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D

oç. Dr. Mustafa Özcan’›n kaleme ald›¤› Bilgi Ça¤›nda Ö¤retmen: E¤itimi, Nitelikleri ve Gücü - Bir
Reform Önerisi kitab›, Türk E¤itim Derne¤i (TED)
taraf›ndan 2011 tarihinde yay›nlanm›ﬂt›r. Amerika Birleﬂik
Devletleri (ABD) baﬂta olmak üzere dünyadaki baﬂar›l› ö¤retmen yetiﬂtirme programlar›n› derinlemesine inceleyen bu çal›ﬂma, bilgi ça¤› ve küreselleﬂme ça¤›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda yeni bir ö¤retmen e¤itimi modeli önermektedir. Çal›ﬂman›n hedefi, bilgi ça¤› toplumu olan Türkiye’de görev yapacak olan yüksek nitelikli ö¤retmeni tan›mlamak ve bu ö¤retmeni yetiﬂtirecek e¤itim fakültesini tasarlamakt›r. Yöntem
olarak, araﬂt›rma, kaynak taramas›na dayal› kuramsal bir çal›ﬂma özelli¤ini taﬂ›maktad›r.
Türkiye için yeni bir ö¤retmen yetiﬂtirme modeli öneren
bu çal›ﬂma, sistem bütünlü¤ü içinde sunulan yedi ana bölümden oluﬂmaktad›r. Her bölüm “Kaynak Taramas›” ve “Öneriler” baﬂl›¤› alt›nda toplanan iki alt bölümden meydana gelmektedir. “Kaynak Taramas›” alt bölümünde o bölümün kaynak taramas› sonuçlar› sunulurken, “Öneriler” alt bölümünde ise ö¤retmen e¤itiminin o bölümde ele al›nan boyutuyla ilgili bilgi ve
görüﬂler analiz edilmekte, Türkiye için tasarlanan ö¤retmen
e¤itimi modelinin o bölümde ele al›nan yönüne iliﬂkin kavramlar tan›mlanmakta, yeni kavramlaﬂt›rmalar yap›lmakta ve önerilen uygulamalar aç›klanmaktad›r.
Çal›ﬂman›n birinci bölümünün baﬂl›¤› “Kavramsal Çerçeve: Eylemdeki Vizyon”dur. Bu bölümde, ABD’deki en baﬂar›l› ö¤retmen e¤itimi programlar›n›n kavramsal çerçevelerinden örnekler verilmekte ve Türkiye’deki e¤itim fakülteleri
için vizyon, misyon, amaç, ilke ve standartlar› içeren bir kavramsal çerçeve önerilmektedir. Bu ba¤lamda, e¤itim fakültelerinin kavramsal çerçevelerinde yer almas› önerilen ortak
amaçlardan birisi ﬂu ﬂekilde ifade edilmektedir: “Her bak›mdan

geliﬂmiﬂ, uluslararas› standartlarda kendi alan›n›n en iyisi, mesle¤ini çok iyi bilen, ö¤rencileri seven, onlar› Türkiye’yi ça¤daﬂ medeniyet seviyesinin üstüne ç›karacak bilgi, beceri ve de¤erlerle donatacak, kendini mesle¤ine adayan bilge ve ça¤daﬂ ö¤retmenleri yetiﬂtirmek.”
‹kinci Bölüm, “Ö¤retmen E¤itiminde Müfredat (‹çerik):
Bilgi, Beceri ve De¤erlerin Kayna¤›”d›r. Bu bölümün kaynak
taramas› k›sm›nda, e¤itimde kültür ve müfredat iliﬂkisi tart›ﬂ›lmakta, müfredat kavram› ve modellerinin tarihi geliﬂimi
aç›klanmakta ve ABD’de ö¤retmen e¤itimi müfredat›n› kavramlaﬂt›rmak için yap›lan çal›ﬂmalardan örnekler verilmektedir. Bölümün öneriler k›sm›nda ise Türkiye’deki e¤itim fakültesi müfredat›n›n kapsam› ve niteliklerine iliﬂkin öneriler
sunulmaktad›r.
Üçüncü bölüm, “Ö¤retmen E¤itiminde Yöntem: Yaparak
ve Yaﬂayarak Ö¤renme”dir. Bu bölümde, “yap›land›rmac›”
ö¤retim yöntemleri aç›klanarak, ö¤retmen e¤itiminde uygulanan yap›land›rmac› yöntemlerden örneklere yer verilmektedir. Bu bölümde ayr›ca Amerika E¤itim Araﬂt›rmalar› Derne¤i ve Phi Delta Kapa E¤itim Vakf›’n›n ö¤retmen e¤itimi ile ilgili çal›ﬂmalar›na yer verilerek, ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme süreçlerine aktif olarak kat›lmalar›n›n önemi ve “yap›land›rmac›” yöntemlerin etkisi vurgulanmaktad›r. ABD’deki en
baﬂar›l› ö¤retmen yetiﬂtirme kurumlar›n›n derinlemesine de¤erlendirildi¤i bu çal›ﬂmada, E¤itim Fakülteleri’nin “Bireysel
Geliﬂim, Toplumsal Geliﬂim ve ‹nsanl›¤a Katk›” olmak üzere
üç temel amaç do¤rultusunda program ve etkinliklerini gerçekleﬂtirmeleri gerekti¤i vurgulanmaktad›r. Araﬂt›rmada,
Türkiye’deki ö¤retmen e¤itimi programlar›nda uygulanmas›
önerilen “yap›land›rmac› uygulamalar›” içeren aﬂa¤›daki yedi
temel ilke örnekleriyle aç›klanmaktad›r:
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Standartlara ‹liﬂkin ‹lkeler:
Standartlara Dayal› E¤itim
Müfredata ‹liﬂkin ‹lkeler:
Genel Kültür
Alan Bilgisi
Meslek Bilgi ve Becerisi
Yönteme ‹liﬂkin ‹lkeler:
Yaparak ve Yaﬂayarak Ö¤renme
Kuram ve Uygulamay› Birlikte Ö¤renme
Yap›land›rmac› E¤itim
Performansa Dayal› De¤erlendirme
E¤itim Ortam›na ‹liﬂkin ‹lkeler:
Gerçek Ortamlarda E¤itim ve “Okulda Üniversite”
Ö¤retmen Adaylar›na ‹liﬂkin ‹lkeler:
Mesle¤e Kendini Adayacak Ö¤rencilerin Seçimi
Ö¤retim Kadrosuna ‹liﬂkin ‹lkeler:
Ö¤retim Kadrosunun Nitelikleri
Liderli¤e ‹liﬂkin ‹lkeler:
Vizyona Dayal› Liderlik
Kurumsal Vizyon ve ‹ﬂbirli¤i
Kurumsal De¤erlendirme ve De¤iﬂim
Kitab›n dördüncü bölümünde tart›ﬂ›lan konular, “Ö¤retmen E¤itiminde Ortam ve Ortakl›k: ‹ﬂyerinde Ö¤retmen
E¤itimi ve Okulda Üniversite” baﬂl›¤› alt›nda verilmektedir.
Bu bölümde mevcut üniversite okul iﬂbirli¤i modelleri sunularak, “Okulda Üniversite” modeli aç›klanmaktad›r. Önerilen
modele göre ö¤retmen adaylar› ö¤retmen e¤itimi program›na
kabul edildikleri y›l baﬂlamak üzere, iﬂbirli¤i yap›lan ve “Mesleki E¤itim ve Geliﬂim Okulu” olarak düzenlenecek olan ilk
ve orta dereceli ö¤retim kurumlar›nda iki y›l (dört yar› dönem) “Ö¤retmen Yard›mc›s›” olarak çal›ﬂacak ve ö¤renimlerinin son y›l›nda ise bir y›l (iki yar› dönem) stajyer ö¤retmen
olarak görev yapacaklard›r.

Beﬂinci bölümün baﬂl›¤›, “Ö¤renciler: En ‹yi Olmak ‹çin
Kendilerini Mesle¤e Adayacak Ö¤retmen Adaylar›”d›r. Bu
bölümde, Türkiye’de e¤itim fakültelerinin bünyesinde bulunan ö¤retmen e¤itimi programlar›na ö¤renci al›m›nda kullan›labilecek iki model sunulmaktad›r. Aç›klanan her iki modelde de al›nacak ö¤retmen adaylar›n›n sadece test puanlar›na
göre de¤il, adaylar›n ö¤retmenlikle ilgili yetenekleri hakk›nda
bilgi sa¤layacak alternatif yöntemler kullan›larak seçilmesi
önerilmektedir.
Alt›nc› bölüm, “Ö¤retim Üyeleri: En ‹yi Ö¤retmeni Yetiﬂtirecek Model Kadro” baﬂl›¤› alt›nda ele al›nm›ﬂt›r. Bu bölümde, ö¤retmen e¤itimi programlar›nda görev yapan ö¤retim elemanlar›n›n okulllarda deneyim sahibi olmalar›n›n önemi vurgulanmaktad›r.
Yedinci bölümün konusu, “Vizyona Dayal› Liderlik: Demokratik Kat›l›m, De¤erlendirme ve De¤iﬂim” dir. Bu bölümde baﬂar›l› ö¤retmen e¤itimi programlar›nda vizyon sahibi liderlerin kurumlarda de¤iﬂimi nas›l gerçekleﬂtirdikleri anlat›lmaktad›r. Bu kapsamda, Türkiye’deki e¤itim fakülteleri
için “liderlik vizyonu”na, “demokratik kat›l›ma” ve “ba¤›ms›z
de¤erlendirmeye” dayal› bir liderlik modeli önerilmektedir.
Ö¤retmen e¤itimiyle ilgili araﬂt›rmalardan yararlan›larak
haz›rlanan bu kitap, bilgi ça¤›n›n toplum, okul ve ö¤retmenlik mesle¤i üzerindeki etkileri göz önüne al›narak Türkiye
için bir ö¤retmen e¤itimi modeli sunmaktad›r. Geliﬂtirilen
model, ö¤retmen e¤itimi programlar›na ö¤renci al›m›ndan
mezuniyete kadar tüm süreçleri kapsayacak ﬂekilde bir sistem
bütünlü¤ü içinde tasarlanm›ﬂt›r. Bu noktadan hareketle Dr.
Özcan’›n çal›ﬂmas›n›n Ö¤retmen Yetiﬂtirme sorunsal›na özgün bir bak›ﬂ aç›s› getirebilece¤i düﬂünülmektedir.
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