilmesinde bu yollar dikkate alınacaktır. 

Araştırma evreni, Artvin ilinde öğrenim gören tüm ortaokul ve lise öğrencileri olarak belirlenmiştir. Artvin ilinden 

basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle rasgele seçilen resmi ortaokul ve liselerde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 

öğrenim gören öğrencilerin tümünden veriler toplanacaktır. Taslak form uygulanırken ölçüt geçerliğini sınamak 

için bir ek form kullanılacaktır. Bu formda Marsh (1982; 1987) tarafından geliştirilen Eğitim Süreci Öğrenci 

Değerlendirmeleri Ölçeği’ nin (Student Evaluations of Educational Quality) ilgili maddeleri kullanılmıştır. 

Şimdiye kadar pek çok çalışmada kullanılan ve birçok dile uyarlanan ölçek (Marsh, 2007), Özgüngör (2013) 

tarafından dilimize uyarlanmıştır. Ölçeğin kullanımı için araştırmacıdan izin alınmıştır. Ölçeğin faktörlerinin 

öğrenciler tarafından iyi ve kötü olarak tanımlanan öğretmenleri ayırt etme konusunda ne kadar iyi olduğunu 

belirlemek içi ayırt edici fonksiyon (diskriminant) analizi yapılacaktır. Bu amaçla öğrencilerin değerlendirdikleri 

öğretmenin kalitesi hakkındaki algılarını ölçen bir maddeye bu formda yer verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin 

algılarını etkileyebileceği için not alma kolaylığına ilişkin bir maddeye de yer verilmiştir (Greenwald & Gillmore, 

1997). Geliştirilecek olan öğrenci gözlem formunun yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi 

ve doğrulayıcı faktör analizi yapılacaktır. Bu analizlerin sonuçlarına göre forma son şekli verilecektir. Doğrulayıcı 

faktör analizini gerçekleştirmek için İzmir ilinden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle rasgele seçilen resmi 

ortaokul ve liselerde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerden veriler toplanacaktır. 

Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1506E474 kapsamında yürütülmüştür. 
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Dershanelerin Kapatılması Sürecine Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri 

Münevver Başman1, Seda Aydın Elmas2, Özkan Saatçioğlu3, Ezel Tavşancıl4 

1Marmara Üniversitesi, İstanbul 

2TED Samsun Koleji, Samsun, aydinsedaa@gmail.com 

3Ankara Üniversitesi, Ankara 

4Ankara Üniversitesi, Ankara 

Dershanelerin kapatılmasına yönelik öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşlerini derinlemesine incelemek amacıyla 

yapılan bu araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışması modelindedir. Araştırmanın katılımcılarının 

belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yaklaşımı benimsenmiştir. 

Maksimum çeşitliliği sağlamaktaki temel amacın farklı özelliklere sahip öğrencilerin (cinsiyet, farklı okul türü, 

farklı öğrenim alanı –sözel, eşit ağırlık, sayısal, yabancı dil- mezun olup olmama) ve farklı branşlardan ve okul 

türlerinden olan öğretmenlerin çeşitlilik gösterdiği durumların dershanelerin kapatılmasına yönelik çeşitli 

görüşlerin ortaya konulmasına fırsat verdiği düşüncesidir. Bu bağlamda 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz 

döneminde farklı okul türlerinde eğitim gören 22 öğrenci ve yine bu okullarda çalışan 16 öğretmen, cinsiyet ve 

öğrenim görülen veya çalışılan okul türü değişkenlerine göre çeşitlenmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler içerik analizi ile NVivo 10 paket programı yardımıyla 

analiz edilmiştir. İçerik analizi sonucunda, dershanelerin kapatılmasının eğitim sistemi içerindeki genel 

yansımalarının yanı sıra öğrenci ve öğretmenler üzerinde psikolojik, sosyal ve akademik yansımalarının da olduğu 

ortaya çıkarılmıştır. Dershanelerin kapatılması ile birlikte öğrencilerin yönlendirilme eksikliği hissettikleri, sınav 

motivasyonlarının azaldığı, hedeflerinin küçüldüğü, disiplin sorunları yaşadıkları, sorumluluklarının daha da 

arttığı, özgüvenlerinin azaldığı, çaresizlik hissettikleri, başaramama kaygılarının arttığı, belirsizliklerden kaynaklı 

olarak içsel huzursuzluklarının artarak psikolojik sorunlarının ortaya çıktığı sosyal çevrelerinin ve arkadaşları ile 

etkileşimlerinin azaldığı, telefon ve internet bağımlılıklarının ise arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan ise 

öğrencilerin bireysel çalışma zamanlarının kaldığı, öğretmenlerin kendilerini geliştirmeye başladığı, aile baskısı 

ile dershaneye gitme zorunluluğunun ortadan kalktığı ve okul ve dershanenin birlikte üstesinden gelme kaygısının 

azaldığı, sosyal faaliyet ile aile ve arkadaşlara daha fazla zamanın kaldığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Dershanelerin kapatılmasının eğitim sistemi içerindeki yansımaları ele alındığında ise öğretmenlerin kendilerini 

daha fazla geliştirmeleri gerekliliğini ortaya çıkardığı, öğretmenliğin ruhunun değiştiği, okulların dershaneleşmesi 

sonucunda okula olan ilgide değişiklik oluştuğu, sistemin denetlenememesi, sistem içerisinde dershanelere olan 

ihtiyacın değişmemesi, sınav sistemi, sınav ve okul müfredatının uyuşmazlığı, mezun öğrencilerin sınava 

hazırlanması, öğretmen istihdamı, öğrenci mağduriyeti, fırsat eşitsizliğinin artması ve eğitimin yerini öğretimin 

alması sonucunda eğitimin kalitesinin azalması sorunlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Sonuç olarak 

dershanelerin kapatılmasının öğrencilerin akademik başarıları, sosyal ve psikolojik gelişimleri ile eğitim sistemi 

üzerinde olumlu ve olumsuz yansımalarının olduğu ifade edilebilmektedir. 
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Olumsuz Değerlendirilme Korkusu: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma 

Mehmet Çanak1, Ayhan Turan2 

1Ankara Üniversitesi, Turkey 

2Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey, mcanak38@hotmail.com 

Başkalarının değerlendirmelerini göz önünde bulundurma, onların olumsuz değerlendirmelerinin verdiği sıkıntı ve 

değerlendirilme ortamlarından kaçınma ve başkalarının kendisini olumsuz değerlendireceği beklentisi olarak 

tanımlanabilecek olan olumsuz değerlendirilme korkusu, özellikle yönetim kademelerinde bulunan bireylerin 

dikkate aldıkları bir konudur. Olumsuz değerlendirilme korkusu bireyin yaşam kalitesini üzerinde de etkili 

olabilmektedir. Özellikle bireyin iş, özel ve eğitim yaşamında gerçek performansını göstermesini 

engelleyebilmektedir. Olumsuz değerlendirilme korkusu yaşayan bireylerin bir takım fiziksel, psikolojik ve 

duygusal rahatsızlıklar yaşadığı bilinmektedir. Sinir hastalıkları, panik atak, mide ağrısı, sosyal anksiyete 

bozukluğu, dikkat eksikliği, güvensizlik, aşırı kuşku duyma, içe kapanma bu tür rahatsızlıklara örnek olarak 

verilebilir. Son yıllarda kamu örgütlerinde hesap verebilirlik üzerinde çokça durulması ve bu yönde politikaların 

uygulanmaya konulması özellikle yönetim kademelerinde bulunan kamu çalışanları açısından olumsuz 

değerlendirilme korkusu yarattığı söylenebilir. Eğitim örgütlerinde çok farklı değerlendirme sistemlerinin olduğu 

görülmektedir. Okul yöneticileri açısından bakıldığında denetmenlerin ve okul paydaşlarının (öğretmen, veli, üst 

yönetim birimleri vb.) okul üzerinde ve dolayısıyla okul yöneticileri üzerinde sürekli bir değerlendirme yaptığı 

söylenebilir. Değerlendirme türleri bazen resmi kanallarla yapılmaktayken (kurum denetimi, performans denetimi, 

veli memnuniyet anketleri vb.) bazen de resmi olmayan kanallarla (sözlü geri bildirim) yapılabilmektedir. Kariyer 

gelişimi açısından birey hakkında yapılan değerlendirmelerin olumlu yönde olması istenen bir durum iken olumsuz 

değerlendirilme istenmeyen bir durumdur. Yönetsel faaliyetleriyle ilgili olumlu geri bildirim alan yöneticilerinin 

motivasyonlarının yükseleceği, olumlu kişilik özelliklerinin destekleneceği ve okul ortamına olumlu katkılar 

getireceği beklenmektedir. Bununla birlikte olumsuz değerlendirmelere maruz kalan yöneticilerin stres yaşacağı, 

öz-yeterlilik inançlarının zayıflayacağı, kaygı düzeylerinin artacağı ve motivasyonlarının kırılacağı söylenebilir. 

Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu okullarında görev yapan okul yöneticilerinin (Müdür, Müdür 

Yardımcısı) olumsuz değerlendirilme korkuları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma 2015-2016 

eğitim öğretim yılında Kayseri’de kamu okullarında görev yapan 331 okul yöneticisi üzerinde yapılmıştır. Elde 

edilen verilen SPSS 22.0 paket programında analiz edilmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmada 

erkek okul yöneticilerinin kadın okul yöneticilerine göre, müdürlerin müdür yardımcılarına göre, mesleki kıdemi 

10 yıla kadar olan okul yöneticilerinin kıdemi 11-20 arası olan okul yöneticilerine göre, yöneticilik süresi 10 yıla 

kadar olanların yöneticilik süresi 11-20 yıl arası olanlara göre, ortaokul ve liselerde görev yapan yöneticilerin 

ilkokullarda görev yapan yöneticilere göre, personel sayısı 26-50 arasında olan yöneticilerin personel sayısı 25’e 

kadar olan okul yöneticilerine göre daha fazla olumsuz değerlendirilme korkusu yaşadıkları görülmüştür. 
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2Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey 
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Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi örgütlerin varlıklarını da açıklamaktadır. Örgütler, önceden belirlenmiş 

amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanlardan oluşan yapılar olarak tanımlanabilir. Örgütlerdeki 

insan faktörünün önemi 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren daha iyi anlaşılmaya başlanmış ve örgütsel 

politikaların oluşturulmasında insan gücü dikkate alınmıştır. İnsanın sadece dışsal uyaranlardan etkilenmediği, 

insanın bir bütün olarak ele alınması gerektiği ve nihayet üretimde insan ilişkilerinin önemin kavranması yönetim 

uygulamalarında yeni bakış açılarının oluşmasını sağlamıştır. Özellikle insan faktörünün etkili olduğu eğitim, 

sağlık, bankacılık gibi çeşitli sektörlerde hızlı bir dönüşüm süreci yaşanmıştır. Eğitim sektörü girdisinin ve 

çıktısının insan olması, eğitimsel süreçlerinin her kademesinde insanın yer alması eğitim örgütlerine adeta insan 

merkezli bir sistem olarak bakmayı gerekli kılmaktadır. Eğitim örgütleri olan okulların eğitimsel ve öğretimsel 

amaçları gerçekleştirmek amacıyla var olduğu dikkate alındığında okulların her yönüyle (öğrenci, öğretmen, 

yönetici, veli vb.) insan odaklı bir sistem olduğu göze çarpmaktadır. Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde 

birincil derece önemli olan faktörün insan gücü olduğu kabul edildiğinde insanın üretim gücündeki etkisi 

araştırılmaya değer bir konu olarak öne çıkmaktadır. Örgütünü benimseyen ve örgütüne sadakatle bağlı olan 

işgörenlerin örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde etkili rol oynayacakları düşünülebilir. Örgütsel amaç ve 

değerlere kendilerini adayan işgörenler, örgütleriyle özdeşleşerek örgütsel etkinliklerde aktif rol alırlar, iş 

doyumları yüksektir, çalışmaktan mutluluk duyarlar, motivasyonları yüksektir ve örgütte ayrılmayı düşünmezler. 

Bu bağlamda örgütsel bağlılığın hem örgüte hem de işgörene olumlu katkılar sağladığı görülmektedir. Örgütsel 

sinizmi, bir kişinin çalıştığı örgüte karşı, örgütün bütünlükten yoksun olduğuna yönelik inanç, örgüte yönelik 

negatif duygularının ve bu inanç ve duygularla tutarlı biçimde örgüte karşı aşağılayıcı ve eleştirel davranış 

eğilimlerinden oluşan olumsuz tutumu olarak tanımlayan yazarlar (Brandes, 1997; Dean vd., 1998; Abraham, 

2000) sinizmin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarına dikkat çekmişlerdir. Örgütsel sinizmi, işgörenin 

çalıştığı örgüte karşı bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak olumsuz tutum ve davranışlar içinde olması şeklinde 

tanımlamak mümkündür. Örgütsel sinizm yaşayan işgörenler örgütlerine karşı olumsuz duygu, düşünce ve 

davranışlar göstermektedirler. Örgütlerine karşı olumsuz tavır gösteren çalışanların örgütlerine bağlı olmaları, 

örgütlerini sahiplenmeleri, örgütsel amaçları gerçekleştirmek için çaba sarf etmeleri beklenemez. Kendisini 

örgütün bir parçası görmeyen işgören örgütün önünde bir engel olacaktır. Örgütünü seven, kendisini örgütünün bir 

parçası olarak gören, örgütün varlığını ve amaçlarını önemseyen bir çalışanın örgütüne karşı olumsuz tutumlar 

göstermesi beklenemez. Genel olarak örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık kavramları sebep ve sonuçlarıyla birlikte 

değerlendirildiğinde örgütsel bağlılığın artmasının örgütsel bağlılığın azalmasına, örgütsel sinizmin artmasının da 

örgütsel bağlılığın azalmasına neden olacağını söylemek mümkündür. Öğretmenlerin, eğitim-öğretim 

süreçlerindeki etkisi dikkate alındığında öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının ve sinizmlerinin incelenmesi gereği 

ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının ve sinizmlerinin ve bunlar arasındaki ilişkilerin ortaya 

çıkarılması eğitimsel gerçekliklerin anlaşılmasına ve bu yönde oluşturulacak politikaların belirlenmesine katkı 

sağlayacaktır. Eğitimi ve eğitimsel gerçekliği öğretmenden bağımsız görmek mümkün olmadığına göre 

öğretmenin örgütüyle olan ilişkileri de birbiriden bağımsız görmek mümkün değildir. Araştırmada 2015-2016 

eğitim öğretim yılında Kayseri’deki kamu okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ve 

sinizmleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Bu kapsamda çeşitli okul kademelerinde görev yapan 456 

öğretmenden veriler toplanarak SPSS 22.0 paket programında analiz edilmiştir. İlişkisel tarama modelinde 

gerçekleştirilen araştırmada; öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile örgütsel sinizmleri arasında orta düzeyde 

negatif bir ilişki (r=-,311) tespit edilmiştir. 
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Araştırmanın amacı resmi ilkokullarda başarılı okul müdürleriyle diğer okul müdürlerinin eğitim öğretim ortamına 

ilişkin çalışmalarını değerlendirmektir. Başarılı okul müdürlerinin eğitim-öğretim alanındaki başarılarının altında 

yatan temel nedenler ve başarıyı elde etme noktasında kullanılan yöntem-teknikler, etkinlikler, çalışma ve 

faaliyetlerin neler olduğu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırma 2015-2016 yıllarında Türkiye’de 

ilkokul ve ortaokul müdürleri üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya 13 okul müdürü katılmıştır. Bu okul 

müdürlerinden 6 tanesi başarılı, 7 okul müdürü de seçilen başarılı okul müdürü kadar yeterliliği gösterememiş 

katılımcılardır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. 

Görüşme yarı yapılandırılmış sorulardan oluşturulmuştur. Sorular ve katılımcıların verdiği cevaplar ışığında altı 

kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler planlama, özel eğitim ve rehberlik, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler, 

akademik başarının arttırılması, denetim faaliyetleri şeklindedir. Bu kategorilerle ilgili katılımcıların verdikleri 

beyanlardan elde edilen bulgular analiz edilerek şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Müdürler başarıyı elde edebilmek için, ayrıntılı olarak okullarda yapılan bütün çalışmaların planlanmasını ve 

planlamalara uygun hareket edilmesini düşünmektedirler. Özel eğitim gerektiren öğrenciler için gereken bütün 

tedbirlerin alınmasını ve bu öğrencilerin diğerleriyle mutlaka kaynaştırılmasının gerekliliğini ifade etmektedirler. 

Okul müdürleri rehberlik faaliyetlerine gereken önemin verilmesi gerektiğini beyan etmektedirler. Her okulda 

kültürel ve sportif faaliyetlerin yoğun şekilde yapılmasının gerekliliğini belirtmekle birlikte, değişik ve ilgi çekici 

faaliyetlere yer verilmesini ve ciddiyetle bu faaliyetlerin takip edilmesini başarının koşulu olarak görmektedirler. 

Akademik başarının arttırılması için yoğun, çeşitli ve etkili çalışmalar yapılmasını ve öğrencilerin bu manada 

sürekli gözlemlenmesi gerektiğini düşünmektedirler. Ayrıca okuma faaliyetlerine ayrı bir önemin verilmesi 

gerektiğini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin süreç içinde yetiştirilmesi için müdürlerin sürekli onlarla 

ilgilenmesi ve mesleki eser takip etmelerinin sağlanması gerektiğini beyan ederek, denetim faaliyetlerinin rehberlik 

mantığıyla yapılması gerektiğini, kırıcılıktan uzak durulmasını, uygun iletişim dilinin kullanılmasını 

vurgulamaktadırlar. 
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Özellikle 2004 yılından sonra yapılandırmacı öğretim yaklaşımı alanında ülkemizde yapılan çalışmaların sayısında 

artış yaşanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımın öğretim yöntemlerinden olan proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 

öğrencilerin tutumları üzerine değişik konu alanlarında yapılmış çalışmalar mevcuttur. Acat, Karadağ ve Kaplan 

(2012), genel olarak yapılandırmacı öğrenme ortamlarının öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına 

olumlu katkı yaptığını belirtmişlerdir. Literatürü incelediğimizde, proje tabanlı öğrenme ve diğer yapılandırmacı 

öğretim yöntemlerinin öğrencilerin tutumlarına olumlu etki yaptığını görülmektedir. Meta analize dâhil ettiğimiz 

çalışmalar da bu bulguya ulaşmamızı sağlamıştır. Araştırma, proje tabanlı öğretimin konu alanı, öğretim kademesi 

ve uygulama süresi değişkenleri açısından farklılık oluşturup oluşturmadığını ortaya koymaya yönelik olarak 

desenlenmiştir. 

Bu çalışmada 2001 – 2011 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilmiş, proje tabanlı öğrenmenin geleneksel 

yöntem ile karşılaştırıldığı deneysel çalışmalar, meta-analiz yöntemiyle birleştirilmiştir. Konu üzerine yapılmış 

olan 33 makale, 17 doktora tezi ve 127 yüksek lisans tezi incelenmiş ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 32 

çalışma meta-analize dahil edilmiştir. 

Araştırma sonucunda, proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin derse yönelik tutumlarına etki büyüklüğü 

0,73 (95 % ga: 0,509 ile 0,950) olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler, proje tabanlı öğretimin derse yönelik 

tutum için orta büyüklükte bir etki büyüklüğüne sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Etki büyüklüğünün konu 

alanına, öğretim kademesine ve uygulama süresine göre karşılaştırmalı etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Konu 

alanlarına, öğretim kademelerine ve uygulama süresine göre proje tabanlı öğretimin tutuma olan etki 

büyüklüğünde bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, proje tabanlı öğrenme yönteminin, doğru konu 

alanlarında, doğru öğretim kademesinde ve doğru uygulama süresince uygulandığı takdirde, önemli düzeyde bir 

yarar sağlayacağını ortaya koymaktadır. 
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1950’lerde ortaya çıkan ve anti-modernist sanatsal uygulamaların karmaşıklığını ifade etmek için kullanılan 

postmodernizmin sadece bir düşünce, bir kavram değil aynı zamanda bir uygulama alanıdır ve farklı uygulama 

alanlarında farklı bakış açıları bulunmaktadır. Bir çalışma alanı olarak eğitim de bu eğilimin etkisi altına girmiştir. 

Son yıllarda Türk eğitim sisteminde postmodern olgular ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bu durum mevcut iktidarın 

postmodern bir politika izliyor olmasının doğal bir sonucudur. Postmodernizmin etkisi, 2005-2006 eğitim öğretim 

yılında postmodern eğitim kuramı olarak kabul gören yapılandırmacı yaklaşıma geçilmesi ile daha da 

belirginleşmiştir. Eğitim sistemi öğrenci merkezli, sonuç değil süreç odaklı, nesnel bilgiden ziyade bireyin bilgiyi 

yapılandırmasına dönük bir hal almıştır. 

Çağdaş Türk eğitim sisteminin güncel sorunları ve bu sorunların temellerini postmodern felsefe ışığında 

değerlendirmek bu çalışmanın temel konusudur. Ayrıca Türk eğitim sisteminde son yıllarda gerçekleşen reform 

hareketleri, yapısal köklü değişiklikler ve bunların felsefi temellerine de yer verilmiştir. Ayrıca bu çalışmanın 

postmodernizmin Türkiye’de tam olarak anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Üç bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde “postmodern” ve “postmodernizm” kavramlarının tarihi 

temelleri ortaya konmuştur. Ayrıca “postmodernizmin” ne olduğunu daha iyi anlatmak için kısaca “modernizm” 

hakkında bilgi verilmiştir. “Postmodernizm” kavramının siyaset, sanat, din ve politika gibi farklı alanlarda ne 

anlama geldiği açıklanmaya ve bu konudaki belirsizlik ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Birinci bölümün sonunda 

postmodernizm ve eğitim geniş bir şekilde ele alınmış, bu sayede eğitimde postmodernizmin etkisinin daha iyi 

anlaşılması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümde Türk eğitim sisteminin genel yapısı ve felsefesinin daha iyi anlaşılabilmesi için, 

Tanzimat döneminden günümüze Türk eğitim sisteminin yapısal özellikleri ve felsefi temelleri üzerinde 

durulmuştur. Türk eğitim felsefesinin dünyadaki eğitim alanındaki değişim ve gelişmelerden nasıl etkilendiği 

hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ayrıca Çağdaş Türk eğitim sisteminin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği 

değişimler ortaya konmuştur. 

Siyasal ve ideolojik temelli olduğu pek çok eğitim bilimci tarafından ifade edilen Türk eğitim sisteminin hangi 

ideolojilerin etkisinde kaldığı tezin üçüncü bölümünde açıklanmıştır. Postmodern bir yörüngeye girmiş olan eğitim 

sistemimizin güncel sorunları, mevcut durumu bu felsefe ışığında değerlendirilmiş ve anlamlandırılmaya 

çalışılmıştır. 

Sonuç bölümünde Türk eğitim sisteminde postmodernizmin yerinin belirlenmeye çalışılmış ve modernleşme 

sürecinden geçen sistemin postmodernizme ne kadar hazır olduğu değerlendirilmiştir. Ulaşılan bilgiler ve yapılan 

değerlendirmeler sonucunda eğitim felsefesinin eğitim sistemleri ve toplum üzerindeki etkisi ve önemini ortaya 

konulmuş ayrıca eğitimin nasıl ideolojik bir silah haline gelebildiği konusunda farkındalık yaratmak 

amaçlanmıştır. 
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Ferias De Ciencias: Una Eleccion Humanitaria Del Docente 

Marta Cruz Lamas1, Ivana Gloria Del Barrio2 

Argentina; mart_alb@yahoo.com 

Las instituciones educativas en general no son espacios que socializan convocatorias para participar en actividades 

científicas, esto tiene que ver con dispositivos de poder, más trabajo de autogestión en todas sus dimensiones y 

responsabilidad dentro y fuera de la escuela entre otras causas. 

En las dos últimas décadas son pocas las escuelas que participaron siempre en FCyT como así también en lo que 

respecta a los docentes que siguen generando capital intelectual a través de una multiplicidad de actividades que 

demanda la cristalización de proyecto/s .Esta praxis hace que estos actores responsables de la educación 

subvencionen (económico/tiempo extra) la escuela pública en calidad a pesar de magros salarios (naturalizado). 

Por lo anteriormente expuesto este trabajo se enmarca en una investigación cualitativa descriptiva con registro de 

experiencia de campo, entrevistas y otras fuentes. Nos proponemos analizar qué factores inciden en la elección de 

los docentes y alumnos a participar reiteradas veces en el Programa FCyT- Res 202/13 (Ley 26206) 

Se consideraron 80 docentes entrevistados (escuelas públicas y privadas) que participaron en diferentes instancias. 

Resultados obtenidos: Un menor número de docentes participa porque FCyT está en el PEI. 

La mayoría de los docentes porque encontraron la pasión en aprender enseñando a ser útil en nuestra sociedad sin 

perder de vista la humanidad, porque se logra mejores resultados educativos en el colectivo escolar que participa 

que cualquier reforma en la políticas educativas. Ninguna ley garantiza a los estudiantes la apropiación de 

conocimientos, la calidad, la inclusión ni la permanencia en el sistema educativo. 
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The Relation between Critical Thinking Dispositions and Identify Conflict Style 

Hakan Sarıçam, Kamerşah Çetintaş 

Dumlupinar University, Turkey, kamersah.cetintas@dpu.edu.tr 

University years not only provide positive contribution to youngs’ life with great knowledge, confidence, skills 

and equipment but also may face them with unfavourable events and experiences. Especially, problems with 

romantic partners, duty towards families, future uncertainity and expectaions creates conflict and anxiety in life of 

young (Gündoğdu, Yavuzer, & Karataş, 2011). Individual has to deal with all these conflicts for healthy and 

balanced life and mental health. In order to accomplish this necessity, person develops self-developing identify 

conflict style (Johnson & Johnson, 2008), which are; a) avoiding, b) competing, c) accomodating , d) 

compromising, e) collobrating. However, people can use one or a few of these action styles to deal with conflict 

they faced, they might not solve the conflict in real terms. For this reason, investigate the factors that shapes the 

development of the conflict styles is very important. With other words, instead of waiting to conflict styles are 

consisted by itself, teach them to individuals and find the componenets factors of them will be given enhancement 

to literature. Critical thinking dispositions are thought as one of the component factor of them; because, critical 

thinking focuses on logical transmission of our thoughts to determine what we believe and what should we do 

(Ennis, 2011). According to Tascı (2005), Oguz and Sarıcam (2016), critical thinking is a process that inholds 

universal values and depends on individual’s experience, intuition, logis and investigation. To train teachers with 

critical thinking skill is a goal of both the Ministry of National Education and Higher Education. Competitive 

education approach brings many conflicts to teacher candidates. The aim of this study is to determine which 

conflict styles are chosen by teacher candidates when they facing with a conflict and examine the effect of critical 

thinking dispositions on identify conflict style. 380 teacher candidates from Dumlupinar University, Education 

Department are composed the study sample group. The date gathering instruments are Critical Thinking 

Dispositions Scale (11 items) and Identify Conflict Style Scale (35 items). Parametric tests has used for data 

analysis as a result of normal distribution of data. According to correlation analysis, positive and negative 

correlation has been found between critical thinking dispositions and identify conflict style at p<.01 statistically 

meaningful level, especially the positive relationship between collobrating conflict style and critical thinking is 

remarkable. According to regression anlaysis, critical thinking dispositions are an important predictor of identify 

conflict styles with the following order; collobrating style, compromissing style and compiting style. Collobrating 

style involves concern both goal and relation, an attempt to work with others to find some solution that fully 

satisfies the concerns, people who use this type they try to get solution for both side (Karadağ & Tosun, 2014). On 

the other hand, critical thinking dispositions are verbalized by Eggen ve Kauchak (2006) as; willingness to look 

stiuation from different angles, keep informed, think reflectively, search for evidence and relations, think clearly, 

delay judgement, tolarete uncertanity and respect others’ opinion. When the collobrating style and these aspects of 

critical thinking dispositions are rewiewed together, the reason of high relation between these variables are came 

to light. The findings has been discussed under the related literature. 
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Internationalization of Higher Education Policy: Visions and Challenges of Faculty in a 
Developing Country 

Hanife Akar 

Middle East Technical University, Turkey, hanif@metu.edu.tr 

Internationalization of higher education policy as a reform initiative has become a focal point by the Higher 

Education Council (or YÖK, the Turkish acronym), especially, since internationalization reform initiatives are 

being accelerated through student and faculty mobility processes created by the European Higher Education Area. 

Those reform initiatives affect changes in higher education organization and higher education curriculum policy, 

and ultimately, yield a need to investigate the needs, and its challenges that emerge from the perspectives of faculty. 

In other words, the purpose of this study was to shed light on how faculty (N = 100) envision internationalization 

of higher education, how they cope with the curriculum and instruction in a mixed group of international and 

domestic students utilizing an online survey questionnaire which included both quantitative and qualitative items. 

The study was conducted at a selective English-medium public university located in Mid Anatolia, Turkey. The 

university has been working toward becoming a lead research and development university in the global arena, and 

expose evidences of working toward introducing changes for serving for internationalization at home and 

internationalization abroad. Findings show that internationalization is mainly triggered through recruiting faculty 

with international doctoral degrees, or postdoctoral research degrees, international exchanges and cross-cultural 

research projects. Faculty define internationalization from multiple perspectives such as offering international joint 

degrees, attracting and teaching international student populations, and developing opportunities for sending more 

domestic students for study abroad experiences. In terms of curriculum and instruction, the faculty perceive their 

curricular practices as internationalized, especially, in the way they develop their curriculum with a global vision 

and use internationally published textbooks and research articles as educational resources, and using English as 

the lingua franca. On the other hand, they find themselves not well-equipped in how to plan and teach for 

multicultural classrooms, and how to develop a global mindset for both domestic and international students. 
 

Monitoring Implementation of Foreign and Local Languages as Electives at K-12 
Schools: The Case of Gaziantep 

Hanife Akar1, Hatice Yağcı2, Özge Ceren Çelik3 

1Middle East Technical University, Turkey 

2Zirve University, Turkey 

3Gaza University, Turkey; haticetpl@gmail.com 

Since Tanzimat Period, different foreign languages have been taught based on social and economic changes in 

Turkey. For long, French, German, and English have been dominant respectively in foreign language education. 

Recently, with the “Law Amending the Primary Education and Training Law and Some Other Laws”, dated 30 

March 2012 and numbered 6287, the primary education system is transformed into 4+4+4 educational system. 

This reform introduced important changes regarding language education in Turkey. While the focus has been 

mainly on western languages for a long while, local languages and dialects are being given place in the formal 

curriculum. The local languages and dialects include Abaza, Abkhaz, Adyghe, Laz, Kurmanchi, and Zazaki 

languages currently as electives. Students may register to only one course among foreign languages and/or one 

from the local languages as a policy requirement. The purpose of this case study is to explore the effectiveness of 

the new elective language policy. The study will include both public and private schools at lower and upper 

secondary level (Grades 5-12) in the city Gaziantep, located in South-East Turkey. The participants of this study 

will be the Provincial Director of National Education in Gaziantep, the District Directors of National Education in 

two main districts of Gaziantep (Şahinbey and Şehitkamil), school administrators of the schools where local 

languages are offered, teachers, specifically who offer foreign and local languages, students, and their parents. 

Under the light of this study, we will firstly explore the views and experiences of participants (administrators, 

teachers, parents, and students) as to understand what factors shape parents’ and students’ decisions to study local 

languages as electives. Secondly, we aim at examining the effectiveness of the elective local languages program 

itself through an embedded single case study. Qualitative data will be subjected to content and thematic analysis 

to provide a knowledge base regarding the effectiveness of the policy implementation for both policy-makers and 

practitioners. 
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Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Değerleri ile Profesyonel Yardım Arama Davranışları 
Arasındaki İlişkiler* 
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İç ve dış çevresiyle etkileşim halinde bulunan birey, uyumunu bu kaynaklardan gelen uyaranlara uygun tepkiler 

vererek sağlamaya çalışır. Bireyin uyumunu etkileyen unsurlar, kişisel yaşayış ve sosyal ilişkiler için ustalıklı 

becerilere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu gerçekleşmediğinde birey dış yardım kaynaklarına baş vurur. Yardım 

arama süreci kendini açma, mahremiyet, etiketlenme, bireysel ve kolektif eğilimlerle ilişkilidir. Bu çalışmanın 

temel amacı üniversite öğrencilerinin yardım arama davranışları ile sahip oldukları kültürel değerler arasındaki 

ilişkileri incelemektir. Derleme niteliğindeki bu çalışmada; yardım arama ihtiyacı, bireysel ve kolektif kültürde 

yardım arama, cinsiyet ve travmatik yaşantılar üzerinde durulmaktadır. Profesyonel yardım arama (PYA) 

ihtiyacının giderek artması karmaşık toplum hayatıyla ilişkilidir. Teknolojideki gelişmeler, kentleşme, aile 

yapısındaki değişimler ve üretim hayatındaki yenilikler, karmaşık toplum hayatının birer unsurudur. PYA Türk 

üniversite öğrencileri arasında da bir ihtiyaç olarak ön plana çıkmaktadır. Buna rağmen yardım veren merkezlere 

başvuru sıklığı oldukça düşüktür. Profesyonel yardım talep etme oranlarının düşük olması, yardım alma eğilimleri 

ile ilişkilidir. Türk üniversite öğrencilerinin profesyonel psikolojik yardım almaya dönük tutumları ile yardım 

arama eğilimleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Literatürde farklı ülkelerdeki üniversite 

öğrencilerinin yardım arama davranışlarını inceleyen çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmalarda yardım 

aramaya dönük tutumlardan, cinsiyete, psikolojik belirtilerden damgalanma endişesine kadar pek çok değişken 

üzerinde durulmaktadır. Kültürel bağlam, psikolojik yardım arama tutumlarının belli ülkelerde daha fazla araştırma 

konusu haline gelmesine yol açmıştır. Bu kapsamda PYA karşı tutumlar, sosyal destek, kendini açmama, Asya 

değerlerine bağlılık, psikolojik stres, halk tarafından etiketlenme, kendini açma, olası yarar ve riskler araştırma 

değişkenleri olarak dikkat çekmiştir. Bunların içinde özellikle yardım aramaya dönük tutumlar ve olası fayda algısı 

yardım arama ile daha güçlü bir ilişki içindedir. Buna karşı Asyalı değerlere sahip olma, etiketlenme ve olası risk 

algısı yardım arama çabaları ile negatif ilişki içindedir. Ruhsal hastalıkların etiyolojisi ile ilgili kültürel inançlar, 

bireylerin profesyonel psikolojik yardım arama davranışlarını etkilemektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmaların 

sonuçlarına göre, Avrupalı Amerikalıların, Çinli Amerikalıların, Hong Kong'lu Çinlilerin ve Anakara Çinlilerinin 

yardım arama geçmişleri ve yardım alma olasılıkları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Zorluklarla ve stres 

verici yaşam olaylarıyla başa çıkmada dinsel aidiyetin bireylere yardım ettiği açıkça görülmektedir. Tarihi, kültürel 

ve psikolojik kanıtlar arasındaki tutarlılık, Hristiyanlık inancının bireysel, İslam inancının ise kolektif bir 

oryantasyona sahip olduğunu göstermektedir. Bir sonuç olarak karşılaşılan stres verici yaşam olaylarında 

Müslümanlar daha çok aile üyelerinden yardım arama gibi kolektif başa çıkma stratejilerine yönelirken, 

Hristiyanlar bilişsel yeniden yapılandırma ya da durumu-olayı yeniden çerçeveleme gibi içsel-bireysel başa çıkma 

mekanizmalarını kullanmaktadır. Cinsiyet yardım arama sürecinin ayırt edici değişkenlerinden biridir. Yapılan pek 

çok çalışmada cinsiyet yardım aramaya dönük tutumlarla anlamlı düzeyde ilişkili bulunmuş ve üniversitede okuyan 

kız öğrencilerin psikolojik yardım arama çabalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Profesyonel psikolojik 

yardım arama davranışı psikolojik belirtilerle güçlü ilişkiler içindedir. Bu süreçte hem tıbbi müdahaleye duyulan 

inanç hem de çaresizlik, umut, kişisel inanç ve yakın birilerinin yönlendirmesi psikolojik yardım arama nedenleri 

arasında sayılabilir. Sonuç olarak batılı ve doğulu değerlere sahip olan üniversite öğrencilerinin yardım arama 

tutumları arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. 

* Bu çalışma TÜBİTAK 114K816 nolu 1001 projesi kapsamına hazırlanmıştır. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanındaki en önemli kılavuz ilke, millilik olmuştur. Kuruluş yıllarında ve 

sonrasında birçok konuşma ve belgeye yansıyan kurucu iktidarın ve ideolojinin eğitime yüklediği bu vasfın bugün 

de devam ettiğini söylemek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduktan sonra bir taraftan hedeflerini 

gerçekleştirebilmenin en önemli araçlarından biri olarak eğitimi bir politika alanı olarak ele almaya başlamış, aynı 

zamanda da doğal olarak bu alanı millileştirmeye çalışmıştır. Çünkü eğitimin millileşmesi, tam bağımsızlığın aracı 

olarak görülmüştür. Bu dönemde modern ulus devletin kurumsallaşması ve modern vatandaşın yetiştirilmesinde 

eğitime merkezi bir rol biçilirken, eğitimin kurumsallaşmasının temeline de Atatürk İlke ve Devrimleri 

yerleştirilmiştir. 

Türkiye’yi yönetenler cumhuriyet kurulduktan beri batı ile ilişki içinde olup ondan etkilenme, onun gibi olma ve 

en azından ona benzeme çabası içinde hep olmuş her değişiklik için batıyı adres göstermiştir. Bunu da medeniyet 

ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın gereği olarak halka anlatmıştır. Eğitim politikaları da bu doğrultuda 

oluşturularak uygulanmaya konuldu. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra eğitim sistemi teşkilatlandırıldığında 

Fransız modelinin aynısı benimsendi. 1950’li yıllardan sonra eğitim politikalarının oluşturulmasında Amerika 

örnek alınmaya başlandı. Türkiye eğitim sisteminde aynısı alınmış Amerika eğitim uygulamaları ile ilgili birçok 

model vardır. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra devlet sosyal devlet olma ilkesini benimsemiş bunun gereği olarak eğitim işini ciddi 

anlamda üstlenmiştir. Eğitim kar amaçlı bir girişim olmadığı anlayışı tüm kurumlar tarafından benimsenmiş hakim 

bir görüştür. Eğitimdeki maliyet hesapları ön plana çıkarılmamıştır. 1980’lerin ikinci yarısından itibaren her sınıfa 

bir televizyon, takip eden yıllarda her sınıfa bilgisayar, internet bağlantısı vs. gibi “projeler” oluşturularak eğitime 

kar amaçlı olarak bakılmaya başlandı. Vakıf üniversiteleri ve özel okulların sayısında artış sağlanarak özel kesimin 

eğitimdeki payı arttırıldı. 1980’lerden sonra öğrencinin devlete olan maliyeti sıkça vurgulanmış, özel kesimin daha 

iyi eğitim yapacağı belirtilmiş, devlet okulları eleştirilmiş ve eğitim kurumları sermaye tarafından kar amaçlı 

kuruluşlar olarak görülmeye başlanmıştır. Eğitim yönetiminin asıl birimi olan okul düzeyinde de ekonomik 

anlamda yerelleştirilmiş bir yapı oluşturulmaktadır. Son yıllarda çoğu yönetmelikte velinin okul yönetimine 

katılımı, toplam kalite yönetimi, eğitim bölgeleri, okul ile velinin iş birliğini sağlamaya yönelik okul aile birliği 

yönetmeliğinin velinin mali anlamda katılımı sağlayacak şekilde düzenlenmesi buna örnektir. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra eğitimde millilik ilkesi benimsenmesinin yanında din eğitiminin dönemsel olarak 

siyasi iradeye bağlı değiştiği görülmektedir. Ancak 12 eylül 1982 darbesinden sonra oluşturulan Anayasada ilk ve 

ortaöğretim kurumlarına zorunlu olarak din dersi konuldu. 

Bu bildiride cumhuriyetin kuruluşundan günümüze eğitimdeki millilik ilkesi, eğitimde din unsuru, batılılaşma ve 

eğitimde özel kesimin yer alması ile ilgili politikalar detaylıca tartışılacaktır. 
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Eğitim her dönemde olduğu gibi bilgi toplumu ve bilgi çağı olarak ifade edilen 21. yüzyılda da öncelik kazanmıştır. 

Eğitimden istenilen verimin elde edilebilmesi için nitelikli ve etkili olması önemlidir. Eğitimin niteliğini etkileyen 

aile, ekonomi, toplumsal değerler, eğitim programı ve öğretmen gibi birçok faktör vardır (Engin, Özen ve Bayoğlu, 

2009). Bu faktörlerden biri de eğitim ortamıdır. Nitelikli eğitimin iskeleti olarak kabul edilen eğitim ortamları, 

eğitime katkı sağlayabileceği gibi engel de teşkil edebilmektedir. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için eğitim 

ortamının özel olarak tasarlanmış olması ve öğretmenlerin programın amaçlarına uygun düzenlemeler yapmaları 

oldukça önemlidir (Cohen, Manion, Morrison & Wyse, 2010). Özellikle okul öncesi dönem çocukları için dikkat 

çekici, onların öğrenmelerini ve gelişim alanlarını destekleyici nitelikteki bir eğitim ortamı büyük önem 

taşımaktadır. Nitekim okul öncesi eğitimin amaçlarından biri de, nitelikli bir eğitim ortamı ile çocuğun gelişimini 

desteklemektir. 

Nitelikli bir eğitim ortamının belli standartlara göre hazırlanması gerekmektedir. Eğitim ortamlarının belli 

standartlara göre hazırlanması tüm çocukların eşit fırsatlardan faydalanmasını sağlayacaktır. Bu hususlar göz 

önüne alınarak kurum standartlarının felsefesini, amacını, içeriğini, sürecini açıklayan “Okul Öncesi Eğitim ve 

İlköğretim Kurumları Standartları Kılavuz Kitabı”, “Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Kılavuzu - 2013” ve “Erken 

Çocukluk Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler ve Personel Modülü” hazırlanmıştır. Böylece kurumlarca 

verilen eğitim öğretim hizmetlerinin belirli bir nitelikte verilip verilmediği hakkında değerlendirme yapma fırsatı 

sunulmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kurum 

standartlarının ne ölçüde uygulandığını ortaya koymaktır. Üç ilde yürütülen bu çalışmada, değişik illerdeki 

farklılıklar ortaya konacak aynı zamanda standartların uygulanmasıyla ilgili sonuçlara ulaşılacaktır. Bu sonuçlar 

standartların geçerliliği yönünden de değerlendirilmiş olacaktır. 

Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden “gözlem” tekniğiyle yapılmıştır. Çalışmada kullanılan Okul Öncesi 

Eğitim Ortamları Gözlem Formu (OEOF), Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Eğitim Kurumları 

Standartları Yönergesi, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, belediye şehir planları, ilgili kanunlar, 

yönetmelikler ve literatür incelenerek araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. OEOF, şehir planlaması, mimari 

yapı, bahçe, dış mekanda güvenlik, sınıf, servis alanları, sirkülasyon alanları, idare ve personel mekanları ve iç 

mekanda güvenlik olmak üzere 9 bölümden ve 120 maddeden oluşmaktadır. OEOF “Uygun”, “Kısmen Uygun” 

ve “Uygun Değil” şeklinde üçlü likert şeklindedir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, tüm şehirlerden göç alması ve birçok ili temsil etmesi sebebiyle Ankara ilinin yeni 

yapılanmanın yoğunlukta olduğu ve gelişmekte olan Çankaya, Etimesgut ve Gölbaşı ilçeleri ile mültecilerin yoğun 

olduğu ve çevre illerden göç alan bölgeler olması sebebiyle Adıyaman ve Malatya’nın merkez ilçelerindeki altışar 

okul öncesi eğitim kurumu olmak üzere toplamda 30 kurum oluşturmaktadır. 

OEOF’ den elde edilen veriler, MEB’e bağlı bağımsız ve özel anaokulları için, ayrı ayrı aritmetik ortalamaları ve 

frekansları alınarak tablolaştırılmıştır. Sonuçlar bulgulara dönüştürülerek yorumlanmıştır. Bulgular okullarda 

çekilen fotoğraflarla desteklenmiştir. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarının 

sahip olduğu standartlar ortaya konmuştur. 
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Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ve Çağdaş Eğitim Paradigması 

Levent Eraslan1, Yıldırım Yıldız2 

1Kırıkkale Üniversitesi, Turkey  

2MEB; ezop_yil@hotmail.com 

Günümüzde çağdaş eğitim anlayışı yapılandırmacı yaklaşım üzerine kurulmuştur. Milli eğitim bakanlığınca 

düzenlenen eğitim sisteminin içeriği incelendiğinde eğitim öğretim programlarının yapılandırmacılık esas alınarak 

düzenlendiği görülmektedir. Yapılandırmacı yaklaşım; bireyin gündelik hayatında karşılaşabileceği problemler 

üzerine kurulmuş olup, tümdengelim metoduyla öğrenmeyi amaçlar. Yapılandırmacılıkta birey eleştirel düşünce 

ile sorunların çözümüne ve bilgiye öğreticinin yol göstermesi ile kendisinin ulaşmasını amaçlamaktadır. Buradan 

da anlayabileceğimiz gibi amaç, öğrenmeyi öğrenmek ve öğrenilen bilgiyi kullanmaktır. Bu bağlamda Ismayıl 

Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim felsefesini incelediğimizde 1930’lu yıllarda onun eğitimde yapmak istediği reform 

hareketinin temel noktasının yapılandırmacılık olduğunu görmekteyiz. 

1886-1978 yılları arasında yaşamış olan İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu yakın tarihimizde her alana etkileri olan en 

önemli aydınlarımızdan birisidir. Yaptığı çalışmalar, bulunduğu görevler sadece etrafını ve kendisini değil toplumu 

da etkilemiştir. O, özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeyi başarmıştır ancak sadece 

eğitim konusunda değil felsefe, sosyoloji konularında da ve siyaset üzerinde de etkisi olmuş, iki dönem 

milletvekilliği yapmış, ülkemiz adına topluma bilgi birikimini aktarabilmek amacıyla “Yeni Adam” adında 

çıkardığı dergiyi ölümüne kadar yayınlamıştır. O, günümüzde uyguladığımız eğitim sistemini, kendi zamanında 

savunmuş ve etkili bir eğitim-öğretim için sistem değişiminin gerekliliğini eserlerinde paylaştığı düşünceleri 

vasıtasıyla belirtmiştir. Onun zamanında eğitimde geleneksel yaklaşım modeli mevcut olup bu modele göre 

öğretmen merkezi konumda, öğrenciler bilgiyi arayıp bulmaya çalışan değil sadece ezberleyen bireyler 

konumundadır. Baltacıoğlu günümüzde kabul gören çağdaş eğitim ile ilgili görüşünü kendi zamanında şu şekilde 

dile getirmiştir. “Benim aradığım pedagoji, ne tanzimat pedagojisi, ne meşrutiyet pedagojisi, ne de cumhuriyet 

pedagojisidir. Benim aradığım pedagoji atom devrine yakışan yaratıcı insanı, yaratıcı Türk’ü yetiştiren yaratıcı 

pedagojidir”. Öğretmen nitelikleri ile ilgili görüşleri çağdaş eğitim anlayışı ve yapılandırmacı yaklaşımla 

örtüşmekte, öğretmeni şu şekilde tanımlamaktadır. “Öğretmen vardır, bilgisi, görgüsü ne olursa olsun insan ruhunu 

sezmek, çocuğu anlamak için yaratılmıştır. Okuttuğunu ezberletmez, anlattığını kafaya depo ettirmez, bilgiyi 

öğretmez, ihtihsal ettirir, vermez buldurur, öğrencilerini birer plak olmaktan kurtarır, kendi çaplarında birer bulucu, 

yapıcı, yaratıcı yapar. Beğenilen, sevilen öğretmen tipi işte bu yaratıcı öğretmen tipidir”. 

Bu bilgilerden hareketle yaşadığı dönemin en önemli eğitimcilerinden ve ülkemizde yapılandırmacı yaklaşımın 

öncüsü olan Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun çağdaş eğitim paradigması ile karşılaştırması yapılacaktır. İleri görüşlü 

eğitimcimiz Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim ile ilgili düşünceleri, ülkemizi toplumsal, kültürel, ekonomik 

ve diğer alanlarda daha da ileri taşımak adına önem göstermektedir. Bunun sonucu olarak eğitim sistemimizde 

Baltacıoğlu’nun etkisi ile ne gibi düzenlemeler, eklemeler ve çıkarımlar yapılması gerekliliği tartışılacaktır. 

Bu araştırmanın genel amacı; Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim yaklaşamı ile ilgili bilgileri genel tarama 

modeli ile, onun eğitim ile ilgili eserleri, onun hakkında yazılmış kitap, tez ve makalelerden oluşan ikincil 

kaynaklardan elde edilerek çağdaş eğitim bağlamında değerlendirmektir. 
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2007 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının İlkokul Programlarıyla Uyumu 

Celal Boyraz 

Anadolu Üniversitesi, Turkey; cboyraz@anadolu.edu.tr 

Öğretmen adaylarının aldıkları lisans eğitimi, onların meslek yaşamlarına dönük olmalıdır. Lisans eğitimi 

süresince alınan her bir dersin meslek yaşamında bir karşılığı olmalıdır. Bunun yanı sıra meslek yaşamında 

karşılaşabilecek her zorluğu kolaylaştırıcı nitelikte dersler lisans programlarında yer almalıdır. Bu durum, Sınıf 

Öğretmenliği gibi birden fazla disiplinin öğretimini barındıran ve meslek yaşamında çok farklı durumların 

(birleştirilmiş sınıf, taşımalı eğitim vb.) gerçekleştiği özel bir alan için oldukça gereklidir. Bu bağlamda bu 

çalışmanın amacı, 2007 yılında hazırlanan ve günümüzde de hala uygulanan Sınıf Öğretmenliği lisans programında 

okutulan dersler ile 2005, 2010 ve 2012 yıllarında ilkokulda okutulan derslerin uyumunu ortaya koymaktır. 

Araştırmada doküman incelemesi yöntemi benimsenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yapılmıştır. Bu 

doğrultuda öncelikle 2007 Sınıf Öğretmenliği lisans programında yer alan bütün dersler, sırasıyla 2005, 2010 ve 

2012 ilkokul programlarında yer alan dersler ile eşleştirilmiştir. Örneğin; ilkokul programında yer alan Türkçe 

dersi ile ilgili Sınıf Öğretmenliği lisans programında yer alan dersler tespit edilmiştir. Sınıf Öğretmenliği lisans 

eğitiminde Türkçe dersi 4 yıl boyunca toplam 9 ders (Türkçe 1: Yazılı Anlatım, Türkçe 2: Sözlü Anlatım, Türk 

Dili 1: Ses ve Şekil Bilgisi, Türk Dili 2: Cümle ve Metin Bilgisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Çocuk 

Edebiyatı, Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi, İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Türkçe Öğretimi) ile temsil 

edilmektedir. Bu derslerin tamamının haftalık ders saati toplamı 19 ders saati teorik, 2 ders saati uygulama olmak 

üzere 21 ders saatidir. İlkokulda 2005, 2010 ve 2012 yıllarında okutulan bütün dersler bu düşünceyle tespit edilmiş 

ve 2007 Sınıf Öğretmenliği lisans programında yer alan dersler ile eşleştirilmiştir. Sonuç olarak, 2007 Sınıf 

Öğretmenliği lisans programının ilkokul programları ile yeterince uyumlu olmadığı ve meslek 

yaşamına/uygulamaya dönük olmadığı da söylenebilir. Bu uyumsuzluk alanyazında yer alan araştırma sonuçlarıyla 

örtüşmektedir. Bu bağlamda Sınıf Öğretmenliği lisans programları gözden geçirilmelidir. Bu gözden geçirme 

sırasında ilkokulda yer alan derslerin ağırlıkları dikkate alınarak Sınıf Öğretmenliği lisans programları 

şekillenmelidir. Bunlar yapılırken MEB ve Eğitim Fakülteleri işbirliği içerisinde çalışmaya özen göstermelidir. 

Uygulama olanakları artırılmalı, öğretmen adaylarının okul ortamlarını daha yakından tanımalarına fırsat 

verilmelidir. 
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Mentörlük Uygulamalarının Fizik Dersi Öğretmenlerinin Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin 
İncelenmesi 

Ayşegül Sağlam Arslan, Nedim Alev, Tuncay Özsevgeç, Alpaslan Şahinoğlu 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey; alpaslansahinoglu@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, fizik dersi öğretmenlerinin mevcut öğretim programını uygulama süreçlerini mentorluk 

çalışmaları ile desteklemek ve bu çalışmaların öğretmen yeterlikleri üzerindeki etkilerinin incelemektir. Eğitim 

alanında gelişmiş ülkelerde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla geniş uygulama alanına 

sahip mentorluk uygulamaları bu araştırma kapsamında mevcut öğretim programının sınıf içi uygulamalarını 

desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Mentorluk uygulamalarının farklı araştırmalar ortaya konan etkileri analiz 

edildiğinde; bu uygulamaların, akademik başarı, kariyer ve kişisel gelişim, davranış ve tutumlarda pozitif gelişim, 

motivasyonu sağlama, kariyerde pozitif yönelim gibi etkilerinin olduğu görülmektedir. Belirlenen çalışmalardan 

farklı olarak bu çalışma kapsamında mentorluk uygulamalarının pozitif ve negatif etkileri katılımcı öğretmenlerin 

öz değerlendirmeleri dikkate alınarak ortaya konulmuştur. Bunun için çalışma kapsamında mevcut öğretim 

programının gereklilikleri ile uyumlu bir özdeğerlendirme formu geliştirilmiştir. Bu form 8 haftalık mentorluk 

uygulamalarına katılan mentilere uygulama öncesi ve sonrasında uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilerek 

katılımcıların bireysel değerlendirmeleri ortaya konulmuştur. Elde edilen veriler, öğretmenlerin özdeğerlendirme 

formunda yer alan derse giriş faaliyetleri, dersin didaktiksel analizi, öğretmen-öğrenci iletişim analizi, öğrenci 

merkezli yaklaşımlar, ölçme-değerlendirme yaklaşımları temalarında uygulama öncesi ve sonrası farklı 

değerlendirmeler yaptıkları ve gelişim gösterdikleri görülmektedir. Buna dayanarak mentörlük uygulamalarının 

öğretmenlerin belirlenen özelliklerini geliştirdikleri sonucu çıkarılabilir. Bununla birlikte geleneksel öğretim 

yaklaşımlarında da yer alan ön bilgileri yoklama-hatırlatma, dikkatin çekme, dersin ana temalarını toparlayıcı 

açıklamalarda bulunma, konu anlatım sırasında soru-cevap yapma, gibi maddelerde ise herhangi bir değişiklik 

gözlenmemiştir. 

* Bu çalışma TUBITAK 214K043 kodlu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir 

E-Okul Sisteminde Yer Alan Bilgiler Kullanılarak Öğrenci Başarısının Sınıflandırılması 

Uğur Erkan1, levent Gökrem2 

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turkey, uerkan80@hotmail.com 

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turkey 

Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yürütmekte olduğu en büyük projelerden biri olan, e-devlet sistemi 

içerinde yer alan e-okul sistemindeki, öğrenciye ait sosyal ve ekonomik bilgiler sayesinde, öğrenci başarısının 

sınıflandırılması ve öğrenci başarısının tahmini yapılmaktadır. Veri olarak Tokat’ın Erbaa ilçesindeki üç lisenin, 

756 öğrencinin sosyal ve ekonomik bilgileri kullanılmaktadır. Bu bilgiler e-devlet sisteminden, öğrencinin kimlik 

bilgileri olmadan resmi izinle temin edildi. E-okul sisteminde öğrencinin, sosyal ve ekonomik durumuna ait 22 

adet bilgi yer almaktadır. Bunlardan bir kaçı; baba mesleği, baba eğitim durumu, ev ısınma şekli gibi bilgilerdir. 

Öğrenciler not ortalamalarına göre, başarıları 3 sınıfa ayrılmıştır. Öğrencilerin verileri sayısal ifadelere 

dönüştürüldü. Daha sonra min-max normalizasyonu uygulandı. Elde edilen verilere matlab programında, 

NaiveBayes, Knn, Yapay Sinir Ağlarından Geri Yayılım, Euclidean, Mahalanobis uzaklığı ile sınıflandırma 

yöntemleri uygulanarak, öğrencinin başarısının tahmin edilmesine çalışıldı. Yapılan sınıflandırmalar sonucunda, 

%75 gibi bir oranda öğrencinin başarı durumu tespit edilmektedir. Bunu yaparken öğrencilerin verilerinin (2/3)’ 

lük kısmı (503 öğrenci) eğitim verisi, (1/3)’ lük diğer kısmı(253 öğrenci) ise test verisi olarak kullanılmaktadır. 

Eğitim ve test verileri, başarı oranlarına göre, eşit olarak oluşturulmuştur. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; 

öğrencinin başarısının, sosyal ve ekonomik durumu ile doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. Öğrencinin, 

sosyal ve ekonomik durumunda iyileştirme yapılırsa başarısının artabileceği sonucu da ortaya çıkmaktadır. E-

devlet sistemindeki öğrenciye ait sosyal ve ekonomik verilerin sayısı artar ve eksiksiz olarak girilirse, bu bilgilerle 

öğrencinin başarısını, e-okul sisteminden tahmin etmek mümkün hale gelebilecektir. Bu çalışmanın sonuçlarına 

göre, daha ileri bir çalışma yapılarak, meslek tercihleri yada eğilimlerini önceden öngörmek veya yönlendirmek 

konusunda yeni çalışmalar yapılabilir. Başarısız öğrencilerin, başarılarını artırmak için sosyal ve ekonomik 

durumlarında değişikler yaparak, başarılarının artabileceğini söyleyebiliriz.
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Türkiye'deki Kadın Mahkumların Topluma Kazandırılma Etkinliklerine Yetişkin Eğitimi 
Bağlamında Bir Bakış 

Gülden AKIN 

Ankara Üniversitesi, Turkey, akingulden@gmail.com 

Suç işleyen kişilerin suç işleme nedenlerinin belirlenmesi ve tedbir uygulanması, bu kişilerin topluma 

kazandırılması amacıyla rehabilite edilmesi ve dolayısıyla yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi gibi 

sebeplerle suç işleyen bireyler mahkum edilip cezaevlerine konmaktadır. Bu bağlamda, topluma kazandırma 

etkinliklerinin en önemli yapı taşlarından biri mahkumların mahkumiyetleri boyunca aldıkları eğitimsel 

faaliyetlerdir. 

Kadınların aile ve toplum arasında adeta bir köprü görevi görmesi, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ve 

oluşturulmasında büyük paylarının olması, sosyal sistemin işleyişine katkı sağlamaları ve mahkumiyet öncesinde 

geleneksel nedenlerden dolayı mahrum edildikleri eğitimsel faaliyetlerden devlet eliyle yararlanabilmeleri 

açısından kadın mahkumlara yönelik yürütülen eğitimsel aktivitelerin önemi oldukça yüksektir. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de toplam 368 ceza infaz kurumu 

bulunmaktadır. Bu kurumlardan 5 kapalı ve 2 açık olmak üzere toplam 7 tanesi kadın mahkumlara aittir. Bu 

kurumlarda, kadınların topluma kazandırılması için yürütülen eğitimlerin içeriğinin yetişkin eğitimi özelliklerine 

göre düzenlenmesi, uygulayan kişilerin yetişkin eğitimi konusunda bilgi sahibi olması, eğitim çeşitlerinin 

belirlenmesinde uygulanan kriterlerin ortaya çıkarılması, eğitimler belirlenirken mahkumların görüşlerine 

başvurulup eğitimsel faaliyetlerin kadınların ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve tüm bunların bir 

eğitim politikası olarak benimsenmesi gerekir. Bunların yanında, hapishanelerin yetişkin kadınlardan oluşan 

merkezler olduğu göz önüne alındığında yetişkin psikolojisi konusu da gündeme gelmektedir. Geçmişlerinde 

tecrübe ettikleri olumsuz anılarla ve hapishane koşulları ile baş etme yollarının geliştirilmesi ve kadınların topluma 

geri kazandırılması konusundaki eğitim süreçlerinde gerek yöneticilerin, gerek çalışanların ve gerekse de eğitim 

veren kişilerin -eğer yok ise-yetişkin psikolojisi konusunda bilgi sahibi olması ve bu bağlamda, mesleki eğitim, 

boş zaman aktiviteleri de içinde olmak üzere hapishanelerde verilen her türlü eğitimin tekrar gözden geçirilip 

değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Bu çalışmada, Türkiye'deki kadın hapishanelerindeki eğitim faaliyetleri değerlendirilerek; mesleki eğitim, kaliteli 

serbest zaman aktiviteleri ve diğer topluma geri kazandırma faaliyetlerinin yetişkin eğitimi ve psikolojisi 

bağlamında tekrar gözden geçirilmesi, bu konuda Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerindeki örneklerden 

hareketle çeşitli karşılaştırmalar yapılması ve Türkiye'de bu durumun yapılandırılmış bir eğitim programı politikası 

olarak benimsenerek Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da örnek olmasının gerekliliği tartışılmış ve önerilmiştir. 
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Travmatik Yaşantılara Sahip Olan Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları: 
Dine Verilen Önem ve Cinsiyete Dayalı Bir Karşılaştırma 

Fatma Altun, Hikmet Yazıcı, Cansu Tosun 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey; faltun@ktu.edu.tr 

Travmatik olay, kişinin gerçek bir ölüm veya ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma, kendisinin veya başkalarının fizik 

bütünlüğüne tehdit içeren bir olayı yaşaması, tanık olması ya da öğrenmesi ve bu olaya karşı korku, dehşet, 

çaresizlik gibi tepkiler göstermesi olarak tanımlanır (APA, 2001). Doğal afetler, çeşitli kazalar, önemli kayıplar, 

insanlar tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirilen olaylar bu kapsam içinde değerlendirilir. Yaşam boyu travmatik 

bir olayla karşılaşma yaygınlığının % 9.2 ile 26 arasında olduğu bildirilmektedir (Breslau, ve diğ., 1998; 

Perkonigg, Kesler, Storz & Wittchen, 2000). Bu da toplumun ruh sağlığını tehdit edici nitelikte, oldukça yüksek 

bir orandır. Bu nedenle bireylerin travmatik olaylarla nasıl başa çıktıkları ya da başa çıkma tarzlarında nelerin etkili 

olduğu gibi konuların incelenmesi önemli hale gelmektedir. Bu tür stres verici olaylarla bireylerin farklı başa 

çıkmada stratejileri kullandıkları bilinmektedir. Stresle başa çıkma tarzları genel olarak etkili ve etkisiz yöntemler 

olarak iki kategoride incelenebilir. Bu yöntemlerin seçimde hem olayın nesnel özellikleri hem de bireylerin öznel 

değerlendirmeleri oldukça önemli bir rol oynar (Folkman ve Lazarus, 1985). Bu nedenle seçilen başa çıkma tarzı, 

bireyin önceki deneyimlerinden, değerlerinden, yatkınlığından ve durumun özelliklerinden etkilenmesi 

kaçınılmazdır. 

Bu çalışmanın amacı; travmatik yaşantılara sahip olan üniversite öğrencilerin stresle başa çıkma tarzları arasındaki 

farklılıkları, dine verilen önem ve cinsiyet değişkenlerine dayalı olarak incelemektir. Araştırma grubunu, daha 

önce en az bir travmatik yaşantısı olduğunu belirten 608 (K=383, E=225) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. 

Veriler Bilgi Toplama Formu ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler bağımsız 

t testi ve tek yönlü ANOVA ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; travmatik yaşantıları olan erkeklerin 

stresle başa çıkmada kendine güvenli (t= -2.48, p< .05) ve iyimser yaklaşımları (t= -3.92, p< .05) anlamlı derecede 

daha fazla kullandıkları, kadınların ise çaresiz (t= 2.11, p< .05) ve sosyal destek arama (t= 3.98, p< .05) 

yaklaşımlarını erkeklere göre daha fazla tercih ettikleri bulunmuştur. Travmatik yaşantıları olan üniversite 

öğrencilerinin dine verdikleri önem düzeyleri dikkate alındığında stresle başa çıkma tarzlarından iyimser 

(F(3,604)= 2.87, p< .05, 2=.01) ve boyun eğici yaklaşım (F(3,604)= 5.45, p< .05, 2=.03) puanlarında anlamlı 

farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Buna göre dine oldukça fazla önem veren bireylerin boyun eğici ve iyimser 

yaklaşım puanları dine çok az ve fazla önem verdiğini belirtenlerden anlamlı düzeyde yüksektir. Araştırmanın 

sonuçları daha önceki literatür bulguları ve kültürel unsurlar ışığında tartışılmış, gelecek çalışmalar için önerilerde 

bulunulmuştur. 

* Bu çalışma TÜBİTAK 114K816 nolu 1001 projesi kapsamına hazırlanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

145 
    

ORAL PRESENTATIONS 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 
Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Öğrenme-öğretme yaklaşımları 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quelles méthodes ? 

Teaching and training today for tomorrow: Which methodologies? 

Educar y formar hoy para mañana: ¿Qué métodos? 

 

İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersi Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine 
Göre Analiz Edilmesi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans ve Yüksek Lisans 

Öğrencilerinin Kazanımları Analiz Edebilme Düzeyleri 

Yücel Durul Altıntaş, Tuğba Yanpar Yelken 

Mersin Üniversitesi, Turkey; yucel.durul@gmail.com 

İnsanoğlu, hayatta kalabilmek ve neslinin devamını sağlayabilmek için en etkili silahını, yani beynini geliştirmiştir. 

İnsan beyni gerek yapısı gerekse işleyiş şekli bakımından, bilimin her zaman ilgi odağı olagelmiştir. Bu bakımdan 

yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde, bilişsel süreçleri inceleyen birçok yaklaşım oluşturulmuştur. Bu 

yaklaşımlar arasından ülkemizde en yaygın olarak bilineni ise Bloom’un Taksonomisidir. Bloom, kendi 

taksonomisini oluşturduğunda sadece bilişsel süreçler bakımından bir ayrım getirerek, tek boyutlu bir sınıflama 

yaratmıştır. Bilim ve teknikte meydana gelen değişimler ve Bloom’un orijinal taksonomisine getirilen eleştiriler 

doğrultusunda Bloom Taksonomisinde revizyona ihtiyaç duyulmuştur. Yenilenen Bloom Taksonomisi; tek 

boyutlu bir yapıdan, iki boyutlu bir yapıya dönüştürülmüş ve Bilişsel Süreçler Boyutunun yanında Bilgi Birikimi 

Boyutu da eklenerek daha kullanışlı bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8. sınıf matematik dersi kazanımlarının Bloom’un yenilenmiş taksonomisine 

göre analiz edilmesi ve bu kazanımlar arasından, uzman görüşleri de alınarak, belirlenecek olan kazanımların 

ilköğretim matematik lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından analiz edilme düzeylerinin incelenerek 

yorumlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. İlköğretim 8. Sınıf Matematik 

dersi kazanımları öğretmen kılavuz kitabından incelenmiş ve daha sonra uzman kanıları da alınarak analiz 

edilmiştir. Kazanımların analizinden sonra araştırmacılar tarafından belirlenen kazanımlar ilköğretim matematik 

öğretmenliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerine analiz etmeleri için bir form aracılığıyla verilmiştir. Çalışma bir 

devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencileri ile yürütülmüştür. 

Alan yazın taramasında, yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre Matematik dersi kazanımların incelenmesi ile 

ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bunun yanında çalışmanın ikinci alt problemi olan ilgili alanın, 

ilköğretim matematik öğretmenliği, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin, ders kazanımlarını revize edilen Bloom 

Taksonomisine göre analiz etme düzeyleri ile ilgili de herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu anlamda 

yapılan bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bir eğitim programında belirlenen hedeflerin doğru 

bir şekilde analiz edilebilmesi; içeriği, eğitim durumlarını ve sınama durumlarını da doğrudan etkileyeceğinden 

yapılan bu çalışma önemli görülmüştür. Çalışmanın en dikkat çekici bulguları; 8. sınıf kazanımlarının Bloom 

taksonomisine göre incelendiğinde üst düzey bilişsel süreçlere yeterince yer verilmediği ve ilköğretim matematik 

öğretmenliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin alanları ile ilgili kazanımları revize edilmiş Bloom 

Taksonomisine göre analiz etme düzeylerinin düşük olmasıdır. Bu bulgular ışığında; ilköğretim matematik dersi 

8. Sınıf kazanımlarının üst düzey bilişsel süreçleri de içeren bir yapıya kavuşturulması ve öğretmen yetiştirme 

programlarında yer alan Öğretim İlke ve Yöntemleri veya Özel Öğretim Yöntemleri adı altındaki derslerde 

uygulamalı olarak kazanımların analiz edilmesini içeren bir ünitenin yer alması önerileri getirilmiştir. 
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Türkiye’ de Yapılan Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi Çalışmalarının Bir İncelemesi 

Yücel Durul Altıntaş, Cenk Akay 

Mersin Üniversitesi, Turkey; yucel.durul@gmail.com 

Bilindiği gibi, tarihsel gelişim sürecinde insan toplulukları farklı kültür, din, inanış, yönetim biçimi, üretim 

ilişkileri vb. etkenlerin altında değişim ve gelişim göstermiştir. İnsan topluluklarının bir birinden haberdar olmadığı 

dönemlerden, bugünün Bilişim Çağına evrilmesi sürecinde bazı topluluklar ileri seviyelere ulaşmışken bazıları ise 

geride kalmıştır. Bu farklılığının en önemli nedeninin ise bir bütün olarak, ‘eğitim sistemi’ olduğu 

düşünülmektedir. 

Günlük yaşantılarımızda sıklıkla karşılaştığımız bir kavram olan küreselleşmenin, hayatın diğer alanlarında da 

hissedilmemesi neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bireysel olarak kişiyi etkileyen bu değişimin; sistemleri, 

kurumları, devletleri, yönetim şekillerini etkilememesi düşünülemez. Bu bağlamda küreselleşen dünyada, eğitim 

sistemleri de bir birinden olumlu veya olumsuz etkilenmektedir. Belli konularda ileride olan bir eğitim sistemin 

neden ilerde olduğu, nasıl o seviyeye ulaştığı, bu durumun ülke gerçekleri de göz önüne alınarak, görece geride 

kalmış ülkelere, uyumunun nasıl sağlanabileceği gibi birçok konuda iki veya daha fazla ülke arasında 

kıyaslamalara gidilen ve kendi dinamikleri olan karşılaştırmalı eğitim kavramı önem kazanmaya başlamıştır. 

Bu çalışma, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi veri tabanında yer alan eğitim bilimleri ile ilgili yayınların 

2009-2015 yılları arasındaki tüm sayılarının araştırmacılar tarafından incelenmesi ile elde edilen Karşılaştırmalı 

Matematik Eğitimine yönelik yapılan çalışmaları konu almıştır. Yapılan bu çalışmanın doğası gereği; veriler elde 

edilirken doküman tarama modeli ( Büyüköztürk ve diğerleri,2014) kullanılmıştır. 

İncelemeler neticesinde elde edilen çalışmaların her birinin; amaçları, çalışmalarda kullanılan karşılaştırmalı 

eğitim yaklaşımları ve çalışma neticesinde herhangi bir çözüm önerisinin getirilip getirilmediği konularının 

irdelenmesi ve tüm bu parametrelerin bir çalışmada toplanarak bütüncül bir bakış açısı getirilmesi amaç 

edinilmiştir. Araştırmacılar tarafından yapılan alan yazın taramasında Karşılaştırmalı Matematik eğitimi ile ilgili 

çalışmaların betimlenmesini içeren herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın alan yazındaki bu 

boşluğu dolduracağı ve karşılaştırmalı matematik eğitimi çalışmalarına bütüncül olarak bakmayı sağlayacağı 

düşünüldüğünden çalışma önemli görülmüştür. 

Karşılaştırmalı matematik eğitimi ile ilgili yapılan ve bu çalışmada incelenen tüm çalışmalarda; karşılaştırmalı 

eğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşımın kullanıldığı ve dikey yaklaşıma yer verilmediği görülmüştür. Dikey 

yaklaşımların da kullanıldığı çalışmaların zamansal bir görüş açısı katacağı düşüncesiyle bu yaklaşımın da 

kullanılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Amaçlar bakımından incelenen çalışmalar değişiklik göstermektedir. Bu nedenle de çalışmaları amaçları 

bakımından gruplandırmak zorlaşmaktadır. İncelenen on adet çalışmanın; dört tanesinden uluslararası sınavlardaki 

(üç tanesinde PISA, bir tanesinde TIMSS sınavları konu alınmıştır.) başarı düzeylerinin çeşitli değişkenler 

bakımından karşılaştırılmasını, bir tanesinde matematik öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılmasını, 

bir tanesinde 8. sınıf matematik konularının karşılaştırılmasını, bir tanesinde ders 6. sınıf matematik ders 

kitaplarının tasarımı yönünden karşılaştırılmasını, bir tanesinde okul öncesi matematik eğitimi programlarının 

karşılaştırılmasını, bir tanesinde ortaöğretim matematik öğretim programının karşılaştırılmasını bir diğerinde ise 

sosyoekonomik düzey ile matematik başarısı arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasını içeren çalışmalar yapılmıştır. 

Genel olarak bakıldığında her eğitim kademesi için bir karşılaştırmalı matematik eğitimi çalışması yapılmıştır 

ancak ortaöğretim için bir, öğretmen yetiştirme programları için bir, okul öncesi için bir adet çalışmanın var olması 

yeterli bir nicelik olarak düşünülmemektedir. Bu bakımdan eğitim fakültelerinde karşılaştırmalı eğitimin öneminin 

vurgulanmasının ayrıca maliyetli olan karşılaştırmalı eğitim çalışmalarına destek verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

Çalışmaların sonuçlarında getirilen çözüm önerileri de, amaçlar farklılık arz ettiğinden, çeşitlilik göstermektedir. 

Çalışma amaçlarına yönelik olarak getirilen çözüm önerileri spesifik olmakla beraber genel olarak eğitim 

felsefelerimizin, yaklaşımlarımızın ve öğretim yöntem ve tekniklerimizin gözden geçirilmesine yöneliktir. 
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Middle School Prospective Mathematics Teachers’ Assessments on PISA Items 

Başak Barak, Tangül Kabael 

Anadolu Üniversitesi, Turkey; barakbasak@gmail.com 

The necessity of training people to be mathematically literate has been emphasized frequently in recent days. 

Mathematical literacy has become a common term because of the influence from PISA (De Lange, 2006). When 

considering PISA that measures mathematical literacy of 15-year-old students, it might be thought that middle 

school is important for the development of mathematical literacy. PISA has focused on the ability to apply 

mathematical knowledge to real world situations (Adams, 2003) and also interpreting real world situations in 

assessments of students’ mathematical literacy. In addition, international comparative studies like PISA reveal that 

the teacher has impact on student success (Meroni et. al., 2015). For this reason, it is thought that determining 

prospective teachers’ assessments of PISA items is valuable. The purpose of the study is to investigate middle 

school prospective mathematics teachers’ assessments of some PISA items’ aims and appropriateness of the items 

for middle grades. The study is part of a larger qualitative study. Five prospective middle school mathematics 

teachers who recently graduated from teacher education program were purposively selected as participants based 

on an instrument’s results that were presented in the larger study. Data was collected through clinical interviews 

on assessment of five PISA items and analyzed by using Miles and Huberman’s (1994) three-phase qualitative 

data analysis method. According to results, the participants were able to assess appropriateness of PISA items for 

middle grades, but could not assess real world situations’ importance. The participant did not indicate that the 

items measure the interpreting real world situations. This result is consistent with Saenz’s (2009) study. In addition, 

the concept knowledge and mathematical abilities related to items were able to assess by the participants. When 

the middle school teacher education program in Turkey has been investigated, it is seen that there is no courses 

that support prospective middle school mathematics teachers’ mathematical literacy. When considering this 

deficiency and the results of the study, it might be thought that teacher education need to be supported from the 

point of mathematical literacy. As stated in Widjaja’s (2011) study, real world problems like PISA items should 

be integrated into teacher education programs. 
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Grafik Örgütleyicilerin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerileri Üzerine 
Etkisinin İncelenmesi 

Ömer Faruk Tavşanlı1, Tuğçe Kozaklı1, Abdullah Kaldırım2 

1Uludağ Üniversitesi, Turkey; omerfaruktavsanli@gmail.com 

2Dumlupınar Üniversitesi, Turkey 

Problem kurma becerisi zihinsel etkinlikleri kullanma yeterliliği gerektiren, belli koşullar altında oluşturulabileceği 

gibi var olan problemlerin değiştirilerek yeni problemler ortaya çıkarılmasını da içeren bir beceri türüdür (Ticha 

& Hospesova, 2009; Silver, 1994). İlkokul öğrencilerine problem çözme becerisinin kazandırılması tüm matematik 

öğretim programlarında olduğu Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2015 yılında 

hazırlanmış olan Matematik Dersi (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı’nın da merkezinde yer almaktadır (Jitendra, 

Gîriffin, Buchman & Sczesniak 2007; Kayan & Çakiroglu, 2008). Problem kurma becerisi yüksek olan 

öğrencilerin matematiği anlama ve matematiksel düşünme becerilerinin de yüksek olduğu bilinmektedir (Polya 

1973). Bununla birlikte Mestre (2002) problem kurmanın problem çözmekten daha zor bir süreç olduğunu dile 

getirmektedir. Bu noktada grafik örgütleyicilerin ilkokul öğrencilerinin problem kurma becerilerine olumlu katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü grafik örgütleyiciler, öğrencilere problem çözmeleri için verilen bilgiler 

arasındaki ilişkileri kurmasını sağlayan, verileri anlama, sınıflama ve tanımlamaya fayda sağlayan öğretim 

metotlarından biri olarak gösterilmektedir (Lubin & Sevak, 2007). Bu araştırmanın amacı grafik örgütleyicilerin, 

ilkokul 3.sınıf öğrencilerinin problem kurma becerileri üzerine etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel araştırma yöntemlerinden ön test-

son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın yapılacağı grupta 5 hafta boyunca seçilen 

4 adet grafik örgütleyici ile problem kurma uygulamaları yapılacaktır. Çalışma sonunda elde edilecek veriler 

gerekli istatistiksel işlemler yapıldıktan sonra tartışılacak ve ilkokul öğrencilerinin problem kurma becerilerinin 

geliştirilmesi üzerine önerilerde bulunulacaktır. 

 

The Reasons of Success and Failure for Turkish Students in Learning English 

Belgin Aydın, Ali İlya, Gökhan Yiğit, Nesrin Ahmetoğlu, Betül Durceylan, Ayşe Nursel Bora 

Anadolu Üniversitesi, Turkey; baydin@anadolu.edu.tr 

The aim of this study is to give a deep insight into the attributions of students to the process of foreign language 

learning in Turkey. Unlike the studies in the literature, one of the main contributions of the current study is that it 

focuses on identifying the attributions of the students in a wide range of age, starting from primary school to 

university level enrolled in states schools in Turkey. Another aim of the study is to define the role of gender in 

attributions of the students. The data were collected from 1200 participants in total, 100 for each grade, ranging 

from grade 2, when they first start getting formal language instruction to university level, preparatory year. An 

instrument designed by the researchers was used to gather learners’ attributions and casual dimensions for their 

perceived success and failure in language learning process. Their definitions of success in general and their 

perceptions of their own success as language learners were also gathered from all the learners. For gathering data 

from various sources interviews with randomly selected 120 participants (10% of the total) were also conducted. 

The results gathered through frequencies and percentages of the the attributions of the students revealed a total of 

2484 causes for success oriented students and 1415 causes for failure oriented students. Chi- square analysis of the 

results indicated statistically significant differences among the age and gender groups in terms of both success- 

oriented and failure- oriented students. Overall picture of the study proves that age and gender are factors effecting 

language learners’ perceived successes and failures. Implications for language teaching methodology were made 

in the paper. 
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Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik 
Başarıları ve Fen Bilimleri Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi 
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Bu araştırmanın amacı; “8. sınıf Fen Bilimleri dersi “Kalıtım” konusunun Jigsaw entegre edilmiş probleme dayalı 

öğretim yöntemi ve programa dayalı öğretim ile öğretilmesinin öğrencilerin akademik başarıları ve fen bilimleri 

kaygı düzeyleri üzerine etkisini tespit etmeye yöneliktir. Bu araştırmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim 

yılında Tokat ilinin bir ilçe merkezinde MEB’e bağlı bir Ortaokulun sekizinci sınıfının iki şubesinde öğrenim 

görmekte olan toplam 40 öğrenciden oluşmaktadır. Bu şubelerden biri seçkisiz olarak Jigsaw entegre edilmiş 

probleme dayalı öğretim yönteminin uygulandığı Deney Grubu (n=20); ikincisi programa dayalı öğretimin 

uygulandığı Kontrol Grubu (n=20) olarak belirlenmiştir. Araştırmada deneysel araştırma modellerinden öntest-

sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin 

önbilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla Önbilgi Testi (ÖBT), akademik başarı düzeylerini belirlemek amacıyla 

Akademik Başarı Testi (ABT) ve fen bilimleri kaygı düzeylerindeki değişimi tespit etmek amacıyla Fen Bilimleri 

Kaygı Ölçeği (FBKÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler t-testinden faydalanılmıştır. 

Analizler sonucunda öğrencilerin önbilgi düzeyleri bakımından aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

bulunmuştur (t(38)=-0,448; p>0,05). Yani öğrencilerin uygulamanın başlangıcında hazırbulunuşluk düzeyleri 

benzerdir. Akademik başarıda meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla uygulanan ABT’den elde edilen 

verilerin analiz sonuçları incelendiğinde Jigsaw entegre edilmiş probleme dayalı öğretim (Xdeney=57,40; 

Xkontrol=42,80) uygulanan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (t(38)=3,173; p<0,05; 

r2 =0,21). r2 değerinin 0,21 olarak hesaplanması öğrencilerin akademik başarılarında gözlemlenen varsaynsın 

%21’i uygulanan öğretim yöntemlerinden kaynaklanmaktadır. Öğretim yöntemlerinin öğrencilerin fen bilimlerine 

yönelik kaygı düzeyleri üzerine etkisini tespit etmek amacıyla uygulanan FBKÖ’den elde edilen verilerin analiz 

sonuçlarına göre uygulamanın başlangıcında öğrencilerin fen bilimleri kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı belirlenmiştir (t(38)=0,613; p>0,05). Uygulama sonrasında ise Jigsaw entegre edilmiş 

probleme dayalı öğretim yöntemi uygulanan öğrencilerin fen bilimleri kaygı düzeylerinin (Xdeney=32,60) 

programa dayalı öğretim uygulanan öğrencilerin fen bilimleri kaygı düzeylerinden (Xkontrol=42,35) istatistiksel 

olarak anlamlı derecede düşük olduğu bulunmuştur (t(38)=-3,326; p<0,05; r2=0,22). Öğrencilerin fen öğrenimine 

yönelik kaygı düzeylerindeki varyansın %22’si uygulanan yöntemden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
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Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Öğretiminde Teknoloji Kullanımına 
İlişkin Görüşleri 

Hilal Yıldız1, Tuba Gökçek2 

1Kafkas Üniversitesi, Turkey; hilalaslanbas@hotmail.com 

2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey 

Teknolojinin sunduğu fırsatlar geometri öğretiminde teknoloji kullanımını bir tercih durumundan çıkarıp bir 

gereklilik haline getirmiştir. Bu perspektif öğretim programlarında da ifade edilmekte ve bilgisayar/teknoloji 

destekli öğretimin önemi vurgulanmaktadır (MEB, 2013). Program kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerini 

matematik öğreniminde etkin kullanabilmeleriyle ilgili öğrencilerin sahip olması beklenen kazanımlardan biri de 

dinamik geometri yazılımlarını yerinde ve etkin kullanmalarıdır. Fatih projesi kapsamında ülkemizdeki hemen 

hemen bütün liselerde etkileşimli tahta ve bazı sınıflarda tablet bulunmaktadır. Mevcut yazılım ve donanımların 

derslere entegrasyonunda öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları ve bu uygulamaların öğrencilere etkisi büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Geogebra yazılımının kullanımıyla ilgili hizmetiçi eğitim kursuna katılan matematik 

öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarındaki değişim ve buna ilişkin öğrencilerinin görüşlerini belirlemektir. 

Çalışmaya Kars il merkezinde görev yapmakta olan 4 matematik öğretmeni (Ö1,Ö2,Ö3,Ö4) katılmıştır. 

Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim öncesi ve sonrasında dersleri gözlemlenmiştir. Dönem sonunda her öğretmenin 4 

öğrencisi alınarak toplam 16 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Öğrencilerle yapılan 

görüşmelerde öğretmenin kullandığı öğretim yöntem ve stratejileri, teknolojiden yararlanma şekli ve öğretmenin 

bu tercihlerinin öğrencileri nasıl etkilediği hakkındaki veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Veri analizi için öncelikle 

yapılan görüşmelere ait ses kayıtlarının yazıya dökümü yapılmıştır. Elde edilen veriler MaxQda nitel analiz 

yazılımı kullanılarak analiz edilmiş ve uzman görüşü alınmıştır. 

Gözlem ve mülakat verilerinin analizi neticesinde Ö1,Ö3 ve Ö4 kodlu öğretmenlerin kurs öncesinde etkileşimli 

tahtadan soru ve konu anlatımını yansıtmak amacıyla yararlanırken kurs sonrasında genellikle bazı matematiksel 

bilgileri doğrulamak ve nadiren de olsa öğrencilerin ilişkileri keşfetmesini sağlamak amacıyla Geogebra 

materyallerini etkileşimli tahtada kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca kurs sonrasında Ö1,Ö3 ve Ö4 kodlu 

öğretmenlerin internet bağlantısı ve tablet sayısı gibi koşullar uygun olduğunda Geogebra materyallerini 

öğrencilerin kendi tabletleri üzerinden kullanmalarına imkân sağladığı görülmektedir. Ö1, Ö2 ve Ö3 kodlu 

öğretmenlerin öğrencileri geometri dersinde teknolojinin bu şekilde kullanılmasıyla daha önce oyun amaçlı 

kullandıkları tabletleri ilk kez okulda öğretim amacıyla kullandıklarını, neyin nereden geldiğini kendi 

incelemeleriyle daha iyi gördüklerini, konuları daha iyi anladıklarını, öğrenilenlerin daha kalıcı olduğunu, 

öğrencilerin derse katılımının arttığını ve diğer derslerin de bu şekilde işlenmesini istediklerini dile getirmektedir. 

Ö2 kodlu öğretmen kurs öncesinde, dağıttığı fotokopi kâğıtlarıyla geometri derslerini işlerken kurs sonrasında 

etkileşimli tahta üzerinden Geogebra materyallerini de kullandığı belirlenmiştir. Öğretmen materyalleri doğrulama 

amacıyla kullanmaktadır. Teknoloji kullanımı sadece öğretmen tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler 

geometri dersinde teknolojinin bu şekilde kullanılmasıyla neyin nereden gediğini daha iyi görebildiklerini, 

konuların somutlaştığını, daha dikkat çekici olduğunu, öğrencilerin derse katılımının arttığını, öğrenilenlerin daha 

kalıcı olduğunu ve diğer derslerin de bu şekilde işlenmesini istediklerini dile getirmektedir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda ortaöğretim kurumlarındaki mevcut donanımın öğretim amacıyla ve öğrenci merkezli olarak 

kullanılmasını sağlayacak çalışmaların yaygınlaştırılması önerilebilir. 
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Tahmini Öğrenme Yol Haritasına Dayalı Yürütülen Bir Öğretim Sürecini Planlamak İçin 
Dikdörtgenler Prizmasına İlişkin Öğrenci Bilgisinin Belirlenmesi 

Faik Camci2, Dilek Tanışlı1 

1Anadolu Üniversitesi, Turkey,  dtanisli@anadolu.edu.tr 

2Sabri Kılıçoğlu Ortaokulu 

Matematik öğretim programının genel amaçlarından birisi öğretim sürecinde öğrencilerin aktif katılımcı 

olmalarının istenmesidir. Bu bağlamda öğrenci düşüncelerinin öğretim sürecinde dikkate alınması önem 

kazanmaktadır. Öğrenci düşüncesini dikkate alan öğretim modellerinden biri tahmini öğrenme yol haritasıdır. 

Tahmini öğrenme yol haritası (learning trajectory) kavramı ilk kez Simon (1995) tarafından öğrencinin belli bir 

amaç doğrultusunda öğrenmeye dair takip ettiği yolları tanımlamak için kullanılmıştır. Öğrenme yol haritası, 

öğretim sürecinde öğrencilerin etkileşime girdikleri matematiksel etkinlikler sonucunda onlarda ortaya çıkan 

gözlenebilir değişimler ve bu değişimlerin dikkate alınmasıyla şekillendirilen öğretimler döngüsüdür (Battista, 

2004). Bu döngüde ‘öğrenme amaçları, öğretim etkinlikleri ve öğrencilerin düşünme süreçlerindeki değişimin 

tahmini’ olmak üzere üç bileşen yer almaktadır. 

Öğrenme yol haritasının literatürde öğretmenlerin mesleki gelişimleri (Wilson, Mojica ve Confrey, 2013), sınıf içi 

uygulamalar (Edgington, 2012), öğretim programlarının geliştirilmesinde (Clement ve Sarama, 2004) gibi çeşitli 

alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Türkiye’de ise öğrenme yol haritasının kullanımına yönelik çalışmalar yaygın 

değildir. Bu araştırma, öğrenme yol haritasının matematik dersi öğretim programlarındaki kazanımların 

şekillendirilmesinde ve sınıf içi uygulamalarda öğretim modeli olarak kullanılması bakımından oldukça önemlidir. 

Doktora tez çalışmasının bir parçası olan bu araştırma ile, öğrencilerin dikdörtgenler prizması konusuna ait ön 

bilgilerini ve konu özelinde uzamsal yapılandırma ve koordinasyon becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

genel amaç doğrultusunda aşağıdaki soruya yanıt aranmıştır: 

1. Öğrencilerin dikdörtgenler prizmasına ilişkin ön bilgileri ve uzamsal yapılandırma, koordinasyon becerileri 

nasıldır? 

Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu araştırmanın katılımcılarını sınıf düzeyi olarak dikdörtgenler 

prizmasının ele alındığı 6. sınıfta öğrenim gören 6 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında klinik 

görüşme tekniği kullanılmış ve veriler tematik analizle analiz edilmiştir. Araştırma sonunda bazı öğrencilerin 

dikdörtgenler prizmasını dikdörtgen, küpü kare, yüksekliği uzunluk olarak algıladıkları, dikdörtgenler prizmasının 

açınımını yapamadıkları görülmüştür. Aynı zamanda dikdörtgen prizma özelinde birim küplerle oluşturulmuş 

yapılarda görünmeyen birim küpleri fak etmede, 3 boyutlu yapıların farklı görünümlerinin ilişkisini anlamada, 

birim küplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında köşelerde yer alan birim küplerin bitişik olan yüzlerinin 

aynı birim küpe ait olduğunu anlamada zorlandıkları belirlenmiş diğer bir değişle uzamsal yapılandırma ve 

koordinasyon becerilerinde eksikliklere rastlanmıştır. 
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Seslerin Renkli Dünyası Programının Okulöncesi Çocukların Fonolojik Farkındalık 
Becerileri Üzerindeki Etkisi 

Nurbanu Parpucu1, Berrin Dinç2 
1Anadolu Üniversitesi, Turkey, nurbanuparpucu@gmail.com 

2Anadolu Üniversitesi, Turkey  

Araştırmanın amacı okulöncesi dönemdeki çocuklara yönelik olarak hazırlanan “Seslerin Renkli Dünyası” 

programının çocukların fonolojik farkındalık becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma ön test-son test 

kontrol gruplu yarı deneysel desende planlanmıştır. Tesadüfi örnekleme yöntemi kullanarak Eskişehir Tepebaşı 

ilçesine bağlı bir anaokulundaki öğlenci bir 5 yaş sınıfı deney grubunu oluştururken, kontrol grubunu aynı kurum 

içerisindeki sabahçı bir 5 yaş sınıfı oluşturmuştur. Deney grubunda 24, kontrol grubunda 19 çocuk araştırmaya 

katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu” ve Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik 

Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ) kullanılmıştır. Deney grubundaki çocuklara verilecek programın etkisini ölçmek 

için deney ve kontrol grubundaki çocuklara EÇDFDÖ ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Kontrol grubundaki 

çocuklar herhangi bir eğitime ya da programa dâhil olmamıştır. Deney ve kontrol gruplarına ön test uygulandıktan 

sonra deney grubundaki çocuklara araştırmacı tarafından Seslerin Renkli Dünyası Programı uygulanmıştır. 

Seslerin Renkli Dünyası Programının etkinlik planları içeriği fonolojik farkındalık tanımını kapsayan sözcük 

farkındalığı, hece farkındalığı, kafiye farkındalığı ve ses farkındalığı aşamalarını içermiştir ve etkinlikler her 

aşamanın zorluğuna dikkat edilerek hazırlanmıştır. Ardından bu aşamalara ait görevlere uygun etkinlikler yine 

basitten karmaşığa ilkesi doğrultusunda araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Programda yer alan etkinlikler 

hazırlanırken daha çok büyük grup etkinliklerine yer verilmiştir, fakat küçük grup etkinliklerinden de 

yararlanılmıştır. Etkinlikler uygulanırken çeşitli hikâye kitapları, nesne fotoğrafları ve gerçek materyaller 

kullanılmıştır. Etkinlikler seçilirken alanda görülen çalışma kâğıtlarının aksine çocukların daha aktif katılabileceği 

oyun şeklinde etkinliklerin oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Bu programda, sekiz hafta boyunca ve haftada üç 

gün birer saatlik oturumlar süresince belirlenen etkinlikler sırayla uygulanmıştır. Uygulamaların sonunda hem 

deney hem de kontrol grubuna son test uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubunda yer alan çocukların ön test-son 

test fonolojik farkındalık toplam puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek amacıyla 2x2 karma 

ANOVA yapılmıştır. Ayrıca, testin alt testlerinden (iki sözcüğün kafiyeli olup olmadığına karar verebilme, 

kelimelerin başlangıç sesini ayırt edebilme, istenilen ses ile ilgili yeni kelime oluşturabilme, bir grup kelime 

içinden aynı sesle başlayanları fark edebilme/gruplayabilme, sesbirimlerini bir araya getirerek oluşan kelimeyi 

söyleyebilme, bir kelimeyi hecelere ayırabilme, bir kelimedeki bir kelimeyi/heceyi atarak geriye kalan birimi 

söyleyebilme, harfleri tanıma) alınan ön test-son test puanlarını karşılaştırmak amacıyla, her bir alt test için 2x2 

karma ANOVA yapılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubunun kontrol grubuna göre hem fonolojik farkındalık 

toplam puan hem de testin tüm alt boyutlarında anlamlı düzeyde bir farklılığa neden olduğu görülmüştür. Bu sonuç 

Seslerin Renkli Dünyası Programının etkinliklerinin fonolojik farkındalık becerilerini geliştirmekte etkili olduğunu 

göstermektedir. 
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Bilim ve Teknoloji Haberlerinin Ortaokul Öğrencilerinin Daimi Bilim Öğrenme 
Motivasyonu Üzerine Etkisi 

Munise Seçkin Kapucu 
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Öğrencilerin okul içinde veya okul dışında bilim öğrenmeye istekli olup olmadıkları, bilimsel içerikli internet 

sayfalarını ziyaretleri, bilimsel içerikli televizyon programı izlemeleri, bilim merkezi veya kulüplerine katılmaları, 

gazetelerin bilim ve teknoloji sayfalarını okumaları gibi bilim ile ilgili aktiviteler yapmaları bilime ilgileri 

konusunda fikir verebilmektedir. Öğrencilerin bilime yönelik daimi bir motivasyona sahip olmaları, bilim 

eğitiminin ilerletilmesinde ve öğrencilerin ilerideki meslek seçimlerinde etkin rol oynayabilmektedir. Daimi bilim 

öğrenme motivasyonu öğrencilerin kendi istekleriyle bilim öğrenmelerini ifade etmektedir. Öğrencilerin bilim ve 

teknoloji haberlerini okumalarının onları bilime yaklaştıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı bilim ve 

teknoloji haberlerinin öğrencilerin daimi bilim öğrenme motivasyonları üzerine etkisini incelemektir. Araştırmada 

eşleştirilmiş öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılacaktır. Çalışmada, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılacaktır. Katılımcılara kolay bir şekilde ulaşarak 

zaman, enerji ve maddi kaynak tasarrufu sağlayarak araştırmaya hız ve pratiklik kazandırması açısından bu 

örnekleme yöntemi tercih edilecektir. Bu çalışma, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde Eskişehir 

ilinde bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilecektir. Çalışmaya 7. sınıfta okuyan 50 öğrenci katılacaktır. Uygulama 

bilim uygulamaları dersinde sekiz haftalık bir süreçte gerçekleştirilecektir. Deney grubundaki öğrencilere bilim 

uygulamaları dersi öğretmeni tarafından bilim ve teknoloji haberleri vurgulanırken, kontrol grubundaki öğrencilere 

bilim uygulamaları dersi öğretim programının önerdiği şekilde dersler işlenecektir. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak Fortus ve Vedder-Weiss (2014) tarafından geliştirilen Erdoğan, Çakır, Gürel ve Şeker (2015) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan “Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonu (Continuing Motivation for Science Learning)” ölçeği 

kullanılacaktır. Araştırma verilerinin analizinde, frekans, ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılacaktır. Araştırma sonunda öğrencilerin daimi bilim öğrenme motivasyonlarını artırıcı 

önerilere yer verilecektir. 
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Assessment of secondary school students according to the systemic approach: aliphatic 
hydrocarbons and their derivatives 

Gülten Şendur 
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The systemic approach is based on the premise that students will find science concepts more easily comprehensible 

and will achieve more meaningful understanding if these concepts are treated as closed, cyclical and interacting 

systems. It is of vital importance for meaningful learning that science students are able to form accurate 

relationships between different concepts. Especially in organic chemistry, identifying intermolecular reactions, 

considering these reactions as a whole, and defining their results contributes greatly to meaningful understanding. 

The goal of this project was to determine how twelfth grade students identify basic reactions involving aliphatic 

hydrocarbons and their derivatives and define the relationships between these reactions by using a diagram drawn 

up in accordance with the systemic approach. This project, conducted for this purpose as descriptive research, was 

carried out with two hundred 12th-grade pupils in the city center of İzmir, Turkey. Accordingly, a diagram 

depicting the reactions and synthesis between aliphatic hydrocarbons and their derivatives was employed as a data 

collection instrument. The students were asked to identify 10 molecules in the diagram that could be classified as 

aliphatic hydrocarbons and their derivatives, and then to complete the diagram, considering the conditions of 

synthesis and reaction between them. The students were also told to define two reactions that had not been shown 

in the diagram, and to define the reagents along with the conditions. The results of the project revealed that a large 

number of the students were more easily able to identify relationships between reactions of a certain classification 

of hydrocarbons (e.g., reactions of alkynes and alkenes), but that they had difficulty identifying the reactions 

between different hydrocarbons and derivatives (synthesizing reactions). Another important finding of the research 

was that very few students could define a new reaction on the diagram and that the ones who could did not take 

into consideration reaction conditions and the reagents. These results indicate that students are not adequately 

equipped to form meaningful relationships between aliphatic hydrocarbons and their derivatives, which is one of 

the basic topics of organic chemistry. From this perspective, it is thought that it would be useful to make use of 

these kinds of diagrams, particularly in teaching organic chemistry, in order to help students in their systems level 

thinking.
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Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ortamlarına Teknoloji Entegrasyonu: TPACK 
Yeterli mi? 

Mehmet Demirbağ, Şirin Yılmaz, Ahmet Kılınç 
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Ülkeler öğretmenlerin öğrenme ortamlarına teknolojiyi entegre etmeleri amacıyla yatırımlar yapmakta ve 

standartlar belirlemektedir. Ancak yapılan yatırımlar ve belirlenen standartlara rağmen teknoloji entegrasyonu 

istenen düzeyde değildir (Keengwe, Onchwari and Wachira, 2008).Bu anlamda etkili teknoloji entegrasyonun 

önünde bir çok bariyer olduğu söylenebilir. Araştırmacılar bu bariyerleri birincil bariyerler (okulun teknolojik alt 

yapısı ve teknolojik destek v.b ) ve ikinci bariyerler (öğretmen inançları ve bilgisi ) olarak sınıflandırmıştır 

(Ertmer,1999). Son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte birincil bariyerler ortadan kalmakta ve ikincil bariyeler 

birincil bariyerlerin yerini almaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin teknolojiyi nasıl entegre ettiğine yönelik 

süreçlerin anlaşılması önem kazanmaktadır. Peki öğretmenler kendi konu alan bilgilerine özgü yaklaşımlar birlikte 

teknolojiyi öğrenme süreçlerine nasıl entegre edecektir? Araştırmacılardan Mishra and Koehler (2006) bu soruya 

yanıt olarak TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge-TPACK) modelini önermiştir. TPACK 

modeli ulusal ve uluslararası anlamda kabul görmüş ve bu model ile ilgili 500 den fazla yayın ve konferans sunumu 

yapılmıştır (Baran, Canbazoğlu, Bilici, 2015). Ancak son yıllarda TPACK ile ilgili yapılan çalışmalara 

bakıldığında TPACK' in teorik olarak ve epistemolojik varsayımlar açısından aydınlatılması gerektiği önerilmekte 

ve modelin doğasına özgü kavramsal problemler ile karşılaşılmaktadır (Angeli and Valanides, 2009). Ayrıca 

TPACK ile ilgili teorik problemlerin yanı sıra öğretmenlerin sınıf içerisinde teknolojiyi nasıl entegre ettiği ve 

süreçte nasıl bir dizayn kurduğuna yönelik çalışmalarda sınırlılık göstermektedir. Örneğin yapılan bazı 

çalışmalarda öğretmenlerin sınıf içi pratiklerde önce teknolojik seçim yaptığı daha sonra ise konuya uygun 

pedagojilerle öğretimi tercih ettiği görülürken, diğer çalışmalarda öğretmenlerin konu alan bilgisini destekleyen 

uygun pedagojilerle teknolojiyi entegre ettikleri görülmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin teknolojiyi öğrenme 

ortamlarında nasıl entegre ettiğine yönelik çalışmaların doğasının anlaşılması TPACK modelinin söz konusu 

kritiklerine neden olan etmenlerin anlaşılmasını da kolaylaştırabilir .Bu problem durumundan hareketle bu 

çalışmada biyoloji öğretmenlerinin öğretimlerine teknolojiyi nasıl entegre ettikleri ders planı hazırlama süreci 

anlaşılmaya çalışılmıştır.Ders planı hazırlama süreci ile 

1-Biyoloji öğretmen adayları TPACK modeline göre nasıl dizayn kurmaktadır? 

2-Bu dizaynın anlaşılmasında TPACK modeli ne derece yeterlidir? soruları cevaplanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada yöntem olarak durum çalışması kullanılmıştır. Katılımcıları ise formasyon eğitimi almış biyoloji 

öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları ders 

planları TPACK modeli çerçeve alınarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının 

hazırlık, tasarlama, öğretim süreci ve ölçme değerlendirme başlıkları altında ders planı hazırladıkları söylenebilir. 

Bununla birlikte daha çok slayt, prezi, anima ve socrative app. v.b programları seçtikleri, bunları ise geleneksel 

tarzda bir pedagoji ile sürece entegre ettikleri söylenebilir. Entegrasyonda önce içeriği daha sonra ise içeriğe uygun 

teknoloji seçimi yaparak öğretimi gerçekleştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

TPACK modelinin öğretmenlerin teknolojiyi nasıl entegre ettiklerini anlamamız açısından önemli bir model 

olduğu ancak sadece TPACK ve TPACK'i oluşturan bilgi bileşenlerinin etkili bir teknoloji entegrasyonu için 

yeterli olmadığı tartışılmıştır. Bu bağlamda etkili bir teknoloji entegrasyonu için öğretmenlerin bilgi tercihlerini 

etkileyen öğretmen inançları vb. gibi faktörlerin de teknoloji entegrasyonu açısından incelenmesi ve tartışılması 

gerektiği ile ilgili öneriler sunulmuştur. 
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Akran Liderliğinde Takım Öğrenme Yönteminin Basit Elektrik Devresi Konusunda 
Uygulanmasının Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi 

Fulya Zorlu, Ramazan Şükrü Parmaksız 

Turkey, fulya.zorlu@beun.edu.tr 

Her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı günümüzde kaliteli bir eğitim için öğrenme ortamlarında kullanılan 

yöntem ve teknikler oldukça önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yürütülen araştırmanın amacı; akran liderliğinde 

takım öğrenme yönteminin ‘‘Basit Elektrik Devresi’’ konusunda uygulanmasının sınıf öğretmenliği öğretmen 

adaylarının akademik başarılarına etkisini tespit etmektir. Çalışma grubunu A iline bağlı bir devlet üniversitesinin 

Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan ikinci sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada 

yarı deneme modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Fen Bilgisi Laboratuar 

Uygulamaları dersinde ‘‘Basit Elektrik Devresi’’ konusu deney grubunda akran liderliğinde takım öğrenme 

yöntemi kullanılarak, kontrol grubunda ise öğretmen adaylarının kendilerinin oluşturduğu beş-altı kişilik gruplarla 

laboratuar yöntemi kullanılarak işlenilmiştir. Akran liderliğinde takım öğrenme yöntemi için aynı dersi bir önceki 

yıl almış ve başarı ile tamamlamış lider öğrenciler belirlenmiştir. Lider öğrencilerle ders saatlerinden önce Basit 

Elektrik Devresi konusuyla ilgili bir çalışma yürütülmüş ve kendilerine bu konuya yönelik çalışma kağıtları 

verilmiştir. Uygulama sürecinde Basit Elektrik Devresi konusunda Kesmez (2011)’e ait 12 kapalı uçlu deney 

laboratuar ortamında yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yılmaz ve Eren (2014) tarafından geliştirilen “Basit 

Elektrik Devresi Başarı Testi” (BEDBT) uygulanmıştır. Sorular Ohm Kanunu, ampul parlaklığını etkileyen 

faktörler, basit elektrik devresi elemanları konuları ile birlikte grafik okuma, değişkenleri belirleme gibi bilimsel 

süreç becerilerini içermektedir. Araştırma süreci devam etmekte olan bu çalışma sonrasında gruplara BEDBT 

sontest olarak uygulanacaktır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilecektir. 

Kaliteli eğitim için yeni yöntemlerin uygulanarak en etkili olanın tespit edilmesi önemlidir. Uygulamanın 

gerçekleştirileceği Sınıf Öğretmenliği bölümü göz önüne alındığında bu durum hem daha nitelikli öğretmen 

yetiştirilmesi, hem de gelecekte bu öğretmen adaylarının yurdumuzun farklı bölgelerinde görev yapmalarıyla 

öğrencilerine sağlayacağı yararlar açısından oldukça değerli görülmektedir. Araştırmanın sonuçlarının, ilgili 

farkındalığı sağlayarak literatüre ve gelecekte yapılacak pek çok çalışmaya yukarıda bahsedilen bilgiler 

bağlamında ışık tutacak nitelikte olacağı düşünülmektedir. 
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Investigating Sixth Grade Students’ Erroneous Ways of Using Variables and Writing 
Algebraic Expressions 

Deniz Eroğlu, Dilek Tanışlı 

Anadolu Üniversitesi, Turkey; denizeroglu@anadolu.edu.tr 

Developing an understanding of variable and algebraic expressions seems to be essential for students’ algebraic 

development. However, an overwhelming body of research has emphasized the fact that students have difficulties 

with using variable and writing algebraic expressions (Arzarello, 1991; Mason, 1996; Knuth, Alibali, McNeil, 

Weinberg, & Stephens, 2011). Küchemann (1978) stated that students reflected their misinterpretations about 

algebraic symbols to representing relationships in problem solving. Despite there are some research studies 

examining the use of variable and algebraic expressions, same algebraic usages, errors and misconceptions were 

seen in the literature review. Thus, it is reasonable to assume that students’ use of variable and write algebraic 

expressions have not been sufficiently explored. The purpose of this study was to examine the erroneous ways in 

which students use variable and write algebraic expressions. 

This study reported on data drawn from a larger study carried out 9-week at two elementary schools including 54 

sixth grade students in the spring semester of 2014-2015 academic years. The larger study focused on the 

developing a hypothetical learning trajectory about sixth grade algebra content domain. The data for this study 

were drawn from classroom lessons; all classroom lessons were videotaped and transcribed verbatim. In addition 

to classroom lesson videos, students’ open-ended questionnaires implemented through this process were also used 

for data collection. Data was analyzed by using thematic analyses technique. 

Results revealed that student made typical mistakes when using variable such as representing variable 

inappropriately and confusing the meaning of the symbols. For example when writing an algebraic expression for 

the following phrase “3 times 2 boxes of chocolate”, students wrote 2n+(e×3) and stated that ‘n’ refers to box and 

‘e’ refers to the number of chocolate in each box. In short, students inappropriately represented variable and wrote 

erroneous algebraic expression. Moreover, there were various types of erroneous usages of algebraic expressions. 

These usages occurred because of students’ erroneous applications of bracket usages (a+b×2 for rectangle 

perimeter), their generalizations of addition in arithmetic to algebra (2a+3=5a), their physical concatenations of 

symbols while adding them (n+n-1=m-1), and their insufficient understanding of multiplicative relationship (2 

times x is x.x). To sum up, the results of this study showed students’ insufficient usages of the fundamental 

algebraic ideas that are variable and algebraic expressions. In view of the fact that students was inadequate use of 

variable and algebraic notation; teachers, researchers and curricular developers should improve several ways to 

facilitate elementary students’ algebra success. 
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Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Mobil Teknolojilere Yönelik 
Görüşlerinin İncelenmesi 
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Giriş 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeyle birlikte teknolojinin eğitime entegrasyonu daha önemli hale 

gelmiştir. Birçok ülke yeni teknolojileri eğitime entegre etmek adına yüksek bütçeli projeleri hayata geçirmektedir. 

Türkiye 2012 yılında teknolojinin verimli şekilde okullarda kullanılmasını sağlamak amacıyla FATİH Projesinin 

pilot uygulamalarına başlamıştır. Bu kapsamda aşamalı ve öncelikli ortaöğretim, ilköğretim ve okulöncesi 

düzeyindeki 42.000 okuldaki 570.000 dersliğe (i) LCD panelli etkileşimli tahta, (ii) internet ağ alt yapısı ve (iii) 

BT araçları -çok fonksiyonlu yazıcı, tarayıcı sağlanması, öğretmen ve öğrencilere tablet dağıtılması- (iv) sınıflara 

kurulan BT araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için öğretmenlere hizmet-içi eğitim verilmesi ve (v) süreç 

boyunca eğitsel e-içerikler oluşturulması planlanmıştır. FATİH Projesi’nin de önemli ögelerinden biri olan tablet 

bilgisayarlar ve günümüzde hayatın her alanında kullanılabilen cep telefonlarının eğitim amaçlı kullanımı çeşitli 

araştırmalara konu olmaktadır. Mobil teknolojilerin zamandan ve mekândan bağımsız bir öğrenme ortamı sunması 

eğitim açısından büyük bir avantaj olarak görülmektedir. Bu bağlamda mobil teknolojilerin kabul ve benimsenmesi 

sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir. Yeni bir teknolojinin kabul ve benimsenmesini açıklayan 

çeşitli model ve teoriler bulunmaktadır. Bu modellerden birisi de Davis (1989) ‘in geliştirdiği Teknoloji Kabul 

Modelidir. Literatürde bu model ile bilgisayar, etkileşimli tahta, tablet ve e-öğrenme gibi yeni teknolojilerin 

kullanımının açıklandığı araştırmalar yer almaktadır. Henüz yaygın kullanımı sağlanamayan mobil teknolojilerin 

gelecekte eğitim verecek öğretmen adaylarının görüşleriyle incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 

nedenle araştırmada Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde öğretmen adaylarının mobil teknolojilere yönelik 

görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem 

Araştırma, Teknoloji Kabul Modeli’ne göre oluşturulan teorik modelde yer alan değişkenler arasında neden-sonuç 

ilişkisi olmasından dolayı nedensel desende tasarlandı. Araştırmanın örneklemi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Toplanan verilerin Teknoloji Kabul 

Modeli’ne göre oluşturulan teorik modele uygunluğunun test edilmesi amacıyla yapısal eşitlik modeli kullanıldı. 

Veri toplama aracı olarak araştırma kapsamında geliştirilen yedili Likert tipinde ölçek ile toplandı. Literatürde 

Teknoloji Kabul Modeli temel alınarak yapılan araştırmaların ölçek maddeleri dikkate alınarak madde havuzu 

oluşturuldu. Aynı örneklem üzerinde ön uygulaması yapılan ölçek maddelerinin madde ayırt edicilik, geçerlik ve 

güvenirlik analizleri yapıldı. Madde ayırt ediciliği için madde-toplam, madde-kalan, korelasyon analizi değerlerini 

belirlemek amacıyla Pearson çarpım momentler korelasyon analizi; %27’lik alt-üst grup madde puanlarının 

karşılaştırılmasında bağımsız grup t-testi kullanıldı. Araştırma kapsamında geliştirilen ölçeğin yapı geçerliğinin 

tespiti ve teorik modelin test edilmesinde maksimum olabilirlik tekniğiyle doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. 

Doğrulayıcı faktör analizin sonucunda uyum indekslerinden ki-kare (χ2) değeri ve istatistikî anlamlılık düzeyleri 

belirlendi. 

Bulgular ve Sonuç 

Verilerin analizi devam etmektedir. 
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Seventh Grade Curriculums Supports Algebraic Thinking: Successful Countries Case in 
PISA 

Ayça Akın, Tangül Kabael 

Anadolu Üniversitesi, Turkey, aycaakin07@gmail.com 

East Asian countries display outstanding mathematics performance and ranking in upper in the PISA such as China, 

Singapore and Korea. The purpose of this study is to examine how countries ranking in upper in the PISA support 

algebraic thinking in the seventh grade curriculum. Based on PISA 2012, these countries were China (Shanghai), 

Singapore, China (Hong Kong), China (Taipei), Korea, China (Macau) and Japan. We selected seventh grade 

because this grade curriculum highlights some of important concepts including equations and variables in the 

transition from arithmetic to algebra. For this purpose, in this study, qualitative research method was employed by 

using the document analysis technique. Seventh grade algebra curriculums of these countries were analyzed within 

the context of this technique. The results of the study indicated that problem solving and quantitative reasoning 

have a central importance in the seventh grade mathematics curriculum of all these countries. Seventh grade 

mathematics curriculum of China and Korea has interiorized the teaching with variations approach and has given 

importance to multiple solution strategies in problem solving. For example, one of the objectives of China (Taipei) 

middle school mathematics curriculum is that “students able to comprehend that there are different solutions to 

mathematical problems and be willing to try out different solutions” (Ministry of Education Taipei, 2012). Seventh 

grade mathematics curriculum of all these countries revealed that they focus on developing students 

comprehending of quantitative relationships and problem solving skills in teaching algebraic concepts. It was seen 

that these seventh grade mathematics curriculums support problem solving skills and quantitative reasoning 

simultaneously. It was concluded that these curriculums support algebraic thinking in the transition from arithmetic 

to algebra by this way. Therefore, this study results indicated that middle school mathematics curriculum of East 

Asian countries are effective and strong with respect to developing students’ algebraic thinking. 
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Ters Yüz (Flipped Classroom) Öğrenme Modeli Üzerine Bir İnceleme 
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Teknolojinin büyük bir hızla geliştiği bu çağda hayatın her alanında teknolojik gelişmeler yerini almaya 

başlamıştır. Sanattan spora, ticaretten turizme gibi birçok alanda teknoloji etki alanını giderek genişletmektedir. 

Bu genişleme, eğitime doğru yol almaya başlamıştır. Artık eğitimi teknolojiden bağımsız düşünmenin mümkün 

olamayacağı, yapılan araştırmalar ve uygulanan çalışmalarda görülebilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

uygulamaya konulmaya başlanan FATİH Projesi bunun örneklerindendir. Bu projeyle teknoloji eğitim ortamında 

yerini almaya başlamıştır. Eğitim ortamına giren teknolojik gelişmeler etki alanını burada da genişleyerek eğitimi; 

belli ortamlara hapsetmekten kurtarmak adına yeni gelişmelerin önünü açmıştır. Bu gelişmelerden birisi de 

çalışmamızın konusu olan Türkçeye Ters Yüz, Ezber bozan ya da Dönüştürülmüş Sınıf olarak çevrilen (Flipped 

Classroom) öğrenme modelidir. Bu modelle öğrenciler, öğretmene ve sınıfa bağlı kalmadan ve onlardan da 

kopmadan eğitimini sürdürebilmektedir. Yapılandırmacı eğitim sisteminin ilkelerinden olan öğrenci merkezli 

eğitim sisteminin gereği de bu eğitimle karşılanmış olabilir ve bu sistemle öğrenci günün her anında ve her 

mekanda eğitim ile iç içe olabilir. Bu yolla öğrenci sınıf ortamına gelmeden konu ile ilgili ön bilgi sahibi olur. 

Teorik bilgileri sınıfa gelmeden öğrenip sınıfta ise uygulamaya zaman ayırabilir. Özellikle beceri kazandırmaya 

dönük dersler için Ters Yüz Öğrenme modeli daha etkili olabilir. Beceri kazandırmaya dönük derslerden birisi de 

Türkçe dersidir. Türkçe dersi, temel dil becerilerine yönelik olarak işlenilen bir derstir. Temel dil becerileri 

teoriden çok uygulama gerektirmektedir. Çünkü bir becerinin öğrenilmesi ya da öğretilmesi uygulama ortamının 

etili kullanılması sonucunda sağlanabilir. Bu da literatürde "Flipped Classroom" olarak yerleşen ve çalışmamızda 

Ters Yüz Öğrenme modeli olarak adlandırılan eğitim modeliyle üst seviyede öğrenilebileceği düşünülmektedir. 

Bu amaçla modelle ilgili alan taraması yapılmış ve bu öğrenme modeli hakkında literatür destekli bilgiler 

sunulmuştur. Daha sonra temel dil becerileri için Ters Yüz Öğrenme modelinin Türkçe eğitiminde kullanılabilirliği 

üzerinde durulmaya çalışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Modelin yeni olması ve alan yazında özellikle Türkçe 

eğitimi ile ilgili yapılmış çok fazla çalışmanın olmaması yapılan bu çalışmanın alana az da olsa katkı sunması 

açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. 
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Okullarımız Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına Ne Kadar Sahip? Ortaokul 
Öğrencilerinin Algıları Üzerine Boylamsal Bir Bakış 

İbrahim Erdoğan, Murat Polat 

Muş Alparslan Üniversitesi, Turkey; muratpolatinfo@gmail.com 

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğrencilerinin algılarına göre okullarımızın yapılandırmacı öğrenme 

ortamlarına ne kadar sahip olduklarının boylamsal bir analizini yapmaktır. Bu amaçla; öğrencilerin yapılandırmacı 

öğrenme ortamlarına ilişkin algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen yıl değişkenleri açısından değişip 

değişmediğine ve öğrenci görüşlerinin ölçeğin alt boyutlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. 

Boylamsal araştırma deseninde yürütülen araştırmanın örneklem grubunu 2011-2014 yılları arasında Muş ili 

merkez ilçesine bağlı farklı ortaokullarda öğrenim görmüş veya halen görmekte olan n=2526 (kız=1263; 

erkek=1263) ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Taylor ve Fraser (1991) 

tarafından geliştirilen sonrasında Johnson ve McClure (2002) tarafından revize edilen ve Yılmaz-Tüzün, Çakıroğlu 

ve Boone (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan 20 maddelik “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği” 

(Constructivist Learning Environment Survey-CLES) ve bir adet kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Katılımcılara 

dağıtılan ölçme envanter formunun geriye dönüş oranı %90.2’dir. Ulaşılan çalışma verileri üzerinde Leven’s test, 

t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Post-Hoc testleri yapılmıştır. Araştırma sonunda ulaşılan bulgulara 

göre; öğrencilerin okullarındaki yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve 

öğrenim görülen yıl değişkenleri açısından manidar bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kız öğrenciler erkek 

öğrencilere göre daha fazla oranda okullarında yapılandırmacı bir öğrenme ortamı olduğu algısına sahiptirler. 

Ayrıca 5. ve 6. Sınıf öğrencileri 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine göre daha yüksek oranda okullarında yapılandırmacı 

bir öğrenme ortamı olduğu görüşündedirler. Ek olarak, öğrencilerin öğrenim gördükleri yıl açısından okullarındaki 

yapılandırmacı öğrenme ortamına dair görüşlerinin ise 2012 ve sonraki yıllara göre 2011 yılında daha 

yapılandırmacı bir öğrenme ortamı olduğu yönünde tersine bir duruma işaret ettiği de tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen yıl değişkenine göre görüşlerinin ölçeğin; yaşamla 

ilişkilendirme, işbirliği yapma, öğrenmede sorumluluk alabilme, eleştirel düşünme ve bilginin değişebilirliği alt 

boyutlarında da manidar şekilde farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çalışma sonunda ulaşılan sonuçlar 

üzerinden birtakım görüş ve önerilerde bulunulmuştur. 
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An application of learning stations in chemistry education: The case of interactions 
between chemical species 
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In recent decades, the tendency in chemistry education has been to adopt more student-centered teaching 

approaches. Thus, many studies have indicated that when students are actively involved in the learning process, 

meaningful learning and retention can be enhanced. The use of learning stations is one of the techniques that 

encourage students to actively participate in learning environments. The purpose of this study was to develop the 

use of learning stations for the unit “Interactions between Chemical Species” in 9th grade chemistry, to implement 

these stations and examine their effects on the persistence of students' learning and their academic achievement. A 

quasi-experimental design with pre-test - post-test control groups was selected for the study. With this aim, one 

class was randomly assigned as the control group (N=22) while another class was randomly assigned as the 

experimental group (N=26). The study was conducted with the participation of 9th grade students in an Anatolian 

High School in the city center of Izmir, Turkey in the academic year 2014-2015. Students in the control group 

received instruction in activities in the Chemistry curriculum, whereas students in the experimental group were 

taught with the technique of using learning stations. In the experimental group, five learning stations set up in the 

form of molecular models, concept maps, worksheets, educational games and crosswords were designed each 

week. A total of thirty-five learning stations were prepared over seven weeks. The Interactions between Chemical 

Species Achievement Test (ICSAT) and semi-structured interviews were used in the study as data collecting tools. 

ICSAT was carried out in each group as a pre-test, post-test and retention test whereas the semi-structured interview 

was only applied to 18 students (9 students in the experimental group, 9 students in the control group) who were 

chosen according to the stratified (high-middle-low levels) academic results of the post-test. Data collected from 

ICSAT were assessed using Mann Whitney-U analysis. According to the pre-test results, it was determined that 

there was no meaningful difference between the groups (p> 0.05) while the post-test and retention test statistical 

results displayed a meaningful difference in favor of the experimental group (p< 0.05). Also, the data from the 

semi-structured interviews were analyzed qualitatively. According to the results of the analysis, the percentage of 

sound understanding and partial understanding in the experimental group was higher than in the control group. In 

addition, it was determined that the students in the experimental group had fewer alternative concepts. 

In the light of the findings, it is possible to conclude that using learning stations is an efficient technique, both on 

the academic achievement level and in terms of the conceptual understanding of learners and the persistency of 

their learning. 
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Boylamsal Bir Çalışma: Etkili Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Fen Bilgisi Öğretmen 
Adaylarının Ortak Bilgi İnşa Modelini Anlamaları Üzerine Etkisi 

Sevinç Kaçar, Osman Nafiz Kaya, İclal Ayvar, Zehra Kaya 

Uşak Üniversitesi, Turkey, osmannafiz.kaya@usak.edu.tr 

Fen okuryazarı bireyler yetiştirmede kullanılabilecek yeni yöntemlerden biri olan Ortak Bilgi İnşa Modeli (OBİM), 

öğrenme sürecini fenomenografik kategoriler temelinde “ilişkişel bir kavramsal değişim” süreci olarak kabul eder. 

OBİM’de, bir fenomen üzerinden yürütülen argümantasyon tabanlı fen dersinde, fen kavramlarının öğrencilerin 

etkileşime dayalı ortaklaşa yapılandırmaları amaçlanır. “Kavram yanılgısı” temelli olmayan OBİM, 1. Keşfetme 

ve Kategorileştirme, 2. Tartışma ve Yapılandırma, 3. Genişletme ve Transfer Etme ve 4. Değerlendirme ve 

Yansıtma olmak üzere dört aşamadan oluşur. Birinci aşama, fenomenin tanıtıldığı, uygulandığı ve fenomene ilişkin 

anlamların kategorileştirildiği; ikinci aşama, bu kategoriler üzerinden bilginin argümantasyona dayalı 

yapılandırıldığı; üçüncü aşama, fenomende ele alınan fen konusuna ilişkin sosyo-bilimsel bir meselenin sınıf 

ortamında çözülmeye çalışıldığı ve böylece bilginin uzak öğrenmelere transfer edilerek kavramsal değişimin 

sağlandığı ve teorik olarak mevcut ancak uygulamada yer almayan dördüncü aşama ise ürün ve süreç 

değerlendirmesi odaklıdır. Bu çalışmada, etkili harmanlanmış öğrenme ortamında Fen Bilgisi Öğretmen Adayları 

(FBÖA)’nın OBİM’i nasıl anlamlandırdıkları ve süreç içerisinde OBİM’i anlama düzeylerindeki değişim 

araştırılmıştır. Nitel araştırma türlerinden eylem araştırması yönteminin benimsendiği bu çalışma, Eğitim Fakültesi 

4. Sınıfta öğrenim görmekte olan 24 (18 kız ve 6 erkek) FBÖA’yla iki dönem boyunca gerçekleştirilmiştir. FBÖA 

OBİM’i, yüz yüze ve online öğrenme ortamlarının güçlü yanlarının bir araya getirildiği harmanlanmış öğrenme 

temelli olan Özel Öğretim Yöntemleri-II öğrenmişler ve Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri 

kapsamında da öğrendiklerini eşzamanlı olarak uygulama fırsatı bulmuşlardır. FBÖA’nın OBİM’e dayalı 

hazırladıkları ders planları Web Tabanlı Otantik Değerlendirme Sisteminde öz, akran ve öğretim elemanı 

değerlendirme sürecinden geçmiş ve Moodle üzerinden asenkron bir forumda online-ders imecesiyle son haline 

getirilmiştir. Daha sonra, her FBÖA ders planına göre ortaokullardaki fen bilimleri derslerini gerçekleştirmiştir. 

Fen bilimleri derslerinin işlenmesi süreci “Akran Koçluğu” yaklaşımıyla sürdürülmüş, anlık-verimli dönütlerle 

desteklenmiş ve FBÖA’nın ders video kayıtları teorik dersler kapsamında argümantasyona dayalı ele alınmıştır. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak; FBÖA’nın OBİM’ini anlama sürecine ilişkin açık uçlu sorulardan oluşan bir 

anket, yarı yapılandırılmış mülakatlar, FBÖA’nın hazırladıkları ders planları ve ders video kayıtları kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler içerik analizi yöntemine göre ilk araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, 

FBÖA’ın birçoğunun OBİM’i ilk dönem orta düzeyde anladığı, ancak öğrendiklerini ders planlarına aktarırken 

zorlandıkları belirlenmiştir. Ders planı hazırlama sürecinde fen konusuna ilişkin fenomen bulma, fenomene uygun 

ortaokul öğrencilerinin belirtebileceği olası kategorileri tahmin etme, fen konusu kapsamında sosyo-bilimsel bir 

konu üzerinden transfer etme-genişletme ve yansıtma-değerlendirme bölümlerini hazırlamakta güçlük yaşadıkları 

belirlenmiştir. FBÖA’nın ÖBİM’in ilk aşamasında teorik olarak mevcut olmayan bazı ilaveler ve eksiltmeler 

yaptıkları, fenomenin sunulması sürecinde teknoloji entegrasyonunun nasıl ve neden yapılacağını tam olarak 

kavrayamadığı, ikinci aşama kapsamında fenomene dayalı farklı kategorik düşüncelerin argümantasyona dayalı 

yarışan teoriler şeklinde ele alınmasını bilimin epistemolojik temelleriyle ilişkilendiremediği, sosyo-bilimsel 

meselelerin OBİM kapsamında nasıl ve neden kullanıldığını istenilen düzeyde kavrayamadığı ve OBİM’de sadece 

teorik olarak bir aşama şeklinde yer alan değerlendirme ve yansıtmayı tüm öğrenme sürecine nasıl entegre 

edeceklerini öğrenmekte zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. Çalışmanın başlangıcından sonuna doğru, 

FBÖA’ların ÖBİM’i anlama düzeylerinde özellikle etkili harmanlanmış öğrenme destekli ortaokullardaki 

uygulamalar sonucunda önemli gelişmelerin olduğu tespit edilmiştir. 
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Üniversite Öğrencileri Üzerinde Ders Çalışmaya Motive Olma İle İhtiyaç Doyumu 
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

Ali Eryılmaz 

ESOGU, Turkey; erali76@hotmail.com 

Giriş: Motivasyon, bireylerin davranışlarının yönünü, gücünü, sürekliliğini ve sıklığını etkileyen faktörler olarak 

değerlendirilmektedir. Eğitimde öğrenmeyi öğrenmeye motive olma ve ders çalışmaya motive olma gibi konularda 

çalışmaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin öğrenmeleri konusunda önemli 

etkenlerden biri onların ders çalışmalarıdır. Ders çalışmaya motive eden faktörlerin ortaya konması, öğrencilerin 

öğrenmelerini ve dolaysıyla onların akademik açıdan başarılı olmalarına yardımcı olabilir. Bu çalışmanın amacı, 

üniversite öğrencilerinin ders çalışmaya motive olmaları ile psikolojik ihtiyaçlarını doyurmaları arasındaki 

ilişkilerin incelenmesidir. 

Yöntem: Bu çalışma, eğitim fakültesinde öğrenimi gören 18-32 yaşları arasında yer alan (yaş ortalaması = 21.05, 

standart sapması = 1.57) 112 erkek ve 147 kadın olmak üzere toplam 259 lisans öğrencisi üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler, Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeği ile Genel İhtiyaç Doyumu ile 

toplanmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. 

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre, ders çalışmaya içsel olarak motive olmayı, ihtiyaç doyumunun anlamlı bir 

şekilde açıkladığı bulunmuştur (R2 = 0.15, F = 14.50, p< 0.01). Bu noktada üniversite öğrencileri özerklik ( β = 

0.25, t = 3.71, p < 0.01) ve yetkinlik ihtiyaçlarını ( β = 0.22, t = 3.21, p < 0.01) doyurdukça içsel motivasyon 

düzeyleri yükselmektedir. Ders çalışmaya dışsal olarak motive olmayı, ihtiyaç doyumunun anlamlı bir şekilde 

açıklamadığı bulunmuştur. Üniversite öğrencileri sadece yetkinlik ihtiyaçlarını doyurdukça (R2 = 0.10, F = 9.69, 

p< 0.01), onların ders çalışmaya motive olmama durumlar azalmaktadır ( β = -0.28, t = -4.12, p < 0.01) 

Tartışma ve Sonuç: Üniversite öğrencilerinin akademik görevlerini başarıyla yerine getirmeleri, onların yetişkin 

yaşamına başarılı bir şekilde geçmelerine yardımcı olmaktadır. Böylece onların başarılı bir kimlik edinmelerinin 

yolları açılmaktadır. Bu noktada onların ders çalışmaya motive olmalarını kolaylaştıracak faktörlerin bulunması 

gerekmektedir. Bu çalışma ilgili konuda önemli bilgiler ve bulgular ortaya koyduğu için önemlidir. Bu çalışmanın 

sonuçlarından gerek öğretmenler gerek veliler gerek öğrenciler gerekse yöneticiler faydalanabilir. 
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Ortaokul Beşinci Sınıf İngilizce Dersinin İçeriği, Süresi, İşlenişi, Değerlendirilmesi, 
Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Problemler, Çözüm Önerileri Hakkında Öğretmen 

Görüşleri 

Ramazan Şükrü Parmaksız, İsmail Coşkun 

Bülent Ecevit Üniversitesi, Turkey, icoskun26@hotmail.com 

Günümüzde bilim ve teknolojide önemli gelişmeler meydana gelmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak var olan 

gelişmelere ayak uydurmak için ülkeler öğretim programlarında önemli değişiklikler yapmaktadırlar. Bu araştırma 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya konulan ortaokul beşinci sınıf İngilizce dersinin içeriği, süresi, 

işlenişi, değerlendirilmesi, öğretim sürecinde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri hakkında öğretmen 

görüşlerini derinlemesine incelendiği nitel bir çalışmadır. 

Bu çalışmada kullanılan program değerlendirme modeli öğretmen görüşlerine dayandığı için Eisner’in Eğitsel 

Uzmanlık/Eleştiri modeli ve amaç, hedef, içerik, yöntem ve değerlendirme ilişkileri boyutunun ele alındığı 

Stufflebeam tarafından geliştirilen CIPP modelinden de yararlanılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma 

desenlerinden fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Bu çalışmada görüşme formu tekniği kullanılmış ve 15 

öğretmenle görüşme yapılmıştır. Görüşme sonunda elde edilen veriler içerik analizi metodu ile analiz edilmiştir. 

İçerik analizi sonunda İngilizce dersinin amaçları, içeriği, süresi, ders materyalleri, işlenişi, değerlendirilmesi, 

dersin olumlu yönleri ve öğretim sürecinde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri şeklinde sınıflandırılmıştır. 

Bu bağlamda, 5. sınıf İngilizce öğretim programının uygulanmasında zamanın yetersiz olması, fiziksel ortamın 

uygun olmaması, dinleme ve konuşmaya yönelik kazanımların öğrenme ve öğretme sürecine yansıtılmasında ve 

ölçülmesinde eksikliklerin olması, telaffuzun ölçülmemesi, bazı dilbilgisi yapıların önceden verilmesi programın 

zayıf yanını göstermektedir. Programın yapılandırmacılık anlayışa göre, grup etkinliklere yer verilmesi, sade bir 

şekilde temalara ayrılması güçlü yönünü göstermektedir. 

 

Matematik Dili ve Dörtgenler 

Demet Yeşil1, Nilüfer Yavuzsoy Köse2 

1Milli Eğitim Bakanlığı, Turkey 

2Anadolu Üniversitesi, Turkey, nyavuzsoy@anadolu.edu.tr 

Bu araştırmanın genel amacı sekizinci sınıf öğrencilerinin dörtgenler bağlamında matematik dili kullanımlarını 

sentaks ve semantik bileşenleri açısından incelemektir. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın uygulaması 2014-2015 öğretim yılında Eskişehir il merkezindeki bir ortaokulda 

sekizinci sınıfa devam etmekte olan sekiz öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda veriler 

klinik görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler video ile kayıt altına alınmış, ayrıca klinik görüşmelerdeki 

öğrenci etkinlik yaprakları da veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi “verilerin işlenmesi”, 

“verinin görsel hale getirilmesi” ve “sonuç çıkarma ve teyit etme” basamakları dikkate alınarak yapılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, başarı düzeyleri ve cinsiyet ayırt etmeksizin öğrencilerin dörtgenlere 

ilişkin kullandıkları matematik dilinde eksikliklerinin ve yanılgılarının olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin, 

dörtgenlere ilişkin tanımlama yapabildikleri ancak köşegen kavramını gözardı ettikleri için dörtgenlerin 

özelliklerini eksik ifade ettikleri görülmüştür. Öğrencilerin, tanım ve özellik arasındaki ayrımı yapamadıkları, ilgili 

dörtgeni tanımlayan özellikler sembolik ifadeler aracılığıyla verildiğinde dörtgeni belirleyebildikleri ancak 

kapsayıcı tanımlar doğrultusunda dörtgenin ait olduğu sınıfı belirleyemedikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle de 

dörtgeni tanımlayan sembolik ifadelere dayalı olarak dörtgenler arasındaki hiyerarşik ilişkiyi düşünememişlerdir. 

Dörtgenlere ilişkin verilen sözel kapsayıcı tanımlara dayalı olarak ise öğrencilerin ilgili dörtgen sınıfını 

belirleyebildikleri dolayısıyla dörtgenler arasındaki hiyerarşik ilişkiyi düşünebildikleri, dörtgenlerin 

tanımlamalarına ait sözel ifadeleri sembolik ifadelere göre semantik açıdan daha iyi algıladıkları saptanmıştır. 

Matematik dilinin kullanımı açısından ise öğrencilerin yaş grubu itibariyle van Hiele geometrik düşünme 

düzeyinden Düzey 2’nin özelliklerini göstermeleri gerekirken Düzey 0 ve Düzey 1’in özelliklerini gösterdikleri de 

gözlemlenmiştir. 
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Lise Matematik Ders Kitaplarındaki Öğrenme Etkinlikleri Üzerine Kategorik Bir Analiz 

Işıkhan Uğurel, Ozan Okkıran 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Turkey, isikhan.ugurel@deu.edu.tr 

Etkinlikler matematik öğretiminde uzunca bir süredir kullanılıyor olmasına karşın son bir kaç on yılda 

(etkinliklere) verilen önemin giderek arttığı ve taşıdığı rollerin değiştiği görülmektedir. Günümüzde etkinlikler 

matematik sınıflarında öğrenmenin gerçekleştirildiği ve öğrencilere matematik eğitimi ile amaçlanan temel 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme birimi olarak kabul edilmektedir. Bu görüş araştırmacıları etkinlikler üzerinde 

daha fazla çalışmaya yöneltmiştir. Yapılan çalışmalarda yanıtı aranan soruların başında, nitelikli bir etkinliğin ne 

gibi özellikler taşıması gerektiği, öğrenmeyi sağlayacak iyi bir etkinliğin nasıl tasarlanabileceği, etkinliklere 

yönelik sınıflandırmaların nasıl olabileceği gelmektedir. Çalışmalarda farklı yaklaşımlar, kuramsal temeller ve 

metodolojiler kullanılıyor olsa da hemen hepsindeki ortak amacın, öğrenmeyi gerçekleştirici nitelikli etkinliklerin 

geliştirilmesi olduğu görülmektedir. Nitelikli etkinliklere duyulan ihtiyacın karşılanmasındaki temel kaynaklar 

öğretim programları ve ders kitaplarıdır. Ülkemizde 2010 ve 2011 yıllarında yayınlanan ortaöğretim matematik ve 

geometri dersi öğretim programlarında örnek etkinliklere yer verilirken şu an uygulamada olan 2013 öğretim 

programında ise örnek etkinlikler bulunmamaktadır. Bu nedenle 2013 sonrası etkinlik örneklerine yönelik 

çalışmalarda incelenebilecek temel kaynaklar matematik ders kitaplarıdır. Bu çalışmanın amacı hali hazırda 

kullanılmakta olan lise matematik ders kitaplarındaki etkinliklerin yapı ve içerikleri açısından kapsamlı bir 

analizinin yapılması ve öğretim programının hedefleri ile olan uyum/uyumsuzluk durumunun ortaya 

çıkarılmasıdır. Çalışmanın ilk aşamasında MEB’in ilgili birimlerince 2015-2016 yılında ders kitabı olarak 

kullanılması uygun bulunan 6 kitap temin edilmiş ve bu kitaplar üzerinde ön inceleme yapılmıştır. Akabinde bu 6 

kitabın tümü içerisinde yer alan etkinlikler tek tek incelenmiştir. Bu inceleme aşamasında ilgili literatür dikkate 

alınarak yazarlarca geliştirilen bir kategori sistemi kullanılmıştır. Kategori sistemi 2011 lise matematik dersi 

öğretim programındaki etkinlikler ve kimi akademik araştırmalardaki etkinlik örnekleri incelenerek geliştirilmiştir. 

Söz konusu sistemde üç ana kategori bulunmaktadır. Bunlar 1-sezdirme odaklı, 2-uygulama temelli ve 3-kavramsal 

öğrenmeyi amaçlayan biçimindedir. Ayrıca her ana kategori altında 2-3 arası alt kategori yer almaktadır. 

Geliştirilen kategorik sistem kullanılmadan önce bir alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve kimi kodlama örnekleri 

üzerinde incelemeler yapması istenmiştir. Bu aşama sonrasında gerekli düzenlemeler yapılarak kategori sistemine 

son şekli verilmiş ve temin edilen 6 kitap bu sitem altında analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular kitaplardaki 

etkinliklerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci kategoride yer aldığını, MEB komisyonu tarafından yazılan üç ciltlik 

9. sınıf kitabi ile diğer kitaplar arasında önemli farklılıklar olduğunu, kitapların büyük bölümünün öğretim 

programında hedefleri ile (öğrenme anlayışı, temel beceriler ve ölçme biçimleri özelinde) belli düzeyde 

örtüştüğünü ortaya koymuştur. Çalışmanın bulgularının program geliştiricilere, ders kitabı yazarlarına, matematik 

öğretmenlerine ve alan eğitimi araştırmacılarına önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Öğretmen Adayları ile Öğretim Üyelerinin Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders 
İçeriklerinin Öğrenme Kuramlarına Göre Yöntemsel Çoğulculuk Bağlamında Rasch ve 

Maxqda ile Karşılaştırmalı Analizi 

Veli Batdı 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turkey, veb_27@hotmail.com 

Bu araştırma pedagojik formasyon eğitimi (PFE) ders içeriklerinin metodolojik çoğulculuk bağlamında 

Davranışçı, Bilişsel, Yapılandırmacı ve Hümanist öğrenme kuramlarına göre incelenerek sonuçların Rasch ve 

Maxqda programlarıyla analiz edilmesini kapsamaktadır. Araştırma hem nicel hem de nitel yöntemin birlikte 

kullanıldığı yöntem ile yürütülmüştür. Nicel boyut kapsamında Rasch Ölçme Modeli; nitel bağlamda ise Maxqda 

11 analiz programı kullanılarak elde edilen veriler durum çalışması desenine uygun şekilde çözümlenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 akademik yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim 

Fakültesi; Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Bartın 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan ve ilgili PFE derslerine girmiş öğretim üyeleri ile Kilis 7 Aralık 

Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği, Fen Bilgisi Eğitimi ve Türkçe öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarından 

oluşmaktadır. 

Araştırmanın nicel boyutu kapsamında Rasch modeline göre araştırmanın üç yüzeyinden birincisi öğretim 

üyelerinden oluşan jüri, ikincisi ölçme aracında bulunan 24 madde ve üçüncüsü PFE dersleri (Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Eğitim Psikolojisi, 

Eğitim Bilimine Giriş) şeklinde belirtilmiştir. Bu bağlamdaki nicel verileri toplamak amacıyla araştırmacı 

tarafından ilgili literatür tarandıktan sonra eğitim bilimleri bölümü uzmanlarının görüşlerine [2 profesör, 2 doçent, 

2’si Türkçe bölümünde olmak üzere 6 yardımcı doçent, 1 ölçme değerlendirme uzmanı, 1 öğretim görevlisi (Dr.)] 

başvurularak hazırlanan “PFE Ders İçeriklerini Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Hazırlanan formdaki 

maddelerin Kapsam Geçerlik Oranı (KGO) ve Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) değerleri hesaplanarak 

KGİ>KGÖ/0.82>0.56 değerleri elde edilmiştir. Bu değerler anketin güvenilir olduğunu göstermiştir. 

Araştırmanın nitel veri toplama aracı olarak yine araştırmacının eğitim bilimlerindeki uzman görüşlerine 

başvurarak hazırladığı açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılardan alınan görüşler 

Maxqda 11 programı ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Bu noktada katılımcıların ortak görüşleri (kodlar) 

ortak bir tema altında toplanarak yorumlanmıştır. Veri toplama aracının güvenirliği noktasında, ulaşılan nitel 

veriler iki ayrı kodlayıcı tarafından kodlandıktan sonra kodlayıcılar arasındaki Cohen Kappa uyum değerleri 

hesaplanarak sonucun iyi düzeyde uyum olduğu anlaşılmıştır. Bu değer, veri toplama aracının güvenirliği hakkında 

bilgi sunmuştur. 

Araştırma bulgularında PFE kapsamında jüri yanlılığı ile birlikte Rasch modelinin gereği olarak en iyi gerçekleşen 

ölçütler değerlendirilmiştir. Buna göre en nitelikli içerik; en katı jüri ve en zor gerçekleştirilen madde 

belirlenmiştir. Diğer taraftan katılımcı görüşlerinin içerik analizi sonucunda PFE içeriklerinin yapılandırmacı 

anlayışla hazırlanmasının planlandığı ancak ders işlenişinin genel anlamda bu şekilde yapılamadığı anlaşılmıştır. 

Bulgular değerlendirildiğinde Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) PFE derslerinin içeriği oluşturulurken öğretim 

üyeleri ve öğretmen adaylarının görüşlerinin dikkate alınması ve bu doğrultuda içeriği zenginleştirme ve geliştirme 

çalışmaları yapılmasının gerekli olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda YÖK tarafından hazırlanan PFE ders 

içeriklerinin işleniş açısından öğrenci merkezli anlayışa ve yapılandırmacı kurama uygunluğunun tespiti, bu 

noktada tedbirler alınması veya geliştirme çalışmaları yapılabilmesi hususlarında mevcut çalışmanın katkı 

sunacağı beklenmektedir. 
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Ülkemiz Matematik Eğitimi Literatüründe Öğrenme Etkinliklerini Konu Edinen 
Araştırmalara Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması 

Nurefşan Şadan, Işıkhan Uğurel 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Turkey, isikhan.ugurel@deu.edu.tr 

Ulusal ve uluslararası platformlarda matematik eğitiminde yaşanan gelişmelerin bir yansıması olarak günümüzde 

matematik öğrenme etkinliklerine verilen önemin hızla arttığı görülmektedir (Simon & Tzur, 2004, 2009). Bunun 

en önemli nedeni çağa uygun matematik öğretim/ öğrenim anlayışlarının kesişim noktalarından birinin etkinlik 

(task) temelli öğrenme olarak görülmesidir. Ülkemizde de matematik dersi öğretim programlarında 2005 yılından 

bu yana yapılan değişikliklerle birlikte etkinliklere verilen önemin ve yerin giderek arttığı gözlenmektedir. Öğretim 

programlarında benimsenen anlayışın eğitim sürecinin diğer boyutlarında yeterince hayat bulduğunu söylemek 

güçtür. Bu durumun kimi nedenlerini belirleyebilmek ve öğretim programlarında hedeflerine ulaşılabilmesine 

katkı sağlayacak unsurları ortaya koyabilmek için ülkemizde etkinlikleri konu edinen çalışmaların incelenmesinin 

ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Bu araştırmada ülkemiz matematik eğitimi literatüründe öğrenme etkinlikleri ile 

ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve belirli kategoriler altında toplanarak sentezlenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma kapsamında incelenecek çalışmaların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt 

örnekleme kullanılmıştır. Çalışmaların bu araştırmaya dâhil edilme ölçütleri; (i) Türkiye’de Matematik Eğitimi 

alanında yapılmış olması, (ii) Etkinlikle ilgili olması, (iii) Taranan veri tabanlarında erişime açık olması şeklinde 

belirlenmiştir. Araştırma kapsamında incelenecek çalışmalar hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerle 

sınırlandırılmıştır. Ayrıca etkinliğin, sınıf içerisinde yapılan tüm aktiviteler anlamında kullanıldığı çalışmalar 

örnekleme dahil edilmemiştir. Bu ölçütler doğrultusunda ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT), Asos Index, 

Google Scholar arama motoru ve üniversite kütüphanesinin veri tabanlarına ‘matematiksel öğrenme etkinliği’, 

‘öğrenme etkinliği’, ‘etkinlik’, ‘activity’, ‘task’ anahtar kelimeleri girilerek tarama yapılmış ve bu tarama 

sonucunda belirlenen ölçütleri sağlayan 28 tane makale örnekleme alınmıştır. Makaleler üzerinde yapılan analizin 

ilk aşamasında makalelerin yıllara göre dağılımlarını, tercih ettikleri örneklemleri, kullanılan yöntemleri ve veri 

toplama araçlarını belirlemeye yönelik betimsel içerik analizi yapılmıştır. İkinci aşamasında ise ilgili çalışmalar 

için amaç ve sonuç üst temaları altında yer alan alt temalar belirlenmiş; bu temalar altında yapılan çalışmaların 

ortak yanlarını ve farklılaştıkları noktaları ortaya koymak üzere meta-sentez (tematik içerik analizi) yapılarak 

analiz tamamlanmıştır. Bu aşamanın ardından bulgular eleştirel bir bakış açısıyla sunulup yorumlanmıştır. 

Çalışmanın etkinlikle ilgili mevcut araştırmaların eğilimleri hakkında bilgi vereceği ve alandaki eksiklikleri ortaya 

koyarak bundan sonra matematik eğitiminde öğrenme etkinlikleri ile ilgili yapılacak çalışmalara ve öğretim 

programlarının uygulanmasındaki işlevselliğin arttırılmasına yol göstereceği düşünülmektedir. 
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İlkokul 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları 

Gülsüm Yıldırım1, Mehmet Gültekin2 

1Hakkari Üniversitesi, Turkey, yildirimgulsum27@gmail.com 

2Anadolu Üniversitesi, Turkey 

21. yüzyılda eğitimde araştıran, sorgulayan, eleştiren, yapıcı, yaratıcı, en önemlisi de yaşam boyu öğrenen ve 

öğrenme sorumluluğu taşıyan bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde bu amacı yerine getirmenin 

yollarından biri de öğretim sürecinde öğrenciyi etkin kılan yaklaşımlar kullanmaktan geçmektedir. Öğretme-

öğrenme sürecinde öğrenciyi etkin kılan yaklaşımlardan biri de bağlam temelli öğrenme yaklaşımıdır. Bağlam 

temelli öğrenme, günlük yaşamdan bağlamları sınıf ortamındaki konulara ilişkilendirilmesini sağladığından Fen 

ve Teknoloji öğretiminde yararlanılabilecek bir yaklaşım olmaktadır. Bu bağlamda; araştırmanın amacı, ilkokul 4. 

sınıf Fen ve Teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme REACT modeline göre düzenlenmiş etkinliklerin öğrenme 

sürecine yansımalarını belirlemektir. Araştırma, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma 

araştırma modellerinden iç içe karma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, 2014-2015 öğretim 

yılı güz döneminde Eskişehir’de Ülkü İlkokulu 4/G sınıfında yer alan 18 öğrenci katılmıştır. Araştırma bulgularına 

dayalı ortaya çıkan sonuçlar şöyle sıralanabilir: 

• Bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeli uygulamamalarının öğrencilerin akademik başarıları ve 

hatırda tutma düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki yaptığı ortaya çıkmıştır. 

• Bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeli uygulamamalarının öğrencilerin bilimsel tutumları üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir etki yapmadığı anlaşılmıştır. 

• Bağlam temelli öğrenme yaklaşımı REACT modeli uygulamamalarının öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersi 

motivasyonu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki yaptığı ortaya çıkmıştır. 

• Bağlam temelli öğrenme REACT modelinin öğrencilerin bağlam-konu ilişkisi kurma, yaratıcılık, araştırma, 

öğrenmeyi sağlama, günlük yaşamla ilişkilendirme ve kariyer gelişimine katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. 

• Bağlam temelli öğrenme REACT modelinin Fen ve Teknoloji dersine, öğrencilerin olumlu tutum geliştirmesi, 

motivasyonlarını artırması ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmesi bakımından katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. 

Bağlam temelli öğrenme REACT modelinin, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği; bu kapsamda 

öğrencilerin gözlem yapma, sınıflama ve modelleme becerilerini geliştirdiği anlaşılmıştır. 

• Bağlam temelli öğrenme REACT modeli kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden tavuk kesme, robot yapma, 

akciğer modeli, solunum modeli ve stetoskop etkinliklerin öğrenciler tarafından beğenildiği ve öğrencilerin 

öğrenmesine katkı yaptığı anlaşılmıştır. Etkinler öğrencilerin etkinliklere yoğun olarak katıldıkları ve etkinlikleri 

severek yaptıkları gözlenmiştir. 

• Bağlam temelli öğrenme REACT modeli kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda öğretmen, ailelerin maddi 

durumunun yetersiz olması, öğrencilerin devamsızlığı ve okulun imkânlarının yetersiz olmasını yaşanan sorunlar 

olarak belirtmiştir. Öğrenciler ise göre bazı bilgileri öğrenmede ve etkinlikleri gerçekleştirmede bazen 

zorlandıklarını belirtmişlerdir. 

• Bağlam temelli öğrenme REACT modelinin uygulamalarına dönük olarak öğretmen; hazır bulunuşluğun 

sağlanması, daha fazla etkinlik yapılması, öğrenci katılımının sağlanması, öğrencilerin araştırmaya 

yönlendirilmesi ve aile desteğinin alınmasını önerirken, öğrenciler uygulama sırasında müzik etkinliklerine ve 

model çizme çalışmalarına yer verilmesini önermişlerdir. 
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Ortaöğretim 9. Sınıf İngilizce Öğretim Programında Yer Alan Konuşma Becerisi 
Kazanımlarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi 

Semih Kaygısız, İsmail Yüksel, Yusuf Ay 

Eskişehir Osmangazi University, Turkey, yusufmoon@hotmail.com 

Yabancı dilin iletişim aracı olarak önem kazanmaya başlaması ile ülkemizde de yabancı dil öğretiminin amaçları 

değişmiştir. Yabancı dil öğretiminde hedef dilde konuşmayı öğretmenin, eseri çevirmekten ya da dil bilgisi 

kurallarını öğretmekten çok daha önemli olduğu görüşü artık kabul görmektedir. Bu bağlamda öğrenenlere 

konuşma, okuma, dinleme ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisini kazandırmak ve bireylerin öğrendiği 

dilde iletişim kurmalarını sağlamak modern yaklaşımlarda görülmektedir. Bu araştırmanın amacı ortaöğretim 9. 

sınıf ingilizce öğretim programında yer alan konuşma becerisi kazanımlarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak 

değerlendirilmesidir. Kazanımlar içerik, yeterlik ve uygulanabilirlik olmak üzere üç başlık altında 

değerlendirilmiştir. Araştırma tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Koceli iline 

bağlı ilçelerde görev yapan 8 ingilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler görüşme yoluyla elde 

edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlere göre; bazı kazanımların içerik açısından uygun olmadığı, yeterlik 

açısından bakıldığında çoğu kazanımın yeterli olduğu görülmüştür. Uygulanabilirlik açısından ise öğretmenler 

kazanımların çoğunluğunun uygulanabilir olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 
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Fen Bilimleri Öğretiminde Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yöntemi 
Kullanımının Ortaokul Öğrencilerin Epistemolojik İnançlarına Etkisi 

Sevinç Kaçar, Ali Günay Balım 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Turkey, kacarsevinc@gmail.com 

Günümüzde; kendi öğrenmelerinden sorumlu olan, öğrenme sürecine aktif katılarak bilgiyi kendi zihinlerinde 

yapılandıran, analitik düşünme becerileri gelişmiş, etkili kararlar alabilen ve bilimsel bilginin nasıl üretildiğini-

geliştiğini ve değiştiğini sorgulayama düzeyi gelişmiş fen okuryazarı öğrencilerin yetiştirilmesi benimsenmiştir. 

Fen bilimleri öğretimi söz konusu özelliklere sahip öğrencilerin yetişmesini sağlayan derslerden biri olup fen okur-

yazarı bireyler yetiştirilebilmesi için çeşitli öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinin etkin bir şekilde 

kullanılabilmesine imkan tanımaktadır. Söz konusu bu yöntemlerden biri de araştırma-sorgulamaya dayalı 

öğrenme yöntemidir. Araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemi, öğretmenlerin öğrenme sürecini 

kolaylaştırıcı ve yönlendirici, öğrencilere araştırma ruhunu aşılayan ve onları bilimsel düşünme için 

cesaretlendiren rolünü üstelendikleri; öğrencilerin etkin bilimsel tartışma ortamlarında kendi öğrenme 

sorumluluklarını alarak bilgiyi kendi zihinlerinde yapılandırmalarına olanak tanır. Bu çalışmanın amacı, Fen 

Bilimleri dersinde rehberli araştırma-sorgulama dayalı öğrenme yönteminin kullanılmasının ortaokul 

öğrencilerinin epistemolojik inançlarına etkilerini araştırmaktadır. Eş zamanlı iç içe karma yöntemi müdahale 

desenin kullanıldığı bu araştırma, 7. sınıfta öğrenim görmekte olan 60 ortaokul öğrencisiyle bir sömestr dönemi 

boyunca gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın başlangıcında, bir ortaokulun 7. Sınıflarından fen bilimleri puanları 

birbirine denk olan iki sınıfı çalışma grubu olarak belirlenmiş ve bu sınıflardan biri deney ve diğeri kontrol grupları 

olmak üzere rastgele atanmıştır. Fen bilimleri dersi, deney grubunda araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme 

yöntemi ve bu yönteme göre hazırlanmış öğrenme etkinlikleriyle; kontrol grubunda ise 2013 fen bilimleri öğretim 

programı etkinliklerine göre sürdürülmüştür. Aynı zamanda, deney grubu öğrencileri fen bilimleri öğretmenlerinin 

desteğiyle kendilerinin belirledikleri fen konusuna ilişkin bilimsel araştırma proje önerileri geliştirmişler ve bunu 

uygulamışlardır. Araştırmada, Hofer (2000) tarafından geliştirilen “Disiplin-Odaklı Epistemolojik İnanç Anketi” 

ile bu anket maddelerine paralel olarak araştırmacılar hazırlanan tarafından açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış 

kişisel mülakatlar ön ve son test veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Açık uçlu sorularda ve mülakatlarda, 

ortaokul öğrencilerine “Bilim nedir?”, “Bilim insanları çalışmalarına nasıl başlarlar?” vb. sorular yöneltilmiştir. 

Ön ve son test epistemolojik inanç anketinden elde edilen nicel veriler parametrik istatistiki testler kullanılarak 

analiz edilmiştir. Dahası, açık uçlu sorulardan ve yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen veriler içerik 

analizi yöntemine göre iki araştırmacı tarafından analize edilmiştir. Analizler sonucunda, deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin ön test epistemolojik inanç anket puanları arasında istatistiki olarak anlamlı düzeyde bir farklılık 

bulunamazken, son test anket puanları arasında deney grubu lehine istatistiki düzeyde anlamlı bir farklılığın olduğu 

belirlenmiştir. Dahası, nitel verilerin analizi sonucunda; araştırma öncesinde ortaokul öğrencilerinin bilginin 

doğası ve bilmenin doğasına yönelik epistemolojik inançları bilimsel bilginin değişemez, bilim insanlarının 

yeterince çalışırsa tüm gerçeklere ulaşabileceği ve bilimin otoriteler tarafından üretildiği ve sorgulanamaz olduğu 

yönündeyken; araştırma sonrasında deney grubu öğrencilerinin inançlarının bilimin bilim insanlarının yaptıkları 

çalışmalarla ilerlediği, bilimsel gerçeklerin zamanla değişebileceği ve bilimsel bilgilerin sorgulamaya açık olduğu 

yönünde değiştiği belirlenmiştir. Ancak kontrol grubu öğrencilerinin bilginin doğası ve bilmenin doğasına yönelik 

epistemolojik inançlarında önemli bir değişikliğin olmadığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 

fen bilimleri dersinde araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yönteminin kullanılmasının ortaokul öğrencilerinin 

epistemolojik inançları üzerine olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. 
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Ausubel’in Sergileyici Öğretim Modeline Göre Geliştirilen Etkinliklerin 
Değerlendirilmesi 

Zahit Yılmaz, Sevilay Karamustafaoğlu 

Amasya Üniversitesi, Turkey, zhtylmz06@gmail.com 

Fen eğitiminde, öğrenmenin oluşumuna yönelik birçok öğrenme kuramı bulunmaktadır. Bu öğrenme 

kuramlarından biri, bilgilerin öğrencilere kısa bir sürede ve anlamlı bir şekilde kazandırıldığı, öğrenmenin anlamlı 

olabilmesi için ön bilgilerin önemli olduğunu vurgulayan Ausubel’in Anlamlı Sözel Öğrenme Kuramı’dır. Bu 

kurama göre, etkili yapılan sözel öğrenmeler ile kazandırılmak istenen bilgiler öğrenciler tarafından anlamlı olarak 

öğrenilir. Anlamlı öğrenme, öğrenilen yeni bilgilerin bellekteki mevcut bilgilerle ilişkilendirmek suretiyle 

öğrenilmesi demektir. Ülkemizde sınıfların kalabalık olması, ders içeriklerinin fazla olması ve konulara ayrılan 

sürelerin yeterli olmaması nedeniyle bu öğrenme kuramının kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. İlgili 

öğrenme kuramının fenne uyarlanmış hali sergileyici öğretim modelidir. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, 

sergileyici öğretim modeline göre ders etkinlikleri geliştirmek ve geliştirilen bu etkinlikleri sınıf ortamında 

uygulayıp, uygulama sürecine yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Sergileyici öğretim modeli, öğrencilere 

bilgiyi düzenli ve anlamlı bir şekilde sunmayı savunmaktadır. Sergileyici öğretim modeli; ön düzenleyici 

kullanarak yeni konuyu öğrenmeye hazır hale getirme, yeni konuyu tümdengelim yöntemi ile sergileme ve 

öğrenilenleri farklı durumlara uyarlama olmak üzere üç aşamadan oluşur. Bu modelin en önemli öğesi, ön 

düzenleyicilerdir. Çünkü ön düzenleyiciler, dersin başında sunulan yeni bilgiler ile önceki bilgilerin 

birleştirilmesine yardımcı olur ve öğrencilerin zihinlerinde kavram yanılgılarının oluşmasını engeller. Bu 

araştırmada etkinliklerin geliştirilme sürecinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 7. sınıf “Maddenin Yapısı 

ve Özellikleri” ünitesi kazanımları belirlenerek, ilgili ünite konularına yönelik sekiz etkinlikten oluşan ders planları 

hazırlanmıştır. Sergileyici Öğretim Modeline göre üç aşamadan oluşan etkinlikler bir kimya eğitimcisi, bir kimya 

öğretim üyesi ve bir kimya öğretmeni tarafından değerlendirilerek, geçerlik çalışması yapılmıştır. Etkinliklere son 

hali verilerek 7. sınıfta öğrenim gören 25 öğrenciye dört hafta 16 ders saatinde uygulanmıştır. Uygulama 

tamamlandıktan sonra öğrenme sürecine katılan 6 öğrenciyle, fen bilimleri dersinin başında, ders süresince yapılan 

etkinlikler ve ders sonundaki ölçme değerlendirme çalışmalarına yönelik bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 

öğrenmeler konusunda yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Mülakat verileri analiz edilerek öğrencilerin 

bu etkinler konusunda düşünceleri belirlenmiştir. İlgili öğrenciler dersin başında kullanılan kavram haritalarının 

önceki öğrenmelerini hatırlamalarına yardımcı olduğunu, motivasyonlarını arttırdığını, bulmaca çözer gibi 

hoşlarına gittiğini ifade etmişlerdir. Ders sürecinde ise grup arkadaşlarıyla birlikte etkinlik, deney yapmanın 

eğlendirici olduğunu, anlamlı öğrenme etkinliklerinin oyun gibi olduğunu ve daha kalıcı öğrenmelerine yardımcı 

olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenilen yeni bilgilerin farklı durumlarına uyarlanışı konusunda ise genellikle deney ya 

da etkinlik yaptıktan sonra dersin özetlenerek tamamlandığını bu çalışmanın farklı olduğunu yine farklı bir çalışma 

yapmanın çok eğlendirici ve öğrenilen konuyu pekiştirici olduğunu söylemişlerdir. Çalışmanın bulgularına bağlı 

olarak, Ausubel’in sergileyici öğretim modelinin kullanılması, uygulamada çok fazla öğretmen-öğrenci etkileşimi, 

eski bilgilerin yeni bilgiler ile ilişkilendirilmesi ve öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri kavram haritasına 

dönüştürmeleri, dersin etkili bir şeklide tamamlandığını ve belirlenen kazanımlara ulaşıldığı sonucuna varılmıştır. 

Fen konulara ayrılan sürelerin kısıtlı, konu içeriğin fazla ve sınıfların kalabalık olduğu durumlarda, sergileyici 

öğretim modelinin kullanılması etkili ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleştirilmesi konusunda etkili olduğu 

söylenebilir. Fen öğretmenlerinin farklı fen ünitelerine yönelik olarak bu çalışmada geliştirilen etkinliklere benzer 

etkinlikler geliştirerek öğrenme ortamlarında kullanabilecekleri önerilmektedir. 
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2013 yılında Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında yapılan değişiklikler doğrultusunda, öğrencilerin fen 

okuryazarı bireyler olabilmeleri için özellikle bazı 21. yüzyıl becerilerine sahip olmaları gerektiği vurgulanmıştır. 

Bu hedefler, öğretmenlerin daha çok araştıran-sorgulayan ve bir sorunu tespit edip ona çözüm yoları üreten bireyler 

olmalarını gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Etkili Harmanlanmış Öğrenme Ortamı (EHÖO)’nın Fen Bilgisi 

Öğretmen Adayları (FBÖA)’nın eylem araştırmasını anlama düzeyleri üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma, 

iki dönem boyunca Eğitim Fakültesi son sınıfta öğrenim görmekte olan 24 Fen Bilgisi Öğretmen Adayı 

(FBÖA)’yla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, yüzyüze ve online öğrenme ortamlarının etkili şekilde harmanlandığı 

Özel Öğretim Yöntemleri-II (ÖÖY-II), Okul Deneyimi (OD) ve Öğretmenlik Uygulaması (ÖU) dersleri 

kapsamında yürütülmüştür. ÖÖY-II dersinde, eylem araştırması (EA) teorik ve uygulama örneklerini içeren 

makaleler üzerinden argümantasyona dayalı işlenirken, öğrenme süreci Moodle, Mahara E-Portfolyo, Web-

Otantik Değerlendirme Sistemiyle (Web-ODS) etkili şekilde harmanlanmıştır. FBÖA’lar literatürdeki farklı EA 

modellerinin neler olduğu, hangi amaçlar için yapıldığı, hangi aşamalardan oluştuğu, nasıl uygulanması gerektiğini 

Moodle üzerinden asenkron tartışma forumlarında öğrenmişlerdir. Her FBÖA’dan fen bilimleri dersleri 

kapsamında ortaokul öğrencilerinin Bilimin Doğası (BD) ve Bilimsel Araştırma-Sorgulamaya (BAS) ilişkin 

temalarını öğrenmelerini amaçlayan bir EA yürütmesi istenmiştir. OD ve ÖU dersleri kapsamında 4 ortaokulda ve 

200’e yakın ortaokul öğrencisiyle FBÖA’nın grupça yürüttükleri EA süreci problem durumunun belirlenmesiyle 

başlamıştır. FBÖA’lar ilk olarak öğrencilerinin BD ve BAS‘a ilişkin ön-görüşlerini tespit etmek için ilgili alan 

yazından elde edilen veri toplama araçları hakkında Moodle’da asenkron tartışmalar yapmış ve uygulama 

sınıflarında hangi veri toplama araçlarını nasıl, neden kullanacaklarına karar vermişlerdir. Topladıkları verilerin 

analizi sonucunda, FBÖA’lar öğrencilerin hangi BD ve BAS temalarını öğrenmeleri gerektiğine Moodle üzerinden 

senkron ve asenkron tartışmalar yapmışlardır. Ardından, FBÖA’lar, E-portfolyo ve Web-ODS üzerinden yüz yüze 

ve okul dışı öğrenme ortamlarını derslerine nasıl entegre edeceklerine, temaların öğrenciler tarafından öğrenilme 

düzeylerini hangi ölçme-değerlendirme araçlarıyla belirleyeceklerine ayrıntılı şekilde ele aldıkları “Ders Planı 

Matrisleri (DPM)” ile hazırlamışlar ve sınıflarında uygulanmıştır. EA uygulama-izleme sürecinin ardından 

FBÖA’ları öğrencilerin temalara ilişkin öğrenmelerindeki değişimi belirleyebilmek amacıyla ilk uyguladıkları veri 

toplama araçlarını öğrencilere tekrar uygulamışlardır. FBÖA, topladıkları ön ve son verileri birbiriyle 

karşılaştırarak öğrencilerin BD ve BAS kapsamındaki öğrenme güçlüklerini belirlemiş ve böylece yeni bir EA 

döngüsünü başlatmışlardır. İki dönem boyunca FBÖA, toplam üç EA döngüsü gerçekleştirmişlerdir. Araştırmada, 

çizimler, açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış mülakatlardan oluşan veri toplama araçları ön-orta-son test 

olarak uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda; FBÖA birinci dönemin başlangıcında EA’nın sadece belli 

aralıklarla bir kez uygulanan bir araştırma yöntemi olduğunu ve EA veri toplama sürecinin sadece problem 

durumunun belirlenmesi olan ilk aşamada ve problemin çözüm durumunun belirlenmesi olan son aşamada 

gerçekleştiğini yönündeki düşünceleri; kinci dönemin sonlarında EA’sının toplanan verilerin birbiriyle 

karşılaştırılarak mevcut problemin çözümü için tekrar tekrar gerçekleştirilebilecek birbiri içine geçmiş 

döngülerden oluştuğu ve EA veri toplama sürecinin EA’sının başından sonuna kadar devam ettiğini ve EA’sının 

her aşamasında veri toplanacağını yönünde değişmiştir. Dahası, FBÖA, birinci dönemin başlangıcında; ikinci 

dönemin sonlarına doğru FBÖA’nın i tespit edilmiştir. FBÖA birinci dönemin başında özellikle EHÖO 

bileşenlerini EA’na nasıl entegre edeceklerini, bu bileşenlere göre EA veri toplama, uygulama-izleme, 

değerlendirme ve yeniden EA döngüsünü nasıl başlatacaklarını kavramakta güçlük geçerken; ikinci dönemin 

sonlarına göre yüz yüze, online ve okul dışı öğrenme ortamlarını EA süreçlerine daha kolay entegre edebildikleri 

belirlenmiştir. 
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Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algıları 

Gözde Sezen Gültekin, Duygu Gür Erdoğan 
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Bu çalışmanın temel amacı lisansüstü öğrencilerinin teknoloji ile beraber değişen öğrenme öğretme yöntemleri ve 

ortamlarından olan uzakta uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 

araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim öğretim yılı Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi uzaktan eğitim 

tezsiz yüksek lisans programında öğrenim görmekte olan 36 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni doğrultusunda katılımcıların metaforik 

algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Metaforlar, bilimsel çalışmalarda araştırmanın temel amacını ortaya koymak 

ya da temel amaca yardımcı olmak gayesiyle iki şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada metaforlar, ilgili konuya 

ilişkin algıları ortaya koymak adına temel amaca hizmet etmesi için analiz edilmiştir. Çalışmada veri elde etmek 

için katılımcılara, uzman görüşleri ışığında hazırlanan yarı yapılandırılmış bir form verilmiş ve katılımcılardan bu 

formları doldurmaları istenmiştir. Bu formda, katılımcılara uzaktan eğitime ilişkin benzetme yapmaları ve bu 

benzetmenin gerekçesini açıklamaları için boşluklar kullanılmış ve bu formun doldurulması için yeterli süre 

verilmiştir. B katılımcılardan elde edilen veriler üç aşamadan geçirilerek analiz edilmiştir. (1) metaforların 

belirlenmesi ve uygunsuz metaforların ayıklanması, (2) metaforlara ilişkin gerekçelerin gözden geçirilmesi ve 

tutarsızlıkların gerekçeye sahip formların elenmesi, (3) eleme sonunda kalan metaforlara ilişkin gerekçelerden yola 

çıkılarak metaforların kategoriler altında toplanması, Çalışmadan elde edilen veriler incelendiğinde altı tanesinin 

uygun metafor yazmadığı görülmüş ve analizden çıkartılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler 

kategorileştirilmiştir. Çalışma sonucunda lisansüstü öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin algılarının birbirinden 

farklılaştığı görülmüştür. Kimi öğrenciler uzaktan eğitimi ideallerine ulaşma hayatlarını kolaylaştırıcı olarak 

görürken, kimisi bu eğitim tarzını sürekli ve belirsizlik olarak algılamıştır. Bu bağlamda, bu çalışma bir alternatif 

öğrenme-öğretme yaklaşımı olarak kullanılan uzaktan eğitimin, kullanıcılar açısından hem olumlu hem de olumsuz 

algılara sebep olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. 
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Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematiğin Doğasına İlişkin İnançlara Etkisi 

Şükran Tok, Merve Küçük, Düriye Aysen Görür 
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Yenilikçi bir öğrenme-öğretme yaklaşımı olarak kabul edilen proje tabanlı öğrenme öğrencilerin deneyimleri 

doğrultusunda öğrenebildiklerini temel almaktadır. Deneyimler ile inançlar arasındaki ilişki düşünüldüğünde 

birbirlerini etkilemektedirler. Bu düşünceler doğrultusunda proje tabanlı öğrenme yaklaşımının matematiğin 

doğasına ilişkin inançlara etkisi araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Proje tabanlı öğrenme 

öğrencilerin bilgiyi kendi önbilgileriyle ilişkilendirdikleri ve farklı durumlara yansıtabilmelerini temel almaktadır. 

Güncellenen matematik öğretim programında matematik derslerinin daha anlamlı hale gelmesi için ve daha ilgi 

çekici yaşantılar kazandırabilmek için proje tabanlı öğrenme yaklaşımının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin matematiğin doğasına ilişkin inançlarına 

etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Aydın ili Yenipazar ilçesindeki Hamzabali Ortaokulu ve 

Buharkent ilçesindeki Gelenbe Ali Çevik Ortaokulu yedinci sınıf öğrencilerinden yansız seçimle belirlenen iki 

şubeden toplam 32 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen 

kullanılmıştır. Deney grubuna proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulanmış, kontrol grubuna ise matematik 

öğretim programının öngördüğü etkinlikler uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine deneysel işlemler 

öncesi ve sonrası 25 maddelik ‘’Matematiğin Doğası Hakkındaki İnançlar’’ ölçeği uygulanmıştır. Uygulama 

sonunda deney grubundaki düşük, orta ve yüksek akademik başarı düzeyindeki 9 öğrenci ile yarı – yapılandırılmış 

görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For The Social Sciences) 17.0 

paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde ilişkisiz (bağımsız) örneklemler t - 

testi ve ilişkili (bağımlı) örneklemler t – testi, nitel verilerinin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırma verilerinin analizi incelendiğinde, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulanan deney grubu ile proje 

tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmadığı kontrol grubu ‘’Matematiğin Doğası Hakkındaki İnançlar’’ ölçeği 

son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılık deney grubu lehinedir. Yapılan 

görüşmelerin analizi sonucu, öğrencilerin proje tabanlı öğrenme yaklaşımına ilişkin olumlu düşüncelerinin 

olduğunu göstermektedir. 
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The concept of variable is basic to algebraic representation and generalization. The importance of the concept of 

variable in mathematics teaching and learning is frequently stressed by the researchers (Schoenfeld & Arcavi, 

1988; Philipp, 1992; Ursini & Trigueros, 1997; NCTM, 2000; Edwards, 2000). Understanding the concept not 

only provides the basis for the transition from arithmetic to algebra but also for learning advanced mathematical 

concepts (Schoenfeld & Arcavi, 1988; NCTM, 2000). Knuth, Alibali, McNeil, Weinberg and Stephens (2005) state 

that knowledge of the concept of variable as a core algebraic idea and understanding its meaning to performance 

on problems are essential in developing students’ algebraic reasoning. However, the concept of variable frequently 

turns out to be the concept that blocks students’ success in algebra. Research has consistently shown that student 

achievement is highly correlated with the intended curricular treatment (Schmidt et al., 2002). The correlation 

between student achievement and curricular treatment elicits the importance of exploring instructional treatments 

of the concept of variable in elementary and middle school mathematics curricula in different countries. Besides, 

‘change and relationships’ was one of the four mathematical content categories in PISA 2012 and the concept of 

variable was at the heart of it. Therefore it’s required to do an investigation of how elementary and middle school 

mathematics curricula in high performing countries in PISA (Singapore, Hong Kong-China, South Korea and 

Chinese-Taipei) introduce and develop the concept of variable. According to Cai et al. (2005) knowledge of the 

curricula and instructional practices of different nations can increase educators’ and teachers’ abilities to meet the 

challenges associated with the development of students’ algebraic thinking. In this regard, the purpose of this study 

was to explore and compare treatment of the concept of variable in elementary and middle school mathematics 

curricula in aforementioned high performing countries. The data of the study, which was designed qualitatively, 

consisted of objectives and explanations in the curricula, which related to the development of the concept of 

variable. Furthermore, it was benefited from the research that present sample practices related to variables from 

textbooks. The data was analyzed by using document analysis technique. Nie, Cai & Moyer’s (2009) framework 

was used to decide the emphasis on understanding the concept of variable. The findings revealed that in 

aforementioned high performing countries’ curricula, algebra is seen as the study of relationships among quantities 

(Usiskin, 1988) and the concept of variable is emphasized as ‘quantities that change or vary’. In other words, it 

was established that instead of imparting a static meaning to the concept of variable by giving the impression that 

variable is ‘a symbol or a letter used to represent a number’, a dynamic meaning of variable is emphasized. 
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La réforme éducative mise en place en Algérie à partir du début des années 2000 favorisait clairement une 

conception plus ouverte sur l’enseignement des langues étrangères (français et anglais), en optant pour 

l’introduction des éléments didactiques tels que l’unité didactique, la pédagogie du projet et l’interculturel. 

La recherche proposée vise à lire la situation actuelle de l’école algérienne, en fonction des méthodes 

d’enseignement adoptées en classe, par rapport aux impératifs de la réforme. En d’autres termes, nous nous 

proposons de voir si sur le terrain cette réforme a été menée à bien ou non. Pour ce faire, nous tâcherons de mener 

une étude qui analysera les trois paliers éducatifs de l’éducation nationale et s’articule autours de trois axes : 

1. Une analyse documentaire des textes relatifs aux méthodes d’enseignement et les compétences visées (textes 

officiels, notes et guides des professeurs), dans le but de dégager l’optique souhaitée par la tutelle. 

2. Des observations de classe, dans les différents paliers (primaire, moyen et secondaire), afin de dégager, in situ, 

les pratiques de classe des langues étrangères et le degré du respect des objectifs présentés au niveau des textes 

d’accompagnement. 

3. Des entretiens menés à la fois auprès d’enseignants de langues étrangères (français et anglais) et des inspecteurs 

de l’éducation nationale, pour connaitre leurs opinions concernant l’efficacité de la réforme éducative et les 

problèmes qu’elle aurait rencontrée en tant que pratique de classe et méthodes d’enseignement. 
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L'éducation physique et sportive permet à l’élève d’acquérir des connaissances et des compétences pour contribuer 

notamment à une éducation à la santé. Elle suscite le goût d’une pratique physique régulière et autonome. Les 

effets de la formation visent à être réinvestis en dehors de l’école, tant dans le cadre des activités quotidiennes ou 

professionnelles que dans celui de la pratique des activités physiques. 

L’éducation à la santé s’intègre aux diverses stratégies d’intervention dans le domaine de la santé telles que la 

prévention de la maladie et la promotion de la santé. En milieu scolaire, l’éducation à la santé se présente sous 

plusieurs formes et en relation avec plusieurs disciplines. Or, cette recherche soulève la question de la contribution 

de l’éducation physique et sportive l’éducation à la santé en milieu scolaire et plus particulièrement au collège. 

Notre étude a mis en perspective une problématique qui s'intéresse à l'état de la situation de l’éducation à la santé 

(ES) en éducation physique et sportive (EPS), notamment dans le collège. Plus particulièrement, la question de 

recherche que nous avons élaborée est la suivante: « Quelles sont les représentations de l'éducation à la santé et de 

l’éducation physique et sportive d'enseignants du collège et quelles sont leurs pratiques pédagogiques?» Nous 

avons formulé trois objectifs qui permettront d'orienter notre démarche. Ces objectifs sont les suivants: 1) identifier 

et décrire les représentations de l’ES et de l’EPS d'enseignants du collège; 2) identifier les objectifs de l'EPS selon 

ces enseignants; et 3) identifier les approches pédagogiques que ces enseignants disent utiliser pour enseigner l'EPS 

en rapport avec l’ES. 

Afin de mener à bien notre recherche de type qualitatif et exploratoire, nous avons procédé à des entrevues semi-

dirigées auprès de dix enseignants de l’EPS. Notre démarche méthodologique propose toutes les étapes de la 

collecte et du traitement des données incluant le modèle d'analyse de contenu. 

Parmi les résultats, il ressort une certaine diversité des représentations des enseignants sur l’éducation à la santé et 

sur l’EPS. Ces enseignants affirment mobiliser l'EPS pour concourir à l'éducation à la santé élèves. Mais il a été 

relevé que leurs pratiques pédagogiques sont en décalage avec la perspective d’inclusion de l’éducation à la santé 

dans le domaine de l’EPS. Les obstacles à cette inclusion sont divers. 

Comme au Maroc, en France et au Québec, il est écrit dans les programmes que l’EPS poursuit un objectif 

d’éducation à la santé. Nous présenterons les résultats de quelques recherches menées en EPS au cours de ces 

dernières années dans ces deux pays du Nord et nous essayerons une comparaison avec notre recherche. 
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Activitées d’enseignement utilisées par professeurs de d’enseignement supérieur, 
lycées et écoles primaires 

Celal Akdeniz 

Suleyman Demirel University, Turkey, akdenizcelal@yahoo.com 

Dans la recherche, nous avons examiné les stratégies appliquées dans l’éducation primaire, secondaire et également 

de l’enseignement supérieur. A l’occasion, 48 professeurs des écoles élémentaires, 64 professeurs de lycée ainsi 

que 22 professeurs de faculté d’éducation ont participés à cette recherche. Les constatations à propos de la 

recherche des stratégies de l’enseignement ont été observées en fonction des changements de variables 

personnelles. Néanmoins dans un état de diversification des stratégies, divers autres éléments sont étudiés tels que 

: la compétence des professeurs, la présence des étudiants, l’intensité du programme d’enseignement ainsi que les 

capacités et les autres moyens de l’établissement. La recherche a été menée selon un « mixed-type » qui se base 

sur deux modèles de recherche, quantitative et qualitative. Cependant, les mesures de Stratégies de L’enseignement 

et le formulaire de variables personnelles ont été profitable afin de recueillir des données. D’ailleurs, plusieurs 

entretiens ont été réalisés avec 6 professeurs d’école élémentaires, 4 professeurs de lycée et 3 membres de la faculté 

qui ont contribués à cette recherche. Dans la phase de collecte des données, il a été appliqué à environ 170 

professeurs des outils de collecte quantitative, parmi ces, 134 ont été pris pour évaluation. En vue des données 

quantitatives obtenues, plusieurs analyses sont effectuées telles que : la moyenne arithmétique, l’écart-type, la 

fréquence, l’échantillon indépendant du TEST-T et des analyses d’ANOVA. Au cours des entrevues, des données 

ont été relevés sur 13 personnes afin d’effectuer une analyse descriptive et de contenu dont ont permis de faire des 

résolutions. 

Les résultats d’une première grappe montrent que la pratique de stratégie d’enseignement varie en fonction des 

variables personnelles. Initialement, sur ce sujet, nous avons examiné les influences du choix du processus de 

stratégie des lors que les participants optent une stratégie d’enseignement liée à l’étudiant ou au professeur. 

Deuxièmement on constate une différenciation des stratégies d’enseignement des participants qui est liés à 

l’établissement de fréquentation. Troisièmement, que le choix des stratégies d’enseignement se diversifie en raison 

de la branche de l’enseignant. La seconde grappe de la recherche, prend en main la diversification des sortes de 

stratégies d’enseignement et il compte cinq sections. Sur ce thème, en première phase une attention particulière a 

été faite sur le niveau de connaissance d’information des participants à propos des stratégies d’enseignement. Dans 

une seconde phase, une analyse a été menée sur les approches des participants à l’égard du sujet qui évoque que 

les stratégies d’enseignement sont choisies en fonction de la cible visée. Concernant ce sujet, une analyse est 

conduite pour constater la cohésion entre état de préparations des étudiants et la stratégie d’enseignement. Dans la 

troisième phase, une analyse est faite cette fois-ci pour montrer que la surcharge du programme d’enseignement a 

des effets sur la diversification des stratégies d’enseignement. Quatrièmement, Une recherche a été guidée sur le 

lien entre la diversification des stratégies, sous le nom de « compétences pédagogiques », et sur les sujets suivant : 

les compétences professionnelles, les compétences sur le terrain et de la culture générale. 
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Senaryo Temelli Öğrenme Yoluyla Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin 
Geliştirilmesi 

Hatice Gülmez Güngörmez, Abuzer Akgün  

Turkey, hatice-g@windowslive.com 

Ülkemizde 2005 yılından itibaren öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. İlköğretim fen bilimleri 

dersi öğretim programına göre hazırlanan ders kitaplarında bulunan ve son yıllarda araştırma ve inceleme konusu 

olan öğrenme yaklaşımlarından biri de Senaryo Temelli Öğrenme Yaklaşımı’dır. 

Senaryo temelli öğrenme; gerçekleştirilmesi amaçlanan hedef ve davranışların bir senaryo dahilinde oluşturulması 

suretiyle, öğrencilerin kendilerini oyuncu yerine koyarak karşılaştıkları sorunları çözebilecek hedef ve davranışları 

gösterebilmesi temeline dayanan bir öğrenme yaklaşımıdır. Senaryo temelli öğrenme vasıtasıyla öğrencilerin 

çözümleme, sentezleme, değerlendirme ve karar verme gibi çok sayıda üst düzey düşünme becerisi de 

gelişmektedir (Akins & Crichton 2003; Veznedaroğlu 2005). 

Yansıtıcı düşünmeyi Dewey; herhangi bir düşünce, bilgi ya da onların amaçladığı hedeflere ulaşmayı destekleyen 

bir bilgi yapısını etkin, tutarlı ve dikkatli bir şekilde düşünme olarak tanımlamıştır (Akt; Kır 2014). 

Yansıtıcı düşünme becerileri, öğrencilerin düşünme ve öğrenme süreçlerine yönelik farkındalıklarının artmasına 

ek olarak, bu süreçlerdeki zayıf ve güçlü yönleri belirlemesini ve geliştirmek için planlama yapmalarını gerektiren 

bir tür kendini değerlendirme becerisidir. Yansıtıcı düşünme becerisinin gelişimi öğrencilerin hem bireysel 

gelişimlerinin sağlanmasında hem de akademik başarılarının arttırılmasında çok önemlidir (Ersözlü ve Kazu 

2011). 

Genel alanyazın incelemesi neticesinde Senaryo temelli öğrenme, Yansıtıcı düşünme ve Yansıtıcı düşünme 

becerilerini Fen Bilimleri dersine uygulayan çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamız bu üç kavramı da ele aldığı 

için bu yönüyle çok önemlidir. Alan yazın incelendiğinde ülkemizde ortaokul Fen Bilimleri dersinde yansıtıcı 

düşünme becerilerinin ihmal edildiği görülmektedir. Benzer şekilde Senaryo Temelli öğrenme yaklaşımının da 

Fen Bilimleri dersinde uygulanmış olduğu çalışma yok denecek kadar azdır. Bu nedenle çalışmamızda bu 

yöntemlere yer verildi. 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinde Senaryo temelli öğrenme yoluyla 

öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerini ortaya çıkarmak ve geliştirilmesini sağlamaktır. Araştırma modeli, 

etkileşimli nitel araştırma desenlerinden Durum Çalışması’ dır. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 öğretim 

yılında Adıyaman ili Hürriyet Ortaokulu’ nun 7. Sınıfında öğrenim görmekte olan 32 öğrenci oluşturmaktadır. 

Çalışmanın veri toplama araçlarını öğrencilerden 4 hafta boyunca toplanan 128 yansıtıcı günlük oluşturmaktadır. 

Yansıtıcı günlükler yarı yapılandırılmış görüşme formunda hazırlanmıştır. Öğrencilerden toplanan 128 adet 

yansıtıcı günlük içerik analizi ile analiz edilmiştir. 

Çalışmadan elde edilen verilere göre; Senaryo temelli öğrenme yoluyla öğrencilerin yansıtıcı düşünme 

becerilerinin geliştiği söylenebilir. Bunun yanı sıra öğrencilerin çözümleme, değerlendirme ve sentezleme gibi üst 

düzey düşünme ve iletişim becerilerini de geliştirdiği ifade edilebilir. Çalışmanın sonuçlarına göre; Fen Bilimleri 

dersi öğretim programında yer alan ünitelerin Senaryo Temelli öğrenme ile farklı öğretim yöntemleri 

harmanlanarak öğrencilere bu şekilde aktarılıp etkililiği incelenmesi önerilebilir. 
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nedensel Muhakeme Modellerinin İncelenmesi: Isı ve 
Sıcaklık Örneği 

Şirin Yılmaz, Mehmet Demirbağ, Ahmet Kılınç 

Uludağ University, Turkey, sirinyilmaz87@gmail.com 

Bireylerin bilimsel ve teknolojik gelişim ve değişimlere ayak uydurabilmeleri için bir takım beceri ve davranışlara 

sahip olmaları gerekmektedir. Bu becerilerden biri muhakemedir. Muhakeme becerileri bireylerin doğruya akıl 

yürüterek, sonuç çıkararak ulaşmalarını sağlayan becerilerdir (Zimmerman & Schunk, 2003). Son yıllarda 

bireylerin bilimsel bilgileri nasıl anladıkları, yeni anlamlandırmaları nasıl yapılandırdıkları, nasıl bir muhakeme 

süreci yaşadıkları ve tartışabilmeleri fen eğitiminde önemli bir konuma sahiptir. Fen eğitiminde yapılandırmacı 

pedagojinin gelişimi ile öğrenciler araştırma-sorgulamaya, fikirlerini formüle etmeye, hipotezlerini test etmeye ve 

tutarlılık aramaya cesaretlendirilmektedir. Nedensel muhakeme ile bireylerin ileri düzey düşünme becerisine sahip 

olduğu ve düşüncelerini bilgi temeline oturtarak, mantıklı şekilde akıl yürütme oluşturdukları söylenebilir. Ayrıca 

nedenselliği tanımlama yeteneği, etki ve neden arasındaki ilişkiyi anlamadır (Perkins & Grotzer, 2005). Eğitimde 

nedensel muhakeme çalışmalarına bakıldığında genelde nedensel muhakeme ile öğrencilerin öğrenmeleri 

arasındaki ilişkilerin çalışıldığı gözlenmektedir. Örneğin, öğrenciler bilimsel modellere bakarken bütüncül 

bakmayı kaçırırlar. Bu nedenle nedensel muhakeme yaparken zorlanırlar (Grotzer & Bell Basca, 2003). Anlama 

ve muhakeme çeşitli nedensel modelleri kavramayı içerir. Bu modellerden biri basit/doğrusal nedensel zincirdir. 

Bu modelde A B'yi etkilerken B de C'yi etkiler. Basit bir domino etkisi vardır. İleriki aşamalarında dallanma 

meydana gelebilir ve dolaylı etki oluşabilir. Bu bağlamda öğrencilerin bilimsel fikirleri nasıl ilişkilendirdiği ve 

yeni açıklamaları nasıl kurdukları nedensel muhakeme ve tartışma becerileri incelenerek açığa çıkarılabilir. Durum 

çalışması olarak ele alınan çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarına eşit miktarda ve aynı sıcaklıktaki tuzlu ve 

normal suya eşit ısı verildiğinde sıcaklık değişiminin zamana bağlı olarak nasıl olacağı sorusu sorulmuş ve 

öğretmen adaylarının soruya üç aşamada cevap vermeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının bu soruya yönelik 

araştırma süreçlerinde tahmin-gözlem-açıklama yöntemi kullanmaları istenmiştir. Bununla birlikte bu üç aşamada 

öğretmen adaylarının hangi muhakemeleri kullandıkları ve nasıl gerekçelendirdikleri incelenerek, kullanmış 

oldukları muhakeme türleri ve bu muhakeme türleri arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılması hedeflenmiştir. İlk 

aşamada öğretmen adaylarının tahminlerini gerekçeleri ile birlikte bireysel ve gruplar halinde yazmaları 

istenmiştir. İkinci aşamada öğretmen adaylarının araştırma sorusuna yönelik deney yapmaları ve gözlem 

sonuçlarını not almaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının yapmış oldukları deney sonuçlarına göre bazı öğrenciler 

sıcakların eşit olduğunu, bazıları tuzlu suyun daha sıcak olduğunu, bazıları ise normal suyun daha sıcak olduğunu 

vurgulamışlardır. Öğretmen adaylarının bu sonuçlara göre de muhakemeleri gerekçeleri ile birlikte alınmıştır. Son 

aşamada ise öğretmen adaylarının elde etmiş oldukları kendi deney sonuçlarını kaynak taraması ile desteklemeleri 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının muhakeme biçimleri Sevian & Talanquer (2014)’in ileri sürdüğü betimsel, 

ilişkisel, doğrusal ve çok boyutlu muhakeme türleri esas alınarak incelenmiş ve muhakeme modelleri açığa 

çıkarılarak bu muhakemeler arasındaki ilişkiler sunulmuştur. Çalışma sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda 

araştırmaya ve gelecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 
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Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Oyun Temeli Öğrenmeye Bakış Açıları ve 
Uygulamaya Yansımaları 

Özlem Melek Erbil Kaya, Vakkas Yalçın, İlayda Kimzan, Gökçen Avar 

Anadolu Üniversitesi, Turkey, omkaya@anadolu.edu.tr 

Oyun temelli öğrenme çocukların ilgi alanları ve gereksinimleri dikkate alınarak onların bireysel yetenek ve 

becerilerinin gelişmesine yönelik etkinliklerin oyunlaştırılarak verildiği çocuk merkezli etkin öğrenme modelidir. 

Oyun temelli etkinlikler esnek ve yaratıcı bir süreci içerir. Bu bağlamda oyun temelli etkinlikler öğretmen 

tarafından yapılandırılmış olabileceği gibi yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış şekilde de olabilir. 

Okulöncesi eğitimde oyun temelli eğitim programlarının geliştirilmesinde öğretmenin önemli bir rolü vardır. Oyun 

temelli eğitim programlarının uygulanabilmesi ve gerekli ortamın planlanması için okulöncesi eğitim 

öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitimi önem kazanmaktadır. Bu araştırma kapsamında; okulöncesi öğretmen 

adaylarının oyun temelli öğrenme konusundaki görüşleri, bunu uygulamalarına ve etkinlik planlarına nasıl 

yansıttıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu araştırma temel nitel (basic qualitative research) bir çalışmadır. Çalışmanın katılımcılarını, bir üniversitenin 

Eğitim Fakültesinde 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı 4. Sınıfa 

devam eden ve Öğretmenlik Uygulaması I dersini alan gönüllü 9 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmada yöntem 

içi çeşitlemesi yapılarak nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Veri toplama sürecinde önce öğretmen 

adaylarının oyun temelli öğrenmeye bakış açılarını öğrenmek üzere görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 

oyun temelli bir etkinlik planı hazırlayarak uygulamaları istenmiş ve sınıf içi uygulamaları sırasında araştırmacılar 

katılımsız gözlemci olarak gözlem formu ile yapılandırılmış gözlem yapmışlardır. Bunların ardından öğretmen 

adaylarının hazırladıkları etkinlik planları incelenmiştir. Araştırmada güvenirliği sağlamak adına veri toplama 

sürecinin her aşaması iki araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Görüşme ile elde edilen veriler betimsel analiz 

ile, gözlem ile edilen veriler grafiksel analiz ile, etkinlik planlarının incelenmesi ile elde edilen veriler ise döküman 

analizi ile çözümlenecektir. 

Verilerin analiz süreci devam etmektedir. Analiz süreci, uzman paneli oluşturularak gerçekleştirilecektir. Bu 

nedenle özette bulgulara yer verilememiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin sunumunda, gözlem, görüşme, 

etkinlik planlarının incelenmesi ve araştırmacı günlüklerinden elde edilen veriler; planlama, uygulama ve 

değerlendirme temaları altında nitel bir bakış açısıyla karşılaştırmalı bir biçimde sunulacaktır. 
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Düşünme Eğitimi Dersinin Öğrencilerin Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerileri 
Üzerindeki Etkisi 

Belgin Sönmez, Mustafa Sağlam 

Belgin Sönmez, Turkey, bc0581@hotmail.com 

Bu araştırmada, ilköğretim 6. sınıfta seçmeli ders olarak okutulan Düşünme Eğitimi dersinin öğrencilerin eleştirel 

ve yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkisinin ve eleştirel düşünme ile yaratıcı düşünme arasında bir ilişkinin 

olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada nicel verilerin kaynağını oluşturan CEDT-X ve TYDT’den deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin 

öntest ve sontestten aldıkları puanların çözümlenmesinden, deney grubundaki öğrencilerin eleştirel düşünme ve 

yaratıcı düşünme düzeylerinin, Kontrol grubu öğrencilerinin eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme düzeylerinden 

daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öte yandan kontrol grubu öğrencilerinin CEDT-X’in öntestinden ve 

sontestinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark bulunmazken, deney grubu öğrencilerinin öntest puanları 

ile sontest puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. Aynı şekilde kontrol grubu öğrencilerinin 

TYDT’nin öntestinden ve sontestinden aldıkları puanların ortalamaları arasında fark anlamlı görülmezken, deney 

grubu öğrencilerinin aynı testten aldıkları öntest ve sontest puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Bu bulgulara dayanılarak Düşünme Eğitimi dersinin öğrencilerin hem eleştirel düşünme hem de yaratıcı düşünme 

becerilerinin gelişiminde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Araştırmanın nicel verilerden elde edilen bulguları deney grubu içinde yer alan 9 odak öğrenciden toplanan nitel 

verilerden elde edilen bulgularla desteklenmiştir. Odak öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerindeki ve yaratıcı 

düşünme becerilerindeki gelişimini izlemek için yapılan öğretmen ve araştırmacı gözlemleri ile araştırmacının 

öğretmenlerle ve odak öğrencilerle yaptığı görüşmelerden ve tuttuğu günlüklerden elde edilen bulgulara göre, 

deneysel süreç boyunca öğrencilerin hem eleştirel düşünme becerilerinde hem de yaratıcı düşünme becerilerinde 

olumlu yönde belirgin bir gelişme olduğu görülmüştür. 

Düşünme Eğitimi dersinin üç düzey grubundaki (düşük, orta, yüksek) odak öğrencilerin, eleştirel düşünme 

becerilerinin göstergeleri olarak kabul edilen “Derse aktif şekilde katılabilme”, “Başkalarıyla işbirliği yapabilme”, 

“Fikir ve görüşlerini etkili şekilde ifade edebilme”, “Başkalarının düşüncelerine saygı gösterebilme”, “Empatik 

Düşünebilme”, “Düşüncelerine kanıt gösterebilme”, “Öğrendiklerini önbilgileriyle eşleştirebilme”, “Eleştirilere 

karşı açık olabilme”, “Düşüncelerini ortaya koyan arkadaşının yeterliliğini takdir edebilme”, “İlgisiz, doğru 

olmayan ve ön yargılı bilgileri belirleyebilme”, “Bilgilerin geçerlik ve güvenirliğini kontrol edebilme”, 

“Başkalarının düşüncelerini değerlendirip tekrar yorumlayabilme”, “Amacına uygun soru sorabilme”, “Neden 

sonuç ilişkisi ortaya koyabilme” ve “Yansıtma becerisi gösterebilme” özelliklerinin gelişiminde etkili olduğu 

belirlenmiştir. Aynı şekilde Düşünme Eğitimi dersinin üç düzey grubundaki (düşük, orta, yüksek) odak 

öğrencilerin, yaratıcı düşünme becerilerinin göstergeleri olarak kabul edilen “Alışılmadık, özgün ve işlevsel 

ürünler ortaya koyabilme”, “Özgün, işlevsel ve yaratıcı sorular sorabilme”, “Olaylara ve durumlara duyarlılık 

gösterebilme”, “Duygu ya da düşüncelerini farklı şekillerde ifade edebilme”, “Sorunlara yönelik yeni çözümler 

bulabilme”, “Bir fikirden diğerine rahatlıkla geçebilme”, “Olay ve durumlara ilişkin akılcı fikirler üretebilme”, 

“Tahminlerde bulunabilme”, “Düşüncelerini sistematik hale getirebilme”, “Sorunun çözümüne ilişkin ortaya 

konulan çözüm yollarını değerlendirebilme” ve “Derse karşı meraklı olma” özelliklerinin gelişiminde etkili olduğu 

belirlenmiştir. 

Araştırmada ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri arasında bir ilişki olup 

olmadığına bakılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin CEDT-X’in ve TYDT’nin öntest ve sontest 

puanlarının ortalamaları üzerinde yapılan ilişki analizinden elde edilen bulgulara göre, deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri arasında doğrudan bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Sonuç olarak, ilköğretim 6. sınıfta seçmeli ders olarak okutulan Düşünme Eğitimi dersi öğrencilerin eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerilerinin gelişiminde etkili olmuştur; ancak öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri ile 

yaratıcı düşünme düzeyleri arasında doğrudan bir ilişki bulunamamıştır. 
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2Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye 

Teknolojinin hayatımızda giderek daha fazla yer almaya başlaması çalışma ve eğitim ortamlarına da 

yansımaktadır. Eğitim alanında teknoloji destekli öğretimlerin yaygınlaşması öğretimi etkinleştirmek, kavramsal 

algılamayı güçlendirmek, görsel doyumu ve yorumlama kabiliyetlerini geliştirmenin yanında öğrencilerin meslek 

hayatındaki verimliliğini de artırmaktadır. Teknoloji destekli öğretim matematik eğitimi alanında da uzun 

zamandır kullanılan yöntemlerden ve araştırma konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Matematiğin farklı 

alanlarının öğretiminde (cebir, geometri, analiz gibi) teknoloji kullanımına yönelik pek çok çalışma vardır. 

Bununla birlikte finansal matematiğin özellikle meslek okullarında (lise, yüksekokul) önemli bir yere sahip 

olmasına rağmen matematik eğitimi araştırmalarında çok yer verilmediği görülmektedir. Bu tespitten hareketle bu 

çalışmada finansal matematiğin öğretiminde teknoloji kullanımı incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda finansal 

matematiğin temeli sayılan faiz konusunun elektronik tablo ortamında öğretimi ele alınmaktadır. Meslek 

okullarında finansal matematik dersi dışında öğrenciler diğer mesleki derslerinde de sık sık faiz kavramı ve 

hesaplamaları ile karşılaşmaktadır. Meslek hayatlarında ise faiz işlemlerinin neredeyse tamamını teknoloji 

yardımıyla gerçekleştirmektedirler. Bu açıdan bakıldığında formasyon sürecinde öğrencilerin faiz 

hesaplamalarında teknoloji destekli hesaplamaları kullanma ve yorumlama becerilerine sahip olması daha fazla 

önem kazanmaktadır. 

Batı Akdeniz’de bulunan bir meslek yüksekokulu bankacılık ve sigortacılık bölümü öğrencileri ile 3 hafta 

sürdürülen çalışmada öncelikle literatürde yer alan faiz konusu ile ilgili kavram yanılgıları ve öğrenci güçlükleri 

belirlenmiş, bu yanılgıları ve zorlukları aşmaya yönelik elektronik tablo uygulamalarına dayanan bir öğrenme 

süreci tasarlanmıştır. 6 ders saati boyunca öğretim deneyi desenine uygun olarak öğrencilerle birlikte hazırlanan 

uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği çalışmada, 8 kişilik bir çalışma 

grubu, 89 kişilik öğrenci grubunun içerisinden teknoloji kullanımı, başarı seviyesi, açıklama yeteneği ve 

cinsiyetlerine göre farklı düzeylerden olacak şekilde seçilmişlerdir. Veriler çalışma sayfalarının kayıtları, gözlem 

notları ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiş, içerik analizi ve sürekli analiz yöntemleri ile 

incelenmiştir. 

İlk olarak öğrencilere elektronik tablo kullanımı üzerine kısa bilgiler verilmiş ve uygulamalar yaptırılmıştır. Daha 

sonra basit ve bileşik faiz konuları ele alınmış, bu faiz hesaplamaları ve yorumlamalara yönelik geliştirilen 

öğrenme ortamı uygulanmıştır. Son derste ise öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Bu süreçte araştırmacının tuttuğu gözlem notları ve çalışma sonunda yapılan görüşmeler incelendiğinde, 

öğrencilerin istekli davranışlar sergilediği ve etkin katılım sağladıkları, elektronik tablo destekli matematik 

öğretimini olumlu buldukları, bileşik faiz hesaplamalarında elektronik tablo özelliklerinden yararlanarak farklı 

sonuçları fark edebildikleri, değişkenler arasındaki ilişkileri ve işlemleri nasıl yaptıklarını açıklayabildikleri, 

işlemleri genelleyebildikleri görülmüştür. 
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Tablo Kullanımı 

Abdülhakim Altay1,2, Emel Özdemir Erdoğan1 

1Anadolu Üniversitesi, Turkey 

2Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uşak, Turkey, altay11@hotmail.com 

Çağımızda hızla gelişen bilim ve teknoloji, eğitimin her alanını belli düzeylerde etkilemiş, öğrencilerin problem 

çözme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi becerilerini geliştirebilecek öğrenci merkezli yaklaşımları destekleyen 

bilgisayar destekli uygulamaların eğitime entegre edilmesi çalışmaları hız kazanmıştır. İnsanlık tarihinin en eski 

bilimlerinden birisi olan ve sayılar arasındaki ilişkilerden türeyen matematikte zamanla harflerin sayıların yerine 

kullanılmaya başlaması, cebirin gelişimine yol açmıştır. Ancak cebir öğrencilerin büyük bölümü için başlangıçta 

anlaşılması zor olan bir alan olmuştur. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için teknolojiden yararlanma fikri 

günümüzde öne çıkmaktadır. Literatürde yer verilen aritmetikten cebire geçiş sürecini desteklemesi, matematiksel 

ilişkilerin genellemesi ve formüle edilmesinde destek vermesi, çok sayıdaki verilerin düzenlenmesi ve onlar 

üzerinde öğrencilerin gözlem yapabilmesi şeklinde ifade edebileceğimiz yararları ile elektronik tablolar cebir 

öğretiminde kullanılan/kullanılabilecek önemli bir teknolojik araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışmada 9. Sınıf matematik programında yer alan cebir problemlerinin çözümünde elektronik tablonun 

kullanımı ele alınmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımları benimsenmiş ve bunlardan “öğretim deneyi” araştırma 

deseni olarak seçilmiştir. Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Ege Bölgesindeki bir 

mesleki ve teknik anadolu lisesinde okuyan gönüllü 9. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Açık 

uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin çalışma 

sayfaları kaydedilmiş ve elektronik tablo ile ilgili yorumları ile problemin çözümüne ilişkin kullandıkları teknikler 

not alınarak her bir öğrencinin elektronik tablo çalışmalarının bir dökümü yapılmıştır. 

Çalışmada 40’ar dakikalık dört ders saatinden oluşan bir öğretim sürecinde yer alan iki etkinlik incelenmiştir. Bu 

öğretim sürecinin 1. dersinde öğrencilere elektronik tablonun temel özellikleri gösterilmiştir. 2. derste ise yaş 

problemleri anlatılmış ve denklem kurma yoluyla çözümü üzerinde durulmuştur. 3. ve 4. derslerde ise yaş 

problemlerinin çözümünde elektronik tablo kullanımı üzerinde çalışılmıştır. 

Bu süreçte araştırmacının tuttuğu gözlem notları ve çalışma sonunda yapılan görüşmeler incelendiğinde 

öğrencilerin, elektronik tabloyu ilk kez kullanmalarına ve farklı akademik başarı seviyelerinde olmalarına rağmen 

elektronik tablonun sürükleme, kopyalama, formül oluşturma, formül kopyalama gibi temel özelliklerini kullanma 

konusunda oldukça hızlı gelişme gösterdikleri ve verilen cebir problemlerinin çözümünde elektronik tabloyu etkin 

kullanmaya çalıştıkları gözlenmiştir. 
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Chevallard tarafından ortaya atılan Didaktiğin Antropolojik Teorisi, öğretim kurumlarında kazandırılmaya 

çalışılan bilginin doğasını, kapsamını, içeriğini ve bağlı bulunduğu öğretimsel şartları belirlemeyi ve modellemeyi 

amaç edinen bir teoridir. Teorinin temel kavramlarından birisi prakseoloji kavramıdır. Chevallard’a göre 

insanoğlunun tüm eylemleri 4 bileşenli bir model ile açıklanabilir. Bu bileşenler, bir bireyin yapmak zorunda 

olduğu görev (task), görevi yerine getirmek için kullandığı veya kullanabileceği teknik (technique), tekniklerin 

nedensellik açıklamaları olan teknolojiler (technology) ve teknolojilerin gerisindeki kuramsal bilgiler olan teoriler 

(theory) olup bu modele prakseolojik analiz modeli denmektedir. Bu model sayesinde belirli bir kurumda 

öğrencilerden beklenen öğrenme görevleri nelerdir? Bu görevleri yerine getirebilmeleri için hangi teknikler 

öğretilmekte veya hangi teknikleri geliştirmeleri beklenmektedir? Bu tekniklerin gerisindeki matematiksel bilgiler 

ve kuramsal dayanak nedir? gibi soruların cevabını aramak mümkün olabilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı üniversite başlangıç seviyesindeki matematik derslerinde fonksiyonların grafikleri 

konusunun öğretiminde ortaya konan prakseolojileri belirlemektir. Çalışma için Batı Akdeniz’de bulunan bir 

üniversitenin teknoloji fakültesindeki bir bilimsel hazırlık sınıfı ele alınmıştır. Çalışmaya katılan dersin sorumlusu 

tecrübeli ve matematik konularına iyi derecede hakim olduğu bilinen bir öğretim elemanıdır. Meslek lisesinden 

sınavla geçiş yapan öğrenciler iki dönem boyunca akademik eksikliklerini hazırlık sınıflarında tamamlamaya 

çalışmaktadır. Haftalık yedi saat olarak tasarlanan matematik dersleri için hazırlanmış herhangi bir program ya da 

müfredat bulunmamaktadır. Bu durum sistematik bir analizle hangi konunun ne amaçla ve nasıl öğretilmeye 

çalışıldığını anlamak için araştırılmaya değer bulunmuştur. 4 hafta süren çalışmada gözlem notları tutulmuş, dersin 

sorumlusu öğretim elemanı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş, fonksiyonların grafiği üzerine 

öğretim elemanının hazırlamış olduğu çalışma kâğıdı prakseolojik olarak analiz edilmiştir. 

Çalışmanın sonunda öğretim elemanının öğrencilerin bilgiye yönelik ihtiyaçlarını ve bilişsel seviyelerini dikkate 

alan bir öğretim yaklaşımı sergilediği görülmüştür. Derste Litertürde cebirsel ve topolojik olarak betimlenen 

referans matematik organizasyonlarına ders içerisinde yer verilmiştir. Yapılan görüşmede öğretim elemanının daha 

önce didaktiksel süreçler ya da prakseoloji hakkında bir bilgi sahibi olmamasına rağmen ders sırasında fonksiyon 

grafiklerine yönelik uygun görevlerin tasarlandığı, bu görevler için birden fazla tekniğe yer verildiği ve bu 

tekniklerin nasıl ve neden kullanıldığına yönelik detaylı teknolojik açıklamalar verildiği gözlemlenmiştir. Bununla 

birlikte, öğretim esnasında hiyeraşik bir konu sıralamasından ve sistematik bir ilerleyişten ziyade içerik 

zenginliğinin ve günlük hayat ilişkisinin ön plana çıktığı ve bunun öğretim elemanının benimsediği bilinçli bir 

yaklaşım olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmada, prakseolojik bir yaklaşımın bu sınıflarda rahatlıkla 

kullanılabileceği ve dersin daha sistematik verimli hale gelmesine katkı sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. 
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L’Algérie aspire à s’insérer dans la société du savoir. Pour concrétiser cet objectif stratégique, elle a délibérément 

opté entre autres stratégies pour l’éducation des enfants en bas âge ou l’éducation préscolaire. Cette stratégie s’est 

exprimée d’abord par la volonté des pouvoirs publics à généraliser voire à rendre à court terme ce palier préscolaire 

obligatoire à tous les enfants avant leur accès au cycle primaire. 

Elle s’est ensuite cristallisée à travers l’élaboration d’un curriculum préscolaire fondamentalement axé sur 

l’éducation scientifique et technique des jeunes enfants. Seulement ce type d’éducation qui vise théoriquement à 

créer à long terme une génération franchement imprégnée d’une mentalité ou d’une culture scientifique et 

technique en mesure de faciliter l’insertion de la société algérienne dans la société du savoir a été généralement 

confié à l’heure actuelle non pas à des professionnels ayant reçu une formation dans le domaine de l’éducation 

préscolaire mais à des enseignants ayant particulièrement capitalisé une expérience dans l’enseignement du cycle 

primaire. 

Ce fait n’a pas tardé à susciter des interrogations, des appréhensions voire des doutes chez la plupart des acteurs 

avertis de l’éducation nationale , de la société civile et aussi des familles quant aux capacités de ces professionnels 

initialement formés pour assurer un enseignement primaire à structurer des situations d’apprentissage en mesure 

de développer les compétences scientifique et techniques inscrites dans le curriculum préscolaire et contribuer par 

la même occasion à rendre effective le projet hautement stratégique prôné par la société algérienne. 

Cette donnée, nous a amené à élaborer la présente réflexion dans laquelle nous allons chercher à mettre en évidence 

les pratiques éducatives de ce type de professionnels concernant le volet scientifique et technique de l’éducation 

préscolaire, de les analyser et éventuellement de proposer quelques pistes d’amélioration possibles. 
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Testing frequency, the stakes associated with educational tests, and feedback have been cited in the research 

literature as relevant factors in student achievement. The present study aims to estimate the joint effects of these 

factors on student achievement via meta-regression techniques using a database of studies spanning almost a 

century (1920-2010). The meta-regression controls for the effect of background factors related to environmental 

context and study design features while estimating the contribution of testing frequency, stakes and feedback. 

Background factors explain approximately 40 percent of variance in effect sizes. Testing frequency, stakes, and 

feedback are all significant moderators (p < .05) and jointly contribute an additional 9 to 11 percent to variance 

explained. Testing frequency explains more variance than stakes and feedback. Results reaffirm the “testing effect” 

on achievement and support the attachment of moderate stakes for students in student testing. Implications for 

feedback are less clear. 

Educational testing has been acknowledged to perform a dual function: serving both to evaluate learning and also 

guiding or promoting learning (Roediger, Putnam, & Smith, 2011). Laboratory studies show that taking a test on 

studied material can promote subsequent learning and retention of that material (McDaniel, et al. 2007). Studies 

have also shown that variations in feedback, stakes, and frequency are associated with variations in student 

achievement (Professor X). 

In a univariate meta-analysis, Professor X reported that more testing, or testing with more feedback or higher 

stakes, all revealed strong and positive effects on student achievement. However, his study did not assess the joint 

effects of these moderators in effect sizes. Therefore, the present study extends his findings by estimating the 

combined effects of these moderators through the application of weighted least squares meta-regression using 

Hedges and Olkin’s methods (1985). 

Data for the current study come from a database compiled by Professor X on the effects of testing on student 

achievement. Studies span almost a century of research from 1920 to 2010. Professor X identified over 3,000 

documents that potentially contained evidence of testing’s effect on achievement, but less than one third qualified 

for inclusion after review. Most of the discarded documents were found not to contain relevant or sufficient 

evidence. 

Is testing simply a means to audit or certify student performance or does testing actually promote performance? 

Ideally, testing should serve both purposes, going beyond merely auditing (Wiggins, 1993). Our meta-regression 

suggests that it does. Everything else being equal, testing students, rather than spending the same amount of time 

in another way, such as in study or classroom instruction, increases student achievement, apparently rather 

substantially. 

Our analyses show that testing, stakes and feedback account for approximately 11% of the variance in learning 

outcomes over and beyond variance explained by background variables. Greater frequency of testing appears to 

be the strongest moderator of the three. It is worth noting that in most studies the greater frequency was just one 

test (compared to no test in the control group). 

 



 
 

189 
    

Active Learning Process Assessment Scale 

Yıldızay Ayyıldız, Leman Tarhan 

Dokuz Eylul University, Turkey, yildizay.ayyildiz@deu.edu.tr 

Active learning is a process whereby students engage in activities, such as reading, writing, discussion, or problem 

solving that promote analysis, synthesis, and evaluation of in the learning environment. Owing to its numerous 

advantages in constructing scientific knowledge, the use of active learning techniques has expanded in recent years. 

For this reason, there is need measuring instruments that can be used in the assessment of these teaching techniques 

and all active learning process. 

The purpose of this study was to develop a valid and reliable scale assessing students’ active learning process. This 

5 point Likert-type scale was called the Active Learning Process Assessment Scale. While developing the scale, 

firstly relevant literature was carefully reviewed and some instruments relevant to the subject were examined. As 

a result of the literature review and data obtained from similar instruments, the basic criteria about active learning 

process were identified, and then a 20-item scale was prepared. 

For the content validity, the scale was submitted to five university professors and five high school teachers. Experts 

were asked to examine appropriateness of the items for active learning criteria, face validity of the items, and 

whether there were any missing issues that should be covered. After receiving experts’ opinions concerning the 

scale, some modifications on some items were made. The scale was administered to 114 high school students and 

also 118 undergraduate students. After item analysis, to test the suitability of the data gathered for the factor 

analysis Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett tests were performed. For data gathered from high school students, 

Kaiser-Mayer-Olkin’s Measure of Sampling Adequacy was found 0.78, and the Bartlett's Test of Sphericity 

(χ2=1250.645, df=190, p=.000) reached statistical significance. For data gathered from undergraduate students, 

Kaiser-Mayer-Olkin’s Measure of Sampling Adequacy was found 0.81, and the Bartlett's Test of Sphericity 

(χ2=1650.000, df=435, p=.000) also reached statistical significance. The analysis of these results revealed that 

there is correlation between the items and factor analysis could be conducted. Five factors for data gathered from 

high school students and three factors for data gathered from undergraduate students were obtained through 

explanatory factor analysis. Because two of the factors in the five-factor structure don’t have sufficient items, the 

scale was collected under the three factors: namely, evaluation of opinions towards learning environments, 

evaluation of opinions towards development on personal and social features, evaluation of opinions towards the 

teacher’s contribution on the process. Principal-Components Analysis has been performed and then, Varimax 

Rotation Technique has been used for three factors. 

In conclusion, the Active Learning Process Assessment Scale had a three-factor structure including a total of 20 

items. The Cronbach’s alpha coefficient of the scale estimated as 0.76 for high school students, and 0.82 for 

undergraduate students. In the light of all results obtained from the validity and reliability studies, it can be asserted 

that Active Learning Process Assessment Scale can be used to assess active learning process of high school and 

also undergraduate students. 
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Problemleri: Kim için? Niçin? Nasıl? 
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Matematik eğitiminde problem türleri genellikle rutin problemler ve rutin olmayan problemler olmak üzere iki 

kategoriye ayrılmaktadır. Rutin problemler daha önceden bilinen bir yöntem veya stratejinin uygulanması ile 

çözülebilen problemler olarak tanımlanırken rutin olmayan problemler problemi çözme durumunda olan kişinin 

problemin nasıl çözülebileceği hakkında çok fazla bir fikir sahibi olmadığı ve çözüm yoluna belirli bir araştırma, 

düşünme ve çaba sonunda ulaşabileceği problemler olarak tanımlanmaktadır. Güncel öğretim programlarında 

matematik derslerinde rutin problemler kadar rutin olmayan problemlere de yer verilmesi gerektiği vurgulanmakta 

ve matematiksel problem kavramının anlamının ancak rutin olmayan problemler aracılılığıyla kavranabileceği 

belirtilmektedir. Oysa pek çok çalışma öğretmenlerin matematik derslerinde rutin olmayan problemlere yeterince 

yer vermediğini ve hem öğrencilerin hem de öğretmen ve öğretmen adaylarının rutin olmayan problem çözme 

konusundaki sahip oldukları sezgi, strateji ve yaklaşımların oldukça fakir ve katı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu durum, rutin olmayan problemlerin nasıl algılandığı konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmeni adaylarının rutin olmayan matematik problemlerini 

nasıl algıladıklarını ve hangi öğrenciler için ne tür bir fayda sağlayabileceği konusunda ne düşündüklerimi 

araştırmaktır. Çalışmaya her biri yaklaşık 35 ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programı 4. sınıf 

öğrencisinden oluşan iki farklı öğretmen adayı grubu katılmıştır. Her bir grup kendilerine önerilen bir tane rutin 

olmayan matematik problemi üzerinde haftada yaklaşık 1 saat olmak üzere toplam 3 hafta çalışmışlardır. Öğretmen 

adaylarının üzerinde çalıştıkları problemlerle ilgili açık uçlu ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket hazırlanmış 

ve çalışmanın sonunda öğrencilerden bu anketi doldurmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının kapalı uçlu sorulara 

verdikleri cevapların analizleri problemleri ilginç ve orijinal bulduklarını göstermiştir. Öğretmen adaylarının açık 

uçlu sorulara verdikleri cevapların analizi ise bu problemlerin çözümünde kullandıkları matematiksel bilgileri 

tanımlayamadıklarını, bu problemler aracılığıyla öğrencilere kazandırılabilecek bilgi ve becerileri yalnızca ders 

programlarındaki temel matematiksel kavramlarla ilişkilendirdiklerini veya “düşünme becerisini geliştirme” gibi 

oldukça yüzeysel kavramlarla ifade ettiklerini ve sonuç olarak rutin olmayan problemlerin gerisindeki genelleme, 

temsil etme, ilişkilendirme, temel problem çözme stratejilerini kullanma gibi matematiksel bilgi ve becerileri ifade 

edemediklerini göstermektedir. 
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Derse Katılmama Durumundaki Zaman Yönelimi Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin 
İncelenmesi 

Ali Eryılmaz 

ESOSGU, Turkey, erali76@hotmail.com 

Sınıf, önemli öğrenme bağlamlarından biridir. Öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenmeleri için hem fiziksel hem de 

psikolojik olarak sınıfta yer almaları gerekir. Öğrencilerin sınıfta derslere karşı ilgili olmaları derse katılım ya da 

bağılılık olarak tanımlanır. Derslere karşı ilgili olmamaları ise derse katılmama bağlamında değerlendirilmektedir. 

Psikolojide ele alınan konulardan biri de zaman yönelimidir. Zaman yöneliminin geçmiş, şimdi ve gelecek olmak 

üzere üç önemli boyutu vardır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin derse katılmama durumundaki 

zaman yönelimlerini değerlendiren bir ölçek geliştirilmesi ve bu ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. 

Yöntem: Çalışma kesitsel desende gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 18-32 yaşları arasında yer alan lisans öğrenimi 

gören 140 kadın ve 69 erkek lisans öğrencisi yer almıştır. Çalışmada ölçeğin ölçüt geçerliği için Yaşam Doyumu 

Ölçeği ve Derse Katılım Ölçeği kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik 

analizi ve geçerlik analizi gibi istatistiki yöntem ve teknikler verilerin analizinde kullanılmıştır. Sonuçlar: Analiz 

sonuçlarına göre açıklanan varyansı %67.48 olan dört boyutlu, 15 maddeli üniversite öğrencileri için Derse 

Katılmama Durumundaki Zaman Yönelimi Ölçeğine ulaşılmıştır. Ölçeğin alt boyutları; Şimdide Davranış 

Sergilemek, Geçmişin Sorunlarını Düşünmek, Geleceğin Olası Benliklerini Düşünmek ve Kontrol Yitimi olarak 

isimlendirilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlık katsayısı 0.73 ila 0.86 arasında bulunmuştur. Ölçeğin 

tamamının iç tutarlık katsayısı ise 0.88 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre RMSEA 

değeri 0.077 (p<0.01) bulunmuştur. Ölçek Yaşam Doyumu Ölçeği ve Derse Katılım Ölçeği ile orta düzeyde ve 

negatif yönde ilişkiler vermiştir. Tartışma: Sonuç olarak çalışmada ele alınan ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçek 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Ortaöğretim Okullarında FATİH Projesinin Uygulanması Sürecinde Yaşanan Sorunlara 
İlişkin Öğretmen Görüşleri: Diyarbakır İli Örneği 

Taha Yazar1, Veysi Yıldız2, Ömer Şimşek1 

1Dicle Üniversitesi, Turkey, omarsimsek@gmail.com 

2Milli Eğitim Bakanlığı 

Temel olarak bilgi toplumu olma hedefinin gerçekleşmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde 

bilgisayar, akıllı tahta ve internet erişimi gibi teknolojik donanım olanağı sağlayan alt yapı projesi olan FATİH 

projesi, eğitimde teknoloji entegrasyonunun sağlanması için önemli bir adımdır. Bu proje ile fırsat eşitliğinin 

sağlandığı, bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu, teknolojiyle zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının 

oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Bu araştırmanın genel amacı ortaöğretim okullarında FATİH projesinin uygulanması sürecinde yaşanan sorunlara 

ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda, ortaöğretim okullarında FATİH 

projesinin uygulanması sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerinin nasıl dağıldığı ve cinsiyetlerine, 

kıdemlerine, mezun oldukları fakülteye, öğretmenlik alanlarına, hizmet içi eğitim alma durumlarına ve bilgisayar 

kullanma düzeylerine göre nasıl dağıldığı belirlenmiştir. 

Genel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Diyarbakır 

merkez ilçelerinde bulunan 12 ortaöğretim okulunda görev yapmakta olan 223 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Hörküç (2014) tarafından geliştirilen, FATİH projesinin uygulanması 

aşamasında yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri belirleyen 14 maddeden ve üç boyuttan oluşan bir anket formu 

kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde maddelerin ortalamaları dikkate alınmıştır. Ortalama değerlerin 

düştüğü aralıklara göre yorumlar yapılmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, Diyarbakır ili merkez ilçelerinde ortaöğretim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlerin akıllı tahta ve tabletleri sınıf ortamında etkin kullanmadığı, akıllı tahta ve tablet etkileşiminde 

sorunlar yaşandığı, kullanılan teknolojik cihazların arıza durumunda yeterli teknik desteği bulamadıkları, 

öğrencilerin sınıf ortamında bu cihazları kullanmaya başlaması ile birlikte sınıf kontrolünün zorlaştığı şeklinde 

sorunların olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin FATİH projesinin uygulanması aşamasında yaşadıkları 

sorunlara ilişkin algılarının çoğunlukla bilgi ve beceri boyutunda farklılaştığı görülmüştür. Buna göre cinsiyet 

açısından kadın öğretmenlerin, kıdemi 21 yıldan fazla olan öğretmenlerin, mezun oldukları fakülte açısından 

eğitim ve fen fakültesi mezunları dışındaki öğretmenlerin kısmen sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca, FATİH 

projesi ile ilgili herhangi bir hizmet içi eğitime katılmayan öğretmenler de bilgi ve beceri boyutunda sorun 

yaşadıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra İleri düzeyde bilgisayar kullanabilen öğretmenlerde bilgi ve beceri 

boyutunda sorunlar yaşamazken pedagojik sorunlar boyutunda ise sorun yaşadıkları görülmüştür. 

Araştırmanın sonuçları bağlamında, öğretmenlere FATİH projesinde bulunan teknolojik araç gereç ile birlikte 

yazılımların eğitimde kullanılması konusunda etkili bir biçimde rehberlik edilmesinin gerekli olduğu 

düşünülmektedir. 
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Mobil Teknolojilerin Eğitimde Kullanılabilirliği: KimLab Mobil Uygulaması Örneği 

Adem Kenan, Recep Polat, Recep Öz 

Erzincan Üniversitesi, Turkey, adem.kenan@gmail.com 

Bilginin dolaşım ve paylaşım hızının her geçen gün artmasıyla birlikte eğitim alanlarında teknolojinin getirilerine 

ayak uydurmak amacıyla yeni arayışlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle bilginin mobil teknolojiler sayesinde 

dilediğin zaman dilediğin yerden felsefesiyle bireylere çok daha kolay erişilebilir hale gelmesi mobil teknolojilerin 

kullanımını ve önemini artırmaktadır. Bu çalışmada mobil teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliği doğrultusunda 

araştırmacı tarafından tasarlanan KimLab mobil uygulamasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi 

incelenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 güz dönemi öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesindeki yeni kurulan 

bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 84 fen ve teknoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Araştırmanın yöntemini ön test – son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma dizaynıdır. Çalışmada, veri 

toplama aracı olarak Ayas ve Çalık (2003) tarafından hazırlanan 20 maddeden oluşan çözeltiler konusu kavram 

testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin bağımsız örnekler t-testini yapmak üzere SPSS 17.0 paket programı 

kullanılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda; Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının deney ve kontrol grupları arasında ön test skorları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yapılan uygulama 

sonunda KimLab uygulamasının kullanıldığı deney grubunun son test skorlarının ortalamasının kontrol grubuna 

göre daha yüksek olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. 
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Evaluation of 10th Grade English Course Book According To Views of Teachers and 
Students 

Aytunga Oğuz, Neriman Ataseven 

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey; aytungaoguz@hotmail.com 

Effectiveness of English teaching is dependent on features of learning environments and teaching materials used 

in these environments. Today, various teaching materials such as authentic and computer-aided materials are 

utilized in English language teaching. Course book which is one of these materials has been used for years and 

maintained it’s characteristic to be an irreplaceable source. Course books are an essential source for both students 

to help them learn English and for teachers to plan their teaching. However, English course books should be 

suitable for students and English curriculum and scaffold English teaching process in order to be helpful. 

Therefore, English course books should be prepared and chosen qualitatively. 

Course books should be evaluated to make them qualitative and choose the suitable ones. Evaluating the course 

books before using, while using and after using play an important role for deciding which book is used, make up 

the deficiencies in existing book or chose another books for books using. While evaluating, besides the views of 

experts, views of teachers and students using these books are taken into consideration. Even though course books 

are prepared in the best conditions, they cannot provide students’ need and function well. In this context, evaluating 

course books according to views of teachers and students solve the problems about course books and make them 

more effective materials. In the report titled “National Need Analysis on English Language Teaching in Public 

Schools in Turkey” (British Council & TEVAP, 2013), it is indicated that there are some problem for English 

course books and they don’t cater for students’ needs. 

Aim of this study is to evaluate 10th grade course books (Yes, You Can!) of secondary education prepared by the 

Ministry of Education according to the views of students and teachers and determine the problems about these 

books. This study is expected to contribute for elimination of problems of English course books by providing 

feedback. Phenomenology design was used in this study. Maximum variation sampling was used for the sampling 

technique to determine the participants. The participants of the study consist of 40 high school English teachers 

and 150 10th grade students taking English course. Data of the study were collected by “interview” and “survey” 

techniques. Qualitative research data were coded and analyzed using content analysis. As a result of analysis, 

themes and categories were determined and were presented with the original views of students and teachers. 

According to the findings obtained from teachers and students with interviews and surveys, the teachers and 

students stated that they encountered some problems the 10th grade English course books although there are some 

positive features of them. These results were discussed with the literature and make some suggestions. 
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) Öğrencilerinin Matematiğe 
Yönelik Tutumları 

Abdulkadir Erdoğan, Esra Yemenli 

Anadolu University, Turkey; abdulkadirerdogan@anadolu.edu.tr 

Matematiğe yönelik öğrenci tutumları pek çok çalışmada ele alınmış ve her seviyeden öğrencilerin belirli bir 

kısmının matematikle ilgili olumsuz tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Bu tutumların öğrencilerin matematikle 

ilgili sınırlı algılarından, toplumdaki olumsuz matematik imajından ve bireysel yaşantı ve deneyimlerden 

etkilendiği görülmektedir. Matematik tutumuna yönelik çalışmalar çoğunlukla tutum ölçeği kullanan ve tutumla 

ilgili bazı kabullerden hareket eden çalışmalar olmakla birlikte, son yıllarda tutumun bileşenlerini belirlemeye ve 

bu bileşenler arasındaki etkileşimi anlamaya yönelik gerçekleştirilen bazı nitel çalışmalara da rastlanmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, çoğunlukla meslek lisesi çıkışlı, lisede yeterince matematik dersi görmemiş fakat üniversite 

birinci sınıfta iki dönem zorunlu matematik dersi alması ve analiz dersi konularını (limit-türev-integral) başarması 

gereken bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü (BÖTE) lisans programı öğrencilerinin matematiğe 

yönelik tutumlarını ve bu tutumun oluşmasına etki eden faktörleri belirlemektir. Çalışmanın katılımcılarını bir 

üniversitede matematik dersini alan 85 BÖTE lisans öğrencisi oluşturmaktadır Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerden bir ders saatinde, matematikle ilgili duygu, 

düşünce ve yaşantılarına yer verecekleri ‘matematik ve ben’ başlıklı bir deneme yazmaları istenmiştir. Öğrenci 

denemelerinin içerik analizi yapılırken, Zan ve Di Martino (2011) tarafından tespit edilen 3 tutum bileşeni olan 

matematik vizyonu (matematiğin ne olduğu/ne olmadığı), başarı algısı (matematiği başarabileceğine olan inanç) 

ve duygusal eğilim (matematiği sevme veya sevmeme) referans alınmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin en 

çok matematiğe yönelik duygularına yer verdiği, bunun yanında kendilerini matematikte başarılı bulup 

bulmadıkları ile ilgili görüşlerini belirttikleri görülmüştür. Buna karşılık öğrenciler matematik vizyonlarına dair 

oldukça az görüş belirtmişlerdir. Ayrıca, öğrencilerin çoğunun matematik öğretmenlerini bireysel tutumlarına bir 

gerekçe olarak gösterdiği tespit edilmiştir. Buna ek olarak, öğrencilerin bölümlerinden dolayı matematik 

bilgilerinin zayıf kaldığını ve bunun bir sonucu olarak da matematikte başarısız olduklarını düşündükleri 

belirlenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin yaklaşık yarısının matematiğe yönelik tutumlarının olumlu yarısının ise 

olumsuz olduğu belirlenmiş ve bu tutumun duygusal eğilim ve başarı algısı bileşenlerinin etkileşiminde oluştuğu 

görülmüştür. 
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Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgılarıyla İlgili Araştırmalar ve Eğilimler 

Selahattin Arslan, Damla Kutlu, Öznur Akgül 
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Matematikte kavram yanılgıları uzun yıllardır araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Buna paralel olarak 

matematiğin farklı konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını belirleme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya 

devam etmektedir. Bu araştırmalara odaklanan bu çalışma kapsamında matematik eğitiminde yapılan kavram 

yanılgıları çalışmalarını incelemek ve bu çalışmaları farklı boyutlar açısından karşılaştırmak amaçlanmaktadır. Bu 

çalışma sayesinde matematik eğitiminde kavram yanılgıları çalışmalarında; hangi konu başlığının çalışıldığı, en 

fazla/en az hangi örneklemin kavram yanılgılarına odaklanıldığı, vb. ortaya konmuş olacaktır. Böylece, şu ana 

kadar yapılan çalışmalarda odaklanılmayan kısımlar (en az çalışılan örneklem, en az çalışılan konu başlığı, ele 

alınmayan amaçlar) açığa çıkarılmış olacağından bu çalışmanın ilerde yapılacak olan çalışmalara ışık tutması 

beklenmektedir. 

Çalışmada doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın verileri 1999-2015 yılları arasında 

matematikte kavram yanılgılarına yönelik olarak yayımlanan ve araştırmacılar tarafından ulaşılabilen 46 makale 

ve 42 tezden oluşmaktadır. Ulaşılan makale ve tezler; çalışılan örneklem, çalışmanın yapıldığı yıl, çalışmanın 

amacı, çalışmada kullanılan veri toplama yöntemi, kavram yanılgısı belirlemek amacıyla kullanılan araçlar ve kaç 

farklı araç kullanıldığı ve konu başlığı kategorilerinde incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; incelenen 

kavram yanılgıları çalışmalarında “sayılar ve işlemler” kategorisinin en fazla çalışılan konu başlığı olduğu, en fazla 

“ortaokul seviyesinde” çalışıldığı, en fazla üzerinde durulan amacın “kavram yanılgılarını tespit etmek” olduğu, 

çalışmalarda genelde kavram yanılgılarını belirlemek için bir tür veri toplama aracının kullanıldığı ve kavram 

yanılgıları çalışmalarının son yıllarda giderek arttığı görülmüştür. Makalelere oranla lisansüstü tezlerde örneklem, 

konu dağılımı, veri toplama aracı sayısı ve amaç bakımından dağılımın birbirine daha yakın olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Les MOOC à l’université marocaine : les perceptions des étudiants et des enseignants 
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L’université marocaine connaît de plus en plus une forte croissance des effectifs estudiantins. Ce processus de 

massification altère la qualité de l’apprentissage, surtout dans les établissements à accès ouvert dont la capacité 

d’accueil et les ressources humaines sont de plus en plus limitées. Pour améliorer la qualité d’apprentissage, qui 

passe d’abord par une amélioration de la qualité de l’enseignement au sein de l’Université, l’université Cadi Ayyad 

à Marrakech (UCAM) a lancé une plateforme de Mooc (Massive Online Open Courses) en 2013. Les Massive 

Open Online Courses peuvent se traduire en français par « cours en ligne ouverts et massifs ». 

L'acronyme Mooc a initialement été proposé en 2008 pour nommer une forme d'enseignement visant à intégrer les 

dimensions du Web, selon une théorie appelée connectivisme (Siemens, 2005). D’après (Cisel & Bruillard, 2012 

; Grover et al., 2012), l’émergence des Mooc a atteint son apogée en 2012 ; et son déploiement sous des formes 

diverses est loin d’être terminé (Daniel, 2012). Cette émergence mérite toute l’attention de la communauté 

universitaire : décideurs, enseignants, étudiants et chercheurs. Seulement, si les travaux scientifiques sur 

l’enseignement et le numérique sont nombreux, ceux dédiés spécifiquement aux Mooc le sont beaucoup moins. Et 

ce, malgré que les MOOC suscitent beaucoup d’intérêt pratique (1014 MOOC dans 20 pays en Europe recensés 

en janvier 2015). Cependant, la littérature scientifique continue à poindre sur les taux d’abandon très importants 

(Jordan, 2014). 

Dans cette contribution, il s’agirait pour nous d’interroger l’ouverture de l’université marocaine sur ce dispositif. 

Cette étude est ancrée dans le contexte de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. 

Nous nous intéressons plus particulièrement à la question suivante : quelles sont les perceptions des étudiants et 

des enseignants à propos de ce dispositif? 

Il s’agit d’examiner les perceptions de ces deux acteurs-clés de l’enseignement concernant cette dynamique 

pédagogique. Ont-ils le sentiment que, l’utilisation des Mooc à « changer quelque chose»? 

Plus précisément, ont-ils le sentiment que, dans les Mooc qui utilisent, les pratiques pédagogiques sont davantage 

actives? Quel est le degré de leur satisfaction? Quelle est d’après eux l’utilité de cette plate-forme? Cet outil aide-

t-il les étudiants à développer les compétences visées ? Quels services leur rend-elle au juste? Quels obstacles ont-

ils rencontrés dans son utilisation ? Comment les enseignants perçoivent-ils cette expérience ? Est-elle positive ? 

Telles sont les questions auxquelles cette communication tente d’apporter quelques éclairages, en s’appuyant sur 

l’étude menée à l’université de Marrakech, auprès des étudiants et des enseignants. 

Nous avons distribué un questionnaire à un ensemble d’étudiants, et nous avons effectué des entretiens semi dirigés 

avec les enseignants. Notre démarche méthodologique propose toutes les étapes de la collecte et du traitement des 

données incluant le modèle d'analyse de contenu. 

Les questionnaires recueillis et les entretiens effectués ont permis d'apporter des réponses aux questions posées. 

Cette enquête a donné des indices intéressants sur le degré d’utilisation des Mooc dans l’université Cadi Ayyad. 

Des résultats détaillés sont présentés et discutés. 
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L'enseignement des sciences de la terre est particulièrement délicat et semble être problématique, cependant c'est 

un domaine par rapport auquel les attentes de tous les acteurs de la communauté pédagogique marocaine doivent 

être fortes et grandes, surtout quant à la grande superficie du pays, prénommé "paradis des géologues" . Le Maroc 

est riche en immenses affleurement et sites géologiques de grande importance scientifique et économique, et en 

ressources naturelles diverses, autrement, riche en support pédagogiques naturels. 

Nonobstant, c'est un domaine scientifique où les connaissances et modélisations évoluent rapidement, en 

particulier face au développement des techniques modernes utilisées dans les études de terrain et la résolution des 

problèmes scientifiques d'ordre géologique, ce qui nécessite une révision et un remaniement en permanence des 

curricula, des programmes et des manuels scolaires étant donné l'influence des conceptions et des valeurs que ces 

documents pédagogiques officiels pourraient véhiculés d'une manière explicite ou implicite. 

Dans ce travail de recherche nous présentons, premièrement une analyse de l'évolution des programmes et contenu 

de manuels scolaires marocains, entamant les thèmes ayant relation avec la tectonique des plaques "concept 

intégrateur", depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, afin d'identifier les approches avec lesquelles les programmes et 

manuels scolaires traitent les thèmes de la géologie au secondaire, les conceptions et les éventuels systèmes de 

valeurs explicites ou implicites qui structureraient les choix pris par ces documents officiels : curricula, 

programmes et manuels scolaires. 

En deuxième temps, nous avons effectué une analyse comparative des programmes et des manuels scolaires 

actuels, marocains et français, dans le but de repérer les niveaux scolaires où la tectonique des plaques (la géologie) 

est enseignée, et pour l'identification de l'influence des programmes français sur ceux marocains, en prenant en 

compte l'histoire commune des deux pays (période de colonisation) et des différences socioculturelles, économique 

et politiques importantes entre le Maroc et la France. 

Des résultats détaillés sont présentés et discutés. 
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4Centre Régional des métiers de l’Education et de la Formation, Oujda, Maroc. 

L’outil d’investigation est un questionnaire auprès d'un échantillon de 24 professeurs stagiaires des SVT au cours 

d'un test de positionnement au début de leur formation en 2013 au CRMEF. D’près l’analyse des résultats, nous 

constatons que la plupart des professeurs stagiaires gardent toujours leurs conceptions initiales « fausses » sur les 

volcans. Cependant, nous apercevons que ces futurs enseignants possèdent un langage scientifique spécifique avec 

une occurrence non négligeable; mais ils sont incapables de réinvestir ce langage évolué pour réaliser un dessin, 

ou élaborer une définition ou encore pour donner une explication relative aux modes de formation d'un volcan et 

à l'origine du magma des volcans. 

Par ailleurs, nous avons pu comparer ces conceptions avec d’autres conceptions chez des élèves marocains et des 

élèves et enseignants non marocains notamment des Français et des Libanais. 
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Au cours des dernières années, les chercheurs ont reconnu que l'adjonction de produits chimiques et le retrait de 

nutriments aux aliments de base pouvaient avoir des conséquences dramatiques sur le fonctionnement de notre 

cerveau, donc de notre intelligence, notre psychisme et notre comportement. (Grimm, 2006). La recrudescence de 

cancers, de l’obésité, du diabète et autres pathologies en tous genres est en très grande partie due à l’alimentation 

malsaine et déséquilibrée. (Dangers alimentaires, 2015). 

Face à ces réalités scientifiques l’adoption d’une éducation alimentaire devient nécessaire. L’éducation alimentaire 

constitue un volet de l’éducation à la santé qui joue donc un rôle important dans le développement de la citoyenneté 

et des ressources humaines d’un pays (Jourdan, 2010). L’école comme étant un élément indispensable qui 

intervient surement dans l’adoption de certains comportements et l’abandon d’autres chez les élèves. Aujourd'hui, 

éduquer à la santé revient à permettre à l’enfant de développer des capacités d’agir, de choisir, de décider d’une 

manière autonome et responsable ainsi que des capacités d’affronter la réalité et de faire face aux conflits 

(Jourdan,2010). 

Mais le problème réside dans la manière avec laquelle elle est traitée en classe, d’où l’intérêt de cette étude. En 

effet, le choix des contenus de savoir à enseigner se fait par rapport aux programmes scolaires et aux instructions 

pédagogiques, d’où la considération du rôle de l’enseignant comme étant un des principaux acteurs du processus 

de la transposition didactique de ce savoir, il pourrait ainsi influencer cette transposition par ses conceptions, ses 

valeurs et ses pratiques (Clément, 2004) 

Ce travail de recherche s’intéresse donc à l’étude des conceptions d’enseignants et des approches pédagogiques 

utilisées dans l’éducation alimentaire. 

Nous avons ainsi utilisé deux outils d’investigation adaptés qui sont : 

- Un questionnaire administré à 100 enseignant(e)s exerçant à tous les niveaux scolaires. 

- L’analyse de contenu d’un échantillon de cours sur l’éducation alimentaire de la troisième année du collège 

étudiés en Sciences de la vie et de la Terre. 

Les résultats ont montré que : 

Les enseignant(e)s ont des intérêts aux sujets relatifs à la fois à l’éducation alimentaire et à la santé, tout en adoptant 

l’approche de la promotion à la santé (PS). Ils utilisent surtout un style pédagogique informatif dans leurs cours 

relatifs à l’éducation alimentaire. 
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L’anxiété langagière ressentie par les apprenants de FLE en production orale nous a orienté à la quête d’une 

solution pour réduire cette anxiété. Nous avons visé d’abord à déterminer le niveau et les sources de l’anxiété à 

parler des apprenants et ses effets sur le cours de production orale et puis à utiliser une technique qui peut la réduire 

voire la vaincre. Pour cela, nous avons eu recours aux jeux de rôles qui permettent aux apprenants d’être plus 

actifs, motivés et créatifs. 

17 apprenants de première année de licence qui suivaient le cours de production orale lors de l’année scolaire 2012-

2013 à l’Université Anadolu ont composé notre échantillon. Nous avons collecté les données à l’aide de la méthode 

quantitative et la méthode qualitative. 

Nous avons d’abord administré à notre échantillon le questionnaire FLSAS pour déterminer leur niveau d’anxiété. 

Avant de commencer notre intervention qui consistait en la réalisation de leçons de production orale FLE en 

utilisant des jeux de rôles, un test de production orale (test préliminaire) leur a été administré pour connaitre leur 

niveau de langue. De même, un second test (post-test) leur a été administré après l’intervention afin de connaitre 

leur niveau. Ici l’objectif était de voir si une différence s’avérait dans le niveau de l’anxiété des apprenants selon 

que leur niveau de langue augmentait. Après 8 semaines de leçons de production orale avec jeux de rôles, un 

entretien semi-dirigé a été réalisé afin de connaitre l’opinion des apprenants concernant les effets des jeux de rôles 

sur l’anxiété langagière et de confirmer les résultats obtenus au moyen des outils de collecte de données 

quantitatives. 

Les analyses nous ont montré qu’il existe une différence significative avant et après l’intervention. Les résultats 

obtenus au questionnaire et aux pré-test et post-test ont indiqué qu’il est question d’une diminution dans le niveau 

de l’anxiété langagière des apprenants et d’une augmentation dans leurs réussites scolaires après les cours effectués 

avec les jeux de rôles. Quant à l’analyse de l’entretien semi-dirigé, les jeux de rôles auraient des effets réduisant 

l’anxiété à parler, soutiendraient le développement des savoirs et savoir-faire linguistiques et créeraient un milieu 

d’enseignement/apprentissage plus motivant et agréable. Par ailleurs, ces jeux auraient un effet positif sur le 

développement de la compétence culturelle, de la confiance en soi, sur les capacités d’expression devant un public. 

Les apprenants se sentiraient plus courageux à prendre la parole en FLE. 
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İlkokul ve Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Üç Boyutlu Cisimler 
Bağlamında Karşılaştırılması: Türkiye, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri 

Ayşegül Eryılmaz Çevirgen, Hüseyin Bahadır Yanık 

Anadolu Üniversitesi, Turkey, aysegulec@anadolu.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada’nın Ontario bölgesi ve Türkiye’de uygulanan 

ilkokul ve ortaokul matematik öğretim programlarının üç boyutlu cisimler ve uzamsal düşünce bağlamında içerik 

ve kazanımlar boyutlarında karşılaştırarak programlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu 

araştırmada nitel araştırma modellerinden tarama modeli ve veri analiz yöntemi olarak da doküman incelemesi 

yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, programlar analiz edilirken karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından yatay 

karşılaştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Yatay karşılaştırma yaklaşımı karşılaştırması yapılacak eğitim 

programlarının içerdiği unsurların (öğretim programı içeriği, kazanımlar gibi) belli öğretim aşaması baz alınarak 

karşılaştırılmasını içerir. Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının yararlarının başında konu hakkında farklı bakış 

açıları edinme, alternatif yaklaşımlar, eğitimdeki problemler ve olası çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak gelir 

(Erdoğan, 2003). Buna dayanarak, genel anlamda eğitim sistemini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla atılacak 

adımların başında öğretim programımızın ve farklı ülkelerin programlarının incelenmesinin yer aldığı söylenebilir. 

Çalışma sonuçlarının uzamsal becerilerin programdaki yerine ve üç boyutlu cisimlerin kazanımları ve öğretimine 

yönelik farklı açılardan bakış olanakları sunacağı düşünülmektedir. 

Çalışma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Türkiye, Kanada’nın Ontario bölgesinde ve ABD’de 1-8 sınıf 

seviyelerinde uygulanması için yayınlanan matematik öğretim programlarının üç boyutlu cisimler konusu ile 

sınırlıdır. Çalışma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

tarafından ilkokullarda uygulanmak üzere 2015 yılında geliştirilen matematik öğretim programı ve 2013 yılında 

geliştirilen ortaokul programı; ABD’de 1.-8. sınıflarda uygulanmak üzere 2010 yılında geliştirilmesi tamamlanan 

ortak eyalet standartları ve Ontario Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında geliştirilen ve Ontario’da 

uygulanmakta olan matematik öğretim programı incelenmiştir. 

Ülkelerin programları karşılaştırıldığında 1-8 sınıf seviyelerini kapsayan kazanımların düzeyler arasındaki 

dağılımları farklı olsa da her üç ülkenin de üç boyutlu cisimler olarak küp, dik prizmalar, dik piramitler, silindir, 

dik koniyi ve küreyi tanımayı, benzer ve farklı yönlerinin açıklanmasını içeren kazanımlar içerdiği belirlenmiştir. 

Ayrıca bu cisimlerin sınıflandırılmasını, yüzey alanlarının ve hacimlerinin hesaplanmasını kapsayan kazanımların 

da üç ülkenin programlarında yer aldığı belirlenmiştir. Yine düzeylerde farklılıklar olmakla beraber, ülkelerin, üç 

boyutlu cisimlerin açınımlarının kullanılmasına ve farklı yönlerden görünüşlerine yönelik kazanımlara öğretim 

programlarında yer verdiği görülmektedir. Ek olarak, Ontario programında farklı çokgen prizmalara ve bu 

prizmaların hacimlerinin hesaplanmasına yer verildiği göze çarpmaktadır. Farklı olarak, yine Ontario programında 

Euler Formulü’ne ve Platonik cisimlere yer verildiği görülmektedir. 

Programlar karşılaştırıldığında, Ontario programı üç boyutlu cisimler ile ilgili kazanımları düzeyler arası dağılımı 

ve içeriği daha sistematik şekilde ele alırken; ABD programının düzeyler arası geçişi aynı sistematikle 

gerçekleştiremediği görülmektedir. ABD programında üç boyutlu cisimler ile ilgili kazanımların düzeylerdeki 

yerleşiminde kopukluklar olduğu ve ölçme ve geometri öğrenme alanları arasındaki geçişlerde problemler olduğu 

tespit edilmiştir. Türkiye programlarında ise ABD programında karşılaşılan problemlerle karşılaşılmamakla 

beraber Ontario programı kadar kapsamlı kazanımların yer almadığı belirlenmiştir. 

Erdoğan, İ. (2003). Karşılaştırmalı eğitim: Türk eğitim bilimleri çalışmaları içinde önemsenmesi gereken bir alan, 

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 265-282. 
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The purpose of this experimental study is to determine the effects of synectics teaching model based vocabulary 

teaching on undergraduate students’ vocabulary learning levels, the persistence levels of their learning and direct 

and indirect vocabulary learning levels in a foreign language. The number of the students who participated in this 

research conducted on two experimental and two control groups is 82. Both groups were determined randomly. 

All of the participants are A2 level (pre-intermediate) students according to CEFR. In the experimental groups, 

students were taught new vocabulary by using synectics teaching model and in the control groups they were taught 

new vocabulary by using direct method. Experimental applications of the research were conducted in English 

reading courses within a period of 16 hours in 2016 fall term. Research data were gathered from an English 

vocabulary achievement test which was designed by the researchers. The test consists of 3 parts. The first part of 

the test is a personal information form which is necessary to analyze the data correctly, the second part contains 

24 English words which are aimed to be taught to both groups directly and the last part comprises the words which 

were learned by students indirectly during the lessons. In analyzing the research data, dependent and independent 

t-tests, Cohen’s d effect size test and thematic analysis were used. The findings of the research reveal that synectics 

teaching model based vocabulary teaching has an extremely strong effect on students’ vocabulary learning levels 

in a foreign language, persistence of the acquired words and direct and indirect vocabulary learning levels. 
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Formatının Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama Düzeylerine Etkisi 
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Günümüzde fen eğitiminin temel amaçlarından biri öğrencilerin bilimsel olarak okur-yazar olmalarını sağlamaktır. 

Bireyin bilimsel okur-yazar olabilmesinde ise temel fen kavram ve ilkelerini bilip anlamasının önemi büyüktür. 

Ancak yapılan çalışmalar, öğrencilerin fen derslerini zor olarak algıladıkları ve fen kavramlarını öğrenmede güçlük 

çektiklerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda fen öğretiminde kullanılan öğrenme öğretme yaklaşımları büyük 

önem arz etmektedir. Fen öğretimi ile ilgili son yıllarda yapılan çalışmalar öğrencide fen başarısını artırmada 

öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır. Öğrencilere araştırma sorularına 

dayalı deney ve gözlemler sonucu ulaştıkları iddia ve delilleri sınıf içerisinde tartışma imkânı sunan 

Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı (ATBÖ) bir yazma aktivitesi olan laboratuvar raporu 

hazırlamada, ülkemizde laboratuvar derslerinde sıklıkla kullanılan geleneksel laboratuvar raporu formatından çok 

daha farklı bir rapor formatı ortaya koymaktadır. Bir başka değişle ATBÖ yaklaşımı, bilimin argümantasyon süreci 

içerisinde yer alan kanıtların bilgi iddialarına dönüştürülmesi ve iddialar ile kanıtlar arasındaki ilişkinin kurulması 

gibi öğeleri içermektedir ve bu öğeleri içerisinde barındıran süreç öğrencilerin kavramsal anlamalarını geliştirir. 

Bu bağlamda yapılan bu çalışmada ATBÖ rapor formatının öğretmen adaylarının laboratuvar dersinde işlenen 

konuları kavramsal olarak anlama düzeylerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma ülkemizin Ege 

Bölgesinde bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı üçüncü sınıfına 

devam eden ve Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları-I dersini almakta olan 52 öğretmen adayı ile 

yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğrenciler rastgele olarak deney (1 erkek 25 bayan) ve kontrol (11 erkek 15 

bayan) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her iki grupta da laboratuvar dersi aynı yöntemle yürütülmüştür. 

Ancak deney grubunda öğrenciler laboratuvar raporlarını ATBÖ rapor formatına göre, kontrol grubunda ise 

geleneksel rapor formatına göre hazırlamışlardır. Çalışma kapsamında öğretmen adayları laboratuvar dersinde 

işlenen konular içerisinde yer alan beş konuyla (madde-kütle-hacim, özkütle, basit makineler, kuvvet-hareket ve 

basınç) ilgili deneyler yapmışlardır. Laboratuvar dersinde belirlenen konularla ilgili yapılan deneylerin sonunda 

öğretmen adayları, bu laboratuvar dersini daha önce alan ve aynı anabilim dalının dördüncü sınıfında okuyan 

öğretmen adaylarına laboratuvar dersinde işledikleri konuyla ilgili mektup yazmışlardır. Yazılan bu mektuplar İç 

Anadolu’da bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören ve Fen Öğretimi Laboratuvar 

Uygulamaları-I dersini daha önce alarak başarılı olan dördüncü sınıf öğrencileri tarafından okunmuştur. Her bir 

mektup iki öğrenci ve bir alan eğitimi uzmanı tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş ve değerlendirme uyumu 

sağlanmıştır. Öğrencilerin mektuplarının değerlendirilmesinde Aslan ve Tekin (2015) tarafından hazırlanan 

değerlendirme rubriği kullanılmıştır. Mektupların değerlendirilmesi, her hafta laboratuvar dersinde işlenen 

konularla ilgili olan ve öğrencilerin konuyu öğrendiklerini gösteren anahtar kavramlara göre yapılmıştır. Araştırma 

sonunda laboratuvar raporlarını ATBÖ rapor formatına göre hazırlayan deney grubu öğrencilerinin ilk üç konuyla 

ilgili (madde-kütle-hacim, özkütle ve basit makineler) kavramları öğrenme düzeylerinin laboratuvar raporlarını 

geleneksel rapor formatına göre hazırlayan kontrol grubu öğrencilerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Bununla birlikte araştırma sonucunda deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin son iki konuyla ilgili (kuvvet-hareket ve basınç) kavramları öğrenme düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olmamakla (p>.05) beraber deney grubu öğrencilerinin puanlarının kontrol grubuna 

göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Latent growth models are becoming more popular in educational research studies. Main advantage of these models 

is their ability to reveal the development of individuals in time more effectively than usual methods. By employing 

latent growth models, researchers or teachers can monitor growth of each student as well as can get an impression 

of the whole sample in terms of their development. Moreover, it is also possible to visualize the development 

process of students by requesting the graphs of their growth trajectories. In addition to their mentioned benefits, 

latent growth models also known to be very flexible in terms of model extensions. Namely, it is very easy to add 

explanatory variables such as gender, SES etc. which can be used to explain the growth trajectories as well as 

initial status of students. Another possible model extension is to consider a latent growth mixture model where the 

growth model is fitted to unobserved latent classes, separately. These latent classes are identified by the model 

depending on the data. This study first aims to introduce the basic latent growth models under structural equation 

modeling approach. In addition to base model, a model which includes some explanatory variables for the growth 

trajectories will be considered. As a last model, a growth mixture model will be illustrated. All of the models will 

be demonstrated with diagrams taking the advantage of the structural equation modeling framework. All of the 

analyses will be conducted by Mplus and the details of the each model script will be explained. After every 

analysis, related output will be introduced and results will be discussed in detail. 
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Öğretmenlerin Öğrenci Merkezli Eğitimi Algılama ve Uygulama Durumları 

Zeynep Arseven1, Şeyma Şahin2, Abdurrahman Kılıç1 

1Düzce Üniversitesi, Türkiye, zeyneparseven87@gmail.com 

2MEB, Türkiye 

Birbirine benzer kalıplaşmış beyinler üreten eğitim sistemlerinin artık ihtiyaçları karşılamadığını fark eden ve bu 

sistemleri sorgulamaya başlayan toplumlar, okul kavramını tüm ögeleri ile birlikte yeniden gözden geçirmeye 

başlamışlardır. Eğitim; önceden belirlenen bazı hedeflere ulaşmak için, bir dizi kalıp süreçlerle, öğrencilere belli 

bazı kalıpları öğretmek ve belli bazı bilgileri aktarmak değildir. Birey, eğitim sürecinin dışarıdan bir katılımcısı 

değil, etkin bir parçası olmalıdır. Öğrencinin sadece kenarda oturarak seyrettiği, öğretmenin sınıfta tek oyuncu 

olarak görev yaptığı eğitim ortamlarının öğrencilerin ilgisini çekemediği bir gerçektir. Böyle ortamlarda etkili ve 

kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Eğitim sisteminde beklenen dönüşümün 

gerçekleşmesi için her şeyden önce öğretmenlerin söz konusu bu değişimleri benimsemeleri gereklidir. Aksi 

takdirde, öğretim programlarının uygulanmasını istediği bu yaklaşımlar “model işlemiyor” denilerek rafa 

kaldırılabilir. Bu bakımdan öğretmenlerin, öğrenci merkezli eğitim anlayışını nasıl algıladıklarının ve bu anlayışı 

derslerine ne kadar taşıdıklarının bilinmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Düzce ilinde ilkokul, ortaokul ve 

lise düzeyinde görev yapan çeşitli branşlardan öğretmenlerin öğrenci merkezli eğitimi algılama ve uygulama 

durumlarının kendi gözlerinden belirlenmesidir. 

Bu araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden oluşan karma desen kullanılmaktadır. Araştırmanın nicel 

kısmının çalışma grubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Düzce ilinde merkeze bağlı ilkokul, ortaokul ve 

liselerde görev yapan farklı branşlardan 287 öğretmenden oluşmaktadır. Nicel veriler araştırmacılar tarafından 

geliştirilen “Öğrenci Merkezli Eğitim Ölçeği” kullanılarak farklı branşlardan 287 öğretmenden toplanmıştır. Eksik 

ve hatalı doldurulmuş 28 form çıkarıldıktan sonra 259 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. Veriler SPSS programı 

kullanılarak analiz edilecek ve öğretmenlerin farklı değişkenlere göre öğrenci merkezli eğitimi uygulama düzeyleri 

tespit edilecektir. 

Araştırmanın nitel kısmının çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Düzce ilinde merkeze bağlı 

ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardan 12 öğretmen oluşturacaktır. Literatür taraması sonrası 

öğretmenlerin öğrenci merkezli eğitimi uygulama durumlarını ortaya koymak amacıyla yarı yapılandırılmış 

görüşme formu hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan görüşme formları uzman görüşüne sunulduktan sonra gerekli 

düzenlemeler yapılarak uygulamaya hazır hale getirilecektir. Görüşmeler esnasında araştırmacılar, görüşme 

formunda yer alan soruları tek tek görüşmecilere yöneltecek ve görüşmenin akışına bağlı olarak değişik sonda 

sorularla görüşmecilerin yanıtlarını açmalarını ve ayrıntılandırmalarını sağlamaya çalışacaklardır. Görüşmelerden 

elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilecektir. Görüşmeler yazılı metne dönüştürülecek, iki 

araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanacak ve kodların uyumu hesaplanacaktır. Kodlamalar tamamlandıktan sonra 

birbiriyle ilişkili kodlar kategoriler altında toplanacak ve böylece temalar oluşturulacaktır. Elde edilen kodlar ve 

oluşturulan temalar uzman görüşüne sunulacak ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Katılımcıların konu hakkındaki görüşlerinden oluşan frekans tabloları oluşturulacaktır. Elde edilen temalar 

doğrultusunda bulgular yorumlanacak ve doğrudan alıntılara yer verilecektir.Nitel ve nicel verilerden elde edilen 

bulgular karşılaştırılacak ve elde edilen sonuçlara göre öneriler geliştirilecektir. 
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“Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Argümantasyon Destekli Artırılmış 
Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Tuba Demircioğlu Demirel, Memet Karakuş 

Çukurova Üniversitesi, Turkey; tdemircioglu@cu.edu.tr 

Hızla değişen modern yenilik teknolojileri, toplum tarafından değerli görülen bilgi, beceri, uzmanlık alanlarında 

olduğu gibi, öğrenenlerin özelliklerini sürekli değiştirmekte, öğretmenin ve öğrenenlerin durumlarının farklılaştığı 

uzun zamandır fark edilmektedir. Bu değişim süreci ve buna bağlı olarak öğrenenlerin beklentilerine cevap 

vermede mevcut öğretim programlarının yetersiz kalması eğitim sistemlerinin de bu sürece ayak uydurmasını 

zorunlu kılmıştır. Bu dönemde gelişen yeni teknolojilerden birisi Artırılmış Gerçeklik ’tir (AG). AG’nin öğrenme 

ve öğretme için büyük potansiyel etkileri ve yararları bulunmaktadır. AG kullanımın etkileri ve yararları 

bilinmesine rağmen, eğitimde AG teknolojisi hala çok yenidir ve birçok insanın AG teknolojisini eğitimde nasıl 

kullanacakları hakkında bilgisi yoktur. Fen eğitiminde AG destekli öğrenme ile ilgili araştırmalar ise daha 

emekleme dönemindedir. Bu araştırmanın amacı ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde 

argümantasyon yöntemi destekli artırılmış gerçeklik uygulamaları konusundaki görüşlerini ortaya koymaktır. 

Araştırma verilerinin elde edilmesinde nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ortaokul yedinci sınıfta öğrenim gören 27 öğrenci arasından ölçüt 

örnekleme yöntemine göre belirlenen dokuz öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler fen bilimleri dersinde “Güneş 

Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesi kapsamında üç hafta boyunca toplamda 18 saat argümantasyon destekli 

AG uygulamalarına katılmışlardır. AG uygulamaları öğrencilerin tabletleriyle, Aurasma, Junaio, Sky view Free ve 

Star Chart gibi programlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Aurasma vb. uygulamalar kullanılarak çalışma kağıtları 

ve öğrencilerin ders kitaplarına etkileşim halinde olacakları ve müdahelede bulunabilecekleri üç boyutlu nesneler, 

videolar, simülasyonlar yerleştirilmiştir. Star Chart gibi uygulamalarla da öğrencilerin gökyüzü gözlemi yapmaları 

sağlanmıştır. Öğrenciler AG uygulamalarında elde ettikleri bilgileri argümantasyon sürecinde daha tutarlı 

argümanlar üretmek üzere kullanmışlardır. Uygulamanın ardından, sürecin ilerleyişini ortaya koymak amacıyla 

öğrencilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde NVIVO 11 paket 

programından yararlanmıştır. Analiz süreci devam etmekle birlikte, yapılan görüşmelerde öğrenciler 

argümantasyon destekli AG uygulamalarının konuları daha iyi öğrenmelerini sağladığını, 3 boyutlu görüntüler ve 

onlarla etkileşim gerçekleştirebilmeleri sayesinde öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğunu, derslerin çok dikkat 

çekici, eğlenceli olduğunu ve uygulamaların öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğunu, soyut kavramları 

zihinlerinde canlandırabildiklerini belirtmiştir. Ayrıca fen bilimleri dersinin diğer konularında ve diğer derslerde 

de bu uygulamalara yer verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 
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Olasılık ve İstatistik Konusu Öğretiminde Sınav Yoluyla Öğrenme Yönteminin 
Akademik Başarıya Etkisi 

İsmail Şan, Mustafa Akdağ 

İnönü Üniversitesi; isan4431@gmail.com 

“Sistemin hazır olmaması” olgusunun arkasına sığınarak geleneksel yaklaşımları tercih etmek yerine, sistemle 

uyumsuz olmayan ancak diğer taraftan da yapılandırmacı yaklaşımın kazanımlarını ve dolayısıyla yetişkinlerde 

bulunması gereken becerilerin ihmal edilmediği alternatiflere ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

Bu ihtiyaç nedeniyle ortaya çıkan ve öğrenme için değerlendirme (Şan, 2016) anlayışını temele alan Sınav Yoluyla 

Öğrenme Yöntemi (SYÖY), Topbaş ve Yücel-Toy (2010) tarafından geliştirilmiştir. Topbaş’a göre “Türk usulü 

yapılandırmacılık” olarak adlandırılan bu yöntem yapılandırmacı yaklaşımın olmazsa olmazları arasında yer alan 

işbirliğine, probleme, örnek olaya ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımlarından elde edilecek kazanımlara 

temas etmektedir. Öğrencilerin bireysel olarak, bilgi ve kavrama düzeylerindeki soruları kağıt-kalem aracılığıyla 

çözmesini gerektiren TEOG, yapılandırmacılığın hedeflediği kazanımlarla uyumlu olmaması nedeniyle 

öğretmenleri seçime yöneltmekte ve sonunda baskın çıkmaktadır. TEOG hazırlığını ihmal etmeden işbirliği, örnek 

olay, sorgulama ve kısmen de olsa problem çözmeyi içeren SYÖY’ün, akademik başarıyı artırdığı bulgusu, çeşitli 

çalışmaların (Altun-Serdaroğlu, 2013; Budak, 2011; Topbaş ve Yücel-Toy, 2010; Şan, 2014) ortak sonucu olarak 

görülmektedir. Geleneksel yöntemlerden yapılandırmacılığa geçiş sürecinde SYÖY’ün kullanılması, sürecin daha 

az hasarla geçilmesini sağlayacaktır. Zira geleneksel yöntemlerle yapılandırmacı yöntemler arasında bir geçit 

formu özellikleri gösteren bu yöntemin paydaşlar tarafından anlaşılması, planlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi daha net olabilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, 7.sınıf Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanının öğretiminde Sınav Yoluyla Öğrenme 

Yöntemi’nin öğrencilerin akademik başarısına etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda Malatya İl 

merkezindeki Sümer Ortaokulunda biri deney grubu (30), biri de kontrol grubu (30) olmak üzere toplam 60 

öğrenciden oluşan iki grup üzerinde deneysel işlem gerçekleştirilmiştir. Araştırmada deneysel işlem süresince 

deney grubunda sınav yoluyla öğrenme yöntemi uygulanmış, kontrol grubunda ise mevcut öğretime devam 

edilmiştir. Uygulama öncesinde, ders öğretmeni Sınav Yoluyla Öğrenme Yönteminin etkin kullanımı konusunda 

bilgilendirilmiştir. Uygulama süresince uygulama öğretmeninin kullanacağı ders planları öğretmene hazır olarak 

sunulmuş, öğretmenle temas halinde kalınmış ve öğretmenin yardım istediği konularda yardım edilmiştir. 

Toplamda 10 hafta süren işlemlere ilk olarak deneysel işlem için çalışma grubunun belirlenmesi ile başlanıp, son 

olarak da kalıcılık testleri uygulanmıştır. Her iki çalışma grubuna da araştırmacı tarafından hazırlanan Olasılık ve 

İstatistik Başarı Testi deneysel işlemden önce ön-test, öğretimden sonra da son-test olarak uygulanmıştır. Olasılık 

ve İstatistik başarı testi aynı zamanda kalıcılık testi olarak da kullanılmıştır. 

Araştırma verilerinin analizinde bağımsız örneklemler t-testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Mann-Whitney u 

testi ve ANCOVA testinden yararlanılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre sınav yoluyla öğrenme yöntemi matematik öğretim programında önerilen öğretim 

yöntemlerine göre akademik başarıyı daha fazla yükseltmektedir. Diğer taraftan hem deney hem de kontrol 

gruplarında, zaman ilerledikçe öğrenilenlerin kalıcılık düzeyinin azaldığı; kalıcılık konusunda, sınav yoluyla 

öğrenme yöntemi ile kontrol grubunda uygulanan yöntemler arasında fark olmadığı görülmüştür. 

Elde edilen bulgular ışığında olasılık ve istatistik öğrenme alanının öğretiminde akademik başarının yükseltilmesi 

için, matematik dersi öğretim programında kullanılmakta olan öğretim yöntemlerinin yerine sınav yoluyla 

öğrenme yönteminin kullanılabileceği; öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanması amacıyla sınav yoluyla öğrenme 

yönteminin yanı sıra, farklı yöntemlerin sürece eklenebileceği önerileri getirilmiştir. 
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Comparison between Some Pioneer Instructional Design Models 
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The objective of this paper is to discuss basic instructional design models in this educational era. Their 

philosophical background and the reason of arrangement of their components in each instructional design model 

are deliberated with regard to similarities and differences. Instructional design is a process in which the teaching 

environment is designed based on student requirements and teaching conditions. This process begins with the 

identification of the teaching problem. The main objective of this planning process should be to ensure that students 

achieve a satisfactory success level. This process also ensures that the student is the primary focus, rather than the 

content. There may be more than one ideal way to design a teaching model based on student requirements, and 

therefore various instructional design models have emerged. Pioneers in the field of instructional designs are Jerold 

Kemp, Patricia L. Smith, Tillman J. Ragan, Walter Dick, and Lou Carey. Although many educators are of the 

opinion that the process of instructional design begins with an analysis of student requirements, this is not an 

absolute requirement. An instructional designer may begin to create an instructional design model based on any 

instructional component. Therefore, the aforementioned pioneers have suggested various instructional design 

models. The current discussion focuses on which instructional approach is appropriate for a particular model, and 

how much importance is given to instructional objectives or other components. These models have led to the 

development of instructional design concept over time in order to meet educational requirements and instructional 

progress. Hence, this paper is aimed at comparing and contrasting these basic models so that criticisms and 

implications can be provided on behalf of curriculum and the field of instruction. 
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Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme ve Geleneksel Formata Göre Laboratuvar 
Raporu Hazırlayan Öğretmen Adaylarının Yazdıkları Mektuplarda Kullandıkları Modsal 

Betimlemelerin Karşılaştırılması 

Mehmet Erkol1, Mustafa Kışoğlu2, Şeyda Gül3 

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turkey 

2Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey 
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İnsanlar bilgi, duygu ve düşüncelerini ifade ederken dil ile birlikte yazıyı da kullanırlar. Literatürde konuyla ilgili 

yapılan araştırmalar öğrenme için yapılan yazmanın öğrenmeyi ve düşünmeyi olumlu yönde değiştirdiğini 

göstermektedir. Not tutma, özet çıkarma, günlük yazma, hikaye, şiir ve öykü yazma gibi laboratuvar deney raporu 

hazırlama da bir yazma aktivitesidir ve genellikle geleneksel rapor formatı kullanılarak oluşturulmaktadır. Son 

yıllarda fen öğretiminde kullanılmaya başlanan Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımı ise 

laboratuar raporu hazırlamada geleneksel rapor formatından çok daha farklı bir format ortaya koymaktadır. ATBÖ 

yaklaşımı içerisindeki uygulamalarda öğrenciler, araştırma sorularına dayalı deney ve gözlemler sonucu ulaştıkları 

iddia ve delilleri sınıf içerisinde tartışırken, sürecin tamamını da yazılı olarak (ATBÖ rapor formatı) kayıt altına 

almaktadırlar. Bu süreçte, bilginin kaydedilmesi ve anlamlı hale getirilerek başkalarına aktarılmasında kullanılan 

yollardan bir tanesi modsal betimlemelerdir. Grafik, tablo, resim, matematiksel formüller, görüntü kaydı, fotoğraf 

gibi işitsel, görsel ve matematiksel öğeler modsal betimlemelere örnek olarak gösterilebilir. Fen konuları laboratuar 

uygulamalarını da içerdiğinden fen bilimlerinde, laboratuar cihazlarıyla ve gözlem yoluyla elde edilen ölçüm 

sonuçlarının kaydedilmesinde ve paylaşılmasında modsal betimlemeler sıklıkla kullanılmaktadır. Yapılan bu 

çalışmada laboratuvar raporlarını ATBÖ rapor formatı ve geleneksel rapor formatına göre hazırlayan öğretmen 

adaylarının laboratuvar dersinde gördükleri konularla ilgili yazdıkları mektuplarda kullandıkları modsal 

betimlemelerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma ülkemizin Ege Bölgesinde bulunan bir üniversitenin 

eğitim fakültesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı üçüncü sınıfına devam eden ve Fen Öğretimi 

Laboratuvar Uygulamaları-I dersini almakta olan 52 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılan 

öğrenciler rastgele olarak deney (1 erkek 25 bayan) ve kontrol (11 erkek 15 bayan) grubu olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır. Her iki grupta da aynı yöntemle işlenen laboratuvar dersinin sonunda deney grubundaki öğrenciler 

laboratuvar raporlarını ATBÖ rapor formatına göre, kontrol grubundaki öğrenciler ise geleneksel rapor formatına 

göre hazırlamışlardır. Çalışma kapsamında laboratuvar dersinde işlenen konular içerisinde yer alan madde-kütle-

hacim, özkütle, basit makineler, kuvvet-hareket ve basınç konularıyla ilgili olan beş konuya yer verilmiştir. 

Laboratuvarda belirlenen konularla ilgili yapılan deneylerin sonunda öğretmen adaylarından, bu laboratuvar dersini 

daha önce alan ve aynı anabilim dalının dördüncü sınıfında okuyan öğretmen adaylarına laboratuvar dersinde 

işlenen konuyla ilgili mektup yazmaları istenmiştir. Dolayısıyla deney ve kontrol grubunda yer alan her bir 

öğretmen adayı toplamda beş mektup yazmıştır. Yazılan bu mektuplar İç Anadolu’da bulunan bir üniversitenin 

eğitim fakültesinde öğrenim gören ve Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları-I dersini daha önce alan dördüncü 

sınıf öğrencileri tarafından okunmuştur. Her bir mektup iki öğrenci ve bir alan eğitimi uzmanı tarafından ayrı ayrı 

değerlendirilmiş ve değerlendirme uyumu sağlanmıştır. Öğrencilerin mektuplarının değerlendirilmesinde Aslan ve 

Tekin (2015) tarafından hazırlanan değerlendirme rubriği kullanılmıştır. Çalışma sonunda her iki grupta yer alan 

öğrencilerin de mektuplarında çoğunlukla matematiksel betimleme modlarını kullandıkları görülmüştür. 

Laboratuvar raporlarını ATBÖ rapor formatına göre hazırlayan deney grubundaki öğretmen adayları mektuplarında 

görsel özellikte olan resimsel ve grafiksel betimlemelere kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarına göre daha 

fazla yer vermişlerdir. Öğretmen adaylarının kullanmış oldukları betimsel modellemeler genel olarak doğru kabul 

edilebilecek betimlemeler olmakla birlikte en fazla hata yapılan betimlemenin matematiksel betimleme olduğu 

belirlenmiştir. 
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The paper seeks to present how problem-based learning environments activate development of creativity and 

critical thinking skills, and how components of an instruction may rebuild for utilization of creative and critical 

thinking skills separately. Creative thinking implies entire set of cognitive activities used by individuals toward a 

particular event and a problem in which they use their imagination, intelligence, insight, and ideas. Critical thinking 

is defined as the ability to look at events or conditions with a careful eye in order to make comments and decisions 

with the standards of logic and the mind (Seymour, Kinn & Sutherland, 2003). It can be interpreted as these skills 

differentiate in terms of outcome of human behavior. The skills are vital for teaching and training today’s children 

for tomorrow. Because 21st century skills are not to teach reading, writing or arithmetic, but it is to teach how to 

use thinking skills such as not only creativity (Rhodes, 1961; Runco, 2014), but also qualified problem solving 

skills (Segal, Chipman & Glaser, 1985), scientific and technological literacy skills (Lawless & Brown, 2015; 

Tortop, 2013). These are also essential that are required for sustainability and lifelong education in addition to 

basic education. There are numerous studies (Awang & Ramly, 2008; Cetinkaya, 2014; Gallagher, Stepien, 

Rosenthal, 1992; Seymour, Kinn, Sutherland, 2003; Ulger & Imer, 2013; Yaman & Yalcin, 2005), which declared 

creative thinking skills and critical thinking skills are activated in problem-based learning environment. By using 

ill-structured problem, students may build new knowledge onto the previous one to solve the problem itself. At the 

same time, the students’ problem solving, self-directed, collaborative learning skills and motivation levels aimed 

to be developed during the problem solving process (Hmelo-Silver, 2004). Design of an instruction is filtered 

through educational theories and learning philosophies (Ozmon & Craver, 2008). Instructional systems provide a 

framework for development process of the fruitful learning environments. One of the effective tools, which 

enhance utility of problem-based learning environment, is to design an effective instruction for both skills. Since, 

instructional design compels teachers to rethink and rebuild their teaching methods for intended outcomes. After 

analysis of target learners, context is also analyzed to select appropriate instructional strategy. Especially, analyses, 

design, development, implementation and evaluation part (Morrison, 2010) are common through instructional 

design process. However, development of critical and creative thinking skills requires differentiation on 

instructional strategy development process. 
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¿Cómo utilizar las TIC en la Formación Inicial de Docentes? Escuchando la voz de los 
estudiantes. 

Jose Miguel Garrido Miranda, Valentina Haas Prieto, Sonia Pino Espinoza 

Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso, Chile; jose.garrido@pucv.cl 

Una de las razones que impulsa el interés por apoyar y profundizar la integración de las tecnologías digitales en la 

enseñanza y el aprendizaje, se relaciona con el aporte de aquellas en el desarrollo de habilidades de orden superior 

necesarias para interactuar en la sociedad contemporánea (Kozma, 2005; UNESCO, 2003): liderazgo, creatividad, 

innovación, pensamiento critico, resolución de problemas, comunicación y colaboración (Dwyer, Hogan, & 

Stewart, 2014; Saavedra & Opfer, 2012; Voogt & Roblin, 2012). Varios estudios, sin embargo, muestran una 

brecha entre las expectativas y lo que realmente sucede dentro y fuera de las aulas con estas tecnologías, en los 

procesos formativos (Savage & McGoun, 2012; Bates, 2009; Conlon & Simpson, 2003; Zhao & Frank, 2003). 

Esta situación ha sido analizada desde variadas ópticas, entre ellas, desde la influencia de las creencias pedagógicas 

al momento de decidir qué y cómo utilizar las tecnologías digitales (Ertmer, Ottebreit-Leftwich & Tondeur, 2015; 

Rienties, Brouwer & Lygo-Baker, 2013; Kozma, 2008; Jimoyiannis & Komis, 2007; Pelgrum & Law, 2003). 

Esta discusión, lejos de ser definitiva, oscila entre la constatación de incongruencias entre las creencias 

pedagógicas y lo que realmente se hace con TIC en las aulas (Lim & Chai, 2008), y su resignificación como una 

barrera de segundo orden que influye decididamente sobre las estrategias y métodos implementados (Ertmer & 

Ottebreit-Leftwich, 2010; Levin & Wadmany, 2006). 

A partir de lo anterior y en el marco del proyecto Fondecyt de Inciación 11110455, esta comunicación centra su 

atención en la valoración sobre las prácticas con tecnologías digitales vivenciadas por los protagonistas finales de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes; particularmente desde la óptica de estudiantes de carreras 

de pedagogía o de formación inicial del docentes (FID). 

Utilizando un diseño de investigación de tipo mixto, secuencial y exploratorio, se aplicó un cuestionario 

estandarizado para identificar creencias y prácticas habituales con tecnologías digitales; luego, mediante 

entrevistas semiestructuradas, se obtuvieron descripciones detalladas sobre buenas y malas prácticas con TIC en 

actividades de enseñanza, sobre una muestra intencionada de 46 informantes, quienes son estudiantes de la carrera 

de pedagogía en Educación Primaria, en 9 universidades chilenas. 

El análisis a las descripciones y significados sobre lo que ellos identifican como buenas y malas prácticas con TIC 

en sus asignaturas, permite caracterizar y poner en discusión el papel de las herramientas y diferentes métodos que 

los estudiantes valoran como aporte o como limitante a su aprendizaje. Las conclusiones obtenidas permiten 

observar las congruencias y colisiones entre las creencias pedagógicas y los usos de tecnología descritos, y como 

éstas se relacionan con diferentes combinaciones de la relación a la triáda protagonismo estudiantil - rol de las 

tecnologías – protagonismo docente. 
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An analysis of the values education practices in the International Baccalaureate (IB) 
alternative schools from Deep Education perspective: Implications for mainstream 

education in Turkey 

Harun Serpil 

Anadolu University, Turkey; hserpil@anadolu.edu.tr 

This study aimed to ascertain the reasons for alternative schools to adopt the IB education and the philosophy 

underlying the values education practices at the IB, in the light of Deep Education theory. Currently, there are a 

total of 3773 IB schools in 147 countries. Almost all of these schools were contacted for data collection. There are 

47 IB schools in Turkey. Bu using the email addresses posted on http://www.ibo.org/school/search/ and on school 

web sites, school principals were contacted and given information about the research and then the questionnaires 

were sent. The schools in Turkey were also faxed. Most of the schools did not respond and some declined to 

participate. 5 Turkish and 11 international IB schools that ended up participating. Focusing on alternative education 

and value education literature and informed by DE theory, a conceptual framework was formed and based on this 

framework, questionnaire questions were developed. The questions were then revised and refined through feedback 

from education professionals. The questionnaire includes course methodology, values education policy of the 

school, and school environment. The data were collected via face-to-face interviews, phone interviews and e-mails 

in 2013-2014. Furthermore, parent-student handbooks and materials on school websites were also covered in the 

analysis. When possible, face-to-face interviews were held at the target schools. During such face-to-face 

interviews, the schools were observed, the administrative and teaching staff were asked questions and notes were 

taken during these interviews, which lasted a minimum of 45 minutes each. The conceptual framework was used 

in the organization and coding of the data obtained from school observations and materials. The results were 

interpreted in the light of the findings from other relevant studies. The results indicate that the schools prefer the 

IB approach because of its better compatibility with learner growth, its match with institutional goals, its integration 

of education with lived experiences and real-life examples, basing its methods on cooperation rather than 

competition, and placing emphasis on extracurricular activities and community services. Continuous positive 

feedback from shareholders is another factor for this preference. Further, hidden curriculum, rather than official 

curriculum, was found to be more effective in learning. Alternative schools offer holistic instruction covering 

cognitive, social, emotional and physical aspects of development. IB schools teach courtesy and grace and values 

as part of their cultural activities and lessons. IB’s education approach covers the moral/spiritual background of 

the phenomena in our universe. Knowing the role of self in the universe and respecting other people and creatures 

are some basic goals of this education. Children’s personal and social developments are viewed as complementary 

and treated holistically. The method of teaching is as important as the subject of teaching. IB methods in value 

education are as follows: implicit learning, holistic education, self-discipline based freedom, using drama, fostering 

respect and dialogue among all stakeholders, preparing appropriate physical and social environment, and involving 

learners in community services. 
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Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören ve Pedagojik Formasyon Alan Öğretmen 
Adaylarının Öğrenme Stratejilerinin Karşılaştırılması 

Serap Nur Duman1, Gürcü Erdamar Koç2 

1Kırıkkale Üniversitesi, Turkey; serapnurcanoglu@gmail.com 

2Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey 

Öğrenme stratejileri, her bireyin kendi öğrenmesini kolaylaştırmak amacıyla izlediği yöntemlerdendir. Genel 

olarak yineleme, açımlama, örgütleme ve öğrenmeyi izleme stratejileri olarak bilinen öğrenme stratejileri ile her 

bireyin, kendi öğrenme biçimini tanıması; öğrenmelerini kalıcı hale getirebilmesi ve sahip olduğu bilgi, beceri ve 

tutumları zenginleştirebilmesi adına kendisi için uygun öğrenme stratejini öğrenmesi ve kullanması gereklidir. Bu 

yönüyle özellikle öğretmen adaylarının, hem kendi öğrenmelerinde yararlandıkları öğrenme stratejilerini 

belirleyerek onlara uygun öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek hem de öğretmen olduklarında öğrencilerine 

öğrenme stratejilerini benimsetebilmek adına bu konuda sahip oldukları öğrenme stratejilerini tanımak önemlidir. 

Bu anlamda, eğitim fakültelerinde farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adayları ile fen edebiyat fakültesinde 

lisans eğitimini tamamladıktan sonra formasyon kurslarına katılarak pedagoji dersleri alan öğretmen adaylarının 

farklı öğrenme stratejilerine sahip olduğu düşünülmektedir. 

Bu amaçla; eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının ve formasyon eğitimi alan öğretmen 

adaylarının sahip oldukları öğrenme stratejilerini belirlemek ve bu stratejilerin öğrenim gördükleri fakülte, bölüm, 

cinsiyet gibi değişkenlere göre farklılık oluşturup oluşturmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Nicel 

araştırma modellerinden tarama modeli temel alınarak tasarlanan araştırmada, dört alt boyut ve 48 maddeden 

oluşan Öğrenme Statejileri Ölçeği’nden yararlanılmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde (sınıf öğretmenliği, 

fen bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği vb.) öğrenim gören 200 dördüncü sınıf 

öğretmen adayı ve aynı fakültede formasyon eğitimi alan 200 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 

belirlenmesinde, seçkisiz örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın veri toplama süreci henüz devam ettiğinden bulgular ve sonuçlara tam metinde yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stratejisi, Öğretmen Adayı, Formasyon. 
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Sanat ve Disiplinlerarası Öğretim Yöntemi Yaklaşımı 

Güldane Araz Ay 

Anadolu Üniversitesi; garaz@anadolu.edu.tr 

İnsanoğlu, ilk varlık gösterdiği mağara döneminden itibaren doğayı taklit etmekte ve böylece de anlamaya 

çalışmaktadır. Yaşam ve yaşamın kaynağını anlamak onun için önemlidir. Yaptığı her şeyin özünde bu anlam 

arama çabası yatmaktadır. Bir bakıma eğitim programları da temelde doğa-insan paylaşımları üzerinde 

şekillenmektedir. 

Bilindiği üzere bilim insanı problemleri soyutlayarak, sorunların temeline iner ve yaratıcı çözümler bulur. Fen 

bilimleri, beşeri bilimlerde ya da sanat alanlarında başarılı olmak için yaratıcı özelliğe sahip olunmalıdır. Temel 

bilimlerle tanışmış ve hayata bilimsel çerçeveden bakmaya başlamış kişilerin, öğrendiklerinin bir işe yarayacağını 

görmeleri eğitime ve bilime olan güvenlerini ve isteklerini artırır. Bu çerçevede öğretmenlerin, öğrencilerin 

yaratıcılıklarını, soyutlama yeteneklerini arttıracak ve bilimin gündelik hayata uygulanabileceğini gösterecek 

öğretim yöntem ve etkinlikler belirlemeleri, uygulamaları önemlidir. 

Bu amaçla geliştirilmiş birçok yöntem ve teknik eğitim – öğretimde kullanılmaktadır. Sanat ve eğitimin yaratıcılığı 

ortaya çıkarma ilişkisi bilinmekte ve resim teknikleri bu amaçla kullanılmaktadır. Bilimsel yöntemi, soyutlamayı 

ve yaratıcılık için gereken yeteneklerin bir kısmını öğrencilere sanat dersi etkinlik ve öğretim yöntemleri aracılığı 

ile vermek mümkün olmaktadır. Elbette sanatçı yaşamda içselleştirdiği şeyleri, resim yaparken görünümlere 

dönüştürmektedir. Elindeki malzeme onun ifade dili için en mükemmel araçtır. Malzeme bir sanatçı için teknik 

kullanımların ötesinde imgelerin görünüm giysileridir. İmgeler malzemeyle sanatçının elinde şekillenirken soyut 

ya da figüratif hallere bürünebilmektedir. Öğrenci malzemeyi imgelemindekiler ile görünümlere dönüştürürken, 

bilimsel bilgiyi resmin tekniklerinden olan baskıresim aşamalarında kullanmaktadır. Kalıp çizimi ve şekillendirme, 

boya sürüşü, kolaj ile müdahale edebilme, renklerin üst üste geldiğinde değişen etkileri eğitim ve öğretimde Buluş 

yoluyla eğitim yöntemine örnek oluşturmaktadır. 

Bilimsel yöntem özelliklerini barındıran bu tür sanatsal etkinlikler öğrencilerin özgüvenlerini arttıracağı gibi grup 

çalışmasını destekleyerek sosyalleşmelerini de sağlamaktadır. Bilimsel yöntemi hayatın içinde bilimle ilişkisi 

olmadığını sandığı bir alanda kullanan öğrencinin, bilime yaklaşımı farklılaşacaktır. Bilimsel yöntemi hayatlarının 

her alanında olduğunu keşfeden ve uygulayabilen bireylerden oluşan toplumların bilimde ve teknolojide gelişmesi 

daha kolay olmaktadır. Yaratıcı çözüm yaklaşımları her alanda kendini göstermeye başladığında eğitim-öğretim 

hedefine yaklaşmış olacaktır. Buluş yolu ile eğitim yöntemi içerisinde kendine yer bulan baskı resim tekniği sanat 

ve bilimin birlikteliğinin eğitim için önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. 
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektrokimyaya Yönelik Kavram Yanılgılarının İki 
Aşamalı Kavramsal Anlama Testiyle İncelenmesi 

Abdullah Toku1, Suat Türkoğuz2 

1Celal Bayar Üniversitesi, tokuabdullah@gmail.com 

2Dokuz Eylül Üniversitesi 

Kimya alanında yapılan birçok çalışmada; öğrencilerin kimyanın birçok konusunda kavram yanılgılarına sahip 

oldukları ortaya konulmuştur. Bu araştırmada ise fen bilgisi öğretmenliğinde eğitim gören öğretmen adaylarının 

kimya konularından elektrokimyaya yönelik kavram yanılgılarını belirlemek için iki aşamalı elektrokimya 

kavramsal anlama testi geliştirilmesi ve aynı test üzerinden öğrencilerin konuya ilişkin kavram yanılgılarının 

betimsel sonuçlar ile ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada iki aşamalı kavramsal anlam testinin 

geliştirilmesi sürecinde hem nitel hem nicel veri toplama aşamaları kullanılmıştır. Öğrencilere açık uçlu sorular 

sorularak konuya ilişkin kavram yanılgılarının özet bir listesi oluşturulmuş ve ilgili alan yazınındaki kavram 

yanılgıları ile kazanımların olduğu belirtke tablosu üzerinden ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Kavram haritası 

üzerinden ilişkilendirmelerle ilgili kavram yanılgıları belirlenmiş ve testin maddeleri belirtke tablosundan da 

yararlanarak en çok kavram yanılgılarının olduğu ve kavram haritası üzerinde en fazla yanılgının olduğu kavram 

yanılgıları teste konulmuştur. Testin birinci aşaması dört tercihin olduğu çoktan seçmeli testten, ikinci aşaması 

yine dört tercihin olduğu, fakat bu tercihlerden birinin doğru bilimsel içeriğin diğer üç tercihin kavram yanılgısı 

içerikli bilimsel önermelerin olduğu ifadelerden oluşmaktadır. Ayrıca ikinci aşama birinci aşamayla "Çünkü" 

bağlacıyla ilişkilendirilerek testin iki aşamalılığı sağlanmıştır. Araştırmanın verileri 2014-2015 akademik yılında 

toplanmıştır. Katılımcıları ise üniversitelerin eğirim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 

üniversite öğrencilerinden (n:150) oluşmaktadır. Testin ön uygulaması için 27 test maddesi hazırlanmış ve 

uygulamadan sonra bu test maddeleri 20 maddeye düşürülmüştür. Nihai testin KR20 güvenirlik katsayısı 0,66 

olarak bulunmuştur. Testin betimsel istatistik analizleri sonucunda öğrencilerde en fazla "İndirgenme potansiyeli 

büyük olan anottur (n:75)", " Katot ve anotta ortaya çıkan madde miktarı elektroliz devresinden geçen akım, zaman 

ve ortaya çıkan maddenin MA ile doğru; yük değerliği ve F katsayısı ile ters orantılıdır (n:77)", " Bir pil 

düzeneğinde, elektronlar önce katottan çözeltiye, oradan da tuz köprüsü aracılığı ile anoda geçerler (n:87)", " Anot 

elektrotta zamanla kütle artışı, katot elektrotta zamanla kütle kaybı görülür (n:90)" kavram yanılgıları 

belirlenmiştir. 

 

 

Ortaokul Yedinci Sınıf İngilizce Dersinde Okuma Öncesi Etkinliklerde Sözcük Bulutu 
Kullanımının Kelime Öğrenmeye Etkisi 

Deniz Yıldız, Mustafa Ergün 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, dnz-dikkaya@hotmail.com 

Bu araştırmayla yedinci sınıf İngilizce dersinde okuma öncesinde görsel araç olarak sözcük bulutunun kullanımının 

kelime öğrenme başarısına ve kalıcılığına etkisi olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Üç grup ön test-son 

test yarı deneysel desen ile gerçekleştirilen araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Mehmet Yağcıoğlu 

Ortaokulu’nda 7. sınıfa devam eden 75 öğrencinin katılımıyla 3 haftalık bir uygulama sürecinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin kelime öğrenme ve öğrenmenin kalıcılık düzeyini ölçmek amacıyla 

Sözcük Bilgisi Ölçeği (SBÖ) (Vocabulary Knowledge Scale) kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel istatistik 

ve parametrik olmayan verilere uygulanan Kruskall-Wallis testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okuma 

öncesi etkinliklerde sözcük bulutu ve sunumun her ikisinin de kelime bilgisini öğrenmede sadece tekrar ve tahmin 

yönteminden daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okuma öncesinde uygulanan üç yöntemin de kelime 

öğrenme düzeyini arttırdığı; ancak görsel araçlar aracılığıyla gerçekleştirilen kelime öğretim yönteminin, 

öğrenmeye daha yüksek oranda katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilere uygulanan yarı 

yapılandırılmış görüşme sonucunda, öğrencilerin sözcük bulutu ve slayt uygulamalarını gayet olumlu ve kendileri 

için faydalı görsel araçlar olarak gördüğü ortaya çıkmıştır. 
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Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullandıkları Yöntemlerin 
İncelenmesi 

Kerim Ünal, Serdarhan Musa Taşkaya, Soner Mehmet Özdemir 

Mersin Üniversitesi, Turkey, kerimunal73@gmail.com 

Türkiye’de yabancı dil dersi her kademede eğitim kurumunda verilmektedir. Ancak yabancı dil eğitiminin 

temelleri ilkokulda atılmaktadır. Yabancı dil dersi, ilkokul ikinci sınıfta haftada 2 saat olarak verilmektedir. Bu 

derse yabancı dil branş öğretmenleri girmektedir. Fakat, Türkiye’de yabancı dil branş öğretmeni eksikliği söz 

konusudur. Özellikle kırsal kesimlerde bu derslere yabancı dil branş öğretmenleri girememektedir. Böyle bir 

durumda bu dersleri sınıf öğretmenleri yürütmektedir. Çocuğun yabancı dile karşı tutumunun ve ilgisinin 

oluşacağı, yabancı dille bu ilk tanışma dönemi önemlidir. Bu dönemde uygun yöntem ve tekniklerle öğrencilere 

başta yabancı dil öğrenme sevdirilmeli ve kazandırılmalıdır. Ancak sınıf öğretmenleri, hizmet öncesi eğitimleri 

döneminde yabancı dil öğretimine yönelik olarak eğitim almamaktadırlar. Bu bakımdan, bu derslere giren sınıf 

öğretmenlerinin yabancı dil öğretimi sürecinde hangi yöntemleri kullandıklarının, yabancı dil öğretiminde ne tür 

etkinlikler uyguladıklarının ve bu konuda yaşadıkları sorunların bilinmesi oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin yabancı dil dersi öğretim yöntemleri konusundaki bilgi ve 

yeterlik durumlarının, kendi görüşleri doğrultusunda tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda veriler 

araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanacaktır. Formun 

güvenirliği için 5 sınıf öğretmenine ön uygulama yapılacaktır. Çalışma, 2015-2016 öğretim yılında Mersin il 

merkezinde yer alan ilkokullarda görev yapmakta olan 20 birleştirilmiş sınıf öğretmeni ile yürütülecektir. 

Katılımcıların seçiminde gönüllülük ve maksimum çeşitlilik gözetilecektir. Verilerin analizinde ise alt başlıklar 

daha önceden belirlendiği için betimsel analiz tekniği kullanılacaktır. Çalışma sonunda elde edilecek bulgulara 

dayalı olarak, bu konudaki eksikliklerin ve hataların giderilmesi ve nitelikli bir yabancı dil öğretimi konusunda 

ilgililere ve yetkililere yönelik çeşitli önerilerde bulunulacaktır. 
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Öğretmenlerin Öz Yeterlilik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Gürbüz Ocak1, İjlal Ocak2, Damla Kutlu Kalender3 

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turkey, gocak@aku.edu.tr 

2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turkey 

3Milli Eğitim Bakanlığı, Turkey 

Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri yerine getirmeleri, onların iyi eğitim almalarının 

yanı sıra, bu görev ve sorumlulukları yerine getirebileceklerine olan algıları ile yakından ilgilidir (Yılmaz, 

Köseoğlu, Gerçek ve Soran, 2004). Özyeterlik kavramı ilk olarak Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı’nda 

kullanılmıştır. Bu kurama göre bireyin davranışları bireyin çevresi ve zihinsel yetenekleri ile öz-yeterlik algısı 

sonucu oluşur. Bireyin belli bir performansı göstermek için yapılması gereken faaliyetleri planlayıp başarılı bir 

şekilde yapma durumuna ilişkin kendine ait yargılarına öz yeterlilik denir (Bandura,1986). Alanda öğretmen öz 

yeterliliği ile ilgili çok çalışma bulunup; öğretmenlerin belli bir durum karşısında öğretim durumlarını ne seviyede 

kullanabildiklerine ilişkin bireysel inançları ise öğretmen öz yeterliliği olarak tanımlanır (Gavora,2011). Browers 

ve Tomic (2000) ise, öğretmenlerin öz-yeterlik algısını öğretmen inançlarının öğrencilerin göstermiş oldukları 

davranışlara, akademik başarılarına, güç ya da yavaş öğrenen öğrencilerin öğrenme güdülerine olan etkileri olarak 

tanımlanmıştır. Öz yeterlik algısı yüksek öğretmenler, öğrencilerinin öğrenebilmesi için daha fazla emek harcar, 

hedeflerine ulaşmaları için öğrencilerini destekler ve onları yapacakları işlerde başarılı olacağına dair teşvik edici 

davranışlarda bulunur (Bandura,1994). Öz-yeterlilik algısının öğretmenler üzerindeki etkilerine bakıldığında 

eğitim açısından ne kadar önemli olduğunu yadsımamak gerekir. Ayrıca öğretmen öz-yeterliği öğrenci başarısını, 

derse karşı tutumlarını ve sınıf içinde olumlu davranışların gelişmesinde çok etkilidir. Alanda öz- yeterlilik algısı 

üzerine birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öz yeterlilik algılarının 

çeşitli değişkenlere göre belirlenmesine yönelik bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, öğretmenlerin öz 

yeterlilik algılarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu 

bağlamda yapılan bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin öz- yeterlilik algılarının belirlenmesi ve çeşitli 

değişkenlere göre karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda problem cümlesi “Öğretmenlerin öz-yeterlilik 

algılarına değişkenlerin (cinsiyet, okul türü, mesleki kıdem, eğitim durumu ve branş) etkisi nedir?” şeklinde 

tanımlanmıştır. Tarama modelinde desenlenen araştırmanın örneklemi, Afyonkarahisar ilinde görev yapan 357 

ilkokul ve ortaokul öğretmenleri oluşmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçları olarak “Öğretmen Yeterlilik 

Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin öz yeterlilik ölçeğinden aldıkları 

puanların dağılımına bakıldığında ölçekte yer alan maddelere ilişkin görüşlerinin “bireysel faktörler” boyutunda 

katılıyorum; “dışsal faktörler” boyutunda ise “katılmıyorum” ve “az katılıyorum” düzeyinde olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, araştırmada öğretmenlerin öz- yeterlilik algılarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

farklılık görülmezken, okul türü değişkeni açısından ilkokul öğretmenleri lehine, mesleki kıdem değişkeni 

açısından 16 ve üzeri yıl kıdeme sahip öğretmenler lehine, eğitim durumu değişkeni bakımından ön lisans mezunu 

öğretmenlerin lehine ve branş değişkeni açısından işitme engelliler öğretmenleri lehine anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 
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Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Anlayışları Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Gürbüz Ocak1, İjlal Ocak2, Damla Kutlu Kalender3 

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turkey 

2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turkey 

3Milli Eğitim Bakanlığı, Turkey, damlakutluu@gmail.com 

Eğitimde meydana gelen değişmeler ve gelişmeler ışığında öğretme-öğrenme anlayışında zamanla farklılığa sebep 

olmuştur. Bu bağlamda eğitimde birbirinden farklı iki öğrenme- öğretme anlayışı vardır. Bu öğretme ve öğrenme 

anlayışları ise geleneksel ve yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışları olarak ifade edilebilir (Aypay, 2011; 

Bıkmaz, 2011; Chen ve Elliot, 2004; Cheng, Chan, Tang ve Cheng, 2009; Oğuz, 2011; Şahin ve Yılmaz, 2011). 

Yapılandırmacı öğrenme öğretme anlayışı öğrenciyi merkeze alan, üründen ziyade sürece vurgu yapan, öğrencinin 

sorumluluk almasını ve bilgiyi yapılandırmasında aktif rol almasını benimseyen bir anlayıştır (Brooks ve Brooks, 

1999; Chan ve Elliott, 2004). Yapılandırmacı öğrenmede asıl olan bilginin öğrenen tarafından alınıp kabul görmesi 

değil, bireyin bilgiden nasıl bir anlam çıkardığıdır (Şaşan, 2002). Geleneksel anlayış ele alındığında ise, öğretmen 

merkezli, içeriğe yönelik, bilginin öğretmenden öğrenciye aktarımını merkeze alan ve öğrencinin genellikle yalnız 

çalıştığı bir anlayıştır (Cheng, Chan, Tang ve Cheng, 2009). Bu yaklaşıma göre öğretmenler sınıf içinde bilgi 

kaynağı olarak sadece kendilerini görürler, sahip oldukları bilgileri öğrencilerine aktarırlar (Brooks ve Brooks, 

1999; Özden, 2008; Senemoğlu, 2015). Öğretme-öğrenme anlayışları ile ilgili pek çok sayıda araştırma yapılmış 

olmasına rağmen, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öğrenme öğretme anlayışlarının çeşitli değişkenlere göre 

belirlenmesine yönelik bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, öğretmenlerin öğretme-öğrenme 

anlayışlarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmasına gereksinim duyulmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışlarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre 

karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda problem cümlesi “Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışlarına 

değişkenlerin (cinsiyet, okul türü, mesleki kıdem, eğitim durumu ve branş) etkisi nedir?” şeklimde tanımlanmıştır. 

Tarama modelinde desenlenen araştırmanın örneklemi, Afyonkarahisar ilinde görev yapan 357 ilkokul ve ortaokul 

öğretmenleri oluşmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçları olarak “öğretme-öğrenme anlayışları ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışı alt 

boyutuna ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, araştırmada öğretmenlerin öğretme-

öğrenme anlayışlarının cinsiyet, okul türü, mesleki kıdem ve branş değişkenlerine göre anlamlı fark tespit 

edilmemiştir. Fakat eğitim durumu değişkeni bakımından ön lisans mezunu öğretmenlerin geleneksel anlayışı 

benimsediği sonucuna ulaşılmıştır. 

 



 
 

220 
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Matematiksel modelleme, gerçek bir dünya durumu ya da probleminden yola çıkarak öğrencilerin varsayımda 

bulunma, matematiksel bir model oluşturma, oluşturdukları modelle bu gerçek dünya problemini çözme ve daha 

sonrasında çözümü yorumlama, doğrulama ve açıklama döngüsü olarak tanımlanabilir. Araştırmanın amacı 7. sınıf 

öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözme başarısında matematiksel modelleme etkinliklerinin etkisini 

belirlemektir. Bunun yanı sıra uygulamaya katılan öğrencilerin matematiksel modelleme etkinliklerindeki 

matematiksel modelleme yeterlikleri incelenmiştir. 7. sınıf öğrencilerine araştırmadan önce ''Gerçek yaşam 

durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri kurar.'', ''Birinci dereceden bir bilinmeyenli 

denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.'', '' Yüzde ile ilgili problemleri çözer.'', ''Doğru ve ters orantıyla 

ilgili problemleri çözer.'' kazanımları verilmiştir. Uzman görüşü alınarak oluşturulan Başarı testi ile öğrencilere 

uygulanan Ön Test ile de öğrencilerin cebirsel sözel problemleri çözme başarıların oldukça düşük olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bir sorunun çözümüne yönelik bir eylem planı ile gerçekleştirilen araştırma, nicel ve nitel yöntemler bir 

arada kullanıldığı için karma yöntemle yapılmıştır. Ön test sonuçlarına ve matematik başarılarına göre öğrenciler 

önce üç düzey olarak belirlenmiş ve aralarındaki ilişkiye göre üç kişilik 5 grup oluşturulmuştur. 4 adet 

matematiksel modelleme etkinliği, her bir etkinlik 3 saat sürecek şekilde uygulanmıştır. Matematiksel modelleme 

etkinlikleri öğrencilerin düzeyine uygun olacak şekilde seçilerek uyarlanmış ya da araştırmacı tarafından 

oluşturulmuştur. Her etkinlik sonrasında öğrencilerle yapılan görüşmeler ve etkinlik gözlemleri göz önüne alınarak 

bir sonraki etkinliğe karar verilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda araştırmacı günlüğü, araştırmacı gözlemleri, 

öğrenci günlükleri ve yarı yapılandırılmış görüşmeler veri toplama aracı olarak kullanılırken; nicel boyutunda Ön 

Test – Son Test olarak bir Başarı Testi kullanılmıştır. Nicel bulgulara göre öğrencilerin matematiksel modelleme 

etkinliklerinden sonraki son test puanlarında bir artış meydana geldiği ve SPSS ile yapılan analizler sonucu 

matematiksel modelleme etkinliklerinin cebirsel sözel problem çözme başarısına olumlu bir etkisinin olduğu 

görülmüştür. Nitel boyutta ise öğrencilerin matematiksel, sözel kavrama ve genel bilgi yeterlikleri bazında ilerleme 

gösterdiği ve bu yeterliklere sahip öğrencilerin hem matematiksel modelleme etkinliklerinde ilerleme 

gösterebildiği hem de cebirsel sözel problemlerin çözümünde başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenci 

gruplarının matematiksel modelleme etkinlikleri ilerledikçe daha üst matematiksel modelleme basamaklarına 

ulaşabildiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak çalışma yapılan grubun matematik dersinde matematiksel modelleme 

etkinliklerinin uygulanması ile öğrencilerin cebirsel sözel problemleri çözme başarısının arttığı söylenebilir. 

Ayrıca grup içi etkileşim ile öğrencilerin matematiksel modelleme yeterliklerine sahip olmasalar bile arkadaşları 

yardımı ile problemi çözümünde katkı sağladığı ve hatta bu yeterlikleri kazandığı da ulaşılan sonuçlar arasındadır. 
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Making Biomass Energy Concrete through Experimenting on Food 
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The purpose of this study was to make biomass energy clear for middle school students. Energy is a core concept 

in science education so it is included all science curricula all around the World. Energy concept, in general, is 

delivered through one by one by taking into account its type with their applications. However, it seems that biomass 

energy is mainly introduced conceptually. Biomass energy is important not only in industry but also surviving of 

people. In the current science instruction, students learn the energy needed for human body and where it comes 

from. However the missing point in general is how the plants give energy to human body. Students see the nut and 

say it has energy that is a memorized knowledge. In addition to this, students need to observe the effect of energy 

in the plants like observing the effect of kinetic energy when a toy car hit the wall. Therefore, an activity-based 

learning environment was prepared to achieve this purpose. 30 students of 6th grades were participated in the 

study. The activity consisted of comparing the amount of energies of some plants, which were paper, corn, peanut, 

nut, and a piece of plant that each student wanted to learn its biomass energy. Energy comparison was made through 

burning each plant. In order to do this a can was filled with 20 ml of water. Each plant was burned under the can. 

Then, water temperature was measured by using a thermometer inside the can. Students wrote down the initial and 

final temperature of the water on a work sheet. The mass of each plant was taken as 55 g. Therefore, students could 

compare the biomass energies of the plants by looking the increase in temperature. Further analysis was made 

through calculating the energy given from the plant to the water. Then, this energy was compared with the energy 

given to human body shown on each pack of the plant. Students discussed the similarities or differences based on 

this comparison. At the end of the activity students answered seven questions and discussed with the help of 

teacher. The activity was conducted by group works. The data was collected through a work sheet including data 

collection table and questions and a reflection paper completed after the activity was conducted. The data was 

analyzed descriptively. The work sheet allowed us to investigate students’ abilities on data recording and inferring 

from the data. Students’ essays on the reflection paper revealed that the activity was useful in making biomass 

energy concrete in students’ minds. Students also highlighted that the activity was amusing. Findings suggested 

that biomass energy would be introduced not only from the biological aspect but also from the physics aspect that 

could provide a more contextual and meaningful learning. 
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Dijital Çağda Bağlantıcı Öğrenme: Nedir? Nasıl Uygulanır? 
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Siemens (2004) tarafından, dijital çağda öğrenmeyi açıklayan bir kuram olarak ortaya atılan bağlantıcılık 

(connectivism) gerçekten yeni bir öğrenme kuramı mı mıdır? Yoksa, bağlantıcılık var olan öğrenme kuramlarının 

yeni nesil teknolojiler bağlamında yeniden yorumlanması mıdır? Bu sorular tartışılırken, bugünün öğrencilerinin 

çoğunun akıllı cep telefonlarına sahip oldukları ve her an her yerde yeni bilgiye eriştikleri, yenisi ürettikleri gerçeği 

gözden kaçırılmamalıdır. Öte yandan, yüz-yüze sınıflarda özellikle de anlatıma dayalı olarak yürütülen ders saatleri 

çoğu öğrenci için oldukça sıkıcı ve verimsiz olabilir. Bununla birlikte, öğrenciler, gerek öğrenme biçimleri ve 

tercihleri, gerekse özellikle yükseköğretimde sınıfların kalabalık olması nedenleriyle, yüz-yüze derslerde sunulan 

öğrenme etkinliklerinde kendilerini yeterince ifade edemeyebilirler. Pek çok öğreticinin de deneyimlediğini tahmin 

edebileceğimiz bu gibi durumların giderek artması, öğreticilerin yeni nesil öğrenenlerin gereksinimlerini 

karşılayacak daha zengin öğrenme yaşantılarını tasarlamalarını ve sunmalarını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu 

nedenle, mobil öğrenmeyi vurgulayan bağlantıcı öğrenmenin öğreticiler tarafından anlaşılması ve geleneksel yüz-

yüze öğrenme-öğretme süreçlerinin bağlantıcı öğrenmeyi destekler biçimde yeniden geliştirilmesi önemlidir. Bu 

kuramsal temelli bildirinin amacı, bağlantıcı öğrenmenin ne olduğu ve yüz-yüze öğrenme-öğretme süreçlerini 

destelemek amacıyla nasıl uygulanabileceği konularını açıklamaktır. Bu kapsamda, alanyazında bağlantıcı 

öğrenmeye yönelik yapılan tanımlamalar ve açıklamalar temalaştırılarak “bağlantıcı öğrenme nedir?” sorusuna 

yanıt aranmıştır. Bununla birlikte, alanyazın, araştırmacının e-öğrenme deneyimleri ve e-öğrenme çalışan 

uzmanların görüşleri dikkate alınarak “bağlantıcı öğrenme nasıl uygulanır? sorusuna yanıt aranmıştır. Bu soru 

kapsamında, bağlantıcı öğrenme sürecinde kullanılan teknolojiler, öğrenme ortamları, öğrenci ve öğreticilerin rol 

ve görevleri ile etkinlik örnekleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada yer alan etkinlik örnekleri, ortaöğretim ve 

yükseköğretim düzeyindeki çoğu dersin öğrenme-öğretme süreçlerinde kolaylıkla uygulanabilecek veya bu 

derslerin amaçları ve içerikleri doğrultusunda uyarlanabilecek türde etkinliklerdir. Bu bildiri kapsamındaki 

sorulara verilen yanıtların, e-öğrenme, bağlantıcı öğrenme, mobil öğrenme, harmanlanmış öğrenme konularında 

çalışan araştırmacılara ve derslerini değişik öğrenme ortamları ve etkinlikleri ile geliştirmek, zenginleştirmek 

isteyen öğreticilere yardımcı olacağı ümit edilmektedir. 

Siemens, G. (December, 2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. 

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm adresinden erişilmiştir. 
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Literature shows the importance of personal and social responsibility for people to play an active role in their 

community and to face life challenges. The Teaching Personal and Social Responsibility (TPSR) model (Hellison, 

2011) promotes responsibility through physical activity and has been applied, although not exclusively, with 

youths in physical education and after-school programs. The Personal and Social Responsibility Questionnaire 

(PSRQ) was constructed to assess personal and social responsibility quantitatively in a way that aligns with the 

TPSR model (Li et al., 2008). Because of its alignment with this well-established model and important youth 

outcomes, the PSRQ has already been translated and validated for physical education contexts in Spanish (Escarti 

et al., 2011), in Turkish (Agbuda, 2014) and South Korean (Lee, 2012). Developing personal and social 

responsibility is an issue in other contexts as well, such as in higher education (Hersh & Schneider, 2005). 

However, assessment in higher education is often solely based on achievement indicators like grades and GPA, 

leaving behind some other important goals, such as students’ autonomy and responsibility development (Tam, 

2001). 

The aim of this communication is to present the French-translation of the Personal and social responsibility 

questionnaire (Li et al., 2008) and its validation in a Canadian higher education context. The PSRQ was translated 

into French following Vallerand (1989)’s cross-cultural validation strategy. It consists of two sections: the first 

contains demographical variables such as gender, age and past study programs; the second presents 14 items tied 

to the foundational responsibility goals of the TPSR model, spread on a 6-point Likert scale ranging from “Very 

strongly disagree” to “Very strongly agree”. The French-translated questionnaire was distributed to 221 first-year 

students enrolled in either a Kinesiology or a Physical Education and Health Teacher Education program. 

In a first step, a principal factor analysis (PAF) with varimax rotation was performed. Two complex or poorly 

represented items (respectively items 5 and 8) were removed. Unlike Li et al. (2008), Escarti et al. (2011) and 

Agbuga (2014) studies, a three factor solution (Respect [α = .618]; Leadership and caring [α = .801]; Personal 

responsibility [α = .849]) explaining 50.280 % of total variance was obtained. A high degree of redundancy (81 

%) was noted between the original and the reproduced correlation matrix. In a second step, a principal factor 

analysis (PCA) with varimax rotation was computed in order to force a two factors solution similar to the ones 

identified above. The loadings for the two factors (F1 : Social responsibility [α = .801]; F2: Personal responsibility 

[α = .849]) were moderate to high (.539 to .818). The factorial solution explained 49.825% of total variance, but a 

moderate degree of redundancy (43%) was noted which seems to weaken this second solution. In conclusion, this 

first validation of PSRQ in a French speaking higher education setting is satisfactory. The divergent solution 

obtained in this study may be due to differences in the participants’ age and development, and school context.  
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Becerisinin Öğretiminde İpucunun Giderek Arttırılması Yönteminin Etkililiği 

Halil Uysal, Aysun Çolak 
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Teknoloji insanların hayatını etkileyen dinamik bir yapıdır. Bilgisayar ise her alanda, teknolojinin temel taşlarından 

biri olarak yıllardır hayatımızda yer almaktadır. Bilgisayar kullanımı günümüzde daha okula başlamadan evlerde 

çocukların hayatına girmekte ve yükseköğretime kadar her kademede bir öğrenme-öğretme aracı olarak 

kullanılmaktadır. Bilgisayar ortamında resmi yazı, ödev, mektup gibi yazışmaların düzenleneceği Microsoft Office 

paketi içerisinde yer alan kelime işlemci Word’dür. Bilgisayarlar başlarda normal gelişim gösteren kişilerin 

kullanımına sunulmasına rağmen, yetersizliği olan bireyler tarafından da gün geçtikçe kullanılabilir hale 

gelmektedir. Özellikle yetersizliği olan bireyler bilgisayar sayesinde daha farklı öğrenmeler yaşayabilmektedirler. 

Son on yılda yetersizliği olan bireylere bilgisayar teknolojileriyle yardım etme bir amaç halini almıştır. Bu gruptaki 

bireyler çeşitli sebeplerden dolayı yazı yazmada, kalem tutmada güçlük yaşayabilmektedirler. Ancak çeşitli 

teknolojik destekler sayesinde bu beceri alternatif yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. 

Alanyazın incelendiğinde bilgisayar veya yardımcı teknoloji kullanımıyla akademik beceriler ve diğer becerilerin 

öğretiminde, ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretim, artan bekleme süreli öğretim, eşzamanlı ipucuyla öğretim, 

video ipucu ve videoyla model olma gibi birçok bilimsel dayanaklı uygulamanın kullanıldığı görülmektedir. 

İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim de etkililiği kanıtlanmış yöntemlerden birisidir. Zihinsel yetersizlikten 

etkilenmiş bireyler pek çok beceriyi teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan araçlarla edinebilmektedirler. 

Bu çalışmanın amacı, zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylere word belgesine yazı yazma ve çıktı alma 

becerisinin öğretiminde ipucunun giderek arttırılması yönteminin etkililiğini araştırmaktır. Araştırmanın bağımsız 

değişkeni ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretim yöntemidir. Bağımlı değişken ise word belgesine yazı yazma 

ve çıktı alma becerisidir. Araştırmaya, hafif düzeyde zihin yetersizliği tanısı almış kaynaştırma eğitimine devam 

eden 9 ve 10 yaşlarında iki erkek çocuk katılmıştır. Çalışma tek-denekli araştırma yöntemlerinden katılımcılar 

arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli ile yürütülmüştür. Hedef beceride ölçüt karşılandıktan bir ve üç hafta 

sonra izleme oturumları düzenlenmiştir. Araştırmada genelleme oturumları ön-test son-test genelleme şeklinde 

planlanmış ve farklı araç ve ortamlara genellemeleri amaçlanmıştır. Araştırma sonunda çalışmaya katılan 

öğrencilerden sosyal geçerlik verileri toplanmıştır. Araştırma bulguları grafiksel analiz yoluyla analiz edilmiştir. 

Araştırma bulguları sonucunda iki öğrencinin de video model ile bu beceriyi %88 doğrulukta öğrendikleri ve bu 

beceriyi öğretim sona erdikten 3 hafta sonra da korudukları görülmüştür. Sosyal geçerlik bulgularında ise her iki 

katılımcı da bu çalışmaya ilişkin olumlu görüş belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular alanda yapılmış diğer 

araştırmaların bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 
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Öğretmen Adaylarının Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik 
İnançları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması 

Kerim Ünal, Tuğba Yanpar Yelken 

Mersin Üniversitesi, Turkey; kerimunal73@gmail.com 

Bilimin ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, bireye bilgiyi doğrudan aktarmak yerine, bilgiyi nasıl elde 

edebileceğinin ve kullanabileceğinin yolları öğretilmelidir. Çünkü öğrenmenin doğası, bireylerin diğerleriyle ve 

çevresiyle etkileşime girmesi ve sosyal uygulamalara katılması sürecini, bireyin grup içinde etkileşime girmesi ve 

işbirliği yapması sürecini ve sosyal olarak bilginin yapılandırılması sürecini içermektedir. Bu süreçleri bir araya 

getirmek ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için öğretmenlerin nitelikleri büyük önem kazanmaktadır. 

Bu niteliklerden biri de böyle bir ortamı oluşturabilmek için hangi öğrenme yöntemlerini kullanmaları gerektiğini 

bilmeleridir. 

Bu yöntemlerden bir tanesi de öğrencilerin bilgilerini kullanabilecekleri gerçek ya da gerçeğe yakın sosyal 

ortamların oluşturulmasına olanak tanıyan durumlu öğrenme yöntemidir. Durumlu öğrenme yöntemiyle, öğretmen 

bilginin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını sınıfta teknolojinin sağladığı olanaklar (sanal ortamlar, web ortamları 

gibi) yardımıyla gösterebilir. Ancak, öğretmen adayları, bu tür öğrenme ortamlarını oluşturma konusunda 

kendilerini ne kadar yeterli görmektedirler? 

Bu çalışmada, hem öğretmen adaylarının hem de öğretmenlerin sınıf ortamında durumlu öğrenme ortamlarını ne 

kadar gerçekleştirebileceklerine yönelik öz-yeterlik inançlarını ortaya koyacak bir durumlu öğrenme ortamları öz-

yeterlik ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmacılar tarafından geliştirilen 51 

maddelik ölçek, 2015 – 2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıfta 

okuyan 331 öğrenciye uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde 22 veri, normallik testi sonucunda analizden 

çıkarılmıştır. 309 veri üzerinden yapılan faktör analizi sonucunda, güvenirlik katsayısı (KMO) 0,922; p=0.000; 

X2= 3599,995 olan 25-maddelik ölçek oluşturulmuştur. Tek faktörlü üç alt boyuttan oluşan ölçeğin açıkladığı 

toplam varyans 51,132’dir. Dokuz maddeden oluşan birinci faktörü “Öğrenme Desteği” (α=0,865), dokuz 

maddeden oluşan ikinci faktörü “Öğrenme Etkinlikleri” (α=0,871) ve yedi maddeden oluşan üçüncü faktörü de 

“İçerik” (α=0,841) olarak isimlendirilmiştir. 
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ORAL PRESENTATIONS 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 
Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Bilgi türleri 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels savoirs ? 
Teaching and training today for tomorrow: Which knowledge? 

Educar y formar hoy para mañana: ¿Cuáles saberes? 

 
 

Öğretmen Adaylarının Bilişsel Alandaki Hedefleri Bloom Taksonomisine Göre Analiz 
Etme Becerilerinin İncelenmesi 

Mükerrem Akbulut Taş, Ayşegül Karabay 

Çukurova Üniversitesi, Turkey, mtas@cu.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan bilişsel alanla ilgili 

hedefleri yenilenen Bloom Taksonomisine göre analiz etme becerilerinin incelenmesidir. Programın hedef 

boyutunun; içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme ögelerinde gerçekleştirilecek olan etkinliklere yön 

veren en temel öge olduğu göz önünde bulundurulduğunda öğretmen adaylarının hedef ifadesini analiz etme 

becerisi önemli bir öğretim yeterliği olarak görülebilir. Bloom’un yenilenen taksonomisi, bilgi boyutu ve bilişsel 

süreç boyutu olarak iki temel boyuttan oluşmaktadır. Yenilenen taksonominin bilgi boyutunda; olgusal bilgi, 

kavramsal bilgi, işlemsel bilgi ve bilişsel farkındalık bilgisi yer almaktadır. Dolayısıyla bir hedef ifadesinin 

uygunluğunu belirlemek; öğretmen adaylarının sadece bilişsel süreç değil aynı zamanda bu süreçlerde kullanılacak 

olan bilgilere de sahip olmasını ve bunu kullanabilmesini gerektirmektedir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının, 

Bloom’un yenilenen taksonomisini hem bilişsel süreç boyutundaki öğrenme düzeyleri hem de bilgi boyutundaki 

bilgi türlerini kullanarak ölçme aracında belirtilen bilişsel alandaki hedef ifadelerini analiz etmeleri 

beklenmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının “Bilişsel Alan Hedef Analizi Performans Görevi” (BAHAP) testinden aldıkları puanlar 

öğrenim düzeyine, bölüme ve Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi akademik başarı durumuna göre farklılık 

göstermekte midir? 

2. Öğretmen adaylarının BAHAP testinde hedefleri sınıflama nedenine ilişkin açıklamalarının niteliği öğrenim 

düzeyine ve bölüme göre nasıldır? 

Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmada basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmanın örneklemini ilköğretim bölümündeki sınıf, sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmenliği ana bilim 

dallarında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, 

araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan kişisel bilgi formu ve “Bilişsel Alan Hedef Analizi Performans Görevi” 

(BAHAP) ölçme aracı kullanılarak toplanacaktır. Ölçme aracı iki görevden oluşmaktadır. Birinci görevde, verilen 

bir hedef ifadesinin, bilgi türüne ve bilişsel süreç boyutuna göre sınıflandırılması istenmektedir. İkinci görevde ise 

yapılan sınıflamanın nedeninin açıklanması istenmektedir. Araştırma verilerinin analizinde nicel ve nitel veri 

analiz yöntemleri kullanılacaktır. Araştırmanın veri toplama süreci ve analiz aşaması devam etmektedir. 
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Ortaöğretim Öğrencilerinin Simya Hakkındaki Bilgi Düzeyleri 

Mustafa Ergun 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, mergun@omu.edu.tr 

Son yıllarda kimya dersi öğretim programında yapılan değişikliklerle birlikte simya ve simyacı kavramı öğretim 

programlarına ve dolayısıyla ders kitaplarına girmeye başlamıştır. Var olduğundan beri insanoğlunun ilgisini çeken 

temel konuları kendine amaç edinmiş olan simyacılar yaptıkları çalışmalarla kimyanın temellerinin oluşmasında 

önemli bir rol oynamıştır. Her ne kadar bir bilim dalı olarak kabul edilmese de özellikle kimyada kullanılan bazı 

önemli metotların ve deney araç gereçlerinin gelişmesinde tarihsel bir öneme sahiptir. 

Ortaöğretim kimya dersi 9. sınıf ders programı kapsamında kimya öğretmenleri tarafından öğrencilere insanların 

antik çağlarda maddeye bakış açılarını kazandırmak amacıyla ele alınan simya ve simyacı kavramı öğrencilerin 

ilgisini çekmektedir. Maalesef aynı konuyu anlatma ilgisi öğretmenlerde gözlenememektedir. 

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin simya ve simyacı kavramı ile ilgili sahip oldukları bilgi düzeyleri ve 

bunların sınıf düzeyindeki değişimlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Karadeniz bölgesindeki 

bir ortaöğretim kurumundaki 326 lise öğrencisine araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Simya Başarı Testi 

(SBT) uygulanmıştır. 15 sorudan oluşan başarı testinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve ölçme 

aracının Kuder Richardson 21 değeri .78 olarak hesaplanmıştır. Ölçme aracının uygulanmasından sonra her sınıf 

seviyesinden 4 gönüllü öğrenci ile yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmış ve simya ile ilgili kavramların derste 

ele alınış durumları ve öğrenci görüşleri alınmıştır. 

Elde edilen bulgular ışığında yapılan analizlere göre sınıf seviyesi ile simya bilgisi arasında anlamlı bir fark 

olmadığı, lise öğrencilerinin simyacıları tanımadığı ve simyacıların kimya biliminin gelişmesine ne türden katkıları 

olduğu konusunda yeterinde bilgi sahibi olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerle yapılan mülakatlar sonucunda 

konunun sözel ifadeler içermesinden dolayı çok fazla önemsenmediği ve simya ile kimya arasındaki ilişkinin net 

olarak algılanmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında kimya dersi öğretim programındaki 

simya kavramının ele alındığı ilk kimya konusu olması dolayısıyla önerilerde bulunulmuştur. 
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Ortaokul Fen ve Matematik Sınav Sorularının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine 
Göre Analizi 

Muharrem Duran, Suphi Önder Bütüner 
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Öğrencilerin bilgiye ulaşabilmeleri; ezberden çok, kavrayarak öğrenme, karşılaşılan yeni durumlarla ilgili 

problemleri çözebilme ve bilimsel yöntem sürecini de kapsayan üst düzey zihinsel süreç becerilerine sahip olmaları 

ile mümkün olabilmektedir (Dindar ve Demir, 2006). Öğretmenler, etkili sorularla öğrencilerin üst bilişlerinin ve 

öz farkındalıklarının gelişimine katkıda bulunabilirler (Black ve diğ. 2006). Üst düzey sorular, alt düzey sorulara 

göre derin kavramsal öğrenmeyi uyarmakta ve daha iyi bir öğrenme sağlamaktadır (McDermott et. al., 2014 ). 

Okullarda öğretmenler, öğrencilerin ilgili konu veya kavramı öğrenip öğrenmediğini çoğu zaman sınav soruları ile 

belirlemeye çalışırlar. Sınav sorularının niteliğinin, öğrencilerin öğrenme biçimlerine ve çalışma alışkanlıklarına 

etkileri dikkate alındığında sınav sorularının niteliğinin araştırılmasının önemi açıktır. Bu çalışmada Matematik ve 

Fen öğretmenlerinin yaptıkları sınavlardaki soruların bilişsel düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, 

Yozgat il merkezindeki ortaokullarda fen ve matematik öğretmenleri tarafından uygulanmış sınav sorularının, üst 

düzey bilişsel becerileri ölçmeye dönük olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bilgi sağlayacaktır. 

Öğrencilerin matematik başarıları ile fen başarıları arasında doğru yönde ilişkinin bulunması (TIMS,1999, 2011,) 

bu iki disiplinin birlikte değerlendirilmesini zorunlu kıldığından çalışmadan elde edilen sonuçlar literatüre katkı 

sağlayacaktır. 

Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Yozgat il merkezinde bulunan 9 

ortaokulda görev yapan Matematik ve Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin hazırlamış olduğu 49 adet matematik 

sınav kağıdı ve 50 adet Fen ve teknoloji sınav kağıdı oluşturmaktadır. Sınav kâğıtları öğretmenler tarafından 2015-

2016 öğretim yılının 1. döneminde uygulanmıştır. Sınav sorularının analizi revize edilmiş Bloom taksonomisine 

göre yapılmıştır. Matematik ve Fen sınav kâğıtlarındaki soru düzeyleri iki ayrı uzman tarafından sınıflandırılmıştır. 

Uzmanların soru seviyelerinde farklı görüş belirttiği sorular, üçüncü uzmana gösterilerek çoğunluğa dayalı olarak 

soru düzeylerine karar verilmiştir. 

Ortaokullarda Matematik ve Fen sorularının bilişsel düzeyleri değerlendirildiğinde tüm sınıf düzeylerinde Fen 

dersi için yalnızca 2 soru analiz seviyesinde iken matematik dersi için bu sayı 28’dir (%4). Diğer soruların tamamı 

bilgi, anlama ve uygulama düzeylerindedir. Yüzde bazlı bakıldığında matematik sınav sorularının %25’i bilgi, 

%37’si, anlama, %34’si uygulama düzeyinde yer alırken, fen ve teknoloji dersi sınavlarında sorulan soruların ise 

% 67 bilgi, % 26 anlama, % 12 uygulama düzeyindedir. Bu sonuçlara göre her iki disiplin içinde üst düzey bilişsel 

soru sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Bu alanda yapılmış çalışmalarda benzer sonuçlar elde edilmiştir. Özcan 

ve Oluk (2007), Tanık ve Saraçoğlu (2011) ve Gökulu (2015), fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınav sorularının, 

Güler, Özdemir ve Dikici (2012) ise matematik sınav sorularının analizini yapmışlardır. Elde edilen bulgulara göre 

sınav sorularının büyük ölçüde alt bilişsel seviyelerde (Bilgi, Anlama ve Uygulama) yoğunlaştığı görülmüştür. 

Uluslararası sınavlarda ülkemiz öğrencilerinin matematik ve fen başarılarının düşük olmasının nedenlerinden biri 

sınav sorularının büyük ölçüde alt bilişsel seviyelerde yoğunlaşması olabilir. 

2004 yılında ders kitaplarının yapılandırmacı kuram çerçevesinde şekillendirildiği bilinmektedir. Ölçme ve 

değerlendirme boyutunda da düzey belirlemeye yönelik değerlendirme yerini biçimlendirici değerlendirmeye 

bırakmıştır. Bu durumun yansıması olarak öğretmenlerin derslerinde ve sınavlarında öğrencilerin üst düzey 

düşünme becerilerini yoklayan sorular sorması ve öğretimlerini de bu şekilde yapılandırmaları beklenmektedir. 

Ancak çalışma sonuçları bunun tersi bir durumun varlığını ortaya koymuştur. İlerleyen çalışmalarda, öğretmenlerin 

sınavlarında büyük ölçüde bilgi ve anlama düzeyinde soruları tercih etmelerinin nedenleri derinlemesine 

araştırılabilir. Öğretmenlere yenilenen Bloom taksonomisi ve bu taksonomiye göre her düzeyde nasıl soru 

yazılabileceğine yönelik kurslar düzenlenebilir. 
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Öğretmen Adaylarının Materyal Tasarımı Öz-yeterlik İnanç Düzeylerinin 
Teknopedagojik Alan Yeterlikleri (TPACK) Bağlamında İncelenmesi 

Ebru Bakaç1, Raşit Özen2 

1Sinop Üniversitesi, Turkey 

2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turkey, ebruli_2239@hotmail.com 

Öğretmen yetiştirme sisteminin tüm bileşenlerinin, sürekli bir değerlendirme süreci içinde sorgulanması, bugünün 

ve geleceğin gerektirdiği nicelik ve nitelikte öğretmen yetiştirmek için sürekli iyileştirmelerin yapılması 

gerekmektedir (Azar, 2011). Bu amaçla son yıllarda oluşturulan öğretmen eğitim programlarının teknoloji ile 

entegrasyonuna büyük bir önem verilmektedir. Teknoloji entegrasyonuna yönelik olarak hazırlanan programlardan 

birisi de Teknopedagojik Alan Yeterlikleri (TPACK) olarak isimlendirilen ve Shulman (1986) tarafından içerik 

bilgisi (IB), pedagoji bilgisi (PB) ve teknoloji bilgisi (TB) bileşenlerini temele alarak hazırlanan modeldir. İçerik 

bilgisi, öğretilecek ya da öğrenilecek konu alanını; pedagoji bilgisi, uygulamalar, süreçler, stratejiler, işlemler ve 

öğretme öğrenme yöntemlerini; teknoloji bilgisi, bilgisayar, internet, video gibi modern teknolojiler ile yaygın 

olarak kullanılan karatahta ve kitapları kapsamaktadır (Koehler ve Mishra, 2009). Teknopedagojik Alan 

Yeterliklerinin geliştirilmesinin öğretmen adaylarının alanlarına yönelik materyaller tasarlamaları ve kullanmaları 

üzerine de olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir; çünkü günümüz öğretmenleri ders materyallerini 

tasarlamada büyük ölçüde teknolojiden yararlanmaktadırlar. Tokmak, Yanpar ve Konokman (2013) öğrencilerin 

materyal tasarlama sürecinde gelecek yaşamlarında kullanabilecekleri teknolojik pedagojik alan bilgisi ile uyumlu 

tecrübeler edindiklerini belirtmektedirler. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının materyal 

tasarımı öz-yeterlik inanç düzeylerinin teknopedagojik alan yeterlikleri bağlamında incelenmesidir. Araştırma 

tarama modeli şeklinde planlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ikinci 

döneminde Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenimlerine devam eden son sınıf öğrencileri oluşturacaktır. 

Araştırma grubuna bu öğrencilerin dahil edilmelerinin nedeni son sınıf öğretmen adaylarının kendi alanları ile ilgili 

alan bilgisi, teknoloji bilgisi ve pedagoji bilgisine diğer sınıf düzeylerine nazaran daha ileri bir düzeyde sahip 

olduklarının düşünülmesidir. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarına Kabakçı Yurdakul vd. (2012) tarafından 

geliştirilen Teknopedagojik Eğitim Yeterlik Ölçeği ile Bakaç ve Özen (2015) tarafından geliştirilen Materyal 

Tasarımı Öz-yeterlik İnanç Ölçeği uygulanacaktır. Araştırmanın verileri betimsel istatistikler ve ANOVA 

kullanılarak analiz edilecektir. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının teknopedagojik alan yeterlikleri ile 

materyal tasarımı öz-yeterlik inanç düzeyleri arasında var olduğu düşünülen ilişkiler ortaya konularak bu alanda 

çalışan araştırmacılara ve öğretmen eğitimi alanında görev yapan akademisyenlere yönelik önerilerde 

bulunulacaktır. 
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Analyse didactique de quelques difficultés d’apprentissage d’étudiants universitaires en 
génétique 

Boujemaa Agorram1,2, Moncef Zaki2, Sabah Selmaoui1,2, Salaheddine Khzami1,2, 

 Abdelaaziz Razouki1, Mustapha Arfaoui1 

1Université Cadi Ayyad, EREF, Ecole Normale Superieure, Maroc 

2LIRDIST, Faculté des Sciences Dhar ElMahraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Maroc; bagorram@gmail.com 

Au cours des dernières décennies, le rôle de la génétique en matière de santé et de politique publique a augmenté 

de façon persistante, et de nouvelles connaissances en génétique continuent d'avoir des conséquences importantes 

pour les individus et la société. L’amélioration de la compréhension des citoyens en génétique permettra 

d'améliorer la communication concernant la génétique et ses Technologies, et d'aider à assurer leur utilisation 

appropriée. 

Nombreuses études montrent qu’en dépit des efforts d’introduction de la génétique dans les programmes scolaires, 

les étudiants trouvent des difficultés d’apprentissage de nombreux concepts de la génétique. Dans cette 

communication, nous présentons les résultats d’une enquête, par questionnaire réalisée auprès de 270 étudiants 

universitaires, relative à l’évaluation de leur connaissances en génétique. Cette étude permet de montrer que les 

acquis des étudiants en génétique sont faibles et d’identifier l’existence de nombreuses conceptions erronées 

concernant des concepts clés de la génétique. On a relevé par exemple quelques conceptions héréditaristes dont 

l’absence de référence à l’action de l’environnement dans l’expression du phénotype. L’analyse didactique permet 

aussi d’identifier les difficultés d’apprentissage de ces étudiants en génétique et de les catégoriser. Ce travail 

permettrait de sensibiliser les enseignants à ces difficultés d’apprentissage pour les surmonter dans leur pratique 

de classe. 
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L'interculturel à travers les manuels scolaires 

Samira Boubakour, Amina Meziani 

Université de Batna, Algérie; samira.boubakour@yahoo.fr 

Cette recherche se propose d’effectuer une analyse de la dimension interculturelle en tant que reconnaissance et 

acceptation de l’Autre dans différents manuels scolaires de l’école algérienne. Cette recherche a pour corpus les 

manuels de différentes disciplines : 

- Les langues nationales et officielles : il s’agit des manuels de l’arabe et de l’amazighe pour les niveaux moyen et 

secondaire. 

- Les langues étrangères : pour les langues française et anglaise aux niveaux moyen et secondaire. 

- L’éducation civique pour les paliers primaire et moyen 

- L’éducation religieuse pour les niveaux moyen et secondaire 

- L’Histoire pour les paliers primaire, moyen et secondaire 

La dimension interculturelle sera analysée en fonction de différentes approches de l’interculturel (Clanet 1993, 

Abdallah-Pretceille 1999, Verbunt 1994, Lipiansky 1989, etc.) et s’articulera autours des points suivants : 

- Respect de la différence culturelle et ethnique 

- Valorisation de la culture propre et respect de ce qui est différent de soi 

- Tolérance et respect de la diversité 

- Ouverture sur les individus appartenant à d’autres cultures 

- Aptitude à modérer le jugement 

Les différents contenus seront analysés dans une optique représentationnelle où les images, stéréotypes et préjugés 

seront étudiés afin de dégager quelle représentation de Soi et de l’Autre l’école algérienne véhicule-t-elle dans ses 

manuels scolaires et quels contenus interculturels présente-t-elle à ses apprenants. 

 

Caractéristiques des dispositifs didactiques sous-jacents aux activités d’enseignement-
apprentissage planifiées par de futurs enseignants du primaire en sciences humaines et 

sociales 

Anderson Araujo-Oliveira 

Université du Québec à Montréal, Canada, araujo-oliveira.anderson@uqam.ca 

Cette communication s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche triennal (2012-2015) subventionné par le 

Fonds de recherche québécois - société et culture (FRQ-SC) et portant sur les pratiques de futurs enseignants du 

primaire dans le domaine des sciences humaines et sociales. Elle présente des données partielles issues de l’analyse 

de contenu thématique mixte d’entrevues semi-structurées réalisées auprès de dix étudiants de la 4e année du 

Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement au primaire (BEPEP) en formation initiale à l’Université 

du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Aux fins de cette présentation, l’analyse se centrera particulièrement sur 

les caractéristiques des dispositifs didactiques inhérents aux activités d’enseignement-apprentissage planifiées par 

les futurs enseignants. Les résultats témoignent du recours à un dispositif didactique centré, d’une part, sur la 

construction d’un savoir peu (ou pas du tout) problématisé et, d’autre part, sur le dévoilement d’un savoir 

préexistant au sujet apprenant. Cette ambivalence dans la conception du dispositif didactique serait, d’ailleurs, 

accompagnée de la surdétermination des manuels scolaires par rapport à toute autre ressource didactique pertinente 

au développement des apprentissages en sciences humaines et sociales. 
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Quelle place pour les disciplines humanistes ? Une investigation auprès les 
universitaires 

Otilia Ignatescu, Rodica Nagy 

Université Stefan cel Mare de Suceava, Roumanie, otiliai@usv.ro 

Dans plusieurs pays de l’Europe, les réformes de l’éducation, précisément du curriculum, se caractérisent par une 

tendance commune : celle de diminuer, de réduire l’importance des disciplines humanistes (langues, littérature, 

histoire, philosophie, arts plastiques, musique), celles qui assurent la dimension culturelle de l’individu, soit par 

l’élimination des certaines disciplines (le cas du latin en France ou en Roumanie), soit par la reformulation des 

noms de disciplines au sens de leur donner une tournure, une orientation postmoderne, accessible et pragmatique 

(le cas de l’histoire en Roumanie, la dénomination par éducation à), soit par le regroupement de plusieurs 

disciplines (les études culturelles, les arts), soit par, au fur et à mesure, la réduction du nombre d’heures destinées 

à l’étude, à l’approfondissement de ces disciplines. Dans ce contexte, nous nous proposons de faire une 

investigation parmi des universitaires de diverses spécialisations, humanistes, sociales, techniques etc., au but 

d’identifier et de décrire leur perception et leur perspective par rapport aux mises actuelles des disciplines 

humanistes dans le processus de l’éducation. Notre investigation vise deux objectives fondamentales : d’une part, 

d’identifier et de mettre en relief la contribution de la formation humaniste dans le développement personnel et 

professionnel des sujets et, d’autre part, de sonder leurs perceptions en ce qui concerne la place des disciplines 

humanistes dans la formation scolaire au niveau d’opportunité, au niveau des contenus et de la méthodologie. Dans 

notre communication, nous allons donc présenter les résultats et les conclusions d’une recherche empirique à base 

de questionnaire visant établir la perception des universitaires en ce qui concerne la place des disciplines 

humanistes dans l’école contemporaine. 
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Saberes y competencias profesionales para la democratización del conocimiento en la 
formación docente. 

Monica Noemi Tissone 

Instituto de Formación Docente N° 186, Argentina, profmonicatissone@gmail.com 

Esta contribución pretende presentar un análisis teórico sobre la construcción de saberes durante el proceso de 

formación inicial para el profesorado del nivel secundario y su relación con el desarrollo de competencias 

profesionales en el inicio del trabajo docente concreto y real. Estas categorías de análisis permiten remitirse al 

concepto de Desarrollo Profesional Docente (Vezub,2009) en una escuela situada, complejizada por la Sociedad 

del conocimiento y la información (Castells,1996), lo que implica para los profesores ajustarse a nuevos escenarios 

dominados en general por la tecnología y la innovación de políticas educativas dirigidas a la inclusión e integración 

de las TIC, tanto como práctica social como curricular. 

Se presentará el avance de un estudio realizado en el ISFD N° 186 sobre estudiantes recibidos en el año 2014 y 

que comienzan a realizar sus primeros trabajos efectivos en escuelas secundarias asociadas en los espacios 

curriculares de Matemática e Historia, cuyo objetivo es: Conocer el impacto que las trayectorias formativas tienen 

en la construcción de competencias digitales y profesionales en la actividad didáctica de las prácticas cotidianas 

de Profesores Noveles del ISFD N° 186. 

El enfoque de este trabajo de investigación se basa en la Teoría de la Didáctica Profesional (Pastré, 2002, 2006, 

2007), por su contribución al análisis de las prácticas de enseñanza, ya que su fortaleza se centra en el análisis de 

la actividad y más precisamente, en el análisis del trabajo docente, en función de las competencias profesionales 

(estructura organizadora de la actividad, Pastré, 2007) aprendidas en y desde la acción didáctica. Como esta teoría, 

establece que el sujeto construye una relación continua entre el actuar y el aprender de y en su actividad, se percibe 

a priori la posibilidad de desentramar la articulación entre saberes consolidados durante la formación y saberes 

reconfigurados en situación de trabajo, tomando como unidad de análisis las competencias digitales y profesionales 

en construcción durante la situación didáctica (Brousseau, 1998) en la que transcurre la actividad.Es ante las 

situaciones complejas de la actividad que se movilizan estos saberes y competencias por las conductas 

anticipatorias que operan en la adaptación y que evidencian una inteligencia de la tarea (Pastré, 2002). 

Los saberes son siempre provisionales en situación de actividad didáctica por la cantidad de factores que inciden 

en su despliegue cotidiano y son las competencias construidas en la actividad didáctica las que permiten su 

visibilización. Resulta contradictorio si consideramos que en la formación inicial se transmiten saberes académicos 

creados en otros espacios y otros sujetos, que consituyen el tronco de un tipo de saber al que se le ortorga 

generalmente primacía. Poner en discusión los tipos de saberes y competencias profesionales desarrolladas en la 

práctica pedagógica desde una perspectiva prospectiva, favorecerá debatir las posibilidades y oportunidades para 

la democratización en el acceso al conocimiento público durante los procesos de formación inicial y permanente. 
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Enfoques Didácticos Renovados En Educación Superior: Experiencias En El Instituto 
Politécnico Nacional. 

Laura Montejano Castilllo, Rebeca Flores Delgado, Raquel Flores Delgado 

IPN, Méjico; lauramomx@yahoo.com 

Los retos que enfrenta la educación superior para encontrar los caminos que le permitan responder a los cambios 

acelerados que viven los entornos sociales actuales plantea la necesidad de construir formas distintas de educar. 

Los saberes y prácticas de los docentes se constituyen en un tema central para pensar un futuro de la educación 

acorde a los retos sociales que enfrentarán los futuros profesionistas. En este entorno el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) ha pasado en los últimos veinte años por tres cambios de modelos curriculares que demandan de 

docentes con habilidades didácticas distintas para ser acordes a lo que se espera de su función. Cambió de un 

modelo educativo centrado en la tecnología educativa a un modelo con fundamentos constructivistas y de éste a 

uno en competencias. 

Si se considera que el IPN cuenta con una población aproximada de 17 mil profesores que atienden 

aproximadamente a 176 mil estudiantes en el nivel medio superior, superior y posgrado, es comprensible la 

complejidad que implica llevar del papel a la práctica cotidiana, en el aula, los modelos educativos que se 

establecen desde la dirección general y sus órganos académicos. Una de las consecuencias de esta situación es la 

coexistencia de los modelos, así como las combinaciones de ellos, casi siempre sin explicitación de las teorías que 

las sustentan y mucho menos del análisis de sus implicaciones. En este contexto los profesores tienden a orientarse 

más por sus teorías implícitas que por lo que explícitamente está en los documentos institucionales, de ahí la 

importancia de analizar propuestas de profesores que han buscado opciones didácticas en sus materias para lograr 

aprendizajes significativos de sus alumnos. 

Este trabajo se desprende del proyecto IPN con clave sip 20152097 y presenta cinco casos de profesores egresados 

del Diplomado Didáctica de la Ciencia y la Tecnología (DDCyT) en el cual se requiere de un trabajo final llamado 

tesina donde el futuro egresado presenta una propuesta didáctica para su materia. Se describen cinco tesinas con 

las experiencias didácticas innovadoras puestas en acción en sus aulas, desde una lectura contextuada del modelo 

educativo a sus disciplinas y a las condiciones específicas de sus alumnos. Se hace una reflexión en torno a qué es 

lo que posibilita una mirada distinta del programa por parte del profesor y de qué es lo que facilita que ponga en 

acción los enfoques que el DDCyT les ofrece. 
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Competencias clave versus contenidos en el currículum español 

Antonio Bolivar Botia 

Universidad de Granada., España; abolivar@ugr.es 

Las competencias clave (key competencies) se deben inscribir en el debate curricular sobre qué debe enseñarse en 

la escolaridad obligatoria para capacitar al alumnado, en la sociedad de la información, en un aprendizaje a lo largo 

de la vida. A partir de 2006, siguiendo una propuesta europea, se ha planteado en el currículum español de la 

Educación Básica la cuestión de ¿qué saberes enseñar?, entre contenidos de las materias habituales y competencias 

clave o básicas, como una dimensión transversal (Bolívar, 2010). Qué deben aprender los niños durante la 

escolaridad obligatoria es la cuestión, sencilla pero fundamental, en torno a la cual se ha debatido el currículum en 

España en la última década. La comunicación hace un análisis crítico de la falta de articulación entre contenidos y 

competencias clave desde la LOE (2006) hasta la LOMCE (2013), al tiempo que plantea líneas para su integración. 

En conjunto, las materias disciplinares han continuado estructurando el currículum, las competencias clave han 

quedado como un anexo a integrar metodológica o transversalmente en las primeras. El reto, con palabras del título 

del libro de Michel Develay (2015), es pasar de un programa de conocimientos a un currículum de competencias. 

La Ley Orgánica de Educación de 2006, además de fijar el currículum común, planteó definir las competencias 

básicas en cada etapa de la escolaridad obligatoria, prioritarias para todos los alumnos. A partir de este marco legal, 

se han desarrollado en las distintas Comunidades Autónomas (currículos regionales) y en las escuelas experiencias 

interesantes en integración curricular y, sobre todo, metodológica. Entre ellas me voy analizaremos el proyecto 

COMBAS, del que he formado parte, integrado en KeyCoNet, una red europea centrada en la identificación y el 

análisis de las iniciativas en la ejecución de las competencias clave Primaria y Secundaria, que ha agrupado a más 

de 100 miembros de 30 países. 

La última ley del gobierno conservador LOMCE supone una contradicción: como propuesta europea debe tenerlas 

en cuenta en un currículum imposible de integrar: recentralización de los contenidos, especificados en estándares 

de aprendizaje evaluables, difícil de conjugar con las competencias clave. Cuando un currículo se estructura con 

una fuerte división disciplinar se torna imposible la integración de un enfoque competencial. Se analizan 

críticamente las incoherencias a nivel de currículo oficial, que disuelven el valor propio de un enfoque por 

competencias. 

No obstante, hay otras propuestas oficiales que conjugan de modo coherente los contenidos disciplinares y las 

competencias. No referiremos al currículo de Cataluña de Secundaria y, particularmente, a la propuesta curricular 

del Gobierno Vasco, Heziberri 2020, como uno de los marcos más coherentes para integrar competencias 

generales, específicas o disciplinares y las áreas o materias. La propuesta de dos grandes ámbitos de competencias 

clave (transversales y con un carácter más disciplinar) posibilita una integración de las competencias en el currículo 

de las áreas o materias. 
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Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunu Etkileyen Etmenler 
Açısından TPAB-ISTE Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi 

Ömer Şimşek, Taha Yazar 

Dicle Üniversitesi, Turkey; omarsimsek@gmail.com 

Eğitim sisteminin niteliği, önemli ölçüde öğretim programları ve öğretim programlarının yürütücüleri olan 

öğretmenlerle belirlenmektedir. Bu bağlamda, çağdaş eğitim standartlarına göre öğretmenlere ne tür bilgi ve 

becerilerin kazandırılması konusu sürekli sorgulanmaktadır. Günümüzde öğretmenlerin pedagoji bilgisi, alan 

bilgisi ve teknoloji bilgi yapılarını bütünleştirerek öğrenmeyi kolaylaştırmaları vurgulanmaktadır. Alanyazında 

eğitimde teknoloji entegrasyon becerilerine sahip öğretmenlerin yetiştirilmesinin gerekli olduğu ve bu becerilerin 

belirli teknoloji entegrasyon modelleri ile gerçekleşeceği vurgulanmaktadır. Bu araştırmada, Tondeur vd. (2012) 

“Öğretmen adaylarını eğitimde teknoloji entegrasyonuna hazırlama modeli”nin a. Eğitimde teknoloji entegrasyonu 

için öğretmen adaylarının yetiştirilmesiyle ilgili temalardan; öğretmen yetiştirmede görevli olan akademisyenlerin 

rol model olarak öncülük etmesi, teknolojinin eğitimde kullanımı ile ilgili tutumlar üzerinde düşünme, tasarım 

yoluyla teknolojiyi öğrenme, akran işbirliğine dayalı çalışmalar yapma, otantik teknoloji deneyimleri yaşama ile 

b. Kurumsal bağlamdaki temalardan ise kaynaklara erişim ele alınmıştır. Tasarım yoluyla teknolojiyi öğrenme, 

akran işbirliğine dayalı çalışmalar yapma ve otantik teknoloji deneyimleri yaşama değişkenleri, eğitimde teknoloji 

kullanımı yaşantıları olarak değerlendirilmiştir. 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının TPAB-ISTE öz-yeterlik puanı ve alt boyut puanlarının ne kadarının 

teknoloji kullanma düzeyi, teknoloji kaynaklarına erişim olanakları, öğretim elemanlarının eğitimde teknoloji 

kullanımı konusunda öncülük etme durumu, eğitimde teknoloji kullanımı yaşantıları ve eğitimde teknoloji 

kullanımına yönelik tutum ile açıklandığı incelenmektir. Bu amaç doğrultusunda, nicel araştırma yöntemi olarak, 

ilişkisel araştırma desenlerinden yordama araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 öğretim 

yılının bahar döneminde Türkiye’deki devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinin son sınıfında öğrenim gören 

öğretmen adayları ile pedagojik formasyon eğitimi sertifika programında (PFESP) öğrenim gören öğretmen 

adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Türkiye’nin her coğrafi bölgesini temsilen küme 

örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 18 devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinin son sınıfında öğrenim gören 

ve PFESP’ye kayıtlı olan 22 farklı branştaki 3932 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, 

Uluslararası Eğitim Teknolojisi Birliği’nin (ISTE) öğretmenler için belirlediği standartlara göre geliştirilen ve 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi modelinin altı alt boyutunu içeren TPAB-ISTE öz-yeterlik ölçeği kullanılmıştır. 

Bu alt boyutlar; Teknoloji Bilgisi (TB), Pedagoji Bilgisi (PB), Alan Bilgisi (AB), Pedagojik Alan Bilgisi (PAB), 

Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB) ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) şeklinde yer almıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde standart çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Regresyon analizi sonuçları raporlanırken 

düzeltilmiş R2 değeri kullanılmıştır. Regresyon sonuçlarının anlamlılıklarının düzeyini belirlemede R2 değeri .10-

.30 arasında küçük ilişki, .30-.50 arasında orta ilişki ve .50’den büyük olduğu durumlarda büyük ilişki olarak 

değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın sonucuna göre, teknoloji kullanma, teknoloji kaynaklarına erişim olanakları, öğretim elemanlarının 

öncülük etme durumu, eğitimde teknoloji kullanımı yaşantıları ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutum 

değişkenlerinin en fazla TB ve TPAB-ISTE öz-yeterlik boyutlarını anlamlı ölçüde açıklamıştır. Bu değişkenlerin 

PAB, AB ve PB boyutlarını açıklama düzeyleri ise düşüktür. Araştırmada, öğretim elemanlarının eğitimde 

teknoloji kullanımı konusunda öncülük etme durumlarının PB boyutu dışında, istatistiksel olarak anlamlı bir 

yordayıcı olmadığı saptanmıştır. Ayrıca teknoloji kaynaklarına erişim konusundaki olanaklar AB boyutunun 

anlamlı bir yordayıcısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu araştırmada genel olarak öğretmen yetiştiren kurumlarda görev yapan öğretim elemanlarının eğitimde etkili 

teknoloji kullanımına öncülük etme durumları düşük düzeyde çıkmıştır. Öğretim elemanlarının eğitimde etkili 

teknoloji entegrasyon nitelikleri konusunda, özellikle yüz yüze sınıf ortamlarına ve çevrim içi ortamlara yönelik 

durumların belirlenmesi, sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi için nitel ve nicel araştırmaların 

yapılması, eğitim teknolojisi alanına katkı sunabilir. 
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Reframing leadership: Behaviors and Styles of Georgian, Saudi and United States 
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Leadership behaviors and styles may differ from country to country, from culture to culture, from female to males. 

Bolman and Deal (1994), the proponents of reframing organizations, have classified those behaviors and styles 

according to four frames: Structural, Human Resources, Political, and Symbolic. In order to measure them, Bolman 

developed a 38-item Leadership Self-Orientation questionnaire (r=.90). For the purpose of this study, it was used 

to collect data related to the leadership behaviors and styles of college female students in three different countries: 

Georgia, Saudi Arabia, and United States. The study sought for commonalities and differences on behaviors and 

styles of the three groups of college females. Descriptive and inferential analysis revealed that Saudi female 

students’ behaviors and styles are connected to the human resource frame which uses as a metaphor the family to 

imply the closer relationship between people. Georgian female students disclosed the symbolic frame since they 

were more interested in what is most important is not what happens but what it means. The United States college 

females showed evidence of strong political and structural behaviors and styles. 

 

Examining 9th Grade Students’ Strategies for Solving Equations that Include Algebraic 
Fractions 

Mehtap Taştepe1, H. Bahadır Yanık2 

1Sinop Üniversitesi, Turkey 

2Anadolu Üniversitesi, Turkey, hbyanik@yahoo.com 

Algebra teaching plays an important role in mathematics education. It is designed as a learning space for all grade 

levels from pre-school to university (Van De Walle, Karp and Bay-Williams, 2013). Fractions, on the other hand, 

are considered by many researchers as one of the most problematic topics for students to learn (e.g., Bulgar, 2003; 

Liu, Xin & Li, 2011; Peck & Jenck,1981). It has, therefore been carried out numerous studies (e.g., Behr and etc., 

1992; Kieren, 1976; Liu, Xin & Li, 2011; Sengül & Öz, 2008) on fractions. Algebraic fractions are even more 

complicated topic for students to comprehend. One of the reasons of this difficulty is about the nature of 

knowledge. In mathematics education literature knowledge is discussed mainly as procedural and conceptual. 

While Skemp (1987) discussed procedural knowledge as rule-based knowledge, later, Star (2005) proposed that 

Skemp’s definition does not totally include all aspects of procedural knowledge. According to Star, procedural 

knowledge requires one to use operations flexibly, make informed choices among operations and use critical 

thinking. 

The purpose of this study was to examine thirty 9th grade students’ strategies for solving equations that include 

algebraic fractions. Specifically, the study focused on what procedural strategies students used when working on 

addition and subtraction of algebraic fractions when solving equations. Data were collected through a written 

instrument. Students’ solutions were divided into three categories: 1) pre-standard methods, 2) standard methods, 

and 3) innovative methods. Results showed that majority of students (79%) used standard methods, which were 

similar to textbook solutions. Approximately 19% of students used innovative methods, which included 

nonstandard procedures and require less number of solution steps compare to the standard methods. Results 

suggested that majority of students were not able to use those nonstandard procedures to solve equations, which 

was considered as a sign of low procedural flexibility and surface procedural understanding which Star (2005) 

refers. 
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Günümüz Eğitimini Yarınlara Hazırlarken Disiplinlerarası Edebiyatın Önemi ve İşlevinin 
Bilgi Türlerine Etkisi 

Medine Sivri, Fulya Çelik 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turkey, medinesivri@gmail.com 

Eğitim ve edebiyat bir madalyonun iki yüzü gibidir, birbirini tamamlar ve birbirinden ayrılamaz. Dilin, dolayısıyla 

bireyin sınırlarını belirleyen temel unsur edebiyat ve onun eğitimdeki vazgeçilmez işlevidir. Özellikle okul öncesi 

dönemde kişiliğin oluşması, gelişmesi ve yaratıcılığa dönüşmesi (aşağı yukarı temel kişilik yapısının % 80’nin 

oluştuğu dönem) sözlü kültür ürünleriyle gerçekleşmektedir. Bunlar da ta bebeklikten itibaren kullanılan masallar, 

tekerlemeler, bilmeceler-bulmacalar, ninniler, maniler vb. gibi edebiyat ürünleridir. Bu nedenle sağlıklı gelecek 

nesiller yetiştirmenin yolu, çocuklara mümkün olduğu kadar çok verimli bir sözel dönem yaşatmaktan geçer. 

Kaliteli eğitim ve öğrenci profilinin temeli de bu dönemde atılır. Büyük tıp alimi İbn-i Sina daha onuncu yüzyılda 

özellikle 3-7 yaş arasındaki çocukların eğitimine çok önem verilmesi gerektiği üzerinde durur. 

Ne yazık ki bizim eğitim sistemimizde son yıllara gelinceye değin bu dönemin önemi yeterince kavranıp ona 

yönelik çalışmalar yapılmamıştır. Çocuk ve gençlik edebiyatı geliştirilerek, özellikle okul öncesi döneme yönelik 

çalışmalar eleştiri süzgecinden geçirilen materyallerle desteklenmelidir. Bu anlamda okul öncesi eğitimde çocuğa 

yönelik nitelikli materyallerin geliştirilmesi ve bunların uygulamalı olarak, oyun biçimde çocuğa öğretilmesi 

çocuğun bilgileri içselleştirmesi, sağlıklı ve bilinçli bir birey olarak yaşaması açısından son derece önemlidir. 

Birey olmak ve bireyin ruhuna dokunmak için edebiyata, ona şekil vermek için de eğitime ihtiyacımız vardır. 

Dünyanın, toplumların ve hatta insanların kendi içlerinde yaşadığı sancılar, savaşlar, kavgalar ve bunun getirdiği 

olumsuz sonuçların en büyük nedeni sağlıklı bir eğitimden geçmeyen çocuklar, duyguları ve insani değerlerinden 

soyutlanarak bugüne getirilen nesillerdir. Çoğalan nefret söylem ve eylemlerinin yok edilmesi, bu tür 

olumsuzlukların yerini olumlu davranış ve söylemlere bırakmasını sağlamak için birçok alandan faydalanabilir ve 

eğitim sistemimizi bu alanlara göre şekillendirebiliriz. Bunun için de eğitimin en alt basamağından, diğer bir 

deyişle, erken çocukluk eğitiminden yola çıkmak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak zorundayız. 

Bu bağlamda, üniversitelerde Eğitim ve Edebiyat Fakültelerinin işbirliği içerisinde yürütecekleri disiplinlerarası 

çalışmaları (Edebiyat, Eğitim, Psikoloji, Bilişim Teknolojisi, Tiyatro, Resim, Müzik, Seramik, Ziraat, Tıp, Hukuk, 

Sanat Tarihi vb. ) temel alarak yürütecekleri Çocuk ve gençlik edebiyatı bölümlerinin açılması büyük bir 

gerekliliktir. Bu bölümlerde aile-çocuk-eğitimci-yazar ortaklığı ile çocuğun yaşayarak öğrenmesinin sağlanması 

amaç edinilmelidir. Bu eğitim süreci interaktif bir biçimde gerçekleştirilmelidir. İlgili her alan kendi mekanında 

çocuğa somut olarak sunulmalıdır. Dolayısıyla, günümüzde eğitim-öğretim programlarında yer alması gereken 

bilgi türlerinde ve içeriklerinde değişiklik yapılmalıdır. Çocuklar her bilgiyi sorgulamadan içselleştirebilecek bir 

potansiyele sahipken onlara sorgulama, düşünme, farklı açılardan bakabilme, hayal dünyalarından beslenebilme 

ve ötekini anlayabilme gibi yetenekler ancak ve ancak edebiyat sayesinde kazandırılabilir. Bu doğrultuda, hem 

eğitim-öğretim alanındaki bilgi türlerinin hem de çocuklara uygulanan eğitim programlarının edebiyat sevgisini 

aşılamaya yönelik destekleyici özelliklere sahip olması gerekmektedir. 
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ORAL PRESENTATIONS 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Geleceğin eğitimcileri 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels enseignants et formateurs ? 

Teaching and training today for tomorrow: Which teachers and trainers? 

Educar y formar hoy para mañana: ¿Qué profesores y formadores? 

Turkish EFL Teachers’ and Administrators’ Perceptions of Short Teacher Training 
Courses: The Case of Celta 

Mine Gulcan, Yesim Kesli Dollar 

Sevinc K12 Schools Istanbul-Turkey  

Bahcesehir University Istanbul-Turkey; yesimkeslidollar@gmail.com 

The purpose of this study was to investigate the applicability of Certificate of Teaching English to Speakers of 

Other Languages (CELTA) in the Turkish context and the necessity for teachers to obtain it. For this qualitative 

study, the data was collected by means of three tools: A CELTA questionnaire in which 41 Turkish CELTA holders 

participated; semi-structured teacher interviews participated by 2 elementary school English as a Foreign Language 

(EFL) teachers at private K-12 schools in Istanbul and 3 EFL instructors at a school of languages at a non-profit, 

private university in Istanbul. Of these 5 teachers / instructors, 4 of them were observed at their classrooms in order 

to validate the data. Also, 2 academic coordinators of foreign languages at private K-12 schools and 2 directors of 

schools of languages at private universities were interviewed to discuss the position of CELTA in the Turkish 

context and importance of a CELTA degree for EFL teachers in job interviews. The findings suggest that teachers 

are glad to take it; they admit that it contributed to them in many ways. However, they agree that it is nearly 

impossible to apply all the CELTA techniques in their classrooms. From the employers’ perspectives, it can be 

inferred that CELTA is an efficient tool to be developed professionally, but it is not a must. Not only EFL teachers 

but also administrators find CELTA useful. They agree that EFL teachers should not rely only on what are taught 

at the course. CELTA is a good step to start, but this process is never ending. There is no doubt that CELTA 

contributes to prospective or current EFL teachers a great deal, yet this should be followed by more. 
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Supporting preservice secondary mathematics teachers’ pedagogical content 
knowledge through designing mathematics manipulatives 

Hilal Gülkılık 

Gazi University, Turkey; ghilal@gazi.edu.tr 

There is widespread rhetoric that pedagogical content knowledge of teachers is at the center of the quality of 

mathematics teaching and learning (Ball, 1990; Beswick & Goos, 2012; Grouws & Schultz, 1996; Shulman, 1986). 

This special body of knowledge includes the knowledge and beliefs about the purposes of teaching, the knowledge 

of students’ understandings, conceptions, and potential misconceptions of particular topics, the knowledge of 

curriculum materials available for teaching, and the knowledge of the instructional strategies and representations 

for teaching particular topics (Grossman, 1990). One of the representational forms of mathematical concepts that 

mathematics teacher should effectively use during their instruction is manipulatives (Lesh, Post, & Behr, 1987; 

Moyer, 2001). 

The purpose of this study was to investigate how creating dynamic physical manipulatives of mathematical 

concepts affect preservice secondary mathematics teachers’ pedagogical content knowledge of particular subjects. 

Participants were 25 preservice secondary mathematics teachers who enrolled in the course of Instructional 

Technologies and Material Development offered by a government university in Turkey. They were asked to design 

a dynamic physical manipulative about a mathematical concept considering the Secondary Mathematics 

Curriculum attainments in seven weeks. Preservice teachers in groups of three or four had weekly meetings with 

the instructor of the course -a mathematics education professor- in which they discussed their ideas about the 

development of manipulatives. They were observed during the weekly interviews by the researcher. At the end of 

the course, they were given a questionnaire including open-ended questions examining the role of manipulative 

design experience in their pedagogical content knowledge of related mathematical concepts. Their written 

responses were analyzed and emergent themes were identified. A focus group interview was conducted with seven 

preservice mathematics teachers where they were asked to discuss these themes. Findings revealed that creating a 

dynamic physical manipulative raised preservice mathematics teachers’ awareness about learning environments in 

which students learn mathematics effectively. Preservice teachers’ explanations showed that planning, thinking 

about and discussing to design a dynamic mathematics manipulative strengthened their pedagogical content 

knowledge in terms of the knowledge of students’ understandings and misconceptions, and the knowledge of 

alternative instructional strategies and representations of mathematical concepts. Sharing and discussing the 

findings of the study will give an opportunity for mathematics teacher educators to consider about the details of 

the context that should be provided for our future mathematics teachers. 
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Yeniliklerin Yayılması Teorisi Bağlamında Öğretmen Adaylarının Bulut Teknolojisi 
Kullanımlarını Etkileyen Faktörler 

Zühal Çubukçu, Şule Betül Tosuntaş 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, sbtosuntas@hotmail.com 

Giriş 

Teknolojik gelişmeler toplumsal hayatı hızla değiştirirken birçok alanda da gelişmelerin etkisi görülmektedir. 

Özellikle dünya çapında eğitim reformları teknolojinin eğitime entegre edilmesini temel almaktadır. Bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin gelişimi ile bulut teknolojisi de eğitim alanında yerini alan yenilikçi teknolojilerden biridir. 

Bulut teknolojisi zamandan ve mekândan bağımsız şekilde depolama, iletişim, planlama ve yazılımları çevrimiçi 

kullanabilme gibi olanaklar sunmaktadır. Bu açıdan özellikle veri paylaşımı, teknolojik altyapı eksiklikleri, yazılım 

lisanslarıyla ilgili sorunları ortadan kaldırmaktadır. Birçok ülkede bulut teknolojisi temelli e-öğrenme ortamları 

hazırlanırken, bir yandan da Google, Microsoft gibi firmalar eğitim alanında çözümler sunan farklı uygulamalar 

geliştirmektedir. Birçok yenilikçi teknolojinin hayatımıza girmesiyle literatürde yeni bir teknolojinin veya 

yeniliğin kabulü, benimsenmesi ve kullanımı üzerine birçok model yer almaktadır. Bu teorilerden biri olan 

Yeniliklerin Yayılması Teorisi, yeni olarak algılanan uygulama, fikir veya nesneler olarak açıklanan yeniliğin bir 

topluluk tarafından kabul edilmesi ve reddedilmesi sürecini açıklamaktadır. Rogers (1983) yayılmanın dört temel 

ögesi yenileşme, iletişim kanalları, zaman ve sosyal sistem olarak tanımlamıştır. Modelinde yeniliğin yayılması 

süreci ise bilgi, ikna, karar, uygulama ve doğrulama olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. Bulut 

teknolojilerinin eğitim alanında kullanımının yeni olduğu düşünüldüğünde öğretmen adaylarının bu teknolojiye 

uyum süreçlerinin araştırılması gerekli görülmektedir. Bu açıdan araştırmada öğretmen adaylarının bulut 

teknolojisini kullanımlarını etkileyen faktörleri Rogers’ın Yeniliklerin Yayılması Teorisi temelinde açıklamayı 

amaçlamaktadır. 

Yöntem 

Araştırma, teorik modelde yer alan değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisini incelemek amacıyla nedensel 

desende tasarlandı. Araştırmanın örneklemini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim 

gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Yeniliklerin Yayılması Teorisi’ne göre oluşturulan teorik model ile test 

etmek için yapısal eşitlik modeli kullanıldı. Yapısal eşitlik modeli araştırmacılara, elde edilen verinin teorik modele 

uygunluğunu test edebilmelerini sağlamaktadır. 

Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yedili Likert tipinde ölçek ile toplandı. Ölçek geliştirilirken literatürde 

yer alan çalışmalarda kullanılan ölçek maddelerin faydalanılarak madde havuzu oluşturuldu. Ölçeğin ön 

uygulaması aynı örneklem üzerinde yapıldı ve ölçek maddelerinin madde ayırt edicilik, geçerlik ve güvenirlik 

analizleri yapıldı. Madde ayırt ediciliği için madde-toplam, madde-kalan, korelasyon analizi değerlerini belirlemek 

amacıyla Pearson çarpım momentler korelasyon analizi; %27’lik alt-üst grup madde puanlarının 

karşılaştırılmasında ise bağımsız grup t-testi kullanıldı. Araştırma kapsamında geliştirilen ölçeğin yapı geçerliğinin 

tespiti için maksimum olabilirlik tekniğiyle doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. Doğrulayıcı faktör analizine 

ilişkin uyum indekslerinden ki-kare (χ2) değeri ve istatistikî anlamlılık düzeyleri belirlendi. 

Bulgular ve Sonuç 

Verilerin analizi devam etmektedir. 
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Yükseköğretimde Akademik Sahtekârlık: Öğretmen Adaylarının Kopya Çekme 
Tutumları ve Nedenlerinin İncelenmesi 

İsmail Yüksel, Burak Yasin Yılmaz, Yusuf Ay 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turkey; burakyilmaz@ogu.edu.tr 

Eğitim ve öğretim uygulamalarının gerçekçi olarak değerlendirilmesini engelleyen önemli değişkenlerden birisi; 

öğrencilerin kopya çekme gayret ve faaliyetleridir. Bilim ve teknoloji geliştikçe, gelişmiş ülkelerden gelişmekte 

olan tüm ülkelere kadar kopya çekme olayının arttığı görülmektedir (Bekaroğlu, 2002). Diğer yandan kopya, bir 

sınavda soruları cevaplamak için başka birinden veya yerden gizlice yararlanma ya da yazılı sınavda gizlice 

bakmak için hazırlanmış kâğıt olarak tanımlanabilir (TDK, 2016). Benzer bir anlamda, sınavda veya akademik 

ödevlerde, kullanım için izin alınmamış kaynakların kullanılması, sınavı veya ödevi başka birisine yaptırma olarak 

da tanımlanabilir (Tan, 2001). 

Kopya çekme olayı öğrencinin başarısını yansıtma açısından dürüst bir davranış değildir. Kopya sonucu elde edilen 

puan veya notlar öğrencinin gerçek bilgisini ve becerisini yansıtmaz. Aynı zamanda öğretimde yanlış dönüt 

alınmasını dolayısıyla eğitimcilerin gerekli düzeltme aktiviteleri yapmasını engeller (Tan ve Erdoğan, 2004, akt: 

Yangın, 2009). 

Kopya çekme ile artık eğitimin ve ölçme-değerlendirmenin yapıldığı her ortam ve kademede karşılaşılmaktadır. 

Bu nedenle eğitimde karşılaşılan önemli problemler arasında yer almaktadır. Buna probleme bağlı olarak ileride 

öğretmen olacak olan pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin kopya çekmeye ilişkin durumlarının 

belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 

öğrencilerinin kopya çekmeye ilişkin tutum ve görüşlerini” belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda şu alt 

problemlere yanıt aranacaktır: 

• Pedagojik Formasyon Sertifika Programı öğrencilerinin kopya çekme nedenleri nelerdir? 

• Pedagojik Formasyon Sertifika Programı öğrencilerinin kopya çekmeye nedenlerine göre kopya çekmeye ilişkin 

tutumları arasında farklılık var mıdır? 

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı öğrencilerinin kopya çekmeye ilişkin tutum ve görüşlerini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma tarama çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-

öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan Pedagojik 

Formasyon Sertifika Programı öğrencileri oluşturacaktır. Araştırmada veriler Semerci (2003) tarafından 

geliştirilen Kopma Çekmeye İlişkin Tutum Ölçeği ile toplanacaktır. Ölçekte, 37’si olumlu ve 30’u olumsuz olmak 

üzere toplam 67 madde yer almıştır. Araştırmada, ölçek derecelemesi şu şekilde yapılmıştır: “Hiç katılmıyorum: 

1”, “Çoğunlukla katılmıyorum: 2”, “Kısmen katılıyorum: 3”, “Çoğunlukla katılıyorum: 4” ve “Tamamen 

katılıyorum: 5”tir. Ayrıca öğretmen adaylarının kopya çekmeye ilişkin nedenleri belirlemek amacıyla bir açık uçlu 

soru sorulacaktır. Verilerin analizinde t-testi ve ANOVA testi kullanılacaktır. 
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The aim of this study was to explore the challenges faced by Turkish early childhood teachers in using the 

pedagogical documentation in their teaching and to put forward the basis for solutions to the challenges. 

Pedagogical documentation is a continuous, process oriented learning, teaching and assessment method widely 

used early childhood learning environments. Even though pedagogical documentation is commonly used by early 

childhood practitioners around the World, it is a new phenomenon for early childhood teachers in Turkey. 

Qualitative in nature, the sample of this study was consisted of a convenience sample of 22 teachers teaching 3-to-

5 year olds in different early childhood programs in Ankara, Turkey. The data for this study was collected through 

classroom observations and post conference sessions with the researchers as well as semi-structured individual and 

focus group interviews with the participant teachers. The data collection process lasted an academic year. A general 

inductive approach was used to analyze the data. The purpose was to establish clear links between the findings 

derived from the data and develop a framework of the underlying structure of teachers’ experiences. Participation 

to this study was voluntary; the researchers ensured that participants are not harmed, privacy is maintained, and 

the participants have provided informed consent. The results of the data were presented in three main themes—

challenges originated from contextual elements, challenges related to adaptations of teachers to pedagogical 

documentation process, and challenges originated from the nature of pedagogical documentation. Challenges 

originated from contextual elements were the need for an assistant teacher/support staff, lack of suitable learning 

environment, lack of financial resources, material and learning environments to effectively use pedagogical 

documentation and lack of parental interest. Challenges related to adaptation of teachers to pedagogical 

documentation were the difficulty to record the interaction while it occurs, difficulty in transforming practice, 

determining what to record and selecting content for documentation panel. Finally, the difficulties related to the 

nature of pedagogical documentation were the need for extra time and effort in using pedagogical documentation 

and the extra work load it puts on teachers. The implications for ECE teachers and programs as well as both pre-

service and in-service early childhood teacher training programs will be presented. 
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Okul Müdürlerinin Eleştirel Liderlik Yeterlikleri 
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Giriş. Eleştirel liderlik; farklı liderlik-karar verme durumlarında eleştirel düşünme becerilerini uygulamak olarak 

tanımlanabilir (Jenkins, 2012). Eleştirel düşünme ise, kendi düşündükleri hakkında düşünme ya da bulunduğu 

bağlama duyarlı, kriterler üzerine kurulu ve kendi kendini düzeltici bir düşünme şeklidir (Nosich, 2012). Liderlik 

anlayışının merkezine eleştirel düşünmeyi yerleştirmek ve karar noktalarına eleştirel bir bakış açısı kazandırmak 

eleştirel liderliğin ön koşuludur. Eleştirel düşünmenin ve liderliğin birleştiği bir liderlik anlayışının günümüz 

modern eğitim örgütlerinde önemli olduğu söylenebilir. Literatüre bakıldığında bu iki anlayışın harmanlanması 

sonucunda özgün ve önemli bir liderlik olan eleştirel liderlik anlayışının doğduğu görülebilir. Eleştirel liderlik, 

farklı liderlik-karar verme durumlarında eleştirel düşünme becerilerini uygulayabilme olarak tanımlanırken, 

eleştirel yönetim ise; liderlik etkinliklerinde farklı durumlardaki kararlara eleştirel düşünme becerilerini uygulama 

olarak tanımlanabilir. 

Eleştirel liderlik kavramının başta okul müdürleri, yöneticiler ve öğretmenler olmak üzere eğitime farklı bir 

perspektif sunacağı söylenebilir. Okul müdürlerinin eleştirel düşünme ilkelerini içselleştirmiş bir liderlik 

anlayışına sahip olmaları, eleştirel bir yönetim oluşturmaları 21. yüzyıl eğitim anlayışına bir yanıt olabilir. Okul 

müdürlerinin, okulları birer eleştirel lider olarak yönetmeleri, eleştirel düşüncenin ve eleştirel liderliğin, öğrenciler, 

öğretmenler ve eğitimin diğer paydaşları arasında yayılmasını hızlandırabilir. Bu anlayışın yayılması okulda 

demokratik, bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel, adil vb. bir okul iklimini oluşmasına çeşitli katkılar sunabilir. 

Amaç. Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin eleştirel liderlik yeterliklerini öğretmen görüşlerine göre 

belirlemektir. 

Yöntem. Betimsel tarama modelindeki araştırmanın evreni, Van ve Siirt il merkezlerinde yer alan kamu ilkokul, 

ortaokul ve liselerinde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Van ve Siirt il 

merkezlerindeki aynı okullarda görev yapan toplam 1032 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada temsiliyeti 

artırmak için oranlı tabakalı-seçkisiz örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından 

geliştirilen "eleştirel liderlik ölçeği" ve kişisel bilgi formu kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde, 

betimsel istatistikler ve parametrik fark testleri kullanılmıştır. 

Bulgular. Öğretmenlere göre okul müdürleri orta düzeyde eleştirel liderlik yeterliğine sahiptir. Ölçeğin alt boyutları 

olan eleştirel kişilik özellikleri ve eleştirel yönetim uygulamaları yeterlikleri de orta düzeydedir. Orta düzeyde 

eleştirel liderlik yeterliğine sahip okul müdürleri, sorunları derinlikli ve etraflıca düşünmek yerine daha yüzeysel 

düşünmeye yönelirler. Orta düzeyde eleştirel liderlik, okulda istenen düzeyde eleştiri, öz eleştiri ve tahammül 

kültürü yerleştiremeyeceğinden, okulun dinamik ve aktif bir zihinsel yapıya kavuşmasını sağlayamaz 

Öğretmenlerin görüşleri; cinsiyet, kıdem yılı, boş zamanlarında en sık yaptıkları etkinlik ve öğretmenlerin 

kendilerini daha çok yansıtan bireysel özellikler değişkenine göre farklılaşmaktadır. Buna karşın öğretmenlerin 

görüşleri; yaşadıkları şehir, medeni durum, öğrenim düzeyleri, branşları, yaşamlarını daha çok geçirdikleri 

yerleşim yeri, çalıştığı okul türü, içinde büyüdükleri aile yapısı (demokratik, otoriter, ilgisiz, aşırı ilgili/koruyucu) 

ve sınıf içinde en sık başvurdukları öğretim yöntem/tekniği (soru-cevap, tartışma, buluş vb.) değişkenlerine göre 

anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Liderlik, Eleştirel Düşünce, Sorgulayıcı Düşünme 
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This study examines the effects of gender, personality and keyboard control on foreign language learning and 

interaction patterns of 110 upper intermediate English students in a computer assisted language learning 

environment at the university level by comparing CALL and traditional reading classes over one semester. The 

aim of this study is to examine how CALL can be effectively integrated into learning of English in reading courses 

at university, and to consider some of the advantages, disadvantages and problems arising from the use of CALL 

in learning English. In the study the impact of Computer Assisted Language Learning (CALL) on Turkish 

university students in Education Faculty in ELT Department in reading lessons has also been explained in terms 

of their perceptions of learning effectiveness, lecturer, classroom interest and difficulty. 12 female pairs, 12 male 

pairs, and 12 mixed-gender pairs in ELT department participated in the study. This study compared the CALL and 

traditional reading class over one semester in terms of perception of learning environment. The findings indicate 

that learning achievement and interaction patterns at the computer are more strongly related to personality 

differences and keyboard control than to gender differences. Students in the CALL-based English classroom 

environment reported positively on their learning compared to those in the traditional English class in terms of 

classroom effectiveness, tutor, and classroom interest and classroom difficulty. In particular, students in CALL 

based English class showed higher interest in their learning compared to those in the traditional English class. 
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Conducting classroom research is considered important for teachers’ professional development, their actual 

teaching practice and their theoretical knowledge. However, for many teachers, research is a new challenge and 

action research an unfamiliar form of classroom research. Action research is a process through which practitioners 

address issues of importance in their practice. In action research, the intent is always to improve practice, trying to 

understand why something is working as well as trying to address a practice that is not working or no longer meets 

personal expectation; moreover, the intended focus is to develop new practices and strategies via organized and 

systematic reflection and adjustment. 

Most teacher cognition research to date have focused on teachers beliefs about themselves as writers (Yigitoglu & 

Belcher, 2014), literacy (Bausch, 2010), teaching and learning (Doyle, 1997), and decision-making processes 

(Woods, 1996). Teacher cognition related to different skills such as grammar (e.g. Phipps & Borg, 2009), writing 

(Lee, 2003) and pronunciation (Baker, 2014) have also been reported. Very few, if any, however, investigated 

teachers’ deliberate decision-making processes before, during and after action research processes. In an attempt to 

address this gap in literature, this exploratory research study investigates the influence of action research on teacher 

and teacher educator cognition. The present research adopts a qualitative research methodology. During one 

academic year (i.e. two fifteen-week semesters), MA-student in-service teachers were asked to complete English 

teachers’ action research proposals, reports and reflections. In an attempt to get a fuller perspective on teachers’ 

perceptions on action research, they were interviewed regarding their action research projects. In order to ensure 

participant triangulation, their teacher trainer was also asked to participate in the research to better understand the 

effects of action research and the processes in-service teachers go through and challenges they face as they develop 

their action research projects. Content analysis was employed to analyze the data obtained from reflections, reports 

and interviews. 

Results indicated that participants, while expressing willingness to integrate action research in their teaching 

practices, were not able to fully utilize action research in their teaching, due to an interplay of cultural, contextual 

and institutional constraints. Moreover, the study disclosed divergences between the stated beliefs and observed 

practices of participants with regards to the implementations of action research. The findings also suggested that 

their research practices were primarily about the research projects required for their MA classes and thus their 

action research practices were limited. The outcomes of the present study aims to shed light on English teachers’ 

awareness of their research skills and its influence on their professional development. Based on the results of the 

project, a model for integrating action research into teacher education programs for in-service teachers will be 

proposed. Last but not least, curriculum developers, course designers, teacher educators and trainers will benefit 

from the results of this study in terms of educational research and professional development. 
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Les Représentations Des Scientifiques Chez Les Futurs Enseignants Turcs 
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Les enseignants sont les premiers qui parlent des scientifiques en relations avec les concepts mises en jeux dans 

les cours. L’élève commence à se construire sa présentation très tôt dès l’école primaire. Les travaux effectués sur 

les présentations des scientifiques chez les élèves ont montré ses caractéristiques et la relation avec les 

enseignements proposés dans les différents pays. Peu de travail montre les représentations de scientifiques chez 

les enseignants et les futurs enseignants. 

Dans notre travail, nous avons pour but de déterminer les caractéristiques des scientifiques et leurs travaux chez 

les futurs enseignants Turcs qui vont enseigner les sciences dans les différents niveaux. Pour cela nous avons utilisé 

une enquête préparée par Chambers (1983) pour sonder les points de vue de 327 candidat(e)s enseignant(e)s Turcs 

sur ce qu’ils pensent des scientifiques et leurs travaux. Cette enquête comprenant trois parties suivants : 1) les 

questions personnelles sur la population, 2) les questions sur les particularités de scientifiques et 3) les questions 

permettant d’identifier l’image d’un scientifique par un dessin et une phrase. Ce sont des futurs professeurs des 

écoles, des futurs enseignants préscolaires et des futurs enseignants des sciences qui ont participé ce travail de 

recherche. Dans cette recherche nous n'avons pas seulement sondé les mots écrits et les figures dessinées par les 

candidats enseignants en réponse aux questions posées. D'autres variables ont été analysées comme le nombre, le 

sexe, la tenue, le lieu, la mise en scène, l’attitude etc. 

D’après les résultats que nous avons obtenus à partir des réponses données par les futurs enseignants, nous pouvons 

dire qu’il y a des caractéristiques communes (sexe, tenue, lieu) dans les dessins quel que soit leur niveau 

d’enseignement. Dans la langue turque « un scientifique » est un terme épicène mais le sexe attribué par les 

candidats enseignants est majoritairement masculin. Selon eux, un scientifique doit être âgé au plus de 30 ans. Il y 

a aussi de caractéristiques différentes dans les écrits (croyant, pacifiste, égoïste, etc.). Le recueil de dessins et 

phrases de candidats enseignants a montré une grande proximité des représentations des futurs enseignants des 

sciences et de celles des professeurs des écoles. Les scientifiques préférés par les candidats sont Einstein, Edison, 

Newton. D’autres variables analysés (tenue, attitude, mise en scène, technologie utilisé, etc.) ont montré stéréotype 

d’un scientifique chez les candidats enseignants. 

A partir des résultats obtenus, nous soulignons l’importance des représentations des scientifiques chez les futurs 

enseignants. En ce qui concerne leur formation, il est nécessaire d’analyser les représentations de la nature des 

sciences et la culture scientifique. 
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À l’heure actuelle où on témoigne une progression à grande vitesse au domaine d’informatique et de technologies 

qui facilitent d’émettre, de diffuser et de réemployer tout savoir, le rôle de l’enseignant dans le système éducatif 

maintient son importance majeure ainsi que les modèles de formation pour préparer les futurs professeurs, le fait 

qui est encore en têtes des débats académiques et professionnels. Quand il s’agit de l’enseignement/ l’apprentissage 

des langues étrangères, aucune théorie ne peut se manifester comme la meilleure car une méthode strictement 

homogène est loin de répondre à toutes les questions relevant des difficultés et des différentes approches 

d’enseignement des langues. Le rôle de l’enseignant garde sa priorité dans le processus d’apprentissage. 

Quant au cas de la Turquie, où le système éducatif (au primaire, secondaire, même universitaire) subit une 

modification tous les six, sept ans par force des changements imposés des gouvernements, il semble difficile de 

parler d’une perspective organisée en ce qui concerne l’enseignement des langues. 

Avec la mise en œuvre du processus de Bologne en 2007, beaucoup de discussions sont apportées sur la scène 

académique des universités turques tout comme les débats antécédents produits dans les milieux universitaires en 

Europe. Surtout en France, les professeurs émérites, et adjoints, doctorants, et les étudiants n’hésitent pas à critiquer 

sévèrement les administrations des universités qui – selon eux, loin des soucis académiques, ces administratifs et 

autre responsables des conseils d’enseignement « ne servent qu’à des politiques unificatrice et ignorent l’aspect 

autonome, indépendant et multiculturel des universités » (cf. http://www.sauvonsluniversite.com/spip. 

php?rubrique3). Le processus de Bologne pour certains, n’est qu’un «mythe de l’excellence » et le problème n’est 

pas un problème d’enseignement pour profiter la diversité culturel comme prétendu mais plutôt un problème de 

gouvernance. 

Dans le présent travail, nous allons étudier les rapports entre les niveaux de perception / de croyance d’auto-

efficacité des futurs enseignants de FLE et leur attitude évaluative en ce qui concerne le contenu des curricula 

actuels des universités Hacettepe, Marmara et Anadolu. Nous allons également s’interroger sur le niveau de 

satisfaction et le succès dans les départements de formation d’enseignants de FLE. Afin d’analyser les croyances 

et la perception des étudiants, nous nous servirons des enquêtes développés par Tschannen-Moran & Hoy (2001) 

qui sont traduits et adopté en turc par Çapa et all. (2005). Les principales questions auxquelles nous essayons de 

trouver la réponse dans notre étude sont les suivantes: 

1. Quelles différences et modifications se trouvent-elles dans les programmes d’études de trois universités 

comparées. ? Quels sont les changements après les travaux dirigés dans le cadre du processus de Bologne ? 

2. Quelles sont les attitudes et les croyances des étudiants envers les curricula développés lors du processus de 

Bologne ? 

3. Quelle relation existe-elle entre le niveau de satisfaction et le niveau d’auto-efficacité? 

4. Quels sont les problèmes observés à la pratique des nouveaux programmes ? 
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A l’inégal marché des atouts géostratégiques s’ajoute celui de la qualité de la formation des ressources 

humaines.Faire face donc à l’uniformisation, aux convulsions de ce nouveau monde de moins au moins égalitaire 

où la marge de manœuvres des états se réduit, et où les disparités ne cessent de se creuser, entre le nord et le sud, 

nécessite de constituer des gisements de matière grise, édifier des communautés apprenantes, croître les capacités 

de l’innovation et d’adaptation.Les systèmes d’éducation et de formation sont interpellés puisqu’il est question 

d’enseigner, former, aujourd’hui, pour demain.La menace de disqualification, l’éclatement du savoir, le 

développement de la scolarisation suscite l’émergence d’une exigence de professionnalisation du métier 

enseignant. Cette exigence de professionnalisation se traduit dans le monde par une transformation de la formation 

des enseignants. Dès lors on peut admettre que la conjoncture actuelle ainsi que le développement fulgurant des 

connaissances scientifiques et technologiques de même que les dynamiques du changement ne laissent pas une 

grande marge de choix à l’enseignant :son travail, sa pratique, son savoir, son métier, son identité professionnelle 

sont profondément altérés. Comment aider à construire l’identité professionnelle et faire en sorte que les futurs 

enseignants deviennent justement des professionnels? 

Pour la réussite de l’école l’enseignant se doit d’être compétent, il doit être « bien formé ».Mais qu’est ce qu’être 

bien formé ? Quel profil doit avoir l’enseignant ? Aujourd’hui les écoles nationales supérieures algériennes (ENS) 

en assurant la formation des futurs enseignants, se retrouvent plus que jamais interpelées, voire sommées d’y 

répondre.Cela les conduirait à repenser totalement l’articulation entre demande de formation émergeant du terrain 

et les formations qu’elles dispensent. Les ENS permettent-elles au sujet enseignant de se transformer en 

transformant le monde ? Dans cette perspective, et avec l’objectif de contribuer à la réflexion sur l’identité 

professionnelle, nous nous attarderons dans cette communication à essayer de comprendre dans quelle mesure la 

formation des enseignants via le stage professionnel (élément externe à soi) déterminerait l’entrée dans le métier, 

avec les meilleurs atouts possibles. Dans un premier temps, nous partagerons les résultats d’une recherche 

longitudinale d’analyse de dispositifs de formation des enseignants dans les écoles de formations des enseignants 

en Algérie.(questionnaire, observations outillées, analyse de traces écrites, entretiens etc) Ensuite nous partagerons 

le résultat d’un dispositif recherche action mené en groupe, et montrerons en quoi le paradigme du praticien réflexif 

rend compte de la pertinence des dispositifs d’analyse de pratiques dans une formation professionnelle, en quoi un 

contexte où une formation en alternance va de pair avec une injonction à la généralisation des démarches d’analyse 

réflexive des pratiques a pu induire des démarches innovantes en formation de formateurs.Il serait question 

d'amener ces "se formants" à une possession de "soi", à agir et réagir en situations d'incertitude, à réfléchir sur 

leurs propres pensées et celles des autres, à conscientiser, prendre du recul vis à vis de leurs pratiques pour dégager 

justement le sens et les écarts par rapport aux finalités posées préalablement.L'heure serait celle des attitudes d'auto-

responsabilisation de l'enseignant aujourd’hui, ce pour le monde de demain. 
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Cette communication pose le problème crucial de la construction du savoir scientifique par les enseignants de 

physique et chimie au secondaire. Face aux difficultés (le savoir scientifique qui passe mal, peu intégré ou 

rapidement oublié et surtout qu’il est rarement utile) qui sont les siennes, elle indique qu’il ne s’agit plus seulement 

de former des scientifiques, mais de fournir aux apprenants une culture scientifique basée sur la compréhension en 

profondeur des démarches et des contenus. Ces derniers doivent comprendre la manière dont les connaissances 

scientifiques sont réellement construites. 

Pour ce faire, nous avons consulté les professionnels de l’enseignement de la physique et chimie, ce qui nous a 

permis de noter que l’enseignant de cette discipline étant un « cadre » du savoir dans son domaine, doit non 

seulement connaître sa discipline, situer l’état de sa discipline au travers de son histoire, ses enjeux 

épistémologiques, ses problèmes didactiques et les débats qui la traversent, mais aussi et surtout maîtriser les 

connaissances curriculaires et pédagogiques. 

Notre contribution s’inscrit dans une perspective plus large que nous souhaitons généralisable. Il s’agit désormais 

d’élaborer un programme de formation qui doit rompre avec l’idée simpliste de la formation des enseignants de 

physique et chimie basée sur la discipline et sa didactique mais l’orienter vers une formation plus solide prenant 

en compte les disciplines telles que la pédagogie, la didactique de la discipline, l’histoire de l’évolution des 

concepts et notions de la discipline, et l’épistémologie de la discipline en vue d’aider ces enseignants à non 

seulement préparer l’avenir, mais aussi et surtout à repenser fondamentalement les stratégies d’enseignement en 

s’inspirant des recherches actuelles et en introduisant la question des transferts des connaissances. 

 

Formation initiale et continue et évaluation professionnelle des enseignants en 
Roumanie 

Constantin Petrovici 

Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi, Roumanie; iasi_ticu@yahoo.com 

La réforme de l’enseignement en Roumanie est déterminante pour le changement de la formation initiale des futurs 

enseignants, mais aussi pour la formation continue des praticiens en exercice. Dans ce sens, tant la trajectoire, les 

contenus à l’étude en formation initiale et continue que les standards de qualification doivent être repensés. Il est 

nécessaire que la formation initiale permette de qualifier des professionnels en enseignement qui pourront faire 

face à diverses situations dans leur pratique. 

En Roumanie, faute de standards professionnels rigoureusement élaborés, l’évaluation professionnelle des 

enseignants qui amorcent leur carrière sont déficientes. Actuellement, les standards de qualification sont 

rudimentaires et souvent contradictoires; ils ne sont pas garants d’uniformité dans les contenus abordés durant la 

formation. On peut toutefois affirmer que des efforts considérables sont faits pour légitimer la professionnalisation 

enseignante, en concordance avec les exigences européennes et internationales. On cherche également à redéfinir 

l’identité professionnelle des personnels en enseignement. 

Pour éliminer les problèmes liés à l’évaluation et afin de concevoir et de développer des standards d’évaluation 

efficaces, deux composantes importantes seront développées: dans un premier temps, les principes directeurs et 

les critères spécifiques qui serviront d’assises pour l’élaboration de standards professionnels et le développement 

d’outils d’évaluation qui seront administrés au niveau national; dans un second temps, un document central qui 

sera connu des enseignants et qui identifiera les compétences à développer (les standards professionnels). 

Dans cette communication, on se propose de présenter les démarches suivies, ou à suivre, pour mettre en œuvre 

les changements attendues. 
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Having knowledge of the subject area is not solely enough to be a good teacher. A good teacher should also know 

effective communication ways with students, effective instruction methods and techniques, effective classroom 

management methods which can be modified according to changing students’ characteristics. This study was 

designed based on the results of a study conducted previously with pedagogical formation program students in 

order to identify the problems that they will encounter with their professional lives. According to results, students 

thought that they could have problem to provide classroom management, communicate effectively with students, 

and selecting proper teaching methods and materials. Then a question appeared in our minds: “how undergraduate 

students will be able to produce effective solutions to these problems that pedagogical formation program students 

stated”. Thereby in this study it is aimed at determine the solution offers of undergraduate students’ to sample 

problem situations related with classroom management, teaching-learning process, and communication skills. 

Offers of 4th grade 47 class teachers were collected via vignette technique which is one of qualitative data 

collection technique. Reason for choosing 4th graders is they had already taken nearly all of the pedagogical 

formation courses. According to vignette technique 3 sample problem situation about classroom management, 

teaching-learning process, and communication skills were prepared by researchers. After obtaining expert opinions 

students were asked to write down possible solutions to these open-ended problem situations. Content analysis is 

the ongoing process for the data analysis. It is expected that the findings of this study would help to identify 

competencies of teacher candidates and also provide feedback about success of pedagogical training courses. 
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Critical thinking is a very important cognitive process to make logical decisions and find the right path in 

opposition to argument and diatribe (Oğuz & Sarıçam, 2016). While critical thinking contains very different 

aspects than ordinary thinking, it also associated with high-level thinking skills such as problem solving, decision 

making, and creative thinking. (Ertaç Kılıç & Şen, 2014). As a similar cognitive process, positive thinking skills 

helps individuals to make logical decisions, find appropriate solutions to problems, making meaningful inferences, 

form optimistic opinions and have more positive view of life (Bekhet & Zauszniewski, 2013). MEB (2011) stresses 

to need of guidance to teach students critical thinking in its twenty first century profile and draw attention on Ennis 

(1996) opinion that the most important factors of critical thinking teaching is “teachers”. The book, which is 

published by the Ministry of National Education General Directorate of Teacher Training and Education mentions 

teachers adequacy with the following statement: “Teachers should be creative, energetic, vivid, perseverant, eager, 

and aware of self-development responsibility. They should develop their skills of critical thinking, problem 

solving, communication and sense of aesthetics and use them effectively’’ URL 1, A5, pg.12). Within this context, 

investigate to the pre-service teacher’s critical thinking dispositions and positive thinking skills is important, and 

it composes the aim of this study. The sample group of the study contains 780 pre-service teachers -teacher 

candidates- who are get education in Kutahya, Turkey (380 students from school of education, 400 students from 

formation training). Data is gathered with these two scales: Critical Thinking Dispositions Scale (11 items) and 

Positive Thinking Skills Scale (8 items). Parametric tests has used for data analysis as a result of normal distribution 

of data. While critical thinking dispositions and positive thinking skills are not differentiate up to gender and 

faculty differences, positive correlation has found between critical thinking dispositions and positive thinking skills 

at p<.01 statistically meaningful level in correlation findings. According to regression analyses results, critical 

thinking dispositions is an important predictor for positive thinking skills. The research findings has discussed with 

related literature. 

Key words: critical thinking, critical thinking dispositions, positive thinking, positive thinking skills, teacher 

candidate 
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This study examines how the cognitive stimulates, physical arrangement of classroom, and instructional tendency 

affects student behavior. This study conducted using three undergraduate second classes (science, tutor and social 

science teacher training programs) and two pedagogic formation certificate program groups (sociology and 

religion). The study is qualitative in design using two main case study formats: situational analysis and multisite 

study, using structured observations of activities (in-class) and informal interviews with teacher candidates. 

Observations and interview questions were constructed using measurement tools which developed by researcher. 

For the observations an evaluation chart was developed. On the chart, sources of cognitive stimulate, sorts of 

physical arrangement of the classroom and dimensions of the instructional tendencies were placed. Light, auditory 

and visual materials and emotional support were taken as the sources of cognitive stimulate. For the physical 

arrangement of classroom a set of teacher actions were taken into account. To describe the instructional tendency 

of the teacher candidates’ four variables were used: focus of the instruction, diversification of instruction, ways of 

pupil interactions and the sort of assessment and evaluation. The questions of interview questionnaire were 

associated with observation matters. 

The accumulated data from each of the five primary observations, secondary observations, and teacher interview 

questionnaires were analyzed and added to the findings and results section of this study. The case studies showed 

a relationship between cognitive stimulates, physical arrangement of the class, instructional tendencies and the 

student behaviors. If the teacher candidates use the cognitive stimulates, students (viewers) are becoming more 

willing and the multi way interaction is increasing. On the side, if the teacher candidates diversify the instruction 

and take the students to the center of instruction acquisition levels are increasing. But when analyzing the interview 

excerpts, it was noticed that, the teacher candidates from Pedagogic formation certificate program (PFCP), would 

like to put themselves to the center of instruction, they want to conduct teacher oriented instruction. Moreover, all 

five teacher candidates (from PFCP and undergraduate programs) prefer to be center in the multi way interaction 

process and tend to be authority. 
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Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğrenme Kazanımlarının Alanlarına ve Düzeylerine 
Göre Sınıflandırılarak İncelenmesi 

Melis Yeşilpınar Uyar 

Çukurova Üniversitesi, Turkey; yesilpinar_1@hotmail.com 

Öğretmen eğitimi programlarının önemli bir bölümünü oluşturan meslek bilgisi derslerine yönelik geçmişten 

günümüze farklı düzenlemelerin gerçekleştirildiği görülmekte, ancak derslerin etkililiğini sağlamaya yönelik bu 

düzenlemelerin programa ve uygulamaya yönelik sorunları tam anlamıyla ortadan kaldıramadığı belirtilmektedir. 

Program ve uygulamaya ilişkin bu sorunlara temel oluşturan boyutlardan birinin de programın öğelerinden biri 

olan amaçların seçimi ve ifadesine yönelik olduğu ifade edilmektedir. Amaçlar öğretimin odak noktasını 

oluşturduğu için iyi seçilmiş ve organize edilmiş amaçlar öğretimin diğer boyutlarını da doğrudan etkilemektedir. 

Bu nedenle öğretmen eğitimi programlarının öğretmen adaylarına farkı eğitim yaklaşımları, sorunları ve 

ortamlarında etkili olabilecekleri bilgi, beceri ve davranışları kazandırılması gerektiği ifade edilmektedir. 

Amaçların seçimi ve ifade edilmesinde ise düzeyler ve içerdiği alanlar açısından yapılan sınıflamaların önemli bir 

dayanak noktası olduğu belirtilmektedir. Belirtilen noktaların ışığında öğretmenlik meslek bilgisi derslerine 

yönelik öğretim programlarının geliştirilmesine ve düzenlenmesine yönelik uygulamalar için bu derslere yönelik 

öğrenme kazanımlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu gereksinimden hareketle 

gerçekleştirilen araştırmanın amacı, öğretme eğitimi programlarında yer alan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri 

öğrenme kazanımların alanlarına ve düzeylerine göre sınıflandırılarak incelenmesidir. Nitel araştırma yönteminin 

benimsendiği araştırmada, verilerin toplanması doküman incelemesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin analizinde ise tümdengelimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Almanca, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri, Fen Bilgisi, Fransızca, İngilizce, Okul Öncesi, Resim İş, Sınıf, Sosyal ve Türkçe Öğretmenliği 

Programlarında yer alan eğitim bilimine giriş, eğitim psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri, sınıf yönetimi, 

öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı ile ölçme ve değerlendirme derslerinin öğrenme kazanımları Posner & 

Rudnitsky’nin (2006) amaçların alanlarına ve düzeylerine göre sınıflandırılmasına yönelik önerdiği yapı temel 

alınarak analiz edilmiştir. Bu analiz sürecinde Anderson vd.’nin (2010) açıkladığı bilişsel süreç boyutuna ilişkin 

kategoriler de göz önünde bulundurulmuştur. Analiz sonuçlarına göre eğitim bilimine giriş, eğitim psikolojisi ve 

öğretim ilke ve yöntemleri dersleri öğrenme kazanımlarının çoğunluğunun, öğretim teknolojileri ve materyal 

tasarımı dersinin öğrenme kazanımlarının ise yarısına yakının bilişsel anlama düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 

Ölçme ve değerlendirme dersi ile sınıf yönetimi dersinin öğrenme kazanımlarının ise daha çok bilişsel anlama ve 

bilişsel beceri düzeyinde olduğu ortaya konmuştur. Bununla birlikte ölçme ve değerlendirme ile öğretim 

teknolojileri ve materyal tasarımı gibi alana özgü uygulamaları da içermesi gereken derslerdeki öğrenme 

kazanımlarının, çoğu bölüm açısından genellenebilir özelliklere sahip olduğu ve alana özgü özellikleri içermediği 

belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre meslek bilgisi derslerinin çoğunluğunda bilişsel anlama düzeyinde 

kazanımlara ulaşılmasının hedeflendiği ve beceri düzeyinde amaçların geri planda kaldığı, duyuşsal alana ait 

öğrenme kazanımlarına ise çok az yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar öğretmen adaylarının 

sahip olması gereken nitelikler açısından tartışılmış ve öğretmen eğitimi programlarına yönelik doğurgular ortaya 

konmuştur. 
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Lise Matematik Öğretmenlerinin Dönüt Verme Süreçleri ve Dönüt Algıları 
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Bu araştırmanın amacı lise matematik öğretmenlerinin dönüt verme süreçlerinin ve dönüt kavramına ilişkin 

algılarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada matematik öğretmenlerinin derslerinde 

başvurdukları dönütlerin yapısı, çeşidi, sıklığı ve zamanı irdelenmiştir. 

Eğitim öğretim süreçlerinde oldukça önemli bir yere sahip olduğu ifade edilen dönüt kavramı, öğrenciye 

performansı veya öğrenme süreçleri hakkında sunulan bilgiler olarak tanımlamaktadır (Hattie & Timperley, 2007). 

Dönütler, öğretim hizmetlerinin niteliğini artırmaktadır (Senemoğlu, 2005). Bu yönüyle öğretmenlerin öğrenci 

yanıtlarına dönüt vermesi öğrenme süreçlerinin niteliğinin artırılması bakımından vazgeçilmez olarak 

görülmektedir (Woolfolk, 2013). Zira kavramsal öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenciye öğrenme düzeyi ve 

ilerleme durumu hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir (Öztürk, 2006). Ayrıca öğretmen dönütlerinin sistematik 

ve stratejik bir şekilde kullanılmasının gerekli olduğu belirtilmektedir (Brookhart, 2008). Fakat yapılan çalışmalar 

incelendiğinde öğretmenlerin birçoğunun dönütleri bilinçli ve sistematik bir şekilde kullanmadıkları 

anlaşılmaktadır (Oral, 2000; Smith & Ragan, 2005; Winn, 1991). Bear (2005) öğretmenlerin her zaman uygun 

dönüt tercihinde bulunmadığını ve bunun bir sorun teşkil ettiğini belirtmektedir. Bu durum öğretmen ve öğretmen 

adaylarına etkili dönüt verme becerilerinin kazandırılmasının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla nitelikli bir öğretmenin dönüt kavramına ilişkin epistemolojik alt yapısının sağlam olması ve dönüt 

stratejilerinin etkili kullanımı konusunda yetkin bir pozisyonda bulunması beklenmektedir. Bu beklenti öğretmen 

niteliklerinin eğitim sistemlerini ve dolayısıyla da geleceğimizi derinden etkilemesi öngörüsüne dayanmaktadır. 

Bu açıdan bu çalışmada matematik öğretmenlerinin dönüt kavramı konusunda sahip oldukları bilgilerin ve dönüt 

tekniklerinin kullanımına ilişkin becerilerinin sorgulanması önemli görülmüş ve bu doğrultuda yorumlamacı bir 

yaklaşım benimsenmiştir. 

Yorumlamacı felsefe çerçevesinde gerçekleştirilen bu nitel çalışmanın katılımcılarını 16 lise matematik öğretmeni 

oluşturmaktadır. Katılımcılar gönüllülük kriteri göz önünde bulundurularak en fazla beş yıllık mesleki deneyime 

sahip olan matematik öğretmenleri arasından seçilmiştir. Bu seçimde genç matematik öğretmenlerinin mesleğin 

başında dönüt kavramı ve kullanımına ilişkin ne gibi bilgi ve becerilere sahip olduğunun merak edilmesi etkili 

olmuştur. Araştırmanın verileri odak grup görüşmeleri ve gözlemler aracılığıyla toplanmıştır. Odak grup 

görüşmeleri için dörder kişiden oluşan dört ayrı grup oluşturulmuştur. Odak grup görüşmelerinde katılımcıların 

dönüt algılarını belirlemeye dönük on açık uçlu sorudan oluşan bir formdan yararlanılmıştır. 45 ile 65 dakika 

arasında değişkenlik gösteren odak grup görüşmeleri esnasında önemli görülen hususlar not edilmiş ve görüşmeler 

katılımcıların izinleri alınarak kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler tamamlandıktan sonra katılımcıların 

performanslarının yakından incelenmesi için sınıf içi gözlemler yapılmıştır. Katılımcılar on iki ders saati boyunca 

gözlenmiş ve bu yolla kullandıkları dönütlerin yapısı, çeşidi, zamanı ve sıklığına ilişkin veriler toplanmıştır. 

Verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu süreçte NVivo 10 yazılımından da faydalanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların dönüt algılarının kendilerinin kullandığı dönütler üzerinde yoğunlaştığı 

belirlenmiş akran dönütlerinin ise pek fazla dikkate alınmadığı anlaşılmıştır. Katılımcıların dönütleri genellikle 

dersin son aşamasında ölçme-değerlendirme amacıyla kullandığı tespit edilmiştir. Bunun yanında katılımcıların 

ağırlıklı olarak düzeltici dönüt, soru cevap dönütü, güdüleyici dönüt ve açıklayıcı dönütü kullandığı saptanmıştır. 

Katılımcıların dönüt kavramına ilişkin sahip oldukları bilgiler ve dönüt verme süreçleri derinlemesine 

incelendiğinde dönüt tercihlerinde yeterince profesyonel bir yol izlenmediği anlaşılmış ve bu konuda matematik 

öğretmenlerine farkındalık ve tecrübe kazandıracak çalışmalara ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. 
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21. yüzyıl yeni teknolojilerin, yeni buluşların, yeni örgüt yapılarının, kısacası hayatın her alanının geliştiği ve 

değiştiği bir zaman dilimi olmuştur. Bu zamanda yaşanan bu değişimler, bütün örgütleri ve konumuzun ana 

hatlarını oluşturan okul örgütünü etkilemektedir. Okulların yaşanan bu değişimlere ayak uydurmaları ve geride 

kalmamaları gerekmektedir. Bu bakımdan okulların değişen ve gelişen zamanla, şartlarla gelişmesi ve daima 

ileriye gitmesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan okulların geleceği planlamaları ve yönetmeleri gerekmektedir. İşte stratejik planlama ve yönetimde 

tam bu noktada devreye girmektedir. Okulların yaptıkları gelecek planları, stratejik plan çerçevesinde 

şekillenmektedir. Stratejik planlama aşamasında ise okulların vizyonlarının, misyonlarının, değerlerinin, stratejik 

amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Eğitimin temellerinin atıldığı okul kurumları, her zaman yeniliğe açık olmalı ve yeniliğin yakın takipçiliğini 

yapmalıdır. Bu bakımdan okulların günümüzün hızlı değişim sürecini başarılı bir şekilde atlatabilmeleri, ancak 

yöneticilerin sağlam bir vizyona ve misyona sahip olmaları ile mümkün olabilecektir. Ancak tüm bu istenen 

başarının sağlanması, bir vizyon ve misyona sahip olmaktan çok bu vizyon ve misyonun okulun tüm personeline, 

ögelerine aktarılması ve paylaşılmasıdır. Paylaşılmayan ve sadece yöneticinin olarak kalan vizyon ve misyon, etkili 

bağlılığı sağlamayacak ve örgütün hedeflerine ulaşmasında etkisiz kalacaktır. Oysaki paylaşılan ve ortak bir vizyon 

ve misyon, tüm paydaşların bunları benimsemesine ve yaptıkları işlerde şevkle, sabırla, kararlılıkla hedeflere doğru 

yürümelerinde yardımcı olacaktır. 

Bu çalışmada vizyon, misyon ve değerler kavramları araştırılmış olup genel olarak örgüt, özel olarak ise okul 

bağlamında ilgili kavramlar incelenmiştir. Elazığ ilindeki rastgele seçilmiş okullarda vizyon ve misyon 

belirlemenin okul geliştirmedeki önemi araştırılmıştır. 

Elde edilen bulgular, okul vizyonu ve misyonu belirlenerek eğitimin kalitesinin nasıl arttırılabileceği konusunda 

bilgi verici ve geleceğin eğitimine yön vereci niteliktedir. 

 

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Hülya Aslan Efe, Seval Özmen 

Dicle Üniversitesi, Turkey, sevallozmen@gmail.com 

Her bireyin kişilik özellikleri bakımından farklı niteliklerde olması, eğitim öğretim sürecinde bilgiyi alma, kavrama 

ve uygulama işlemlerinde farklılıklar oluşmasına neden olmaktadır. Öğrenme şekillerindeki bu farklılıklar 

bireylerin değişik öğrenme stillerine sahip olduklarını göstermektedir. Öğretim merkezli eğitim anlayışından 

öğrenme merkezli eğitim anlayışına geçilmesi, bu bireysel farklılıkların ve öğrenme stillerinin üzerinde 

durulmasını gerektirmiştir. Öğrenme stili, bireyin genetik mirasının, geçmişteki yaşantılarının ve şu anda içinde 

bulunduğu çevrenin ondan beklentilerinin bir sonucu olarak veya bireyin bilgiyi işleme ve elde etmede tercih ettiği 

yollardır (Kolb, 1984). Yükseköğretimde öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmede öğrenme stillerinin önemi 

büyüktür. Bu nedenle çalışmanın amacı olan fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin cinsiyet, annenin 

eğitim durumu, babanın eğitim durumu, yaşanılan yerleşim yeri, okuduğu sınıf değişkenleri açısından 

incelenmesinin öğretmen eğitimine yararlı katkıları olacağı düşünülmektedir. Araştırmada geçmişte veya halen 

var olan bir durumu, var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı olan tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 

Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD’nda öğrenim gören 164 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenme 

stillerinin belirlenmesi amacıyla veri toplama aracı olarak “Kolb Öğrenme Stili Envanteri” ve öğrencilerin kişisel 

bilgilerini edinmek için de bu envantere eklenmiş kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Araştırmanın verileri güz 

döneminde toplanmıştır. Ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programına 

girilerek araştırma sonuçları oluşturulmuştur. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarından 38’inin yerleştiren, 

40’ının değiştiren, 45’inin ayrıştıran ve 41’inin özümseyen öğrenme stiline sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrenme 

stillerinin cinsiyet, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu, yaşanılan yerleşim yeri değişkenleri ile 

anlamlı şekilde farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın öğrenme stillerinin öğretmen adaylarının 

okudukları sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 
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équipe d’enseignants natifs et non-natifs de Français Langue Étrangère en Turquie 
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Dans un contexte de professionnalisation, le travail prescrit aux enseignants s’est à la fois complexifié et élargi. 

En plus d’une reconfiguration des tâches « traditionnelles » relatives à l’enseignement et à la situation de classe, 

un investissement plus fort dans la vie de l’établissement avec davantage de travail collectif entre pairs et d’autres 

partenaires est désormais attendu. Alors que les incitations adressées dans ce sens se sont nettement renforcées, la 

mise en œuvre des innovations attendues se heurtent à des résistances (Maroy, 2006). 

Notre communication propose d’examiner « l’écart » (Amigues et Lataillade, 2007) constaté entre pratiques 

professionnelles prescrites et effectives en s’intéressant aux destinataires des prescriptions. Considérant que leur 

appropriation de « nouvelles pratiques » collectives (Marcel, 2007) s’apparente à un « processus d’acculturation » 

(Périsset-Bagnoud, 2007), c’est-à-dire l’acceptation puis l’adoption de normes culturelles d’abord perçues comme 

étrangères, notre démarche vise à interroger les savoirs et connaissances associés au travail enseignant tels qu’ils 

peuvent être décrits selon les acteurs de terrain. 

Pour ce faire, nous nous appuierons sur l’analyse d’entretiens semi-directifs de type compréhensif (Kaufmann, 

2011) menés auprès d’enseignants et de cadres natifs et non-natifs travaillant dans le domaine du Français Langue 

Étrangère (FLE) en Turquie et relatifs à leurs conceptions du métier d’enseignant et des compétences qu’il requiert. 

Si c’est la dimension pédagogique qui est surtout évoquée au travers des savoirs et savoir-faire mobilisés « en 

classe » plutôt que « hors classe », les modèles de formation -initiale et continue- sont par ailleurs discutés. 

Pour les enseignants, il ressort que les compétences professionnelles qu’ils jugent importantes s’acquièrent par 

l’expérience et les ressources qui peuvent y être puisées pour s’auto-former mais aussi s’entre-former entre pairs. 

Nous proposons d’explorer cette forme de syncrétisme qui invite à réfléchir sur le développement et la 

reconnaissance des dispositifs de formation entre pairs, au sein même des établissements, et sur les facteurs à 

l’œuvre dans leur mise en place. Proches de ceux considérés comme favorisant ou non les nouvelles pratiques 

collectives attendues, ils soulèvent la question de l’identification par les praticiens eux-mêmes de l’ensemble de 

leurs compétences en matière non seulement d’enseignement mais aussi de formation de formateurs et de 

collaboration. 
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L’acte d’enseigner est constitué d’un ensemble de capacités professionnelles qui dépassent la maîtrise du contenu 

ou de la discipline. Un enseignant compétent est capable de constamment réinventer le processus d’enseignement 

en l’adaptant aux caractéristiques de ses élèves (Nassif et al, 2010), d’être flexible, créatif (Kember, 2009), 

d’utiliser les technologies à la disposition de l’enseignement (UNESCO, 2008) et d’interagir efficacement avec les 

membres de la communauté scolaire, entre autres les élèves et leurs parents, les pairs de travail et les gestionnaires 

d’école (Kember et Leung, 2005a). Sans doute, les caractéristiques d’un enseignant compétent sont profondément 

marquées par une augmentation incessante des exigences professionnelles, qui requiert des enseignants une 

adaptation constante aux changements sociaux, culturels et économiques. L’accommodation à ces transformations 

est accompagnée de plusieurs défis, surtout pour les nouveaux enseignants qui ne maîtrisent pas complètement 

tous les aspects de la profession, provoquant une intégration au milieu scolaire extrêmement difficile dans certains 

cas. Néanmoins, à force de persévérance, un certain nombre des nouveaux enseignants franchissent les obstacles 

imposés par la profession, s’identifient avec la profession et se sentent engagés dans le métier. 

La présente étude vise analyser un modèle théorique dont la variable extrinsèque est le sentiment de compétence 

des nouveaux enseignants et comme variables endogènes la satisfaction au travail, les expériences émotionnelles 

vécues en classe et l’engagement professionnel. La recherche, de type quantitatif, est constituée des analyses 

secondaires des données issues de l’enquête pancanadienne auprès des enseignants d’écoles primaires et 

secondaires du Canada, menée par une équipe de professeurs de différentes universités canadiennes auprès de 483 

nouveaux enseignants d’écoles primaires et secondaires. Les résultats de l’analyse de cheminement composée par 

les 'logits' issues des modélisations de Rasch mettent en évidence le caractère relationnel qui est à la base du métier 

enseignant. Les expériences émotionnelles en classe, positives et négatives, semblent être des éléments majeurs à 

contribuer à la variabilité de la satisfaction au travail et l’engagement professionnel. Quant au sentiment de 

compétence, plus les nouveaux enseignants se sentent compétents dans la profession, plus ils relatent des 

expériences émotionnelles positives en classe. À l’inverse, ceux qui se perçoivent moins habiles pour développer 

les tâches de la profession enseignante ont davantage tendance à évoquer des sentiments de frustration envers les 

élèves et la carrière. L’étude dégage plusieurs enjeux associés à la formation initiale des enseignants en connexion 

avec les compétences développées et perçues par les enseignants qui débutent dans le métier enseignant et qui sont 

au milieu de la construction de leur identité professionnelle. 
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La formation initiale des enseignants de FLE en Algérie fait face, ces dernières années, à de nouvelles exigences 

dictées par une ère caractérisée par la mondialisation et le numérique. Cette recherche s’est intéressée à la formation 

universitaire des enseignants et plus particulièrement à éprouver l’apport du cursus universitaire de la licence dans 

la formation des enseignants de FLE. Autrement dit, nous avons vérifié si les programmes de formation ainsi que 

les pratiques enseignantes des universités algériennes forment des enseignants de FLE capables d’appréhender les 

enjeux de la mondialisation et du numérique. Pour ce faire, nous avons étudié les trois pôles de la formation 

(étudiants, programmes, formateurs): 

- Dans un premier temps, nous avons adressé un questionnaire aux futurs licenciés afin de mesurer leurs aptitudes 

à enseigner en évaluant leurs compétences professionnelles professorales. 

- Dans un second temps, nous avons analysé les maquettes de la licence, et nous les avons comparées avec celles 

des ENS pour vérifier si les enseignements dispensés préparent suffisamment les étudiants au métier d’enseignant. 

- Enfin, nous avons soumis un autre questionnaire aux enseignants universitaires pour avoir d’une part leur 

expertise concernant cette formation, et d’autre part pour compléter notre analyse en corroborant les résultats 

partiels obtenus. 

Il ressort de cette étude que d’une part la formation universitaire des enseignants de FLE ne cible pas les 

compétences professionnelles professorales et d’autre part les maquettes de la formation LMD sont dépourvues 

d’enseignements relevant de la sphère didactico-pédagogique. De plus les enseignants universitaires n’ont pas eu 

de formation pédagogique les préparant à former des futurs enseignants de FLE. 
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En France, à côté de l’Education Nationale, plusieurs ministères disposent de leur propre service de formation. En 

effet, loin d’une image consensuelle et jacobine des enjeux éducatifs (un peuple, une ambition politique, un 

programme, une institution,) cohabitent plusieurs donneurs d’ordres en éducation et en formation : la santé, la 

défense, le travail social pour ne citer qu’eux. Mais c’est sans doute en agriculture que la radiographie est la plus 

singulière ; ce ministère est partagé entre trois familles d’enseignement : le public, le privé confessionnel et enfin 

le privé par alternance (MFR), apparu à la fin des années 1930, fonctionnant sous contrat d’association avec l’Etat 

(loi du 31 décembre 1984). Ces trois familles d’éducation et d’enseignement se partagent les 130 000 élèves et 

étudiants de l’enseignement agricole. Les Maisons Familiales d’Education et d’Orientation, fonctionnant en 

alternance, en dénombrent à elles-seules quelque 66 000, répartis en près de 400 structures de formation. Les 

personnels en charge de la formation et de l’éducation des jeunes y sont appelés « moniteurs », ce qui n’est pas 

sans rappeler l’enseignement mutuel un temps envisagé en France, au début du XIXe siècle. En cours d’emploi, 

ces derniers obtiennent d’abord un certificat de formation à la pédagogique, qui confirme leur entrée dans le métier. 

Puis, comme pour chaque salarié de droit français, ils bénéficient de la possibilité de continuer de se former, au fil 

de leur carrière. C’est dans ce cadre que nous pensons, au Centre National Pédagogique des MFR, des partenariats 

avec des universités touchant, au sens large, au champ des faits éducatifs et du développement des territoires. Ainsi, 

au fil des décennies avons-nous construit plusieurs maquettes de licence en didactique et en sciences de l’éducation. 

Enfin, depuis 2008, nous proposons à nos personnels de suivre un master 2 en Ingénierie de Formation, et cela en 

cours d’emploi. En deux ans ce master, proposé en partenariat avec l’université de Lille, conduit les étudiants à 

soutenir un mémoire professionnel combinant intérêts personnels de recherche et commande d’établissement. On 

compte à ce jour trois promotions de ce master, une quatrième est entrée en deuxième année. Quatre conditions 

nous semblent essentielles au succès de tels dispositifs : un accompagnement de proximité et une organisation 

tutorale ; un accompagnement assuré par des référents institutionnels locaux (tuteurs professionnels) ; une 

démarche de formation par production de savoirs ; enfin, une évaluation centrée sur les personnes. La présente 

communication visera à présenter la genèse de tels dispositifs partenariaux, d’en décrire les ingénieries et, pour 

finir, de présenter les interrogations, tant méthodologiques que scientifiques, que suscitent des formations de 

formateurs de ce type, associant ancrage professionnel,  
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Bu çalışmanın amacı, geleceğin lise matematik öğretmenlerinin kopya çekme eğilim, deneyim ve gerekçelerinin 

belirlenmesi ve kopya çekme davranışlarına ilişkin düşüncelerinin açığa çıkarılmasıdır. 

Kopya, bir sınavda soruları cevaplama amacıyla herhangi kaynaktan gizlice faydalanma (TDK, 2016) olarak 

tanımlansa da illa sınav sorularını cevaplama amacıyla olması gerekmemektedir. Zira eğitim öğretim süreçlerinde 

karşılaşılan önemli etik problemler arasında yer alan kopya çekme davranışları farklı şekillerde karşımıza 

çıkmaktadır. Fakat bundan daha önemlisi kopya çekme davranışlarının gerekçeleri ve bu konuda yapılması gerekli 

olanlar konusunda çözüm üretilmesidir. Bu açıdan kopya çekme davranışlarının gerekçelerinin, ne zaman ortaya 

çıktığının ve hangi derslerde yoğunlaştığının belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli önleyici faaliyetlerin 

yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu hususta öncelikle kopya çekme davranışlarına ilişkin öğrenci deneyimlerinin 

ve düşüncelerinin belirlenerek bütüncül bir değerlendirme yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Bu düşünceden yola çıkılarak gerçekleştirilen bu araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 

Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi, ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümü, 

matematik öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören ve çalışma için gönüllü olduğunu bildiren 75 matematik 

öğretmen adayı (13 birinci sınıf, 16 ikinci sınıf, 24 dördüncü sınıf, 22 beşinci sınıf) oluşturmaktadır. Yani ilgili 

anabilim dalında öğrenim gören ve çalışma için gönüllü olan tüm öğretmen adayları çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Katılımcıların bu şekilde belirlenmesi hem farklı öğrenim kademelerindeki adaylardan elde edilecek verilerin 

birlikte analizine imkân tanımış hem de maksimum çeşitliliğin sağlanmasına hizmet etmiştir. İlgili anabilim dalına 

ülkemizdeki tüm üniversitelerde olduğu gibi 2013-2014 eğitim öğretim döneminde öğrenci alınmadığı için 

çalışmanın katılımcıları arasında üçüncü sınıf öğrencileri bulunmamaktadır. Araştırmanın verileri odak grup 

görüşmeleri ve yazılı dokümanlar aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılardan öncelikle 13 açık uçlu sorudan oluşan 

veri toplama formlarını doldurmaları istenmiştir. Cevaplar yazılı olarak alındıktan sonra katılımcılarla odak grup 

görüşmeleri yapılmıştır. Görüşmeler aynı öğrenim kademesinde öğrenim gören katılımcılar birlikte olacak şekilde 

beşer kişilik gruplar halinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu yollarla elde edilen nitel verilerin analizi sonucunda matematik öğretmen adaylarının birkaçı hariç büyük bir 

çoğunluğunun öğrenim hayatlarında kopyaya başvurdukları belirlenmiştir. En fazla kopya çekilen dönemin lise, 

en çok kopya çekilen derslerin de sözel dersler (edebiyat, tarih, coğrafya, ingilizce, almanca, din kültürü) olduğu 

belirlenmiştir. En çok kopya çekilen sayısal alan dersinin ise fizik olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcılar kopya 

çekme davranışının bir etik kural ihlali olduğunu kabul etmekle birlikte üzerlerinde stres oluşturan sınavlar başta 

olmak üzere birçok unsurun kendilerini kopya çekmeye zorladığı görüşünü paylaşmışlardır. Bu unsurları düşük 

not alma korkusu, ezber gerektiren sınavlar, arkadaş ortamı, ders çalışmama ve gelecek endişesi olarak sıralamak 

mümkündür. Bu tablo, geleceğin matematik öğretmenlerinin kopya çekme konusunda bazı problemli davranışlara 

sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, kopya çekme davranışlarının gerekçeleri dikkate alınarak söz konusu 

problemli davranışlarının nasıl düzeltilebileceği konusunda yapılacak çalışmalara olan ihtiyacı ortaya 

koymaktadır. 
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X ve Y Nesli Öğretmenlerde Anlamlı İş: Güdülenme ve Kariyer Değerlerinin İncelenmesi 
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Çalışanların güdülenmesi ve örgütsel bağlılıklarının sağlanması, önemli yönetim faaliyetlerinden biridir. 

Küreselleşme, işlerin daha hızlı yürütülmesi ihtiyacı, kalite ve akreditasyon süreçleri, bilişim teknolojilerinin 

hakimiyeti eğitim örgütleri de dahil örgütlerden ve işgörenden beklentileri artırmıştır. İş ve iş yapma biçimindeki 

değişiklikler, bilişim teknolojilerinin kullanımının yeni beceriler gerektirmesi, bu değişime uyum sağlayabilen 

yüksek potansiyelli ve performanslı işgörenlerin istihdamını gerektirmektedir. Ancak yeni nesil işgücünün 

performansını artırmak, güdülenmesini ve bağlılığını sağlamak, kariyer değerlerindeki farklılıklar nedeniyle daha 

sistematik yönetsel düzenlemeleri gerektirmektedir. 

İşgörenlerin işe karşı tutum, değer ve güdüleyen unsurlar kişiden kişiye olduğu kadar nesilden nesle de 

farklılaşmaktadır. X nesli 1965-1979, Y Nesli 1980 ile 2000 yılları arasında doğan kişileri kapsamaktadır. 

Emekliliğe kadar aynı iş ve örgütte çalışma yaklaşımı sergileyebilen X nesli işgörenler yerine, hızla ve sık iş 

değiştirebilen, çalışmak için yaşamak yerine yaşamak için çalışma amacı taşıyan, iş-yaşam dengesi gözeten, 

bağlılıklarının sağlanması oldukça zor olabilen en büyüğü 35 yaşında olan milyonlarca Y nesli iş yaşamına 

girmiştir. X nesli örgütlerine bağlılık, aynı işte uzun süre çalışabilme, toplumsal sorunlara duyarlılık, yüksek iş 

motivasyonu, otoriteye saygı gibi ortak özellikleri sergilerken (Akdemir ve Diğ., 2013, Mengi, 2012); Y Neslinin 

yaratıcı, girişimci, daha çok anlamlı iş, yüksek ödül, özgürlük, iş-yaşam dengesi taleb eden, beklentileri 

karşılanmadığında örgütü terk etmeye hazır oldukları belirtilmektedir(Akar,2015). 

Çalışanlar eskisinden daha çok işlerinde anlam ve amaç arayışındadır. Anlam arayışı insanın temel 

gereksinimlerinden biridir(Martela, 2010; Holbeche & Springett, 2004). Anlamlı iş, hem derin içsel güdülenme 

hem de örgütsel bağlılığı sağlamanın önemli yapıtaşlarından biridir (Chalofski ve Krishna, 2009). Anlamlı iş, 

kişinin tutku, kabiliyet ve temel değerlerinin yaptığı işle sinerji içinde, kişinin amaçlarını ve kapasitesini 

gerçekleştirmesidir (Lieff, 2009). “Kişinin işini yaparken işini yapmış ve başarmış olmaktan sağladığı derin doyum 

ve görevini yapmaya yönelik içsel, derin bir güdüleyicidir”(Chalofsky ve Krishna,2009,194). Çalışma hayatı 

insana para ve ödüller dışında içsel bir amaçlılık, değerler sistemine uygun bir anlam duygusu 

sağlamalıdır(Carriere, 2011). Çalışanlar, yaptıkları işte kişisel bir anlam ve amaç bulduklarında, olumlu kişiler 

arası destek sağlandığında, etkili bir iş çevresinde olduklarında kendilerini işe ve örgüte bağlanmış 

hissetmekte(Sravista & Bhatnagar,2008), performans ve potansiyellerini sergilemektedirler. Anlamlı işin özerklik, 

potansiyelini sergileyebilme, iş ve kişisel amaçların uyumu, yaptıklarıyla Dünya ya ve insanlığa katkı sağlama, işe 

karşı heyecan duyma, işi aracılığıyla yaşam doyumu hissetme gibi boyutları bulunmaktadır. 

21. Yüzyılda eğitimden beklentinin artması, öğretmenlik mesleğinde daha karmaşık rol, sorumluluk ve yeterlik 

dizilerini gerektirir hale gelmiştir. Öğretmenlerin mesleki tutumları ve değerlerinin, kurumların başarısında önemli 

değişkenlerden biri olması nedeniyle; bu çalışmanın amacı X ve Y Nesli öğretmenlerde anlamlı iş yaşantısı düzeyi, 

anlamlı işi etkileyen değerlere ilişkin görüşlerini ortaya koymak ve bu görüşlerin, nesil, cinsiyet, kıdem, branş 

değişkenleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Tarama türündeki araştırma nicel ve nitel boyutlarda karma araştırma 

yöntemi ile farklı gelişmişlik düzeylerinde iki ilde görev yapan X ve Y nesli öğretmenlerin katılımı ile 

yürütülmektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “anlamlı iş ölçeği” kullanılmaktadır. Nicel verilerin 

çözümlenmesinde, betimsel istatistikler, tek yönlü varyans analizi(ANOVA), nitel verilerde içerik analizi 

kullanılacaktır. Çalışmanın ileriye dönük öğretmen yetiştirme, personel geliştirme ve güçlendirme, ödül ve terfi 

programlarına dönük katkı sağlaması beklenmektedir. 
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Ölçme ve Değerlendirme Yeterliğinden Yoksun Öğretmenler Hakkında Öğretmen Adayı 
Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi 
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Öğretmen yeterlikleri ve öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterlikleri üzerine yapılan araştırmalar 

öğretmenlerin önemli ölçüde ölçme ve değerlendirme yetersizlikleri üzerine vurgu yapmaktadır. Bu araştırmayla 

öğretmen adaylarının niteliksiz ölçme ve değerlendirme yapan öğretmeni nasıl tanımladıklarına ilişkin görüşlerinin 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma betimsel bir araştırma olup nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı 

bir durum çalışmasıdır. Araştırmada görüşme yolu ile veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu 

amaçsal örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma verileri farklı 

programlarda öğretmenlik eğitimi alan Ölçme ve Değerlendirme (6.yy) dersini almış öğrencilerle (N: 251) yapılan 

yüz yüze görüşme tekniği ile tek bir oturumda, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile yazılı olarak alınmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundaki 

sorular aşağıdaki maddelerden oluşturulmuştur: Cinsiyet: Erkek ( )Kız ( ) Niteliksiz bir ölçme yapan bir öğretmeni 

somut, soyut bir şeye, varlığa benzetmenizi istesem neye benzetirdiniz? Niçin? Gerekçeleri ile açıklar mısınız? 

Elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemlerinden kategorisel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Elde edilen 

bulgular genel özelliklerine göre temalar oluşturulup, oluşturulan tema-metafor grupları tablolaştırılmıştır. Ayrıca 

bulgular katılımcıların orijinal görüşleri ile desteklenerek bulgular kısmında yer verilmiştir. 

Araştırmada, öğretmen adayı katılımcılar gerekli nitelikten yoksun bir öğretmen hakkında 251 adet olumsuz 

metafor üretmişlerdir. Bu metaforların 201’i kızlar, 50’si de erkekler tarafından üretilmiştir. Üretilen olumsuz 

metaforlar sıklıklarına göre Eşya 89 (% 35), İnsan 62 (% 25), Bitki 40 (% 16), Hayvan/ Böcek 27 (% 11), Masal 

Kahramanı 17 (% 7), Diğer 14 (% 6) ve Yiyecek 2 (% 1) olarak sıralanmaktadır. Oluşturulan temalar boyutunda 

katılımcı görüşlerinin içerik analizinde aşağıdaki anlamlar çıkarılmıştır: Çürük’e (2014) göre dilde benzetme 

unsurlarıyla olumsuzluğun kuvvetlendirilmesine kimi bağlamlarda kullanılan benzetme unsurları da hizmet eder. 

Bu araştırmada oluşturulan temalarda yüklenilen anlamlara göre, ölçme değerlendirmeyi niteliklerine göre 

yapmayan öğretmenler şu istenmeyen özellikleri taşımaktadır: 

1. İnsan teması: Emek ve hayat hırsızı, programsız, işini hakkı ile yapmayan, vasıfsız, kaybettiren, gelişmeyen, 

bilgisiz, yönlendirilmeye açık, eksik yapılı, rutin, bilgisiz, çevresine zarar veren, gülünç, öğrencilerin değerini 

bilmeyen bir insan. 

2. Hayvan teması: Düşüncesiz, duruma göre davranan, analiz, sentez yeteneğinden yoksun, düşüncesiz, üretme 

gücü zayıf, korkak, olayların akışına göre sürüklenen, amaçsız, emek harcamadan yaşayan, boş konuşan, en gerekli 

özelliğinden yoksun, dolandırıcı, çevresine zarar veren, can yakan bir varlık. 

3. Eşya teması: Donanımsız, yalancı, eksik yapılı, boş(değersiz), enerjisiz, yanlış fonksiyonlu, duygusuz, oyalayıcı, 

presleyici, yanıltıcı, yok edici, gelişmemiş, abartılı görünmeye çalışan, kendini yönetme gücü olmayan, hedefi 

olmayan, gerçeği yansıtmayan, niteliksiz, özelliğini kaybetmiş bir varlık. 

4. Bitki teması: Verimsiz, yok olmaya yakın, içi boş, pasif, parazit yaşayan, yabani, acı veren ve değersiz bir varlık. 

5. Masal teması: Yok etmeye çalışan, güçlü görünmeye çalışan, zayıf yapılı, soyut, gaddar, şiddet uygulayan, 

kötülük timsali, başarısız, tembel, itici, düşman görünümlü, öldüren bir varlık. 

6.Yiyecek teması: Yoksun, niteliksiz. 

7. Diğer: Rehberlik edemeyen, verimsiz, umutları boşa çıkaran bir varlık. 

Alan yazında öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yetersizlikleri üzerine çok sayıda araştırma bulunmaktadır. 

Bu araştırma sonucunda ise ölçme ve değerlendirme yeterliğinden yoksun öğretmenlerin öğretmen adaylarınca 

olumsuzluk vurgusu yüksek benzetmelerle nitelendirildikleri görülmektedir. Bu da öğretmen nitelikleri ve 

öğretmen yetiştirme program ve politikalarında yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacının bir göstergesi olabilir. 
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Profilleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Sadık Yüksel Sıvacı 

Ahi Evran Üniversitesi, Turkey, sysivaci@ahievran.edu.tr 

Düşünme, çeşitli yollarla toplanan bilgileri karşılaştırmalar yaparak ayırma, birleştirebilme, bağlantıları ve 

biçemleri kavrayabilme yetisidir. Dünden bugüne öğretmen yetiştirme ile ilgili gelişen paradigmalar öğretmenin; 

düşünen, alanı ile ilgili karşılaştığı problemlere analitik ve bilimsel bir anlayışla çözüm yolları geliştirebilen bir 

anlayışa sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Yansıtıcı düşünme, mantığa ve bilgiye dayanan bir karar alma sürecidir. Yansıtıcı düşünme becerisi olaylar 

karşısında tutarlı ve dikkatli düşünmeyi, eleştirel olarak amaçların sorgulamasını, bu amaçlar doğrultusunda 

yapılanların incelemesini ve eldeki bilgileri düzenleyen bir veri işleme sürecini izler. Yansıtıcı düşünme 

kavramının gelişimi sürecinde John Dewey’ in çalışmaları etkili olmuştur. 

Yansıtıcı düşünme, öğrenme ve öğretme sürecinde yöntem ve düzey ile ilişkin bütün sınırlılıkları ve olumlu 

yönlerini ortaya koymaktadır. Dewey yansıtıcı düşünce ve öğrenme için ise bazı duyuşsal alan özelliklerinin dikkat 

çeker. Samimi, sorumluluk alabilen ve açık fikirli bir tarzın gerekli olduğunu savunur. 

Çoklu Zekâ, klasikleşen, zekâ alanlarını sınırlayan eğitim anlayışlarının dışında çağdaş bir zekâ anlayışı 

geliştirmiştir. Howard Gardner tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Kuramı bireysel farkları önemseyen ve bireylerin 

sadece öğretim hayatında değil kariyer gelişiminde de kendi zekâ alan profillerine uygun mesleklerde çalışarak 

bireylerin daha başarılı olabileceğini savunmaktadır. 

Yansıtıcı düşünmenin esasları gereği öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme süreçlerinde 

kendine ait bir tarz ile bilgiyi işleyerek yansıtacağı söylenebilir. Dewey’ in yansıtıcı düşünme ve öğrenme ile ilgili 

işaret ettiği bazı duyuşsal alan özellikleri bireylerin zekâ alan profilleri ile ilişkili gözükmektedir. Yansıtıcı 

düşünme geliştirilebilen bir düşünme becerisi olmasına rağmen öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yansıtıcı 

düşünme becerilerine dair kendi tarzlarını inşa etmeleri, bu inşa sürecinde öğrenim süreçlerinde yapıcı bir şekilde 

desteklenmeleri gerekir. Bu bağlamda çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerileri ile 

baskın olduğu zekâ alan profilleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırmanın 

öğretmen eğitimi literatürüne önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim 

Yılı’nda Ahi Evran Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve 

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde öğrenim görmekte olan Sınıf Öğretmenliği son sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Çalışma evreni kapsamında belirlenen üniversitelerde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin 

sayıları göz önünde bulundurularak tabakalara ayrılacak ve bu tabakalar içerisinden basit seçkisiz örnekleme 

yöntemi ile çalışma örneklemi belirlenecektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 

geliştirilen kişisel bilgi formu, Babacan ve Dilci (2012) tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Ölçeği ve Semerci 

(2007) tarafından geliştirilen “Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Yansıtıcı Düşünme Eğilimi (YANDE) Ölçeği” 

kullanılmıştır. 

Toplanan verilerin SPSS-21 paket programına işlenmesinden sonra çalışmanın amacına uygun olarak belirlenen 

problem durumuna test edilecektir. Veri dağılımının uygunluğuna göre parametrik veya nonparametrik analizler 

yapılacaktır. Araştırmadan elde edilen bulgular literatüre dayalı tartışılıp, konu alanına ve diğer çalışmalara 

öneriler sunulacaktır. 
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4Université de Montréal 

This communication aims to present a literature review and an analysis of the difficulties and obstacles encountered 

by student teachers (STs) during their practicum. Those difficulties and obstacles such as, for instance, insufficient 

content knowledge and teaching language mastery, deficient planning and classroom management practices, 

unproductive relations with de cooperative teacher (CT) /university supervisor (US) are associated with low self-

esteem, feelings of anxiety, depressive states, burnout symptoms, as they allegedly sometimes force STs to 

reconsider their career choices. 

Those difficulties and obstacles remain poorly documented despite the significant increase in number and duration 

of internships in Quebec (Canada) and the central role they play in professional competencies development. The 

most common sources of information are institutional reports, internal investigations and case studies (Harwood 

et al., 2000). They are typically fragmentary and imprecise (Raths & Lyman, 2003). In Canada, Poulsen (2012) 

indicates that about 10% of the trainees of the University of Lethbridge (Alberta) are experiencing difficulties and 

that 5% are at risk of failure. Concurrently, Chudleigh, Gates & Gibson (2010) report a mean proportion of failure 

of 4 % every year at the University of Toronto while Lebel, Bélair & Goyette (2012) evidenced a higher proportion 

(10 %) at the Université du Québec à Trois-Rivières (Québec). Hence difficulties experienced during practical 

training are not a marginal phenomenon since Desbiens (2013) showed that every difficult situation has a direct 

impact on at least twenty-five individuals including the pupils, teacher associate, supervisor and student teacher. 

A two-level approach was used in order to analyze the data extracted from the literature. In the first one, the 

difficulties and obstacles were classified according to Bronfenbrenner’s ecological model (1979, 1994) considering 

its four systems (microsystem, mesosystem, exosystem and macrosystem) spanning from the most proximal to the 

STs to the most distal. In the second level, difficulties and obstacles experienced by STs were analyzed through 

the lenses of one or another among the three following competency frameworks according to the type of actor 

concerned : the professional competency framework for teacher training (Gouvernement du Québec, 2001), the 

competency framework for CT and the one for US (Portelance, Gervais, Lessard & Beaulieu, 2008). 

The literature review concentrated on the last twenty years. Keywords related to the theme and names of authors, 

whose investigations are related to the field, served as a basis for a systematic literature review using search engines 

acknowledged in education and social sciences such as : Academic Search Complete, Education Source, Eric, 

Francis, Pascal, Proquest, PsycArticles, PsycInfo. A content analysis with mixed categories was conducted with 

the help of Nvivo 10 software on a total of 59 scientific papers. To date, the analysis process is not completed. We 

expect to draw a map exposing the difficulties and their causes according to Bronfenbrenner’s systems, thus 

enhancing our knowledge and understanding of the difficulties and obstacles related to the trainees, their 

supervisors or the practicum context. Hopefully, this will promote the identification of courses of action aimed at 

improving the learning conditions offered during teaching internships. 
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Word Stress and Intonation in Teaching Listening 

Fatma Şahiner 

Hava Lisan Okulu, İzmir, Turkey, fatma-sahiner@hotmail.com 

Word stress is on one of the sylllables in a word or phrase and that syllable is produced with more muscular activity, 

more lung compression, and is heard louder than the unstressed syllables in that word or phrase. In English 

language, that stressed syllable, along with the unstressed syllable or syllables, causes a change of meaning for 

that word (E.g. INvalid, inVALid). Categorized as a suprasegmental, word stress and intonation are mostly 

overlooked by Turkish English teachers for some reasons( because they are not teachable or they are only naturally 

acquired etc). Word stress and intonation are also overlooked by English teachers, whose mother tongue is English, 

because they have not developed an awareness between the stress pattern differences of Turkish and English. This 

is especially an important point as learners who are not aware of this difference will definitely have trouble 

differentiating between their native language and the target language. However, word stress and intonation are of 

primary importance in teaching listening and must never be neglected. Because a learner, whose mother tongue is 

Turkish, needs to utilize word stress and intonation knowledge in understanding a spoken utterence or text in 

English. For instance, in any given sentence, if the stressed syllable in a word is properly encoded with the correct 

word stress, the intonation of that sentence naturally becomes standard and the message conveyed via that sentence 

is understood exactly as it has been encoded. Thus, this usage is recognized by the native speakers of English as 

Standard English. Only then, that sentence can serve the communicative function of language. Therefore, with this 

study, we aim to propose some courses of action for English teachers to internalize the relationship between 

encoding the intended message and intonation of English in the light of the findings we have reached emprically. 
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Prior research has suggested that one of the important components to deal with mathematical problems is to 

develop the ability of representational fluency (Delice & Sevimli, 2010; Lehrer & Lesh, 2003; Goldin, 2008). 

Students should be able to engage successfully with multiple representations of mathematical concepts (Ainsworth, 

2006; Duval, 2006; Gagatsis & Shiakalli, 2004; Lesh, Post, & Behr, 1987), because “…different representations 

serve as different lenses through which students interpret the problems and the solutions” (National Council of 

Teachers of Mathematics [NCTM], p.84). However, the problem-solving literature shows that it is a challenging 

task for students to develop reasoning skills including the ability to link visual and algebraic representations of 

mathematical ideas (Knuth, 2000; Moon, 2013). 

The purpose of this study was to analyze the preservice mathematics education teachers’ engagement with different 

representations while they were solving mathematical problems. We conducted task-based interviews with ten 

preservice teachers who worked in pairs to identify the geometric locus of points in the context of plane geometry. 

In order to observe preservice teachers’ possible interaction with different representations of mathematical 

concepts, we provided the pairs with plain papers, pencils, graph papers, a ruler, a protractor, a pair of compasses, 

and a notebook with access to a free Dynamic Geometry Software called Geogebra. Findings revealed that 

preservice mathematics teachers had a tendency to use graphical representations on paper or Geogebra instead of 

algebraic or notational representations. The analysis of their peer interaction showed that they were convinced with 

the usage of graphical representations while they were analyzing data, making conjectures, constructing arguments, 

and justifying assertions. They did not need to use algebraic representations encapsulating the formal mathematical 

language as long as they provided valid warrants based on graphical representations. They had certain difficulties 

in engaging with algebraic representations when they were intervened with interview questions to do so. We 

believe that sharing preservice mathematics education teachers’ interaction with both each other and different 

forms of representations will contribute the research in mathematics education by helping to understand the 

complex nature of mathematical learning. 
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The purpose of this study is to examine the factors effective over possible selves of teacher candidates regarding 

their first year in the profession. In line with this purpose, a descriptive study with a relational screening model has 

been designed in order to answer the research questions. The research has been conducted with 2081 senior students 

studying in education faculties during the academic year of 2014-2015 in Turkey. Data collection tools utilized in 

this research are New Teacher Possible Selves Questionnaire, Teacher's Sense of Efficacy Scale and Attitude Scale 

for Teaching Profession. Prior to analyses, prerequisites for each analysis have been studied, and then independent 

samples t-test, one-way ANOVA, correlation analysis, and multiple linear regression analysis were carried out for 

data analysis. Aiming to examine the factors effective over the formation of possible selves of teacher candidates 

regarding their first year in the profession, this research has concluded that gender, level of perceived teacher 

identity, level of perceived academic success and level of satisfaction with the program are all significant variables 

for teacher candidates’ possible selves, though with a small impact. Results of the research indicated that there is 

a positive relation between expected teacher possible selves and teacher self-efficacy beliefs and attitudes towards 

teaching. On the other hand, there is a negative relation between feared teacher possible selves and teacher self- 

efficacy beliefs and attitudes towards teaching. The regression analysis revealed that self-efficacy beliefs and 

attitudes towards teaching are both significant predictors of expected teacher possible selves, whereas self-efficacy 

beliefs is the only significant predictor of feared teacher possible selves. 
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Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Bazı 
Öz Yeterlik Alanları Arasındaki Ilişki 
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Giriş: 

Üstbiliş kavramı “bilişsel fenomen hakkında bilgi ve biliş” olarak tanımlanmaktadır. Üstbiliş birbiriyle ilişkili olan 

iki bilgiyi kapsar. Bunlardan ilki, kişinin bir görevin hangi becerileri, kaynakları ve taktikleri gerektirdiğini 

bilmesidir. İkincisi ise, kişinin görevin başarıyla sonuçlanabilmesi için söz konusu becerilerin, kaynakların ve 

taktiklerin ne zaman ve nasıl kullanılacağını bilmesidir. Bu iki bilgiye sahip olan bireyin üstbilişsel becerilerinin 

gelişeceği dolayısıyla karşılaşacağı sorunları aşmaya ilişkin inancının da yüksek olacağı düşünülmektedir. Bu 

yönüyle üstbiliş ile öz yeterlik kavramlarının birbiriyle ilişkili olabileceği öngörülmektedir. Öz yeterlik, kişinin 

sergilemesi gereken performans ile kendi kapasitesini karşılaştırıp duruma göre harekete geçmesi olarak 

tanımlanmaktadır. 

Amaç: 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıkları ile öğretmenlik mesleğine yönelik bazı öz 

yeterlik alanları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda “Öğretmen adaylarının üstbilişsel 

farkındalıkları, sınıf yönetimi, öğrenci katılımını sağlama ve öğretim stratejileri alanlarına ilişkin öz yeterlik 

algılarını anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır. 

Yöntem 

Bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 öğretim yılı bahar 

döneminde Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde 682’si son sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları ile 793’ü 

öğretmenlik sertifikası programına devam eden öğretmen adaylarından basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 

seçilmiş 1475 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “üstbilişsel farkındalık 

envanteri” ve “öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının üstbilişsel 

farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla orijinali Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen; Akın, 

Abacı ve Çetin (2007) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan 52 maddelik “üstbilişsel farkındalık envanteri” 

kullanılmıştır. Bu araştırmada ölçeğin tamamına ait Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterliklerini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeğin 

uyum geçerliği .80, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .88 ve test-tekrar test güvenirlik katsayısı .83 olarak 

hesaplanmıştır. Bu araştırmada ölçeğin tamamına ait Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .94, sınıf yönetimi alt 

boyutuna ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .79, öğrenci katılımını sağlama alt boyutuna ilişkin Cronbach 

Alpha iç tutarlık katsayısı .86 ve öğretim stratejileri alt boyutuna ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .90 

olarak hesaplanmıştır. 

Bulgular: 

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıklarının öğretmenlik 

mesleğine yönelik öz yeterlik alanlarından sınıf yönetimi ile arasındaki korelasyon değeri .347 olarak belirlenmiş 

ve üstbilişsel farkındalığın, sınıf yönetimine ilişkin puanlardaki varyansın % 12’ini açıkladığı saptanmıştır. 

Üstbilişsel farkındalığın, öğrenci katılımını sağlama ile arasındaki korelasyon değeri .345 olarak belirlenmiş ve 

üstbilişsel farkındalığın öğrenci katılımını sağlama puanlarındaki varyansın yaklaşık % 12'ini açıkladığı tespit 

edilmiştir. Üstbilişsel farkındalığın, öğretim stratejileri ile arasındaki korelasyon değeri .404 olarak belirlenmiş ve 

üstbilişsel farkındalığın öğretim stratejileri puanlarındaki varyansın yaklaşık % 16'sını açıkladığı saptanmıştır. 

Sonuç: 

Araştırma bulguları öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıkları ile öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik 

alanları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğunu ayrıca üstbilişsel farkındalığın öğretmenlik 

mesleğine yönelik öz yeterlik alanlarını anlamlı bir şekilde yordadığını göstermiştir. Bu durum üstbilişsel 

farkındalığı artırmanın beraberinde öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik alanlarına ilişkin algıyı da 

geliştireceği şeklinde yorumlanabilir. Üstbilişin, bir görevi yerine getirirken stratejik düşünmeyi sağladığı bu 

durumunda beraberinde ilgili görevi yerine getirebilmeye olan inancı artırdığı düşünülmektedir. Bu bakımdan 

öğretmen adaylarının lisans öğrenimlerinde üstbilişsel farkındalığı geliştirecek etkinliklere yer verilmelidir. Bu 

durumun üstbilişsel farkındalığı artıracağı, üstbilişsel farkındalığın artmasının da beraberinde öz yeterlik alanlarını 

geliştireceği düşünülmektedir. 
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Eğitim Reformu Girişimi’nin “Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı” araştırma raporunda 

yüksek performanslı eğitim sistemlerinin, tüm bireylere kaliteli eğitim fırsatı sunabilen sistemler olduğu 

belirtilmektedir. Bu anlayış Türkiye’de olduğu kadar gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede de sunulan 

eğitimin kalitesinin, eğitime erişimden daha öncelikli bir politika olması sonucunu doğurmuştur. Yapılan pek çok 

araştırma, kaliteli eğitim hizmetinin toplumsal eşitsizlikleri azaltmada, hem toplumsal hem ekonomik kalkınmayı 

arttırmada itici güç olduğunu göstermektedir (Oral & McGivney, 2014). 

Türkiye’de öğretmen niteliğini artırmaya yönelik yapılan girişimler incelendiğinde hizmet öncesi öğretmen 

programlarının geliştirilmesinden, eğitim fakültelerinin donanımlarının güçlendirilmesine; MEB ile YÖK 

işbirliğinden, akreditasyon çalışmalarına ve hizmet içi eğitim programlarına kadar pek çok alanda yapılandırma 

çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Ancak geçen süre içerisinde bu çalışmaların etkililiğine ilişkin sistematik 

bir izleme/inceleme sürecinin olmaması nedeniyle söz konusu değişikliklerin öğretmen niteliğini nasıl etkilediğine 

dair bir sonuca ulaşılamamış ve zamanla ortaya çıkan memnuniyetsizlik sonucu, 2006-2007 yıllarında eğitim 

fakülteleri yeniden yapılandırılmıştır (Oral & McGivney, 2014). Ancak Antalya’da gerçekleştirilen Ulusal 

Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’nda (2011) eğitim fakültelerinin öğretim programlarında yeterli ve etkili öğretmenlik 

uygulamalarına ve okul deneyimine imkân verilmediğinin ve alan bilgisine ağırlık verilerek öğretim bilgisinin 

ihmal edildiğinin belirtilmesi öğretmen niteliğini artırmada mevcut sorunların devam ettiğini göstermektedir. 

Toplumsal yaşamın laboratuvarları olarak görülen okullarda gerçekleştirilen eğitimin niteliği, bilgi ve becerilerini 

hizmet öncesi eğitimleri sürecinde bu laboratuvarlarda pratiğe dönüştürme fırsatı bulan öğretmenlerin nitelikleriyle 

doğrudan ilişkilidir. Nitekim alan yazında yer alan çalışmalar incelendiğinde mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin 

uyum ve adaylık sürecinde, atandıkları bölgeye ait sorunlardan, okul türüne; öğrenci profilinden, veli beklentisine 

kadar pek çok sorunla karşılaştıkları görülmektedir (Aksoy, 2007; Duran, Sezgin & Çoban, 2011; Gürel, Çapar & 

Kartal, 2014; İzci, Duran & Taşar, 2010; Oral & McGivney,2014; Öztürk, 2007; Semerci & diğerleri, 2007; Şahin, 

2003; Yıldız & Köksal, 2009). Söz konusu sorunlarla en fazla karşılaşan öğretmenler ise Türkiye’de ilköğretim 

okullarının neredeyse %35’ini oluşturan birleştirilmiş sınıflarda göreve başlayan yeni mezun sınıf öğretmenleridir. 

Birleştirilmiş sınıflarda öğretimi bağımsız sınıflardaki öğretimden farklı kılan durumlar ve birleştirilmiş sınıflı 

okulların bulunduğu yerleşim yerine ait özellikler, bu okullarda görev yapan/yapacak olan öğretmenleri sahip 

olmaları gereken beceri ve nitelikler anlamında diğer branş öğretmenlerinden bir nebze de olsa farklı kılmakta ve 

kaygılandırmaktadır (MEB, 2007; Şahin, 2003). 

Zihinsel ve duygusal süreçlere dayalı performansların gösterilmesinde engelleyici bir unsur olarak nitelendirilen 

kaygının kontrol edilmesinde özyeterlik algısının büyük önem taşıdığı belirtilmektedir (Bandura, 1996; 

Tschannen,-Moran, Hoy & Hoy, 1998). Bu anlamda gerçekleştirilen araştırmanın amacı eğitim fakültesi dördüncü 

sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflı okullarda görev ve sorumluluklarını yerine 

getirme konusundaki özyeterlik algılarının belirlenmesidir. 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olmaya yönelik özyeterlik algılarının 

belirlenmesi amaçlandığından tarama modeli kullanılmıştır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 

2008; Karasar, 2005). Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Akdeniz bölgesinde ve İç Anadolu 

bölgesindeki iki devlet üniversitesinde öğrenim gören eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Veriler, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretmenlik Yapabilme Özyeterlik Ölçeği (BSÖYÖÖ) 

aracılığıyla elde edilmiştir (Sağ, 2009).Veri toplama ve analiz süreci devam etmektedir. 

 



 

270 
 

Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Sınıfa Yansımaları Hakkındaki 
Görüşleri 

Deniz Nurlu, M. Sencer Bulut Özsezer 

Çukurova Üniversitesi, Turkey; sbulut@cu.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme becerilerinin sınıfa yansımaları hakkındaki 

görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak gerçekleştirilmiş ve bir nitel 

araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu iki tane ilkokul dördüncü sınıf ve bu sınıfların sınıf 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Veri toplamada nitel araştırmalar için uygun olan gözlem ve yarı yapılandırılmış 

görüşme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Görüşme sonrasında elde edilen veriler betimsel analiz kullanılarak 

analiz edilmiş ve doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulmuştur. Elde edilen verilere göre sınıf öğretmenlerinin 

yansıtıcı düşünme becerilerinin sınıfa katkıları ve etkileri ortaya konmuştur. 

Araştırmanın genel bulguları yansıtıcı düşünmenin öğretmene meslek ve günlük hayatında, öğrenciye okul ve okul 

dışında ayrıca dersin işlenişi sürecinde hem öğretmene hem öğrenciye katkıları olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

sonuçlara ek olarak yansıtıcı düşünmenin, öğretmenlerin kendilerini değerlendirmesindeki, hatalı yanlarını 

belirleyebilmelerindeki, hatalı uygulamaları düzeltmelerindeki ve yararlı uygulamaların devamının 

sağlanmasındaki katkısından dolayı sınıf başarını arttırdığı yönünde öğretmen görüşleri olduğu ortaya 

koyulmuştur. Ayrıca öğretmenler yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmede özellikle öğretmen günlüklerini 

kullandıklarını da ifade etmişlerdir. 

Yansıtıcı düşüme; hipotezler oluşturma, hipotezler üzerinde çalışma ve test etme, tümevarım yoluyla veri toplama 

ve tümdengelimci yaklaşımla sonuçlara ulaşmayı içeren bir üst düzey düşünme becerisidir (Bigge ve Shermis, 

1999). Dewey (1933) temelini oluşturduğu yansıtıcı düşünme kavramını, herhangi bir bilgiyi ve onun amaçladığı 

sonuçlara ulaşmayı destekleyen bir bilgi yapısını etkin, sürekli ve dikkatli bir biçimde düşünme olarak 

tanımlamaktadır. 

Yansıtıcı düşünme, öğretmenlerin en çok sahip olması gereken üst düzey düşünme becerisidir. Öğretmenlerin 

yansıtıcı düşünme becerisine sahip olmaları mesleklerinde karşılaştıkları problemlere çözüm üretmelerine 

yardımcı olmaktadır. Yansıtıcı düşünen öğretmenler; kendi kişisel özelliklerinin, güçlü ve zayıf yanlarının farkında 

olurlar. Mesleki deneyimleri üzerinde düşünürler. Deneyimlerinden ders çıkarırlar. Öğretme sürecini sürekli 

sorgularlar. Eleştirilere açık olurlar. Yansıtıcı düşünme sonsuza kadar değişmeyi ve gelişmeyi kapsar. Yansıtıcı 

düşünme becerisi geliştiremeyen öğretmenlerin hatalarını tekrarlama olasılıkları yüksektir. Bu da verdiklerin 

eğitimin kalitesini düşürür. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri yansıtıcı düşünme becerisinin, hem meslek hayatlarına hem de meslek 

dışındaki aktivitelerine olumlu yönde katkı sağladığını belirtmiştir. Ayrıca yansıtıcı düşünme becerisine sahip olan 

öğretmenler öğrencilerinin de yansıtıcı düşünme becerisine katkı sağlamaktadır. Görüşmeye katılan öğretmenler, 

konuyu kavratma ile ilgili problemlerle gittikçe daha az karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 

Yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme becerilerinin sınıf başarısını 

arttırdığı görülmüştür. Bunun yanı sıra yansıtıcı düşünme becerisine sahip olan öğretmenlerin sınıflarındaki 

öğrencilerin günlük hayatlarındaki aktivitelerinde de başarılı olduğu söylenebilir. Yansıtıcı düşünme en iyi 

problem çözme sürecinde gözlenebilir. Bu durumda öğrencilerinin yansıtıcı düşünme becerisini geliştirmek isteyen 

sınıf öğretmenlerinin öğrencilerini problem durumlarıyla karşı karşıya bırakması gerektiği söylenebilir. Böylece 

öğrencilerinin deneyimlerini de arttırmış olabilirler. Bu şekilde eğitim alan öğrencilerin problem çözme 

becerilerinin de gelişeceği söylenebilir. 

Yansıtıcı öğretim, başkalarının duygularına önem vermeyi ön plana çıkaran, öğretimde yapılandırmacılığı 

önemseyen bir sorgulama yaklaşımı ve yaratıcı sorun çözme etkinlikleri olarak tanımlanır (Yorulmaz, 2006). 

Başkalarının duygularına önem vermeyi öğrenen öğrencinin empati yeteneğinin de gelişeceği söylenebilir. gerçek 

hayattan problemlerle karşılaşan öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisini de kazanacağı söylenebilir. 

Bütün bu bilgilerden yola çıkarak hazırlanan bu çalışma yansıtıcı düşünmenin hem öğrenciler açısından hem 

öğretmenler açısından hem de eğitim sistemi açısından önemini ortaya koymayı amaçlamıştır. 
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Türk Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyleri: Anadolu ve 
Çukurova Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Örnekleri 

Çiğdem Kurt, Veda Aslım-Yetiş 

Anadolu Üniversitesi, Turkey, cigdemkurt1986@gmail.com 

Kültürlerarası duyarlılığın yabancı dil öğretmeni adayları örnekleminde ele alındığı bu çalışmada, yabancı dil 

öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarını katılımcı ve çevresel 

değişkenler bakımından öğrenilen dile, sınıf düzeyine ve cinsiyete göre program içi ve programlar arası anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi, 2014-2015 akademik yılı 

bahar döneminde Anadolu ve Çukurova Üniversitelerinin Eğitim Fakültesi Almanca, İngilizce ve Fransızca 

Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 1. 2. 3. ve 4. sınıf 1049 Türk öğretmen adayından oluşmaktadır. 

Araştırma pozitivist paradigma üzerinden hareket eden nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelindedir. Veri 

toplama aracı olarak Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Küllü-Sülü (2014) tarafından 

uyarlanan Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği (KDÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın verileri katılımcı ve çevresel 

değişkenler açısından Mann-Whitney U, Kruskal Wallis H, Friedman testleri ve Kendall’s tau_b korelasyon 

analizi ile istatistiksel olarak çıkarımsal analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda, kültürlerarası 

yaklaşımın yabancı dil öğretmenliği programlarına dahil edilmesiyle birlikte Türk yabancı dil öğretmeni 

adaylarının oldukça yüksek kültürlerarası duyarlılığa sahip olarak mezun oldukları saptanmıştır. Bu anlamda, 

Eğitim Fakültelerinin özelikle yabancı dil öğretmenliği programlarına kültürlerarası yaklaşımı dahil ederek 

geleceğin yabancı dil öğretmenlerinin kültürlerarası model, arabulucu ve aracı olarak rol ve sorumluluklarını 

üstlenmeleri özel önem taşımaktadır. Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin çağın 

gereksinimleri  doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekliliğinden hareketle, yabancı dil öğretmenlerinin 

kültürlerarası yaklaşım çerçevesinde kültürlerarası model, arabulucu ve aracı rollerinin de yapılandırma 

sürecindeki mevcut yabancı dil öğretmeni yeterliklerinin kavramsal çerçevesinde yer alması önerilmektedir. 

 
 

Les Difficultés D’enseignants Stagiaires Tunisiens en Éducation Physique et Sportive À 
Concilier la Gestion de L’indiscipline et L’exercice de L’autorité 

Naila Bali1, Jean- Ffrançois Desbiens2, Carlo Spallanzani2 

1Institut Superieur Des Sports, Tunisie, naila_bali@yahoo.fr 

2Université Sherbrooke 

L’enseignement s’exerce aujourd’hui dans un contexte où l’école, à l’image de la société, doit composer avec une 

pluralité de valeurs morales et spirituelles à l’exemple du rapport à l’autorité qui s’est transformé avec pour 

conséquence que les enseignants vivent parfois difficilement leurs relations avec les élèves. En Tunisie, les 

étudiants stagiaires (ES) en éducation physique et sportive (ÉPS) vivent mal les épisodes d’indiscipline en classe. 

L’objectif de l’étude était de comprendre comment les personnes enseignantes associées (PEA) et leurs ES d’ÉPS 

concilient l’exercice de l’autorité à l’école et la gestion de l’indiscipline. Dix PEA de sexe masculin âgées entre 

35 et 45 ans et ayant au moins cinq années d’expérience en enseignement et en encadrement des ES. Tous 

travaillaient au secondaire et 24 ES tunisiens inscrits en troisième année de licence à l’ISSEP Ksar Said (moyenne 

d’âge = 21 ± 1 an) à l’activité appelée Stage d’initiation à la pédagogie pratique. Celle-ci a été tenue dans trois 

lycées d'une zone rurale situés à proximité de Tunis (Tunisie) avec le concours d’élèves de 12 à 14 ans et s’est 

étalée sur deux semestres à raison de quatre heures par semaine les mardis ou les jeudis (total de 116 heures 

d'enseignement) ont participé à cette étude réalisée à l’aide d’entrevues. Il ressort que les ES se sentent confrontés 

par les comportements d’indiscipline des élèves. Dans leurs manières d’y faire face, ils ont déclaré osciller entre 

autorité évacuée et autorité autoritariste. Le stage a constitué une expérience confrontante voire menaçante pour 

les enseignants stagiaires. Parvenant difficilement à assurer l’ordre et la discipline, ils ne se sentaient pas reconnus 

comme enseignants et composaient mal avec la perspective d’une évaluation sommative défavorable. Cependant, 

selon les PEA interrogées, le recours par les stagiaires à des méthodes d’intervention dures fondées sur un rapport 

de force avec les élèves révèle leur adhésion à certaines croyances quant à la façon dont il faut gérer l’indiscipline 

en classe d’ÉP. 
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Élaboration et Validation D’un Questionnaire Sur les Sources Du Stress Chez Des 
Stagiaires D’éducation Physique et Sportive Tunisiens. 

Naila Bali1, Jean François Desbiens2, Ibtissem Ben Alaya2, Carlo Spallanzani2, François Vandercleyen2 

1Institut supérieur des sports et de l'éducation physique, Tunis, Tunisie, naila_bali@yahoo.fr 

2Faculté d’Éducation de l'Université de Sherbrooke, Quebec, Canada 

Un constat est relevé par plusieurs chercheurs (Gervais et Desrosiers, 2005; Desbiens et al., 2015) à l’effet que le 

stage constitue l’expérience dont la contribution perçue à l’apprentissage du métier d’enseignant est la plus 

importante. Cependant, il arrive que cette confrontation avec le milieu professionnel prenne l’allure d’une épreuve 

: certaines expériences de stage génèrent de l’inconfort, de l’épuisement et de la confusion tout en accentuant la 

difficulté de concilier les conceptions du savoir véhiculées par l’école, d’une part et par l’université, d’autre part 

(Bullock et Rusell, 2010; Desbiens et al., 2012). À notre connaissance, faute d’instrument valide et fiable, aucune 

étude n’a été réalisée en éducation physique et sportive (ÉPS) en contexte tunisien sur les sources de stress des 

stagiaires. Il nous apparaît pertinent sur les plans scientifique et socioprofessionnel de mieux connaître et 

comprendre ces sources afin d’améliorer la préparation aux stages des candidats à l’enseignement de l’ÉPS et 

d’ajuster les interventions d’encadrement et de supervision en cours de stage. Les objectifs de notre travail étaient 

de traduire de l’anglais au français le Perception of Teaching Questionnaire utilisé en Australie pour identifier les 

sources de stress et mesurer le stress perçu par des stagiaires en enseignement (Murray-Harvey et al., 1999; Wong 

et al., 1998), de l’adapter à la réalité tunisienne de l’ÉPS et de valider la nouvelle version obtenue. Le protocole 

traduction-rétrotraduction développé par Vallerand (1989) a été appliqué pour opérer la traduction de l’anglais vers 

le français des 29 items de la version initiale du questionnaire. Par la suite, un groupe de 4 experts (3 canadiens et 

un tunisien) de la formation pratique en enseignement a généré 22 items supplémentaires sur la base de la 

documentation et de leur expérience d’encadrement des stagiaires. L’instrument a ensuite été administré à 349 

stagiaires d’ÉPS volontaires. Une procédure d’analyse factorielle exploratoire avec rotation varimax a été réalisée. 

Une première démarche d’analyse a mené au retrait de 19 items insuffisamment représentés ou jugés complexes 

(Costello et Osborne, 2005). Une seconde démarche a conduit au retrait de 19 autres items. L’application du critère 

de Horn (1965) a permis l’identification d’une solution à deux facteurs expliquant 35,503 % de la variance totale. 

Le facteur 1 compte 8 items (αCronbach = 0,800) correspondant à des préoccupations des stagiaires face au 

pilotage des situations d’apprentissage, la maîtrise des contenus, la planification des leçons, la collaboration avec 

des membres de l’équipe-école et l’engagement dans les tâches d’élèves démotivés. Le facteur 2 (αCronbach = 

0,758) compte 5 items (0,54 à 0,68). Tous concernent les appréhensions des stagiaires face à l’évaluation de la part 

des élèves, de la direction d’établissement, de l’enseignant associé et la possibilité d’une reprise en cas d’échec en 

stage. Cette étude a permis la vérification des qualités psychométriques du questionnaire tunisien. Il peut donc être 

utilisé à des fins de recherche pour mieux connaître, comprendre et pondérer les sources du stress chez des 

stagiaires d’ÉPS. Il devrait également fournir des pistes pour améliorer les programmes de formation à 

l’enseignement de l’ÉPS en contexte tunisien. 
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Les enseignants du primaire face à la pratique du redoublement et leurs conceptions 
pédagogiques : une étude dans deux contextes éducatifs 

Elisabeth Issaieva1,2 
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2DAISS, FPSE, Université de Genève, Suisse 

Dans de nombreux pays, en particulier dans les pays francophones, la pratique du redoublement persiste, bien que 

de nombreuses études concluent à son inefficacité, voire à ses effets négatifs (Crahay, 2005, 2007). « L’attachement 

» à cette pratique peut s’expliquer par l’ancrage fort d’une conception traditionnelle de l’école (Poulion & Poutvin, 

2000) et la mise en avant des fonctions latentes du redoublement (gestion de situations problématiques et de 

l’hétérogénéité des élèves). Dans ces conditions, la pratique du redoublement serait compatible avec une série de 

raisonnements et de représentations que les enseignants se font des capacités et des manières d’apprendre des 

élèves ainsi que des finalités pédagogiques et évaluatives. Pour vérifier cette hypothèse, la présente recherche 

(subventionnée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique) s’est d’abord proposée d’explorer les 

représentations des enseignants à l’égard du redoublement, de l’apprentissage, de l’intelligence, de l’évaluation, 

de l’enseignement. Ensuite, tenant compte des travaux qui soutiennent l’idée que les représentations des 

enseignants s’intègrent dans des théories pédagogiques personnelles ou dans des réseaux pouvant prendre des 

configurations particulières selon les contextes, l’objectif était d’identifier des profils d’enseignants et de les 

comparer. Pour ce faire, une étude par questionnaire a été conduite dans deux contextes : dans le canton de Genève 

(Suisse) et dans la province de Liège (Belgique) auprès d’environ 250 enseignants du primaire. Les réponses 

obtenues ont été traitées par des analyses factorielles (exploratoires et confirmatoires), de régressions linéaires et 

de classification. Trois principaux résultats ressortent des analyses réalisées. D’abord, les analyses révèlent que 

des nuances existent, en fonction des contextes, quant aux représentations des enseignants à l’égard du 

redoublement ainsi qu’à l’égard de certaines d’autres conceptions pédagogiques ciblées. Par ailleurs, dans les deux 

contextes, il apparait que la connaissance des recherches sur les effets du redoublement influence les 

représentations des enseignants à propos de cette pratique, les amenant à douter de ses bienfaits ou à en reconnaître 

les méfaits. Contrairement à plusieurs de nos hypothèses opérationnelles, les conceptions des enseignants à propos 

du redoublement ne sont pas (ou relativement peu) affectées par leurs conceptions en matière d’apprentissage et 

d’intelligence et ceci dans les deux contextes. Ces résultats vont à l’encontre des thèses défendant l’idée de la 

constitution des conceptions pédagogiques en théorie personnelle cohérente ou en réseaux, plus ou moins liés. 

Ceux-ci s’accordent davantage avec l’approche de Doise (1990), selon laquelle il convient de considérer les 

représentations pédagogiques des enseignants comme des principes générateurs de prise de position et 

d’adaptation, liés à des insertions spécifiques dans un ensemble de rapports sociaux et dans des contextes et 

situations pluriels et fluctuants. C'est dans cette perspective que les résultats seront discutés. 
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Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Ders Önerisi: Eğitime Farklı Bakış 
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Bilginin hızla artarak geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Bilgi ve teknoloji bu kadar hızlı gelişirken eğitimde, 

öğretmeden öğrenmeye kayan odak, bireyin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine önem vermeyi gerektirmekte fakat 

geleneksel eğitim ve okul anlayışının bireylerin gereksinimlerine yeterli yanıt veremediği durumlar ortaya 

çıkmaktadır. Bu ise, eğitimde sorunların artmasına neden olmaktadır. Geleneksel eğitim ve okul anlayışı bu 

sorunları çözmede yeterli olmadığı durumlarda çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmış ve sorunu farklı bakış açılarıyla 

ele alış tarzları söz konusu olmuştur. Fakat öğretmen yetiştirme programlarında bu farklı bakış açılarını ele alan 

dersler bulunmamaktadır ve bu nedenle öğretmen adayları bu farklı eğilimlerden habersiz olarak yetiştirilmektedir. 

Bu bağlamda, eğitimin, bireyleri biçimlendirmek yerine özgürleştirmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz ve 

Altınkurt (2011) gerçekleştirdikleri araştırmada, öğretmenlerin, eleştirel pedagoji ilkelerine daha yüksek katılım 

göstermesi gerektiğini belirtmektedirler. Yine Sarıgöz ve Özkara’nın (2015) gerçekleştirdiği araştırmada da, 

öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ilkelerine yönelik çok az bilgiye sahip olduklarını belirtilerek, öğretmen 

adaylarına ve öğretmenlere yönelik eleştirel pedagoji konularını içeren bir eğitim verilebileceğini önermektedirler. 

Gerçekleştirilen bu araştırmaların sonuç ve önerilerinden yola çıkılarak, eleştirel pedagojiye yönelik bilgi ve 

beceriler kazandırmayı amaçlayan bir dersin bu gereksinimleri karşılamada etkili olacağı düşünülmektedir. Söz 

konusu bu gereksinimleri karşılamaya yönelik olarak “Eğitime Farklı Bakış” adıyla bir öğretim programı 

tasarlanmıştır. “Eğitime Farklı Bakış” programının temel amacı, öğretmen adaylarının geleneksel eğitim ve 

geleneksel okul anlayışına farklı bir biçimde bakarak, bu alanda yer alan farklı eğitim anlayışlarını ve farklı okul 

uygulamalarını inceleyerek eğitime farklı açılardan bakmalarını sağlamaktır. 

“Eğitime Farklı Bakış” programı tasarlanmadan önce, öğretmen adaylarından görüş alınarak bu dersin 

gereksinimine yönelik düşünceleri belirlenmiş ve öğretmen adaylarına böyle bir dersin verilmesinin pek çok katkısı 

olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, eğitime farklı bakış açısıyla yaklaşan eğitimcilerin düşünceleri 

ile farklı uygulama örneklerinin analiz edilmesinin, öğretmenlerin kendi bakış açılarını oluşturmada ve eğitim 

alanındaki sorunları çözmelerinde etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu görüşlerden de yola çıkılarak, 

öğretmen adaylarının yetiştirildiği lisans programlarında “Eğitime Farklı Bakış” dersinin yer almasının alana 

katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmanın amacı, öğretmen eğitimi 

programlarında mevcut durumda yer alan derslere ek olarak seçmeli olarak yer verilebilecek bir ders önerisi 

sunarak, bu derse yönelik düzenlenen program tasarımını tanıtmak ve tartışmaktır. 

Eğitime Farklı Bakış dersi öğretim programı, öğreneni merkeze alan, bireysel farklılıklara saygılı, eleştirel 

düşünmenin işe koşulacağı bir anlayışla tasarlanmıştır. Bu bağlamda bilgi merkezli, toplum merkezli ve öğrenen 

merkezli eğitim programlarının niteliklerinin analiz edilerek karşılaştırılması temele alınmış ve alternatif eğitim 

yaklaşımlarından eleştirel pedagoji, özgür eğitim, okul dışı eğitim, okulsuz eğitim anlayışlarına ver verilerek 

öğretmen adaylarının bu farklı anlayışları ortaya atan eğitimcilerinin görüşlerini ve uygulama örneklerini 

sentezleyerek kendi bakış açılarını oluşturmaları beklenmektedir. Buna yönelik olarak, öğretim programının 

kazanımları ve uygulama süreleri belirlenerek, içeriğin kapsamı düzenlenmiş, öğrenme – öğretme süreci ve ölçme 

– değerlendirme anlayışının temelleri oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada, öğretmen eğitimi programlarında yer verilebilecek bir ders olan Eğitime Farklı Bakış program 

tasarımı örneği tanıtılmıştır. Ön çalışma niteliğindeki bu araştırmanın devamında, şartlar sağlandığında 

uygulamasının da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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Sınıf Öğretmenliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin (2011-2015) Deneysel Desen 
Ölçütlerini Karşılama Durumu 

Celal Boyraz, Gökhan Serin 

Anadolu Üniversitesi, Turkey; cboyraz@anadolu.edu.tr 

Nedensellik ilişkisi bilimsel düşüncenin temelini oluşturur. Bu düşünceye göre her sonucun bir nedeni olmalıdır. 

Sonuçların nedenlerini ortaya koymak için en uygun araştırma yöntemi deney olarak kabul edilir. Deneysel deseni 

benimseyen araştırmalara eğitim alanında sıklıkla rastlanılmaktadır. Ancak yapılan araştırmaların deneysel desen 

ölçütlerini ne ölçüde karşıladığı net olarak bilinmeyen bir durumdur. Bu düşünceyle araştırmanın amacı, Sınıf 

Öğretmenliği alanında 2011-2015 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin deneysel desen kriterlerine 

uygunluğunu incelemektir. Bu bağlamda araştırma da doküman incelemesi yoluyla veriler elde edilecektir. 

Yöntem başlığı altında yalnızca nicel araştırma yöntemlerinden deneysel desene göre yapıldığını söyleyen tezler 

bu kapsamda ele alınacaktır. Öncelikle Sınıf Öğretmenliği alanında yapılmış ve YÖKTEZ sisteminde erişimine 

izin verilen toplam 63 lisansüstü teze erişilmiştir. Bu tezlerin incelenmesi; hipotez durumları, bağımsız 

değişkenlerin doğrulanması ve kontrolü, veri kaybının tartışılması, evren ve örneklem durumları, alfa, güç ve etki 

büyüklüğü değerlerinin tartışılması, istatistiksel analizlerin varsayımları ve iç geçerliliği tehdit eden durumların 

yer aldığı bir kontrol listesi yardımıyla yapılacaktır. Araştırma da betimsel analiz yapılacaktır. Araştırma 

bulgularının, sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü çalışmaların eksikliklerini ortaya koyması ve böylece 

gelecekte yapılacak olan deneysel çalışmaların kalitesinin artmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 
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Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersinin Geliştirilmesine Yönelik Bir İhtiyaç 
Analizi Çalışması 

Ahmet Doğanay, Melis Yeşilpınar Uyar 

Çukurova Üniversitesi, Turkey; yesilpinar_1@hotmail.com 

Günümüzde yaşanan toplumsal, ekonomik ve bilimsel gelişmeler, bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamayı 

hedefleyen program geliştirme ve değerlendirme çalışmalarına yön vermektedir. Bu çalışmalara gereksinim 

duyulan alanlardan biri de yükseköğretim düzeyidir. Yükseköğretim düzeyindeki programların dinamik, üst düzey 

öğrenmeye yönelik ve disiplinler arası bir yapıda olması gerektiğini vurgulamakta ve programın öğelerinin 

işbirliğine dayalı çalışmalar sonucunda belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir (Dentith vd., 2010; Shapiro, 

2003; Wolf, 2007; Zeegers, 2012). Diğer bir ifadeyle yükseköğretim kurumlarının devam eden bir süreç içerisinde 

eğitim programlarını kavramsallaştırmaları, tasarlamaları, uygulamaları ve değerlendirerek geliştirmeleri gerektiği 

belirtilmektedir (Menkowski vd., 2000). 

Günümüz uygulamalarına yön veren Bologna çalışmaları kapsamında da yükseköğretim programlarında bir takım 

düzenlemelere gidildiği belirlenmiştir. Bu düzenlemelerin temelinde bireylerin kendi ihtiyaçlarına uygun öğrenme 

yollarını takip etmelerine fırsat tanıyan, fakülte sorumluluğunda olan ve paydaş katılımıyla gerçekleşen bir sürecin 

ön plana çıktığı görülmektedir (Colet & Durand, 2004; Eurydice, 2006). Ders ve program içeriklerinin yeniden 

düzenlenmesinin öngören bu yeniliklerin temelinde öğretim elemanlarının öğrenen gereksinimlerini, paydaş 

görüşlerini ve yapısal özellikleri dikkate alarak kendi derslerine yönelik bir öğretim programı tasarlaması ve bu 

tasarıyı öğrenci gereksinimleri doğrultusunda uygulama sürecinde geliştirmesi beklenmektedir. Bu anlamda 

yükseköğretim programlarının yapısında öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerinin, bireysel farklılıklarının, bağlamsal 

ve yapısal özelliklerin dikkate alınması gerektiği üzerinde durulmakta ve bu durum program geliştirme sürecinin 

ilk basamağı olan ihtiyaç analizi çalışmalarına duyulan gereksinimi de ön plana çıkarmaktadır. 

Yükseköğretim programlarında yer alan dersler kapsamında, bu kurumlarda görev yapan araştırma görevlilerinin 

doktora sürecinde eğitim bilimleri bölümünden almaları gereken iki zorunlu ders olduğu belirlenmiştir. Bu 

derslerden biri de öğretimde planlama ve değerlendirmedir. Belirtilen noktaların ışığında gerçekleştirilen 

araştırmada, öğretimde planlama ve değerlendirme dersinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi çalışmasının 

yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

• Öğretimde planlama ve değerlendirme dersini alan araştırma görevlilerinin bu derse yönelik eğitim 

gereksinimleri nedir? 

• Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinin geliştirilmesine yönelik paydaş görüşleri nedir? 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 

ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiş, Çukurova Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde görev yapan ve 

öğretimde planlama ve değerlendirme dersini almış yedi araştırma görevlisi ve aynı üniversitede görev yapan ve 

öğretimde planlama ve değerlendirme dersini en az bir dönem yürütmüş iki öğretim elemanı oluşturmuştur. 

Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu süreçte uzman görüşüne sunularak 

gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından araştırma görevlileri ve öğretim elemanları için iki farklı görüşme 

formu hazırlanmıştır. Toplanan verilerin analizinde tümevarımsal analiz yönteminden yararlanılmıştır. 

Analiz süreci devam etmekle birlikte, ortaya çıkan bulgular öğretimde planlama ve değerlendirme dersi öğretim 

programının farklı fakültelerde görev yapan araştırma görevlilerin alana özgü öğretim becerilerini kazanmalarına 

katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini göstermektedir. 
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Recent Research Trends in English Language Teacher Education in Turkey: A 
Categorization of Graduate Theses 

Onur Ergunay1, Oktay Cem Adiguzel2 

1Eskisehir Osmangazi University, Turkey 

2Anadolu University, Eskisehir,Turkey, oergunay@gmail.com 

As authentic products, graduate theses on a field of research reflect the research trends in that field. The overall 

aim of this study was to investigate the recent research trends in the field of English language teacher education in 

Turkey. For this aim, all permitted graduate theses being completed between 2010 and 2015 on this field were 

accessed through National Thesis Database of Council of Higher Education. Descriptive survey model was used 

and 281 graduate theses on English language teacher education were analyzed with a descriptive analysis form in 

the study. During the descriptive analysis process, the accessed theses were categorized on the analysis form in 

terms of their types (MA or PhD), years, departments, research designs, data collection types and tools, 

participants, focused topics and stages in teacher education. For the categorization with regard to the stages in 

teacher education, Casey’s suggested framework for reviewing the literature was used. The first finding of the 

study is the increasing numbers in MA theses which focus on English language teacher education in recent 

numbers. This finding was not identified in the numbers of PhD theses. The findings related to the research designs 

of the accessed theses revealed that descriptive, case study and mixed designs were the most preferred ones in MA 

theses. On the other hand, experimental and mixed designs were mostly used in PhD theses. In addition, identifying 

65 theses which did not include any information about the research design seems really interesting. The 

categorization of the theses according to Casey’s framework revealed that in nearly 70% of MA theses on teacher 

education, independent teaching period was focused on. In PhD theses, the rate of the studies that focused on this 

period decreased to nearly 30%. Also, the teacher preparedness period which was closely associated with the 

novice teachers was the least focused period in accessed theses. 

 

Profesores En Las Aulas De Sus Pares: Una Experiencia De Acompañamiento En La 
Formación Docente 

Rebeca Flores Delgado, Adelia Guadalupe Copas Osio, Laura Montejano Castillo 

Instituto Politécnico Nacional, Méjico, reflores@ipn.mx 

La experiencia de investigación se realizó en el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, bajo el número de proyecto SIP-20152222, y comprendió el desarrollo de una metodología 

para la formación in situ y desde la investigación-acción-reflexión de un grupo de profesores que para buscar 

mejoras en la enseñanza de las matemáticas en el nivel superior mantuvieron durante un semestre la observación 

de una profesora, la retroalimentación de su trabajo y el diseño de estrategia didácticas. 

La profesora titular de la materia de cálculo diferencial e integral fue observada por tres profesores de áreas de 

conocimiento distintas (una socióloga, una ingeniera en comunicaciones y electrónica y un físico). El curso consta 

de cuatro clases por semana, de hora y media cada una. Los profesores participantes se reunieron en promedio cada 

dos semanas para ir analizando las observaciones e ir determinando los avances en el aprendizaje de los alumnos 

y los obstáculos tanto epistemológicos como epistemofílicos, propuestos por Gastón Bachelar (1948), que se 

presentaban en los alumnos y, a partir de ello, se fueron definiendo cambios de diferente índole. Algunos de estos 

cambios tenían que ver con el trabajo de la profesora con su grupo, otros con la inclusión de acciones para todo el 

grupo y otros con los alumnos que mayores obstáculos estaban enfrentando. 

Los resultados muestran que esta metodología permite superar los obstáculos de los alumnos identificados por los 

observadores, así como también realizar un acompañamiento entre colegas que redundó en un aprendizaje de todos 

los profesores participantes en la experiencia. 
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Actitudes profesionales y prácticas pedagógicas de aula de profesores del sistema 
escolar chileno 
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Las demandas de profesionalización y desarrollo de identidad profesional de los profesores para innovar y mejorar 

la calidad de la educación, ponen de manifiesto las diversas concepciones y estrategias para lograr esta 

profesionalización, así como sus relaciones con el desempeño profesional en el aula. Los estudios y ensayos sobre 

identidad y desarrollo profesional docente distinguen factores racionales, factores sociales provenientes de las 

experiencias de socialización primaria y secundaria y factores afectivo-emocionales, caracterizados por distintos 

grados de estabilidad y factibilidad de ser alterados en procesos de formación inicial y continua. A su vez, el 

desempeño profesional de los profesores ha sido estudiado a partir de un conjunto de variables que lo condicionan 

y que para el caso chileno, han sido sintetizadas en cuatro dominios asociados a la calidad del desempeño docente: 

preparación de la enseñanza, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje 

de todos los alumnos y responsabilidades profesionales. 

Se investiga la relación entre actitudes profesionales y desempeños profesionales docentes, específicamente, las 

prácticas pedagógicas de aula de profesores de establecimientos escolares de distintas dependencias 

administrativas de las regiones Metropolitana, IV y VIII de Chile. 

A partir de los enfoques que argumentan la interacción entre factores racionales y afectivo-emocionales en la 

identidad docente, utilizando un instrumento desarrollado con fundamento en la teoría de la acción razonada, se 

describen sus actitudes profesionales, en cuatro dimensiones: competencias cognitivas y técnicas, competencias 

sociales, competencias éticas y competencias emocionales. Utilizando rúbricas de desempeño elaboradas sobre la 

base de los descriptores e indicadores del Marco de la Buena Enseñanza, aplicadas a observaciones directas, se 

caracterizan sus prácticas pedagógicas de aula, en cuatro variables: clima de aula, orientación al aprendizaje, 

metodología y estructura de clase. Se estiman correlaciones entre actitudes profesionales y prácticas pedagógicas 

de aula. 

Se reportan relaciones estadísticamente significativas entre las actitudes profesionales y los desempeños de aula. 

Se discuten las consecuencias de estas relaciones sobre las acciones de desarrollo profesional y la transformación 

de las prácticas pedagógicas para la innovación y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  
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Logros y desafíos de la formación pedagógica en futuros profesores de secundaria 
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Desde hace 25 años, las políticas públicas educacionales en Chile, han buscado fortalecer la formación docente. 

Las instituciones de educación superior han renovado sus curricula, a fin de actualizar y hacer más pertinente la 

formación inicial de profesores. 

En el caso de la Universidad de Santiago de Chile, 4 carreras de pedagogía de secundaria implementaron módulos 

de formación pedagógica común, durante 5 años, lo que permitió que los futuros maestros secundarios recibieran 

las principales herramientas teóricas, conceptuales y prácticas, para facilitar la planificación, enseñanza y 

evaluación de los contenidos disciplinarios de Filosofía, Inglés, Castellano e Historia, que comunicaran a sus 

estudiantes en su futuro ejercicio profesional en el ámbito escolar. 

Para describir, analizar e interpretar los resultados de la aplicación del módulo pedagógico, se efectuó una 

evaluación curricular, usando un enfoque mixto, en el que participaron estudiantes, profesores, supervisores de 

práctica y directivos de los departamentos disciplinarios, donde están alojadas las carreras de pedagogías 

secundarias, y del departamento de educación, principal responsables de la formación pedagógica de estos 

programas formativos. Se analizaron documentos institucionales, nacionales e internacionales, se aplicaron 

encuestas, se realizaron grupos focales y entrevistas en profundidad, para recoger información sobre los aspectos 

estructurales, de procesos y resultados del módulo pedagógico. Para analizar los datos cuantitativos se empleó 

estadística descriptiva e inferencial no paramétrica, y para los datos cualitativos se aplicó análisis de contenidos. 

Los principales hallazgos hacen referencias a fortalezas y debilidades del diseño e implementación del módulo 

pedagógico. Entres los aspectos positivos se observa que éste presenta un alto nivel de coherencia y consistencia 

con los programas de formación de profesores de las instituciones internacionales analizadas; los programas de 

estudios se alinean de manera relevante con el perfil de egreso del módulo pedagógico; los diferentes participantes 

evalúan de manera positiva su calidad, relevancia y pertinencia; la calidad de la docencia en las disciplinas del 

módulo se sitúa sobre el 75% de logro en opinión de los estudiantes; los estudiantes que realizan su práctica 

profesional evalúan el módulo de manera más positiva que los estudiantes que no la han efectuado. 

Entre los aspectos deficitarios, se pueden mencionar que el perfil de egreso declarado por el módulo es más amplio 

que los perfiles declarados por las carreras participantes; se observa una superposición de contenidos vinculados a 

las teorías del desarrollo y a la didáctica general, en desmedro de contenidos de didácticas y teorías del desarrollo 

de las especialidades, de acuerdo a la evidencia internacional; menor satisfacción de los estudiantes con los 

contenidos formativos relacionados con didácticas y evaluación del aprendizaje; baja comunicación y coordinación 

entre las unidades disciplinarias y de educación para resolver situaciones específicas de los estudiantes.  
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Referring to inclusive school settings, Germany can be seen as an underdeveloped country: Though already seven 

years ago Germany ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, still three in four pupils with 

diagnosed special needs do not visit integrative or inclusive school-settings (cf. Dietze 2011). This might be related 

to Germany's general tradition of selecting pupils and assign them into different school types, amongst others to 

nine different types of schools for special needs. Many of the required reforms move on slowely and seem to be 

poorly conceived, so teaching persons - even if they accept and support the theoretical idea of inclusion - still feel 

overtaxed by the need of implement inclusive teaching in their daily professional practice (cf.Kratzmeier 2014). 

The planed contribution focuses on the attitudes of teacher students on inclusive schooling. In this regard attitudes 

are understood as an individual, mental and balancing valuation of an intellectual object (cf. Mayerl 2009, 23) and 

can be seen as a precondition for the disposition for (planed) behavior (cf. Kullmann et al. 2014, 1). The Teacher 

Students soon will enter into the schools and are supposed to develop school and teaching in inclusive settings as 

a consequence of the actual restructuring of the German treatment of pupils with disabilities. The contribution will 

summarize the results of a study that has been carried out in 2015 at the University of Education in 

Freiburg/Germany. With Group Discussions as the method of survey and the Documentary Method (cf. Bohnsack 

2008) as the tool of data-evaluation collective frames of orientations could be found out that are seen as the base 

of the spoken words. The analysis of the data of all in all 16 group discussions with 6 to 8 students in each, show 

different types of attitudes and different reasons for the development of them. The variety longs from “Support 

and Acceptance as a reason of humanistic reflection” until “Complete rejection as a reason of refusal of the social 

task of teaching”. All students seem to see inclusion as a challenge, but only few as an enrichment and gain for 

society. As a conclusion, the presentation will ask for the chances to implement inclusive schooling in Germany if 

the majority of teacher students – as well as practicing teachers - do not support the idea and developments towards 

inclusive school settings. 
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Inclusive education is an educational practice based on the premise of equality. It advocates equal access to 

educational opportunities for all children, regardless of their physical, intellectual or emotional circumstances, or 

any learning disabilities. In many countries around the world, children with special educational needs (SEN) are 

now integrated into mainstream schools, rather than receiving specialist provision. To review this, researchers have 

focused on identifying factors that either prevent or facilitate efforts to include children with SEN in mainstream 

classes. The successful implementation of inclusive education depends to varying extents on teachers, children, 

families and school administration systems. However, teachers have the primary responsibility for successfully 

implementing inclusive education practices, as they lead teaching in the classroom, and their attitudes and 

knowledge are key factors in the successful implementation of inclusion policies. 

At present, there is minimal data relating to inclusive education in Turkey; in particular, there is limited research 

on the field of mathematics, although it is an important area for all students, including those with SEN. 

Mathematical skills are essential for successful employment and progression to further study in many fields. Many 

children with SEN will have no associated intellectual impairment. Therefore, it is important to understand any 

difficulties contemporary mathematics teachers might have in relation to teaching those with SEN. Identifying key 

concerns, and how these might relate to classroom practice should be of particular interest to researchers. 

This study investigated the attitudes and knowledge of mathematics teachers with regard to the inclusion of 

students with special needs in Turkish secondary schools; targeting teachers of 11-15 year-olds. A sample of forty-

seven teachers responded to questionnaires and a smaller sample (n=8) were interviewed. The interviews and 

surveys investigated (i) the training and experience of teachers, (ii) their attitudes towards inclusion, (iii) their 

knowledge and awareness of inclusion strategies. The questionnaire used a modified version of the ‘Opinions 

Relative to the Integration of Students with Disabilities’ (ORI) scale as the main research instrument, which has 

already been used in previous studies in different countries. 

The data analysis revealed mathematics teachers’ attitudes and knowledge concerning the inclusion of students 

with special needs in Turkey. In addition, the results indicated the impact of a number of variables, including the 

gender of teachers, and studying inclusive education (training) at university, on teachers’ attitudes and knowledge 

regarding inclusion. Furthermore, the teachers reported that they did not have sufficient knowledge concerning 

inclusive education practices, even when they had taken a module or unit in inclusive education at university. For 

instance, the teachers mentioned that they did not prepare or implement individualised education programmes for 

each student with SEN. The results of this study could be useful for informing teacher training and practices in 

inclusive education. 
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Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Conceptions about WebQuests 
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Web resources provide variety of realistic situations which can be used for problem solving purposes in 

mathematics teaching. WebQuests are one of the tools which can be used to integrate Web resources for 

mathematics instruction. WebQuests which are generally defined as inquiry-based activities for learners where 

many of the resources can be found on the web (Ada, Kurtuluş & Yanık, 2014). Integrating such activities in pre-

service teacher education programs may contribute prospective teachers’ future classroom teaching and affect their 

beliefs about use technology in mathematics instruction. 

The purpose of this study was to examine what prospective middle school teachers think about the possible effects 

of using WebQuest activities on middle school students’ motivation, creativity and communication skills. Data 

were gathered through a written instrument. A total of 25 prospective middle school mathematics teachers 

participated in the study. All participants attended an elective course about WebQuests for a semester. In this 

course, participants developed their own WebQuests and worked as groups on several ideas throughout the 

semester. After the end of the course, each participant responded several written questions (e.g., What do you think 

about the effect of using WebQuests on middle school students’ motivation about learning mathematics?; How 

would WebQuest activities affect students’ creativity in problem solving?). Data suggested that majority of 

prospective teachers thought about the potential of using WebQuests in improving classroom learning 

environments. Specifically, prospective teachers stated that WebQuests would promote student motivation since it 

provides realistic situations in which students find opportunities to use mathematical thinking. Also, prospective 

teachers added that WebQuests generally include open-ended realistic problems which require students to think 

creatively and produce several solutions, and make informed decisions to select the best solution among others. 

Finally, prospective teachers thought that WebQuests would promote communication among students since it 

provides a natural problem solving environment in which students work on a task as a group to generate solutions. 

This environment encourages students to engage in constant communication which allows them to share and 

discuss their mathematical ideas. 
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Middle Grade Students’ Perceptions about Model Eliciting Tasks 
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During the last few decades there has been considerable work in mathematics education that has centered on 

applications and mathematical modelling. In education programs, there has been an increasing focus on 

implementation of model eliciting tasks to mathematics lessons. 

The purpose of this study was to reveal 6th and 7th grade students thoughts about model eliciting tasks. Firstly, 

the students were applied “Big Foot Problem” which is often place in literature, and secondly the view of students 

about problem is collected through open ended interview questions. Interview questions were applied to thirty 6th 

grade and thirty-four 7th grade students. The students were asked 1) how they felt on solving problems, 2) what is 

the different aspects of these problems from other examples in their classrooms, 3) how it would reflect on their 

learning if used this kind of problems in their classrooms, 4)which points they had difficulties most in 

implementation process 5) the methods to solve problem would work on similar cases or not, 6) the mathematical 

methods used in solving the problem can be associated with any subject in mathematics and 7) questions whether 

they have different proposals for the solution process of the problem. 

Students generally stated that they feel curious and excited throughout the study, they regard themselves as 

detectives and they were anxious at the beginning of the work but they said they were happy with the results closer. 

They also indicated that their work in this study provided them to work in groups and because of being a real life 

problem, it was different from other classical math problems. In addition, they implied that they made a research 

on this problem, they used calculators and rulers, used multi-step processes and had different results from each 

other. Such problems may develop problem-solving skills, research methods and operation skills. The difficulties 

students faced most were lack of time, difficulty of measurement and deciding a method to solve the problem. 

Finally, students proposed that it might be given more time, more clues and it might be increased this kind of 

problems. 

 



 

284 
 

Is This Mathematical Proof Convincing or Not? 
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Proof plays a vital role in both academic mathematics and mathematics education. A proof can be defined as an 

argumentation convincing others who knows about the content (Davis & Hersh, 1981). Reasoning and proof 

process in the secondary mathematics curriculum has recently drawn attention (NCTM, 2000; MoNE, 2013). While 

there is a comprehensive analysis of students’ conceptions of proof, construction of proofs (Harel & Sowder, 1998; 

Weber & Alcock, 2004); there are also studies focused on proof comprehension and validation process (Selden & 

Selden, 2003; Weber & Alcock, 2005). However, studies highlighting proof conviction are rare in the literature. 

Weber and Mejia-Ramos (2015) make a distinction between absolute conviction and relative conviction. We 

interpret “absolute conviction to mean that a student, who is convinced of a claim, has absolute certainty that the 

claim is true. Relative conviction refers to the idea that when a student expresses conviction in a claim, the student 

is expressing that the probability that they would assign to a claim exceeds a certain threshold.” (p.15). The purpose 

of this study is to investigate how a proof can convince prospective mathematics teachers. 

We have conducted this qualitative study with two prospective secondary mathematics teachers studying at 

Secondary Mathematics Education Teaching Program in Turkey. We have individually interviewed prospective 

teachers and asked them to identify their views on the definition of mathematical proof and proof types. We have 

also asked them to clarify how they prove given mathematical statement. Then, we have given them three 

mathematical statements that include three kinds of proof. The clarification questions were asked about their 

thoughts on persuasiveness of the proof. The data were coded according to content analysis (Merriam, 2009). 

Findings sort prerequisites such as having necessary foreknowledge and knowing characteristics of algebraic 

structure used for proof. They also pay regard to hypothesis while determining proof technique. Thus, participants 

have evaluated the proof based on accuracy of results and proof technique used. Their statements for algebraic 

proof such as “it is logical and simple, yet it is a relative situation” demonstrate that they adopted relative 

conviction. However, their statements such as “a more convincing and frequently seen technique; not specific for 

a case or claim” suggest that they have absolute conviction for induction proof in the given mathematical 

statements. 

The participants stated that visual proof, which requires solution or explanation, is incomprehensible. Besides, 

participants considered visual argumentation and deductive argumentation differently. Participants believe such 

argumentations (i) do not have logical deduction, (ii) are not included in proof techniques, and (iii) require 

advanced thinking. Thus, participants have relative conviction for visual argumentations. However, participants 

mentioned that after formal proof, mathematical statement, which has been proven through visual proof, should be 

supported. If the goal of an argument is to achieve conviction in a statement, the educator should use other types 

of non-deductive arguments, since such arguments may be more persuasive for students rather than proof. Results 

indicated that a visual argument given with an explanation is considered more convict by participants. 
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Teachers’ knowledge has been considered to be one of the key components of teaching itself (Lannin et al., 2013). 

Prospective teachers combine knowledge from both content and pedagogical courses in their own pedagogical 

content knowledge, which enables teachers to know how mathematical concepts can be explained through 

instructional practice (Krauss et al, 2008). The significance of better understanding subject matter knowledge to 

teachmathematicshas been a topic of discussion (Fennema & Franke, 1992). Pedagogical content knowledge 

enables teachersto know how mathematicalconcepts can be explained through instructional practice (Ball, Hill, & 

Bass, 2005; Krauss et al, 2008). Besides, the importance of content knowledge for the pedagogical content 

knowledge still requires further investigation. The aim of this study is to explore the reflections of prospective 

secondary mathematics teachers’ content knowledge on the pedagogical content knowledge. In this study, we used 

Hill, Ball and Schilling’s (2008) framework, which is named mathematical knowledge for teaching. We have 

selected conic concept, which has a historical background and is significant in terms of retrieving two dimension 

objects from three dimension objects. We formulate our research question as “How do prospective mathematics 

teachers reflect their content knowledge on their pedagogical content knowledge about conics?” 

We have conducted this study with six prospective mathematics teachers studying a five-year teacher education 

program at the Secondary Mathematics Education Department of university in Turkey. 18 prospective mathematics 

teachers have taken“Basic Concepts in Mathematics” which is an elective course in the fifth (final) year of the 

program. They have also completed most of their subject matter courses and most of the pedagogical courses. In 

this elective course, prospective mathematics teachers were responsible for preparing basic concepts through their 

historical backgrounds, mathematical definitions, and pedagogical aspects according their level of education. 

Consequently, theywere asked to define some basic concepts including conic concept and classification of this 

concept in an examination. We did twofocus group discussionsin threes. In the semi-structured interviews, we 

asked them to explain how they would introduce conics in classroom. Content analysis was adopted while 

analyzing the data (Yıldırım & Şimşek, 2014). 

The results suggest that all participants knew how to introduce the conception of conic to students. Participants 

have planned to use manipulatives, technology and real word problems to introduce the concept in classroom. The 

knowledge of content and teaching of participants, who correctly defined conception and classification of cone, 

were richer. For example, these participants have paid attention to where the concept has emerged, using it in in-

class activities, and questioning mathematical statements in the concept. Prospective teachers have also mentioned 

the importance of students’ level and preparedness. Whereas, curriculum has been ignored by all participants 

except a participant, who could not correctly classify conception of conic, which may result from their lack of in-

class experience. Lastly, participiants stated that Basic Concepts in mathematics course has made them aware of 

the necessity of questioning (i)content knowledge, (ii)components of the defitinion of a conception and, (iii)how 

to introduce it to students. 
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Learning strategies differ from one to onether. One of the best source to get a learning strategy for children is to 

imitate adults. According to students, the most effective adult figures are mostly teachers. So, teachers have to set 

an example for students about learning process. This makes prospective teachers to have a learning strategy.So, 

investigating the learning strategy of prospective teahers is important for school learning activities. 

The purposes of this study was to identify the learning strategies of prospective teachers. For this purpose survey 

method was held. The sample consists of 896 prospective teachers from 18 different universities. Data were 

collected by online means of "Personal Information" and "Learning Strategies Determining Scale". 

Statistical analysis of the data will be carried out by SPSS. In the data analysis, "number and percentages", "chi-

square (x^2)" and "arithmetic mean and standart deviation" for numerical comparisons; "t-test" for the comparison 

of two groups; "one-way anova" for the comparison" of more than 2 groups will be used. To determine the source 

of differences between the comparisons, "Tukey HSD" will be held. In the statistical analysis, 0,05 will be accepted 

as the significance level. 

According to the data, the most effective source for acquiring learning strategy is the teachers (%67,1). Thus, we 

can consider that identifiying learning strategies of prospective teachers is important to make students have 

learning strategy. Also, the sample includes pedagogical formation students. So this study allows to compare 

prospective teachers from different faculties. The analysis of the data has not finished yet. Thus findings and 

conclusion will be added after that process. 
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As indicated in the related literature, epistemological beliefs of teachers were influential factors in shaping their 

conceptions of teaching and learning (Pintrich, 1990; Lee, Zhang, Song ve Huang, 2013). A previous research 

study conducted by Hofer (1994) provided solid evidences that teachers with more sophisticated epistemological 

beliefs were more likely to be reflective on their own teaching. Within the perspective of critical pedagogy, teachers 

are expected to become reflective and to grow more conscious of the sociopolitical roles they have. However, what 

have been practically ignored in teacher education programs are sociopolitical roles of teachers should possess, 

such as engaging students in critical dialogue, classroom decisions, power sharing, and critical thinking which 

enable them to act as agents of change in their social lives, etc. There have been numerous research studies that 

examine the relationship between epistemological beliefs and various variables such as academic achievement, 

problem solving skills, learning strategies, teaching and learning preferences, demographic variables (gender, 

socio-economic status, etc.). As critical pedagogy has defined new roles for teachers through which they can step 

beyond classroom concerns, teachers are supposed to have higher sophisticated epistemological beliefs so that they 

feel that they have more power to think truly critically. However, there is not much research study on examining 

the possible relationships between epistemological beliefs and their views on critical pedagogy. Therefore, this 

work was intended to address this gap by exploring the possible relationships between pre-service teachers’ 

epistemological beliefs and their views on the principles of critical pedagogy. The aim of this study was to explore 

the relationships between pre-service teachers’ epistemological beliefs and their views on the principles of critical 

pedagogy. The study was designed as a correlational study, where 390 pre-service teachers enrolled in the Faculty 

of Education at a public university, located in Ankara, in 2015-2016 academic year participated. The canonical 

correlational analysis was used to analyze the data obtained through Epistemological Beliefs Questionnaire 

developed by Ozkan (2008), and Principles of Critical Pedagogy Scale developed by Yılmaz (2009). The findings 

of the study revealed that pre-service teachers who are more likely to have sophisticated beliefs on how people 

justify knowledge, on beliefs about changing and developing science, and the ones who have naive beliefs on 

knowledge belong to an external expert, and certain beliefs about answers of questions, they have certain critical 

views on the schools’ functions in the society, on the education system and on emancipator school. This study 

highlighted the importance of application of critical pedagogy in teacher education programs. The urgency that 

currently lies in front of us as teacher-educators when it comes to preparing preservice teachers to teach in 

culturally diverse classrooms cannot be ignored. 
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El profesor tutor, o acompañante del estudiante normalista en sus prácticas profesionales utiliza diferentes 

estrategias para lograr comunicarse eficazmente con su estudiante normalista. En este trabajo se analizaron las 

comunicaciones realizadas Se consideraron como base para este estudio las propuestas como estrategias 

discursivas de Mercer (1997) y Coll y Onrubia (2001). Para el desarrollo se utilizó la metodología cualitativa, la 

estrategia de observación no participante y la entrevista, Los instrumentos aplicados fueron: guía de observación, 

base de la entrevista, grabaciones en audio y vídeo. Se realizó el análisis del contenido de los intercambios verbales 

a través de indicadores o palabras clave relacionadas con la estrategia utilizada. Los resultados indican que la 

estrategia más utilizada por los tutores es la de usar preguntas para conocer las experiencias de los normalistas y 

conocer sus intereses sobre los temas a tratar en las situaciones didácticas. Los docentes guían a los estudiantes 

con preguntas para llevarlos a pensar en como realizarán sus actividades antes de aplicarlas. Para recuperar sus 

experiencias anteriores las usan para darle continuidad a las clases, comunicar lo que se hizo el día anterior, utilizar 

la pertenencia usar las palabras nosotros, además de provocar en el estudiante a anticipar los resultados de las 

actividades y las reacciones de los niños. Para finalizar su sesión algunos tutores recapitulan lo acordado. 

Considerando los resultados se concluye que son pocas las estrategias que los docentes tutores utilizan en la 

comunicación con los estudiantes normalistas por lo que su incremento podría mejorar sus intercambios verbales.  

 

“La Formación De Docentes De Educación Básica Para El Desarrollo De Una Conciencia 
Social Sustentable: Un Caso En El Noreste De México” 

José Ricardo Rivera Peña 

Escuela Normal "Ing. Miguel F. Martínez" Centenaria y Benemérita, Méjico; ricardo.rivera@enmfm.edu.mx 

La investigación, situada en la ciudad industrial de Monterrey al noreste de México, tiene como propósito 

identificar las características de la formación de docentes de educación básica respecto a su conformación como 

sujeto político y social para diseñar indicadores que valoren su conciencia hacia la sustentabilidad dado que la 

problemática observada denota la falta de compromiso de los egresados en las últimas generaciones hacia la 

participación colectiva en la vida institucional de las escuelas en que laboran y su impacto social. 

Sustentada teóricamente desde las dimensiones económica, política, ideológica-social y educativa considerando 

las perspectivas de formación del profesorado y los enfoques educativos planteados institucionalmente, se revisan 

las perspectivas de los paradigmas educativos: conductista, cognitivo, humanista, socio-cultural y constructivista 

y las perspectivas de formación de profesores: académica, técnica, práctica, reflexiva y de reconstrucción social 

para identificar al individualismo neoliberal como el factor de pérdida de identidad profesional, cohesión social y 

la falta del compromiso de los docentes como sujetos políticos y su intervención en las comunidades que 

desempeñan su ejercicio magisterial como la problemática de la investigación en curso cuyos propósitos son 

determinar los aspectos de actitud y de conciencia social. 

Así mismo, se enuncia la evolución sobre la conceptualización de sustentabilidad, el hombre y su estrecha relación 

con la naturaleza. Las formas de adaptación cognitiva que han generado un gran capital cultural y social. El 

reconocimiento de la cultura como la gran construcción humana. Que evidentemente nos ha llevado a los grandes 

avances de la humanidad pero que indiscutiblemente también nos conduce al deterioro de la sociedad y de la propia 

naturaleza. La sociedad debe reflexionar para encontrar formas de interpretación del mundo que permita transitar 

hacia un desarrollo sustentable. 

La metodología empleada es la triangulación de métodos basada en la interpretación cualitativa de los datos 

obtenidos a través de las entrevistas a profundidad y semiestructuradas a egresados y el análisis de resultados de 

las encuestas realizadas a estudiantes en formación, comparando ambos para validar el fenómeno de estudio que 

ofrece oportunidad de entender la realidad con la divergencia de resultados, Paul (1996). 

Recabados los datos y realizadas las entrevistas, el proceso llegó a su fase final del análisis comparativo de la 

información, encontrando elementos que permiten identificar una falta de conceptualización de la sustentabilidad 

social así como una práctica docente con carente sentido colectivo y social.
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Se presentan los resultados de una investigación realizada en el Instituto Politécnico Nacional (IPN-SIP-20152097) 

que indagó acerca de las percepciones de docentes egresados del Diplomado Didáctica de la Ciencia y la 

Tecnología (DDCyT). La finalidad de este diplomado es fortalecer a docentes de educación superior que, siendo 

profesionistas de diferentes disciplinas, se insertan a la docencia sin formación previa para ello. El grupo de estudio 

perteneció a la doceava generación del DDCyT. La metodología fue de corte cualitativo, se usaron dos 

cuestionarios y un trabajo escrito de los docentes acerca de sus ideas con relación a su docencia. Los datos que se 

recabaron fueron: sus ideas acerca de qué es el aprendizaje, en qué consiste la enseñanza y cómo se perciben ante 

su docencia, sus alumnos, sus programas y su propia formación como docentes. 

Estudios realizados por Pozo (2006) y Porlán (2004) señalan que el impacto de los programas de formación docente 

no son los esperados y se plantean como interrogantes a qué se debe la dificultad de llevar a la práctica los saberes 

que en los programas de formación y actualización docente se ofrecen. Entre los varios factores implicados resaltan 

a las teorías implícitas de los profesores acerca de lo que debe ser la docencia y de lo que ellos han interiorizado 

en su vida de estudiantes. Los resultados de la indagación en el IPN muestran que los temores que enfrentan los 

docentes ante posibles cambios, así como el arraigo de sus ideas acerca de los conceptos base, enseñanza y 

aprendizaje, son parte de los obstáculos que impiden prácticas distintas en el aula. Estos resultados plantean el reto 

de encontrar alternativas de formación que logren transformar sus ideas preconcebidas sobre su docencia para 

alcanzar cambios en sus prácticas docentes. 
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Giriş 

Öğretmenlerin toplumda sözleri ve hareketleri yoluyla, aydınlanmış, çalışkan, erdemli ve eğitimli bir insan 

olmanın ne anlama geldiğini gösteren bireyler oldukları ifade edilmektedir. Öğretmenlik mesleğinin önemi de 

buradan kaynaklanmakta ve toplum için oldukça önemli bir meslek olarak düşünülmektedir. Günümüzde 

öğretmenlik mesleği, eğitimle ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlar ile alanında 

özel uzmanlık bilgi ve becerisine sahip olan ve mesleki yeterlilik gerektiren bir alandır. Bireyin eğitiminde çok 

önemli bir yere sahip olan okul öncesi eğitim, aile ve çevreden sonra planlı programlı bir eğitimin verilmeye 

başlandığı ilk basamaktır. Okul öncesi dönemdeki çocuğa ihtiyacı olan bilgi ve beceriyi edinmeleri için uygun 

ortamı yaratmak, temel alışkanlıkları kazanmalarına önayak olmak, tüm gelişim alanlarını desteklemek, toplum 

bilincini oluşturmaları için rehberlik etmek ve değer yargılarını kazanmalarına yardımcı olmak okul öncesi 

öğretmenlerinin görevleri arasındadır. Öğretmenlerin nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi her dönemde ülkeler için 

büyük önem taşımıştır ve taşımaya devam etmektedir. Öğretmen adaylarına sunulan olanakların niteliği tek başına 

onun mesleğinde yeterli olmasını sağlamayacaktır. Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve öğretmenlik 

mesleğine karşı tutumu da bu noktada önemlidir. Sahip olunan inanç ve tutum bireyin duygularını etkilediği kadar 

düşünce ve davranışlarını da etkileyebilmektedir. Bu noktada tüm öğretmenlerin olduğu gibi eğitimin ilk basamağı 

kabul edilen okul öncesi eğitimi verecek öğretmenlerin de her anlamda donanımlı hale getirilmesi büyük önem arz 

etmektedir. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının öz 

yeterlik inançlarını ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını çeşitli değişkenler ve aralarındaki ilişki açısından 

incelemektir. 

Yöntem 

Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile özyeterlik inançlarının 

belirlenmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır. Diğer yandan okul öncesi öğretmen adaylarının özyeterlik 

algıları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiye yönelik ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 320 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, 

‘’Öğretmen Özyeterlik Ölçeği’’ ve ‘’Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği’’ kullanılmıştır. Tüm analizler 

SPSS ve AMOS istatistik paket programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç 

Alanyazında öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını farklı değişkenler açısından inceleyen 

araştırmalar incelendiğinde, bazı araştırmalarda kadınların erkeklere oranla öğretmenlik mesleğine ilişkin daha 

olumlu tutumlara sahip oldukları, bazı araştırmalarda ise kadın ve erkeklerin mesleğe ilişkin benzer tutumlara sahip 

oldukları görülmektedir. Yapılan araştırmalarda, öğretmen adaylarının öz yeterlik algılarının branşlara göre 

farklılık göstermekle birlikte ortalamanın üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Bir öğretmenin gelişim sürecini, katıldığı pedagojik toplumları analiz etmeksizin gerektiği gibi açıklayabilmek 

mümkün değildir (Cobb ve McClain, 2001). Sınıf toplumu tarafından bireysel ve birlikte yürütülen sınıf 

aktivitelerindeki düzenlilikleri karakterize eden normlar (Cobb, Stephan, McClain ve Gravemeijer, 2001) 

öğretmenlerin katıldığı sınıf toplumları tarafından oluşturulan mikrokültürlerin analizinin önemli bir parçasını 

oluşturur. Bununla birlikte, öğretmenin mesleki bilgisi, bir öğrenen olarak deneyimlediği yaşantılarını, eğitim ve 

öğretim ortamlarına taşımasıyla yapılandırılır (Tsai, 2007). Dolayısıyla, öğretmen adaylarının deneyimledikleri 

sınıf mikrokültürleri ve bu kültürleri karakterize eden normlar, mesleki bilginin oluşumu ve geliştirilmesinde önem 

arz eden faktörler arasındadır. Türkiye’de, Özel Öğretim Yöntemleri dersi içeriği bakımından öğretmen yetiştiren 

kurumlarca yürütülen en temel derslerden biridir. Bu noktada, çalışma Özel Öğretim Yöntemleri dersinde 

yürütülen temel aktivitelerden biri olan, matematik öğretmen adaylarının bir kazanımın öğretimini planlama ve bu 

planı sınıf arkadaşlarıyla paylaşma aktivitelerini karakterize eden normların incelenmesini amaçlamaktadır. Söz 

konusu normlar, sosyal ve sosyomatematiksel normlardan (Cobb ve Yackel, 1996) farklı olarak, öğretmen eğitimi 

bağlamında gerçekleştirilen aktiviteleri düzenleyen öğretim normlarıdır. Öğretim normları, sosyal normların bir 

uzantısı veya öğretim aktivitelerinin normatif konuları olarak ele alınabilir. 

Araştırma bir durum çalışmasıdır. Veriler, bir devlet üniversitesinin Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 

Özel Öğretim Yöntemleri dersine ait sınıf ortamlarının gözlemlenmesi ile elde edilmiştir. Video kaydı ve 

araştırmacı tarafından tutulan alan notları yardımıyla toplanan verilerin analizi sürekli karşılaştırmalı analiz 

yoluyla gerçekleştirilmiştir. Gözlemlerde, öğretim aktivitelerinin yürütülmesi sürecinde öğrenci ve öğretmenlerin 

davranış ve etkileşim yollarındaki örüntü ve düzenliliklere odaklanılmıştır (Cobb ve diğerleri, 2001). Sınıf 

mikrokültüründeki söylemlerin, davranışların ve düşüncelerin düzenlilik olarak ele alınabilmesi için bunların 

tekrarlanma sıklığı ile sınıf toplumu tarafından kabul edilme ve katılım durumları dikkate alınmıştır. 

Öğretimi tasarlama aktivitelerinde sınıf toplumu tarafından sürdürülen normlar; matematiksel düşünmeye teşvik 

ve keşif yoluyla öğrenme, öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerinin dikkate alınması, kazanım çerçevesinde 

hareket edilmesi ve derste bir öğretmen kimliğine bürünme normlarıdır. Öğretmen adaylarının özellikle bu 

normlara aktif katılımı dikkat çekmiştir. Kazanımın öğrenciler tarafından edinilip edinilmediğinin ortaya 

çıkarılması, kullanılan dile önem verilmesi, kazanımın programdaki yerinin göz önünde bulundurulması ve 

kazanımı öğrencilere edindirmedeki amacın ortaya konulması normları ise dersin yürütücüsü tarafından sürekli 

teşvik, vurgu ve hatırlatma yoluyla sınıf mikrokültüründe oluşturulmaya çalışılan normlardandır. Sınıfta 

sürdürülen ve oluşturulmaya çalışılan bu normlar örnek durumları ve nedenleriyle öğretmen eğitimi 

perspektifinden tartışılacaktır. 
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Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin İş ve Meslek Hayatına 
Uyum Düzeyleri 

Murat POLAT 

Muş Alparslan Üniversitesi, Turkey; muratpolatinfo@gmail.com 

Bu araştırmanın temel amacı, eğitim fakültesi öğrencileri ile formasyon eğitimi öğrencilerinin iş ve meslek 

hayatına uyum düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın alt problemlerini: Eğitim fakültesi öğrencileri ile 

formasyon eğitimi öğrencilerinin iş ve meslek hayatına uyumları hangi düzeydedir? Eğitim fakültesi öğrencileri 

ile formasyon eğitimi öğrencilerinin iş ve meslek hayatına uyum düzeyleri ölçeğin bütünü ve alt boyutlarında 

cinsiyet, yaş, öğrencilik türü ve öğretmenlik branşına göre değişmekte midir? Eğitim fakültesi öğrencileri ile 

formasyon eğitimi öğrencilerinin iş ve meslek hayatına uyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? Eğitim 

fakültesi öğrencileri ile formasyon eğitimi öğrencilerinin iş ve meslek hayatına uyum düzeyleri, ölçeğin alt 

boyutlarına göre farklılaşmakta mıdır? soruları oluşturmaktadır. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmanın 

örneklem grubunu ise kolayda örnekleme yoluyla seçilen ve Muş Alparslan Üniversitesi eğitim fakültesinde 

öğrenim gören n=291 öğretmen adayı ile formasyon eğitimine katılın n=257 formasyon eğitimi öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Nota, Ginevra ve Soresi (2012) tarafından geliştirilen ve 

Kaya, Akın, Sarıçam ve Uğur (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği 

(İMHUÖ)” ile bir adet kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde katılımcılara dağıtılan veri 

toplama envanter formunun geriye dönüş oranı %86’dır. Araştırma verilerinin analizinde t-testi, tek yönlü varyans 

analizi testi (ANOVA) ve Post-Hoc testleri kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan öncelikli bulgulara göre, eğitim 

fakültesi öğretmen adaylarının iş ve meslek hayatına uyum düzeylerinin formasyon eğitimi öğrencilerine oranla 

daha yüksek bir düzeyde olduğu söylenebilir. Ayrıca ölçeğin bütünü ve alt boyutları ile cinsiyet, öğrencilik türü 

ve öğretmenlik branşı arasında birtakım manidar farklılıklar belirlenmiştir. Eğitim fakültesi öğretmen adayları ile 

formasyon eğitimi öğrencilerinin iş ve mesleğe uyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. Her iki öğrencilik 

türünde de kadın öğretmen adaylarının iş ve meslek hayatına uyum düzeyleri erkek öğretmen adaylarına oranla 

daha yüksektir. 

 

Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İlkokulda Motivasyonu Arttıran Yeni Uygulamalar 

Seydi Battal Bertlek, Kenan Sahillioğlu 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Turkey, sbertlek@hotmail.com 

Eğitim bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde değişme meydana getirme 

sürecidir. Anne karnında başlayıp mezara kadar devam eden uzun bir süreçtir ve bu süreçte bireylerin kendi 

yaşantıları esastır. Eğitimin temel ve en önemli kısmını ilkokul zamanında verilen eğitim oluşturmaktadır. Çünkü, 

çocukların ilk defa okul tecrübesi yaşamaları, belirli kurallara bağlı hale gelmeleri, ailelerinden ayrılmaları, bazı 

sorumluluklar almaya başlaması ve yeni bir ortama alışmaya çalışması bu dönemlerdir. Bu dönemde yapılacak 

hatalar gelecekte çocuklar üzerinde telafisi zor zararlara sebep olabilmektedir. Bu ve benzeri sebeplerle ilkokul 

eğitimi önem arz etmektedir. İlkokul öğretmenlerini unutulmaz yapan da bu sebeplerdir. Ancak günümüz de 

teknolojinin değişimi ve eğitime olumlu ve olumsuz yansımaları da hızlı olmaktadır. Kendilerini sürekli 

yenileyebilen öğretmenler derslerinde ve okul harici zamanlarında teknolojik imkanları iyi kullanarak öğrencileri 

ile olan iletişimlerini kuvvetli tutarak başarılarını arttırabilmektedirler. Geleneksel öğretim metotlarının yetersiz 

kaldığı günümüz şartlarında yeni metotların, tekniklerin, uygulamaların gerekliliği öğrencilerin motivasyonu ve 

başarısı için önemli arz etmektedir. İlkokul öğretmenleri arasında yaşanan tatlı rekabet ve karşılıksız sevgi 

öğretmenleri yeni yeni uygulamalar bulmaya zorlamaktadır. Artık daha bilinçli olan veliler çocuklarını okula kayıt 

ettirirken öğretmenlerini önceden araştırmakta, yeterliliği hakkında bilgi almakta ve öğretmen seçimi konusunda 

okul idaresine ısrarcı olmaktadırlar. Bu öğretmenler açısından bir yönüyle prestij meselesi olabilmektedir. Bu 

bağlamda, araştırmamızın konusunu ilkokullarda sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin motivasyonunu ve 

performanslarını arttırmak için yapmış olduğu uygulamalar, teknikler ve uygulamalar oluşturmaktadır. 

Araştırmada ilkokul öğretmenlerine konu ile ilgili anket uygulanacak ve bazı öğretmenlerle derinlemesine mülakat 

yapılacaktır. Araştırmada nicel ve nitel tekniklerin kullanıldığı karma bir yöntem uygulanacaktır. Elde edilen 

verilen SPSS programında faydalanılarak analiz edilecek ve değerlendirilecektir. 
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Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Yordayıcısı Olarak Bilgi 
Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algısı 

Zühal Çubukçu, Tuğba İnci 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turkey, tinci@ogu.edu.tr 

Günümüz bilgi toplumunun hızla artan ve gelişen bilgi ve teknolojisine uyum sağlayabilmenin yollarından birisi 

bilgi okuryazarlığıdır. Bilimsel, teknolojik, kültürel ve sosyal değişmelerin hızlı olmasıyla bilgideki değişmeler 

sürekli ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu değişime uyum sağlama isteği de sürekli öğrenme 

gereksinimini doğurmaktadır. Yaşam boyu öğrenme sürekli öğrenmeyi ifade eden bir kavramdır. Bilgi 

okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme kavramları çağa uyum sağlama açısından eğitimciler içinde gün geçtikçe 

önem kazanmaktadır. Bilgi okuryazarlığı; günümüzde yaşanan teknolojik, ekonomik, sosyolojik ve kültürel 

değişiklikler yeni bilgi ve beceriler gerektirdiği için yaşam boyu öğrenmeyi gerektirmektedir. Öğretmen 

adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimine sahip olmaları, sürekli gelişen bilgi ve teknolojiye uyum 

sağlayabilmelerine olanak sağlayacaktır. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz yeterlik algılarının yaşam 

boyu öğrenme eğilimlerini etkileyeceği düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz yeterlik 

algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerine etkisini belirlemektir. 

Araştırma nicel araştırma yaklaşımları benimsenerek tasarlanmış, nicel araştırma modellerinden nedensel model 

kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi alan 

öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veriler Kurbanoğlu ve Akkoyunlu (2004) tarafından geliştirilen “Bilgi 

Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algısı” ve Diker Coşkun (2009) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme 

Eğilimleri” ölçekleriyle toplanmıştır. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz yeterlik algılarının yaşam boyu 

öğrenme eğilimlerini ne düzeyde etkilediğini belirlemek amacıyla regresyon analizi yapıldı. 

 

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Yeterliklerinin Yordayıcısı Olarak Bilişüstü 
Farkındalık Becerileri 

M.Bahaddin Acat, Tuğba İnci, Gülçin Çeliker, Burak Yasin Yılmaz, Mehmet Ali Ayaz 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turkey, tinci@ogu.edu.tr 

Günümüzde bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle siyasal, toplumsal ve ekonomik olarak oluşan karmaşıklık daha 

fazla problemle karşı karşıya gelmemize neden olmaktadır. Bireyi rahatsız eden tüm durumlar problem olarak 

nitelendirilebilir. Karşılaştığımız problemler bazı durumlarda çok basit olabilirken diğer durumlarda oldukça 

karmaşık olabilir. Bu nedenle problem çözme becerisine sahip olmanın önemli bir yeterlik olduğu söylenebilir. 

Aynı zamanda günümüz eğitim sistemlerinde en çok vurgulanan becerilerden bir tanesi de problem çözme 

becerisidir. Problem çözme sonuca varmak için bilinçli olarak araştırma yapmak olarak tanımlanabilir. Üstbiliş ise 

bireyin kendi düşünme sürecinin farkında olması, bu süreci izlemesi ve denetlemesidir. Bilişüstü farkındalık 

becerilerinin problem çözme yeterliğinin yordayıcısı olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bilişüstü farkındalık becerilerinin problem çözme yeterliklerini ne 

düzeyde yordadığını belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımları benimsenerek tasarlanmış, nicel 

araştırma modellerinden nedensel model kullanılarak desenlenmiştir. Çalışmanın ulaşılabilir evrenini 2015-2016 

eğitim-öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 

öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma örneklemini belirlerken olasılığa dayalı örnekleme tekniklerinden 

oranlı tabakalı örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 556 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının problem çözme yeterliklerini belirlemek için Türkçeye uyarlaması Şahin, 

Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılan “Problem Çözme Envanteri”, ve bilişüstü farkındalıklarını ölçmek 

için Türkçeye uyarlaması Akın, Abacı ve Çetin (2007) tarafından yapılan “Bilişüstü Farkındalık 

Anketi”kullanılmıştır. 

Elde edilen verilerin analizinde öğretmen adaylarının bilişüstü farkındalık becerilerinin problem çözme 

yeterliklerini ne düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. 
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Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Düzeyleri İle Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki 
İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Mustafa Köroğlu1, Fırat Çöplü2 

1Bağımsız Araştırmacı 

2Ahi Evran Üniversitesi, Turkey, firat.coplu.pdr@gmail.com 

Bireylerin toplum için potansiyellerini değerlendirerek fark yaratacak hamleler yapmaları, küreselleşen dünya 

üzerinde, içinde yaşadıkları toplumun standartlarını yükselterek dünya toplumları arasındaki yarışta toplumlarına 

katkı sağlayacakları adımlara dönüşmektedir. Girişimci, üretim için bir işe adım atan kimsedir. Girişimcilik ise 

yaşadığımız çevrenin yarattığı fırsatları değerlendirerek yaratıcı bir anlayış ile fırsatlara yaklaşmak bu fırsatları 

değerlendirerek insan yaşamını kolaylaştıracak ivmeyi sağlayacak projeleri üretmektir. 

Bir toplumun girişimci bireyler yetiştirme arzusu, uygarlık yarışında onları öne geçirecek potansiyeli geliştirme ve 

işleme isteği ile alakalıdır. Girişimci bireylerin yetiştirilmesi ve bu girişimci anlayışın toplumun dinamiklerinde 

yer etmesinde öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Bugünün öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bu 

anlayışı benimseyen tarza sahip olmaları girişimci nesilleri yetiştirmek açısından önem arz etmektedir. 

Öğretmenlik mesleğinin genel yeterlikleri göz önüne alındığında ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 

ve öğretmen adaylarının girişimcilik özelliklerine vurgular. Yükseköğretim Kurulu ile Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle üniversitelerin tüm bölümlerinde girişimcilik 

dersinin okutulması için 22 Şubat 2011 tarihinde protokol imzalanmıştır. 

Kaygı, kötü bir şey olacakmış düşüncesi ile ortaya çıkan sebebi bilinmeyen bir gerginlik duygusu olarak 

tanımlanmaktadır. Geleceğe dair belirsizlik kaygı nedenlerindendir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğinden başka bir alternatiflerinin olmadığına dair düşüncelerinin varlığı, Kamu Personeli Seçme Sınavı 

(KPSS) ile atanma kriterlerini sağlayıp sağlayamamaya ilişkin yaşadıkları endişeler, öğretmen adaylarının 

geleceğe ilişkin kaygı geliştirmelerine neden olabilmektedir. Öğretmen adaylarının mesleki kaygılarında meslek 

sırasında yaşayacakları zorluklara ilişkin inançları da etkilidir. Öğrenciler, veliler, diğer öğretmenler ve idareciler 

ile yaşamaktan endişelendikleri olumsuz yaşantılar, yeterliliklerine ilişkin düşüncelerinde öğretmen adaylarının 

mesleki kaygıları üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Girişimci bireylerin yenilik ve değişim, esneklik, dinamiklik, risk alma, yaratıcılık ve gelişim odaklı olma gibi 

niteliklerinden bahsetmek mümkündür. Öğretmen adaylarının girişimci öğretmen olarak yetiştirilmesinin hem 

gelecek nesillerin girişimci bir anlayış ile yetiştirilmesi hem de öğretmenlik mesleğine yönelik kaygıları ile baş 

etmelerinde yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının girişimcilik düzeyleri ile 

mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi literatüre katkı sağlayacaktır. 

Bu bağlamda bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının girişimcilik düzeyleri ile mesleki kaygı düzeyleri 

arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. 

Araştırmada tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 Eğitim 

ve Öğretim Yılı’nda Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, 

Saban, Korkmaz ve Akbaşlı (2004) tarafından uyarlanan Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği ve Eryılmaz ve Sünbül 

(2009) tarafından geliştirilen Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmanın veri toplama süreci devam etmektedir. Veri toplama süreci tamamlandıktan sonra veriler SPSS paket 

programına aktarılarak çalışmanın problem ve verilerin özelliklerine uygun olarak analizler yapılacaktır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular literatüre dayalı tartışılıp, konu alanına ve diğer çalışmalara öneriler 

sunulacaktır. 
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Öğretmenlerin Etkisi Olan Ödül Uygulamaları Hakkında Öğretmen Adayları 
Deneyimleri: Bir Durum Saptaması* 

Mehmet Taşdemir, Figen Taşdemir 

Ahi Evran Üniversitesi, Turkey, mttasdemir1963@gmail.com 

Bu araştırma ile öğretmenlerin öğrencilerine uyguladıkları ödül uygulamaları öğretmen adayı öğrenci 

deneyimlerine dayalı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma ile okullarda öğretmenlerin öğrenci 

üzerinde olumlu etkisi olan işe koşulmuş ödül türü davranışlarının ortaya çıkarılarak bu konuda öğretmenlerin ne 

yaptıklarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öğretmenlerin istendik davranışları teşvik etmek amacı ile 

işe koştukları en vurgulayıcı davranışlarının neler olduğu ve öğrenci üzerinde hangi etkiyi yaptığının belirlemesine 

çalışılmıştır. Bu araştırma bulguları ile öğretmen davranışları ve öğretmen eğitimine vurgu yapmayı 

hedeflemektedir. Araştırmada öğretmen adaylarından öğrenimlerinin bir kesitinde kendileri için en etkili ödül 

anlamında ifade edebilecekleri uygulamanın neler olduğu örneğinden hareketle okullarda kullanılan 

(kullanılabilecek olan) en etkili ödül türü hakkında genel bir duruma varmak amaçlanmıştır. 

Bu araştırma betimsel bir araştırma olup nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. 

Naturalistik, yorumlayıcı ya da nitel adlandırılan nitel araştırma (Merriam 2015) Van Maanen’e (1979) göre bir 

şemsiye terim olarak tanımlamaya, çözmeye, yorumlamaya ve anlamla ilgili terimlere ulaşan teknikleri kapsar 

(Akt. Merriam, 2015). Nitel araştırmaların özellikleri üzerine temel vurgu, süreç, anlayış ve anlam üzerinedir; 

araştırmacı, veri toplama ve analizinde temel belirleyicidir; süreç tümevarımsaldır; ürün etraflı ve zengin 

betimlenmelidir (Merriam 2015). Nitel durum çalışmasının en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine 

araştırılmasıdır (Yıldırım & Şimşek, 2008, 2011). 

Bu çalışmada durum çalışması yaklaşımı benimsenmiş olup, literatür taraması ve görüşme yolu ile veri toplama 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Örnek olay çalışması olarak ta bilinen durum çalışması, bir olayı meydana getiren 

ayrıntıları tanımlamak ve görmek, bir olaya ilişkin olası açıklamaları geliştirmek ve bir olayı değerlendirmek amacı 

ile kullanılır. Araştırmada nitel veriler görüşme tekniği ile elde edilmiştir. 

Bu araştırmada araştırmacı görüşmeci olarak araştırma verilerinin elde edilmesini sağlamıştır. Araştırma verileri 

X eğitim fakültesi farklı programlarında okuyan son sınıf öğrencileri ile yapılan yüz yüze görüşme tekniği ile yazılı 

olarak alınmıştır. Araştırma verileri 2015- 2016 güz yarılı Aralık ayında 20-30 dakika süren bir görüşmeye dayalı 

olarak, tek bir oturumda, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yazılı olarak alınmıştır. 

Verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından katılımların araştırmaya ve katılıp katılmamaları ve bilgilerin 

gizliliği konusunda bilgilendirme yapılarak katılımcıların gönüllü katılımını sağlamıştır. Bu yönü ile katılımcıların 

görüşmeye yaklaşımları daha olumlu olmuştur. 

Nitel araştırmalarda Geçerlik/İnanırlık ve Güvenirlik/Tutarlılık sağlamasında, toplanan verilerin ayrıntılı olarak 

rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin önemli 

ölçütleri arasında yer almaktadır (Bilgin, 2000; Yıldırım ve Şimşek, 2008; Kumar, 2011; Sönmez, 2011; Merriam, 

2015). Genellenebilirlik/Nakledilebilirlik sağlamak amacı ile zengin ve yoğun tanımlama, ortamın ve 

katılımcıların tanımlanması kadar, katılımcı görüşlerinden, araştırma notlarından ve dokümanlarından yapılan 

alıntılar biçiminde sunulan uygun kanıtlarla desteklenen bulguların detaylı tanımlanması, örneklemde azami 

çeşitlilik sağlanması anlamını taşıdığı belirtilmektedir (Merriam, 2015). Bu araştırma süreci yukarıda açıklandığı 

biçimde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada katılımcılardan 4’ü(%1) öğrencilik dönemlerinde her hangi bir ödül aldığını hatırlamadığını, 

32’si(%8) ise almış oldukları ödül ve etkisi konusunda görüş belirtmemişlerdir. Katılımcıların 531’i(%91)'nin 

dokuz farklı kategoride ödül almış oldukları görülmektedir. Bunlar gurup içerisinde sözlü tebrik, alkışlatma, örnek 

gösterme, 81(%21), kırtasiye, yiyecek 79(%20), güdüleyici yakınlık 69(%18), onur belgesi 46(%12), not verme 

24(%6), diğer 18(%5), özel görevler verme 14(%4), gezi etkinliklerine katılım 12(%3), ve büyük maddi ödül 8(%8) 

biçiminde sıralanmaktadır. 

*Bu çalışma AEÜ BAP birimince desteklenmiştir. Proje numarası: EGT.E2.16.036. 
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Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre 
İncelenmesi 

Sait Yücel1, Hülya Aslan Efe2, Seval Özmen3 

1Dicle Üniversitesi, Turkey, sevallozmen@gmail.com 

İnsanoğlu varoluşundan günümüze kadar doğa ile iç içe bir yaşam sürmüştür. Bu yaşamı sırasında sürekli ondan 

faydalanmış, ona karşı mücadele etmiş ve onu denetimi altına almaya çalışmıştır. Ne yazık ki bu mücadelesinde 

insanoğlu kendisine cömert davranan doğaya karşı acımasız davranarak çevre üzerinde kendisine de zarar verecek 

büyük tahribatlar yapmıştır (Ergün, 2009). Çevre tahribinin artarak devam ettiği günümüzde, çevre eğitimiyle 

amaçlanan bireylerin iyi bir çevre bilincine sahip olmasını sağlamaktır. Bu nedenle bireylerin sahip olduğu çevreye 

yönelik tutum ve davranışların önemi gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Geleceğin fen bilgisi öğretmenlerinin 

yeni nesilleri çevreye daha duyarlı bireyler olarak yetiştirebilmesi için de çevre okuryazarlık düzeylerinin iyi 

gelişmiş olması önemlidir. Bu nedenle çalışmanın amacı olan fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık 

düzeylerinin cinsiyet, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu, yaşanılan yerleşim yeri, okuduğu sınıf 

değişkenleri açısından incelenmesinin öğretmen adaylarının çevre eğitimine yararlı katkıları olacağı 

düşünülmektedir. Araştırmada geçmişte veya şuan var olan bir durumu, var olduğu şekli ile tanımlamayı 

amaçlayan araştırma yaklaşımı olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz 

döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD’nda öğrenim gören 

164 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla veri 

toplama aracı olarak Kışoğlu (2009) tarafından geliştirilen “Çevre Okuryazarlığı Ölçeği” ve öğrencilerin kişisel 

bilgilerini edinmek için de bu ölçeğe eklenmiş kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Ölçme aracının uygulanması 

sonucu elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programına girilerek araştırma sonuçları oluşturulmuştur. Araştırma 

sonucunda, öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, annenin eğitim durumu, babanın eğitim 

durumu, yaşanılan yerleşim yeri, okuduğu sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. 
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Öğretmen Adaylarının Üniversiteye Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine 
Yönelik Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Mehmet Bars1, Hüseyin Karabıyık2 

1Dicle Üniversitesi, Turkey, hsynkrbyk@gmail.com 

Giriş 

Yabancılaşma; en genel anlamıyla bireylerin birbirlerinden ya da belirli bir ortam veya süreçten uzaklaşmalarını 

ifade etmektedir. Latince “alienare” kökünden türetilen yabancılaşma kavramı, bir şeyi uzaklaştırma, yerini 

değiştirme, diğerinin yerine koyma anlamındadır. Yabancılaşma, bireyin toplumun değerlerine, çevresine karşı 

ilgisinin yok olması, dünyaya karşı içine dönük bir tutum elde etmesi anlamına gelmektedir. Sosyolojik açıdan 

yabancılaşma, kişinin mensubu bulunduğu gruba karşı olmasıdır. Eğitimde yabancılaşma kavramı, okulda 

çalışanların, öğrenim görenlerin, hatta velilerin, yapmaları gereken işlerden soğuması ya da uzaklaşmasını ifade 

eder. Eğitimde yabancılaşma ve onun formları okul eğitimi ile ilişkilidir. Bu konuda yapılan araştırmalar okulların 

bürokratik yapısının, kalabalık sınıfların, yoğun müfredatın, yoğun ders yükünün, yönetsel yapının demokratik 

olmayışının, hayatta işine yaramayacak bilgilerin öğretilmeye çalışılmasının, öğretim süreçlerinin dışarıdan 

belirlenmesinin eğitimde yabancılaşmaya neden olduğunu ortaya koymaktadır. Akademik yabancılaşma yaşayan 

öğrencilerin aldıkları eğitimi değerli görmedikleri söylenebilir. Okulda öğrenme bu öğrenciler için anlamlı değildir 

ve geri çekilme/uzaklaşma şeklinde ortaya çıkan yabancılaşma, okul kimliğine yönelik düşüncenin ciddi bir 

biçimde azalması ile akademik hedef ve değerlerden uzaklaşmayı ifade eder. Bu durumun da ilgili alana dair 

yeterlikleri dolayısıyla da öz yeterliği sınırlandıracağı düşünülmektedir. Öz yeterlik, bireyin belli bir performansı 

göstermek için gerekli etkinliği organize edip başarılı bir şekilde yapma kapasitesine duyduğu inanç olarak 

tanımlanır. Öz yeterlik, kişilerin var olan becerilerini etkin şekilde kullanabilmeleri için önce söz konusu alanda 

öz güven duymaları gerektiğini savunan Sosyal Biliş Teorisi’nin anahtar kavramıdır. Eğitim faaliyetlerinin 

kalitesini artırmada en önemli değişkenlerden birinin öğretmen olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öğretmen öz 

yeterlik algısı, öğretmenin öğrencilerini beklenen sonuçlara ulaştırma konusunda kendi yeteneğine ilişkin inancı 

olarak tanımlanmaktadır. 

Eğitim sistemini oluşturan öğeler düşünüldüğünde, öğretmen yeterliklerinin artmasının eğitim çıktılarının 

niteliğini de artıracağı düşünülmektedir. Yeterlikleri yüksek öğretmenlerin öz yeterlik algılarının da yüksek olacağı 

ve mesleklerinde daha iyi olacakları öngörülmektedir. Bu bakımdan öğrenim görülen üniversiteye olan 

yabancılaşma düzeyinin öğretmen adaylarının öz yeterliklerini etkileyeceği düşünülmektedir. Buradan hareketle 

bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının üniversitelerine yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine 

yönelik öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Yöntem 

Öğretmen adaylarının üniversiteye yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik algıları 

arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın 

örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 

farklı branşlardan 327 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada ‘’Üniversite Yabancılaşma Ölçeği’’ ve ‘’ 

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik Algı Ölçeği’’ kullanılmıştır. 

Sonuç 

Alanyazında öğretmen adaylarının üniversiteye yabancılaşma düzeylerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutum ile 

olan ilişkisini inceleyen çalışmalar incelendiğinde yabancılaşmanın öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu 

etkilediği görülmektedir. Bu çalışmada da öğretmen adaylarının üniversiteye yabancılaşmalarının, öğretmenlik 

mesleğine yönelik öz yeterlik algısını etkilediği belirlenmiştir. 
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Topluma Hizmet Uygulaması Dersini Alan (THU) Öğretmen Adaylarının Değer 
Yansımalarının İncelenmesi 

İlhan Turan, Nermin Karabacak 

RTEÜ, Turkey, nerminkarabacak@gmail.com 

Türkiye’de değer yansımalarına yönelik araştırmalar 2000’li yıllarda ağırlık kazanmış ve bu araştırmalar daha çok 

üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Sosyoloji ve psikoloji alanında literatürde son yıllarda bireylerin 

değerlerinin ölçülmesinde, değerlerin işe koşulduğu çok sayıda çalışma yer almaktadır. Buna karşın eğitim 

alanında öğretmen adayları ile ilgili değerlerin incelendiği araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Literatür taramasına 

göre; öğretmen adaylarının değer tercihlerinin yaş ve mezun oldukları okul türüne göre farklılaştığı (Başçiftçi, 

Güleç, Akdoğan ve Koç, 2011); öğretmen adaylarının en çok evrenselcilik, yardımseverlik ve güvenlik değerine 

katıldıklarını (Oğuz, 2012); öğrencilerin cinsiyete göre değer eğilimlerinin, iyilikseverlik, uyarılım, uyma ve 

güvenlik boyutunda; sınıf düzeyi ve değer eğilimleri arasındaki ilişkide ise güç, hazcılık ve uyarılım boyutlarındaki 

farklılaşma (Bulut Sarıcı, 2012); öğretmen adaylarının en fazla önem yükledikleri değer; iyilikseverlik en az önem 

yükledikleri değer ise güç değeri (Dündar, 2013); öğretmen adaylarının en çok evrenselcilik, yardımseverlik ve 

güvenlik değer tiplerine katıldıkları görülmektedir (Yıldız, Dilmaç, Demir, 2013); 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğretmen 

adaylarının benimsedikleri değer ile sınıf, cinsiyet ve öğretim türüne göre anlamlı farklılık (Özkan ve Soylu, 2014) 

olmadığı ortaya konulmuştur. 

Öğretmen eğitiminde, öğretmen adaylarının sahip olduğu değerler ve bu değerlerin öğretmen oldukları zaman 

öğrencilerine kazandırılması önemlidir. Toplumsal değerlerin kazandırılmasına yönelik olarak lisans eğitiminde 

yapılan uygulamaların önemi araştırmalarla ortaya konmuştur. Eğitim fakültelerinde yeni yapılanmaya göre 

uygulamaya konula “Topluma Hizmet Uygulamaları” (THU) dersi de öğretmen adaylarının topluma yönelik 

olarak değer kazanacakları ders ve uygulamalardan biridir. THU dersini alan öğretmen adaylarının değer 

kazanımına yönelik çalışmalar yetersizdir. Bu nedenle, bu konudaki araştırmaların sayısının da arttırılması gerekir. 

Bu araştırmanın amacı “eğitim fakültesinde THU dersini alan öğretmen adaylarının değer yansımalarının 

uygulamayı yapmadan önce ve uygulama sonrası adaylarının değer yansımalarının belirlenmesi”ne yönelik olarak 

gerçekleştirilecektir. 

Araştırma ön test-son test uygulamalı kontrol grupsuz deneysel desende yapılacaktır. Araştırmanın örneklemini 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2015-2016 akademik yılı bahar döneminde THU dersini alan 

ilköğretim sınıf öğretmenliği, matematik öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen 

adaylarıdır. Araştırmada, THU dersini almadan önce ve sonra “Schwart Değerler Ölçeği” uygulanacaktır. 

THU dersini alan öğretmen adaylarının değer yansımalarının öğretmen adaylarının bölüm farklılığına bakılarak 

karşılaştırma yoluna gidilecektir. Öğretmen adaylarının değer yansımalarının 

THU dersini öncesi ve sonrası incelenmesi amacıyla Schwart tarafından geliştirilen ve Kürşad tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan “Schwart Değerler Ölçeği” kullanılacaktır. Ölçek ilgili izin yazısıyla alınmıştır. Araştırma 

veri bağlamında nicel paradigma olup tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örnekleminde, amaçlı örnekleme 

yönteminden uygun amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Veri toplamada elde edilen sonuçlar SPSS 20 paket 

programında analiz edilecektir. 
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Öğretim Elemanı Etkililiği Ölçeğinin Uyarlanması 

İhsan Marulcu1, Kıvanç Bozkuş2 

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey 

2Artvin Çoruh Üniversitesi, Turkey, kbozkus@gmail.com 

Yükseköğretimde kalite büyük ölçüde öğretim elemanlarının niteliğine bağlıdır. Öğretim elemanları sadece 

öğrencilerin öğrenmelerini sağlayan birer öğretmenden öte, kurumu temsil eden, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ilgi 

ve alakayı birebir karşılayan birer halkla ilişkiler uzmanıdırlar. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarının başarısı 

öğretim elemanlarının başarılarıyla doğru orantılıdır denebilir. Zaten kurumdan kastedilen bina değil bilakis onun 

içinde kurumun amaçları doğrultusunda emek harcayan insanlardır. Peki, öğretim elemanlarının nitelikleri nasıl 

değerlendirilecektir? Bu sorunun cevabı yükseköğretim kurumlarının hizmet ettikleri birinci derece paydaşlar olan 

öğrenciler ile verilebilir. Zira batıda öğretim elemanlarını öğrencilerin değerlendirmesi esas alınmaktadır. Bu 

uygulama ülkemizde henüz yaygın bir şekilde kullanılmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim 

düzeyinde öğrenci değerlendirmelerini sağlamak üzere geliştirilen bir ölçme aracını dilimize uyarlamaktır. 

Öğrencilerin öğretim elemanlarının niteliklerine dair algılarını saptamak da hedeflenmektedir. 

Araştırmanın yöntemi tarama (survey) yöntemidir. Bu yöntem geniş bir kitleden veri toplanması esasına dayanır 

(Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012). Araştırma evreni ise Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu 2015-2016 akademik yılı öğrencileridir. Araştırma örneklemi ise bu öğrenciler arasından basit 

seçkisiz örnekleme yöntemine göre belirlenecektir. Calaguas (2013) tarafından geliştirilen Öğretim Elemanı 

Etkililiği Ölçeği (Teacher Effectiveness Scale In Higher Education) dilimize uyarlanacaktır. Ölçek 4 alt faktör 

altında toplanan 67 maddeden meydana gelmektedir. Alt faktörlerin Cronbach alpha güvenirlik kaysayıları α=0.70 

ile α=0.96 arasında değişmektedir. Ölçek toplam varyansın %41.36’sını açıklayabilmektedir. Uyarlama çalışması 

için alan ve dil uzmanlarından oluşan bir çeviri ekibi kurulacaktır. Uzmanlar arası tutarlılığa göre çevirisi yapılan 

ve Türkçeden tekrar geri çevrilen maddelerde yüksek düzeyde uyuşumun sağlanması dikkate alınacaktır. Ölçeğin 

özgün faktör yapısının korunup korunmadığının anlaşılması için doğrulayıcı faktör analizi yapılacaktır. Faktör 

yapısının değiştiği saptanırsa açımlayıcı faktör analizi ile yeni oluşan faktör yapısı belirlenecektir. Son olarak 

öğrencilerin öğretim elemanlarının niteliklerine dair algıları da betimleyici istatistikler yardımıyla saptanacaktır. 
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Öğretmen Adayları ve Öğretmen Görüşleri Işığında Fen Bilimleri Programı Uygulama 
Sürecinin Değerlendirilmesi 

Osman Çekiç, Nurseda Özdemir, Ahmet Göç 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Turkey; nurseda_ozdemir@hotmail.com 

Türkiye’de ve dünyada fen bilimleri eğitiminin önemi ilerleyen bilim ve teknolojiyle birlikte her geçen gün 

artmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2006). Günümüzde yaşanan bilimsel bilgilerde ve teknolojide yaşanan hızlı 

gelişmeler bireylerin fen ve teknoloji okuryazarı olmalarını bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu süreçte fen dersleri 

bireylere kazandırdıkları ile bunu sağlayan en önemli kaynak konumundadır. (MEB, 2013). Bireylerin fen bilimleri 

okuryazarı olarak yetişmelerinin yanı sıra bireylerin pasif olarak bilgileri almak yerine, sürekli değişen bilgileri, 

verileri ve olasılıkları düşünen ve eleştirel bir düşünce yöntemiyle değerlendirerek sağlıklı kararlar verebilmesinin 

çok önemli olduğunun farkına varılmıştır (Köseoğlu, Tümay ve Üstün, 2010). 

Fen bilimleri öğretim yaklaşımlarında öğrencilere; bilgiye ulaşma, günlük yaşamalarında karşılaştıkları 

problemleri çözme, var olan bilgilerini yeni durumlara uyarlayabilme ve eleştirel düşünme becerileri kazandırma 

önemlidir (Yontar, 1993). Fen bilimleri eğitiminin vizyonu “Bireysel farklılıkları ne olursa olsun her bireyi fen ve 

teknoloji okuryazarı olarak yetiştirmek”tir (MEB, 2006). Fen bilimleri dersinin öğretiminde var olan programın 

uygulanabilirliği son derece önemlidir. Programın uygulanmasındaki en önemli kişi; görevi öğrenmeye rehberlik 

etmesi ve öğrenmenin sağlanmasını sağlayan öğretmenlerdir. 

Fen bilimleri programı her ne kadar işlevsel nitelikte hazırlansa da uygulayıcıların (öğretmen) ve uygulama 

sırasındaki eksiklikler bu niteliğin azalmasında hatta kaybedilmesine neden olabilir (Büyükkaragöz, 1997; 

Demirel, 2005). Bu nedenle Fen Bilimleri dersiyle ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi programın 

uygulanmasını nitelikli kılar, programın hazırlanmasını, uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca 

öğretmen adaylarının programın uygulanmasıyla ilgili görüşlerinin de belirlenmesi olabilecek sorunlara karşı 

önceden önlem almayı sağlayabilir. Öğretmen adaylarının, mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilerek, 

bireysel gelişimlerini destekleyen, sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, kültür ve iletişimlerini geliştiren bireyler 

olarak yetişmeleri çok önemlidir. Ayrıca fen bilimleri öğretmen adayları yürürlükte olan fen bilimleri öğretim 

programını en iyi şekilde bilip uygulayabilmeleri için eğitilmektedirler. Ancak öğretmen adaylarının mezun 

olmadan önce fen bilimleri öğretim programlarının işlenişi hakkında ve işlenişte karşılaşabilecekleri sorunlara ve 

çözüm yollarına karşı önyargılara sahip olabilmektedirler. Bu durumda öğrencilerin gelecek korkularına, mesleki 

öz güven eksikliklerine neden olabilmektedir. İşte bu araştırmada Fen Bilimleri programını uygulayan 

öğretmenlerin öğrenme-öğretme süreçlerinde karşılaştıkları güçlüklerin neler olduğu onlardan alınan görüşlerle 

belirlenmeye çalışılmış ayrıca yine aynı yöntemle öğretmen adaylarının da görüşleri belirlenmeye çalışılmış ve bu 

iki görüşün karşılaştırılmasına gidilmiştir. 

Yöntem 

Bu çalışma tarama modeli olarak yapılandırılmıştır. Çalışma verileri Özmen (2003) tarafından geliştirilen anketin 

kullanılmasıyla toplanacaktır. Anket üzerinde gerekli güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Yapılan 

düzenlemeler ile fen bilimleri öğretmenlerine ve fen bilimleri öğretmen adaylarına uygulanacak iki anket 

hazırlanmıştır. Tarama modelinde olan çalışmanın evrenini Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde çalışan fen bilimleri 

öğretmenleri ve Türkiye’deki fen bilimleri öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmada tüm evrene 

ulaşılamayacağı belirlenmiş ve örneklem olarak Çanakkale üniversitesi eğitim fakültesinde okuyan Fen 

Bilimleri/Fen Bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrenciler ile internet yoluyla ulaşılacak Türkiye’nin çeşitli il ve 

ilçelerinde çalışan fen bilimleri öğretmenlerinden oluşmaktadır. Bu sayede çok sayıda fen bilimleri öğretmenine 

ulaşılması hedeflenmektedir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle sistematik olarak gruplandırılacak ve 

SPSS veri analizi kullanılarak incelenecektir. 

Araştırma bulguları detaylı olarak sunulacak ve ilgili literatür çerçevesinde tartışılacaktır. Öğretmen adaylarının 

ön yargılarının, gelecekte öğretmenliklerini etkileyen sorunların oluşmasını önlemek ve bunlara karşı önlemler 

alınabilinmesi için önerilerde bulunulacaktır. 
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Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları ile Teknolojik 
Pedagojik Alan Bilgisi Özgüvenleri Arasındaki İlişki 

M. Bahaddin Acat, Zeynep Akın-Demircan 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Turkey, zeynep26@gmail.com 

İçinde bulunulan çağda yaşanan gelişmeler teknolojinin her alanda yaygın biçimde kullanılır duruma gelmesine 

neden olmuştur. Bu durum eğitim sistemlerini de etkilemiştir ve eğitimde teknolojinin doğru ve etkili biçimde 

kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar ve araştırmalar artmıştır. Yapılan bu araştırmaların önemli bir 

bölümü öğretmen adaylarının teknolojiyi eğitimde kullanabilmelerini sağlamak üzerine odaklanmaktadır. Bu 

konuda yapılan çalışmalar öğretmenlerin teknoloji, pedagoji ve alan bilgilerini bütünleştirerek kullanarak 

gerçekleştirecekleri eğitim-öğretim süreçlerinin/etkinliklerinin öğrenenlerin çağın gereklerine uygun bir eğitim 

almalarına imkan sağlayabileceği görüşünü ortaya koymaktadır. Söz konusu üç alanın birleştirilmesi ve 

bütünleştirilmesini ifade eden bu yeni bilgi türü teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) olarak 

adlandırılmaktadır. TPAB, kavramların teknoloji ile gösterimi; pedagojik tekniklerin alandaki bilgileri öğretmek 

için teknolojinin olumlu biçimde kullanımı; öğrenmede kavramları neyin zor ya da neyin kolay yaptığını ve nasıl 

bir teknolojinin öğrencilerin karşılaştığı problemleri çözmeleri için nasıl yardımcı olacağı; öğrencilerin önceki 

bilgileri ve bilgi teorileri; mevcut bilgilere dayanarak yeni bilgi teorileri geliştirmek ya da eski bilgileri 

güçlendirmek için teknolojinin nasıl kullanılabileceği hakkındaki bilgiler bütünü olarak tanımlanabilir (Mishra ve 

Koehler, 2006; akt: Timur ve Taşar, 2011, 841; Koehler ve Mishra, 2009; akt: Timur ve Taşar, 2011, 841). 

Öğretmenlerin söz konusu bu bilgi türüne sahip olabilmeleri ve eğitim-öğretim süreçlerinde bu bilgiyi kullanmaları 

içinde bulunulan çağın gereklilikleri arasındadır. Ancak öğretmenlerin bu bilgiyi etkin bir biçimde kullanmaları 

için teknolojik pedagojik alan bilgisine sahip olmanın yanı sıra eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının 

da olumlu yönde olması önemlidir. Bu durumda öğretmen adaylarına lisans eğitimleri aracılığı ile hem teknolojik 

pedagojik alan bilgilerini geliştirmek hem de eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını olumlu yönde 

geliştirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada öğretmen adaylarının eğitimde 

teknoloji kullanımına ilişkin tutumları ile teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranacaktır? 

1. Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları ne düzeydedir? 

2. Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenleri ne düzeydedir? 

3. Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları ile teknolojik pedagojik alan bilgisi 

özgüvenleri arasında ne tür bir ilişki bulunmaktadır? 

Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları ile teknolojik pedagojik alan bilgisi 

özgüvenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden 

betimsel araştırma modeline uygun biçimde desenlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yavuz (2005) 

tarafından geliştirilen ve 19 maddeden oluşan Teknoloji Tutum Ölçeği ile Timur ve Taşar (2011) tarafından 

Türkçeye uyarlanan ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği kullanılmıştır. 
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kavramlara Yönelik Bilişsel Yapıları 

Ömür Gürdoğan Bayır, Nur Leman Balbağ 

Anadolu Üniversitesi, Turkey, ogurdogan@anadolu.edu.tr 

Eğitim-öğretim niteliğinin artılması öğretmenlerin aldıkları eğitimle doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda 

öğretmenlerin öncelikle kendi mesleklerine ilişkin bilgi, beceri, değer ve tutumlarla donanık olmaları büyük önem 

taşımaktadır. Öğretmen adaylarının aldıkları eğitim boyunca bilgi boyutunda mesleki kavramların edinmesi, 

bunları beceriye beceriye dönüştürmesi ve olumlu tutumlar sergilemesi öğretmen eğitim programlarının işlevidir. 

Geleceğin öğretmenlerinin öncelikle mesleki kavramları bilmeleri gerekmektedir. Özellikle öğretmen adaylarının 

eğitim, öğretim, öğrenme gibi kavramların meslek yaşamalarında önemli bir yer tutacağı düşünüldüğünde bu 

kavramlara ilişkin algılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılması alana katkı sağlayacaktır. Bu 

nedenle, öğretmen adaylarının bu kavramlara ilişkin bilişsel yapılarının ortaya konulması öğretmen eğitimi 

programlarının niteliğinin artırılması için önemli görülmüştür. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni 

adaylarının mesleki kavramlara yönelik bilişsel yapılarını ortaya koymaktır. Araştırmada sınıf öğretmeni 

adaylarının bu kavramlara yönelik yapılarının ortaya konmasında ölçme aracı olarak kelime ilişkilendirme testi 

kullanılacaktır. Araştırmanın verileri sınıf öğretmeni adaylarından toplanacaktır. Araştırmada eğitim, öğretim, 

öğrenme ve öğretim programına yönelik veri toplanacaktır. Araştırmada verilerin toplanmasında belli bir süre 

içerisinde (1 dakika) bu anahtar kavramların akıllarına getirdiği kelimeleri yazmaları istenecektir. Elde edilen 

veriler anahtar kavram ve kelimelerden oluşan bir frekans tablosuna kaydedilecektir. Bu frekans tablosundaki 

veriler ışığında öğrencilerin bilişsel yapısını ortaya koyan kavram haritaları çizilecektir. Kavram haritaları 

çizilirken kesme noktası tekniği uygulanacaktır. Bu kavram haritalarında, anahtar kavramlar ve kelimeler 

arasındaki bağlantılar ve ilişkiler ortaya konacaktır. Elde edilen bulgular ışığında öğretmen eğitiminde kelime 

ilişkilendirme testinin kullanılabilirliğine ilişkin sonuç ve tartışmalar yer verilecektir. Ayrıca sınıf öğretmeni 

adaylarının mesleki dersler bağlamında kazanması beklenen kavramlara yönelik bilişsel yapıları ortaya konarak 

kavram haritaları sunulacaktır. Böylelikle sınıf öğretmeni adaylarının kavram yanılgılarının da belirlenmesi 

sağlanacaktır. Bu kapsamda mesleki kavramların öğretimine yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

 

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yaşam Doyumları ile Merak ve Keşfetme 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Sevilay Yıldız, Ayten Eren Artan 

Turkey, sevil_yil@yahoo.com 

Bu araştırmada pedagojik formasyon öğrencilerinin yaşam doyumları ve merak durumlarının bazı değişkenlere 

göre karşılaştırılması ve yaşam doyumları ile merak durumları arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenleri merak ve 

keşfetme ile yaşam doyumudur. Bu araştırmada, öğrencilerin merak ve keşfetme düzeyleri toplam ve alt boyutları 

ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi nedeniyle tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Akın tarafından (2012) Türkçeye uyarlanan Merak ve Keşfetme 

Ölçeği, Diener ve arkadaşları tarafından 1985 yılında geliştirilen ve Ölçek Yetim (1993) tarafından Türkçeye 

uyarlaması yapılan Yaşam Doyumu Ölçekleri veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Abant 

İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan 2015-2016 eğitim yılı pedagojik formasyon eğitimine 

devam eden Sağlık Bilimleri, Tarih, İlahiyat, Matematik, Gastro Gıda Seyahat bölümlerinden 112’si bay, 260’ı ise 

bayan olan 372 öğretmen adayı oluşturmuştur. Toplanan veriler SPSS 20.00 paket programında analiz edilmiştir. 

Verilerin analizinde t testi ve tekyönlü varyans analizi gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Analizler 

sonucunda, bölümlere göre merak ve yaşam doyumu düzeylerinde manidar fark olduğu tespit edilmiştir. Yaşam 

doyum düzeylerine göre bölümler analiz edildiğinde Tarih ve İlahiyat ile Matematik ve İlahiyat gruplarında fark 

olup, bu farkın İlahiyat grubu lehine olduğu, merak düzeylerine göre bölümler analiz edildiğinde Gastro Gıda 

Seyahat grubu ile Sağlık Bilimleri ve Gastro Gıda Seyahat grubu ile Matematik grupları arasında fark olduğu bu 

farkın da Gastro Gıda Seyahat grubu lehine olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete göre grupların yaşam doyum ve 

merak düzeyleri karşılaştırıldığında, merak açısından bayların lehine bir fark bulunup, yaşam doyum düzeylerinde 

ise cinsiyete göre manidar bir farklılık görülmemiştir. Yüksek lisans mezunu olan öğretmen adayları, lisans 

mezunu olan öğretmen adaylarına göre daha yüksek merak düzeylerine sahiplerdir. Medeni durumlarına göre 

gruplar karşılaştırıldığında evli öğretmen adaylarının yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının yaşam doyumu ve merak düzeyleri arasında manidar ilişki bulunmamıştır.
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Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 

Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Eğitimin işlevleri 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quels enjeux ?  

Teaching and training today for tomorrow: Which issues?  

Educar y formar hoy para el mañana: ¿Cuáles son los problemas y desafíos? 

 

A Study of Attitudes and Performance Related to the Implementation of Teaching and 
Learning Accreditation Standards in Saudi Higher Education Institutions 

Aisha Aljendan 

Lancaster University, United Kingdom; a.aljendan@hotmail.co.uk 

In recent years; Saudi universities have been seeking to achieve the required accreditation standards before the end 

of 2013, which was set as the deadline for all Saudi universities to become accredited in order to raise the level of 

quality in higher education in the Kingdom. Nevertheless, 30 Saudi universities out of 33 failed in the Saudi 

accreditation standards test for the quality of education, with only three universities being able to fulfil these 

standards, according to the National Commission for Assessment and Academic Accreditation (NCAAA) report 

issued in 2012. 

Competition still exists between Saudi universities to implement Saudi accreditation standards and this raises 

several questions, such as: What are the difficulties faced Saudi Universities in meeting accreditation standards? 

Is effective implementation of Saudi accreditation standards realistic and actually possible to achieve when 

considering the massive pressure placed on the universities to implement these changes within the specified time? 

This study investigates educational response to the implementation of accreditation in Saudi HEIs. It’s therefore 

necessary to examine the nature of educational and cultural challenges in Saudi Arabia. The overall aim of this 

research was to identify what affects the implementation of accreditation standards and thus formulate potential 

strategies. 
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Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 
Günümüz eğitimini yarınlara hazırlamak: Öğrenme-öğretme yaklaşımları 

Eduquer et former aujourd’hui pour demain: Quelles méthodes ? 

Teaching and training today for tomorrow: Which methodologies? 

Educar y formar hoy para mañana: ¿Qué métodos? 

 

La Classification Végétale Dans L'enseignement Pre-Universitaire Marocain, Quelle 
Approche Pédagogique Dans Les Manuels Scolaires? 

Lhoussaine Maskour1, Anouar Alami1, Boujemaa Agorram1,2, Moncef Zaki1 

1LIRDIST, Faculte des Sciences Dhar ElMahraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah,Fes; Maroc 

2EREF; Université Cadi Ayyad, Ecole Normale Supérieure, Marrakech; Maroc; lhomaskour@gmail.com 

La biodiversité est fortement menacée du fait de l’action de l’Homme. Nombreuses recherches ont montré que le 

levier le plus efficace pour préserver la biodiversité réside dans l’éducation et la formation. Par ailleurs, pour 

préserver les espèces végétales et animales, il faut d’abord les connaitre, connaitre leur biologie, savoir les 

identifier et les classer… 

Au Maroc, la classification végétale figure parmi les programmes des Sciences de la Vie et de la Terre de 

l’enseignement secondaire et supérieur. Et malgré que les orientations pédagogiques officielles incitent sur 

l’utilisation de l'approche par compétence, nombreuses recherches ont montré que les élèves et les étudiants 

trouvent des difficultés dans ce domaine. D'un autre côté, les manuels scolaires constituent encore un pilier 

important de la pratique pédagogique. 

Dans cette communication, nous présenterons les résultats de l’analyse des manuels scolaires des Sciences de la 

Vie et de la Terre relatifs à la classification des végétaux. 

Les résultats de cette analyse montrent que malgré l'amélioration réalisée au niveau des manuels scolaires les plus 

récents, les styles pédagogiques informatif, descriptif et parfois injonctif restent les plus dominants, ce qui ne 

favorise pas les apprentissages et par conséquent, ne permet pas le développement de l’esprit critique stipulé dans 

toute action de l’Education à l’Environnement. 
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Impact de l'utilisation d'un logiciel de simulation sur les apprentissages d'étudiants en 
Génétique 

Boujemaa Agorram1,2, Moncef Zaki2, Sabah Selmaoui1,2, Salaheddine Khzami1,2 

1EREF, Ecole Normale Supérieure, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc 

2LIRDIST, Faculté des Sciences Dhar ElMahraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah,Fes, Maroc; bagorram@gmail.com 

La génétique est parmi les disciplines de Biologie qui posent problème aux étudiants. L’apprentissage de la 

génétique aurait été facilité par la réalisation de travaux pratiques, mais certaines expériences sur la drosophile ne 

sont pas possibles du fait des grands effectifs des étudiants et du temps requis pour ces expériences ainsi que leur 

coût financier. 

L’utilisation de logiciels de simulation constitue une démarche permettant de surmonter ces contraintes. Dans cette 

communication, nous présentons les résultats de l'utilisation d'un logiciel de simulation en séance de TP dans une 

situation d'investigation. En effet le logiciel étudié donne aux étudiants la possibilité d'effectuer des croisements 

contrôlés avec des drosophiles comme le faisait le généticien Thomas Morgan au début du siècle dernier. Les 

étudiants utilisent cet outil pour concevoir et réaliser des 

expériences et pour redécouvrir les lois de la génétique classique. L’analyse de la séquence du TP permet de lister 

certaines difficultés liées au logiciel et au fait que les étudiants ne sont pas habitués à travailler de façon autonome 

surtout s’ils sont mis dans une situation d’investigation. 

 

Ordered Partition Model for Confidence Marking modeling 

Oliver Prosperi 

HEP Vaud, Suisse, oliver.prosperi@hepl.ch 

Confidence marking is increasingly used in multiple choice testing situations, but when a Rasch measurement 

model is applied to the data, only the binary data is used, discarding all the information given by the confidence 

marking. This study shows how Wilson’s Ordered Partition Model (OPM), a Rasch family model, can be used to 

model the confidence information. The main goal of this new approach is to produce a modeling of the use of 

confidence marking. In addition to showing how confidence marking is used, the new model provides a powerful 

and intuitive diagnostic tool to assess the state or detect problems of a testing situation for both the items and the 

test-takers. It will produce a set of item parameters that map the probability of using each confidence level of a 

confidence marking scoring scheme in relation to the test-taker’s latent ability trait: with the associated category 

characteristic curves for each item, it will be possible to grasp at a glance, for a given test-taker and his ability 

level, which confidence level he will most likely choose and his probability of a correct answer. The graphic 

diagnostic tool allows assessing the item difficulty, the test-taker’s over- and under-confidence or the misuse of 

confidence levels, but also the fact that a question is particularly tricky or creates a lot of doubt. Moreover, the 

model will show the differences that may arise in the use of the confidence levels. For instance, some items show 

confidence level bundles, which may mean that test-takers don’t totally differentiate those levels during the 

confidence expression process. The new model is in strict relation to the Rasch model: the probability curves for 

a correct/incorrect answer under the Rasch model (the ICC’s) are “split” into a set of curves, each representing a 

confidence level of the confidence marking scoring scheme. Hence, the Rasch item difficulty can be easily 

retrieved by the OPM model. 
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Les séismes : Quelles conceptions d'élèves de la deuxième année du cycle secondaire 
collégial marocain ? 

Aâtika Eddif1, Hassan Ouazzani2, Lakhlifi Badra2, Rachid Touir3 
1CRMEF, Meknès Maroc 

2Université Moulay Ismail Faculté des Sciences Meknès, Maroc 

3CRMEF, Rabat Maroc; aeddif@yahoo.fr 

Ce travail se propose d'identifier les conceptions des élèves marocains de la deuxième année du cycle secondaire 

collégial à propos des séismes avant tout enseignement du dit phénomène, en Sciences de la Vie et de la Terre au 

cours de l'année scolaire 2014/2015. L’outil d’investigation est un questionnaire auprès d'un échantillon de 188 

élèves répartis sur cinq classes dans cinq collèges publics situés dans les délégations provinciales de l’éducation 

de Meknès au Maroc. D’après l’analyse des résultats, nous constatons qu'on dépit des non réponses, la majorité 

des interrogés ont des conceptions initiales «moins précises» sur les séismes, et ne rédigent pas correctement leurs 

réponses, ils suffisent d'écrire des bribes de phrases et n'utilisent pas le vocabulaire scientifique ; de telles 

conceptions semblent marquées par les effets des séismes vu qu'ils n'ont pas encore de notion sur la tectonique des 

plaques. 

Par ailleurs, d'après les résultats de notre étude réalisée au cours de l'année scolaire 2013/2014 sur un échantillon 

d'élèves de la première année du cycle secondaire collégial marocain et d'autres études dans d'autres pays à titre 

d'exemple la France, la Turquie, et la Tunisie nous avons identifié des corrélations entre les conceptions initiales 

des interrogés. 

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde 
Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar 

Gülden Bozkuş-Genç 

Anadolu Üniversitesi, Turkey, guldenbozkus@anadolu.edu.tr 

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) sosyal-iletişimsel alanda yetersizlikler ile sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi 

alanları ile seyreden, belirtileri erken çocukluk çağında ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Her geçen yıl 

OSB tanılama oranının yükselmesi, bu alana daha çok dikkat yöneltilmesine ve bu alanda çalışan araştırmacıların 

ilgisinin artırmasına yol açmıştır. İletişim becerilerindeki yetersizliklerin, tanılamada temel belirleyicilerden biri 

olması nedeniyle özel eğitim alanında OSB olan bireyler ile yürütülen çalışmaların odak noktası OSB olan 

bireylerin her türlü ortamda iletişim kurmalarını sağlayacak iletişim becerilerinin onlara kazandırılması olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda çalışan eğitimciler ve araştırmacılar OSB olan bireylerin iletişim becerilerini 

geliştirmek üzere birbirinden farklı pek çok yaklaşımlar ve müdahaleler denemişler, geliştirmişler ve 

uygulamışlardır. Kullanılan her bir müdahalenin kendine özgü yaraları ve sınırlılıkları bulunmaktadır. Ancak hangi 

müdahale ya da yaklaşım kullanılırsa kullanılsın OSB olan bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek üzere önemle 

üzerinde durulması gereken temel noktalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı OSB olan bireylerin iletişim 

becerilerini desteklemek ve geliştirmek üzere kullanılan müdahale ve yaklaşımları derinlemesine inceleyerek 

dikkat edilmesi gereken önemli ortak noktaları özetlemek ve bu ortak noktaların uygulanmasına ilişkin önerilerde 

bulunmaktır. Çalışma iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik önemli noktaların yansıtması ile ilgili alan 

yazına genel bir bakış sağlaması ve bu yönüyle özel eğitim alanında çalışan uygulamacılara katkı sunması 

beklenmektedir. 
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Okul Öncesi Dönemi Çocuklara Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Bilgi Düzeyi ve 
Besin Tüketimine Etkisi 

Hilal Yıldıran1, Melike Başol2 
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turkey 

2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey, melikebsl@hotmail.com 

Beslenme bilgisinden yoksunluk çocukların büyüme ve gelişmesini doğrudan etkilemektedir. Bu dolaylı olarak 

toplum yapısında, ekonomik gücünde hasarlar oluşturmakta, çoğu kez olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

durum; beslenme eğitimi, sağlıklı beslenme davranışları ve yaşam stilleri edinmeye teşvik programlarına olan 

ihtiyacı doğurmaktadır. Zihinsel gelişiminin çoğunun tamamlandığı okul öncesi dönem eğitim ve öğretim 

açısından kritik dönemlerden biridir. Bu nedenle okul öncesi dönemde verilecek eğitimler ve yapılacak 

uygulamalar çok büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada okul öncesi dönem çocuklarına beslenme eğitimi 

verilmiştir. Çalışmanın amacı; okul öncesi dönem beş-altı yaş grubu çocuklara verilecek beslenme eğitiminin 

çocukların beslenme bilgi düzeyleri ve besin tüketimleri üzerindeki etkisini saptamaktır. Çalışma kontrol gruplu 

olup, çalışmada ön test-son test modeli kullanılmıştır. Çalışma grubuna 44, kontrol grubuna 44 çocuk dahil 

edilmesi planlanmıştır. Araştırma kapsamında ilk aşamada çalışma ve kontrol grupları için öntest uygulamaları ve 

antropometrik ölçümlerin alımı yapılmıştır. Daha sonra çalışma grubuna dahil çocuklara araştırmacı tarafından 6 

haftalık (en az 20 dakika süren) beslenme eğitimi verilmiştir. Beslenme eğitimi boyunca görsel kaynaklara 

başvurulmuş, eğitim içeriğine uygun masal, tekerleme ve şarkılar kullanılmıştır. Ayrıca soru-cevap, boyama ve 

oyun aktiviteleriyle çocukların da eğitim boyunca aktif olması sağlanmıştır. Eğitimden hemen sonra ve eğitimden 

3 ay sonra her iki gruba sontest uygulamaları yapılmış ve eğitimin etkinliği değerlendirilmiştir. 

 



 

308 
 

POSTERS 
 

Alt Temalar - Sous-thèmes- Sub-themes- Subtemas 
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Teaching and training today for tomorrow: Which knowledge? 

Educar y formar hoy para mañana: ¿Cuáles saberes? 

 

Özel Eğitim Alanında Lisansüstü Düzeyde Gerçekleştirilen Nitel Araştırmaların 
İncelenmesi 

Candan Hasret Şahin, Uğur Yassıbaş, Aysun Çolak 

Anadolu Üniversitesi, Turkey, uguryassibas@gmail.com 

Yirminci yüzyılın başlarında antropologlar ve sosyologlar tarafından kullanılmaya başlanan nitel araştırmalar; 

belirli bir olgu hakkında derinlemesine ve bütüncül bir anlayış sunmak için sözlü/yazılı ve/veya görsel verileri 

toplama, analiz etme ve yorumlama süreci şeklinde tanımlanabilir (Gay, Mills & Airasian, 2006). Nitel 

araştırmalar, verilerin belirli bir zaman dilimine yayılarak zengin bir şekilde ve mümkün olduğunca doğal 

ortamlarda toplanması özellikleri ile diğer araştırma türlerinden ayrılmaktadır (Bogdan & Biklen, 2007; Yıldırım, 

2010). 

Eğitim alanında da nicel araştırma yöntemleri kadar nitel araştırma yöntemlerinin önemli bir yeri vardır. Nicel 

araştırma ele aldığı çeşitli problemler konusunda genellenebilir ve sayılarla desteklenmiş sonuçlara ulaşmaya 

çalışırken, nitel araştırma bir olguyu derinliğine ve kendi ortamı ve sınırlılığı çerçevesinde açıklama çabası 

içindedir (Yıldırım, 1999). Son yıllarda nitel araştırmaların eğitim alanında sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Pek 

çok farklı bileşenden oluşan eğitim ortamlarında var olan sorunların detaylı bir şekilde anlaşılabilmesi ve daha 

olumlu eğitim atmosferlerinin oluşturulabilmesi için nitel araştırmaların önemli veriler sunduğu görülmektedir 

(Işıkoğlu, 2005). 

Eğitim bilimleri ve özellikle özel eğitim alanında giderek daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan nitel 

araştırma yöntemlerinin, araştırmalara getirdiği önemli katkılar bilinmektedir (Yıldırım, 1999). Aynı zamanda nitel 

araştırmaların sayılarının artmasıyla birlikte nitel araştırmalarda nitelikli çalışmaların nasıl gerçekleştirileceğine 

ilişkin tartışmaların da ortaya çıktığı görülmektedir (Yıldırım, 2010). Türkiye’de özel eğitim alanında nitel 

araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiş tezlerin, okuyucuya bütüncül ve derinlemesine bir bakış açısı 

ile sunulmasının nitel araştırmaların alana katkısını ortaya konulmasında ve ileriki araştırmalara yol gösterici 

olmasında önemli olacağı düşünülmektedir. Hem bu önemden hem de alandaki var olan sorunların çözümüne 

yönelik uygulamalı nitel çalışmaların yaygınlaşmasına ön ayak olabileceği düşüncesi ile bu çalışma planlanmıştır. 

Bu çalışma, özel eğitim alanında yapılan nitel araştırmalarını gözden geçiren betimsel bir çalışma olarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen lisansüstü tez çalışmaları betimsel olarak analiz edilmiştir. Bu 

betimsel analizde, Ocak 1980- Haziran 2016 yılları arasında özel eğitim alanında gerçekleştirilen ve Ulusal Tez 

Merkezi’nde yayınlanan lisansüstü tez çalışmalarının ayrıntılı olarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, Ulusal Tez Merkezi online veri tabanı kullanılarak elektronik tarama gerçekleştirilmiştir. 

Taramalarda belirlenen anahtar sözcükleri; ‘özel eğitim’, ‘kaynaştırma’, ‘engel’, ‘özür’, ‘yetersizlik’, ‘zihinsel 

özür’, ‘zihin yetersizliği’, ‘zihinsel yetersizlik’, ‘gelişimsel yetersizlik’, ‘otizm’, ‘otizm spektrum bozukluğu’, 

‘kaynaştırma’, ‘down sendromu’, ‘cerebral palsy’, ‘öğrenme güçlüğü’, ‘özgül öğrenme güçlüğü’, ‘disleksi’, 

‘disgrafi’, ‘diskalkuli’, ‘görme yetersizliği’, ‘kör’, ‘işitme yetersizliği’, ‘sağır’, ‘işitme engeli’, ‘görme engeli’, 

‘gelişimsel gerilik’ gibi anahtar sözcükler kullanılarak arama yapılmıştır. 

Belirlenen kategorilere ilişkin verilerin analizinde ve yazımında verilerin ayırt edilmesini ve sınıflandırılabilmesini 

kolaylaştırmak amacıyla bir veri düzenleme tablosu hazırlanmıştır. Bu tabloda her bir kategoriye ilişkin sütunlar 

oluşturulmuş, çalışmaların gerçekleşme yılına göre sıralanmış ve numaralandırılmıştır. Ayrıca araştırmaların 

katılımcı özellikleri ve etik boyutlarına ilişkin de kategoriler belirlenerek analizler derinleştirilmiştir. Ulaşılan 

lisansüstü tezler, eşit sayıda ilk iki araştırmacı tarafından paylaşılmış ve güvenirliği sağlamak amacıyla bu iki 

araştırmacı tez çalışmalarını birbirlerinden bağımsız olarak incelemişlerdir. Her bir araştırmacı, her çalışmayı 

tablodaki kategorilere göre ayrıntılı olarak değerlendirmiş ve gerekli yerlere ilgili notlarını almıştır. Son aşamada, 

tüm çalışmalara ilişkin veri tabloları son araştırmacıya verilmiştir. Çalışmanın bulgularına ilişkin ayrıntılı 

değerlendirme ve raporlaştırma süreci araştırmacılar tarafından halen gerçekleştirilmektedir. Elde edilecek 

sonuçlar kongre sunumunda katılımcılarla paylaşılacaktır. 
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Educar y formar hoy para mañana: ¿Qué profesores y formadores? 

Los estilos de enseñanza y su impacto en las actividades de aprendizaje 

Blanca Esthela, Ledezma Duran 

Escuela Normal Miguel F. Martinez, Méjico; blanca.ledezma@enmfm.edu.mx 

Propósito y método de estudio: 

El propósito principal de esta investigación es identificar los estilos docentes que intervienen en el proceso de 

enseñanza en el nivel preescolar y su influencia en el desarrollo de las actividades que genera el docente para llegar 

al aprendizaje. Para lograr este propósito se utilizó el enfoque cualitativo, así como la investigación de tipo 

exploratorio, utilizando la técnica encuesta. La muestra estuvo constituida por 30 docentes de educación preescolar. 

Las percepciones de los docentes constituyeron los datos, que mediante el cuestionario, lograron recabarse y 

analizarse conforme a la escala de Likert, a su vez mediante el SPSS, para agruparse tomando en cuenta las 

características plasmadas para formar categorías de análisis y derivar resultados. 

Contribuciones y conclusiones: 

Considerar que los estilos de enseñanza están mediados por las relaciones que las educadoras establecen con las 

competencias, con los alumnos, con su grupo de pares y con las disposiciones institucionales. Además, en el ámbito 

de estas relaciones es posible encontrar límites y posibilidades para el mejor desarrollo de los aprendizajes. Al 

abordar la cuestión del desempeño docente hablamos de un espacio pedagógico el cual construye procesos de 

análisis y reflexión constante sobre sí mismo y el contexto de enseñanza, con el propósito de diagnosticar, prevenir 

y reorientar la práctica educativa. Es importante por ello abrir espacios de formación que incorporen la reflexión 

acerca de la práctica y que nos permitan reconocer las prácticas educativas que desarrollamos.



 

310 
 

 


