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OPENING SPEECH
Distinquished Guests!
Dear Educational Researchers
Ladies and Gentlemen
I am delighted to welcome you all the 5th International Congress of Research in Educational
Researhers. Following the success of then congress in İzmir, another wonderful city of Turkey, in
corporation with Trakya University Faculty of Education, and in collabiration with Çanakkale
Onsekiz Mart University, Association for Curriculum Evaluation and Accreditation in Faculties of
Education (EPDAD) for the 100th anniversary of Çanakkale Naval Victory.
The theme of the this year’s conference “Meeting the Opportunities and Challenges of
Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research” reflects our belief that
we constantly need to find new approaches to research in our field and that research need to
address problems that will lead to beneficial future developments. A glance at the conference
programme confirms that many scholars share this belief with us and that the quantity, quality and
scope of the research in education are continually expanding. We also believe and hope that all of
the participants at the conference share this perspective with us.
A large number of proposals for papers were submitted by scholars fort he conference. We
are pleased to welcome contributors from differebt countries, different universities of Turkey.
Participants will present papers on a range of themes of significance in the field of education and I
am certain that we will all find a great deal to interest and stimulate us over the next few days. We
also hope you will have the opportunity to catch up with friends or meet new colleagues and that
there will be much lively discussion, both inside and outside the conference hall.
We are very pleased to welcome several eminent scholars as keynote speakers at the
conference. We look forward with anticipation to listening the presentations Prof. Dr. Mustafa
Safran from consultant of YÖK president, Prof. Dr. Keith Johnson from Lancaster University, Prof.
Dr. Helen Johnson from University of Cumbria, Prof. Dr. Cemal Öztürk from Marmara University.
A conference such as this cannot be organised without the assistance of many people, to all
of whom we owe our thanks. First of all, I would like to express our gratitude to the Honorary
Presidents of the organising committee, Prof. Dr. Yener YÖRÜK, Rector of Trakya University;
Prof. Dr. Yücel ACER, Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University; Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK,
Dean of Trakya University Faculty of Education and his team; Assoc. Prof. Dr. Muhlise COŞKUN
ÖGEYİK, who encouraged us to organise this event here in Edirne and worked very hard with his
team. I would further like to thank all members of the congress organising committe – especially,
Dr. Fatih Kana, Dr. Ömer Koçer and Tayfun Taşbilek for their technical support and web design –
and the advisory board members.
We have also been fortunate to have the support of various sponsors, without whom it would
probably be impossible the stage the congress. Finally, Ladies and Gentlemen, I would like to
thank you, the participants, for deciding ton attend 5th International Congress of Research in
education, for without you there would be no congress. I wish everybody a successful and
informative conference and pleasent stay in Edirne.
Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK
Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
President of ULEAD

KEYNOTE SPEAKERS

Prof. Dr. Mustafa Safran
Prof. Dr. Musftafa Safran Prof. Dr. Mustafa Safran was born in Kastamonu in 1958. In 1984
he graduated from Department of History in the University of Ankara. In 1992, he completed his
Ph.D. at the University of Ankara. He served as Dean of Faculty of Education at Gazi University
from until 2011. He is a member in the XXV. Period Board of Directors of UNESCO Turkish
National Commission. He is also executive member of TUBA (Turkish Science Academy) and the
coordinator of Teacher Tarining Work Group in Higher Education Council. He has numerous
publications- books and articles- in the field of teaching history and teacher education.
EDUCATIONAL RESEARCH STUDIES IN THE WORLD AND TURKEY’S
CONTRIBUTION
In the scope of this study, Turkey addressed articles indexed in the field of ‘education &
educational research’ in Web of Science (WOS) are examined. In this regard, bibliometrics
principle is applied on 4446 publications published between the years 1980 and 2014. Meanwhile,
for the aim of examining international effect of studies, these journals are evaluated with the impact
values supplied by ISI Journal Citation Reports. In this context, the following research questions
which will serve the objective of research could be listed as;
1. “education & educational research” alanında dizinlenen yayınların;
a.distribution according to types of publications
b.distribution according to years,
i.co-author status,
ii.examined issues,
c.distribution according to publication language,
2. Turkey addressed publications,
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a. distribution according to types of publications
b. distribution according to years,
i. co-author status,
ii. examined issues,
c. distribution according to publication language,
d. citation status,
e.What are the impact values of journals?
The results of the study have a great importance in determining, the most contributory
authors and institutions in Turkey in the field of educational research; describing the important
subjects and, in general, demonstrating the significance of educational research studies in Turkey
and its place in the world.

Prof. Dr. Cemil Öztürk
Cemil ÖZTÜRK is a Professor of Education Faculty at Marmara University. He graduated
from the department of Social Sciences Education, Faculty of Education, Marmara University in
1985. Initially, he began his academic career in the recent history of Turkey and then he studied in
the history of education, teacher education, and social sciences/history education. In these fields, he
was the author/editor or co-author of over 10 books and he was the author/co-author of
approximately 80 articles and papers. He worked as a dean, senator and the director of research and
training center. He was the one of founder of Social Studies Educators Union Association (SBEB)
in 2010 and he worked as a president of Association for five years. The International Social
Science Education Symposium has been made conventional under the umbrella of SBEB by his
contribution. He was the editor of the Journal of Social Studies Education Research (JSSER) which
is a scientific periodicals reviewed by five national / international index. He was the founding
president of the Council of Deans of Education Faculties (EFDEK) in 2012. He has been the
president of Association of Education Faculties’ Program Evaluations and Accrediation and he has
been the editor in chief of the journal mentioned before.
QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION STUDIES IN TURKISH
EDUCATION FACULTIES
Turkey has an established teacher training system whose roots date back to 1848. In this
historical process, there have been significant attempts to increase the quality of teacher education,
unfortunately, they have been overshadowed by the applications which usually reduce the quality.
In particular, with the regulation of teacher education, universities are responsible for teacher
education instead of Ministry of Education, supply and demand balance underestimated. Because
of raising quotas to increase schooling, teacher education has become mass education. In quality
assessment, the focus has been the quality of inputs, rather than vocational training process and
product. The issue of quality assessment and registration for the first time systematically dealt with
under the framework of National Education Development Project (SVET) Pre-service Teacher
Education carried out in 1990s and pilot faculty visiting phase has begun for the establishment of
accreditation system. Unfortunately, this attempt was unsuccessful for many reasons. In last five
years, with the attempts of the Council of Deans of Education Faculties (EFDEK) and the
Association of Education Faculties’ Program Evaluations and Accrediation, the encouraging
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attitude of Higher Education Council and in particular, the effect of increasing knowledge and
experience in the field of quality assurance, in education faculties, the studies have been initiated to
focus on quality assurance and accreditation again.
In this study, the developments of quality assurance and accreditation in education faculties
in Turkey are scrutinized as a process, and implications will be made for the future.
Distinguished Academicians of Education Faculties,
As you know, the Association of Education Faculties’ Program Evaluations and
Accrediation (EPDAD) has been authorized for accreditation of education faculties by the Board of
Higher Education Council.
Our Association intensified efforts with this authorization and planned a workshop on 1-2
October. During this workshop, accreditation process will be scrutinized and discussed with all
aspects and will be tried to develop a system which is more effective. ‘Standards and accreditation
in teacher education in Turkey’ which is prepared by accreditation working group and implemented
in pilot education faculties will be used as a main document for the workshop. This document is
available at EPDAD official web site.
For making the workshop process more productive, it is needed to take your views on the
content of book ‘standards and accreditation in teacher education in Turkey.’ You are expected to
make contributions to this accreditation process which has a great importance for the future of
Turkey. You are also expected to state your specific opinions related to the book by indicating page
number and subheading using the system.
Thank you in advance for your contributions, I wish this process makes contributions to
Education Faculties and our education system.

Keith Johnson
Keith Johnson is Emeritus Professor of Linguistics and Language Education in the
Department of Linguistics and English Language at Lancaster University. His recent publications
include An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching (Second Edition, 2008),
Expertise in Second Language Learning and Teaching (edited collection, 2005), Designing
Language Teaching Tasks (2003), Language Teaching and Skill Learning (1996), and
Shakespeare’s English (2013). He was founding editor of the journal Language Teaching Research,
and his main research interest in recent years has been in language teaching expertise. Keith
Johnson was a member of staff at Lancaster for thirteen years. Before that he worked at the
Universities of Essex and Reading. He has travelled widely as lecturer and consultant.
WHAT MAKES AN INSPIRED TEACHER? STUDYING EXPERTISE IN
TEACHING SKILLS
What characteristics do expert language teachers have? What do they do in the classroom
that distinguishes them for novices? This presentation will consider questions like these. It will
briefly look at what we know about expertise in general, then will concentrate on language teaching
expertise. It will briefly review a number of small-scale research studies undertaken at Lancaster by
a research group known as LATEX (for LAnguage Teaching EXpertise). Some of these studies
contrast the classroom behaviour of ‘expert’ and ‘novice’ teachers, while others cover areas like
expertise in materials and task design, and textbook evaluation. It will be suggested that research
like this provides a fresh dimension to our understanding of language teaching processes, and on a
more practical level is likely to give valuable insights which will help us train teachers better. In the
course of the presentation the value of think-alouds as a research tool will be considered.
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Helen Johnson
Helen Johnson has spent her career in English language teaching and language teacher
education overseas and in the UK, latterly at the University of Cumbria in Lancaster. She has
published articles in the field and is co-editor of Blackwell’s ‘Encyclopedic Dictionary of Applied
Linguistics’. Her particular interests are language teaching methodology and the development of
academic literacy.
WHOSE JOB IS IT? EXPLORING THE ROLES TAKEN BY SUBJECT TUTORS IN
DEVELOPING STUDENTS’ ACADEMIC WRITING
In the field of academic writing studies, a strong case has been made that each academic
subject has its own particular model of ‘academic literacy’, which is intimately bound up with the
content of the subject and the ways in which it deals with its knowledge and ideas. The implication
drawn from this is that the most appropriate teachers of academic writing are, not language
specialists, but subject tutors. This talk will report on a small-scale research project in a UK
university exploring subject tutors’ practices and beliefs with regard to their role in developing
students’ academic writing. Findings, based on an analysis of student essays with tutor feedback
and on interviews with the tutors, suggest that, while they agree on the importance of academic
literacy, tutors vary widely as to whether they see its development as part of their job, leading to
marked differences in feedback practices. This raises interesting questions regarding standards,
consistency and best practice.

ONUR KURULU
Prof. Dr. İbrahim HATİPOĞLU

Higher Education Council, Ankara

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

Higher Education Council, Ankara

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Higher Education Council, Ankara

Prof. Dr. Yücel ACER

Çanakkale Onsekiz Mart University - Rector

Prof. Dr. Yener YÖRÜK

Trakya University – Rector

Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR

Çanakkale Onsekiz Mart University – Vice Rector

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Trakya University – Dean of Faculty of Education
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Osman Gazi Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Georgia Southern Üniversitesi, USA
Trakya Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
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Gazi Üniversitesi
Former President of APERA/Vice President
Yalova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güney Afrika Pretoria Üniversitesi
Coventry Üniversitesi, Rector /United Kingdom
Hacettepe Üniversitesi
Çanakkae Onsekiz Mart Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
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(4221) INCLUDING LITERATURE IN EFL CLASSES
SEMA TURAN 1
1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
suster@metu.edu.tr

Over the years, it has been stated that the use of literature is an effective way to encourage
creativity in foreign language classes. A creative context implies an environment of possibility
which offers choices and encourages students to play with ideas and words and find innovative
ways forward. Teachers want to include form, function and rules of language in those by helping
students explore these in meaningful contexts. In this sense, literature is of the greatest help as it
provides ways to achieve that. This workshop aims to suggest English language teachers a way to
exploit literary texts in order to have students discover language patterns with form and function; as
well as the ways to foster students’ creativity through the use of literature. For this purpose, a
sample lesson will be held to teach the meaning and function of adjectives and adverbs to
intermediate level students. This sample lesson aims that both learners and teachers develop
positive attitudes towards the use of literature in language classes and attain better academic
performances.
Anahtar Kelimeler: Literature, Literary Texts in ELT Classes, Creativity
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(4245) TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARINA İLİŞKİN
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
ÇAVUŞ ŞAHİN 1, DERYA GİRGİN SARIDAŞ 2, MURAT GÜLER 1
1
2

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ
deryasaridas@gmail.com

Özet
TÜBİTAK bilim fuarları 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin öğretim programı
çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak,
araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek
öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Bilim fuarlarıyla bilimin ve bilimsel
çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, bilimin günlük hayatla
ilişkilendirilmesi, araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin
tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa
bilimsel proje yapma fırsatının sunulması, öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma
konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm
bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak ve veya
yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.
Bu çalışmada TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının hedefleri çerçevesinde yapılan projelerin
proje danışman öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi amaçlamaktadır. Bilim fuarlarının
öğrenciler üzerindeki etkilerinin, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunması noktasında
bilimin ve bilimsel çalışmaların önemine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek açısından bu
çalışma önemlidir. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan bütüncül tek durum deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Çanakkale ilinde 4006
bilim fuarı düzenleyen okullarda farklı branşlarda projelere danışmanlık yapan ortaokul
öğretmenleri(15 erkek, 15 kadın)oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme çeşitlerinden biri
olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış ve yönlendirici
olmayan görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin modelleştirilmesinde
ise NVivo 8. nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Konu ile ilgili araştırma devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: TÜBİTAK, Bilim Fuarı, Proje, Bilimsel Çalışma Süreci, Öğretmen
Görüşleri
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(4249) CULTURE IN ELT COURSE BOOKS
ÖMER GÖKHAN ULUM 1, ERDOĞAN BADA 2
1
2

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
omergokhanulum@gmail.com

Language echoes cultural values, norms and many other features of a society, and is
regarded as an inseparable part of such characteristics. Despite the fact that values and features of a
society may be kept apart from language in language education, this though would be an
incomplete process of language instruction. With this study, we aim to highlight inner and outer
circle cultural and societal characteristics of the target language, in our case, English. For this, we
examined English course books used in institutions of the Turkish Ministry of Education. As a
result of our evaluation, we found that the outer circle characteristics occupied a significant place in
the content of material designed targeting learners of English. And, this was duly attributed to
writers who similarly come from an outer circle culture. Whether this leads to a positively effective
way of teaching is largely debated by scholars in the field.
Anahtar Kelimeler: culture, course book, course book evaluation
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(4277) THE RELATIONSHIP BETWEEN EFL LEARNERS
USE OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND
THEIR GENDER
SEMA TURAN 1
1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
suster@metu.edu.tr

This research aims to investigate strategies that male and female learners employ while
learning vocabulary in EFL classes. The study is based on Schmitt & McCarthy’s (1997)
categorization of vocabulary learning and consolidation strategies; which are Determination
Strategies, Social Strategies, Memory Strategies, Cognitive Strategies, and Metacognitive
Strategies. The study analyzes learners’ choice and use of strategies in relation to their gender.
For this purpose, a research has been carried out with a group of 200 students attending the
pre-tertiary program at a private university in Turkey. The relationship between learners’
vocabulary learning strategies and their genders was studied through statistical evaluation. The
analysis aimed to answer the following research questions: Do males and females use different
strategies to discover the meaning of an unknown word? Do males and females use different
strategies to consolidate the learning of a word after discovering its meaning? The findings showed
that strategies for discovering and consolidating word meanings vary according to the gender of
learners. It has been found out that females use more variety of strategies than males. Females have
been found to employ determination, social, and cognitive strategies more frequently than males
while males employ memory strategies more than females. There was not a statistically significant
difference between the use of metacognitive strategies of male and female participants. The study
has many important pedagogical implications regarding learners’ strategy use and their gender in
EFL classes, which will be included at the end of the presentation.
Anahtar Kelimeler: Vocabulary Learning Strategies, Gender
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(4293) DERİN BEYİN EGZERSİZLERİ İLE YENİ BİR
YAKLAŞIM
OĞUZHAN GÖZEK 1
1

DERİN BEYİN

derinbeyin@gmail.com
Hayat her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Bilim gelişiyor. Hayatta ayrıntı daha da
önemli hale geliyor. Bu ayrıntıları yakalamak, hizmet alanını genişletmek için acilen tedbirlerin
oluşması gerekmektedir. Bunun içinde insanlık neslinin daha donanımlı hale getirilmesi gerekiyor.
Daha donanımlı hale getirmenin yolu ise özgür ve özgün düşünme kanallarının açık olmasında
yatmaktadır. Durum bu olunca çocukların hayal kurmalarına, kurdukları hayallerde özgür
olmalarına, soyut ve somut süreçlerinde prangalardan uzak kendilerini gerçekleştirmeye temel
teşkil eder. Oyunlara daha da önem verilmesi gerekiyor. Derin Beyin egzersizleri görsel algı,
bilişsel beceriler ve egzersizlerle beyin kapasitesinin artmasını sağlamaktadır. Egzersizlerde en
önemli unsurlar, eğlence boyutunun çok etkin olması, bilimsel temellere dayalı olması, her
kesimden ve her yaştan bireyler için uygun olmasıdır. Amacımız, günümüz koşullarında bireylerin
refahını ve yaşam kalitesinin arttırarak, yenilikçi bir sistem ile sportif sosyal ve kültürel
değişiklileri göze alıp, özel egzersizler yolu ile beyin gelişimini destekleyip kişisel gelişim ve
başarıyı arttırmaktır.
Anahtar Kelimeler: zeka beyin eğitim farkındalık

34

ULEAD 2015 Annual Congress:ICRE

(4296) TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE
GÖNÜLLÜ KURULUŞ VE VAKIFLARIN YAPTIĞI AİLE
EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
ÇİĞDEM KILIÇ 1, SEMRA YAKALI 1, EMİNE EREN 1
1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
yakali_semra@hotmail.com

Okul öncesi dönem insan hayatının temelini oluşturan bir dönemdir. Yapılan araştırmalar
erken çocukluk döneminin çocuğun tüm gelişim alanlarına ait ilerlemenin çok hızlı olduğunu
göstermektedir. İşte bu dönemde çocuğu birey olarak kabul etmek, ihtiyaçlarını gidermek oldukça
önemlidir. Bu anlamda, ailenin hayatın ilk yıllarında çocuğun bakımı ve eğitiminden sorumlu
başlıca kurum olarak kabul edilmesi nedeniyle çocuğun kişilik gelişiminde, olumlu davranış
kazanımında, ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı, kendi kendine yetebilen, kendine ve yaşadığı
dünyaya faydalı bir birey olarak yetişmesinde ailenin rolü önemlidir. Yapılan çalışmalar hangi
eğitim seviyesinde ve sosyo-ekonomik düzeyde olursa olsun ailelerin farklı konularda aile
eğitimine ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Literatür tarama şeklinde hazırlanan bu çalışmada
Türkiye’de aile eğitimi veren gönüllü kuruluş ve vakıfların yaptıkları çalışmalar araştırılmış ve
yapılması gerekenler hakkında düşünceler ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, aile eğitimi, yetişkin eğitimi, gönüllü kuruluş
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(4310) SECOND LİFE PLATFORMU İLE 3 BOYUTLU,
DİJİTAL VE UZAKTAN İNGİLİZCE EĞİTİMİ
LEVENT UZUN 1
1

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ulevent@uludag.edu.tr

Uludağ Üniversitesi ve Bursa Emir-Koop Ortaokulu’ nun işbirliği ile gerçekleşen Bilimsel
Araştırma Projesi ile 3 Boyutlu dijital ortamda İngilizce eğitimi başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Yabancı dil öğrenme literatüründe sıklıkla vurgulanan konulardan birisi yaparak ve keşfederek
öğrenmenin olumlu katkıları olduğudur. Bir başka önemli bulgu ve öneri şudur ki, dijital ortam ve
teknolojik araçlar önemli ölçüde eğitime dahil olmuştur ve gelecekte eğitimin temelini
oluşturacaktır. Yine, iddia edilmektedir ki öğrenme, okul ve sınıf gibi resmi ortamlar dışında da her
an devam etmektedir ve etmelidir. Second Life sanal gerçeklik platformu bu üç konunun
uygulanması ve geniş kitlelere yayılması hususunda elverişli bir ortam hazırlamakla kalmayıp,
insanlarda geleceğin öğretimi ve uygulamaları konusunda ufuk geliştiren bir olanak sağlamaktadır.
Bununla birlikte, yer ve zaman faktörlerini ortadan kaldırarak her daim öğrenme ve öğretme ortamı
sunmaktadır. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Emir-Koop Ortaokulu’ nun işbirliği ile gerçekleşen
bilimsel araştırma projesi ile İngilizce konusunda belirli bir yeterliliğe sahip olan Uludağ
Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri ve Emir-Koop Ortaokulu’ nda 7.sınıfta
okuyan öğrenciler sanal bir ortamda buluşmakta ve yabancı dili teknoloji destekli dijital bir
ortamda geliştirme olanağına sahip olmaktadırlar. Projenin amacı, yer ve zaman problemlerini
ortadan kaldırarak mümkün olduğunca İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ nın topluma hizmetini
aktifleştirmek ve arttırmaktır. Bu proje ile üniversite ve sektör işbirliği kapsamında iki taraflı bir
fayda sağlanacağı öngörülmüştür.
Proje Kapsamı ve İçeriği
Second Life, kendinize ait bir avatar oluşturarak, görsel kalitesi yüksek sanal bir ortama
girmenize olanak sağlar. Projenin kapsamını iki adım oluşturmaktadır. Birinci adım, dijital bir
İngilizce öğrenme alanının oluşturulması ve gerekli araç ve materyallerle donatılarak kullanmaya
hazır hale getirilmesidir. İkinci aşama ise, söz konusu alanda öğrencilerin buluşturulması ve
İngilizce uygulamalarının faaliyete geçirilmesidir. Böylece, sanal uygulama alanında İngilizce
yeterliliği bulunan öğrenciler ile yabancı dili öğrenme veya geliştirme konusunda istekli taraflar
buluşturulmaktadır. Proje kapsamında yetkilendirilen şahıslar belirli bir kullanıcı adı ve parola ile
sanal İngilizce derslerine katılabilmektedir ve gerçek kişilerle çift taraflı karşılıklı bir etkileşim
içerisinde, dilsel becerilerini (yazma, okuma, konuşma, dinleme) geliştirebilmektedir. Burada
devam ettirilen sunum ve dersler proje yürütücüsü ve yardımcıları tarafından belirlenmekte ve
öğrencilerin ders programlarıyla bir bütünlük içerisinde paralel olarak yürütülmektedir. Sanal
öğrenme ortamında bulunan katılımcılar aynı anda birden fazla kişiyle iletişimde bulunma
imkanına sahipken, istedikleri takdirde tek bir kişiyi takip ederek veya kendi aralarında da
bilgilerini paylaşarak etkileşimli bir ortamda, oyun oynarcasına yabancı dil bilgilerine katkıda
bulunabilmektedirler. Belirlenen program doğrultusunda esnek zaman ve mekan olanaklarıyla hem
üniversite öğrencileri kendilerini geliştirme, hem de orta okul öğrencileri İngilizcede ilerleme
fırsatı bulmaktadırlar.
Projeden Elde Edilen Kazanımlar
Orta okul öğrencilerimizin teknolojiyi eğitim amaçlı kullanmaları ve internete öğrenme
hedefiyle odaklanmaları sağlanmaktadır. Sosyal ve paylaşımlı öğrenme gerçekleştirilmektedir.
Ödevler ve aktiviteler yardımlaşarak, eğlenceli bir ortamda yapılmaktadır. Sözcük ve dilbilgisinin
yanı sıra yazma, okuma, konuşma ve dinleme becerileri de geliştirilmektedir. Problem çözme ve
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oryantasyon becerileri harekete geçirilerek aktif bir öğrenme süreci oluşturulmaktadır. Gelecekte
yabancı dil öğretmeni olacak olan üniversite öğrencileri uzaktan eğitim konusunda becerilerini
arttırmakla kalmayıp, postmodern eğitim felsefeleri ve uygulamaları hususunda ufuklarını
geliştirmektedirler. Zaman, para, enerji, vs. gibi etmenler nedeniyle İngilizce öğrenmeye sıcak
bakmayan kişilere alternatif öğrenme ortamı ve olanağı sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Second Life, dijital, 3 boyutlu, sanal, ingilizce, eğitim
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(4313) MENTORİNG (KOÇLUK) EĞİTİM
UYGULAMASININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANCINA ETKİSİ
İSMAİL ÇELİK 1, HAKAN SARIÇAM 2
1

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
2

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
hakan.saricam@dpu.edu.tr

Mentorluk diğer adıyla koçluk çağdaş eğitimde alternatif yaklaşımlardan biri olarak birçok
gelişmiş ülke tarafından kullanılmaktadır. Ülkemizde bu sistem ile ilgili uygulamalar sınırlı
olduğunda etkililiği konusunda soru işaretleri vardır. Bu çalışmanın amacı mentoring eğitim
uygulamasının öğretmen adaylarının öz-yeterlik inancına etkisini incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda, H1 (temel hipotez): Mentoring eğitim programına katılan öğretmen adaylarının
öğretmenlik öz-yeterlik inanç puanlarında kontrol grubundaki öğretmen adaylarına göre anlamlı bir
düzeyde artış olacak ve bu artış uygulamaların tamamlanmasından 4 hafta sonra devam edecektir.
Çalışma nicel bir araştırma olup; deneysel yöntem ile yürütülmüştür. Araştırma deseni ise 2x3 split
plot (karışık) modeli kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak öğretmen adaylarının öz-yeterlik
inançları; bağımsız değişken olarak ise mentoring eğitim programı ele alınmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği programında
öğrenim gören topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini
alan 186 öğrenci arasından seçilmiş 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak
Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafında Türkçeye adapte edilen Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği
faydalanılmıştır. Öğrenciler seçilirken öğretmen öz-yeterlik puanının düşük olması ölçüt olarak
alınmıştır. 15 öğrenci deney grubu, 15 öğrenci kontrol grubu olarak tesadüfî olarak ayrıldıktan
sonra, deney grubuna araştırmacılar tarafından hazırlanan 9 haftalık uygulayacakları mentoring
eğitim programı verilmiş ve nasıl yapacakları ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Mentoring programı
hazırlanırken Sarıçam, Yaşar ve Çelik (2014) çalışmalarından yararlanılmıştır. Veriler parametrik
olmadığından Mann Whitney U ve Wilcoxon analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma
bulgularına göre, uygulama sonrasında, deney grubuna katılan öğrencilerin öğretmen öz-yeterlik
puanları kontrol grubundaki öğrencilerin öğretmen öz-yeterlik puanlarından istatistiksel olarak
yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak, 9 haftalık mentoring eğitim uygulaması, öğretmen adaylarının
öğretmen öz-yeterlik inancına olumlu bir katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: mentorluk, koçluk, özyeterlik, öğretmen
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(4319) RESEARCHING RESEARCH: ELT TEACHER
TRAINEES’ AS PARTICIPANTS
ESİM GÜRSOY 1, PINAR SALI 1, EBRU ATAK DAMAR 1
1

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
esimgursoy@yahoo.com

In an information society, the teachers hold the responsibility of training students so that they
become individuals who can question, reason, produce knowledge, and develop a critical stance in
understanding social, cultural, and educational events. As Aristotle stated “It is the mark of an
educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.” Thus, how teachers, as
architects of the transformation of generations, view inquiry and how much they contribute to it has
significance. To create a research culture and help learners develop a scientific research
perspective, teachers’ and teacher trainees’ views and attitudes regarding conducting and
participating in research is worth to investigate. However, the previous literature is limited to
research conducted on teachers’ and teacher trainees’ research conceptions, skills, and whether or
not they practice research. There is a gap in the literature, in that the studies on attitudes of
teachers/trainees towards the researchers and research practices they participate in are
underinvestigated. Therefore, the present study aims to investigate teacher trainees’ attitudes
towards being a research participant and views regarding people who conduct research. For this
aim in mind, a mixed-method approach is used in the study. Quantitative data from 104 teacher
trainees were collected via a questionnaire developed by Korkmaz, Şahin, and Yeşil (2011) and
qualitative data was collected from 20 teacher trainees with semi-structured interviews. The results
will have implications for the research community in Turkey regarding the importance and quality
of research as perceived by the teacher trainees, and developing a research community by helping
teachers to become researchers.
Anahtar Kelimeler: researchers, attitudes towards research, teacher trainees,
conceptualization of research, teachers as researchers
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(4321) ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ELEŞTİREL
DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE FARKLILIKLARA SAYGI
ARASINDAKİ İLİŞKİ
HAKAN SARIÇAM 1, İSMAİL ÇELİK 2
1
2

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
hakan.saricam@dpu.edu.tr

21. yüzyıl becerilerinden olan eleştirel düşünme genel olarak ne yapılacağına ve neye
inanılacağına karar verme merkezli mantıklı ve yansıtıcı düşünme olarak tanımlanmaktır. Eleştirel
düşünme eğilimleri ise eleştirel düşünebilmek için sahip olunması gereken sorumluluk, tutum ve
inançlardır. İnsanlar eleştirel düşünce sayesinde olayları mantık süzgecinden geçirerek doğruya
ulaşabilmektedirler. Ülkemizde ise eleştirme ya da eleştirel düşünmek deyince sıklıkla yukarıda
anlatılan mana dışında; “yıkmak, yermek, ters köşe yapmak, aşağılamak” şeklinde
kullanılmaktadır. Bu da çoğu zaman çatışma ve şiddeti beraberinde getirmektedir. Üstelik
ülkemizde kültürler arası etkileşim ve çokkültürlü yapı hızla arttığı için eleştirel düşünceye gerçek
manasında kullanmaya ihtiyaç duymaktayız. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarında eleştirel
düşünme ile farklılıklara saygı arasındaki ilişki olup olmadığını incelemektir. Çalışma grubunu
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerde okuyan 374 üniversite öğrencisi
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği ile Farklılıklara
Saygı Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan ön analizler sonucu veriler normal dağılım sergilediğinden,
veri analizleri için parametrik testlerden Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi ile doğrusal
basit regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre eleştirel düşünme eğilimine sahip
bireyler farklılıklara daha fazla saygı duymaktadır. Başka bir ifade ile eleştirel düşünme eğilimleri
ile farklılıklara saygı arasında pozitif ilişki vardır. Bu bulgudan yola çıkarak “farklılıklara saygı
duyabilmek için eleştirel düşünmeyi öğrenmeliyiz” denilebilir.
Anahtar Kelimeler: eleştiri, eleştirel düşünme, farklılıklara saygı
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(4323) POSITIVE EXPERIENCES AT SCHOOL SCALE
RELIABILITY AND VALIDITY STUDY
BÜLENT BAKİ TELEF 1
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
bakitelef@gmail.com

Positive Experiences at School Scale was developed by Furlong et al. (2013) in order to
measure the school-based positive psychological characteristics of the children. The objective of
this study is to adapt the Positive Experiences at School Scale into Turkish. The study group of the
research consists of 635 students studying at a primary school and four secondary schools in 20132014 school year in Çanakkale province. 327 (52%) of the students are female and 308 (48%) of
them are male. 17 (3%) of the participants are 4th grade, 214 (34%) are 5th grade, 131 (20%) of
them are 6th grade, 171 (27%) of them are 7th grade and 102 (16%) of the students are 8th grade
students. The ages of the students vary between 10 and 14. The age average is 12.23 and standard
deviation is 1.36. Positive Experiences at School Scale (Furlong et al., 2013), Comprehensive
School Satisfaction Scale for Children (Randolph et al., 2009; Telef, 2014) and Positive and
Negative Experience Scale (Diener et al., 2010; Telef, 2013) were used in order to collect data in
the research. The validity of the scale was investigated with construct and concurrent validity
methods. Cronbach’s alpha coefficient was calculated in order to determine the reliability. Data of
the research were analyzed using SPSS 16 and LISREL 8.7 programs. As a result of the language
equivalence study of the scale, it was determined that there are high levels of positive and
significant relations between the Turkish and English forms (r= .97, p<.01). The variance that
accounts for 14 items and four dimensions as a result of the exploratory factor analysis is 60.44%.
It was observed that the factor loads of the items in the scale vary between .60 and .79. As a result
of the confirmatory factor analysis, the fit indices of the model were reported as RMSEA= 0.04,
SRMR= 0.03, CFI= 0.96. The results of the concurrent validity study showed that the positive
experiences at school is positively correlated with school satisfaction (r=.73, p<.01) and positive
experiences (r=.46, p<.01) and negatively correlated with negative experiences (r=-.28, p<.01). For
example, Cronbach’s alpha internal consistency coefficient was calculated as .70 for gratitude, .80
for zest, .63 for optimism, .73 for persistence and .86 for the overall scale. The findings showed
that the scale is a reliable and valid measurement tool for assessing positive school experiences in
Turkish cultures.
Anahtar Kelimeler: Positive Experiences, Measurement, Validity, Reliability
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HAPPINESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
BÜLENT BAKİ TELEF 1
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The objective of this research is to investigate the relations between the happiness of
secondary school and their satisfaction at school and positive experiences at school. The study
group of the research consists of 328 secondary school students studying at the 6th, 7th and 8th
grades in the centre of Çanakkale province. 175 (53%) of the students are female and 153 (47%)
are male. 114 (35%) of the participants are 6th grade, 130 (39%) are 7th grade, and 84 (26%) are
8th grade students. The data of the research were collected with School Children’s Happiness
Inventory (Ivens, 2007; Telef, 2013), Positive Experiences at School Scale (Furlong et al., 2013)
and Comprehensive School Satisfaction Scale for Children (Randolph et al., 2009; Telef, 2014).
Pearson product moment correlation technique and multiple linear regression analysis were used in
the analysis of the research data. The data of the research were analyzed with SPSS 16.0 program.
It was observed that the happiness of school children has positive relations with school satisfaction
(r= .44, p<0.01), gratitude (r= .34, p<0.01), zest (r= .35, p<0.01), optimism (r= .23, p<0.01) and
persistence (r= .38, p<0.01). As a result of the multiple linear regression analysis; school
satisfaction, gratitude, zest, optimism and persistence account for 24% of the happiness of school
children. When the beta values are examined, it is observed that school satisfaction (β = .32, p<.01)
is the most powerful predictor of the happiness of the school children, and it is followed by
persistence (β= .19, p<.01) and optimism (β= .13, p<.01). It was found that school satisfaction,
persistence and optimism are important predictors of the happiness of secondary school students.
Findings obtained as a result of the research may contribute to studies aimed at increasing the
happiness of secondary school students.
Anahtar Kelimeler: Happiness, School Satisfaction, Positive Experiences
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LANGUAGE EDUCATION IN TURKEY
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Global demands for early language learning created a strong upward pressure from parents,
nationally, on governments for their children to learn English from an earlier age because of
perceived social and economic benefits, such as being a symbol of a better life, offering increased
social mobility and higher status. As a result of both upward pressure of parents and downward
pressure of global economy, English as a foreign language crept into the primary school
curriculum, steadily binding its way downward to a point where, today, it is included at the very
start of the compulsory school curriculum in many countries including Turkey. Having transformed
the curriculum toward a three-tier education model, Turkey is now offering English as a
compulsory school subject at second grade. For a successful implementation of a curriculum it is
important that all stakeholders are informed about and shared opinions regarding the change.
Curriculum innovations are influenced by three types of stakeholders: experts, teachers, parents and
wider public. Although there is a plethora of research investigating experts’, teachers’, and teacher
trainees’ ideas regarding curriculum innovation, parents’ views are often neglected. Based on this
fact, the aim of this research is to explore the parents’ perceptions of the foreign language
instruction to children (age 6-11) in Turkey upon 4+4+4 education system. 719 parents having
children in grades 2-6 were involved in the study. Implementing a survey research design, the data
for the study were collected via a questionnaire adapted from Güngör Aytar and Öğretir (2008).
The instrument constitutes two parts: the first part involves demographic information about the
parents and the second part prepared as a likert-type scale, involves items regarding parents’ views
about early foreign language learning in schools. The instrument was found reliable with a,708
alpha value. Descriptive statistics and frequency tests were conducted to analyze the data. The
results of the study indicate that though parents favor the idea that foreign language instruction
should start at early ages, they do not always have theoretically correct opinions about why and
how it should be offered to young learners. The findings have implications for policy makers when
introducing policy changes to parents and the wider society.
Anahtar Kelimeler: early language learning, parents’ perceptions, young learners, policy
changes, foreign/second language education
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(4397) MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ
MATEMATİKSEL İSPAT YAPMA HAKKINDAKİ
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furkanozdemir24@gmail.com

Çalışmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının ispat yapma hakkındaki görüşlerini ve
problem çözmeye yönelik beceri düzeylerini belirlemektir. Ayrıca çalışmada, söz konusu iki
duyuşsal değişken arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma
yaklaşımı esas alınarak tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, İskenderoğlu vd. (2010) tarafından
geliştirilen “Matematiksel Kanıt Yapmaya Yönelik Görüş Ölçeği (MKYYGÖ)” ve Heppner ve
Peterson (1982) tarafından geliştirilen, Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye
uyarlanmış olan “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” yardımıyla toplanmıştır. Çalışma bir devlet
üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 133 matematik
öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Çalışma sonucuna göre, öğretmen adaylarının ispat yapmaya
yönelik görüşleri ile problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu, öğretmen adaylarının
cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Problem çözme beceri algılarının, ispat
yapmaya yönelik görüşlerin anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve ispat yapmaya yönelik görüşlere
ilişkin toplam varyansın %31’inin problem çözme becerisine yönelik algı ile açıklanabildiği
belirlenmiştir. Ayrıca, çalışmadan elde edilen sonuçlar ilgili alan yazındaki mevcut araştırmalarla
karşılaştırılarak tartışılmış ve konu ile ilgilenen araştırmacılara öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, matematik öğretmeni adayı, ispat yapmaya yönelik
görüş, problem çözme beceri algısı.
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TEACHERS AND ADMINISTRATORS ON THE SUPPORT
GIVEN TO THEIR INNOVATIVE IDEAS
ZEYNEP UĞURLU 1
1

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

zeynepugurlu2002@yahoo.com
Background: It has been accepted for a long time that innovative activities carried out in
institutions have been the most accurate method of creating innovations. However, the borders of
institutions have begun to get more flexible and break due to the change in many environmental
factors. This has caused the concept of innovation to go through a new transformation in itself and
the emergence of new types and approaches. While the existing innovations being made possible
by activating the inner resources of institutions is called closed innovation, these being made
possible by activating the resources in the external environment, the usage of new opportunities to
provide unusued ideas from outside of institutions is referred to as open innovation. The purpose of
innovation in education can be defined as creating a more quality education. Reaching such a goal
is possible through teachers and administrators who not only think creatively and produce new
ideas, but also who can transform these into a value in implementation. The main purpose of this
study is to identify the open and closed innovation perception of educators (teachers and
administrators). In the light of this general purpose, the answers to the following questions have
been sought for: 1. Educators in elementary, middle and high-schools (teachers and administrators)
(i) primarily with whom do they share their ideas? (ii) how many new remedial ideas have been
suggested about the processes of school and education at their schools in the last one year (20142015)? (iii) how many of these can be evaluated within the scope of innovation (provide
examples). 2. how is the perception of superiors of educators working at elementary, middle and
high-schools in terms of supporting their new ideas and projects? 3. Educators (i) how open are
they to new ideas suggested from outside the external environments of educational environments?
(ii) How much do they make use of different specialisation areas which are not educational? (iii)
how much contribution have they made in terms of improving the processes in educational
institutions other than their own institutions? (provide examples). Methods: 15 teachers and 8
administrators have participated in the study which is of survey model and a qualitative study
carried out in the city of Sinop. The main data to be used in the analysis have been collected by the
researcher through the face-to-face interview technique. The data has been subject to descriptive
and content analysis. The data has been evaluted under the categories of the perception of sharing
of new ideas, supporting new ideas within the institutions (closed innovation) and making use of
innovations outside of institutions (open innovation) and by creating sub-categories for each one of
them. Results: According to the findings of the study, teachers and administrators act timidly in
terms of sharing their new ideas with the supervisors. It has been determined that a majority of
educators (64%) perceived that they are not supported by their supervisors and that the rate of
support they receive from their colleagues is low as well (24%).
Anahtar Kelimeler: Innovations, open innovation, closed innovations, school,
administrator, teacher
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1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

kozanbelgin@gmail.com
Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretiminde teknoloji kullanımı
hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Ankara il merkezinde çalışan beş sınıf
öğretmenine görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Görüşme, araştırmacı tarafından ses kayıt
cihazına kaydedilmiştir. Veriler bilgisayar ortamına aktarılıp, nitel veri analiz yöntemlerinden
içerik ve betimsel analiz metodu ile incelenerek yorumlanmıştır. Öğretmenlerin görüşlerine göre ilk
okuma yazma öğretiminde teknoloji kullanımı öğrencinin motivasyonunu arttırması bakımından
olumlu bulunmaktadır. Fakat kıdemli olan öğretmenlerin yazma öğretimi etkinliklerinde,
teknolojinin olumsuz yanlarına dikkat çekip geleneksel yöntemi tercih ettikleri, en kıdemli olan
katılımcının ise teknolojiyi kullanma konusunda dirençli olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji; İlk okuma yazma öğretimi; Öğretmen görüşleri
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(4544) PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS
WITH REGARD TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT
BORA DEMİR 1, MARY ALTAY 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
dbora76@yahoo.com

Professional development for practitioner teachers is without a doubt essential for increasing
the effectiveness of teaching and improved learning outcomes. In Turkey, awareness of the
importance of professional development and of some of the means by which it may be achieved are
addressed in certain courses during pre-service training. One course focusing on such topics, ELT
Methodology II, aims to familiarise pre-service teachers with procedures and issues connected to
teacher research and other aspects of professional development. The course instructors, however,
were curious to discover the effect on students’ perceptions and try to determine whether any
adaptations would be useful. This paper presents a study conducted by the course instructors with
students enrolled in this class and seeks to answer the question `What effect does this course have
on the perceptions of pre-service teachers with regard to professional development and teacher
research?’ Participants were administered a questionnaire with the same open-ended questions both
at the beginning and at the end of the course. The responses underwent content analysis and the
pre- and post-course data were compared. The findings show that in some respects pre-service
teachers certainly displayed altered perceptions regarding professional development, whereas other
aspects were not affected to the extent that might have been expected. It can be concluded that such
courses do play a crucial role in fostering awareness of professional development issues, but that
more emphasis may be needed on some topics in order to prepare pre-service teachers more
adequately for autonomous professional development during their future careers.
Anahtar Kelimeler: pre-service teachers, professional development, teacher research

ULEAD 2015 Annual Congress:ICRE

47

(4573) SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE TARİH
DERSLERİNDE HARİTA KULLANIMININ ÖNEMİ
ZERRİN BALKAÇ 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
z_balkac@trakya.edu.tr

Tarih derslerinde mekana dair ve uygarlıklara ait bilgilerin elde edilmesinde ve bu bilgilerin
detaylı bir şekilde öğrenilmesi esnasında görsel bir destek olarak haritaların kullanımının önemi
büyüktür. Tarihi mekanlar, kurulan uygalıklar, geçmişten günümüze gelen bir çok bilgiye ışık
tutmaktadırlar. Bu arada mekan ve uygarlıklar söz konusu ise, coğrafya tarihin ayrılmaz bir parçası
olarak devreye girerek, tarihe yol haritası oluşturmaktadır. Tarih ile coğrafyanın bu birlikteliği
harita kullanmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çünkü haritalar mekana dair bilgileri
göstermenin ve sunmanın en etkin ve pratik yoludur. Bu çalışmada, tarih derslerinde kullanılan ve
coğrafyanın önemli bir parçası olan haritaların bir ders materyali olarak eğitim-öğretim sürecinde
hem öğretmen hem de öğrenci açısından kullanılmasının ne kadar elzem olduğu üzerinde
durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi - Tarih-Coğrafya-Harita – Görsel Destek - Ders
Materyali
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(4578) IŞIK ÜNİTESİNDE SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN
KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARISINA
ETKİSİ
TANER KÜÇÜK 1, MAHMUT BÖYÜKATA 2, SERKAN TİMUR 2
1
2

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
tanerk22@hotmail.com

Teknolojik gelişmelerin ilerlemesi eğitimde de kendisini hissettirmektedir. Tepegözün
kullanılması, projeksiyonun okullarda yaygın bir şekilde yerini alması ve son yıllarda akıllı
tahtaların eğitimde kullanılmaya başlanması bu hızlı gelişimin göstergesidir. Birçok evde bilgisayar
bulunması ve ulaşılabilen eğitim programları da şüphesiz öğrencilerin derslerine destek olmaktadır.
Pahalı ve hazırlanması uzun süren, gerçek ortamda uygulanması çok tehlikeli olan kimya ve fizik
deneylerini bilgisayar ortamında gerçekleştirmek mümkündür. Işık ünitesi öğretiminde genellikle
görsellik konusu eksik kalmakta ve deneyleri yapımında sıkıntı yaşanmaktadır. Bundan dolayı
konular çoğu zaman öğrenciler tarafından ezberlenmekte ve bir süre sonra da unutulmaktadır.
Ortaokul 7.sınıf öğrencilerinin ışık ünitesinde fen başarısı üzerine simülasyon yöntemiyle
öğretimin etkilerinin belirlenmesi ve incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; Ortaokul 7. sınıf
fen ve teknoloji dersi ışık ünitesinde “Simülasyon Yöntemiyle Eğitimin”, öğrencilerin fen başarısı
üzerine etkisi var mıdır? Problemi ortaya konmuştur. Bu araştırma; ortaokullarda fen ve teknoloji
dersinin yanında diğer derslerde simülasyon yönteminin kullanımına dikkat çekilebilmesi ve
akademik başarıya etki eden yapılandırmacı öğretim tekniklerinin yanında simülasyon yönteminin
farklılıkları, eğitim-öğretimde bilgisayar teknolojisinin kullanımına dikkat çekilebilmesi,
simülasyon amaçlı yazılımların araştırmanın bulgularından yola çıkarak eğitim yazılımlarının
eksikliklerini gidermelerine ve simülasyon ile ilgili yapılacak olan çalışmalara kaynak olmasından
dolayı önem teşkil etmektedir. Araştırmada ortaokullarda simülasyonlarla işlenen fen ve teknoloji
dersinin öğrenciler üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada kontrolsüz
seçilen 46 öğrenciye 2013-2014 eğitim öğretim yılında okullarda fen öğretiminde
kullanılan yapılandırmacı yaklaşım yöntemleriyle sınıfta, farklı 52 öğrenciye fen ve teknoloji
simülasyonları ile projeksiyondan yansıtılarak sınıfta bir ay boyunca aynı ışık ünitesi anlatılmıştır.
Çalışma sonunda gruplar arasındaki anlamlı farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada verilerin toplanması fen akademik başarı testi ile sağlanmıştır. Çalışmada Ön-test-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Yapılan akademik başarı testi öntest sonuçlarına göre iki
grup arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Deney grubuna 1 ay boyunca simülasyon
yöntemiyle ders anlatımı gerçekleştirilmiştir. Deney grubu öğrencileri incelendiğinde FABT ön test
ile son test puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Diğer kontrol grubu öğrencilerine 1 ay
boyunca yapılandırmacı yaklaşım yöntemiyle ders anlatımı yapılmıştır. Kontrol grubu FABT ön
test - son test sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yani
yapılandırmacı yaklaşımla anlatılan dersin anlamlı bir şekilde başarıyı arttırdığı söylenebilir. Deney
ve kontrol grubu öğrencilerinin FABT son test puanları arasında anlamlı fark olup olmadığı
araştırıldığında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Fakat deney grubu başarı ortalaması kontrol
grubundan fazladır. Sonuç olarak, uygulanan yöntemlerin yani simülasyonla öğretim ve
yapılandırmacı yaklaşımla öğretim işleminin öğrenci başarısını arttırdığı söylenebilir. Milli Eğitim
Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce simülasyon uygulamaları geliştirilerek
okullara gönderilirse, bilgisayarlardan ve akıllı tahtalardan gösterimi öğretime destek olabilir. Bu
sayede laboratuvar maliyetleri de azaltılabilir. Öğretmenler adayları üniversitelerde mezun olmadan
bilgisayar yazılımı konusunda derslerle desteklenip geliştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Akademik Başarı
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(4581) ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE
ÇİZGİ FİLMLERİN YERİ
SEVTAP GÜNAY KÖPRÜLÜ 1
1

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
sgkoprulu@hotmail.com

İkinci dil öğrenme yaşına ilişkin tartışmalar sürerken, birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi
ülkemizde de anaokulundan itibaren yabancı dil öğretimi gerçekleştirilmektedir. Yabancı dil
öğreniminde, görsel-işitsel araç kullanarak dile ait konuşma seslerinin ve sözcüklerin doğru
telaffuzunu duymak, duyduğunu tekrarlayabilmek ve dilin ait kültürü tanımak çok önemlidir. Erken
yaşta yabancı dil öğrenimine bu açıdan yaklaşıldığında yabancı dil öğreniminde çizgi filmlerin
yeri, üzerinde durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, henüz
okuma-yazma öğrenmemiş çocuklara yönelik çizgi filmlerin yabancı dil öğrenimindeki yeri
incelenmiştir. Bu kapsamda, yabancı dil öğrenme yaşı, yabancı dil öğretim yöntemleri kuramsal
açıdan ele alınmış; çizgi filmlerin yabancı dil öğrenimindeki yeri üzerinde durularak, hangi tarz
çizgi filmlerin (özgün dilde, alt yazılı, dublajlı vb.) erken yaşta yabancı dil öğreniminde daha etkin
ve yararlı olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğrenme yaşı, öğretim yöntemleri, çizgi film
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(4593) ÖĞRETMEN ADAYLARININ “OKUL DENEYİMİ”
DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
YÜCEL ATİLA ŞEHİRLİ 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
asehirli@yahoo.com.tr

Bu araştırmanın amacı, Okul Deneyimi dersinin işleyişini Eğitim Fakültesi son sınıf ve 3.
sınıf öğrencilerinin bakış açısıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini, Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde, 2013-2014 öğretim yılı Bahar yarıyılında Okul Deneyimi dersini alan Sınıf
Öğretmenliği 3. ve 4. sınıf, Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıf ve 1. öğretim Zihin Engelliler
Öğretmenliği 3. sınıfta öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi toplam 356
öğrenciden oluşmaktadır. Okul Deneyimi dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi
amacıyla, veri toplama aracı olarak Ahmet Kılınç ve Selahattin Salman (2007) tarafından
geliştirilen ve 67 sorudan oluşan “Okul Deneyimi Dersleri Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler t-testi, varyans analizi ve LSD testi istatistiksel teknikleri ile analiz
edilmiştir. Araştırmada; öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersinde, fakülte ve uygulama
okulunda karşılaştıkları güçlükler, uygulamanın olumlu ve olumsuz yanları sorgulanmıştır.
Öğretmen adayları bu uygulama sürecinde pek çok problem ile karşılaşmakla birlikte bu dersin
gerekli ve etkili olduğunu, kendilerine öğretmenlik mesleğini sevdirdiğini fakat uygulamada daha
motive edici düzeltmeler yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. The aim of the study is to reveal the
operation of School Experience course with the opinions of Education Faculty last and 3rd grade
students. The population of the study consists of Trakya University Faculty of Education
Departments of Classroom Teaching 3rd and 4th grade, Preschool Teaching 3rd grade, and
Mentally-Handicapped Teaching Daytime Education 3rd grade students who have taken School
Experience course at 2013-2014 education year spring semester. The sample of the study totally
consists of 356 students. “School Experience Courses Attitude Scale” developed by Ahmet Kılınç
and Selahattin Salman (2007) and consisting of 67 questions has been used as a tool of data
collection. The data obtained from the study has been analyzed with t-test, variance analysis, and
LSD test statistical techniques.The problems teacher candidates come across at Scool Experience
course at faculties, and practice schools, positive and negative parts of the application have been
questioned at the study. Teacher candidates have stated that in addition to many problems, this
course is necessary, and effective, and it helps them to love their jobs, but some more motivating
adjustments have to be made.
Anahtar Kelimeler: Okul Deneyimi, Öğretmen Adayı, Öğretmenlik Uygulaması, Ders,
Eğitim Fakültesi.
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(4599) 7E ÖĞRENME MODELİ İLE HAZIRLANMIŞ
MULTİMEDYA UYGULAMALARI İLE FEN ÖĞRETİMİ
HAKAN SARAÇ 1, ALİ RIZA SEKERCİ 2, DEVRİM TARHAN 3
1

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İLKÖĞRETİM ANA
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DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ, FEN
BİLGİSİ ÖĞRT. A.B.D., MERKEZ KAMPÜS, KÜTAHYA
3

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MERKEZ KAMPÜS, KÜTAHYA
hknsrcmv@gmail.com

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, öğrencilere temel bilgi ve becerilerle birlikte daha çok
düşünme, anlama, kendi öğrenmelerinden sorumlu olma ve kendi davranışlarını kontrol etme gibi
becerilerin de kazandırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı fen
öğretiminde başlangıç noktası, öğrencilerin önceden sahip olduğu bilgi ve tecrübelerdir. Öğrenciler
bilimsel bilgileri önceki tecrübeleriyle yapılandırarak öğrenmelerini sağlamak esastır. Fen
bilimleri, teknoloji ile ilgili olumlu davranışlar kazandıran bir disiplindir. Bu nedenle fen bilimleri
eğitiminin asıl amaçlarından birisi de, her an hızla değişen ve gelişen fen çağına ayak
uydurabilecek ve en son teknolojik buluşlardan her alanda yararlanabilecek bireyler yetiştirmektir.
Bu düşünceden yola çıkarak çalışmamızda yapılandırmacı yaklaşım 7E öğrenme modeli dikkate
alınarak tasarlanan multimedya uygulamalarının (Resimler, Kavram Karikatürleri, Bilgisayar
Animasyonları ve Simülasyonları, Video-filmler vb.) kullanılması ile öğrencilerin nitelikli fen
öğretimi ve bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımının öğrencilerde derse olan ilgisinin tespit
edilmesi hedeflenmiştir. Çalışma nitel desenli bir araştırmadır. Nitel desen olarak, deney gruplarına
araştırmanın sonunda kullanılan multimedya uygulamaları ve yapılandırmacı yaklaşım 7E öğrenme
modeli aşamaları ile ilgili olarak hazırlanan multimedya uygulamaları öğrenci görüş formu (MMUÖGF) uygulanmıştır. Form soruları uygulamaların bitiminden sonra deney gruplarında bulunan
toplam 46 öğrenciye yapılmıştır. MMU-ÖGF uygulamasından elde edilen verilerin analizleri
yapılırken her bir soru ayrı ayrı değerlendirilmiş ve öğrencilerin her bir soru için vermiş oldukları
cevaplar bir birine en yakın anlamlı ifadeler tasnif edilmiş, gruplandırılmış ve aynı/benzer cevap
verme sıklıkları (frekans düzeyleri) hesaplanarak tablolar halinde gösterilmiştir. Çalışma sonunda,
eğitim ve öğretimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha çok kullanılması gerektiği sonucunu
ortaya çıkarmakta ve daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde tasarlanan ders materyalleri ile
eğitim ve öğretim yapılmasının önemini ortaya çıkarmaktadır. 7E öğrenme modelinin aşamalarının
ise genel manada öğrencilerde ayrı bir heyecan oluşturduğu, grupla çalışmaya teşvik etmesinin
öğrenciler arasında iletişimi artırmaya katkı sağladığı ve konu ile ilgili öğrenilen bilgilerin gündelik
hayattaki olaylarla ilişkilendirmeleri sonucunda Fen Bilimleri dersine karşı ayrı bir ilgi, alaka ve
iştiyakın oluştuğu yapılan çalışmada ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: 7E öğrenme modeli, bilgi ve iletişim teknolojisi, multimedya
uygulamaları, yapılandırmacı yaklaşım
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(4604) ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCA
SESLETİM EĞİTİM DURUMLARININ ANALİZİ EDİRNE
İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
ÇAĞLAYAN KARAOĞLU BİRCAN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
caglayan@trakya.edu.tr

Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre (2001) Almanca öğretmen adaylarından beklenen lisans
mezunu olduklarında öğreteceği yabancı dili C1 düzeyinde bilmeleridir (bkz. Maden, Akol, 2011).
Ancak bu öğrencilerin çoğunun son döneme geldikleri halde eğitim aldıkları yabancı dilde özellikle
konuşma bakımından C1 seviyesinde olmadıkları, hatta gerek akıcılık gerekse telaffuz açısından
yetersiz oldukları görülmektedir. Bu araştırmanın amacı Almanca öğretmen adaylarının konuşma
becerilerinin ve telaffuzlarının eksikliğinin ortaya konması ve devamında bu yetersizliğin
giderilmesine yönelik çözüm önerileri oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmada problemin nedeninin
Almanca fonetik ve sesletim (duyduğunu anlama) derslerinin İngilizce öğretim programlarına
kıyasla, Almanca eğitim müfredatlarında fazla yer verilmemesine bağlı olabileceği
düşünülmektedir. Bu bağlamda sesletim konusunda yeterli düzeyde eğitilmeyen Almanca öğretmen
adaylarının bu gerçekliliğinin eğitim süreleri boyunca ve daha sonraki mesleki yaşamlarında
Almanca konuşmada sıkıntı çekmelerine neden olduğu ve bu durumun üstlerinde baskı ve kaygı
oluşturmasının yanı sıra genel dil becerilerine de yansıması bu araştırmanın önemini
vurgulamaktadır. Konuşma becerilerinin eksikliğinin öğretmen adaylarının kötü telaffuzları ile
anlamlı bir ilişkisi olduğundan yola çıkılmıştır Çalışmanın evrenini Edirne ili Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğrencileri ile öğretim elemanları örneklemi ise Almanca Öğretmenliği Bölümü
son sınıf öğrencileri ile onların ders hocaları oluşturmaktadır. Almanca öğretmenliği bölümü
öğrencilerinin ve ders hocalarının öğrencilerin düzgün almanca konuşma konusunda
yetersizliklerini farkında olmalarına katkı sağlamak ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesinde
çözüm önerilerinin olduğunu göstermek bu çalışmanın önemine işaret etmektedir. Bu çalışma için
toplanan veriler yarı yapılandırılmış iki ayrı anketten oluşmaktadır. Anketlerden birisi ders
hocalarına yönelik 15 sorudan, diğeri öğrenciler için 18 sorudan oluşmaktadır. Sorular kişilerin
demografik bilgilerine yönelik şıklı sorular, likert tipli sorular ve açık uçlu sorulardan oluşmak
üzere 3 ayrı bölüme ayrılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından öğrencilere ders esnasında
uygulanmış, öğretim elemanlarına ise tek tek dağıtılmış iki gün sonra kendilerinden toplanmıştır.
Çalışma nitel bir çalışmadır ve karma metot ile betimleme modeli şeklinde oluşmuştur. Çalışmanın
sonunda bu problemin azaltılmasına ve zamanla ortadan kalkmasına ilişkin aktivitelerin ve sürecili
çalışmaların almanca bölümü öğrencilerinin eğitim süresince olması gerçeğinin altı çizilerek ayrıca
şimdiye kadar kendini bu konuda yetiştirememiş mezunlarımızın da kendilerini bu konuda
yetiştirebilmeleri için onlara yönelik çözüm önerileri geliştirilip sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Almanca öğretmen adayları, sesletim eğitimi, telaffuz, almanca
konuşma becerisi
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AZINLIĞINA ÖRNEK BİR OKUL MODELİ NÜVVAB
ERHAN VATANSEVER 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
erhan_vatansever@mynet.com

Bilindiği üzere Balkan coğrafyası Osmanlı Devleti'nin yıkılıp yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurulmasından sonra Türk nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. 1990 yılından sonra bölgede
bulunan ülkelerde demokrasinin yönetim şekli olarak benimsenmesinden sonra bölge ülkelerinin
Türkiye ile olan ilişkileri hızlı bir şekilde gelişmiştir. Bu ilişkilerin gelişmesi neticesinde bu
ülkelerden üniversite eğitimi için özellikle çok sayıda Türk öğrenci ülkemize gelmeye
başlamıştır. Yaptığımız çalışmalar ve gözlemler sonucunda görülmüştür ki Balkan ülkelerinden
gelen bu öğrencilerin ülkemizde kaliteli bir üniversite eğitimi alabilmeleri ve aldıkları bu kaliteli
eğitimi ülkelerine döndükleri zaman gelecek nesillere daha iyi aktarabilmeleri için bazı
planlamaların yapılması gerekmektedir. Bu amaçla biz bu çalışmamızda Balkan ülkelerinde
yaşayan Türk azınlığı için örnek teşkil edebilecek olan Nüvvab okulunu günümüz eğitim sistemine
uyarlanmış şeklini örnek vermeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Balkan, Türk Azınlığı, Eğitim, Okul, Nüvvab
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(4611) MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ
DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN
SOSYO-KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ
SELİN TUNA 1, HATİCE AKKOÇ 1
1

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
selintuna@outlook.com

Günümüzde matematiği öğrenme ve öğretme sürecinde teknolojik araçların kullanımı önem
kazanmıştır (Ball ve Stacey, 2005). Buna paralel olarak son yıllarda ülkemizde yayımlanan
matematik öğretim programlarında da bilgi ve iletişim teknolojilerinin sistemi tamamlayıcı bir rol
üstlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır (MEB, 2005, 2013). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
matematik öğretimine başarılı bir şekilde entegre edilmesi için öğretmenler anahtar bir rol
üstlenmektedirler. Öğretmenlerin sahip olması gereken pedagojik bilginin ve alan bilgisinin dışında
teknoloji bilgisi de önem kazanmaktadır. Öğretmenlerin bu üç unsuru harmanlama yeteneği, her
öğretmenin kendi yorumunu gerektirdiğinden kişiden kişiye farklılaşabilmektedir. Öğretmenlerin
teknolojiyi öğrenme ve öğretme ortamına uyarlamasını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunların
başında öğretmenin matematik bilgisi, pedagojik bilgisi, teknoloji ile ilgili deneyimleri, çalıştığı
kurumun şartları, hizmet-içi eğitimler, matematiğin öğrenimi ve öğretimi hakkındaki inançları
gelmektedir. Sosyo-kültürel açıdan bakıldığında teknoloji kullanımı, sadece bilişsel süreçleri
düzenlemek için değil aynı zamanda sınıflardaki uygulamaları birbirinden farklılaştıran bir araç
olarak da görülmektedir (Goos, 2005). Bu bakımdan sosyo-kültürel bakış açısıyla yapılan
araştırmalara, Vygotsky’nin (1978) ilk olarak çocuk gelişimde ortaya attığı “yakın gelişim alanı”
çalışması ön ayak olmaktadır. Vygotsky’e (1978) göre “yakın gelişim alanı”, bir kişinin bağımsız
problem çözme yeteneği ile bir uzman kılavuzluğunda yapabileceği daha yüksek performans
arasındaki mesafedir. Valsiner (1997), Vygtosky’nin (1978) geliştirmiş olduğu bu alana iki alan
daha ekleyerek “Alan Teorisi”ni oluşturmuştur: Bu teoride “Serbest Hareket Alanı”, bir kişinin
çalıştığı kurum içerisinde onu sınırlayan ve kısıtlayan alanı ifade etmektedir. “Teşvik Edilen
Eylemler Alanı” kişinin resmi ve resmi olmayan mesleki faaliyetlerini kapsayan alandır. Goos
(2012) öğretmenlerin teknoloji kullanımını sosyo-kültürel yaklaşımla araştırdığı çalışmasında
“Alan Teorisi”ne teknoloji faktörünü eklemiştir. Bu çalışma, Goos’un (2012) oluşturduğu teorik
çerçeve doğrultusunda, matematik öğretmenlerinin teknoloji kullanımı ile ilgili görüşlerini sosyokültürel yaklaşım ile incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacına uygun olarak nitel araştırma
deseni kullanılmıştır. Bu araştırmaların amacı, oluşan bir durumun veya davranışın arkasındaki
gerekçeleri nedenleri ile birlikte derinlemesine elde etmektir (Çepni, 2010). Çalışmada nitel
araştırma deseni çeşitlerinden “durum çalışması” deseni kullanılmaktadır. Durum çalışmasının en
önemli özelliği araştırmacıya verilerini derinlemesine inceleme imkânı vermesidir (Yıldırım ve
Şimşek, 2013). Bu araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bir
Anadolu lisesinde görev yapan dört matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama araçları
olarak anket, ders gözlemleri ve mülakat kullanılmıştır. Frid (2000) tarafından geliştirilen ve Goos
ve Bennison (2002) tarafından sosyo-kültürel araştırmalarda kullanılan “Matematiksel İnançlar
Anketi (Mathematical Beliefs Questionnaire)” ile çalışmanın başında okuldaki tüm matematik
öğretmelerinin teknoloji ve matematikle ilgili inanç ve tutumları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin
teknoloji kullanımını doğal ortamında incelemek için gözlem tekniği kullanılmıştır. Son olarak
araştırmanın amacına uygun olarak öğretmenlerin teknoloji kullanımını irdeleyen
yapılandırılmamış mülakat tekniği kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde ilk aşama olarak sekiz
matematik öğretmenine Matematiksel İnançlar Anketi uygulanmıştır. Çalışmanın amacına uygun
verileri elde etmek için amaçlı örneklem çeşitlerinden olan “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi”
kullanılmıştır ve anket analizlerinin sonuçlarına göre dört matematik öğretmeni seçilmiştir. Bu
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öğretmenlerin dersleri gözlemlenip akabinde öğretmenlerle mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler
Goos’un (2012) “Alan Teorisi” çerçevesinde analiz edilmiştir. Okul şartlarında öğretmenlerin
teknoloji kullanımına izin veren unsurlar “serbest hareket alanı”, öğretmenlerin matematik bilgisi,
pedagojik bilgisi ve teknoloji bilgisi “yakın gelişim alanı”, zümre başkanı, araştırmacı ya da diğer
meslektaşları gibi teknoloji kullanımını destekleyen unsurlar “teşvik edilen eylemler alanı”
çerçevesinde tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, sosyo-kültürel yaklaşım, bilgi ve iletişim
teknolojileri, alan teorisi
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(4624) “STS’ PERCEPTIONS ON THE TECHNIQUES AND
FUNCTIONS OF PRE-READING ACTIVITIES”
GÜLDEREN SAĞLAM 1
1

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
gulderentt@gmail.com

In order to comprehend and ultimately enjoy reading a text, a reader must first be engaged in
it. However, many high school students have difficulty engaging with texts for a variety of reasons.
This piloting study was initiated to understand STs’ solutions to this possible future problem of
theirs, and examined the educational and visual value of any reading aids designed to help engage
high school students in the text. Firstly, STs are asked to prepare a lesson plan for a specific unit in
a course book. Secondly, their written pre-reading activities in their 30 lesson plans were analyzed.
Later, their oral reasoning of those written activities were studied during their in class presentations
in the procedure of the course named FLE3010 Teaching Skills. In the piloting study, real students’
reactions were not faced by STs in the real teaching environment. Following the qualitative
analysis, it is found that STs mostly preferred using photographs for educational and visual value as
a reading aid in the pre-reading stage, and they avoided using other educational and visual arts.
Considering the results of the study, teacher trainers could be invited to design clearer syllabus
requiring gradually developed, technique specific pre-reading activities as a set in detailed course
evaluation criteria.
Anahtar Kelimeler: STs, Perceptions, techniques, functions, pre-reading activities,
educational and visual arts

ULEAD 2015 Annual Congress:ICRE

57

(4629) THE EFFECT OF SYNTACTICALLY DIFFERENT
DISPLAY AND REFERENTIAL QUESTIONS ON
STUDENTS’ RESPONSES IN EFL CLASSES
DENİZ YILMAZ 1
1

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

denizyilmaz@uludag.edu.tr
There have been many studies investigating display and referential questions in language
classes. Although display questions were generally found to outnumber referential questions which
are considered to resemble real interaction more, classrooms prioritizing the interactional
objectives have not been observed much in terms of display and referential questions. Therefore, a
lesson including 10 intermediate level students and a native teacher with the objective of interactive
and speaking skills was videotaped and the transcriptions of interactions between the teacher and
students were analyzed so as to find out the frequency of display and referential questions,
syntactical differences between them and their effects on students’ answers. The results showed
that referential questions accounted for nearly three quarters of total questions and students
apparently gave longer responses to them compared to much evidence in literature. Also, the
teacher changed question types and syntactical structures of questions during conversations.
Implications were made on the results which were also compared with other studies in literature.
Anahtar Kelimeler: Question types, Classroom Interaction, Syntactical differences,
Elicitation
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(4631) ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ: YENİ
EĞİLİMLER VE KURGULAR
YILDIRIM TUĞLU 1, AYTEN GENÇ 2
1
2

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
yldrm39@yahoo.de

Erken yaşta yabancı dil öğretimi bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de eğitim gündeminin
sıcak konularından biridir. Erken yaş ile kastedilen hangi yaştır ve çocuklara en erken hangi
yaşlarda yabancı dil öğretilmeli? Bu bağlamda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yeni
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, yabancı dil öğretmeni adaylarla 14 haftalık bir sürede
kuramsal temele dayanan uygulamalı çalışmalar yürütülmüş ve süre sonunda bu sürece ve süreçte
karşılaştıkları şu sorulara ilişkin görüşleri alınmıştır: Türkiye’de çocuklar hangi yaşlarda yabancı
dil öğrenmeye başlamalı? Verimli yabancı dil öğretimi için çocuklara hangi yol/yöntem/
malzemelerle öğretim uygulanmalı? Ülkemizde yabancı dil öğretmeni yetiştiren
programlarda Çocuklara Yönelik Yabancı Dil Öğretimi adı altında 2 saati teori 2 saati uygulama
toplamda 4 saatlik bir ders bulunmaktadır. Adayların programlarla ve söz konusu dersin programda
yeri, ağırlığı ve yeterliliği konusunda da görüşleri alınmıştır. Araştırma soruları arasında, söz
konusu dersin/derslerin daha fazla ve daha farklı konseptte olup olmayacağı, adayların nasıl daha
iyi hazırlanabileceği ve hedef gruba yönelik malzeme tasarlayabileceği bulunmaktadır Gönüllü 39
Almanca öğretmen adayının görüşlerinin alındığı ve değerlendirildiği bu araştırma, betimsel
tarama modelinde desenlenmiştir. Yarı yapılandırılmış açık uçlu soruların geliştirilmesinde alan
uzmanlarının desteği alınmıştır. Betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri ile veriler
değerlendirilmiştir. Sonuçlar, nitel verilerin sayısallaştırılmasında kullanılan yüzde ve frekans ile
belirtilmiş ve katılımcı görüşlerinden örnekler sunulmuştur. Elde edilen bulgular
değerlendirildiğinde, yabancı dil öğretiminin erken yaşta başlamasının yararlı olabileceği; fakat
bunun için de günümüz teknoloji çağı çocuklarına yönelik, onların ilgilerini çekebilecek ve
alışılmışın dışında yeni perspektifler ile konseptlere başvurulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erken Yaşta Yabancı Dil (Almanca) Öğretimi, Malzeme Tasarımı,
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
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(4632) DÜNÜN VE BUGÜNÜN YEREL ALMANCA DERS
KİTAPLARI
AYTEN GENÇ 1, YILDIRIM TUĞLU 2
1

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
yldrm39@yahoo.de

Geçmişten günümüze ülkemiz ilk- ve ortaokullarında birinci yabancı dil olarak İngilizce,
Almanca ve Fransızca okutulmaktadır. 2000’li yıllardan itibaren globalleşmenin de etkisiyle
İngilizcenin okulların büyük bir çoğunluğunda okutulması söz konusu olmuştur. Günümüzde
okulların %99’unu aşan bir oranda İngilizce okutulmaktadır. Almanca, Fransızca okutulan
okulların sayısı oldukça sınırlıdır; bu diller daha çok ikinci yabancı dil olarak öğretilmektedir.
Okullarda okutulan gerek birinci gerekse ikinci yabancı dil derslerinin kitap, CD vs. gibi öğretim
malzemeleri her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak ilan edilmektedir. Komisyonlar
ve özel yayınevleri tarafından üretilen yerel öğretim ders kitapları daha çok devlet liselerinde ve
bazı özel okullarda okutulmaktadır. Bir çok özel okulda ise Bakanlığın onayladığı ithal ders
kitapları tercih edilmektedir. Ülkemizde okutulan yabancı dil ders kitapları, geçmişte ders kitabı,
alıştırma kitabı, öğretmen kitabı, kaset/CD gibi öğretim malzemelerinden oluşmaktaydı.
Günümüzde ise gelişen teknolojinin etkisiyle öğretim malzemelerine blog, akıllı tahta, online
uygulamaları gibi değişiklikler eklendi. Bu çalışmada, geçmişte ve günümüzde yabancı dil olarak
Almanca derslerinde okutulan ders kitapları örnekler üzerinden karşılaştırmalı olarak tanıtılacaktır.
Karşılaştırma sonrasında yerel ders kitaplarındaki değişiklikler ve gelişmeler ele alınacaktır. Yerel
ders kitabı pazarının durumu ve yapılması gerekenlere ilişkin öneriler irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Almanca Öğretimi, Yerel Almanca Öğretim Malzemeleri,
Akıllı Tahta Uygulamaları
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(4633) TÜRKİYE’DE URDU DİLİ ÖĞRETİMİNDE
PAKİSTANLI AKADEMİSYENLERİN ROLÜ
MUSTAFA SARPER ALAP 1
1

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
saralp33@hotmail.com

Türkiye’de herhangi bir yabancı dilin eğitimi için, o dili konuşan bir ülkeden gelen
eğitimcilerin rolü oldukça fazladır. Ülkemizde yıllardan beri İngilizce öğretmek ve kaliteyi
arttırmak için Amerika’dan ve İngiltere’den öğretim elemanlarıyla gerek üniversitelerde gerekse dil
kurslarında eğitim seviyesi gittikçe artmaktadır. Ülkemizde faal urdu dili eğitimi veren
üniversitelerimizde de yıllardan beri yabancı hocalar ülkemize gelmektedir ve Urdu dili dersleri
vermektedirler. Türkiye’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Öğretim üyesi
olarak çalışan Prof. Dr. Ahmet Bahtiyar Eşref en ünlü Urdu dili hocalarımızdandır. Prof. Eşref’in
Urdu diline kazandırdığı birçok Urdu dili mezunu bulunmaktadır. Hatta yetiştirdiği birçok mezun,
seçkin üniversitelerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Eşref ile
birlikte Ankara üniversitesinde Pakistan’ın en değerli profesörleri Prof. Dr. Anvar Ahmad, Prof.
Dr. Saaded Saed, Prof. Dr. Mian Mushtaq, Dr. Furkan Hamit ve Konya Selçuk Üniversitesi’nde
Prof. Dr. Ahmet Newaz görev yapmışlardır ve yapmış oldukları verimli çalışmalarla hiçbir zaman
unutulmamışlardır. Pakistan’dan gelen öğretim üyeleri genellikle Urduca – Türkçe ve Türkçe –
Urduca çeviriler üzerine çalışmışlar, Türk öğrencilerle konuşma çalışmaları yapmışlardır.
Pakistanlı akademisyenler öğrencilere ders vermenin yanında onlara danışmanlık, lisans tezi ve
yüksek lisanstaki çalışmalarında da yardımcı olmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Pakistan, Urdu, Eğitim, Üniversite
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(4634) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL
ÖĞRENMEDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN
BELİRLENMESİ
ESRA YALÇINTAŞ 1
1

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

yalcintasesra@gmail.com
Lisans derecesi almış olanlara ilgi duydukları bilim dalında yüksek lisans ya da doktora
öğrenimi yaparak uzmanlaşma olanağı sağlayan lisansüstü eğitimin işlevleri (Oğuzkan, 1981),
bilim ve sanat üretmek, yaymak, toplumsal sorunları doğru algılamak ve sorunlara çözüm önerileri
geliştirmek ve üst düzey insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde belirtilmektedir
(Arıcı, 2001). Bu işlevler doğrultusunda, lisansüstü eğitimin önemi günümüzde giderek artarken,
belli koşulların ve alt yapıların sağlanması da zorunlu kılınmaktadır (Çıkrıkçı-Demirtaşlı, 2002, s.
62). Bu koşulların ve alt yapıların en nihai ve öncelikli olanı da yabancı dildir. Dünyada artık
hemen her bilim dalı için bilim dili “İngilizce” dir. Özellikle tez çalışmalarında ilgili alan yazınının
taranmasında yabancı dil yeterliği önemlidir. Bu konudaki yetersizlik, genç bilimcilerin alanla ilgili
yurt dışındaki gelişmeleri izlemelerini engellerken (Çıkrıkçı-Demirtaşlı, 2002, s. 69) öğrencilerin
tez çalışmalarındaki verimliliği de düşürmektedir. Bu nedenle lisansüstü eğitim yapacak olan
öğrencilerin lisansüstü öğrenime başlamadan önce yabancı dil bilgilerinin yeterli düzeyde olması
sağlanmalıdır. Günümüzde, doktora öğrenimine başlamak için yabancı dil sınavından belirlenmiş
bir puanın alınmasının istenmesi (Karaman ve Bakırcı, 2010, s. 107) yabancı dil öğrenmeyi zorunlu
kılmıştır. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, yabancı dilin gerekliliği ve önemi
anlaşılmaktadır. Ancak ülkemizde, yabancı dil öğreniminde ve öğretiminde, ezberci ve geleneksel
eğitim sisteminin devam etmesi, uygulamaya yönelik derslerin az olması ya da hiç olmaması,
kaynak edinme ve mevcut dil kurslarının oldukça masraflı olması, yabancı dile sınav ya da ders
geçme kaygısıyla çalışılması gibi nedenlerle ortaya çıkan yabancı dil problemleriyle
karşılaşılmaktadır. Karşılaşılan bu problemlerin sonucunda da yabancı dil öğretiminden ve
öğreniminden istenilen verim alınamamakta ve yabancı dil, özellikle lisansüstü eğitim alan
öğrenciler için giderek artan bir sorun haline gelmektedir. Öncelikle yapılması gereken, bu
sorunları belirlemek ve en kısa sürede ortadan kalkmalarını sağlayacak çözüm yollarıyla mevcut
güçlükleri gidermek olmalıdır. Bu araştırmada, lisansüstü eğitim almakta olan öğrencilerin
doktoraya hazırlık sürecindeyken yabancı dil öğrenmede karşılaştıkları problemler ve yabancı dil
öğrenmenin güçlükleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Veriler, çeşitli devlet
üniversitelerinde lisansüstü öğrenim görmekte olan 30 yüksek lisans öğrencisine “Yüksek Lisans
Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenmede Karşılaştıkları Problemlerin Belirlenmesi” adlı yarı
yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, yabancı
dilin öğretiminde ve öğreniminde klasik eğitim anlayışının sürdürülmesi, yabancı dil eğitimine
küçük yaşlarda başlanmaması ya da temelin eksik olması, alan uygulamasının eksikliği gibi
problemlerin öne çıktığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Lisansüstü eğitim, yüksek lisans öğrencisi, yabancı dil, yabancı dil
öğrenimi ve öğretimi
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(4636) AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİNİN VÜCUDUMUZDA
SİSTEMLER ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE
ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL YARATICILIĞINA ETKİSİ
BURAK KİRAS 1, BEHİYE AKÇAY 2
1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ,
BOLU
2

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
burakkiras@gmail.com

Ülkelerin kalkınma düzeyleri, eğitime verdiği önemle, bu alanda yaptıkları doğru reformlarla
ilişkilidir. Gelişen teknoloji ve yapılan araştırmalarla, daha iyi ve etkili öğretim için yeni öğretim
yöntemlerine yönelme gerçekleşmektedir. Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı aktif öğrenme yöntemi,
alternatif öğretim yöntemlerinden biridir. 1991’de Bonwell ve Eison’ın yayınladığı “Active
Learning; Creating Excitement in the Classroom” adlı kitapla aktif öğrenme popüler hale gelmiştir.
Ülkemizde ise 2004 Fen ve Teknoloji Programı ile eğitim uygulamalarında kullanılmaya
başlanmıştır. Aktif öğrenme, öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrenene
öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile ilgili karar alma ve özdüzenleme yapma fırsatlarının verildiği
ve karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya
zorlandığı bir öğrenme sürecidir. Yaratıcılık genel bir alanken bilimsel yaratıcılık problem çözme,
hipotez oluşturma, deney tasarlama gibi yönleriyle daha özel bir alandır. Örneğin bir insan kimya
veya fizikte yaratıcı iken resim veya müzikte yaratıcı olmayabilir. Bu nedenle bilimsel yaratıcılığı,
yaratıcılıktan ayırmaya ihtiyaç vardır. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda, çeşitli konuların
öğretiminde aktif öğrenmenin birçok yönden etkisi ölçülmüştür. Ancak yedinci sınıf
“Vücudumuzda Sistemler” ünitesinin aktif öğrenme yöntemleriyle öğretimini konu alan bir çalışma
yapılmamıştır. Ayrıca yaratıcılık konusu çok çalışılan bir alan olmasına rağmen bilimsel yaratıcılık
ile ilgili çalışmalar kısıtlı sayıdadır. Araştırmanın amacı; aktif öğrenme yönteminin, yedinci sınıf
Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuzda Sistemler” ünitesinin öğretiminde öğrencilerin bilimsel
yaratıcılığına etkisini incelemektir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili, Bağcılar ilçesinde bulunan ilköğretim okullarının
7. sınıfında okuyan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim
öğretim yılında İstanbul ili, Bağcılar ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nun 7.
sınıfında okuyan 70 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak "Bilimsel Yaratıcılık
Ölçeği" kullanılmıştır. Hu ve Adey (2002) tarafından geliştirilen, Pekmez, Aktamış ve Taşkın
(2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği, 6 açık uçlu sorudan
oluşmaktadır. Ölçek maddeleri bilimsel yaratıcılık düzeylerinden özgünlük, esneklik ve
yaratıcılık ölçütlerine göre değerlendirilmektedir. Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin güvenirliğini
belirlemek için ilköğretim okulu 7. sınıfta öğrenim gören 79 öğrenciye uygulanmış, öğrencilerin
maddelere verdiği cevaplar iki bilim uzmanı tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve Pearson ilişki
katsayısı puanlarının ortalamasının 0,94 olduğu görülmüştür. Dört hafta boyunca kontrol grubuna
mevcut program düz anlatım ve ders kitabı kullanılarak anlatılırken, deney grubuna aynı ünite aktif
öğrenme teknikleriyle anlatılmıştır. Ölçekle elde edilen öntest ve sontest verileri t-testi kullanılarak
analiz edilmiştir. Deney ve kontrol grubunun son test puanlarını karşılaştırdığımız zaman, .001
anlamlılık düzeyinde deney grubu son test puanları lehine anlamlı bir farklılığın ortaya çıktığını
görüyoruz (p= .000). Bu sonuçlar bize, “Vücudumuzda Sistemler” ünitesinin öğretiminde aktif
öğrenme tekniklerinin mevcut Milli Eğitim programına göre öğrencilerin bilimsel yaratıcılığını
artırmada daha etkili olduğunu göstermektedir. Deney grubu son test puanlarını bilimsel yaratıcılık
ölçeği alt boyutları açısından ele aldığımızda; akıcılık alt boyutunda ön test ve son test puanları
arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p= .860). Yani aktif öğrenme yöntemi bilimsel
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yaratıcılığın akıcılık alt boyutuna etki etmemektedir. Esneklik (p= .000) ve özgünlük (p= .000) alt
boyutlarında ise ön test ve son test puanları arasında, son testler lehine anlamlı farklılık olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu sonuçları temel alarak, aktif öğrenme yönteminin bilimsel yaratıcılığın
esneklik ve özgünlük alt boyutlarına olumlu yönde etkisi olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: aktif öğrenme, bilimsel yaratıcılık, fen eğitimi
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(4638) DİL ÖĞRENİM SÜRECİNDE ALMANCA
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYGI TUTUMLARINA
İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
DİDEM YILMAZ 1, SEVİNÇ SAKARYA MADEN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
24yilmazdidem@gmail.com

Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 1., 2., 3. ve 4.
sınıf öğrencilerine yarı yapılandırılmış bir anket uygulanarak dil öğrenim sürecinde ne ölçüde kaygı
yaşadıkları incelenmiş, yaşanan kaygı düzeyi ile cinsiyet arasında bir ilişki olup olmadığı, daha
önce öğrenilmiş olan başka bir dilin yeni dil öğreniminde kaygı oluşturup oluşturmadığı, bireylerin
en çok hangi dil becerisiyle alakalı kaygı yaşadığı ve kaygının nedenlerinin ne olduğu
araştırılmıştır. Betimsel tarama modeliyle elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analiz
teknikleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların yabancı dil öğreniminde kaygı
durumları: cinsiyet, başka bir yabancı dil bilme durumları, dil becerilerine göre değişen kaygı
durumları ve kaygının nedenleri alt temalar olarak belirlenmiştir. Sonuçlar nitel araştırmaların
sayısallaştırılmasında kullanılan yüzde ve frekans yöntemi ile sunulmuş ve katılımcı görüşlerinden
örnekler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğrenimi, Kaygı, Dil Becerileri
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(4640) PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK TUTUMLARI
VE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME İLE İLGİLİ
ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ
MEHMET BAHAR 1, ZEKERİYA NARTGÜN 2, MUSTAFA YILMAZ 3
1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ,
BOLU
2

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ, BOLU
3

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
mustafayilmaz.fen@gmail.com

Günümüz ortaöğretim fizik, kimya ve biyoloji programları incelendiğinde öğrenme-öğretme
yaklaşımı olarak, yapılandırmacı yaklaşımın temelinde yer alan ve bu yaklaşımın öğrenmeyi
sağlayan en güçlü yollardan biri olarak vurguladığı araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenmenin esas
alındığı görülmektedir. 2010–2011 eğitim öğretim yılından itibaren Yüksek Öğretim Kurulu’nun
aldığı karar doğrultusunda pedagojik formasyon eğitimi alan bireylerin öğretmen olabileceği göz
önünde bulundurulursa; pedagojik formasyon eğitimi alan fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden
mezun olan bireylerin ortaöğretim programlarının benimsediği öğrenme–öğretme anlayışını ne
şekilde uygulayabilecekleri araştırmaya değer nitelik kazanmaktadır. Bireyin sahip olduğu
tutum, davranışlarını yönlendiren unsur olarak kabul edildiğinden ve öğrenci davranışlarını
değiştirebilmek için gerekli olan bu davranışları gösterebilme konusundaki inanışın bireyin sahip
olduğu öğretmen yeterliliği olarak belirtildiğinden pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan
fizik, kimya ve biyoloji öğrencilerinin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumları ve öğretmen
yeterlilikleri onların öğretim programının benimsediği felsefeye uygun öğretim
gerçekleştirebileceğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı
pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumları ve
öğretmen yeterliklerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın modelini genel tarama
modellerinden ilişkisel tarama modeli oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu 2014–2015
akademik yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitimini tamamlayan fizik
(N=12), kimya (N=22) ve biyoloji (N=21) bölümü öğrencilerinden oluşan toplam 55 kişiden
meydana gelmektedir. Katılımcılara veri toplama aracı olarak Evrekli, İnel, Balım ve Kesercioğlu
(2009) tarafından geliştirilen, yapılandırmacı yaklaşıma yönelik olumsuz tutum (8) ve
yapılandırmacı yaklaşıma yönelik olumlu tutum (11) alt boyutlarından oluşan, 5’li likert tipi “Fen
Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Ölçeği” ve Karadağ (2007) tarafından
geliştirilen, öğrenci (9), öğretimi planlama (7), öğretim süreci (31) ve ölçme ve değerlendirme (8)
alt boyutlarından oluşan, 5’li likert tipi “Yapılandırmacı Öğrenme ile İlgili Öğretmen Yeterliliği
Ölçeği” uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda her iki ölçeğin alt boyutlarına ait güvenirlik
katsayılarının (α= .80 ile α= .95) arasında değerler aldığı dolayısıyla her iki ölçeğin de güvenilir
olduğu söylenebilir. Katılımcıların yapılandırmacı yaklaşıma yönelik olumsuz tutumlarının düşük
(X=2), olumlu tutumlarının orta düzeyin üzerinde (x=3,78), öğretmen yeterliliği ile ilgili her bir alt
boyuta ilişkin yeterliliklerinin orta düzeyin üzerinde (X=3,45–X=4.00) olduğu görülmektedir.
Bölümler arasında alt boyutlara ilişkin farkları tespit etmek amacıyla yapılan Kruskal Wallis HTesti sonuçlarına göre bölümler arasında yapılandırmacı yaklaşıma yönelik olumsuz tutum ve
öğretim süreci ile ilgili öğretmen yeterlilikleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu farkların
hangi bölümler arasında oluştuğunu belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U-Testi
sonuçlarına göre Bonferroni düzeltmesi sonucu biyoloji bölümü öğrencilerinin yapılandırmacı
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yaklaşıma yönelik olumsuz tutum puanlarının kimya bölümü öğrencilerine göre anlamlı düzeyde
yüksek olduğu, öğretim süreci alt boyutu ile ilgili öğretmen yeterlilikleri bakımından anlamlı farkın
hangi bölümler arasında kaynaklandığına ilişkin bulguya rastlanmamıştır. Yapılandırmacı
yaklaşıma yönelik tutum ve öğretmen yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson
Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Katılımcıların öğrenci, öğretimi
planlama, öğretim süreci, ve ölçme ve değerlendirmeye yönelik öğretmen yeterliliği alt
boyutlarından aldıkları puanlar ile yapılandırmacı yaklaşıma yönelik olumsuz tutum puanları
arasında orta düzeyde ve negatif, yapılandırmacı yaklaşıma yönelik olumlu tutum puanları arasında
orta düzeyde ve pozitif ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular eleştirel bir
yaklaşımla yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacılık, Pedagojik Formasyon, Tutum, Öğretmen Yeterliliği
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(4642) YAZINSAL BİR ÜRÜN OLARAK SESLİ
KİTAPLARININ OKUMA DERSLERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ
VE KULLANILABİLİRLİĞİ
HARUN GÖÇERLER 1, HİKMET ASUTAY 2
1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
hgocerler@nku.edu.tr

Teknolojinin eğitimde kullanımının belirgin derecede artmaya başladığı 60'lı yıllardan
itibaren üretime yönelik dilsel becerilerin de yabancı dil derslerindeki konumu belirgin bir şekilde
değişime uğramıştır. Dinleme becerilerinin önemi çerçevesinde yapılan saygın araştırmalar ve
ardından konuşma becerisinin derslerdeki yeni konumu konusundaki yaklaşımlar söz konusu
teknolojik gelişmelere paralel olarak özel bir anlam kazanmıştır. 60'lı yılların ortalarından itibaren
kasetler, CD'ler, videolar, v.b. derste vazgeçilmez kullanım imkanları ve alıştırma tiplerini
beraberinde getirmiştir. Bu yenilikler yabancı dil dersleri alanında da farklı araştırmalara imkan
sunmuştur. Bugün yabancı dil eğitimi alanındaki yeni araştırmalara göre dil öğrenme sürecinin
kavrayıştan başlayarak, işleme ve üretmeye doğru ilerleyen bir dilsel yetiler bütünü olduğu
söylenebilir. Bu tespitten yola çıkarak bu çalışmada "Sesli Kitaplar" araştırma nesnesi olarak ele
alınmış ve analitik bir çalışma yapılmıştır. Sesli kitaplarının araştırma nesnesi olarak seçilmesinin
sebebi ise hem yazılı içeriğe sahip olması, hem de bunu destekleyici bir dinleme CD'si
kullanımının mümkün olmasıdır. Aynı zamanda bu bileşim ile öğrenciler okuma, dinleme ve
konuşma becerilerini eş zamanlı olarak ilerletme ve uygulama gibi yeni bir imkana da sahip
olmaktalar. Tabii ki konu farklı bakış açılarına göre de yorumlanabilir. Fakat yukarıda bahsi geçen
noktalardan dolayı bu çalışmada söz konusu olan, dil derslerinde dinleme kitaplarının kullanım
olanakları ve özellikle konu odaklı tartışmaya açık olan okuma dersleridir. Bu yüzden bu çalışmada
sesli kitaplardaki yazınsal metinlerin duyma-okuma destekli materyal olarak dil dersleri için
özellikle sözel becerilerin gelişimi açısından faydalı olup olamayacağı ya da nasıl faydalı
olabileceği konusunda eleştirel sorular yöneltimiştir. Dolayısıyla çalışmanın asıl amacı aynı
zamanda yazınsal metin olarak bu tarz kitapların dinleme CD'si desteği ile bir paralellik içerisinde
okuma ve belki de konuşma dersleri içerisinde yer bulup bulamayacaklarını tartışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Okuma Dersi, Sesli Kitaplar, Konuşma Becerisi, Yeni Medyalar, Dil
Dersi.
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(4645) MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNE İLİŞKİN
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
AYSE ELİTOK KESİCİ 1, AYŞEGÜL KIZILKAYA 1
1

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ayseoztep09@gmail.com

Bu çalışmanın amacı medya okuryazarlığı dersini veren öğretmenlerin bu derse ilişkin
görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu Aydın
merkezde bulunan 10 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen
nitel veriler bilgisayar ortamında okuma tekniği ile yazılı metin haline dönüştürülerek kodlamalar
yapılıp temalar ve kategoriler oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin yarısı bu
dersle ilgili herhangi bir kursa katılmamış, öğretmenlerin çoğu medya okuryazarlığı konusunda
kendini yeterli hissetmekte, okullarda medya okuryazarlığı dersini işlemek için özel bir sınıf
bulunmamakta, ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarında bazı eksiklikler olduğu ve öğrencilerin
bazı konuları kavramada güçlük yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nitel Araştırma, Medya Okuryazarlığı, Öğretmen Görüşleri
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(4647) DEUTSCH IST SPITZE! ALMANCA DERS KİTABI
ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI
TUĞBA ÇARIKÇI 1, SEVİNÇ SAKARYA MADEN 2
1
2

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
tugbacrk@hotmail.com

Bu bildiride Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü 2012-2013 Eğitim-Öğretim
yılı 20 son sınıf Almanca öğretmen adayının ve Edirne İli 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11G
ve 10A şubeleri öğrencilerinin (35 öğrenci)Deutsch Ist Spitze! Almanca ders kitabı hakkındaki
görüşlerini almak amacıyla uygulanan anketten elde edilen sonuçlar sunulacak ve iki gruptan elde
edilen veriler karşılaştırılarak değerlendirilecektir. Anket soruları “Genel Görünüm”, “Fiziksel
Görünüm”, “İçerik (Metin ve İçerik)”, “Kelime, Cümle Bilgisi ve Dil Bilgisi” ve “Alıştırmalar ve
Değerlendirmeler” olmak üzere beş ayrı başlık altında toplanmış ve Deutsch Ist Spitze! Almanca
ders kitabının Almanca öğretmede ne ölçüde yeterli bir kitap olarak görüldüğü sorusuna cevap
aranmıştır. Bu araştırmada kendilerine anket uygulanan Almanca öğretmen adaylarının ve bu kitap
ile Almanca öğrenen ortaöğretim öğrencilerinin özellikle kitaptaki dilbilgisi yapılarının sunum
biçiminden ve konuların pekiştirilmesinde kullanılan alıştırmalardan ne ölçüde memnun oldukları
irdelenmiştir. Anket sonuçlarının gerek Almanca öğretmen adaylarının, gerekse Deutsch Ist
Spitze! Almanca ders kitabı ile Almanca öğrenen ortaöğretim öğrencilerinin dilbilgisi yapılarının
sunumunu beğenmediklerini ve alıştırmaları yetersiz bulduklarını ortaya koymaları üzerine bu
çalışmada adı geçen kitapta özellikle bu konulara daha ayrıntılı bakılmış ve daha hızlı, etkin ve
kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için neler yapılabileceği tartışılmış ve öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Almanca, Deutsch ist Spitze!, Dilbilgisi, Alıştırma, Etkin ve Kalıcı
Öğrenme
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(4648) KPDS, ÜDS VE YDS (ALMANCA) YABANCI DİL
SINAVLARI İLE KPSS ÖABT YABANCI DİL (ALMANCA)
ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVLARINDA YER ALAN
BAĞLAÇLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
GÖKÇE AYKUT 1, SEVİNÇ SAKARYA MADEN 2
1
2

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
g_aykut@yahoo.com

Yabancı dil her yerde olduğu gibi Türkiye’de de oldukça önemli ve gereklidir. Eğitim ve iş
alanında yapılacak olan herhangi bir başvuruda (Lisansüstü eğitimi görebilmek, akademisyen
olabilmek, öğretim elemanı yetiştirme programına (ÖYP) yerleşebilmek, belirli kamu
kuruluşlarında görev alabilmek ve yabancı dil öğretmeni olarak atanabilmek) belli bir düzeyde
yabancı dil bilme koşulu aranmaktadır. Türkiye’de bir kişinin bir yabancı dili ne düzeyde bildiğini
kanıtlayabilmesi için ise ya ÖSYM tarafından hazırlanan, uygulanan ve değerlendirilen ve zaman
zaman farklı isimlerle anılan KPDS, ÜDS veya YDS sınavlarından birine girmesi veya bu sınavlara
denk sayılan bir belgesinin olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Ancak ÖSYM tarafından merkezi
olarak hazırlanıp uygulanan Almanca Yabancı Dil Sınavlarında zaman zaman istenilen puanların
elde edilememesi sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde ilköğretimden itibaren
yoğun bir dil eğitimi verilmesine rağmen ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda neden istenilen
başarıya ulaşılamadığı, hatta 4 yıl yabancı dilde eğitim alan Almanca öğretmenlik lisans mezunu
öğretmen adaylarının dahi ÖABT Alan Sınavlarında istedikleri sonuçları neden elde edemedikleri
araştırılmıştır. Araştırma rastgele seçilen sınav örneklerinde yer alan bağlaçlar ile
sınırlandırılmıştır. Araştırmada, Almanca yabancı dil sınavlarında daha çok hangi bağlaçlara yer
verildiği, bağlaçlarla ilgili ne tür sorulara yer verildiği, sınavlara girenlerin bağlaçlarla ilgili
soruları ne ölçüde doğru cevaplandırdıkları ve sorulara cevap verirken neden hata yapıldığı
irdelenmiş, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca
Öğretmenliği 4. Sınıf Almanca öğretmen adayları ile yapılan bir uygulamadan elde edilen
verilerden hareketle adı geçen sınavlarda günlük yaşamda sık sık kullanılan bağlaçlar yanı sıra
daha çok Almancada çok nadir kullanılan bağlaçların yer aldığı sorulara yer verildiği, dolayısıyla
bu sorulara doğru cevap verebilmek için Türkiye’de ilk ve ortaöğretim süresince öğretilen yabancı
dil bilgisinin hatta Almanca öğretmenlik lisans programında yabancı dilde alınan eğitimin yeterli
gelmeyeceği, bu sınavlar için sınava giren adayların ayrıca bireysel olarak ek olarak sınava hazırlık
çalışması yapmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: KPDS, ÜDS, YDS, ÖABT, Almanca, Bağlaçlar, Hata Analizi
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(4652) DİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ
GERÇEKLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
HÜSEYİN KOTAMAN 1
1

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

huskotaman@hotmail.com
Bilgi akılda kanıtlandığında gerçek olur. Bu kanıtlamayı yapabilmek için soyutlama
becerisinin gelişmiş olması gerekir. Örneğin, gözümüzün önünde bir sihirbaz uçtuğunda buna
inanmıyoruz çünkü kütle çekişim yasası gereği bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Soyut
düşünme becerisi henüz gelişmemiş okul öncesi çocuklar ise gerçeğe dair bu kanıtlamayı
yapamazlar. Çocuklar gerçek konusunda dış kaynaklardan gelen bilgilere bağımlıdırlar. En
güvendikleri dış kaynaklardan biri de öğretmenleridir. Öğretmenlerin doğa yasaları ile çelişen
şeyleri gerçek olarak sunmaları çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilir. Öğretmenlerin kendi
gerçek algıları bu nedenle önemlidir. Dini öyküler zaman zaman gerçek dışı unsurlar içerirler.
Çocuklar bunların mecazlı anlatım olduğunu bilmezler. Bu nedenle öğretmenlerinin konu ile ilgili
açıklamaları önemlidir. Bu çalışmada öğretmenlere Hz Musa’nın Sopası isimli kısa bir öykü
okunmuştur. Öykünün ardından öğretmenlerin şu soruları yanıtlamaları istenmiştir: 1) Hz Musa
sadece asasını yere vurarak kurumuş bir çeşmeden su akıtabilir mi? 2) Birinci soruya verdiğiniz
yanıtın nedenini bir cümle ile açıklayınız. Araştırmaya katılan 108 okul öncesi öğretmenin %82.4’u
Hz. Musa’nın böyle bir şeyi başarabileceğine inandıklarını belirtmişlerdir. Bu grubun %83’ü
verdikleri yanıtı dini inançları ile gerekçelendirdiler. Bu sonuçlar okul öncesi öğretmenlerimizin
gerçek konusunda yeterince gelişmediklerini göstermektedir. Öğretmenlerimizin yetişmesi
sırasında bilim felsefesine ilişkin derslere yer verilmesi gerekmektedir. Bilgi kuramı, bilim
felsefesi, bilimin tarihsel gelişimi, bilimsel bilginin ve düşünmenin ilkeleri, ispat yöntemleri, aklın
ilkeleri öğretmen adaylarımıza ve öğretmenlerimize öğretilmelidir. Böylece öğretmenlerimiz
gerçek ile doğaüstünün farkını anlayabilirler. İnanç ve bilimi birbirine karışmamayı öğrenirler.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmenliği, gerçeklik algısı, din.
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(4653) PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS ON
LANGUAGE SPEAKING ANXIETY IN FOREIGN
LANGUAGE CLASSES
SABRİYE SENER 1, NEBİYE YİLMAZ 2
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MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSİTY
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MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSİTY
sa.sener@yahoo.co.uk

This paper aims at investigating the perceptions of pre-service teachers’ foreign language
speaking anxiety. It also aims to reveal their instructors' perceptions and suggestions on learner
anxiety. The participants of the study include in total 70 pre-service teachers, 28 first and 42 fourth
year English Language Teaching Department (ELT) students and 3 instructors of Muğla Sıtkı
Koçman University. In the study a mixed design research methodology was employed. To this end,
firstly the participants were administered the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS)
developed by Horwitz et al., (1986). Then the qualitative data were gathered by means of the semistructured interviews from six students who completed the questionnaire and finally, three ELT
department instructors were interviewed to gather qualitative data. The analyses of the quantitative
and qualitative data revealed that participants experienced foreign language anxiety and anxiety
provoking situations were found to be making mistakes, fear of negative evolution, immediate error
correction, competitive classroom environment, formal/artificial language use, peer pressure that
affects students' English language learning anxiety.
Anahtar Kelimeler: foreign language classroom anxiety, speaking anxiety, studentinstructor.
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(4654) TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI DERSİNİN
SAKATLAR DERNEĞİ İLE BERABER YAPILMASI
SEFA BULUT 1, HİLAL SARI 1, ÖMER AŞIK 2
1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

2

BOLU SAKATLAR DERNEĞİ BAŞKANI
sefabulut22@gmail.com

Eğitim fakültelerimizde Topluma Hizmet Uygulaması dersi vardır. Bu ders son yıllardaki
müfredat değişikliği ile programa konmuştur. Üç kredilik bu ders her bölümde vardır. Bazı
bölümlerde birinci döneme bazı bölümlerde de 2. döneme konmuştur. Bu ders genellikle
4.sınıflarda vardır ve temel amacı öğrencilerin eğitim gördükleri alan ile ilgili olarak, sosyal bilinci
geliştirmek, sosyal girişimciliklerini arttırmak ve sosyal sorumluluğu arttırmaktadır. Ancak
uygulumda bazı sıkıntılar doğmaktadır. Dersin amaç ve içeriğinin tam olarak anlaşılmamasından
dolayı, öğrenciler kendileri proje üretmek ve uygulamak yerine, öğretim üyelerini sık sık
seminerlere ve derslere çağırmakta ve kendileri yapması gereken şeyleri öğretim üyelerine
yaptırmaktadırlar. Yada uygulama amacını aşarak, sadece kitap toplama, çöp toplama yada atık yağ
toplama gibi daha basit aktivitelere indirgenmektedir. Oysaki her bölümde ve branşta öğrencilerin
yaratıcıklarını geliştirecek, yeni fikirleri olan, grup ve ekip çalışmasını içeren, bir kerelik değil bir
sürece yayılmış, çok yaratıcı ve orjinal projeler üretilebilmektedir. Bu çalışma da da Rehberlik ve
Psikolojik Danışma 4. sınıf öğrencilerinin, Sakatlar Derneğindeki, engelli bireylerle yaptıkları
psikolojik danışma görüşmeleri ve Sakatlar Derneği ile olan çalışma anlatılacaktır. Sakatlar
Derneği Türkiye genelinde organize olmuş, büyük ve yaygın bir sivil toplum kuruluşudur. Sakatlar
Derneği Bolu şubesi ise 2014 yılı yazında açılmıştır. Valilik tarafından İl Özel İdare binası alt
katında bu dernek için tahsis edilen bir buluşma yeri ve kafe ardır. Bu mekan aynı zamanda
Bolu’nun en işlek caddelerinden İzzet Baysal Caddesi üzerindedir. Yine İzzet Baysal Caddesi de 2
yıl önce trafiğe tamamıyla kapanmış ve engelli bireylerin kolayca hareket edebilecekleri bir yol
haline getirilmiştir. Eğitim Fakültesi içerisinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana
Bilim Dalında 4. sınıfların birinci döneminde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması diye bir ders
vardır. Bu ders kapsamında PDR 4. sınıf öğrencileri bir danışanla yüz-yüze bir dönem boyunca
(yaklaşık 14 hafta) görüşme yapmakta, bunu danışanın izni ile kayda almakta, bunun deşifresini
yapmakta ve kayıtlar sınıfta 8-10 kişilik küçük gruplar halinde bir öğretim üyesinin denetiminde
ayrıntılı olarak değerlendirilmekte, öğrenciler öğretim üyesinden yardım ve destek görmektedirler.
Bu ders kapsamında PDR. 4. Sınıf öğrencilerinden 7 kişi bir dönem boyunca sakatlar derneğinde
32 görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmeler bireysel görüşmeler olup daha çok ruh sağlığı sorunları,
stres ve ilişki konularına yoğunlaşmıştır. Projeye katılan bireylerin bu çalışmadan büyük bir
memnuniyet duydukları, görüşme sayısının 10’u bulduğu vakaların olduğu, halan görüşmeye
devam etmek isteyenlerin olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Topluma Hizmet, Engelli Bireyler
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In recent years there have been several alterations in order to improve Turkish education
system. This qualitative study analyses 11 primary school teachers’ opinions on the last educational
reform named as 4+4+4 education reform and 2nd grade English Language Teaching Program
which is one of the outcomes of this change in Turkey. The analysis of the findings indicated that
collaborative works are accepted as the most important element of a successful educational change
considering all the stakeholders’ responsibility and workload. In addition, though participants agree
upon new curriculum design generally and starting FLL at 2nd grade gladly, they think that skill
integration requires being re-designed and starting FLL age should be lowered to 5 year-old in
order to increase the input exposure period causing that most of the learners cannot speak English
language fluently and accurately although they are at university. Based on the participants’
expressions, it is concluded that teachers are faced with problems such as intense curriculum and
lack of material and time. Therefore, 2nd grade curriculum and class hours might be revised, also
language classes might be supported with required materials.
Anahtar Kelimeler: Educational change, young learners, change in ELT, innovations in
language learning and teaching
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1
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Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersinde laboratuvar uygulamalarında kullanılan
bilim yazma aracının öğrencilerin kavram öğrenme düzeylerine etkisini araştırmaktır. Bilim yazma
aracı,Keys, Hand, Prain ve Collins (1999) tarafından geliştirilmiş araştırma-sorgulamaya dayalı bir
yaklaşımıdır.Araştırmanın modeli ön ve son test kontrol gruplu yarı deneysel desendir.
Deney grubunda dersler bilim yazma aracına göre işlenmiş, kontrol grubunda ise dersler ortaokul
sekizinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretmen kitabında yer aldığı şekliyle icra edilmiştir.
Laboratuvar uygulamaları deney grubunda bilim yazma aracı temel alan aktiviteler şeklinde kontrol
grubunda ise öğrencilerin kendilerine verilen talimatları yerine getirdiği geleneksel yaklaşım
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Rize ilinde bir devlet ilköğretim
okulunda 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Sekizinci sınıfta iki ayrı şubede öğrenim gören toplam
50 öğrenci oluşturmuştur. Bu şubelerden deney grubu (N=25) ve kontrol grubu (N=25) rastgele
belirlenmiştir. Çalışmada 15 sorudan oluşan iki aşamalı Kavram Testi veri toplama aracı olarak
kullanılmıştır. Uygulamanın ardından deney grubu ile kontrol grubu arasında, kavram öğrenme
düzeyleri açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark oluşmuştur. Laboratuvar uygulamalarının
bilim yazma aracını temel alan aktiviteler şeklinde gerçekleştirilmesi, laboratuvar uygulamalarının
geleneksel yaklaşımın kullanıldığı aktiviteler şeklinde gerçekleştirilmesine göre öğrencilerin
kavram öğrenme düzeylerini daha çok arttırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Araştırma-Sorgulama, Bilim Yazma Aracı, Kavram Öğrenme
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REASONING: A QUALITATIVE STUDY
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Increasing environmental problems suggest the importance of the moral evaluation of the
relationship between nature and human. In order to address this issue, biology pre-service teachers’
moral reasoning patterns for environmental problems -water problem, climate change and
biological diversity- have been investigated. Nineteen first-year biology education department preservice teachers of Gazi University participated in this study during the fall of 2014-2015 academic
year. Participants have been asked to state their opinions in itemized form with reasoning regarding
to the scenarios for the issues such as water problem, climate change and biological diversity. The
moral reasoning patterns of the pre-service teachers were determined by content analysis.
Evaluation of the participant’s responses to the scenarios for the environmental problems revealed
that pre-service teachers commonly used anthropocentric statements pattern to address their
opinions where as ecocentric moral reasoning patterns were used the least.
Anahtar Kelimeler: Environmental education, environmental problems, moral reasoning
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Bu araştırmada; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
lisans programının Bologna Süreci kapsamında hazırlanan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri
öğrenme çıktıları ile MEB’in hazırlamış olduğu öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma ile verilen öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğrenme
çıktıları ile öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinden formal eğitim sürecini doğrudan ilgilendiren
“öğretme ve öğrenme süreci” ve “öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme” yeterlik
alanlarının ne oranda örtüştüğünün ortaya konması amaçlanmıştır.Bu çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak ise doküman
incelemesi kullanılmıştır. Bu çalışmada eşleştirilen Bologna Süreci öğrenme çıktıları ile
öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri birbiri ile tam olarak örtüşmemekle birlikte, öğretmenlik
mesleği genel yeterliğini temel manada karşıladığı düşünülen öğrenme çıktıları birbiriyle
eşleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular ele alındığında; ilk yeterlik alanı olan öğrenme ve
öğretme süreci ile ilgili olarak alt yeterlik alanlarının birçoğu ile eşleşen öğrenme çıktısı
bulunamamıştır. Materyal hazırlama, öğrenme ortamlarını düzenleme, ders dışı etkinlikler
düzenleme gibi öğretim sürecinin temelini oluşturan alt yeterliklerle ilgili olarak hiçbir öğrenme
çıktısına rastlanmamış olması eğitimciler için oldukça düşünülmesi gereken bir bulgu olarak
düşünülebilir. Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme yeterlik alanında ölçme ve
değerlendirme yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi, değişik ölçme tekniklerinin kullanılması ve
verileri analiz ederek yorumlama alt yeterlik alanlarında öğrenme çıkıtlarıyla eşleşen yeterlikler
olmakla birlikte bu yeterlik alanında da hiçbir öğrenme çıktısıyla eşleştirilemeyen alt yeterlik alanı
da mevcuttur. Ölçme değerlendirme sonuçlarına göre öğrenme-öğretme sürecini gözden geçirmeyle
ilgili bir öğrenme çıktısının olmaması da öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme yeterlik
alanının tam anlamıyla kazandırılamadığını düşündürtmektedir. Çalışmanın bulguları bütüncül bir
yaklaşımla ele alındığında öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğrenme çıktılarının öğretmenlik
mesleği genel yeterlikleri ile örtüşmediği görülmüştür. Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin
öğretmen adaylarının mesleğe yönelik olarak bilgilerinin ve yeterliklerinin arttırılması amacıyla
verildiği düşünüldüğünde yeterliklerin birçoğuyla eşlemeyen öğrenme çıktılarının olması veya
başka bir deyişle öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini kazandıracak ders içeriklerinin olmaması
bir eksiklik olarak görülebilir. Elbette bu derslerin içeriğinde dersi yürüten öğretim elemanının
inisiyatifi doğrultusunda ders zenginleştirilmiş ve bu yeterliklerin bir kısmı öğrenciye kazandırılmış
olabilir. Ancak dersi yürüten öğretim elemanının hazırladığı içerikler (öğrenme çıktıları) göz önüne
alındığında meslek bilgisi derslerinin bu yeterlikleri kazandırma yönünde eksik kaldığı sonucuna
ulaşılabilir. Ayrıca özellikle son yıllarda daha yoğun bir şekilde gündeme gelen pedagojik
formasyon sertifika programı kapsamında verilen dersler incelendiğinde hemen hepsinin
öğretmenlik meslek bilgisi dersi olduğu görülmektedir. Bu dersleri de eğitim fakültesi öğretim
elemanlarının yürüttüğü ve birçok derste eğitim fakültesi lisans programında mevcut olan
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durumdan daha az kredi ve ders saatine sahip olarak verilen derslerle ne oranda nitelikli öğretmen
yetiştirdiğimiz konusu tartışmaya daha açık bir konu haline gelmektedir. Yapılan bu çalışmaya
benzer bir çalışmanın olmaması çalışmadan elde edilen bulguların tartışılarak yorumlanmasını
güçleştirmekle birlikte elde edilen sonuçların alana katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Öğretmen yetiştirme politikaları geliştirilirken işveren olarak MEB’in beklediği yeterlikte
öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için üniversitelerle ve YÖK’le daha iyi bir uyum içinde çalışması
beklenilebilir. Belirlenen temel yeterlikler öğretmen eğitim programları güncellenirken merkeze
alınabilir ve yetişen öğretmenlerin istenilen niteliğe daha yakın yetiştirilmesine olanak sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Bologna Süreci, öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, fen bilgisi
öğretmenliği lisans programı öğrenme çıktıları, doküman incelemesi
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Although it is widely accepted that foreign language learners differ from each other in a lot
of aspects such as language aptitude, motivation, age, interest and learning styles, many language
teachers tend to teach English in the same way to the all students no matter how different they are
from each other. This case may prevent the language teachers from reaching all the students in a
classroom and from teaching them language effectively. Therefore, it may be suggested that
language teachers make use of a method that can address all the students in a language classroom.
At that point, Multiple Intelligences Theory (MI) introduced by Gardner may be taken as a starting
point in order to reach a larger population of students with different properties and learning styles.
MI Theory suggests intelligence is not restricted by only verbal and mathematical abilities; instead
there are eight types of intelligences which are named as visual, verbal, mathematical, kinaesthetic,
interpersonal, intrapersonal, naturalistic, and musical intelligence. People may possess several of
these intelligences and as a result, they may be different from other people but they have their own
strengths special to them. The present study took the MI Theory as the basis and tried to put
forward intelligence profiles of the participants and to explore the effects of MI-based activities on
English learning of the 6th grade students. In order to find out whether there were any differences
between two groups of participants instructed through traditional method versus multiple
intelligences activities in learning the target form (likes / dislikes), a quasi-experimental study with
a pre-test / post-test design was conducted. The subjects of the study were 6th grade students of
Ardahan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Secondary School in the Fall Term of 2014-2015 academic
year. They had three hours of English lessons in a week and the study lasted for three weeks. The
classes were similar in terms of students’ general academic success, age, socio-demographic
properties and they were formed beforehand by the school administration; however, experimental
and control groups were determined randomly by the researcher. In the experimental group, MI
activities were used in presentation, practice and production. It involved a variety of activities that
addressed the different intelligence types in the classroom. In the control group, the traditional way
of language instruction was conducted. It involved structured and explicit grammar instruction by
the teacher, controlled practice and production processes. The findings revealed that MI-based
activities had significant positive effect on the achievement of target grammar form. As the other
aim of the study was to designate intelligence profiles of the participants, they were given an
intelligence profiles questionnaire. Answers to the questionnaire revealed that the students were
different from each other in their dominant intelligence types, and the most prevalent intelligence
types among the students were verbal-linguistic and visual-spatial intelligences. This study may
have important implications for language instruction in terms of designing lesson plans considering
the differences in the intelligence and learning types of the students.
Anahtar Kelimeler: Multiple Intelligences, intelligence, English language teaching,
learning styles
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(4666) TEACHING LANGUAGE SKILLS
COMMUNICATIVELY: STUDENT TEACHERS SPEAK UP!
ŞEVKİ KÖMÜR 1, SÜLEYMAN GÜN 1
1

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
coal@mu.edu.tr

Teaching a foreign language is one of the most challenging areas in education. Despite the
efforts made, the result is not satisfactory as learners cannot communicate well in the target
language. For that reason teacher education plays a crucial role in enhancing the quality of
language teaching in Turkey. It is believed that teaching a foreign language communicatively
requires teachers who are proficient in the target language and professionally well-developed. In
this respect this study will focus on student teachers and teaching language skills. The participants
are 60 third-year student teachers who are attending ELT Department of a Turkish university. The
study has a mixed method design and consists of two phases. It first aims to investigate how
student teachers rate themselves in each specific language skill and if they think that they are not
sufficient, what strategies or methods they are planning to apply in order to improve these skills.
Second the study seeks to explore their reflections in actual teaching practice. In the first stage the
data will be gathered from the participants in terms of their self-ratings of each language skill such
as listening, reading, speaking and writing as well as their strategies and methods for the
development of these skills. In the second stage a sample of student teachers will be randomly
chosen and they will be assigned to teach in a language classroom and they will state their
reflections about teaching process. All the data obtained will be analyzed by using quantitative and
qualitative data analysis techniques and the findings will be presented and discussed in connection
with the exiting literature in the field.
Anahtar Kelimeler: language skills, student teachers, reflections, language teaching,
teacher education
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(4667) BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK
BAŞARILARINI TAHMİN MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ
MEHMET ALİ SALAHLI 1, HAKAN UYSAL 2
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
msalahli@comu.edu.tr

Bu çalışmada akademik başarıyı etkileyen faktörler esasında BÖTE bölümü öğrencilerinin
başarısını tahmin eden bir model anlatılmıştır. Modelin amacı akademik başarı açısından riskli
öğrencileri tahmin etmekle öğrencilere ve öğretim üyelerine akademik başarının iyileştirilmesi için
gerekli bilgiler sağlamaktır. Akademik başarıyı etkileyebilecek kişisel, eğitimsel, sosyal, çevresel
faktörler, üniversite öncesi, üniversite süreci ve üniversite dışı olmak üzere 3 gruba bölünerek
incelenmiştir. Üniversite öncesi akademik başarıyı etkileyen faktörler grubu; BÖTE bölümü
öğrencilerinin akademik başarıları öğrencilerin mezun oldukları lise türüne; lisede mezun oldukları
alana; üniversiteye yerleşirken değerlendirildikleri sınav türüne; üniversite yerleşme sınavında
aldıkları puana; bölüme yerleştikleri tercih sıralarına göre araştırılmıştır. Üniversite öğretimi
sürecinde akademik başarıyı etkileyen faktörler grubu; Bu grupta BÖTE bölümü öğrencisinin
akademik başarısı ile öğretim türü; üniversite eğitimlerinde geçirdikleri aktif öğrencilik süresi;
bölüm memnuniyeti; çevresel ve yöneltici faktörler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Üniversite
Eğitimi dışında akademik başarıyı etkileyen faktörler grubu; Bu gruba mezunların atanması ile
ilgili faktörler (sınav sistemi, alanla ilgili soruların sınav soruları içinde yer almaması, kontenjan,
öğretmenlerin sosyal-maddi durumu) dâhildir. Araştırmanın temelini 2014-2015 yılında Çanakkale
OnSekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümünde okuyan 120 öğrencinin, ilgili
fakültenin öğrenci işleri şubesinden edinilmiş ve anket yolu ile alınmış verileri oluşturuyor.
Çalışmada akademik başarı göstegesi olarak öğrencilerin genel not ortalamaları kabul edilmiştir.
BÖTE bölümünde akademik başarıyı etkileyen faktörlerin analizi sonucu aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır. Öğrencilerin mezun oldukları lise türü ve mezun oldukları alan ile akademik başarı
arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, bölümü tercih etme sıraları, üniversiteye yerleşirken
değerlendirildikleri sınav türü, üniversite yerleşme puanı ile başarı arasında anlamlı ilişkiye
rastlanmıştır. Üniversite sürecinde akademik başarıyı etkileyen faktörlerin analizi sonucu öğretim
türü, aktif öğrencilik süresi ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmazken,
bölümden memnuniyet seviyeleri, çevresel ve yöneltici faktörler ile akademik başarı arasında
anlamlı ilişki bulunmuştur. Üniversite dışı akademik başarıyı etkileyen faktörlerin analizi sonucu
özellikle, KPSS’nda alan sorularına yeterince yer verilmemesinin öğrencilerin başarılarını
etkilediğini göstermiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin akademik başarısına ağırlıklı olarak etki
gösteren faktörler tahmin modelinin giriş parametreleri olarak kabul edilmiştir.
Akademik Başarıyı Tahmin Modeli
Modelde üniversiteye yerleşme puanı, tercih sırası, bölümden memnuiyet seviyesi ve
çevresel ve yöneltici faktörler giriş parametreleri olarak kullanılmıştır. Model bu faktörlere göre
öğrencileri riskli ve riskli olmayan başarı sınıflarına ayırmaktadır. Tahmin modelinde 3 tür
sınıflandırıcı- sade Bayes, karar ağacı ve bulanık mantık sınıflandırıcıları kullanılmıştır. Model
WEKA yazılımında gerçekleştirilmiştir. Giriş verileri kümesi iki altkümeye ayrılmıştır. Veri
kümesini oluşturan 120 kayıttan 105’i model için eğitim verileri altkümesini, 15 kayıt ise modelin
güvenilirliğini değerlendirmek için test verileri altkümesini oluşturmuştur. Modelleme sonuçları
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar bulanık mantık sınıfladırıcısının diğer
sınıflandırıcılarla oranda daha doğru çalıştığını ortaya çıkarmıştır. Böyle ki, bulanık mantık
sınıflandırıcısı %93 doğru sınıflandırma gerçekleştirilmiştir. Benzer değerler Bayes sınıflandırıcısı
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için %73, Karar ağacı için %80 olmuştur. Çalışma sonuçları öğrencilerin akademik başarılarını
hangi faktörlerin ve ne oranda etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Geliştirilmiş tahmin modeli akademik
başarı seviyesi düşük olan öğrencileri tahmin etmek için etkili bir araç olarak kullanılabilir.
Araştırma kapsamını genişletmekle ve daha çok başarı faktörünü dikkate almakla modelin
güvenilirliğini daha da yükseltmek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, tahmin modeli, akademik başarı faktörleri
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(4668) QUESTION INSIDE YOUR TEACHING THROUGH
THE LENS OF AN OUTSIDER : PEER COACHING AND
COLLEGIALITY
RÜMEYSA PEKTAŞ 1
1

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
pektasrumeysa@gmail.com

Professional Development is of crucial importance in teacher training programs based on
student centered constructicvist approach in the 21st century. To prepare pre service teachers to
challenging teaching career steps as well prapared and whole heartedly and to maximize the
opportunities of field experience in pre service teacher education, peer coaching practices serve
hidden traesures to be explored to foster reflectivity, experiental learning and collegiality. The
purpose of this study is to provide a comprehensive overview of relevant research about peer
coaching, collegiality and the links to professional and pedagogical outcomes, searching for the
gaps in the literature that can lead future implementations in language teacher training programs.
The articles, theses and dissertations on peer coaching were examined and the data were analysed
through content analysis. The results indicate that there are so few studies about the effect of peer
coaching in language teaching practices on pre service language teachers and more longitudional
research is needed to see the effective results of peer coaching on pre service language teacher
training and development. The results of this comprehensive study will help to contribute to the
21st century undergraduate and postgraduate skills of being a personally and professionally
developed teacher and conduct more fruitful researchs on the benefits of peer coaching and
collegiality.
Anahtar Kelimeler: Peer coaching, collegiality, professional development, English
Language Teaching, journals, reflective teaching.
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(4672) 21. YÜZYIL ÇOCUKLARININ TARIM VE GIDA
ALGILARI ÜZERİNE İMGESEL BİR ANALİZ
NACİYE SOMUNCU DEMİR 1, MEHMET BAHAR 2
1
2

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ,
BOLU
ncsomuncu@gmail.com

Değişen ve gelişen dünya düzeni, yetersiz ve dengesiz beslenme, gıda güvenliği, içme suyu
rezervleri ve benzer pek çok konu hakkında tartışmaları ve kaygıları da beraberinde getirirken,
kitleleri Tarım olgusuna doğru yönlendirerek fonksiyonlarını yeniden tanımlatmıştır. 21. yüzyıl
içerisinde olduğumuz günümüzde, bilinçsiz teknoloji kullanımı ile sosyalliklerini kaybetmiş, Z
kuşağı olarak adlandırılan çocuklarımızın sağlıklı nesilleri oluşturabilmesi ve güncel problemlere
dair bir farkındalık geliştirebilmesi için, disiplinler arası yaklaşımlarla ele alınması gereken bir
konu olan Tarım olgusunun, derinleşen ve genişleyen anlamının incelenmesi bu çalışmanın ana
amacını oluşturmuştur. Çalışmada disiplinler arası bir yaklaşım benimsenerek, temelde tarım ve
gıda farkındalıkları noktasında, resim sanatı aracılığı ve eğitimci perspektifi ile değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Çocukların bilinçaltına gizledikleri çeşitli olay, olgu ve algıları ölçmek için en sık
tercih edilen yöntemin, yapılan resimleri değerlendirmek olduğu araştırmacılar tarafından sıklıkla
vurgulanmaktadır. Bu çalışmada da, çocukların zihinlerindeki tarım ve gıda olgularına ait imajları
resimlerinden okumaya çalışmak amaçlanmıştır. Bu gerekçeler ışığında, çalışma nitel araştırma
yöntemine göre tasarlanıp, doküman incelenmesi tekniğine uygun olarak yapılandırılmıştır. Film,
video ve fotoğraf gibi görsel malzemelerin analizinde kullanılan doküman incelemesi tekniği,
öğrencilerin olgular üzerine zihinlerindeki kurgu ve süreçleri, yaşadıkları deneyimleri keşfetmeyi
sağlamada en uygun teknik olabileceği düşünülerek tercih edilmiştir. Araştırmanın dokümanlarını,
2014 yılının Uluslararası Aile Çiftliği yılı kapsamında, Bolu İl Tarım Müdürlüğünce düzenlenen 16
Ekim Dünya Gıda Günü etkinliklerinde elde edilen ilkokul ve ortaokul öğrencileri resimleri/
illüstrasyonları oluşturmaktadır. Analiz edilen 76 resim, kavramsal gelişim dönemlerinden,
gerçeklik ve görünürde doğalcılık yaş aralığı içerisinde yer alan 10-14 yaş grubunun oluşturduğu
çalışmalardan seçilmiştir. Verilerin analizinde yorumsamacı analiz ve içerik analizi yaklaşımı
benimsenmiştir. Özü itibariyle nitel bir doğaya sahip olan çalışmanın yorumsamacı analiz
kısmında, veriler öznel ve yoruma açık olmasına karşın, pedagojik olarak uygun gruplar seçilerek
aşırı yorum yapmaktan mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Resimlerin yorumlanmasında, konuya
gerçekçi bir anlayış ile yaklaşılmış, estetik kaygılardan ziyade, tarım ve gıda olgularının,
çocukların algı ve zihinsel yapıları üzerindeki yansımalarına odaklanılmıştır. Bu nedenle çalışma
sonuçları, araştırmacıların özgün yorumlarını içermektedir. Toplanan verileri açıklayabilecek
kavramlara ve ilişkilere ulaşmayı, verilerin içerisinde gizli olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmayı
amaçlayan içerik analizi kısmında ise birbirine benzeyen imgeleri belirli kategori ve tema altında
toplanarak organize edilmesi temelde yapılan işlemi oluşturmuştur. Verilerin analizi ile ortaya
çıkan tema ve kategoriler içerisinde, belirli ölçüde sayısallaştırılarak, imgeler üzerinde frekans ve
yüzde hesapları yapılmıştır. 76 resim üzerinde gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda, Canlı
İmgeler, Cansız İmgeler, Davranışsal İmgeler ve Tutum İmgeleri olmak üzere dört ana kategori
oluşturulmuştur. Canlı İmgeler kategorisi altında; insan, bitki ve hayvan temaları, Cansız
İmgeler kategorisi altında; tarım teknolojileri ve barınma (yapılar) temaları, Davranışsal
İmgeler kategorisi altında; tüketici davranışları, teknik eylemler (budama, yem verme vb.), sosyal
yaşam, üretici davranışları temaları, Tutum İmgeleri kategorisi altında; sorumluluk, etik ve ahlaki
muhakeme temaları ortaya çıkmıştır. İncelenen resimlerden, sadece dördünde gıda dağılımında
eşitsizlik, israf ve GDO konuları yer alırken, genel eğilimin gerek renk gerekse imge yönünden
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pozitif yönde olduğu ortaya çıkmıştır. Çizimlerde ilginç olarak, ezberlenmiş imge ve figürler
yerine, yaşadıkları çevreyi, kültür ve değerleri yansıtıcı ögelerin bulunduğu görülmüştür. Tarım
olgusunun, günümüzde kabul edilen çok fonksiyonlu yapısı, geneli itibari ile resimlere yansımadığı
ve teknik işleri kapsayan üretim sürecinin daha çok resmedildiği ortaya çıkan ve dikkat celbeden
bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Farkındalık, İmgesel Analiz
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(4673) THE USE OF NFC AND MOBILE TECHNOLOGY IN
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
EDA ÜSTÜNEL 1, MEHMET ABİ 1, GURBET SARIMAN 1, GÜNCEL SARIMAN 1,
ONUR KARASOY 1
1

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
eda.ustunel@gmail.com

With the introduction of smart mobile devices and improvements in wireless technologies,
the world has begun to change in an unprecedented way. Now, we can reach information easily
anytime and anywhere. Thus, teaching and learning processes have been changing accordingly.
Today people establish distance learning programs and e-learning environments and try to adapt
the way they teach and learn. And mobile devices play a significant role in these processes.
Moreover, developments in sensor technology have made it possible to use mobile devices
interactively. One of the promising technologies in this field is Near Field Communication (NFC),
which enables contactless communication. This study was designed as a piloting stage of the main
project, which was funded by “Muğla Sıtkı Koçman University (MSKU) Scientific Research
Projects (BAP) Office”. The study aimed at discovering the applicability of NFC technology to
Turkish as a Foreign Language teaching environments by means of mobile devices. The study also
investigated students’ perceptions about using NFC technology in learning a foreign language. This
study was carried out with 15 participants (4 male and 11 female) from 10 different countries. It
consisted of 13 Erasmus students, 1 Fulbright teacher, and 1 English Language Instructor working
at MSKU School of Foreign Languages. Participants, who were between 22-51 age range, could
speak 15 different languages, which were Ukranian, Russian, English, Czech, Chinese, French,
Lithuanian, German, Georgian, Hungarian, Spanish, Persian, Turkish, Uzbek, and Afghan. During
the data collection stage, a database composed of the word images of food and beverages related to
breakfast and some NFC-capable posters together with an online learning application were
used. The online learning application were developed by the researchers and included both
vocabulary test and context awareness in order to evaluate participants’ level of learning Turkish as
a foreign language. The system had been developed as a web application in a way that could be run
on all devices, which were mobile or internet-capable. Thus, the system could be used on any
device in which NFC readers were active. The data, which were imported on NFC tags, could be
read by devices with an NFC reader. For the users’ safety and statistical information to be held, a
username and a password were needed for logging in. All the data from online learning application
stored in Microsoft Sql Server database. Application interface and program codes were developed
by using Visual Studio 2012. The ‘mutag.mu.edu.tr’ sub-domain was used for the participants and
other users to have an access to the system. Moreover, a Mobile Device Use Survey was applied to
the participants and semi-structured interviews were also carried out with the participants. The
main result of this study shows how effective was to integrate NFC technology into foreign
language teaching contexts. The findings suggest ways to overcome some of the problems related
to the limitations in context, time, and environment as may appear in traditional teaching contexts.
The findings also show some ways to help students in their foreign language learning processes in
general and vocabulary learning in particular.
Anahtar Kelimeler: Near Field Communication System, NFC, mobile devices, wireless
technology, e-learning, foreign language teaching, foreign language learning
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(4674) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM
SÜRECİNDE ÇOCUK HAKLARININ FARKINDALIĞI
HAYDAR DURUKAN 1, YUNUS ATALAY 1, SEYİT NURULLAH ŞEN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
snsen@comu.edu.tr

Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmenlerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerini
ortaya koymaktır. Genel evrenini, Türkiye’de MEB’ na bağlı okullarda görev yapan tüm okul
öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma evrenini 2014/2015 eğitim öğretim yılında
Çanakkale ili merkez ve çevre ilçeleri genelinde resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görevli
öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu evrenden tesadüfi örnekleme yoluyla Biga, Çan,
Ezine, Gelibolu, Lapseki, Yenice ilçeleri ile Çanakkale merkezden seçilen 198 anasınıfı
öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2 bölümden oluşan anket
formu kullanılmıştır. Verilerin çözümü için okul öncesi öğretmenlerinin anket formuna verdikleri
yanıtlar bilgisayar ortamında işlenmiştir. Verilerin istatistiksel analizleri için SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler
doğrultusunda istatistikî analizler yapılarak bulgular yorumlanmış sonuçlara ve önerilere
gidilmiştir.
Anahtar Kelimeler: okul öncesi, çocuk hakları sözleşmesi, öğretmen
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(4675) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ
EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
HAYDAR DURUKAN 1, SEYİT NURULLAH ŞEN 1, YUNUS ATALAY 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
snsen@comu.edu.tr

Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeylerinin
incelenmesidir. Öğretmenlerin, öğrenci, aile, okul ile düzenli ve sürekli bir iletişim içindedir.
Öğretmenin kurduğu bu ilişkilerde, iletişim kalitesinin arttırılması eğitimde başarıyı ve mutluluğu
da beraberinde getireceği düşünülmektedir. İnsanlar arasındaki iletişim kalitesinin arttırılması
bireylerinin birbirlerini anlama düzeyleri ile doğru orantılı olduğu söylenebilir. Empatinin var olan
tanımları incelendiğinde; empatinin diğer insanların duygu ve düşüncelerini anlama ya da
kendimizi diğer kişinin yerine koyma işlemi (Tamborini, Stiff ve Heidel, 1990), dünyayı diğer
insanların bakış acısıyla algılama yeteneği (Barak, 1990), diğer insanların duygu durumu ya da
koşuluna cevap verme (Bengtsson ve Johnson, 1992) ve danışanın fenomonolojik dünyasına
odaklanma (Meador ve Rogers, 1984) olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu amaçla öğretmen
adaylarının empati kurma seviyelerinin belirlenerek iletişim ve empati düzeylerini artıcı önerilerde
bulunulması planlanmaktadır. Bu amçla Çanakkale onsekiz mart üniversitesi okul öncesi eğitimi
Anabilim Dalında 2014-2015 akademik yılında öğrenim gören 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerine Dökmen
(1988) tarafından geliştirilen empatik eğilim ölçeği uygulanması planlanmaktadır. Araştırma
verilerinin analizinde yüzde(%), frekans(f), t testi, Kruskal-Wallis testi uygulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Empatik Eğilim, Öğretmen Adayları, Okul Öncesi

ULEAD 2015 Annual Congress:ICRE

89

(4676) FEN VE SANAT EĞİTİMİ ENTEGRESİNE YÖNELİK
BİR DURUM ÇALIŞMASI: MAKRODAN MİKROYA
MEHMET BAHAR 1, YEŞİM YENER 2, ARZU DURSİN 2, AYŞEGÜL GÜRDAL
PAMUKLU 2, NACİYE SOMUNCU DEMİR 2
1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ,
BOLU
2

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
yesimyener77@gmail.com

Fen eğitiminin üç önemli alanından birisi olan biyoloji eğitiminde verilen teorik bilgilerin
laboratuvar ortamında uygulamaya geçirilmesi anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilmesi hususunda
önem arz etmektedir. Bu eğitimde laboratuvar çalışmaları önemli bir aktivite olup, bilimsel
gerçeklerin anlaşılabilmesinde öğrencilere yardımcı olmaktadır. Fen laboratuvarları içerisinde
biyoloji laboratuvarlarını diğerlerinden ayıran en önemli unsur, özellikle gözle görülemeyen pek
çok biyolojik olay, olgu ve nesnenin incelenebilmesine olanak tanımasıdır. Bu nedenle biyoloji
laboratuvarlarında daha çok mikroskobik çalışmalara yer verilmekte ve buna dayalı olarak da sık
sık ışık mikroskoplarına başvurulmaktadır. Işık mikroskopları kullanılırken öğrencilerden,
incelenen konuya ait materyalin preparasyonunu yapıp, mikroskopta görüntüyü bulması ve
buldukları bu görüntüyü doğru bir şekilde kağıda aktarması istenmektedir. Bu uygulama Fen
Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Genel Biyoloji Laboratuvarı dersinde de yapılmakta fakat
beraberinde bazı problemleri getirmektedir. Bu problemlerin başında öğretmen adaylarının
mikroskopta buldukları görüntüleri doğru bir şekilde çizememeleri ve çizim yaparken çok fazla
zaman kaybetmeleri gelmektedir. Öğretmen adaylarının çizimleri ile mikroskopta buldukları gerçek
görüntüler arasındaki büyük farklar, onların biyoloji kavramlarını yanlış anlamlandırmalarına da
sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının genel biyoloji dersi
laboratuvar uygulamaları esnasında gerçekleştirdikleri mikroskop çizimlerinin iyileştirilmesine ve
geliştirilmesine yönelik tasarlanan, fen ve sanat entegresi ürünü, Bilimsel Çizim Eğitimi
Modeli’nin yapısının ve işlevinin betimlenmesidir. Yapılandırmacı felsefeye dayandırılarak
tasarlanan bu eğitim modelinde, öğretmen adaylarına ait görsel algı kültürünün geliştirilmesi ve
çizim becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2014-2015 eğitim öğretim yılı
döneminde Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. Sınıfta öğrenim görmekte
olan fen bilgisi öğretmen adayları ile Genel Biyoloji dersi kapsamında 48 saatlik (haftada 2 saat-14
hafta) laboratuvar uygulamalarına ek olarak, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gerçekleştirilen 48
saatlik atölye çizim çalışmalarını içeren, öğrencilerin görsel becerilerini, algılama kabiliyetlerini ve
bilimsel bakış açılarını entegreli olarak geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programı
gerçekleştirilmiştir. Bu programda öğrencilerimiz, laboratuvar uygulamalarında mikroskopta
inceledikleri örneklere ait görüntülerin makro ve mikro çizimlerini hem laboratuvar ortamında hem
de Güzel Sanatlar Fakültesi atölyesinde hocaların desteği ile kara kalem veya sulu boya kullanarak
gerçekleştirmişlerdir. Çalışmaların sonunda öğrencilerin hazırladıkları 100 çizimden oluşan ürünler
“Bilimden Sanata, Makrodan Mikroya 2. İllüstrasyon Sergisi” adı altında Güzel Sanatlar Fakültesi
Sergi Salonu’nda sergilenmiştir. Sanat ve bilim entegresine yönelik gerçekleştirilen bu çalışmamız
ülkemizde öğretmen eğitiminde bir ilki teşkil etmekle beraber, yapılan bu çalışma ile öğrencilerin
laboratuvar derslerindeki mikroskop görüntüleri üzerinde yaşadıkları algı sorunlarının giderildiği
ve bilime olan olumlu bakış açılarının, motivasyonlarının ve ilgilerinin geliştiği de çalışma
sürecince toplanan veri araçlarının analizlerine ve öğrencilerden alınan geri dönütlere göre tespit
edilmiştir. Yapılan gözlemlere göre biyoloji temelli laboratuvar uygulamalarında sanat entegreli
eğitimlerin gerçekleştirilmesi önerilirken, entegreli olarak tasarlanan laboratuvar uygulamalarının
önemi vurgulanmalıdır. Benzer şekilde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilkokul, ortaokul ve
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liselerde görev yapan fen alanları öğretmenlerine düzenlenecek eğitimler ve projeler ile
eğitimcilerin sanat gibi farklı disiplinleri eğitim-öğretim etkinliklerine de entegre etmeleri
önerilmektedir. Bununla birlikte ülkemiz alanyazını için ilkleri barındıran uygulamamız gerekli
öğretim materyallerin oluşturulması noktasında da araştırmacılar için yeni ufuklar açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: fen eğitimi, sanat eğitimi, bilimsel illüstrasyon, mikroskop çizimi
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(4677) ÖĞRETMEN ADAYLARININ "EĞİTİMSEL ÖLÇME
DEĞERLERİ" / EDUCATIONAL MEASUREMENT VALUES
OF TEACHER CANDIDATES
DEMİRALİ YAŞAR ERGİN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

demiraliergin@hotmail.com
Değerler, davranışların önemli belirleyici etmenlerindendir. Eğitimde ölçme işlemini
gerçekleştiren öğretmenlerin de bu konudaki tutum ve davranışları önemli ölçüde sahip oldukları
eğitimsel ölçme değerlerine bağlıdır. Uygun ve olumlu değerlere sahip olmayan bir öğretmenin
kendi ölçme uygulamalarında beklenen davranışları göstermesi pek de olası değildir. İşte bu
nedenle öncelikle öğretmenlerin eğitimsel ölçme değerleri saptanmalıdır. Gereksinimi olan
öğretmenlere bu konuda bir değerler eğitimi uygulanması gerekir. Çalışmanın amacı, öğretmen
adaylarının eğitimde yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerin sahip olması
gereken değerlerinin bazı demografik özelliklere göre nasıl farklılaştığını saptamaktır. Çalışma,
2014-2015 güz ve bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden random
seçilen toplam 614 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada, Ergin (2015) tarafından geliştirilen
"Eğitimsel Ölçme Değerleri Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek 30 değer içermektedir. 30 değer hem "ne
kadar önemli" hem "ne kadar gerçekleşiyor" şeklinde ikili parametre ile cevaplanmaktadır. Bu
sayede beklenen ve gerçekleşen arasındaki farkı da ortaya koymaya hizmet etmektedir. Ölçek şu 7
boyutu içermektedir: Güven veren, Dürüst, İnsancıl, Adil, Objektif, Ön yargılı, Ayrımcı. Öğretmen
adaylarının sahip oldukları ve öğretmenlerinde gözlemledikleri "Eğitimsel Ölçme Değerleri"nin
birbirinden farklılaştığı, bunun yanında bu değerlerin kendilerinin bazı demografik özelliklerine
göre de farklılaştığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: eğitimsel ölçme değerleri, öğretmen, educational measurement values,
teacher
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(4678) TÜRKİYE`DE YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI / THE
PROBLEMS OF INTERNATIONAL STUDENTS HAVING
HIGHER EDUCATION IN TURKEY
İDRİS ÇELİK 1, DEMİRALİ YAŞAR ERGİN 2
1

EDİRNE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

demiraliergin@hotmail.com
Hızla küreselleşen dünyamızda eğitim önem kazanmıştır. Bu nedenle küreselleşme ile
birlikte eğitim giderek uluslararası nitelik kazanmakta özellikle yükseköğretimdeki öğrencilerin
uluslararası akışı hızlanmaktadır. Birçok öğrenci kaliteli eğitim alabilmek için başka ülkelere
gitmektedir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yabancı uyruklu öğrenci sayısı yıldan yıla
artış göstermektedir. Sayısal artış beraberinde sorunlar da getirmektedir. Ülkemize eğitim için
gelen öğrencilerin de birçok sorunla karşılaştığı görülmektedir.Uluslararası eğitimden daha fazla
pay alabilmek öğrencilerin karşılaşmış olduğu sorunlara çözüm bulabilmek ile doğru orantılıdır. Bu
araştırmanın amacı; ülkemizde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaşmış
olduğu sorunların neler olduğunu saptamaktır. İlişkisel tarama yöntemi kullanılan araştırmanın
evrenini 2011–2012 eğitim–öğretim yılında Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı
uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Toplamda, yabancı uyruklu 142 öğrenciye anket uygulanmıştır.
Nicel araştırmanın verileri; literatürün taranması sonrasında araştırmacı tarafından hazırlanan anket
kullanılarak elde edilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi araştırmanın
bağımsız değişkenleri ile ilgili olan “Kişisel Bilgi Formu”dur. İkincisi yabancı uyruklu öğrencilerin
sorunlarını belirlemeye yöneliktir. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerle etkileşimi analiz
edilirken ise Kaykare, t testi, varyans analizi, LSD istatistik teknikleri kullanılmıştır. Bu çalışmada
Türkiye`de yüksek öğrenim gören öğrencilerin uyum, ekonomik, barınma ve ulaşım sorunları ile
karşılaştığı görülmüştür. Ayrıca cinsiyete göre sorunların farklılaştığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenci, Uluslararası Eğitim, Küreselleşme, Öğrenci
Sorunları, International Students, International Education, Globalization, Problems of Student
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(4679) MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYAL
MEDYA ORTAMLARINI KULLANMA ALIŞKANLIKLARI
VE KULLANMA AMAÇLARI
HASAN HAKAN OKAY 1, AHMET SERKAN ECE 2, ZAFER KURTASLAN 3
1
2

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, BOLU

3

KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM
FAKÜLTESİ
okay@balikesir.edu.tr

20. Yüzyılda büyük önem kazanan iletişim teknolojileri, 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde
insanların sosyalleşmesinde ve bilgi alışverişinde yeni ortamlar üretmiş, günlük yaşantının
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İnsanların her türlü bilgiyi paylaştıkları sosyal medya
ortamları, iletişim teknolojisindeki gelişmelerin ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan birisidir.
Sürekli geliştirilen sosyal medya ortam ve araçları, bilgiye ulaşmada heyecan verici yeni hareket
noktaları üretmiştir. Dile getirilen bu teknolojik olanak, müzik eğitiminin temel materyalleri
arasında olan çeşitli görsel ve işitsel medya ürünlerine ulaşmada geniş kullanım fırsatları
yaratmıştır. Bu nedenlerle müzik eğitimi alan öğretmen adaylarının, mesleki eğitimlerinde veya
meslek yaşantılarında sosyal medya ortamlarını kullanmaları konusunda bir farkındalık
geliştirmeleri beklenebilir. Dolayısıyla müzik öğretmenlerinin sosyal medya ortamlarını kullanma
alışkanlıklarının ve kullanma amaçlarının belirlenmesi, konuya ilişkin önemli önerilerin
geliştirilmesini sağlayabilir. Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının sosyal medya ortamlarını
kullanma alışkanlıklarını ve kullanma amaçlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Araştırmada veri
toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından müzik öğretmeni adaylarının sosyal medya kullanım
alışkanlıklarını ortaya koymak adına hazırlanmış anket soruları ve üniversite öğrencilerinin sosyal
medyayı kullanma amaçlarının belirlenmesine yönelik istatistiki şekilde geliştirilmiş bir ölçek
kullanılmıştır. Elde edilen veriler, cinsiyet, teknolojiye erişim olanağı, sınıf düzeyi gibi
değişkenlerle t-testi ve ANOVA yöntemleri ile analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: müzik öğretmenliği, sosyal medya, öğretmen yetiştirme, kullanım
alışkanlığı.
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(4680) YEŞİL SINIF MODELİNE GÖRE YÜRÜTÜLEN FEN
VE DOĞA ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ
ÇOCUKLARINDA ÇEVRE ALGI VE DAVRANIŞLARINA
ETKİSİ
FEHİME SEVİL YALÇIN 1, MERVE ERDEM 2
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
merfee_@msn.com

Okul öncesi dönem, çocukların kişilik gelişimi ve çevre algılarının şekillendiği önemli bir
dönemdir. Öğrenme sürecinde öğretim mekânı ve dış mekân çocukların duyuşsal, bilişsel
gelişimlerini destekleyici ve çevre dostu olmalıdır. Yeşil sınıf modeli, doğa deneyimine dayalı
çevre eğitimi uygulamalarının, çocukların doğadaki canlı ve cansız varlıkların çeşitliliği ve
karşılıklı ilişkileri, besin ve enerji akışını, madde çevirimleri ve ayrışma gibi çevreyle ilgili
süreçleri doğrudan keşfetmeleri ve kavramaları açısından önemli bir uygulamadır. Bu araştırma,
yeşil sınıf modeline dayalı olarak yürütülen çevre eğitimi programının okul öncesi dönemdeki
çocukların çevrelerine yönelik algılarına ve davranışlarına etkisinin belirlenmesini konu
almaktadır. Araştırma, doğa deneyimine dayalı çevre eğitimi programı, 2014-2015 Eğitim-Öğretim
döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kreş’inde öğrenim gören 5 yaşındaki çocuklarla
(n:40) deneysel desene dayalı olarak yürütülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Projede veriler,
araştırmacı tarafından geliştirilecek olan "çevresel algı ölçeği" ve "çevresel davranış gözlem
formunun" kullanılması, bunun yanında uygulamaya katılan çocuklara resim çizdirilmesi ve
çözümlenmesi yoluyla toplanmıştır.Araştırma sonunda; uygulamaya katılan çocukların çevresel
değerleri ve bunların bozulmasına yönelik farkındalıkları, çocukların yaşantıları süresince
karşılaşacakları çevre sorunlarına ilişkin somut kaygıları ve tepkileri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil sınıf, çevre, okul öncesi, çevre eğitimi
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(4681) ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL
SOSYALLEŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE
BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ
ELİF AYDOĞDU ÖZOĞLU 1
1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
aydogduelf@gmail.com

Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel
sosyalleşme, örgütsel bağlılık, örgütsel adalet, mesleki benlik saygısı ve örgüt kültürü algıları
arasındaki yapısal ilişkileri açıklayan teorik modeli test etmektir. Söz konusu değişkenler arası
arasında neden-sonuç ilişkileri dikkate alınarak oluşturulan modelin test edilmesine dayanan bu
araştırmada ilişkisel desen kullanılmıştır. Araştırma evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında
Eskişehir il merkezinde yer alan kamuya bağlı ilkokul ve ortaokullarda çalışan öğretmenler
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise söz konusu okullar içinden tabakalı örnekleme
yöntemiyle seçilen okullarda görev yapan 410 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada altı
bölümden oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci bölümde demografik özelliklerin
tespitine dayalı maddeleri içeren kişisel bilgi formu bulunmaktadır. Sonraki bölümlerde ise
sırasıyla Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği, Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Ölçeği, Örgütsel Adalet
Ölçeği, Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği ve Okul Kültürü Ölçeği yer almaktadır. Verilerin
çözümlenmesinde değişkenler arası ilişkiler için korelasyon, kullanılan ölçeklerin yapı
geçerliliklerinin sağlanmasında doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi ve belirlenen yapısal eşitlik
modelinin test edilmesinde Path analizinden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinden elde
edilen bulgular doğrultusunda sonuç, tartışma ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: sosyalleşme, bağlılık, adalet, benlik saygısı, okul kültürü, öğretmen
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(4682) WHAT MAKES AN ENGLISH TEACHER? : AN
INVESTIGATION INTO THE POSSIBLE SELVES OF
PROSPECTIVE ENGLISH TEACHERS AT ISTANBUL
UNIVERSITY
DEVRİM GÜNAY 1, OĞUZ CİNCİOĞLU 1
1

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ
devgunay@istanbul.edu.tr

Shaped around static and sharp divides drawn either between extrinsic and intrinsic or
between integrative and instrumental motivation types, traditional conceptions of motivation as an
unchangeable drive human beings possess throughout their whole lifetimes fall behind in
understanding the current English language learners and teachers as active, changeable and desiring
agents of their ongoing identity construction process, particularly in a social milieu characterized
by incessant social changes. In contrast to such a limited view of motivation, Motivational Self
System inspired by Psychology sourced theories of “Self- discrepancy” and “Possible Selves”
offers a larger frame to explore the motivational domains that lie behind becoming an English
Learner/ Teacher by employing the possible selves an individual may develop (minimally including
the ideal, ought to and actual selves) as well as externally driven factors such as parental
encouragement, cultural interest and belongingness to imagined community of professionals. A
bulk of research regarding the motivational self system of the English L2 learners has been carried
out world wide, coming up with ground breaking results, yet, few if any study has been conducted
to seek a comprehensive response to the question of “why do individuals desire to become English
Teachers?”. Driven by this gap in the field and adopting an identity construction perspective on
“motivation”, the current study aims to find out what motivates the prospective English teachers
enrolled in Short term certificate program (n=30) and long term Teacher Training program (n=30),
(N=60) at Istanbul University to choose the profession of ELT and successively attempt to reveal
how divergently these two groups perceive the act of “becoming an English Teacher”. In order to
come up with suggestive results, the data for this study was gathered by delivering a 70-item online
survey adapted from Dörnyei’s (2009) work on “Motivation, Language Identity and the L2 Self”
and various studies that followed it to two contrastive groups of participants. A focus group
interview with the same two groups of English Teacher Candidates was also employed to receive
free feedback. The initial findings for the study indicate that, overall, the ideal self domains of the
teacher candidates form a stronger source of motivation to become an English teacher than the
ought to self domains, while a difference between the ideal self sourced motivation levels of the
teacher candidates enrolled in long term and short term teacher training programs is obvious.
Another significant finding the study features is the unexpectedly high rates of “cultural interest”
and “instrumentality” in shaping the participants desires for choosing to become English teachers.
Hence, the results may well be read as how complex and varied the interplay between the possible
selves of the prospective English teachers could be when analyzed from a broader identity
informed perspective in contrast to a strictly limited understanding of motivation.
Anahtar Kelimeler: ELT, Motivation, Teacher Education, Identity Construction, Self
Discrepancy, Motivational Self System, L2 Self
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(4683) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER ALGILARI:
RİZE İLİ ÖRNEĞİ
MEHMET KÜÇÜK 1, NERMİN KARABACAK 1, ARZU KÜÇÜK 2
1

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
mehmetkucuk@gmail.com

Literatürde, değerlere yönelik farklı sınıflandırmalar yer almaktadır (Spranger, 1928;
Stewart, 1998; Rokeach, 1973; Kahle, 1983; Tezcan, 1974; Ercan, 2001). Bununla birlikte, değer
türlerine ilişkin en kapsamlı sınıflandırmalardan birinin, Schwartz tarafından (1990-1992) ortaya
konulduğu bilinmektedir. Schwartz (1992), 65’ten fazla kültürde geçerli, dairesel şekilde sıralanan
“güç”, “başarı”, hazcılık”, “uyarılım”, “özyönelim”, “iyilikseverlik”, “geleneksellik”, “uyma/itaat”,
“evrensellik” ve “güvenlik” olmak üzere 10 temel değer olduğuna işaret etmiştir. Türkiye’de değer
algılamalarına yönelik çalışmaların çoğunlukla öğretmen adaylarıyla gerçekleştirildiği
belirlenmiştir. Buna karşın, iş başındaki öğretmenlerin değer algılamalarına yönelik çalışmalar ise
oldukça sınırlı kalarak 2000’li yıllarda ağırlık kazanmaya başlamıştır. Konu alanıyla ilgili literatür
incelendiğinde, ilköğretim öğretmenlerinin cinsiyetinin, başarı, hazcılık, evrensellik, geleneksellik
ve güvenlik değer boyutlarında, yaş değişkeninin ise başarı, uyarılım ve uyma değer boyutlarında,
branşların ise hazcılık ve geleneksellik değerlerinde önemli farklılaşmalara yol açtığı ortaya
çıkmıştır (Fırat & Açıkgöz, 2012). Bu bulgulara ilave olarak literatürde, geleneksel değerlerden
dindar olmak değerini erkek öğretmenlerin daha fazla benimsedikleri (Voltar-Acar, Yıldırım &
Ergene, 1996; Bacanlı, 2000; Kuzgun & Sevim, 2004), cinsiyetin değer farklılığı yaratmadığı
(İmamoğlu & Aygün-Karakitaboğlu, 1999), cinsiyetin değer farklılıklarında önemli bir belirleyici
olduğu (Aktay, 2008, Bacanlı, 2000; Sağnak, 2003; Kuzgun & Sevim, 2004; Sarı, 2005; Yılmaz,
2005; Demirutku, 2007) gibi çoğu zaman birbirleriyle çelişen çalışmalar yer almaktadır. Benzer
şekilde, öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin değer yönelimlerini etkilediği (Aktay, 2008; Fırat &
Açıkgöz, 2012) yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, literatürde yer alan ve
birbirleriyle çelişen araştırmalara bir yönde destek sağlayabilmek için daha büyük çalışma grupları
üzerinde ilave çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin değer
algıları çok yönlü – cinsiyet, kıdem - olarak incelenmiştir. Bu bağlamda, veri toplama aracı olarak
Schwartz tarafından geliştirilen ve Kürşad tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Schwart Değerler
Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, 2014-2015 Akademik Yılında on line anket yoluyla toplanmıştır.
Hazırlanan ölçme aracı, Rize ilinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin elektronik posta hesaplarına
yollanarak, onlardan anketi tamamlamaları istenmiştir. Bu yolla, katılımcılar, ölçme aracındaki tüm
değerler listesini baştan sona okuyarak, listede yer alan her bir değeri kendi yaşamı açısından ne
kadar önemli görüyorlarsa ona göre (0 ile 7 arasında) puanlamıştır. Hâlihazırda 175 katılımcıdan
dönüt alınmış ve veri toplama süreci halen devam etmektedir. Elde edilen bulgular, SPSS 20 paket
programında analiz edilerek, çalışma grubundaki sınıf öğretmenlerinin değer algılarının nasıl
olduğu ve özellikle de hangi değişkenlerden etkilendiği açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Değer algısı, Schwart Değerler Ölçeği
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(4684) BİR BİLİM KAMPI UYGULAMASININ
DEĞERLENDİRMESİ: YBO ÖĞRENCİLERİ BİLİMİN
DOĞASINI ÖĞRENİYOR
MEHMET KÜÇÜK 1, ARZU KÜÇÜK 2
1

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
mehmetkucuk@gmail.com

Bu çalışmanın amacı, Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin bilimi ve bilimin doğasını
öğrenmelerini hedefleyen bir yaz bilim kampı projesini değerlendirmektir. Çalışma grubu, Doğu
Karadeniz Bölgesi’ndeki 4 ilin – Artvin, Trabzon, Rize, Giresun - Yatılı Bölge Ortaokullarının 7.
Sınıfını tamamlayan toplam 60 öğrenciden oluşmuştur. Bu öğrenciler, 2014 Yılı Yaz Döneminde
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Fakültesi’nde bir haftalık konaklamalı bilim
kampına alınmıştır. Çalışma kapsamında yürütülen etkinlikler, katılımcıların bilimsel çalışma
ortamlarında bulunarak bilimin doğasını kavramaları için tasarlanmıştır. Bilimin doğasını
öğrenmelerini sağlayacak doğrudan-yansıtıcı bilim öğretimi destekli etkinlikler de programa
yerleştirilmiştir. Uygulamaların somutlaştırılabilmesi için öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden
öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Etkinliklerin her birinin bilimi ve bilimsel inceleme
sürecini ne şekilde temsil ettiği üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Hidroelektrik santraller (HES) gibi
sosyo-bilimsel konular hakkında, bilim insanlarının tartışmalarına benzer tartışmalar (forum
çalışması) yapabilecekleri, iç ve dış çalışma ortamlarında bilim insanlarını yakından
gözleyebilecekleri etkinliklerde programa ilave edilmiştir. Katılımcıların bilimin doğasını
kavramaları, bilim insanı imajlarını yapılandırmaları ve bilime yönelik olumlu tutumlar
kazanmaları çalışmanın öncelikli çıktıları arasında yer almaktadır. Bu amaçla, çıktıların
değerlendirilebilmesi için bir bilim insanı çiz testi, bilimin doğası ölçeği ve bilime yönelik tutum
ölçeği ön test-son test olarak uygulanmıştır. Bunlara ilave olarak, çalışmanın her bir günü için
öğrencilerden, proje kapsamında edindikleri bilgi ve deneyimlerin bilimsel inceleme sürecini nasıl
temsil ettiğine ilişkin yansıtıcı yazılar yazmaları da istenmiştir. Toplanan nicel veriler, SPSS 18.0
programıyla (t testi, One Way ANOVA testi), nitel veriler ise nitel veri analiz yöntemleriyle analiz
edilmiştir. Bu yolla uygulanan kamp programının, katılımcıların bilim insanı imajları ile bilimin
doğasının birkaç boyutunda görüşlerini büyük ölçüde değiştirdiği ve bilimsel tutumlarını
zenginleştirdiği ortaya çıkmıştır. Buna karşın, katılımcıların bilimin doğasının hayal gücü ve
yaratıcılık ile deneysel doğası boyutlarındaki çelişkilli / değişken tepkileri bu konu alanında daha
çok çalışmaya ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Bilim Kampı, YBO Öğrencileri, bilimsel Tutum.
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(4685) FARKLI ÖĞRETİM DENEYİMİNE SAHİP SINIF
ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAMIMIZAKİ ÇEVRE KONUSU
İLE İLGİLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN
İNCELENMESİ
OSMAN KARPUZCU 1, HALİL KUNT 2
1
2

M.E.B

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN
BİLGİSİ A.B.D, KÜTAHYA
osmank.edu@gmail.com

Öğretimi etkili bir biçimde gerçekleştirebilmek için bir öğretmenin sahip olması gereken
bilgiler yıllardır araştırmacıların yanıt bulmaya çalıştığı bir konu olmuştur. Konuya ilişkin birçok
araştırma olmakla birlikte pek çoğuna Shulman‘ın çalışmaları kaynaklık etmiştir. Shulman (1986)
bir konuyu başkaları için anlaşılır hale getirecek sunum şekilleri hakkında sahip olunan bilgiyi
pedagojik alan bilgisi olarak tanımlamıştır. Eğitim sisteminin temelini oluşturan ilkokul, bireylerin
gelecekteki başarıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olup bu durum gelecek nesilleri yetiştirecek
olan sınıf öğretmenlerinin üzerindeki sorumluluğu arttırmaktadır. Dolayısıyla fen eğitimi sürecinin
temelini oluşturmada rol oynayan en önemli bileşenlerden biri sınıf öğretmeni faktörüdür. Sınıf
öğretmenlerinin fen bilimleri dersine yönelik sahip oldukları PAB nin ve bu bilgiyi oluşturan
bileşenlerin neler olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, farklı
öğretim deneyimine sahip sınıf öğretmenlerinin dördüncü sınıf fen bilimleri dersi müfredatında
bulunan yaşamımızdaki çevre konusundaki pedagojik alan bilgilerini pedagojik alan bilgisinin
bileşenleri doğrultusunda incelemektir. Bu çalışmada ele alınacak pedagojik alan bilgisinin
bileşenleri Magnusson ve diğerlerinin (1999) pedagojik alan bilgisi modeli kullanılarak
incelenmiştir. Bu modeldeki bileşenler konu alan bilgisi ile birlikte; fen eğitimine yönelik bilgi ve
inançlar, öğrencilerin feni anlamalarını bilme bilgisi, fen müfredatı bilgisi, öğretim stratejileri
bilgisi ve değerlendirme bilgisidir. Durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada
öğretmenlerin pedagojik alan bilgilerini belirlemek amacıyla görüşme, gözlem ve doküman
incelemesi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ilinde iki farklı okulda
görev yapan altı dördüncü sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Öğretmenlerin seçiminde amaçlı
örnekleme yöntemi esas alınmış olup çalışmaya katılan öğretmenler için gönüllülük kıstası
aranmıştır. Gözlem yapılırken beş öğretmenin konu ile ilgili dersleri videoya kaydedilirken diğer
öğretmenin dersleri kendi isteği üzerine ses kaydına alınmıştır. Veri toplama süreci 2014-2015
eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Nitel ve nicel verilerden elde edilen bulgularla, farklı
öğretim deneyime sahip öğretmenlerin farklı pedagojik alan bilgisine sahip oldukları ama öğretim
deneyimlerinin pedagojik alan bilgilerine doğrudan etkili olmadığı gözlenmiştir. Öğretmenlerin
yaşamımızdaki çevre konusu ile ilgili alan bilgileri ortalamalarının birbirinden farklı ve
öğrencilerin başarısını artırabilecek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen
bulgulara göre, öğretmenlerin çoğunun, yaşamımızdaki çevre konusunda pedagojik alan
bilgilerinin bileşenleri olan konu alan bilgileri, müfredat bilgileri ve öğrencilerin anlamalarını
bilme bilgilerinin normal düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin pedagojik alan bilgilerinin
öğretim stratejileri bilgisi ve değerlendirme bilgisi bileşenlerinin istenilen düzeyde olmadığı tespit
edilmiştir. Yapılan görüşmelerde öğretmenlerin tamamının derslerde öğrenci merkezli ve aktif
öğrenmeyi sağlayacak öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması inancında olduklarını ifade
etmişlerdir. Fakat öğrenci merkezli öğretim stratejilerinin birkaçını kullanmaya gayret ettikleri
gözlenmekle beraber çoğu zaman derslerinde öğretmen merkezli düz anlatım ve soru cevap
yöntemlerini kullandıkları gözlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin değerlendirme bilgisi bileşenine
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bakıldığında ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinden daha çok geleneksel yöntemleri
benimseyip uyguladıkları ve alternatif ölçme tekniklerine fazla yer vermedikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik alan bilgisi, yaşamımızdaki çevre, sınıf öğretmenleri,
öğretim deneyimi.
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(4686) THE ATTITUDES OF UNDERGRADUATE
STUDENTS AT PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
TOWARDS FOREIGN LANGUAGE
TEACHING/LEARNING
NUR CEBECİ 1
1

TRAKYA UNİVERSİTY

nurerdem2003@yahoo.com
The aim of this study is to analyse the attitudes of the undergraduate students at Preschool
Education Department towards foreign language teaching/learning in preschool. The study was
carried out with 150 undergraduate students at Preschool Education Department in the Faculty of
Education of Trakya University in 2014-2015 Academic Year. The questionnaire was given to the
students to gather the data. In the analysis of data collected, descriptive statistics (frequency and
percentages) were benefited; t-test and variance analysis (ANOVA) were used to analyze the
relations among the students’ attitudes towards foreign language teaching/learning in preschool and
gender. As a result of the research, it was found that attitude of the students towards early foreign
language teaching/learning in preschool is positive and doesn’t change in terms of gender at .05
significance level.
Anahtar Kelimeler: Foreign language education, preschool, children, attitude
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(4687) OKUL ÖNCESİ VE BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİ
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
BANU ÖZKAN 1, ÖZGÜR YILMAZ 2
1
2

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHEN
banuozkan82@gmail.com

Toplumda sağlıklı bir iletişimin var olabilmesi için empatinin tüm bireylere kazandırılması
gerekmektedir. Bunun için de önce öğretmenlerin bu davranışa sahip olması gerekmektedir. Empati
kurabilen bir öğretmen kendisini öğrencilerinin yerine koyarak olaylara onların bakış açısıyla
bakabilir. Bu da öğretmenin sınıf içinde yaşadığı yönetim ve iletişim sorunlarını en aza indirir. Bu
araştırmanın amacı okul öncesi ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin empati
düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma genel tarama modelinde bir çalışmadır. İstanbul ilinde
görev yapan 170 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 72’si
okul öncesi, 98’i bilgisayar öğretmenidir. Veri toplama aracı olarak Empati Ölçeği (EÖ)
kullanılmıştır. EÖ, Baron-Cohen ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan ve empatiyi ölçen 40
soru ve çeldirici özellikte 20 soruyu içeren bir özbildirim ölçeğidir. Ölçek Bora ve Baysan (2009)
tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır.
İstatistiksel teknik olarak da, bağımsız gruplar t Test ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır
Anahtar Kelimeler: Empati, Okul Öncesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
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(4688) DETERMINING ESL STUDENTS’ AWARENESS OF
METACOGNITIVE READING STRATEGIES
SİNEM DÜNDAR 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
dogruersinem@hotmail.com

Reading is regarded as one of the most important skills in second language learning process.
Moreover, it is significant for learners to comprehend what they read and become aware of how
they comprehend texts during the process of reading. However, language learners may encounter
problems when they read academic materials in English such as reading textbooks for homework or
examinations, reading journal articles, and so on. In this sense, it is significant to reveal ESL
Students’ metacognitive awareness and perceived use of reading strategies in language learning
process. In this study, quantitative research method was used through the implementation of a
questionnaire developed by Mokhtari & Sheorey (2002) with the participation of twenty-five
second year students attending the department of Computer Science at Bialystok University of
Technology in Poland. The findings of the study indicate that it would be beneficial to raise
students’ awareness of metacognitive reading strategies in order to make them become proficient
learners.
Anahtar Kelimeler: reading, reading strategies, metacognitive awareness, ESL learners
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(4689) ÖĞRETMENLERİN ALTERNATİF ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARINA YÖNELİK ÖZ
YETERLİK DÜZEYLERİ
RAMAZAN KARATAY 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ramazankaratay@comu.edu.tr

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına yönelik
öz yeterlik düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini Çanakkale il merkezinde görev
yapan 179 ilkokul ve ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Tarama yöntemi kullanılan çalışmada
veriler Buldur (2009) tarafından geliştirilen 26 maddeden oluşan “Alternatif Ölçme- Değerlendirme
Yaklaşımlarına Yönelik Öz-Yeterlilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçek “kaynak kullanımına yönelik
öz-yeterlilik”, “zorluklarla başa çıkmaya yönelik öz-yeterlilik” ve “uygulamaya yönelik özyeterlilik” olmak üzere üç ana faktörden oluşmaktadır ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .89
olarak bulunmuştur. Öğretmenlerin öz yeterlik düzeyleri cinsiyet, yaş, medeni hal, branş ve görev
sürelerine göre incelenmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde, “öğretmenlerin kaynak kullanımına yönelik öz-yeterlilik düzeyleri” yalnızca branş değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmıştır.
Öğretmenlerin “zorluklarla başa çıkmaya yönelik öz-yeterlilik” düzeyleri yaş ve görev süresi
değişkenlerine; “uygulamaya yönelik öz-yeterlilik” düzeyleri ise sadece yaş değişkenine göre
anlamlı şekilde farklılaşırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ölçme-değerlendirme, öz yeterlik, tutum.
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(4690) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK
BAŞARILARININ ÖZDÜZENLEYİCİ ÖĞRENME
BECERİLERİ, AKADEMİK ÖZYETERLİK İNANCI VE
AKADEMİK KONTROL ODAĞI İLE İLİŞKİSİ
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU 1, ÇİĞDEM ALDAN KARADEMİR 2, FEVZİ
DURSUN 3, MEHMET ALTIN 1, NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ MERT 1
1
2

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
3

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
nurtacustundag@gmail.com

Sınıf öğretmeni adaylarının akademik başarılarının çeşitli değişkenler açısından
irdelenmesini amaçlayan bu araştırma, üç devlet üniversitesinin, Eğitim Fakültesi İlköğretim
Bölümü, Sınıf Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen adayları üzerinde
yürütülmüştür. Araştırmaya gönüllü olarak toplam 337 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılara,
Turan (2009) tarafından geliştirilen Özdüzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeği, Jerusalem ve
Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Yılmaz, Güçray ve Ekici (2007)
tarafından gerçekleştirilen Akademik Özyeterlik Ölçeği ve Akın (2007) tarafından geliştirilen
Akademik Kontrol Odağı Ölçeği ile beş sorudan oluşan kişisel bilgi formu uygulanmıştır.
Araştırmada verilerin çözümlenmesinde; üniversite ve cinsiyet değişkenleri için t-testi, öğretmenlik
mesleğini seçme nedenleri değişkenini çözümlemek için de tek yönlü varyans (ANOVA) analizi
kullanılmıştır. Ayrıca akademik başarı düzeylerinin özdüzenleyici öğrenme becerileri, akademik
kontrol odağı ve akademik özyeterlik düzeyleri ile ilişkisini belirlemek amacıyla korelasyon analizi
uygulanmıştır. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının başarılarını yordayan değişkenleri
belirleyebilmek amacıyla veriler, regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Ayrıca bağımsız
değişkenler özdüzenleyici öğrenme becerileri, akademik kontrol odağı ve akademik özyeterlik
düzeyleri açısından da incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular
doğrultusunda öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayı, akademik başarı, özdüzenleyici öğrenme
becerisi, akademik kontrol odağı, akademik özyeterlik inancı.
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(4691) ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK
PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ GÜVENLERİNİN
İNCELENMESİ
GÜRSOY MERİÇ 1, ECE OTLUCA 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
eceotluca@gmail.com

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven
düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde
okuyan 202 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarama yöntemi kullanılan çalışmada veriler Graham,
Burgoyne, Cantrell, Smith, ve Harris (2009) tarafından geliştirilen, Timur ve Taşar (2011)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği” ile
toplanmıştır. Ölçek “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi”, “Teknolojik Pedagojik Bilgi”,
“Teknolojik Alan Bilgisi” ve “Teknolojik Bilgi” olmak üzere dört alt boyut ve toplam 31
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .92 bulunmuştur. Öğretmen
adaylarının özgüven düzeyleri cinsiyet, bölüm, kullanılan elektronik cihaz, internet kullanımı ve
gidilen kurslara göre incelenmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde, öğretmen adaylarının
“Teknolojik Pedagojik Alan Bilgi”lerinin internet kullanımı ve gidilen kurslara göre anlamlı olarak
farklılaştığı görülmüştür. “Teknolojik Pedagojik Bilgi”, “Teknolojik Alan Bilgisi” ve “Teknolojik
Bilgi” düzeylerinin ise yalnızca okunulan bölüme göre anlamlı şekilde farklılaştığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: pedagoji, özgüven, teknoloji
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(4693) TEKNOPEDAGOJİK TABANLI ÖĞRETİMİN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMINA
YÖNELİK ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
NEŞET MUTLU 1
1

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
neset@erciyes.edu.tr

Bu çalışmada Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı(ÖTMT) dersini alan öğrencilerin
dersi basılı materyaller üzerinden öğrenmeleri ile teknopedagojik tabanlı elektronik materyaller
üzerinden öğrenmelerinin öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına yönelik algılarında bir
değişiklik oluşturup oluşturmadığı incelenmek istenmiştir. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde formasyon eğitimi kapsamında ÖTMT dersi alan iki sınıf örneklem olarak
seçilmiştir. Bu iki sınıftan sırasıyla 52 ve 38 öğrenci çalışmaya gönüllü olarak katılmış ve
çalışmaları eksiksiz olarak tamamlamışlardır. Çalışmada ölçme aracı olarak Öksüz, Ak ve Uça
(2009)’nın hazırladığı Likert tipi beşli dereceleme teknoloji kullanımına yönelik algı ölçeği
kullanılmıştır. Bu ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik testleri 318 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır.
Faktör analizi sonucunda ölçek maddeleri üç faktör altında toplanmış, bu faktörler sırasıyla
teknolojinin gerekliliği, avantajları ve dezavantajları olarak adlandırılmıştır. Güvenirlik testi
sonucunda güvenirlik katsayısı, ölçeğin bütününde 0.96; diğer üç faktörde ise sırasıyla 0.95, 0.96
ve 0.84 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda dersi basılı materyaller üzerinden öğrenen ve
teknopedagojik tabanlı elektronik materyaller üzerinden öğrenen öğretmen adaylarının teknolojinin
gerekliliğine ve avantajlarına yönelik algı puanları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmezken;
teknolojinin dezavantajlarına yönelik algı puanlarında teknopedagojik tabanlı eğitim görenlerin
lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: teknopedagojik eğitim, teknoloji kullanımı, elektronik materyal,
öğretmen adayı
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(4694) FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONU ALAN
BİLGİLERİNİN ARGÜMANTASYON ODAKLI MODEL
ROKET GELİŞTİRME ETKİNLİĞİ İLE İNCELENMESİ
CEM GÜREL 1, EROL SÜZÜK 1
1

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
szkerol@gmail.com

Öğretmen adaylarının iyi bir öğretmen olması için ne bildiklerinin farkında olmaları
önemlidir. Ancak ilgili alan yazında öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgileri üzerine yoğun
çalışmalar olmasına rağmen, konu alan bilgileri üzerine tek başına odaklanan çalışmalar azdır.
Fizik öğretmeni yetiştiren bölümlerde alan bilgisi dersleri genellikle fizik bölümleri tarafından
verilmekte ve fizik öğretmen adaylarının konu alan bilgileri geleneksel metotlarla
değerlendirilmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının konu alan bilgileri tam olarak
sorgulanamamaktadır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının konu alan bilgilerini
sorgulayabilmeleri için argümantasyon odaklı model roket geliştirme etkinliği hazırlanmıştır.
Öğretmen adaylarının model roket fiziği üzerine geliştirdikleri argümanların kalitesi araştırılarak,
argümanların kalitesi konu alan bilgilerindeki farkındalıkları ile ilişkilendirilmiştir. Bu amaçla
öğretmen adaylarının bilimsel otantik ortamda tartışmaları ve argüman üretebilmeleri için
öncelikle en yükseğe çıkacak model roketi tasarlamaları ve üretmeleri sağlanmıştır. Nitel
araştırma modellerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu çalışmaya Türkiye’de bir devlet
üniversitesinde fizik öğretmenliği okuyan ve fizik alan derslerini tamamlayıp pedagojik alan
derslerini almakta olan 10’u kız, 11’i erkek olmak üzere toplam 21 öğretmen adayı dahil
edilmiştir. Dört hafta boyunca model roket tasarlayan ve geliştiren öğretmen adayları daha
sonrasında haftada 2 saat olmak üzere 2 hafta süresince en yükseğe çıkabilecek model roket
üzerine tartışma yapmış ve argümanlarını geliştirmişlerdir. Üretilen argümanların kalitesi Bilimsel
Argümantasyon ve Bilimsel Kredibilite modeli ile incelenmiştir. Bu model Puvirajh tarafından
Toulmin’in modelinin eksiklikleri göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Buna göre öğretmen
adayları model roket fiziği üzerine 36 argüman olayı içinde toplam 177 tane argüman
üretmişlerdir. Ancak üretilen bu argümanların sadece 9 tanesi birinci kalite ve 22 tanesi ikinci
kalitede argüman olarak belirlenmiş ve geri kalan 146 tane argüman üçüncü kalite olarak
değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının iddiaları için sunduğu 1. Tip 49 kanıt, açıklaması C tipi
olduğu için o argümanların kalitesi üçüncü kaliteye düşmüştür. Yine öğretmen adaylarının yapmış
olduğu 41 tane A tipi açıklamanın kanıtı 3. Tip olduğu için o argümanların kalitesi üçüncü
kaliteye düşmüştür. Çalışmanın sonunda ilgili alan yazın ile karşılaştırma yapılarak öğretmen
adaylarının konu alan bilgileri ile argümanlarının kalitesi ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu
sonuçların öğretmen eğitimine katkısının neler olabileceği ve gelecek araştırmalarda neler
yapılabileceği çalışmanın sonunda tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fizik öğretmeni yetiştirme, konu alan bilgisi, argüman kalitesi, model
roket geliştirme.
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(4696) SOSYAL BİLGİLERDE DİKKAT GELİŞTİRME
ETKİNLİKLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE DİKKAT
DÜZEYİNE ETKİSİ
NAZİKE KARAGÖZOĞLU 1
1

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

nazike.karagozoglu@bozok.edu.tr
Araştırmada, Sosyal Bilgiler coğrafya kazanımlarına yönelik olarak dikkat toplama ve
geliştirme odaklı hazırlanmış etkinlik ve materyallerin kullanılmasının 5. sınıf öğrencilerinin dikkat
toplama becerileri ve akademik başarı üzerine etkisi incelenmiştir. Proje, 2014-2015 öğretim
yılında Yozgat İli Merkez İlçesindeki ortaokullarda, 5. sınıf öğrencilerinin arasından yansız olarak
atanmış 86 denekle yürütülmüştür. Araştırmada, 5. sınıf öğrencilerinin dikkat becerilerinin
geliştirilmesine yönelik etkinlik ve materyaller hazırlanmış ve uygulamanın etkililiğini test etmeyi
amaçlayan, deney-kontrol gruplu, öntest-sontest ve izleme ölçümlü deneysel bir desen
kullanılmıştır. Araştırma başlangıcında deney ve kontrol grubu öğrencilerine Bourdon Dikkat Testi
Harf Formu (BDT) ve coğrafya kazanımları için hazırlanmış olan akademik başarı testi öntest
olarak uygulanmıştır. Daha sonra deney grubunda Sosyal Bilgiler dersi, coğrafya kazanımlarına
yönelik olarak dikkat toplama ve geliştirme odaklı hazırlanmış etkinlik ve materyallerin
kullanıldığı ders planları doğrultusunda Sosyal Bilgiler öğretmeni tarafından işlenmiştir. Kontrol
grubunda aynı kazanımlar için Sosyal Bilgiler öğretmeni tarafından geleneksel öğretim yapılmıştır.
İşleniş tamamlandığında deney- kontrol grubu öğrencilerine BDT ve akademik başarı testi sontest
olarak uygulanarak grupların dikkat düzeyleri ve akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olup
olmadığı test edilmiştir. Veriler SPSS 16 kullanılarak aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi
ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda, dikkat düzeyi ve başarı ön-test sonuçları
açısından gruplar arasında anlamlı bir fark çıkmazken, son-test sonuçları deney grubunun kontrol
grubundan anlamlı derecede daha başarılı olduğunu ve deney grubu dikkat düzeyinin kontrol
grubuna göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırma sonunda Sosyal Bilgiler dersinde
dikkat güçlendirme etkinlik ve materyalleri ile desteklenen öğretimin dikkat düzeyini yükselterek
akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, dikkat, başarı.
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(4697) ATTITUDES OF ENGLISH LANGUAGE LEARNERS
TOWARDS ONLINE EDUCATION
BURCU AYDIN 1, CANSU GÜR 2, BURCU BAŞAK COŞKUN 1
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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
2

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
burcuaydin03@yahoo.com

Online English Foreign Language Programs are one of the modern trends in education. It
combines the elements of both traditional learning environments and modern technical advances.
The electronic media, computers or the network technologies take part actively through the
learning process. Some instructors support the notion that foreign language teaching can be held
via online education. However, a considerable opposition exists. As it is a new concept, attitude to
online education and its means among future English Language Teaching professionals needs to be
clarified. For this reason, we conducted a survey questioning the attitude towards online language
education. The survey was held in two groups in order to evaluate attitude changes. Group 1 was
first year English Foreign Language learners in the Department of English Language Teaching at
Atatürk University. Group 2 was the last year English Foreign Language learners from the same
department. The sample population was 130. The data was analyzed and assessed. The results will
be discussed here. This survey gives us a brief idea about the attitudes of English Foreign
Language learners towards online education and will be the step of forthcoming studies.
Anahtar Kelimeler: Online Education, English Language Teaching, attitudes, learning
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(4699) MUTLULUK YÖNELİMLERİ VE KARİYER UYUM
YETENEĞİ
HAKAN SARIÇAM 1, ADEM ALGAN 1, MUSTAFA ÖZTÜRK 2, BAYRAM
ALTUNKARA 1
1
2

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
adem.algn@gmail.com

Mutluluk ile ilgili yapılan öncü çalışmalarda öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş arasındaki
farka pek değinilmemiştir.. Kariyerle ilişkili olan mutluluk mesleki hayatta, insanlar arasındaki
iletişimde ve insan hayatının her yönünde sahip olduğu başarının kaynağı olarak görülmektedir.
Mutluluk, iyi ve memnun olunan bir hayatla ifade edilir; sağlığı, içsel motivasyonu, inancı,
sevmeyi, iş memnuniyetini ve anlamlı bir hayatı kapsar. Yaşamda anlam, yaşam memnuniyeti ve
hayat bağlılığı mutluluk yönelimlerini oluşturur. Araştırmanın amacı kariyer uyum yetenekleri ile
mutluluk yönelimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 140’ı kadın
40’ı erkek olmak üzere 180 çocuk gelişimi, okul öncesi eğitimi ve sınıf öğretmenliği bölümü
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği ile Mutluluk
Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Pearson Momentler Korelasyon Analizi ve
Basit Regresyon analizi ile test edilecektir. Sonuç olarak kariyer uyum yeteneğinin yaşamın
anlamını, yaşam memnuniyeti ve hayat bağlılığını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Çalışma sonuçları ilişkili literatür ışığında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kariyer uyum, mutluluk yönelimi, öznel iyi oluş, yaşam memnuniyeti
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(4701) TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEME
DAYALI ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE
ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN
HAZIRBULUNUŞLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
MUSTAFA ONUR YURDAL 1, İLKE EVİN GENCEL 2
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2

ÇANAKKA

monuryurdal@yahoo.com
Bu araştırmanın amacı, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yönteminin uygulandığı tıp
fakültesi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye yönelik tutumları ile özyönetimli öğrenme
düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma karşılaştırma türü ilişkisel tarama
yöntemindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğrencileri oluşturmuştur. 2014-2015 Eğitim Yılı birinci, ikinci ve üçüncü önem öğrenci sayısı 336
kişidir. PDÖ etkinlikleri 33 grup üzerinden yapılmıştır. Her bir grupta yaklaşık 10-12 öğrenci yer
almıştır. Öğrenciler gruplara seçkisiz olarak atanmıştır. Araştırma rastgele seçilen 11 adet PDÖ
etkinliği grubu öğrencilerini kapsamaktadır. Onbir grubun üçü (26 öğrenci) dönem 2 ve diğer sekiz
grup (85 öğrenci) dönem 3 öğrencilerinden oluşuyor olup araştırma grubunu oluşturmuş, bu
gruplara PDÖ etkinlikleri yapılmıştır. PDÖ etkinliklerine katılan toplam 111 öğrenci çalışma
grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri Fisher ve arkadaşları tarafından 2001 yılında
geliştirilen, Şahin ve Erden (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Özyönetimli Öğrenmeye
Hazırbulunusluk Ölçeği (ÖYÖHÖ) ile Kemahlı ve Alper tarafından 2006 yılında geliştirilen Tıp
Fakültelerine Yönelik Probleme Dayalı Öğrenmeye Karşı Tutum Ölçeği ile toplanmıştır.
Araştırmada verilere normallik testi yapılmış, aritmetik ortalama, standart sapma (s), frekans (f),
yüzde (%) değerleri belirlenmiş, çift yönlü korelasyon analizi yapılmıştır (r) ve Pearson Ki-Kare
sınaması uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda; öğrencilerin % 64’ünün öz-yönetimli öğrenmeye
ilişkin hazırbulunuşluk puan ortalamalarının 150’nin üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu puan
ortalamasının; ölçeği geliştiren Fisher ve arkadaşları’nın (2001) belirlediği Özyönetimli
Öğrenmeye Hazıroluş (ÖYÖH) düzeyi için kesme noktası puanının üzerinde olduğu, öğrencilerin
PDÖ’ye yönelik toplam puanları ile ÖYÖH toplam arasında negatif yönde, anlamlı olmayan bir
ilişki olduğu saptanmıştır. ÖYÖH ölçeğinin alt boyutları olan özyönetim ile PDÖ ölçeğinin alt
boyutları problem çözme ve grup çalışması arasında, aynı ölçeklerin öğrenme istekliliği ve
problem çözme ve de grup çalışması alt boyutları arasında, anlamlı ilişkiler saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Probleme Dayalı Öğrenme, Özyönetimli Öğrenme, Özyönetim
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ESİN AKYAY ENGİN 1
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This study investigates cultural awareness of the students attending English Language
Teaching Departments at Trakya University. Since language is a part of culture, the integration of
culture into language teaching is considered as a crucial issue. In this study, learners’ views on
culture, culture learning, coursebooks and the ways they recognize culture were to be investigated.
It is assumed that the results of the study will highlight language educators in terms of students’
awareness of culture learning. The participants of the study are the students attending English
Language Teaching Department of the Faculty of Education at Trakya University, Turkey. For data
collection, a questionnaire with 53 items was designed by the researcher and administered on 113
students. The research findings revealed that the students from ELT Department had positive
attitudes towards culture learning and believed that culture is the crucial part of and language
learning. Another optimistic outcome was that the students have cultural awareness.
Anahtar Kelimeler: Culture, culture learning, cultural awareness, language, language
learning
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(4703) TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AÇMAZLARI VE
SANATSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
MEHTAP KODAMAN 1
1
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mehtapkodaman@hotmail.com
Türk eğitim sistemi hakkında en sık yakınılan konuların başında: ezbere dayalılık, sıkıcı ve
rutin tekrarlar, yaratıcılığı geliştirememe, düşünmeyi öğretememe, öğrenilenlerin işevuruk
olmaması, okulun bireyi gerçek hayata hazırlayamaması, bireysel farklılıkların kabul ve anlayış
görmemesi, gerekli ve yeterli imkan, mekan ve materyalin sağlanamaması, gereken yer ve
zamanda yetişmiş eğitmen gücünün kullanılamaması; ülke gerçekleri, ulusal çıkarları, hedefleri ve
kalkınma planları doğrultusunda oturmuş köklü bir eğitim anlayışının oluşturulup korunamaması
gibi sorunlar sayılabilir. Okullara yerleşme ve sınav biçimleri kıyasıya bir yarış ve göreceli
akademik başarı getirmekte ise de akademik başarı her zaman hayatta başarıyı getirememektedir.
Yaparak yaşayarak öğrenmenin uygulanabilir olduğu yöntemler sanatsal çözüm önerileri desteği
ile ele alınmalı; tüm dersleri ve tüm öğrenme kategorilerini kapsayacak şekilde: sanat atölyesi,
işlik, labarutuvar, spor- oyun salonu, yaşamsal çevre ve doğanın ; evrensel ilişki ve değerlerle iç
içe geçtiği öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. Şeylerin içini boşaltmadan ve özünün öğretildiği
deneysel mekanlar yaratılması; bu ortamlarda özgüven, birbirine saygı, toplumsal ilişkiller ile
işbirliğinin esas alındığı zihinsel zeka yanında duygusal zeka, yaratıcılık ve etik kurallların da
geliştiği; öğrencilerin robota, itaatkar kölelere ya da isyankar anarşistlere dönüşmeden kişiliklerinin
geliştirilebileceği, beyinlerini yalnız ezber için değil ama düşünmek için kullandıkları, imkanlar ve
mekanlar yaratabilmek Türk eğitim sisteminin hedefi olmalıdır.
Bu bildiride dünyadaki farklı eğitim sistemleri ve bu sistemlerdeki yöntemler
taranarak özellikle sanatla eğitim kapsamında kültürümüz ve hedeflerimizle bağdaşabilecek
uygulamaların ek fikirlerle ve sanatsal faliyetlerle geliştirilmiş halinin günümüz Türk eğitim
sistemine nasıl uyarlanıp çoğaltılabileceği sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Bilimleri, Eğitim Yöntemleri, Sanat Eğitimi, Yaratıcılık,
Materyal Geliştirme

ULEAD 2015 Annual Congress:ICRE

115

(4704) FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE FİZİK DERS
KİTAPLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME AÇISINDAN
İNCELENMESİ
NEVZAT KAVCAR 1, AYTEKİN ERDEM 2
1

DEÜ. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-İZMİR
2

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
aerdem@nku.edu.tr

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ile öğrenilen bilgilerin kalıcı olacağı ve özümsenen
bilgilerin günlük yaşamdaki problemleri çözebilmek için kullanılabileceği anlaşılmaktadır.
Öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırmayı öngören 2007 ve 2013 Ortaöğretim Fizik
Programlarına uygun olarak hazırlanan Fizik ders kitaplarının, proje tabanlı öğrenme açısından
hangi durumda olduğu araştırmamızın problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, 2013-2014
öğretim yılında, 2007 Ortaöğretim Fizik Programı (OÖFP) uyarınca 10., 11. ve 12. sınıflar ile 2013
Ortaöğretim Fizik Programı uyarınca 9. sınıfta okutulmakta olan fizik ders kitaplarının öğretim
programlarıyla ilişkili biçimde, proje tabanlı öğrenme yöntemi açısından incelenmesi ve elde
edilen verilerin fizik öğretmenleri ve fizik eğitimcileri ile paylaşılmasıdır. Araştırmanın yöntemi,
nitel araştırma tekniğine dayalı tarama modelindedir. Veri toplama araçları, 2013-2014 öğretim
yılında okutulan ortaöğretim fizik ders kitapları ile 2007 ve 2013 OÖFP’dır. 2007 ve 2013 OÖFP
ile bu öğretim programlarıyla uyumlu Fizik 9-12 ders kitapları proje tabanlı öğrenme açısından
üniteler temelinde, ‘doküman analizi’ yöntemine uygun biçimde, öğretmen adayları tarafından grup
çalışması yapılarak taranmış, ortaya çıkan görüşler sınıfta tartışılarak geliştirilmiştir. Daha sonra,
yürürlükteki iki fizik öğretim programı ile adı geçen fizik ders kitapları, bir araştırıcı tarafından
üniteler temelinde ayrı ayrı gözden geçirilmiş, öğretmen adaylarının yanıtlarının doğrulanması
amacıyla denetlenmiş ve öğretmen adayları ile araştırıcının görüşleri birleştirilip sınıfta tartışılarak
bulgular, sonuçlar ve önerilere son biçimi verilmiştir. Dört sınıfa ait Fizik ders kitaplarının proje
tabanlı öğrenme açısından incelenmesi sonucunda; bazı ünitelerde proje çalışmalarına yer
verilmesine karşın, bazılarında ise proje uygulamalarına yönlendirme yapılmadığı belirlenmiştir.
Ders kitaplarının araştırmaya ve bilimin doğasını kavratmaya yönelik oluşu; fakat öte yandan,
öğretmenlerin derslerde süre yetersizliği başta olmak üzere öne çıkardıkları gerekçeler ile
üniversite sınavlarına hazırlık kaygılarının giderilmesi, öğrencilerin araştırma projelerine
yönlendirilmesi, projelerin öğretimi değerlendirme aracı olarak da öne çıkarılması; bunun için de
öncelikle öğretmenlerin inandırılması ve hizmet içi eğitim yoluyla uygulamaya etkin katılımlarının
sağlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim Fizik Programı; Fizik Ders Kitabı; Proje; Proje Tabanlı
Öğrenme; Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı
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(4705) FİZİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA
YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: BİR ÖLÇEK
GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
GÜRCAN UZAL 1, AYTEKİN ERDEM 1
1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
guzal@nku.edu.tr

Teknolojideki hızlı değişimler, eğitim-öğretime de yansımakta; derslerde teknolojinin
kullanılması, öğrenmeye olumlu ve olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Öğretmene, aileye ve okul
yöneticilerine düşen görev, teknoloji yardımlı/destekli öğretimde öğrenme ortamını hazırlamak ve
öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Bilindiği gibi, öğrenmeyi etkileyen etmenlerden biri de, öğrencilerin
derslerde teknoloji kullanımına yönelik tutum ve görüşleridir. Öte yandan liselerde fizik derslerinde
öğrencilerin genel olarak başarısız oldukları, ÖSYM sınav sonuçlarından görülmektedir. Bu
nedenle, teknolojinin desteğini alarak fizik derslerini daha çekici ve öğrenilebilir düzeye taşımak
gerekmektedir. Bu amaca erişebilmek için, öğrencilerin fizik derslerinde teknoloji kullanımına
yönelik görüşlerinin belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla, “Fizik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına
Yönelik Öğrenci Görüşleri Ölçeği”nin uygulaması için oluşturulan çalışma grubu,TekirdağSüleymanpaşa’da faaliyet gösteren sekizi devlet ve biri özel lisedeki 9.,10.,11. ve 12.sınıflardan
rastgele seçilen 562 öğrencidir. Ölçekteki her bir madde için kapsam geçerlik oranları belirlenerek,
ölçekteki 31 maddeden istatistik olarak anlamsız bulunan 13 madde ölçekten çıkarılmıştır. Altı
uzman görüşü için aday ölçek formunun Kapsam Geçerlilik Ölçütü (KGÖ) 0.99’dır. Formda kalan
KGO’larının ortalaması alınarak Kapsam Geçerlilik İndeksi (KGİ) 1.00 olarak bulunmuştur.
KGİ>=KGÖ olduğu için oluşturulan tüm ölçeğin kapsam geçerliliği istatistiksel olarak anlamlıdır.
Madde toplam korelasyonlarının 0.40’dan küçük olması nedeniyle, iki madde daha ölçekten
çıkarılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi değerinin
0.939 olması nedeniyle, örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmak için “mükemmel derecede
yeterli” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra faktör yapıları doğrulayıcı faktör analizine tabi
tutulmuştur. Yapılan analiz için elde edilen uyum indeksinin iyi olduğu ifade edilebilir. Temel
bileşenler analizi sonucunda iki alt bileşen altında toplanmış olan ölçek maddeleri 14'e indirilmiş
ve ölçeğin iç tutarlığını saptamak için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısıları birinci alt boyut
için 0.86, ikinci alt boyut için 0.78 ve tüm ölçek için 0.89 olarak bulunmuştur. Toplam 14
maddeden oluşan ölçek, varyansın % 50,12’sini açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Fizik, Öğrenci Görüşleri, Geçerlik, Güvenirlik

ULEAD 2015 Annual Congress:ICRE

117

(4708) ANNELERE UYGULANAN OKUMA PROJESİNİN
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
ERTUĞ CAN 1, CANER OZAN 2
1

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

2

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ertugcan@gmail.com

Türkiye’de okuma alışkanlığı ile ilgili az kitap okunduğuna yönelik bir algı bulunmaktadır.
Türkiye’de okuma alışkanlığı ile ilgili oluşan olumsuz algıyı ortadan kaldırmak için, değişik
kurumlar tarafından okuma projeleri düzenlenerek bireylerin daha çok kitap okumaları
hedeflenmektedir. Çocukların en fazla zaman geçirdiği kişi, en iyi rol modeli annesidir. Anneleri
okuyan bir toplum içinde, çocuklarda kitap sevgisi görülmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden okuma
projelerinde annelerin yer alması büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, annelerin
okuma kültürlerini incelemek ve okuma kültürlerinin geliştirilebilmesine yönelik öneriler ortaya
koyabilmektir. Araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır.
Nicel araştırma kapsamında tarama modellerinden, genel tarama modeli tercih edilmiştir. Nitel
araştırma kapsamında 27 sorudan oluşan likert tipi ölçek geliştirilerek, uygulanmıştır. Nitel
araştırma kapsamında ise 3 açık uçlu sorudan oluşan, yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul
ili, örneklemi ise Bağcılar ilçesidir. Bağcılar ilçesinde projeye katılan 24 ilkokul, 42 ortaokul ve 14
liseden rastgele seçilen 399 katılımcı (anne) araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma
bulgularına göre, okuma projesini faydalı bulan katılımcıların, çocuklarının yanında kitap
okumalarının, rol model olmaları bakımından, olumlu olduğu; ders başarısı ile kitap okuma
arasında doğru bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar kitap fiyatlarını yüksek
bulmakla birlikte, ücretsiz kitap alabilecekleri yerlerin sayısının da az olduğunu ifade etmişlerdir.
Araştırma bulgularına göre, katılımcılar okuma kültürünün gelişmesinde büyük katkısı bulunan
elektronik kitap ve teknolojik olanaklar konusunda yeterli bilgiye sahip bulunmamaktadır.
Araştırma bulgularına göre; toplumda okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlayabilmek
amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ders müfredatlarını ailenin de içinde bulunduğu, okuma
ile ilgili etkinliklerle zenginleştirebilir. Kitap ihtiyacını gidermek ve boş geçen zamanı
değerlendirmek için otobüs ve metro duraklarına, parklara, kahvehanelere, taşıtlara kitaplıklar
yapılabilir. Ayrıca toplumda okuma kültürünün yaygınlaşması için basılı yayımlar elektronik
ortamda elektronik kitap (e-kitap) olarak öğretmen, öğrenci ve velilere ücretsiz olarak sunulabilir.
Okuma kültürünün yaygınlaşması amacıyla okullarda okuma saatleri daha etkin hale getirilebilir.
Kitapların basılı ve elektronik ortamda paylaşılmasını sağlayacak ulusal düzeyde kampanyalar
düzenlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Okuma Alışkanlığı, Okuma Kültürü, Okuma Projesi.
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(4709) ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİNE
YÖNLENDİRİLEN VAKALARIN YÖNLENDİRİLME
NEDENLERİ
ERTUĞ CAN 1, ŞEYDA KURAN 1
1

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
ertugcan@gmail.com

Ülkemizde çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir
şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil
örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir
merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığına bağlı
hastaneler/kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) kurulması önemli bir gelişme
olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Çocuk İzlem Merkezlerine yönlendirilen vakaların
yönlendirilme nedenlerini incelemek ve alana yönelik uygulanabilir öneriler geliştirebilmektedir.
Araştırma, Edirne İlinde Çocuk İzlem Merkezi’ne 2014-2015 yılları arasında yönlendirilen toplam
65 vakadan elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, arşiv kayıtları ve
vakalara ait adli görüşme raporlarından yararlanılmıştır. Vakalar hakkında düzenlenen raporlar;
yaş, cinsiyet, cinsel istismarın türü, fiziksel ve ruhsal muayene bulguları, istismara eşlik eden
durumlar yönünden değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda olguların cinsiyet dağılımına
bakıldığında; 80 olgunun 2’sinin (%2,3) erkek, 78’inin (%91,7) kız olduğu saptanmıştır. Cinsel
istismar olguları yaş grupları açısından değerlendirildiğinde; en fazla olgunun 15 yaş ve üstü
grubunda, en az olgunun 0-6 yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir. 15 yaş ve üstü grubun tamamını
kız çocukları oluşturmaktadır. En fazla olgunun kış mevsiminde n=37 (% 47 ) olduğu görülmüştür.
Araştırmada incelenen olguların istismar şekillerinde n=48’inde (% 60) genital penetrasyon ilk
sırada yer almaktadır. İddia edilen sanığın mağdur ile yakınlığı incelendiğinde 80 vakanın 38’inde (
% 47,5) eylemi gerçekleştiren kişinin mağdurun erkek arkadaşı, 21’ inde ( % 26,2 ) yabancı bir
kimse, 10’ unda akraba (%12,5), 8’inde komşu (%10), 2’sinde baba( %2,5) ve 1’inde erkek kardeş
(%1,2) olduğu saptanmıştır. Cinsel istismar iddiası ile Çocuk İzlem Merkezi’ne yönlendirilen
vakaların eğitim durumuna bakıldığında en yüksek oranın lise öğrencilerinde olduğu görülmüştür.
Çocuk İzlem Merkezlerinin fonksiyonlarının genişletilerek tüm bölgelerde yaygınlaştırılması ve bu
merkezlerde alan uzmanlarının istihdam edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Cinsel istismar
konusunda aile, okul ve topluma gerekli eğitimin verilmesi, çocukların bu anlamda eğitilmesi,
çocuğun cinsel istismarı fark edebilmesi ve sonrasında ne yapacağını bilmesi bakımından yararlı
olabilir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk İzlem Merkezi, Cinsel İstismar, Çocuk İstismarı, Yönlendirme.
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(4713) THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN
LANGUAGE ANXIETY AND SELF-DIRECTED LEARNING
READINESS
KUTAY UZUN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

kutay.uzun@hotmail.com
Foreign Language Anxiety (FLA) and Self-Directed Learning (SDL) are two areas in applied
linguistics which are researched extensively. However, the literature seems to be lacking studies
which intends to find a correlation between two phenomena. For that reason, the aim of this study
is to find out if there is a significant relationship between FLA and SDL. The participants are 104
students of English Language Teaching in Edirne, Turkey and the data collection instruments are
Foreign Language Classroom Anxiety Scale (Horwitz et al, 1986) and Self-Directed Learning
Readiness Scale (Guglielmino, 1978). Correlational analysis reveals that there is no significant
relationship between foreign language anxiety and self-directed learning, however, there is a weak
positive correlation between test anxiety and self control, according to the findings.
Anahtar Kelimeler: Foreign Language Anxiety, Self-directed Learning, Test Anxiety, SelfControl
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(4718) TÜBİTAK 4004 BİLİM VE TOPLUM PROJESİNİN 7.
SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİME YÖNELİK
DÜŞÜNCELERİNE VE BİLİM ADAMI IMAJLARINA
ETKİSİ
MUSTAFA METİN 1, FEYZA İSMAİLOĞLU 2, ŞEYMA ULUKÖK 2
1
2

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
mustafametinae@hotmail.com

Bilim toplum projelerinin hedeflerinden bazıları çocuklara, eğlenceli bir ortamda yaparak ve
yaşayarak, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak
duyma, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak, çocuklara erken yaşta bilimin ve
sanatın eğlenceli yüzü ile tanışmaları için fırsatlar yaratmaktır. Bu doğrultuda bu projenin genel
amacı, Yozgat ili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evlerinde kalan ve köy
okullarında öğrenim gören öğrencilerin bilime yönelik olumlu düşüncelere sahip olmalarını ve
bilim adamı imajlarında değişmesini sağlamaktır. Özel durum yöntemini tercih edildiği bu projenin
hitap ettiği hedef kitle; Yozgat ili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri ve
ilin köy okullarına 7 sınıf giden 30 öğrenciden oluşmaktadır. Yozgat ilinde gerçekleştirilmesi
planlanan bu projenin evreninin dezavantajlı kurum ve okullarda bulunma, farklı sosyo-ekonomik
ve sosyo-kültürel düzeylerde olma gibi ölçütler açısından heterojenlik gösteren grup
oluşturulmuştur. Bunun için tabakalı örnekleme yönteminin orantılı ayırma tekniği kullanılarak
hedef kitle seçilmiştir. Belirlenen öğrencilere 8 gün boyunca fen ve matematiğin eğlenceli yönünü
gösteren etkinlikler uygulanmıştır. Projede veri toplama aracı olarak Pell ve Jarvis (2001)
tarafından geliştirilen ve Buluş Kırıkkaya (2008) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 21
maddelik “Bilim ve Fen Hakkında Gerçekten Ne Düşünüyorum?” ölçeği ve Song ve Kim (1999)
tarafından geliştirilmiş ve Demirbaş (2009) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Bilim Adamı
(İnsanı) İmgesi” ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada kullanılacak olan ölçekler öğrencilere ön-son test
olarak uygulanılmıştır. Projede elde edilen veriler için aritmetik ortalama ve standart sapma
bulunmuştur. Ön test- son test uygulaması arasında fark olup olmadığı p=0.05 anlamlılık düzeyinde
bağımlı t testi kullanılarak belirlenmiştir. Bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin
bilime yönelik olumlu düşüncelere sahip olduğu ve bilim adamı imajlarında değişin sağlandığı
belirlenmiştir. Fakat bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilim imajı, Bilime Yönelik Tutum, Bilim ve Toplum projeleri
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FEYZA İSMAİLOĞLU 1, MUSTAFA METİN 2
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BOZOK ÜNİVERSİTESİ

mustafametinae@hotmail.com
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fen eğitiminde ders dışı etkinliklerin kullanımına yönelik
bakış açılarını incelemektir. Araştırmanın örneklemi, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında
Yozgat ili ve ilçe merkezlerinde 8 ortaokulda öğrenim gören 300 öğrenci ile yapılmıştır. Tarama
yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler 51 maddeden oluşan ve araştırmacılar tarafından
geliştirilen bir anket ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan anket iki kısımdan
oluşmaktadır. Birinci kısımda öğrencilerin cinsiyet, sınıf, katıldığı etkinlik sayısı, ailesinin maddi
geliri, ailesinin izin durumlarını tespit etmek amacıyla demografik soru grubu yer almaktadır.
İkinci kısımda ise ders dışı etkinliklerin öğrencilere farklı boyutlardaki etkilerini belirlemek
amacıyla anket maddeleri bulunmaktadır. Anket maddeleri 5 alt boyutu temsil etmektedir. Bu alt
boyutlar ‘’Ders dışı etkinliklerin öğrenme üzerindeki etkileri (11 madde)’’, ‘’ Ders dışı etkinliklerin
öğrencilerin sosyalleşmelerine etkileri (9 madde)’’, ‘’ Ders dışı etkinliklerin iletişim üzerindeki
etkileri (11 madde)’’, ‘’ Ders Dışı Etkinliklerin işbirliği ve paylaşım üzerindeki etkileri (10
madde)’’ ve ‘’ Ders Dışı Etkinliklerin kişisel tercihler üzerindeki etkileri (10 madde)’’. Uygulanan
anketten elde edilen veriler spss programıyla analiz edilmiştir. Anketten elde edilen verileri,
öğrencilerin verilen madde hakkındaki düşünceleri ‘’Kesinlikle Katılmıyorum’’ (1,00 – 1,79),
‘’Katılmıyorum’’ (1,80 – 2,59), ‘’Kararsızım’’ (2,60 – 3,39), ‘’Katılıyorum’’ (3,40 – 4, 19),
‘’Kesinlikle Katılıyorum’’ (4,20 – 5,00) kategorileri içinde değerlendirilmiştir. Ayrıca her bir
maddenin frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda
ders dışı etkinliklerin öğrencilerin öğrenmelerine, sosyalleşmelerine, iletişim kurmalarına, işbirliği
ve paylaşım becerilerine ve kişisel tercihlerine olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Ders Dışı Etkinlikler
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(4723) METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA OĞUZ
ATAY’IN “TUTUNAMAYANLAR” ESERİNDE
DOSTOYEVSKİ ETKİSİ
NURAY ŞAHİNKAYA 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

nuraysahinkaya@trakya.edu.tr
Çağımızın Postmodern yazarlarından olan Oğuz Atay, sadece yaşadığı döneme değil, Rus
edebiyatının tüm dönemlerine damgasını vuran büyük Rus yazar Fyodor Mihayloviç
Dostoyevski’ye olan hayranlığını eserlerine de taşır. Oğuz Atay yoğun olarak okuduğu yıllarda
kendisine Dostoyevski’yi dost edinir. Dostoyevski’nin eserlerinden edindiği izlenimleri
“Tutunamayanlar” adlı ünlü yapıtında işleyerek okuyucuya aktarır. Bu çalışmada Oğuz Atay’ın
“Tutunamayanlar” adlı eseri üzerinden, Dostoyevski’den izler taşıyan, tespit edebildiğimiz konular,
metinlerarasılık bağlamında alt başlıklar halinde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Oğuz Atay, Dostoyevski, Tutunamayanlar, Metinlerarasılık
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(4729) YENİDEN ÜRETİLEN YAPITLAR ARACILIĞIYLA
ÇAĞDAŞ SANAT ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN
UYGULAMA ÇALIŞMALARINA ETKİLERİ
FİGEN GİRGİN 1, ÜMRAN BULUT 2
1
2

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
fffff_g@hotmail.com

Daha önceden yapılmış bir eserin yinelenmesine dayanan yeniden üretim, sanat içinde
evirilerek farklılaşmıştır. Bir yapıtta iyi olan, onu kusursuz gösteren şeylerin ne olduğunu öğrenme
isteği ve merakı sonrasında gerçekleşen deneyimleme ve aktarım süreci, çağdaş sanatta ve
günümüzde değişime uğramıştır. Yeniden üretilen yapıtlar aracılığıyla çağdaş sanat öğretiminin
öğrencilerin uygulama çalışmalarına etkilerini belirlemek amacıyla, Marmara Üniversitesinde Tezli
Yüksek Lisans eğitimi alan 8 öğrenci ile yapılan bu araştırma, nitel araştırma yönteminin eylem
araştırması modeline göre gerçekleştirilmiştir. 10 uygulama çalışması (1 öğrenci 3 uygulama
çalışması yapmıştır), 3 uzman tarafından değerlendirilmiş ve çağdaş sanatın öğretiminde yeniden
üretilen yapıtların kullanılmasının olumlu etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş sanat, yeniden üretim, yeniden üretilen yapıtlar
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(4730) KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNDEKİ KAVRAM
YANILGILARININ ÇALIŞMA YAPRAKLARI İLE
BELİRLENMESİ
HANDAN YERER 1, FULYA ÖNER ARMAĞAN 2
1
2

MEB

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
fulyaner@yahoo.com

Bu çalışma; ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket ünitesindeki kavram
yanılgılarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada Kuvvet ve Hareket ünitesinin
kazanımları ve ilgili alan yazın doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan 12 adet çalışma
yaprağı kullanılmıştır. Geliştirilen çalışma yaprakları 25, 8. sınıf öğrencisine programda belirtilen
süresinde 3 hafta boyunca uygulanmıştır. Verilerin analizinde kavram yanılgılarını belirlemek
amacıyla betimsel analiz yapılmıştır. Sonuç olarak Kuvvet ve Hareket ünitesindeki kavramlarla
ilgili öğrencilerdeki kavram yanılgıları belirlenmiştir. “Sıvı miktarı kaldırma kuvvetini etkiler.”
“Yüzen cisimlere etki eden kaldırma kuvveti, cismin ağırlığından büyüktür.” gibi kavram
yanılgıları, çalışma bulguları arasında yer alan yanılgılara örnek olarak gösterilebilir. Yapılan bu
çalışmanın yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen ve kuvvet ve hareket konularındaki
kavram yanılgılarını belirlemeyi hedefleyen öğretmen ve araştırmacılara ışık tutacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kavram Yanılgıları, Çalışma Yaprağı, Kuvvet ve Hareket
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(4731) EDİRNE, IRREGULAR EMIGRANTS AND PUBLIC
COMMUNITY TRANSLATION
COŞKUN DOĞAN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
coskundogan2002@yahoo.de

Son yıllarda özellikle iç savaş ve ekonomik nedenlerle Ortadoğu ve Afrika’nın farklı
ülkelerinden gelişmiş batı ülkelerine doğru yasadışı bir göç olgusu başlamıştır. Türkiye gerek
coğrafi konumu gerekse bölgenin gelişmiş bir ülkesi olması, yasadışı göç olayında “Düzensiz
Göçmenlerin” başak ülkelere transit geçiş yeri veya kalmak için hedef ülke haline gelmiştir.
Edirne, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan penceresi ve iki Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan ve
Yunanistan’a sınırı olan bir kenttir. Bu nedenle, transit geçiş için karayolunu tercih eden “Düzensiz
Göçmenler”, batı ülkelerine gitmek için Edirne ilini tercih etmektedirler. Bu geçiş esnasında
yakalanan “Düzensiz Göçmenler”, içinde bulundukları topluma ve kendilerine sunulabilecek sosyal
hizmetlere ulaşmaları açısından iletişime gereksinim duymaktadırlar. İşte bu noktada “Düzensiz
Göçmenlere” gereli olan çeviri desteği “Toplum Tercümanlığı” aracılığı ile karşılanmaktadır. Bu
makalede, Edirne’nin neden Düzensiz Göçmenlerin transit geçiş yeri olduğu, “Düzensiz Göçmen”
kimliği ve bunlarını sorunlarının Edirne ili açısından “Toplum Tercümanlığı” boyutunda
değerlendirilmesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Community Translation, irregular emigration, Edirne
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(4732) ULUSLARARASI POLİTİK ETKİNİN EĞİTİM
POLİTİKALARINA YANSIMALARI
TUNCER BÜLBÜL 1, GÖKHAN ÖZKAN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
gkhnozkan@yahoo.com

Ülkeler içinde bulundukları coğrafya, kültürel yapı, siyasi paradigma tercihleri ve
uluslararası bağlam gibi sebeplerle gerek gördüğü, yeni nesli tayin edecek eğitimde program ve
amaç değişikliklerine yol açan uluslararası etki altında kalabilir. Uluslararası politik etkiler
ülkelerin tarihsel dönüm noktalarında olabileceği gibi ülkeler arası ve ülke içinde oluşan genel
politik değişimlerde de eğitim politikalarının yeniden ortaya konmasına yol açabilmektedir. Sonuç
olarak ise bu değişimler toplumların geleceğini tayin etmektedir. Bu süreçte, eğitim politikalarının
karar verici mekanizmasının öncelikleri ve yaklaşımları değişime uğrayabilmektedir. Karar verici
mekanizmadaki bu değişiminin ilgili süreçlerde eğitim uygulamalarında değişen paradigmaya bağlı
olarak dönüşüm yaratması beklenmektedir. Bu çalışmada, dünya üzerinde yaşanan politik
değişimlerin eğitim paradigmalarına olan yansımaları ele alınarak yakın dönem politik değişimlerin
günümüz eğitim uygulamalarında yaptığı etki incelenektir. Çalışma uluslararası politik etki altında
kalan birden fazla ülkenin eğitim politikalarını alanyazından faydalanarak karşılaştırmalı biçimde
ortaya koymayı amaçlayan derleme türünde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası politik etki, eğitim uygulamaları, eğitim politikası
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(4734) PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİNİN BİYOLOJİK
DÜŞÜNCEYE ETKİSİ
NURCAN ÖZKAN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

nurcanozkan@hotmail.com
Bu çalışmada problem çözme yöntemlerinin biyolojik düşünceye etkileri araştırılmıştır.
Çalışma içerisinde ilk olarak “problem” kavramının ve problem çözme yöntemlerinin ne olduğuna,
aşamalarına, sınırlılıklarına, faydalarına ve problem çözme yönteminde kullanılan tekniklere yer
verilmiştir. Problem çözme yöntemlerinin biyolojik düşünceye etkilerini araştırmak amacıyla:
kavram yanılgılarının sık yaşandığı DNA, gen ve kromozom kavramlarının öğrenilmesinde
problem çözmeye dayalı öğrenme yönteminin etkisi var mıdır? Biyoloji dersi kapsamında yer alan
genetik konusunun öğrenilmesinde problem çözme yöntemlerinin kullanılmasının öğrencinin
başarısına etkisi nedir? Problem çözme yöntemlerinin kalıcılığa etkisi var mıdır? Problemlerin
problem çözme yöntemleri ile çözüme ulaştırılıp, alınan sonuçların değerlendirildiği araştırmalara
yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: yöntem, problem çözme, biyolojik düşünce
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(4735) DISCOURSE DEFICITS, AUTISM AND EVIDENCEBASED PRACTICES; A REVIEW STUDY
SERTAÇ KESKİN 1, SONGÜL UZUN KESKİN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
sertackeskin@gmail.com

Communication is one of the indispensable components of living in a society. However,
there is a group of people who have some inborn lacks to communicate properly; autistics.
Autism is a developmental disorder characterized by a triad of impairments in communicati
on, social interaction, and repetitive behaviors and interests. In addition, poor oral or written
discourse comprehension appears common among children with autism spectrum disorder. In this
paper, several empirical studies are reviewed and the deficits faced by autistics regarding the use of
spoken language while communicating and the underlying reasons are discussed. These
impairments include: a narrower range of functions served by language; problems understanding
that communication is about intended rather than surface meaning; failure to view conversations as
a means of modifying and extending the cognitive environment of a conversational partner; and
failure to view narratives as a means for communicating about both events and psychological
states. In addition, some evidence-based implementations used to help the autistics who have those
problems are presented.
Anahtar Kelimeler: Discourse, Autism
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(4736) ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİMİNDE
FARKLILAŞTIRMA HAKKINDA ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ
EŞREF AKKAŞ 1, HASAN SAİD TORTOP 2
1
2

MEB

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
hasansaid@yahoo.com

Özel eğitimde ilk defa uygulanmaya başlanan ve temelinde bireysel farklılıklara göre
müfredatın değiştirilmesi düşüncesi yatan farklılaştırma kavramı, günümüz eğitim uygulamalarında
artık yerini almaya başlamıştır. Ancak farklılaştırma uygulamalarının ülkemizde çok fazla
uygulanmadığı görülmektedir. Bu araştırma üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde görev alan
öğretmenlerin farklılaştırma uygulamaları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır.
Veri toplama aracı olarak görüşme formu ve öğretim planları kullanılmıştır. Verilerin analizinde
içerik ve doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden küme,
ölçüt ve maksimum çeşitlilik örnekleme metodları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda üstün
yeteneklilerin öğretmenlerinin farklılaştırma hakkında yeterli bilgi düzeyinde olmadıklarını, eğitim
programlarında farklılaştırmaya fazlaca başvurmadıklarını belirttikleri görülmüştür. Farklılaştırma
hakkında öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının olduğu ve giderilmesini talep ettikleri görülmüştür
Anahtar Kelimeler: Farklılaştırma, üstün yetenekli öğrenciler, BİLSEM
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(4739) BOLOGNA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERDE
VERİLEN ÇEVİRİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
DOLUNAY KUMLU 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
dolunay@trakya.edu.tr

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin başlamasıyla her alanda olduğu gibi Yüksek
Öğrenim alanında da uyum ve tanınma gereksinimi doğmuştur. Avrupa Yükseköğretim Alanı
yaratmayı hedefleyen bir reform süreci olarak bilinen ‘Bologna Süreci’ her ülkenin özgür iradeleri
ile katıldıkları bir oluşumdur. Bu oluşumun hedefleri doğrultusunda ‘Avrupa Yeterlikler
Çerçeveleri’ ve bu çerçevelerle bağlantılı olarak her ülke için ‘Ulusal Yeterlikler Çerçeveleri’
oluşturulmuştur. Bu çalışmada yeterlikler çerçevesinin önemli kavramlarından biri olan ‘öğrenme
çıktıları’ incelenecektir. Önceden başka bilim dallarının alt/yan alanı olarak kabul görmüş fakat
günümüzde bağımsız bir bilim dalı olarak tanınmakta olan ‘çeviribilim’, bu alanda verilen
üniversite düzeyindeki eğitimin önemi, Bologna Sürecinde ortak yükseköğretim hedeflerine
uyumun getirileri ile zorlukları ve öğrenme hedefleri doğrultusundaki öğrenme çıktılarının ne
derece gerçekleştirilebilir ya da uygulanabilir olduğu gibi konular kendi aralarında ilişkilendirilerek
değerlendirilecek, bu bağlamda bazı öneriler getirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bologna Süreci, yeterlilikler çerçevesi, öğrenme çıktıları, çeviribilim,
çeviri eğitimi
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(4740) CRITICAL and COMPARATIVE EVALUATION of
EFL EDUCATION in PRIMARY SCHOOLS in TURKEY and
SWEDEN
DERYA TUZCU EKEN 1
1

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
deryatuzcueken@gmail.com

For centuries, foreign language learning and teaching has been an important issue in the
education policy of countries and so every country has given place to foreign languages in their
school curriculum from the very beginning of education. However, not every country is good at
teaching a foreign language efficiently. Today it is widely acknowledged that some countries
achieve better results in teaching foreign languages and Sweden is one of those countries. In
Sweden, the most commonly taught foreign language is English, which is valid for Turkey. Yet,
when Education First (EF) English Proficiency Index (2014) examined, it is seen that Turkey is far
behind the other European countries with a score of 47.80 (low proficiency, ranked as the 47th
among 63 countries). Sweden, on the other hand, has a score of 67.80 (very high proficiency) and it
is ranked as the third among 63 countries. Thus, this shows that though English is the dominant FL
taught in Turkish schools there are some problems in achieving a high proficiency. This study aims
to examine the similarities and differences between foreign language education of Turkey and
Sweden and in return to give some suggestions to Turkey’s foreign language education
development with specific reference to English language teaching at primary school.
Anahtar Kelimeler: curriculum, foreign language education, language policy, primary
education, Sweden, Turkey
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(4741) DİJİTAL ÇAĞ VE YABANCI DİL ÖĞRETMENİ
YETİŞTİRME MÜFREDATI
HÜSNÜ CEYLAN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
ceyxc@yahoo.co.uk

Geçmişten günümüze yabancı dil öğretimine ve öğrenilmesine ülkemizde çok büyük önem
verilmiştir. Fakat bu konuda tam olarak başarılı olabildiğimizi söylemek mümkün değildir.
Ülkemiz açısından bakıldığında verilen yabancı dil eğitiminin kaliteli bir şekilde verilmesine engel
birçok sebep sayılabilir. Bunlardan bazıları SETA-ANALİZ dergisinde eğitim ve öğretim
ortamının fiziki yapısı, eğitsel araç-gereçlerin varlığı ve kalitesi, teknolojik olanakların varlığı,
okulun yönetim şekli, okul-aile birliğinin varlığı ve işlevselliği, nitelikli öğretmen eksikliği ve
meslek dışı atamalar olarak belirtilmiştir. (SETA-ANALİZ,2010) Bu sebeplere ek olarak da AÖFİÖLP’den gelen öğretmenlerin eksik yetişmeleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin değişik alanlarından
çok kısa süre içinde pedagojik formasyon alıp öğretmenlik hakkı kazanan öğretmenler, Uygulama
okullarında öğretmen adaylarının yeterli uygulama fırsatı bulamamaları, milli eğitim okullarında
sınıfların çok kalabalık olması ve eğitim fakültelerindeki yabancı dil öğretmenliği müfredatının
ilköğretim ve orta öğretimde yabancı dil öğretimini yeterince kapsayacak şekilde derslerin
olmaması sayılabilir. Bu sorunlardan en önemlilerinden biri de eğitim fakültelerinin yabancı dil
öğretmeni yetiştirme müfredatlarıdır. Dil öğretmenlerinin nitelikli ve kaliteli bir şekilde
yetiştirilmelerini doğrudan etkiledikleri için bunlar zaman zaman gözden geçirmeye ve
güncellenmeye muhtaçtır. Bu bağlamda Coşkun’un da belirttiği gibi (Coşkun,2009) etkin bir
yabancı dil öğretimi ile öğretmen yetiştirme programları arasında doğrudan bir bağlantı olduğu
belirtilebilir. Yabancı dil öğretmeni yetiştirme programlarının ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek
nitelikte olmaları ve dünyadaki çağdaş gelişmeler dikkatli bir şekilde izlenerek belirli zaman
aralıklarında güncelleştirilmeleri gerekmektedir. (Coşkun,2009) Dewey bu konuda “ Dün
öğrettiğimiz gibi bugün öğretiyorsak çocuklarımızın yarınlarını çalıyoruz demektir” diyerek çok
değerli bir tespitte bulunmuştur. ( Dewey,1944: 167) Bu çalışmanın amacı bir öğretmen yetiştirme
kurumunda çalışan ve bu müfredatın uygulayıcısı olan bir eğitimci olarak 2006 yılında başlamış ve
günümüzde hala kullanılmakta olan yabancı dil öğretmeni yetiştirme müfredatının eksik yönleriyle
ilgili tespitleri dile getirmek ve bazı çözüm önerilerinde bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirmede sorunlar, Öğretmen yetiştirme müfredatı,
teknoloji, nitelikli öğretmen, dijital çağ
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(4742) EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER IŞIĞINDA YAŞAM
BOYU ÖĞRENME
IŞIL GAMZE YILDIZ 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZ
DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
dimple2sea@yahoo.com

Yabancı dil öğretimi alanında pek çok kuramın varlığı bilinmektedir. Bununla
birliktezamanla içeriklerinde meydana gelen yetersizlikler ya da var olagelen değişim
ihtiyaçlarınedeniyle yeni kuramlar bir diğerinin sözü edilen noktalarına dayanarak ortaya
çıkmıştır.Başka bir deyişle, var olan kuramlar zaman içerisinde değişen ve gelişen
ihtiyaçlardoğrultusunda yabancı dil öğretimi alanında yetersiz ya da eksik kalmış, bu
değişim vegelişimlerin sonucunda ise yeni kuramların geliştirilmesi ve uygulanmaya konması
sözkonusu olmuştur. Ancak çağın gereklilikleri ile birlikte mevcut tek bir kuramın ve
dolayısıylaona eşlik eden tek bir yöntemin kesin uygulanımı geçerliğini yitirmiş, küreselleşen
dünyanınçok dilli toplumları kendilerine uygun olan yöntemi oluşturma ve uygulama
yolunuseçmişlerdir. Böylelikle, farklı art alanları, ideolojik yapıları ve kültürel birikimleri
olantoplumlar kendilerine özgü yöntemlerin kullanımı yoluna gitmişlerdir. Bu
noktada,
21.yy’dayabancı dil öğretiminde ortak bir yöntem bulunmaması durumu sözü edilen süreci
nasıl etkilemektedir sorusu doğmaktadır. Ortak bir yöntemin benimsenmemesi öğretim sürecindene
gibi durumlara yol açmaktadır, olumlu ya da olumsuz yanları nelerdir gibi bir
takımincelemelere gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Mevcut sorundan ve gereklilikten
hareketle, bu çalışmada öncelikle içinde bulunduğumuzçağda ortaya çıkan yöntem sonrası
dönemin genel özelliklerine değinilecek, bu dönemlebirlikte ortaya çıkan yeni kavramlardan söz
edilerek, yabancı dil öğretiminde yaşam boyuöğrenme kavramının getirileri ve irdelenmesi
gereken noktaları üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: yaşam boyu örenme, eğitimde yeni yönelimler, yabancı dil eğitimi
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(4743) THE EFFECT OF HUMOR STYLES ON SELFREGULATED LEARNING STRATEGIES AND
MOTIVATIONAL BELIEFS
NURETTİN AYDINER 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
naydiner@hotmail.com

The main purpose of this study was to investigate the effect of humor styles on self-regulated
learning strategies and motivational beliefs. The participants were 180 students studing in the
pedagogical formation certificate training program. Perceived humor styles were determined by
utilizing the Humor Styles Scale developed by Yerlikaya (2009). The students’ self regulated
learning strategies and motivational beliefs were measured using the Motivated Strategies for
Learning Questionnaire developed by Pintrich and De Groot (1990). In the study, a survey research
design was used. Data were analyzed based on mean, standard deviation, t-test and ANOVA.The
results revealed that those dimensions of self-regulated learning related to the intrinsic value of
study, self efficacy, cognitive and metacognitive self-regulated learning strategies were influenced
by humor styles.
Anahtar Kelimeler: Humor styles, self-regulatory learning, self-regulatory strategies,
motivational beliefs
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(4744) AKADEMİK ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE UZMANLIK
ALANI METİN ÇEVİRİLERİ KAPSAMINDA ORTAYA
ÇIKAN SORUNLARIN İNCELENMESİ
ÜMMÜGÜLSÜM ALBİZ TELCİ 1, FADİME ÇOBAN 1
1

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
fcoban@sakarya.edu.tr

Çeviri, pratikte çok köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen, bilimsel bir disiplin olarak
varlığını ispat etmesi ve bu konuda bilimsel çalışmaların yapılması 20. yy’ın sonlarına
dayanmaktadır. Daha önceleri dini ve edebi metin ağırlıklı çeviriler yapılıyorken değişen günümüz
koşulları ile birlikte bilimsel ve teknik metin çevirileri ya da uzmanlık alanı metin çevirileri önem
kazanmaya başlamıştır. Uzmanlık alanı metin çevirilerinin gündeme gelmesiyle birlikte çeviri
eğitimi veren öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun herhangi bir alanda uzmanlık bilgisine
sahip olmamaları, çeviri bölümlerinde ders vermek amacıyla gelen alanın uzmanlarının ise çeviri
yöntem ve tekniklerine hakim olmaması vb. gibi akademik çeviri eğitiminde birtakım sorunlar
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada hedeflenen, çeviride uzmanlık alanı metinlerinde anlama sorunsalı,
disiplinlere göre çeviri amaçlı uzmanlaşmada ne türden farklılıkların olduğunun tartışılması,
uzmanlık alanı metinlerinin çevirilerinde çevirmenin sahip olması gereken çeviri edinçlerinden biri
olan uzmanlık alan bilgisinin bilgi hiyerarşik düzeylerinden hangisine girdiğini çeviribilim
kuramlarından yola çıkarak betimleyici yöntem ile tarama modeli kullanılarak ortaya çıkarmaktır.
Anahtar Kelimeler: Çeviribilim, çeviri kuramı, uzmanlık alanı metin çevirileri, bilgi
hiyerarşik düzeyleri
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(4745) THE OTHER SIDE OF MOTIVATION:
DEMOTIVATIONAL FACTORS FOR LANGUAGE
TEACHERS IN A TURKISH TEACHING CONTEXT
HANDAN ÇELİK 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

handancelik@trakya.edu.tr
Motivation, as one of the foremost and well-researched issue of language teaching, has been
mostly examined from students’ perspective. Despite the importance attached to motivation,
research on what actually demotivates teachers has only recently started to be examined.
Demotivation concerns strong, specific external and internal components reducing or diminishing
motivational basis of an ongoing activity (Dörnyei, 2001a, cited in Sakai & Kikuchi, 2009;
Dörnyei, 2007). Thus, in this study, factors demotivating university level English language teachers
were examined. Based on the related body of literature, a 36-item questionnaire consisting of 3
demotivational factor areas was constructed. Then, it was completed by 29 English language
teachers working at a state university in Turkey. Each area had different number of items designed
under a five-point scale graded as; “strongly demotivate, pretty much demotivate, neutral, not so
much demotivate, and not demotivate”. The findings showed that although the teachers’ evaluations
related to the demotivational factors were quite high, student-based factors were found the highest.
It was followed by classroom and methodological factors, and developmental factors. This might
suggest that the teachers had negative perceptions in relation to student-based issues in their
teaching which could be expected when general, everyday functioning of teachers as placing more
emphasis on classroom learning and teaching as well as evaluation and assessment of learners are
considered. It might also indicate that the teachers rather than being concerned in their own
development were more concerned with classroom teaching and student learning. For this reason, it
is only natural that their evaluations related to their own development were relatively lower. These
factors proves the variety and density of demotivating factors readily available in our teaching
environment. For this reason, educational policy makers should take these issues into consideration
both for sustaining and maintaining quality teaching and student achievement.
Anahtar Kelimeler: language teaching, motivation, demotivation
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(4746) TÜRKİYE’ DEKİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YENİ ÖĞRETİM
PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
RAMAZAN LEYLEK 1, MUSTAFA ÖZBEY 2, NECLA TURANLI 3
1

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

3

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
rabiley@gmail.com

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümlerinin yeni öğretim
programlarının (4 yıllık) karşılaştırılmasıdır. Bu araştırma, betimsel yöntemin tarama modelinde
yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’deki 9 farklı ortaöğretim matematik
öğretmenliği bölümlerinin öğretim programları oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında,
döküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, frekans ve yüzde
tablosundan yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; ülkemizde matematik öğretmeni
yetiştiren bölümlerin birbirinden farklı öğretim programlarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu
farklılıklar bölümden mezun olmak için gerekli olan AKTS ve ders saatlerinde de görülmüştür.
Hem Milli Eğitim Bakanlığının ortaöğretim kazanım hedeflerine hem de PISA ve TIMSS gibi
uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarındaki başarıyı arttırma adına bazı derslerin öğretim
programlarında bulunup bulunmadığı araştırılarak sonuçlar ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretmenliği, Öğretim Programı, Ortaöğretim
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(4747) İZMİR ÜNİVERSİTELERİNİN BİLİMETRİK
İNCELEMESİ VE BOYLAMSAL OLARAK TÜRKİYE
ADRESLİ YAYINLARA NİCELİKSEL KATKISININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
HAYDAR YALÇIN 1, SERHAT BURMAOĞLU 1, KEMAL YAYLA 2, ESİN ÖZDEMİR 1
1

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
2

EGE ÜNİVERSİTESİ

haydar.yalcin@ikc.edu.tr
Bu çalışmanın amacı İzmir Üniversiteleri’nin yarattıkları bilişsel kapasiteyi incelemek için
literatürde yer alan bibliyometrik ve bilimetrik yöntemler ile metin ve veri madenciliği olarak
adlandırılan yöntem bilimlerinden yararlanılarak; İzmir’in bilişsel haritasını resmedebilmek ve öne
çıkan alanlar ile en çok yayın yapılan alanlara ilişkin görseller üretebilmektir. Bu bağlamda
İzmir’de toplam 9 üniversite eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir (Ege Üniversitesi,
9 Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi
Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Şifa
Üniversitesi). Araştırmada kullanılan veri seti, 1980-2014 yılları arasında yayınlanmış ve Web of
Science (WOS) veri tabanında indekslenmiş yayınları içermektedir. Ulaşılan yayın bilgileri
incelenerek; En verimli yazar (Kişi ve kurum bazında), En verimli dergi, yayın dilleri, konu
alanlarına göre yazar işbirliği modelleri vb. gibi konular incelenmiştir. Araştırmada ulaşılan
sonuçlar ile İzmir Üniversitelerinin literatüre katkı oranları, işbirliği modelleri belirlenebilecek ve
sonraki çalışmalarda kurulacak paydaşlıklar için yol haritası olarak kullanılabilecektir. Ayrıca
bölgede faaliyet gösteren üniversitelerin Türkiye’nin yayın politikasına ve yayın örüntülerine göre
karşılaştırması yapılabilecek, benzeşen ve ayrışan yönleri ortaya koyarak; karar vericilere karar
destek mekanizması oluşturacaktır.
Anahtar Kelimeler: İzmir Üniversiteleri Platformu, Bibliyometri, Metin Madenciliği, Etki
Düzeyi; Bilimsel Yayın Politikası
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(4748) PERCEPTIONS OF STUDENTS ON TEST ANXIETY
ON WRITTEN PERFORMANCE
ALİZE CAN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
alizecan@gmail.com

This research aimed to identify and discuss test anxiety on written performance from EFL
learners’ perspective to generate an enlightening account of this issue. The research carried out is
both qualitative and quantitative which involved a total of twenty four first year student from
Edirne Anatolian Teacher Training High School. Data were collected by means of Second
Language Written Anxiety Inventory (SLWAI) designed by Cheng (2004), a questionnaire and an
open-ended questionnaire. Results of the SLWAI showed that half of the participating students
have low writing anxiety. The other half of the participants has average writing anxiety and
students do not have high writing anxiety at all. The results of the questionnaire have indicated that
students with low and average anxiety were affected negatively by time factor and they forgot what
they would write. Students’ responses to the open-ended questionnaire have indicated that those
with average and low writing anxiety had difficulties in writing in the target language as they did
not know enough words and grammar patterns. In addition, students have discussed the
psychological and physiological reactions they had during the writing process in their open-ended
questionnaire. Finally, the responses of learners have proved that students felt anxious while they
are being tested. Therefore, this study suggests that students may be encouraged to overcome testanxiety, and teachers may adopt different methods for writing skill.
Anahtar Kelimeler: Test anxiety, writing skill, EFL learner
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(4749) YETİŞKİN EĞİTİMİNİN GENEL SORUNLARI
SİNEM ENGİN ÖZDİL 1, GÜRSAN ÇİL 2
1
2

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, İPSALA MYO

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, ÇORLU, TEKİRDAĞ
sinemenginozdil@gmail.com

Yaygın eğitim, örgün eğitim ile beraber örgün eğitimin dışındaki düzenli etkinlikler olup,
hayat boyu öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Halk eğitimi merkezleri ülkemizdeki yaygın eğitim
faaliyetlerinin en büyük kısmını üstlenen ve en geniş teşkilat ağına sahip kurumlarıdır. Halk
Eğitimi Merkezleri yetişkin eğitimi etkinlikleri yapma görevinin yanında; çocuk, genç ve yetişkin
bireylerin verimliliklerini arttıracak bilgi ve beceriler kazandırmak, değişen eğitim ihtiyaçlarını
karşılamak, çocuğun kişilik gelişiminde ve eğitiminde önemli bir rolü olan aileyi bilgilendirerek
güçlendirmek, iş öncesi veya iş başında eğitimler düzenlemek, toplumda katılımcı, paylaşımcı bir
demokrasi kültürünün yerleşmesi için bireyi hakları ve sorumlulukları konusunda güçlendirecek
programları gerçekleştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il ve ilçelerde açılmaktadır. Bu
araştırmada Yetişkin Eğitiminin Temel Sorunlarına ışık tutması amacıyla Tekirdağ Halk Eğitimi
Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerlerine kurslara katılma nedenleri ve sorunları içeren anket
uygulaması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaygın eğitim, halk eğitimi merkezi, hayat boyu öğrenme, yetişkin
eğitimi temel sorunları.
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(4750) ALT SOSYO EKONOMİK DÜZEYDEKİ OKUL
ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ EV YAŞANTISININ
MATEMATİK BECERİLERİNE ETKİSİ
SERAP ERDOĞAN 1, MELTEM YILDIRIM 1, İLAYDA KİMZAN 1, SEVİNÇ
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2
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Bu araştırmada alt sosyo-ekonomik düzeydeki okul öncesi dönem çocuklarının ev
yaşantısının matematik becerilerine etkisi araştırılacaktır. Bu araştırma tamamlandığında alt sosyo
ekonomik düzeyde olan çocukların matematik becerilerini etkileyen etmenler ortaya çıkarılacaktır.
Sosyo ekonomik düzeyin etkilediği ev yaşantısı çocukların bilişsel gelişiminde önemli bir yere
sahiptir. Bu yaşantının okul öncesi dönemdeki çocukların matematik becerilerini nasıl etkilediği
tespit edilecektir. Bu sonuçlar okul öncesinde matematik eğitiminde anne babanın etkisi üzerine
yapılacak çalışmalara yön verecektir. Araştırma Türkiye'nin orta batısında bulunan bir şehirde
çocukları anasınıfa devam eden 67 anne/baba ve 67 çocuğu kapsamaktadır. Araştırmada çocuğa ve
aileye ilişkin bilgiler 'Genel Bilgi Formu' ile elde edilecektir. Genel bilgi formu araştırmacılar
tarafından geliştirilmiş ve 5 okul öncesi eğitimi uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Dönütler
doğrultusunda son halini alan form ailelere uygulanmıştır. Çocukların matematik becerileri
Anadolu Okulöncesi Matematik ( ANOMAT) Beceri ölçeği kullanılarak tespit edilecektir.
ANOMAT Beceri Ölçeği okul öncesi dönemde 3,4 ve 5 yaş grubundaki öğrencilerin matematik
becerilerini ölçmek için Türkiye'de geliştirilmiştir. ANOMAT Beceri Ölçeği erken matematik
becerilerini ölçen, resimlerin yanı sıra öykülerin de kullanıldığı bir ölçektir. Sayı, işlem ve
geometrinin alt boyutlarını içermektedir. Ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışması sonucunda
Cronbach Alpha katsayısının 70 değerinin üzerinde olduğu görülmektedir. Ailelerdenden alınan
izinler doğrultusunda veri toplama araçları katılımcılara uygulanacaktır. Nicel yöntemler ile
toplanılacak bu araştırma ilişkisel araştırma olup, ev yaşantısı ve çocukların matematik becerileri
arasındaki ilişkiyi ortaya koyacaktır.
Anahtar Kelimeler: okulöncesi, matematik becerisi, alt sosyo ekonomik düzey, ev yaşantısı
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(4751) TÜBİTAK DESTEKLİ YAYINLARIN
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ VE ÖZELDE EĞİTİM
ARAŞTIRMALARININ DURUMU
MUTLU TAHSİN ÜSTÜNDAĞ 1, ERHAN GÜNEŞ 2, HAYDAR YALÇIN 3, TOGAY
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
mutlutahsin@gmail.com

Bu çalışmada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından
1980-2014 yılları arasında desteklenen projeler kapsamında üretilen yayınlara ait bibliyometrik
analizler yapılmıştır. Çalışmanın kapsamında söz konusu 14.697 adet yayınla ilgili olarak büyük
resmi görmek açısından; yayın türü, yazar(lar), yayınlandığı bilimsel dergi, yayınlandığı ülke,
yazarlarının bağlı oldukları kurum ve etki düzeyi değişkenleri bazında analiz sonuçları ortaya
konulmuş ve tartışılmıştır. Çalışmanın temel amacı destek verilen bu yayınların etki düzeylerini,
bilimsel literatüre katkılarını ve yazar profillerini somut veriler ışığında ortaya çıkarmaktır.
Araştırma sonuçları, genel anlamda TÜBİTAK desteklerinin ne düzeyde bilimsel literatür
açısından katkıya dönüştüğü, hangi üniversitelerin ve disiplinlerin öne çıktığı ve özelde eğitim
araştırmalarının bu resimde nasıl bir yere sahip olduğu gibi önemli soruların cevaplanması
açısından önemlidir. Bu çalışma neticesinde ortaya çıkan verilerden elde edilen sonuçların
etkileşimli görsel sunumu ışığında ülkemizdeki bilim politikaları ve öncelikleri ile destek verilen
projelerde üretilen yayınlar arasındaki bağ da ortaya çıkmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: TÜBİTAK, bibliyometri, eğitim araştırmaları, etki düzeyi
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2
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Toplam Kalite Yönetimi bir değişim ve dönüşüm aracıdır. Bununla birlikte en önemli
yönetsel etkililik araçlarından biridir. Toplam Kalite Yönetimi ilk olarak örgütsel gelişme, ikinci
olarak yönetsel bir uygulamadır. Bu araştırma iki temel yapı üzerine kurgulanmıştır. Birincisi nitel
araştırma, ikincisi bu nitel araştırmadan çıkan sonuçlar üzeriden elde edilen bilgi toplama ölçeği
üzerinden nicel araştırmadır. Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında TKY’den
sorumlu üst düzey yöneticilerin TKY uygulamalarının değerlendirilmesine ait nitel bir çalışmanın
sonuçlarını Tekirdağ ilinde görev yapan okul ve kurum yöneticileri üzerinde nicel olarak
yordamlanması ile Milli Eğitim Bakanlığı toplam kalite uygulamalarının yöneticiler tarafından
değişik alt boyutları ile değerlendirmelerini belirleyerek başta bakanlık ve merkez teşkilatındaki
yöneticiler olmak üzere bu konuda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara kaynaklık edebilecek
bazı verilerin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın kapsamı içinde
kalan Tekirdağ ilinde görevli 321 okul ve kurum yöneticisinin görüşlerini belirlemek için TKY’nin
alt boyutları ile ilgili 51 madde ve kişisel bilgileri içeren bir anket geliştirilip, geçerliliği ve
güvenirliliği sağlandıktan sonra uygulanmıştır. Yapılan analizlerde yöneticiler toplam kalite
yönetimini değişik oranlarda yeterli bulmaktadırlar. Yönetim süreçlerine katkısı faktörü açısından
“TKY uygulamaları, sorunları çalışanlarla ortak kararlar alarak çözmeyi sağlamıştır” en
yüksek, üst yönetimin desteği ve ödül süreci açısından “TKY uygulamaları, okul/kurumumuzda
ödüllendirilen personel sayısını arttırmıştır” en düşük oranda yeterli bulunmaktadır. Ayrıca, okul ve
kurum yöneticilerinin toplam kalite yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesinde yönetim
süreçlerine katkısı, kurumsal kapasite, yayılım ve yönetici yeterliliği, üst yönetimin desteği ve ödül
süreci faktörleri ile mesleki kıdem değişkeni arasında anlamlı farklar gözlenmiştir. Başka bir ifade
ile Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin okul kurum yöneticilerine göre TKY uygulamalarını
değerlendirmede tüm boyutları ile okul kurum yöneticilerine göre daha yeterli görmektedir.
Cinsiyet değişkenine göre deneklerde yönetim süreçleri faktörü açısından anlamlı farklar ortaya
çıkmaktadır. Erkek deneklerin kadın deneklere göre yönetim süreçlerine katkısının daha yeterli
olduğunu görmektedir. Ayrıca, kurumsal kapasite, yayılım ve yönetici yeterliliği, üst yönetimin
desteği ve ödül süreci faktörleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklar ortaya çıkmıştır.
Kadın denekler erkek deneklere göre kurumsal kapasite, yayılım ve yönetici yeterliliği, üst
yönetimin desteği ve ödül süreci faktörlerini daha yeterli görmektedir. Eğitim durumu değişkeni ile
okul ve kurum yöneticilerinin toplam kalite yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesinde
yayılım ve yönetici yeterliliği faktörü arasında anlamlı farklar ortaya çıkmaktadır. Buna göre
doktora eğitimi almış okul kurum yöneticileri, yüksek lisans, lisans ve ön lisans eğitimi almış
yöneticilere göre yayılım ve yönetici yeterliliğini daha yeterli bulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi,
Yöneticilerin Değerlendirmesi.

144

ULEAD 2015 Annual Congress:ICRE

(4753) ÜÇ BOYUTLU SANAL ÖĞRENME ORTAMLARININ
SOYUTLAMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ: MATHLİFE ÖRNEĞİ
HÜSEYİN ATALAY 1, SELAHATTİN ARSLAN 2, ORHAN ÇAKIROĞLU 2, SERKAN
COŞTU 2, BAHAR BARAN 3, SERPİL REİSOĞLU 2
1

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HATALAY53@Gmail.com

Piaget ve onu izleyen diğer bilişsel yaklaşım kuramcıları soyutlamanın bir dizi matematiksel
süreç ve nesneden oluştuğunu, öğrencilerin zihinlerindeki bu nesneleri ortak özelliklerine göre
ilişkilendirmek suretiyle daha ileri bir matematiksel nesneye ulaştıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca
bireyin yaşantılarda etkileşime girdiği uyarıcıların zenginliği ve niteliği soyutlama becerisinin
gelişimini etkileyen faktörlerden birisidir. Ülkemizde matematik dersinde sınıf içi aktivitelerin
günlük yaşamla ilişkilendirilmesi zaman zaman yapay ortamların oluşmasına yol açabilmektedirler.
Oysa gerçekleştirilen bu uygulamalar ile doğal yaşam koşulları arasında çoğu zaman bir
uyuşmazlık olduğu ve bu nedenle ülkemizde sınıf içi ortamların ihtiyaca cevap veremediği
bilinmektedir. Bu nedenle geleneksel öğretim anlayışında formal olarak tasarlanan günlük yaşam
problemlerinden uzak etkinlikler ile ilgilenen öğrencilerin matematiği somutlaştırmaları ve gerçek
yaşama transfer etme becerileri sınırlı kalabilmektedir. Bu bağlamda son yıllarda öğrenme
ortamlarında 3 boyutlu sanal ortamların yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu ortamlar
problem durumunu gerçek hayatın içindeymiş gibi yaşama imkânı sunarak yapay sınıf içi
ortamların dezavantajlarını asgariye indirebilmekte ve gerçek hayat ve eğitim tecrübeleri arasında
destekleyici bir araç olarak kullanılabilmektedir. 3 boyutlu sanal ortamlarla birlikte fiziksel
algılama büyük oranda genişlemekte ve bu yeni teknoloji görsel olarak öğrencinin bulunduğu
ortamı hem kontrol etmesine hem de fiziksel olarak var olan evreni şekillendirmesine olanak
tanımaktadır. Bir matematiksel yapının inşa edilmesi, matematiksel kavramlar arasındaki geçişin
sağlanması ve en önemlisi ezberlemeye gerek kalmadan kavramsal olarak anlamasının sağlanması
açısından 3 boyutlu sanal ortamların öğrenme ortamlarında işlevsel olarak kullanımı mümkün hale
gelmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı Mathlife adı verilen ve matematik becerisi
gerektiren günlük yaşam aktivitelerini içeren 3 boyutlu sanal öğrenme ortamının soyutlama becerisi
açısından sunduğu katkıları öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda araştırmaktır. Bu
çalışmada yöntem olarak özel durum çalışması tercih edilmiş ve mülakatlar yardımıyla veriler
toplanmıştır. Tasarımın 1. döngüsünde 7 öğretmen (4 sınıf, 3 matematik öğretmeni) ve 20 öğrenci
(4, 5, 6 ve 7. sınıflardan 5’er öğrenci) ile mülakatlar yapılmıştır. 2. döngüde ise tasarım öncesi
birinci döngüde görüşleri alınan 7 öğretmen (4 sınıf, 3 matematik öğretmeni) ve 15 öğrenci (5.sınıf
8 öğrenci ve 6. sınıf 7 öğrenci) ile mülakatlar yapılmıştır. Tasarım tabanlı araştırma yönteminin
ilkeleri dikkate alınarak ve ‘Uygula->Değerlendir->Düzelt->Uygula” döngüsü ile belirlenmiştir. 3.
döngüde önce 1 ögrenci ile daha sonra 3 öğrenci ile iki farklı uygulama yapılmıştır. Elde edilen
bulgular çerçevesinde 1.döngüde 5.sınıfta okuyan öğrencilerin matematik becerisi gerektiren
günlük yaşam problemlerini çözme becerisinin yetersiz olduğu görülmekte ve bu yetersizliğe
çözüm üretmede sınıf öğretmenleri ile matematik öğretmenlerinin birbirlerinden farklılaştıkları
görülmektedir. Zira 5.sınıf öğrencilerinin problemleri soyutlama sürecinde sorun yaşadıkları hem
matematik hem de sınıf öğretmenleri tarafından belirtilmesine rağmen sınıf öğretmenleri
hikâyeleştirerek anlatma, hikâyeyi düşünerek etkinliği yapmalarını sağlama, görselliğe önem
vererek problemleri çocuğun zihninde somutlaştırma ve rol oynama tekniğini kullanarak bu sorunu
çözmeye çalıştıklarını ifade etmektedirler. Bu çözüm önerilerinin müfredatı yetiştirme kaygısı
nedeniyle matematik öğretmenleri tarafından tercih edilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca 2.döngüde
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öğrencilerin soyutlama becerisinin yetersiz olmasından kaynaklanan matematik derslerine olumsuz
tutum geliştirilmesi, matematik korkusunun ortaya çıkması gibi durumların ortaya çıktığı
gözlemlenmektedir. Son olarak 3.döngüde ise öğrenciler sanal öğrenme ortamında geçirdikleri
zaman içerisinde oynayarak öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olduğunu, kağıt üzerinde matematik
ile uğraşmak istemediklerini belirtmişlerdir. Zira 3 boyutlu sanal öğrenme ortamlarının görsel
özelliklerinin öğrenmeyi daha eğlenceli ve problemleri anlamayı kolaylaştırıcı olduğunu ifade
etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Üç boyutlu sanal öğrenme ortamı, Matematik becerisi gerektiren
günlük yaşam aktiviteleri, Soyutlama

146

ULEAD 2015 Annual Congress:ICRE

(4755) ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE DERS PROGRAMLARININ
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
ÖZGE İŞBECER 1, FATMA ÖZKAN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ozgeisbecer@yahoo.com

Çeviri kavramı çeviribilim alanında yapılan araştırmalar ve yeni yönelimlerle birlikte sürekli
değişik boyutlar kazanmaktadır. Bu sebeple yükseköğrenim kurumlarında akademik çeviri eğitimi
veren programların kapsamlarının ve içeriklerinin yeniden gözden geçirilerek günümüz koşullarına
uyum sağlayabilecek çok yönlü ve donanımlı çevirmen adayları yetiştirmek gerekmektedir. Eğitim
programları, adaylara temelde benzer dersler sunsa da kurumların akademik personel özellikleri ve
fiziki şartlar bu programların belirli alanlarda yoğunlaşmasına sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada
çeviri ve çeviri eğitimine yakından bakılarak örneklem olarak alınan Trakya Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nın
sunduğu çeviri eğitimi programı incelenecek ve mevcut durum için önerilen üç farklı dersin
içerikleri sunulacaktır. Yapılacak değerlendirmede ise bu önerilen derslerin mevcut programa ne
sebeple getirilmesi gerektiği ve nasıl katkıda bulunacakları hususları tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çeviri Eğitimi, Ders Programı
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(4756) MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ
MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU 1, CEREN SAYGI 2, NİLGÜN YENİCE 1,
MEHMET ALTIN 2
1
2

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
nyenice@gmail.com

Eğitim; en basit anlatımla okulda öğrenilen bilgilerin belleğe alınıp bunların periyodik
aralıklarla çeşitli şekillerde kontrol edilmesinden çok daha önemli bir süreçtir. Tanım gerçekten
irdelendiğinde; kalıcı davranış değişikliği kavramının altında uzun soluklu ve yaşam boyunca devam
eden bir süreç olduğu görülmektedir. Fakat gündelik yaşama bakıldığında teorik ile pratik arasında
çoğu zaman bir uçurum olduğu gözlenmektedir. Öğrenim yaşamı boyunca akademik becerileri çok
yüksek olan birçok öğrencinin bu becerileri yaşama taşıyamadığı bir gerçektir. Çünkü gündelik
yaşamda okuldan edinilen bilgilerin kullanılmasının yanı sıra insanlarla doğru ve güzel bir iletişim,
sorun çözebilme yetisi, bağımsız davranabilme, kendini geliştirme ve gerçekleştirme gibi birçok
becerinin de bireyin duygu-düşünce dünyasında bulunması gerekmektedir. Son yıllarda birçok
araştırmaya konu olan duygusal zekâ kavramı tüm bunları içinde barındırmaktadır. Shapiro (2002)’ye
göre; empati kurabilme, yeni ortam ve durumlara uyum sağlayabilme, kişilerarası sorun çözebilme,
mizacını kontrol edebilme ve bağımsız davranabilme becerileriyle ilgilidir (Deniz, Özer ve Işık, 2013).
Araştırmanın bir diğer değişkeni ise mükemmeliyetçiliktir. Stoeber, Kobori ve Tanno (2010)’a göre
mükemmeliyetçilik; eksiksizliği, kusursuzluğu ve yetkinliği içine alan bir kavramdır. Her zaman daha
iyisi olduğu temeline dayanan mükemmeliyetçilik algısının kişiyi geliştiren ve gerileten yanları
bulunmaktadır (Kıral; 2012). Bu araştırmanın konusu duygusal zeka ile mükemmeliyetçilik kavramı
arasındaki korelasyona müzik ve sınıf öğretmeni adayları üzerinde çeşitli değişkenler açısından
irdeleyip, eğitimcilere ve alanda çalışan uzmanlara yeni öneriler ortaya koymaktır. Adnan Menderes
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan müzik ve sınıf öğretmeni adaylarının
duygusal zekaları ile mükemmeliyetçilik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılık olup
olmadığının belirlenmesidir. Aynı zamanda öğretmen adaylarının duygusal zekaları ile
mükemmeliyetçilik düzeyleri arasındaki (varsa) ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada nicel araştırma
yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemine göre desenlenmiştir. “Tarama modelleri; geçmişte ya da
halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya
çalışılır.” (Karasar; 2004: 77). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği ve
müzik öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim görmek olan toplam 240 öğrenci oluşturmaktadır.
Katılımcıların % 61.7’si Sınıf, %38.3’ü de Müzik öğretmenliği öğrencileridir. Araştırmada iki tane
ölçek kullanılacaktır. Petrides ve Furnham tarafından geliştirilmiş; Türkçe’ye geçerlik güvenirlik
çalışmaları Deniz, Özer ve Işık (2013) tarafından gerçekleştirilmiş olan “Duygusal Zeka Ölçeği-Kısa
Formu (DZÖÖ-KF)”; uygulanmıştır. Duygusal Zeka Ölçeği; dört faktörden oluşan 20 maddelik bir
ölçme aracıdır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .81, test-tekrar test
güvenirlik katsayısı ise .86 olarak bulunmuştur. Araştırmanın ikinci ölçme aracı ise Frost Frost,
Morten, Laharat ve Rosenblate (1990) tarafından geliştirilen ve Özbay ve Taşdemir (2003) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan “Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek; altı faktörden
oluşan 35 maddelik bir ölçme aracıdır. Araştırmanın verileri SPSS 21.00 istatistik paket programında
değerlendirilecek, verilerin çözümünde ise; t testi, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanacaktır.
Araştırma süreci devam ettiği için; bu bölüm daha sonra tamamlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, mükemmeliyetçilik, müzik öğretmeni, sınıf öğretmeni
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(4757) EXPLORING THE IN-SERVICE AND PRE-SERVICE
ENGLISH TEACHERS' ATTITUDES TOWARD ICT USE IN
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PINAR ÇANKAYA 1
1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
pcankaya@nku.edu.tr

This study initially attempts to discuss information and communication technology (ICT) in
education, particularly language teaching through analyzing pre-service and in- service English
teachers' perceptions and additionally explore the participants' attributes for computers as a whole.
Within this scope, it was aimed to reveal whether there was a significant difference between preservice and in-service teachers in terms of their attitudes toward ICT. To this end, 40 in service and
40 pre service English teachers were randomly selected to respond and ICT questionnaire and
Computer Attributes Scale developed by Albirini(2004). The results indicated a positive correlation
between computer attribution level and ICT.
Anahtar Kelimeler: ICT, teachers' attitudes
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(4759) ÇEVİRMENLİK MESLEĞİNDE YENİ AÇILIMLAR
FATMA ÖZKAN 1, ÖZGE İŞBECER 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
fatmaozkan@trakya.edu.tr

Günümüzde her teknolojik yenilik, günlük hayatımıza getirdiği kolaylığın öncesinde
zihnimizde bir uyum süreci gerektiriyor. Pek çok alanda gereksinim duyulan uyum sürecine çeviri
eğitimi penceresinden bakılacak olursa ‘Bilgi Çağı’ adı verilen günümüzde çevirmen adaylarını
yetiştirmeye ısrarla geleneksel yöntemlerle yaklaşmak ve bu uyum sürecine direnmenin çok da
sağlıklı sonuçlar doğuracağını söylemek mümkün değildir. Geçmişten günümüze çevirmenlik
mesleğine bakıldığında hem yazılı hem de sözlü çevirinin her dönemde farklı ihtiyaçlarla
şekillenerek bugünkü halini kazandığını söylemek mümkündür. İlk dönemlerde savaş, ticaret gibi
durumlarda gereksinim duyulan çevirmenler bugün konferans çevirisinden, bilgisayar oyunları
çevirisine kadar pek çok yeni mecrada boy göstermektedirler. Sonuç olarak, çevirmenlik
mesleğinin tanımının, kapsamının ve eğitiminin de zamanla değiştiği ve toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendiği görülmektedir. Böylelikle, bu çalışma çeviri mesleğinin kısa bir
tarihçesini sunarak, çevirmen adaylarına günümüzde verilen eğitim ve kazandırılan yeterlilikler
doğrultusunda bilgi, birikim ve edinçlerini kullanarak istihdam edilebilecekleri geniş iş alanlarının
varlığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çeviri eğitimi, çevirmenlik mesleği, çeviri tarihi
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GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
ÖZGE İŞBECER 1, FATMA ÖZKAN 1
1
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Çeviri kavramı çeviribilim alanında yapılan araştırmalar ve yeni yönelimlerle birlikte sürekli
değişik boyutlar kazanmaktadır. Bu sebeple yükseköğrenim kurumlarında akademik çeviri eğitimi
veren programların kapsamlarının ve içeriklerinin yeniden gözden geçirilerek günümüz koşullarına
uyum sağlayabilecek çok yönlü ve donanımlı çevirmen adayları yetiştirmek gerekmektedir. Eğitim
programları, adaylara temelde benzer dersler sunsa da kurumların akademik personel özellikleri ve
fiziki şartlar bu programların belirli alanlarda yoğunlaşmasına sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada
çeviri ve çeviri eğitimine yakından bakılarak örneklem olarak alınan Trakya Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nın
sunduğu çeviri eğitimi programı incelenecek ve mevcut durum için önerilen üç farklı dersin
içerikleri sunulacaktır. Yapılacak değerlendirmede ise bu önerilen derslerin mevcut programa ne
sebeple getirilmesi gerektiği ve nasıl katkıda bulunacakları hususları tartışılacaktır
Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çeviri Eğitimi, Ders Programı
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(4761) SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ
ETKİNLİKLERİN VE DEĞERLENDİRME SORULARININ
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
KAYA YILMAZ 1, YAKUP AYAYDIN 2
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2
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Bu çalışmada sosyal bilgiler çalışma kitaplarındaki etkinlikler ve değerlendirme soruları
öğretmen görüşleri açısından incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülen
çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili A ilçesinde bulunan üç
ortaokulda görev yapan 10 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde
amaçlı örneklem kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler
betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda sosyal bilgiler
öğretmenlerinin çalışma kitaplarındaki etkinlikleri içerik ve biçimsel açıdan birçok noktada eksik
gördükleri tespit edilmiştir. Katılımcılar çalışma kitaplarında soru-cevap, çoktan-seçmeli,
eşleştirme sorularının, bireysel çalışma ve grup çalışması etkinliklerinin yoğun olarak
kullanıldığını, bu soru ve etkinliklerin öğrencilerin ilgisini kısmen çektiğini belirtmişlerdir.
Öğretmenler kısa cevaplı ve doğru-yanlış sorularının, bulmacaların, kavram haritalarının, afiş
hazırlamanın, kahramanlarla özdeşleştirme yaptırmanın ve günlük hayata yakın etkinliklerin
öğrencilerin ilgilerini daha çok çektiğini belirtmişlerdir. Katılımcılar çalışma kitaplarındaki
etkinliklerin kavramların pekiştirilmesine yardım ettiğini, yorumlama, eleştirel düşünme, araştırma,
kendini ifade etme, karşılaştırma ve özetleme gibi bilişsel becerileri öğrencilere kazandırdığını
fakat görsel açıdan yeterli olmadığını vurgulamışlardır. Bazı katılımcılar, çalışma kitaplarındaki
etkinliklerin öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmadığını belirtmiştir. Öğretmenler çalışma
kitaplarındaki bazı etkinliklerin soyut düşünme becerisi gerektirdiğini, bu etkinliklerin bir kısmının
öğrencilerin bilişsel gelişim düzeylerinin altında veya üstünde olmasından dolayı öğrencilerin
bilişsel gelişimine katkıda bulunmadığını ve hedef-davranışları öğrencilere kazandırmada etkili
olmadığını ifade etmişlerdir. Bazı katılımcıların çalışma kitabı ve ders kitabının tek bir kitap olarak
basılması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir. Katılımcılara göre çalışma kitaplarında konuların
bitiminde etkinliklere yer almalı, her konu için birden çok etkinliğe yer verilmeli, etkinlikler
öğrencilerin yapabileceği düzeyde ve hedef davranışlara uygun olmalı, daha çok beceri ve değer
öğretmeye ve Türkçeyi doğru kullanma becerisini geliştirmeye yönelik olmalı, etkinliklerin gerçek
hayatla olan ilişkileri güçlendirilmeli, test türü soruların sayısı artırılmalı ve öğrencilerin bilgiyi
sahiplenmelerine yardım edecek yöntem-tekniklere yer verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Çalışma kitabı, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri,
Etkinlikler
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(4762) SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN
DERSE KARŞI TUTUMLARININ VE KATILIM
DÜZEYLERİNİN ARTIRILMASI: BİR EYLEM
ARAŞTIRMASI
YAKUP AYAYDIN 1, KAYA YILMAZ 2
1
2

MEB

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL
kaya1999@gmail.com

Öğrencilerin derse karşı tutumları ve öğrenme-öğretme sürecine katıma düzeyleri öğretim
hizmetinin niteliğinin en iyi göstergelerinden birisidir. Yurtdışında ve ülkemizde yapılan
araştırmalarda ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine karşı tutumlarının olumsuz, derse
katılım düzeylerinin düşük olduğu rapor edilmiştir. Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin sosyal
bilgiler dersine karşı tutumlarını iyileştirmek ve derse katılım düzeylerini artırmak amacıyla
yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak eylem araştırması deseni kullanılmıştır. 20132014 eğitim-öğretim yılında yürütülen çalışmanın katılımcı grubunu, İstanbul ili Bahçelievler
ilçesinde bulunan bir Orta Okul’un 6/B sınıfı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin
toplanmasında nitel ve nicel veri toplama araçları kullanılmıştır. Öğrencilerin derse karşı
tutumlarını ve derse katılım durumlarını belirlemek için açık uçlu sorulardan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme, tutum ölçeği ve gözlemlerden yararlanılmıştır. Gözlem ve
görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analizle, tutum ölçeğinin uygulanmasından elde edilen
veriler ise betimleyici istatistik (frekans ve yüzde) ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi
sonucunda öğrencilerin derse katılımlarına etki eden faktörler belirlenmiş, bu doğrultuda bir
eylem planı geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Eylem planının geliştirilmesinde araştırmadan elde
edilen verilerin yanı sıra literatür taramasından da yararlanılmıştır Araştırma sonucunda eylem
planının etkili olduğu, öğrencilerin derse kaşı tutumlarında iyileşme olduğu ve derse katılım
düzeylerinin artığı tespit edilmiştir. Derse katılım düzeyinin ve tutumun olumlu yönde gelişme
göstermesinin öğrencilerin dersteki başarılarını da artırdığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Eylem araştırması, Derse katılım, Tutum,
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(4763) BİREYSEL ÇALGILARI KEMAN VE VİYOLA OLAN
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK
BAŞARI PUANLARINA GÖRE ÇALGILARINA YÖNELİK
GENEL KÜLTÜR DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ZAFER KURTASLAN 1, H.HAKAN OKAY 2, ENDER CAN DÖNMEZ 3, AHMET
SERKAN ECE 4
1

4

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
2

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

3

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, BOLU
zkurtaslan@konya.edu.tr

Profesyonel müzik eğitimi veren kurumlarda bireysel çalgı olarak keman ve viyolanın
önemli bir yeri vardır. Bu çalgıların eğitim süreci içerisinde, temiz bir entonasyona sahip olma,
doğal, doğru bir duruş ve tutuş pozisyonuna sahip olma, kaliteli bir tona sahip olma gibi
kazanımlar, keman ve viyola eğitiminin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bu kazanımlarla
birlikte, enstrümanın müzik tarihi içerisindeki gelişimi hakkında bilgi sahibi olunması,
bestecilerinin ve solistlerinin bilinmesi, enstrüman için yazılmış başlıca eserlerin tanınması,
enstrüman hakkında yazılmış kitap, makale vb. yazılı kaynakların okunması ve nota arşivi
oluşturulması, enstrüman için yazılmış eserlerin solistler tarafından yapılmış ses kayıtlarının
dinlenmesi ve video kayıtlarının izlenmesi, enstrüman hakkında genel kültür oluşturmak için
önemlidir. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki eğitim süreci içerisinde bireylerin
çalgılarıyla ilgili nota, video ve ses kayıtlarına ulaşabilmeleri günümüzün teknolojik olanaklarını
göz önüne aldığımızda oldukça kolaydır. Öğrencilerin çalgılarının yapımından, tarihsel gelişimine,
teknik düzeyinin dönemsel olarak nasıl bir gelişim gösterdiğinden, üst düzey solistlerine ve
yazılmış eserlere kadar bilgi sahibi olması çalgılarına yönelik öz yeterlik ve ilgi düzeylerini
göstermektedir. Bu araştırma, müzik öğretmenliği bölümlerinin son sınıfında okuyan keman ve
viyola öğrencilerinin almış oldukları 4 yıllık çalgı eğitimi sonunda, enstrümanlarına yönelik genel
kültür düzeylerinin, bireysel çalgı derslerindeki akademik başarı düzeyleriyle olan ilişkisini
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma genel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır.
Anahtar Kelimeler: Keman,viyola,çalgı eğitimi, müzik eğitimi
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(4764) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ROMANTİK
İLİŞKİLERİNDE YAŞADIKLARI İSTİSMAR İLE YAŞ,
CİNSİYET, SOSYO-EKONOMİK DÜZEY VE İLİŞKİ
SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
SEFA BULUT 1, EMİNE TUNÇ 1
1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
sefabulut22@gmail.com

Yakın ilişkiler, bireylerin kişisel ve sosyal uyumlarını etkilemekte, bilişsel gelişimlerini
desteklemektedir. (Sternberg, 1986).Bireylerin yaşamında önemli bir yere sahip olan yakın ilişkiler
romantik ilişkileri de kapsamaktadır (Atak ve Taştan, 2012). Yetişkinliğe geçiş sürecinde üniversite
ortamı genç yetişkinlik döneminde olan bireylerin, bu gelişimsel ihtiyaçlarını keşfetmelerine ve
gelişimsel görevlerini yerine getirmelerine olanak sağlamaktadır. Bundan dolayı romantik ilişkiler,
üniversite öğrencilerinin yaşantılarının önemli bir kısmını kapsamaktadır (Demir, 2008). Üniversite
öğrencilerinin üniversite psikolojik danışma merkezlerine başvurma nedenlerinin en önemlilerinden
birisi de romantik ilişkilerinde yasadıkları zorluklardır (Creasey, Kershaw ve Boston, 1999).
Üniversite yıllarında öğrenciler yakın ilişkilere yönelik çeşitli zorluklarla baş etmeye çalışmaktadırlar.
(Hamamcı ve Esen-Çoban, 2010). Romantik ilişkilerde sorunların varlığı kaçınılmazdır. Bu dönemde
yaşanan zorluklardan bir tanesi de ilişki içerisinde yaşanan istismardır. Üniversite yıllarında yaşanan
romantik ilişkilerde bireyler sorunlar karşısında sözel istismar, tehdit etme, gözdağı verme, tokat atma
veya cinsel ilişkiye zorlama gibi tepkiler verebilmektedir (Malik, Sorenson ve Aneshensel, 1997).
İstismar ve şiddet evli bireyler arasında bile gizli tutulurken, ergen romantik ilişkilerinde karşılaşılan
istismar davranışları bahsedilenden daha fazla olabilmektedir (Kalkan ve Ersanlı, 2008). Bu dönemde
yaşanan romantik ilişkilerde karşılaşılan sorunlarla başa çıkabilme davranışları öğrenildiği zaman
istismar ve şiddete karşı önlemler alınabilir ve bu da ruh sağlığının korunmasına yardımcı olabilir
(Kalkan, 2008). İlişkiler, üniversite öğrencilerinin gelişimsel görevleri arasında bulunan romantik
ilişkilerin bireylerin kimlik oluşumunu sağlaması açısından önemli bir yere sahiptir. Araştırmalara
bakılınca romantik ilişkilerde görülen en yaygın sorunlardan olan istismarın önlenebilmesi ve
gençlerin sağlıklı romantik ilişkiler gerçekleştirebilmesi için bu çalışmanın yararlı olacağı ve
literatürdeki boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın genel amacı
üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde yaşadıkları istismar ile yaş, cinsiyet, ilişkinin süresi ve
sosyo-ekonomik düzeyi arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını bulmaktır. Araştırma ilişkisel
tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Abant
İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenim gören 236 kız, 99 erkek olmak üzere toplam 335 öğrenciden
oluşmaktadır. Araştırmada ‘’Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği’’ ve “Kişisel Bilgi Formu”
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U
Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda üniversite öğrencilerinin istismar yaşantıları cinsiyet
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterirken yaş, sosyo-ekonomik düzey ve ilişki süresine göre
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Rehberlik çalışmalarında önleme önemli bir yere sahiptir.
Bundan dolayı okullarda bu konuyu önleyici çalışmalara daha fazla yer verilebilir. Okullarda çalışan
psikolojik danışmalar ya da üniversitelerin Mediko sosyal merkezlerinde çalışan psikologlar romantik
ilişkilerinde istismarla karşılaşan danışanlarıyla kıskançlık ve affetme düzeylerine de dikkat edilerek
müdahale de bulunulabilir. Okullarda öğrencilere sağlıklı romantik ilişkiler konusunda seminerler
verilebilir ya da rehberlik saatinde romantik ilişkiler konusunda etkinlikler düzenlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Romantik İlişkiler, Romantik İlişkilerde İstismar, Üniversite
Öğrencileri ve İstismar
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(4765) WHAT ARE THE KEYWORDS FOR PRE-SERVICE
TEACHERS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING ?
UMUT M. SALİHOĞLU 1
1

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
umutms@gmail.com

The present study is an attempt to compile a field specific corpus to serve the vocabulary
needs of Preservice English language teachers at an ELT department in a Turkish state university.
For the purpose of the study, a corpus of textbooks and articles assigned to preservice teachers as
class readings had been collected and digitized. The textbook The text compilation process resulted
with a corpus approximately around two million words. The corpus was later examined for the
Keyness analysis (Scott, 1997) and a list of keywords specific to the field of English language
teaching were extracted through a comparison with the 100 million word British National
Corpus. The extracted list of keywords was also compared with the word lists extracted from the
previous ÖABT (Pedagogical Content Knowledge Test) exams. Furthermore, an android word
study program was published through Google Play in order to cater the learners’ field specific
vocabulary learning needs and provide them with chances to practice essential vocabulary items
regularly.
Anahtar Kelimeler: Corpus, Keywords, Keyness, Vocabulary Learning, Mobile Learning
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(4769) KURUM İÇİ ETKİN İLETİŞİM ORTAMI İLE
ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
ALPASLAN GÖZLER 1, EMİNE ÇAĞLAR POLAT 2
1
2

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
agozler@erciyes.edu.tr

Bu araştırmanın amacı kurum içi iletişim ortamı ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi
öğretmenlerin görüşleri açısından irdelemek ve kurum içi iletişim ve örgütsel sinizmi bazı
değişkenlere göre incelemektir. Bu çalışmada bireyleri örgüt içindeki ortak amaçları
gerçekleştirmek için bir araya getiren ve çevresiyle uyumunu sağlayan bir süreç olarak tanımlanan
kurum içi iletişim, birçok araştırmaya konu olan ve çalışanların örgütlerine karşı olumsuz tutumu
olarak bilinen örgütsel sinizme çözüm önerisi olarak düşünülmüştür. Örgütsel sinizme kurum içi
iletişimsizliğin neden olduğu kanıksanmaktadır. Araştırma, Kayseri ilinde Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaokullarda görev yapan 514 öğretmenle gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada hem nicel hem de nitel verilerden faydalanıldığından karma bir modeldir
(zenginleştirilmiş desendir). Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel
Bilgi Formu ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları”, Sağır ve Oğuz (2012) tarafından
geliştirilen “Örgütsel Sinizm Ölçeği” ve Cengizalp (2003) tarafından geliştirilen “Kurum İçi
İletişim Etkinliği” ölçeğinden faydalanılmıştır. Verileri analiz etmek için ANAVO, t-testi ve
pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre kurum içi etkin iletişim ile
öğretmenlerin okuldaki çalışma süresi, en uzun yaşadıkları yer, sivil toplum kuruluşlarına üye olma
ve yönetici olma isteği değişkenlerine göre anlamlı farklılığın var olduğu görülmüştür. Örgütsel
sinizmde ise cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, okuldaki çalışma süresi, kıdem, sivil
toplum kuruluşlarına üye olma ve iletişim becerileri değişkenleriyle farklılıklar ortaya çıkmıştır.
Korelasyon değerleri incelendiğinde örgütsel sinizm ile kurum içi etkin iletişim arasında negatif
yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Son olarak çalışmanın bazı kısıtları olduğu vurgulanmış
ve gelecekte yapılacak araştırmalar konusunda bazı önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurum İçi İletişim, Sinizm, Örgütsel Sinizm
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(4770) SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİR ARAŞTIRMA
HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK
ÇALIŞANLARINA VERİLEN HİZMET İÇİ EĞİTİM
PROGRAMININ YETİŞKİN EĞİTİMİ BÜNYESİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
NERİMAN NÜZKET ÖZEN 1
1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
nnuzket@nku.edu.tr

Bu çalışmanın amacı Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
görev yapmakta olan sağlık personelinin kendilerine verilen hizmet içi eğitim programına dair
görüşlerinin alınarak eğitim programının yetişkin eğitimi açısından değerlendirilmesidir. Betimsel
araştırma modellerinden genel tarama yöntemi ile yapılan araştırmanın çalışma grubunu hastanede
farklı servislerde çalışan 200 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 59 maddeden oluşan
tek tip anketin uygulanması ile elde edilmiştir. Anket ile ilk önce hizmet içi eğitime dair genel
görüşler alınarak, eğitim programının hedefleri, uygulaması, eğitimci özellikleri, öğrenme ortamı
özellikleri ve değerlendirmesi ile ilgili görüşler alınmıştır. Araştırmanın alt problemlerine cevap
bulmak amacı ile anketlerden elde edilen hemşire görüşleri ortalama ve frekans hesapları
yapıldıktan sonra tablo haline getirilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veriler tek faktörlü varyans
analizi (ANOVA testi) ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hemşirelerin eğitim
programına dair ifade ettikleri görüşlerinde “Genel” boyutta mezun oldukları okula göre fark
bulunmuş, alınan puan ortalamalarında lisans mezunlarının lehine sağlık meslek lisesi mezunlarına
göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Programın “Değerlendirme”, “Uygulama” ve “Eğitici”
boyutlarında kıdeme göre farklılıklara bakıldığı vakit 16 yıl ve üstü kıdeme sahip olan hemşireler
6-10 yıl kıdeme sahip olanlara göre daha olumlu görüşler bildirmişlerdir. Hemşirelerin kurumdaki
görevlerine göre ortalama puanlarında farklılıklar ise eğitim programının “Değerlendirme”,
“Hedef”, “Uygulama” ve “Eğitici” boyutlarında poliklinik hemşirelerinin lehine çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hizmet içi eğitim, Yetişkin eğitimi, Sağlık, Eğitim Programı,
Değerlendirme.
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(4771) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE
KULLANILAN TEKNOLOJİK YENİLİKLERE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (İSTANBUL İLİ
KAĞITHANE İLÇESİ ÖRNEĞİ)
ALPASLAN GÖZLER 1, METİN ESER 2
1
2
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
agozler@erciyes.edu.tr

Araştırmanın amacı özellikle ilkokulda sınıf öğretmenlerinin eğitimde kullanılan teknolojik
yenilikleri farklı değişkenlere göre kullanabilme ve faydalanabilme becerileri hakkındaki
görüşlerini tespit etmektir. Çalışma İstanbul ili Kağıthane ilçesinde görev yapan 200 sınıf
öğretmeni ile yürütülmüştür. Demografik sorulardan oluşan bilgi formu, eğitimsel teknolojik
araçların bulunduğu kısım ve 33 maddelik teknoloji kullanım anketi kullanılmıştır. Veriler
bilgisayar ortamında SPSS 16.00 paketi kullanılarak elde edilen, yüzde ve frekans dağılımı, ChiSquare istatistiği t-testi ve anova testi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre
sınıf öğretmenleri, eğitimde kullanılan teknolojik yeniliklerin çok yararlı ve önemli olduğunu,
işlerini kolaylaştırdığını, sınıf yönetiminde kolaylık sağladığını ve istendik hedef davranışları
öğrencilere kazandırmada faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca eğitimde teknolojiyi daha
verimli kullanabilmek için hizmetiçi faaliyetlerin ve seminerlerin artırılması ve eğitim
teknolojisiyle ilgili düzenli yayın takibinin de önemli olduğunu belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Teknolojisi, Sınıf Öğretmeni, Yenilik
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(4772) A CRITICAL EVALUATION OF USING CORPORA
IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR
SEMİN KAZAZOĞLU 1
1

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
seminkazazoglu@gmail.com

Grammar is one area of the English language that is known as ‘’linguistic competence’’. The
deductive and inductive approaches of grammar have proved to be effective in language learning.
However, some researchers are on the idea that some students are cognitively predisposed to rule
learning while others would favour an inductive approach. Exclusively, deductive or inductive
approaches might fail with at least some learners. In this study, the analysis of thirty-six EFL
novice teachers’ use of grammar instruction of concordancing revealed that inductive and
deductive methods tend to be primarily concerned with the level and the age of the learner and the
complexity of the rule.
Anahtar Kelimeler: Keywords: grammar, inductive/deductive learning, corpus,
concordancing, classroom research, action research
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(4774) EDİRNE İLİ ORTAÖĞRETİ OKULLARINDA
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM
MATERYALLERİNİ KULLANM DURUMLARI
NURCAN ÖZKAN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

nurcanozkan@hotmail.com
Bu çalışmada Edirne il sınırları içindeki ortaöğretim okullarında biyoloji derslerinde biyoloji
öğretmenlerin materyal kullanımı araştırılmıştır. Biyoloji öğretmenlerinin kişisel durumları, araç ve
gereçleri etkili kullanım ve yeterlilikleri, materyal kullanımının okul çeşidine, merkez ve ilçelere
göre dağılım durumları, yeterli araç ve gerece sahip olup olmadıklarına ait görüşlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma betimleme yöntemlerinden anket survey tipi araştırma
yöntemi ile gerçekleştirilmiş, öğretmenlere uygulanmak üzere anket soruları hazırlanmıştır. Bu
çalışmayı Edirne il sınırları içinde görev yapan 60 biyoloji öğretmeni oluşturmuştur. Anketler
2010-2011 öğretim yılının birinci yarıyılında uygulanmıştır. Öğretmenlerin biyoloji derslerinde
materyal kullanımına ait görüşlerini ortaya koyabilmek için ölçekten ve anketten elde edilen
verilere göre maddelerin frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Materyal kullanımı
öğretimde verimliliği artırarak, kalıcı bilgi oluşturmada ve başarı oranını artırmada büyük ölçüde
etkili olmaktadır. Böylece ders klasik, sıkıcı bilgi aktarımından çıkmakta, öğrencilere hedeflere
uygun davranışlar kazandırılmaktadır. Materyal kullanımı öğrencilerin öğrenmelerini
zenginleştirmektedir. Klasik ders işleme ile sıkılan öğrencilere, farklı öğretim yöntem ve
materyaller ile ders ilginç hale getirilmiş olur. Böylece öğrencilerin ilgisinin ders süresince
devamlılığı sağlanmış olmaktadır. Laboratuar dersi öncesi hazırlık ve ders sonrası materyallerin
toparlanarak kaldırılması gerektiğinden, ders süresinin dışında öğretmenler için yeterli ek zaman
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Edirne, Ortaöğretim, Biyoloji Öğretmeni, Materyal kullanımı, Anket
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(4775) WHY DO SOME ADVANCED LEVEL STUDENTS IN
ELT DEPARTMENT OF EDUCATION FACULTY AT
TRAKYA UNIVERSITY NOT USE THE PREPOSITION ‘TO’
TOGETHER WITH THE VERB ‘LISTEN’ ?
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1
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DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
firdevssel@hotmail.com

Learning a foreign language is a complex issue and grammar is one of the most important
factors to learn a new language. Although the main aim of learning a foreign language is
communication, grammar is the foundation for communication –the better the grammar, the clearer
the message. For being a good teacher, using accurate linguistic form is essential. Use of
prepositions is one of these many forms. English prepositions have always been problematic for
language learners even for advanced ones. In this respect, English Language Teaching Departments
of Education Faculties in Turkey aim to train their students as both good teachers and good users of
that language. This study attempts to investigate the following question: Why do some students in
ELT Department of Education Faculty at Trakya University not use the preposition ‘to’ together
with the verb ‘listen’ in their speech and written productions. The data will be collected through 52
exam papers and micro-teaching observations of 3rd year shift class students in ELT Department of
Education Faculty at Trakya University.
Anahtar Kelimeler: grammar, preposition, listen to, teacher education
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(4777) 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK
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İLİŞKİLENDİRMELERİ
DÜNDAR YENER 1, ESRA KOÇAK (KÖSECE) 2
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Araştırmacıların büyük çoğunluğu ve programların tümü; günlük hayatla, öğrenilen
bilgilerin bir şekilde ilişkilendirilmesi gerektiği noktasında hemfikirdirler. Fikir birliğine varılan
diğer bir nokta da; ilişkilendirmenin bir türlü istenilen düzeye ulaşamamış olmasıdır. Programların
başarısı kazanımların öğrenciler tarafından içselleştirilmesine bağlı olduğundan, bilimin hayatın
içinde yer alması ve hayatı kolaylaştırması veya hayat düzeyini yükseltmesi
istenmektedir. Öğrenmeye yapılandırmacı bakış açısıyla bakıldığında, öğrencilerin günlük
hayattaki deneyimleri ve bu deneyimlerden kazanılan ön bilgileri, öğretim etkinliklerinin başlangıç
noktasını oluşturmaktadır. Öğrencilerin fiziksel ve kimyasal değişimlerin meydana geldiği olayları
algılamaları, onların sahip oldukları günlük hayattaki bilgi ve deneyimlerinden bağımsız
değildir. Dış dünyayı gözlemleyerek maddede iki tür (fiziksel ve kimyasal) değişim olduğunu
kabul eden bireyin karşılaştığı güçlük, bu değişimleri ayırt etme noktasında yaşanmaktadır.
Dolayısıyla öğrenciler bu kavramlarla ilgili bir problemle günlük hayatlarında karşılaştıklarında;
açıklama yapmada, algılarıyla çelişen kavramları anlamada ve kabul etmede zorluk
yaşayacaklardır. Fen eğitiminin temel amacına ulaşabilmesi için, doğru ön bilgiler ve etkili
öğrenme ortamları bu aşamada devreye girerek bireye yardımcı olacaktır. Çünkü eğitim öğretim
sürecinde kazanılan bilgiler, günlük hayatla ilişkilendirilebildiği oranda kalıcı olmakta ve hayat
boyu karşılaşılan yeni durumlara daha kolay aktarılabilmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmanın
amacı 6.sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişim konusunu günlük hayatla
ilişkilendirmeleri bazı demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğini
incelemektir. Bu araştırmada nicel ve nitel araştırma tekniklerinin her ikisinden de istifade
edilmesinden dolayı karma yöntem araştırması kullanılmış olup araştırmanın nitel boyutu durum
tespitine yönelik gerçekleştirilmiştir. 6.sınıfta öğrenim gören (N=161) öğrenci ile yürütülmüştür.
Araştırmada veri toplama için araştırmacı tarafından geliştirilen Günlük Hayatla İlişkilendirme
Testi kullanılmıştır. Bulgular göstermektedir ki; öğrencilerin cinsiyet, büyüdükleri yerleşim yeri ve
ebeveynlerle gün içinde geçirilen zaman dilimi gibi değişenlere göre günlük hayatla
ilişkilendirmelerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Öğrencilerin ailenin gelir düzeyi, anne
eğitim seviyesi ve baba eğitim seviyesi gibi değişenlere göre ise günlük hayatla
ilişkilendirmelerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fen ve Günlük Hayat, Bağlam Temelli Fen, Fen Eğitimi
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The present study evaluated the latest English Language Teacher Training Program in
Turkey from the viewpoint of students who were enrolled on the program for a period of four
years. Participants were 90 last year students who were enrolled in the ELT department at Uludag
University, Turkey. Data were collected by means of a questionnaire which contained the inventory
of program courses, each of which was rated by the students regarding three criteria: the
contribution of the given course(s) to 1) the ‘personal’ development of the students, the
contribution of the given course(s) to 2) the ‘professional’ development of the students, and 3)
whether the students think that ‘the course(s) provided them with theoretical and practical
knowledge applicable during their active teaching life’. The participants were also asked to rate
whether the course contents or course lecturers/instructors contributed more to their development.
Additionally, student opinions about their education, the courses, and the lecturers/instructors were
gathered by means of an interview form. Results suggested that the latest ELTTP is not the exact
source of knowledge and skills that will meet the needs and interests of the teacher trainees. The
findings propose that programs should be structured in such a way that they not only meet the
needs of the students and society but also provide practical and beneficial contents to the
individuals.
Anahtar Kelimeler: program evaluation, language education programs, teacher training,
higher education
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(4783) ÖĞRETMEN VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ
SOSYAL AĞ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
FATMA AKGÜN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
fatmaa@trakya.edu.tr

Bilimin uygulamacı yönü olan teknoloji gün geçtikçe büyük değişim ve gelişim sağlayarak,
kullanıcılara büyük imkânlar sunmaktadır. Özellikle internet yapısının oluşumu sayesinde bilim,
sanat, kültür ve teknoloji alanında olabildiğince hızlı ve verimli uygulamalar ortaya çıkarılmıştır.
Bu oluşumlardan biri olarak kabul edilen sosyal ağlar, getirdiği yenilikler sayesinde kullanıcılar
arasında olabildiğince ilgi görmüş ve birçok faaliyet alanında kullanılabilmiştir. Sosyal ağlar,
kullanıcılara, bulunduğu sanal ortam içerisinde kendini diğer bireylere tanıtma, onlarla iletişim
kurabilme, yapılan çalışmaları birbirlerine aktarabilme, çeşitli multimedia kaynaklarını, çeşitli fikir
ve deneyimlerini paylaşabilme, eğitim alanında kullanıcılara çeşitlilik ve işbirliği yapma gibi çeşitli
imkânlar sunan yazılımlardır. Toplum tarafından çok yoğun bir biçimde kullanılan bu tür sosyal ağ
ortamlarının kullanıcılar açısından olumlu ya da olumsuz özellikleri de olabilmektedir. Bu amaçla,
günümüzde bireyler arasında sıkça kullanılmakta olan sosyal ağların eğitim çalışanları tarafından
nasıl ve ne sıklıkla kullanıldığı, eğitim sistemi açısından öneminin ne olduğu, kişisel ve eğitsel
açıdan ne tür olumsuz yönlerinin olabileceği ve sosyal ağların geleceğine ilişkin ne tür gelişimler
yaşanabileceği konusundaki düşüncelere ulaşabilmek adına yapılan bu görüşme öğretmen veya
öğretim elemanı olarak çalışan bir yandan da lisansüstü eğitimlerine devam eden bireyler ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 Bahar yarıyılında Trakya
Üniversitesi Hesaplamalı Bilimlere kayıtlı olup lisansüstü eğitimi alan 4’ü öğretim elemanı ve 9’u
öğretmen olan toplam 13 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış
görüşmeler yoluyla toplanmış ve elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden
yararlanılmıştır. Elde edilen temel bulgular sonucunda gerçekleştirilen bu araştırma ile sosyal
ağların eğitim açısından oldukça yararlı olduğu, eğitimde yer alan bireyler arasında iletişimde hız
ve kolaylık sağladığı, öğrenciye zamandan tasarruf sağlayarak herhangi bir konuda çeşitli sosyal ağ
siteleri, forum veya blog sitelerinden bilgi erişimi sağladığı, öğrencilerin kendi aralarında ödev
veya not paylaşımları yapabildiği, öğretmen açısında da derslerinde çeşitli görsel materyallere
ulaşımda kolaylık sağladığı, öğrencilerin ödev ve projelenin takibini kolayca yapabildiği, sosyal
ağların geleceğine ilişkin ise çok daha fazla kullanıcı tarafından kullanılacağı, teknolojinin artması
ile bu tür sosyal ortamlara daha fazla uygulamaların eklenerek kullanılabileceği, eğitim öğretim
sürecini daha eğlenceli hale getirerek, duyulara daha çok hitap eden, etkinliklerle yaratıcı
düşünmeye sahip ve etkileşimi kuvvetli öğrencilerin artmasını sağlayacağı ortaya konulmuştur.
Çalışmada ayrıca tüm bu olumlu durumların yanınca sosyal ağların bilinçsizce kullanımında zaman
kaybına yol açarak hem öğretmen hem de öğrenci açısından çeşitli olumsuzluklar yaşanabileceği
ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: sosyal ağ, eğitim, iletişim, öğretmen ve öğretim elemanlarının görüşleri
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METHOD? A PSYCHO-SOCIAL EXAMINATION ON
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The practice of fasting exists in almost all religious traditions and it is also one of the basic
worshipping methods in Islam. Anger is defined as a negative emotion that generally occurs when
the individual is faced with hampering situations that he/she cannot overcome and it is an innate,
universal and humane emotion. Anger is expressed as a very complex and multi-dimensional
emotional life that varies from a simple ‘irritation’ to ‘rage’ or ‘fury’ which is actually a very
beneficial and necessary emotion for the protection of one’s own existence, honor and dignity
when expressed in a healthy manner and within normal limits. However, excessive anger may
threaten the physical and mental health of people thus harming their relationships with other people
and disrupting their socialization. Today’s individuals are quite clumsy especially at controlling
their instinctive nature and so it is much more important for them to control their anger and protect
themselves from its harmful effects when it is expressed in an unhealthy manner. Thus, it is quite
important today to control unhealthy anger via religious methods in addition to medical methods to
ensure that people protect their mental and physical health to lead a healthier, peaceful and
compatible life. The objective of this study is to discuss briefly the concepts of anger and fasting
after which it will be discussed in the light of verses and hadiths whether fasting can be a method
for the controlling of anger.
Keywords: Islamic fasting, prayer, anger control
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Prayer is one of the fundamental worships in the religion of Islam and it has many physical
as well as spiritual benefits. Prayer contributes to the personality and character development of the
person in the context of mental health while also increasing the self-esteem of the person which is
defined as the realistic evaluation and self-acceptance of the individual. In this regard, the study
was carried out on 410 people between the ages of 15 and 66 or above during which the
relationship between prayer and self-esteem was examined with regard to Religion Psychology via
psycho-social methods. In addition, another objective of the study was to examine whether there
are differences or relations between the socio-demographic and cultural attributes of the sample
group such as age, gender, income level and education status and their prayer habits. The study was
carried out via survey and random sampling methods in which “Personal Data Form” and
“Rosenberg Self-Esteem Scale” were used as data acquisition tools. SPSS 18.0 package software
and SPPS Amos program were used for the analysis of the study data. As a result of the study, a
statistically significant relationship and difference was observed between the frequency of
obligatory (fard) and optional (nafl) prayers and self-esteem score averages of the study group. In
addition, various statistically significant differences and relations were also determined between the
socio-cultural and demographic attributes of the study group and their prayer habits.
Keywords: Fard and nafl prayers, socio-demographic and cultural factors, self-esteem.
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Multicultural educational settings are those where students from diverse backgrounds
constitute a micro multicultural environment while receiving education. This study aims to analyze
the process of teaching English at multicultural settings. The study was conducted in the USA at
“The McPhaul Child Development Center” of The University of Georgia where students and their
teachers took part in the research. The 20 children participants attending Pre-K at the McPhaul
center were mainly in the center of the study. The mentioned children participants who were at the
age of 4 or 5 were of different ethnic, religious and cultural backgrounds. The language spoken in
the learners’ homes were also different. In order to collect the necessary data, the IRB for the study
was approved. The data of the study were collected by three means: classroom observations, a
survey and open ended questions. The data collected were analyzed both statistically and
descriptively. As the analysis of the data, firstly the physical settings (the classroom and the
playground) of the multicultural classes were described. Then, some specific activities used to
teach multicultural classes were examined and parental interference and its role in teaching such
classes were discussed. The teacher participants were given a survey at the end of the observations.
It was a five-point Likert scale survey designed by the researcher containing 10 questions asking
teachers’ opinions on teaching multicultural classes beside some general questions asking for
demographic information. The data collected via the questionnaire were analyzed statistically.
Frequency analysis was applied. The percentage of responses given to the survey items were
analyzed to determine the teachers’ opinions on teaching in multicultural settings. For the internal
consistency reliability of the survey, Cronbach's alpha is calculated. Using the findings of the
study, some suggestions were recommended to shed light on teaching English in multicultural
settings.
Anahtar Kelimeler: multicultural settings, multicultural classes, teaching English, young
learners
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(4791) EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA HAYAT HİKÂYESİ
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MUSTAFA ÖZTÜRK 1
1

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
mustafaozt@gmail.com

Bu çalışmada eğitim çalışmaları kapsamında hayat hikayesi yönteminin yeri ve önemi
üzerinde durulacaktır. Öncelikle eğitim araştırmalarının kısa tarihi ele alınacaktır. Buna göre nicel
çalışmaların ağırlıklı olduğu 1960'ler öncesi ile nitel çalışmaların önem kazandığı 1970'ler sonrası
dönem araştırmaya yaklaşımlar açısından ele alınacaktır. Ardından 1980 ve 1990'lardaki
postmodern dönüşümle birlikte öznenin önem kazandığı bir süreçte hayat hikayesi çalışmalarının
ne tür epistemolojik ve ontolojik tartışmalar sonucunda gündeme geldiği ve eğitim araştırmalarında
kullanıldığı belirtilecektir. Buna göre hayat hikayesi araştırmaları öğretmenlerin nasıl düşündüğü
ve bildiği üzerine çalışmaların yoğunlaştığı bir dönemde önemli bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır.
Hayat hikayesi çalışması, öğretmenlerin tecrübelerini ve [pratik] bilgilerini zihninde hikaye
formunda depoladığı fikrinden hareket eder ve temel amacı eğitim araştırmalarında öğretmene
"ses" vermektir. Bu çalışmanın sonunda ayrıca hayat hikayesi yönteminin nasıl yapılabileceği ile
ilgili önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hayat hikayesi araştırması, eğitim araştırması, ontoloji, epistemoloji
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Statistics have been a concern for most of the students whose mathematical background is
not strong enough. As discussed in the previous literature, for more than 20 years, researchers have
examined the statistics anxiety for undergraduate and graduate students in the social sciences. In
this case study, innovative instructional techniques were used to help counseling students (N= 38)
learn statistics effectively and lower their anxiety levels. During the Spring 2015 semester, besides
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) laboratory assignments, one of the most helpful
instructional techniques was the online quizzes. Those quizzes had 10 to 15 questions and the
questions were selected from the chapter that has not been taught by the instructor. Students had
one hour to complete the multiple choice test, and those questions were randomly selected from a
question pool. In addition, the instructor provided a grades spreadsheet for the students that has
been updated by the instructor each week. The spreadsheet demonstrated the attendance, weekly
quizzes, SPSS lab assignments, homework, midterm and final exam scores. The instructor used the
grades spreadsheet to teach the basic statistical concepts. Thus, students were able to understand
the relationship between attendance and midterm while calculating the correlation coefficient, and
they also had chance to compare the two sections using the t-test. The findings of the current study
demonstrated that the undergraduate level counseling students’ anxiety was high at the beginning
of the semester and the average college self-efficacy was found to be moderate. However, using
their own data set helped them to feel more involved. In addition, the innovative techniques helped
students to lower their anxiety levels, appreciate statistics, and understand the statistical terms
better.
Anahtar Kelimeler: Statistics Education, Statistics anxiety, Academic Performance,
Undergraduate Students
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The use of technology in writing classes provides various benefits, especially in increasing
collaboration between students. In this study, the Wikis was used to create a collaborative writing
class open space where students carried out collaborative writing tasks and created online
portfolios including various writing assignments. 45 English learners participated in the study.
Students’ perceptions of the online portfolio creation compared to traditional portfolio creation and
towards the collaborative writing tasks were explored through structured interviews and
questionnaires. This presentation discusses benefits, strengths, weaknesses and challenges related
to the use of Wikis from the point of view of students. Wikis are web sites which are created
collaboratively with the participation of their members. They are different from other social
technologies in that they are unique, collaborative, simple, open to editing and evolving (Lamb,
2004). They also provide benefits for writing classes in various ways including easily creating a
class space for sharing information, publishing written work, providing easy and fast
communication of ideas, keeping track of student work and providing feedback. In terms of
collaboration, projects created through Wikis are more interconnected than those created in
traditional writing environments (Lamb & Johnson, 2007). This presentation focuses on the
collaborative characteristic of Wikis as well as the individual creativity aspect since in the study
both collaborative tasks and individual portfolio creation were included. After introducing the
created writing class Wikis, the tasks carried out in the scope of the study will be described with
the use of visuals. The outcomes of the collaborative writing tasks and online portfolio creation will
be shared. Next, student perceptions about the benefits, strengths, weaknesses and challenges
related to the use of Wikis from the point of view of students obtained from interviews and
questionnaires will be presented and discussed. Finally, solutions will be offered for the perceived
weaknesses and challenges.
Anahtar Kelimeler: second language writing, wikis, online writing, collaboration
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(4794) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DESEN
BİLGİSİ BAŞARI TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ
CANSU ÇELEBİ EROL 1, CEMİLE ARZU AYTEKİN 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
cansucerol@gmail.com

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin, sanat eğitimi alanı içindeki Desen Dersinin teorik
öğrenme alanlarındaki başarılarını anlamlı bir şekilde ölçmeye yarayan bir test geliştirmektir.
Desen, sanat alanının plastik, kavramsal ve düşünsel değerlerinin öğrenilmesini mümkün kılan
eğitim yaşantıları içermektedir. Sanat eğitimi alanında öğrencinin sahip olması istenen temel
beceriler (çizgi olanakları ile nesneyi doğru görebilme, görülenin yansıtılabilme, imgesel yaratımlar
oluşturma gibi) öğrenciye desen uygulamaları ile kazandırılmaktadır. Desen hem resmin temeli
hem de düşünce ve kavramların görsel-çizgisel anlatım yoludur. Alan yazında bulunan desen
eğitiminin teorik öğrenme alanı ile ilgili çalışmalar incelendiğinde geçerlik güvenirlik çalışması
yapılmış Desen Bilgisi Başarı testine rastlanmamıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen Desen
Bilgisi Başarı Testi, uzman görüşlerine başvurularak 42 maddeden oluşmuştur. Bu madde havuzu
133 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde TAP Test Analiz Programı
kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda anlamlı ölçüm yapamayan maddeler çıkarılarak 30
maddeden oluşan nihai test oluşturulmuştur. Nihai test maddeleri ile yapılan analiz sonucunda elde
edilen bulgular, geliştirilen Desen Bilgisi Başarı Testinin üniversite öğrencileri için geçerli ve
güvenilir bir test olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Desen Eğitimi, Başarı Testi
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(4796) METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS OF
TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS
FATİH KANA 1, ÖMER KOÇER 2
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
fatihkana@hotmail.com

The purpose of this study is to investigate the metacognitive awareness levels of pre-service
teachers at Department of Turkish Language Teaching with regards to different variables and also
to find out the relationship among these variables. For this purpose, relational screening model was
used in the study. The sampling of the study consists of 371 Turkish Language preservice Teachers
studying at the Department of Turkish Language at a university in the West of Turkey in 20132014 academic year. The study aimed to find out if the data exhibits normal distribution or not. In
the analysis process of the study, t-test and one-way variance analysis tests, which are two of the
parametric tests, were used for the data with normal distribution, and Mann Whitney U, Kruskal
Wallis tests, which are not parametric tests, were used for the data without normal
distribution. Multiple regression analysis was employed in the study to find out the relationship
among the variables. It was also found that female Turkish Language preservice teachers had
higher scores in evaluation of sub-dimensions of knowledge of state, strategy, error debugging and
error evaluation compared to the male Turkish Language preservice teachers, and it was also found
that there has been a significant difference between the sub-dimensions of declarative knowledge,
error debugging, error evaluation of Turkish language preservice teachers and their classes that
they study, between the sub-dimensions of graduation and monitoring, grade-point average and
evaluation sub-dimensions. The multiple regression analysis carried out in the study reveals that the
priority order of Turkish Language preservice teachers for variables are as follows in order;
planning, knowledge of state, declarative knowledge, strategy, procedural knowledge, evaluation
and error debugging.
Anahtar Kelimeler: Turkish Language preservice teachers, metacognitive awareness,
Turkish Education.
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(4226) PROBLEM DAVRANIŞLARIN AZALTILMASINDA:
İŞLEVSEL İLETİŞİM EĞİTİMİ’
HÜLYA YILDIZ 1
1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
hulyaayldz@gmail.com

Problem davranışlar, yetersizliği olan çocukların sosyal ve akademik gelişimlerini olumsuz
etkileyen, ailelerin ve öğretmenlerin çözülmesini istedikleri en önemli sorunlardan biridir. İşlevsel
iletişim eğitimi problem davranışların azaltılmasında etkililiği kanıtlanmış, ayrımlı pekiştirmeye
dayalı çocuğa problem davranışıyla aynı işleve sahip yeni iletişim davranışı sunulmasını içeren
alternatif davranış öğretimi tekniğidir. Bu çalışmada gelişimsel gerilik gösteren, dil-iletişim
becerileri akranlarına göre sınırlı olan çocukların problem davranışlarının azaltılmasında işlevsel
iletişim eğitiminin ev, okul ve terapi ortamında kullanılarak uygulandığı çalışmalar incelenmiştir.
Buna ek olarak; işlevsel iletişim eğitiminin genellemeye etkisine yönelik çalışmalara yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: problem davranış, işlevsel iletişim eğitimi, gelişimsel gerilik
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(4655) ARE THE SCHOOL PRINCIPALS PROVIDING
ENOUGH SUPPORT AND ENCOURAGEMENT FOR THE
TEACHERS IN TURKEY?
BURÇİN BAYTUR 1, KÜRŞAT CESUR 2
1
2

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
kursatcesur@comu.edu.tr

This study investigates teachers’ perceptions whether principals are providing enough
support and encouragement to them regarding the issues like school climate, resources and
facilities, relationships and management. For this study 76 Turkish participant-teachers took a
questionnaire about school climate, resources and facilities, collegial relationships and leadership.
The results showed that there were some differences and similarities between teachers’ perceptions
on the necessary support that should be given by the principals and how frequently and to what
extent their principals provide support in reality. Findings also indicated that participant teachers
attach importance to staff development and personal development equally, while in reality
principals did not provide that much support for these two factors. Another significant result was
that both teachers and principals care that classrooms should be equipped and principals are aware
of how important this factor is. Furthermore, healty interaction, trust and feedback had high
importance according to the teachers. They wish being involved in making desicions about school
governance. They believe that continuation of the school is possible with the shared
responsibilities. In the light of the findings of the study, some implications were drawn for positive
school athmosphere, well-organized school environment, effective management of schools,
relationships among the colleagues, which will affect both teaching and learning in a positive way.
Anahtar Kelimeler: School climate, facilities, leadership, school management

ULEAD 2015 Annual Congress:ICRE

175

(4660) ECVET-BASED TRAINING OF TRAINERS IN
ORGANIC FOOD RETAILING TO ‘ECOQUALIFY’
QUALITY ASSURANCE SYSTEM (ECVET-ECOQUALIFY)
ALİ KARABAYIR 1, CANAN ÖZTOKAT KUZUCU 2, FEYZİ UĞUR 3, NAZAN
ARİFOĞLU 4, SELÇUK BİRER 5
1
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BÖLÜMÜ
2
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ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEK OKULU
cananoztokat@hotmail.com

The general objective of the ECVET-EcoQualify project is to create a training course for
teachers/trainers and tutors/instructors oriented to offer them the abilities needed, so that they will
be able to design, plan and distribute ECVET and EQF-based training courses in the field of
organic food retailing, including e-learning. The specific objectives of the project are: - Translate
and adapt of the EQF and ECVET for EcoQualify to NQF of partner countries; - Analyze, compile
and define didactics and methodologies for training of teachers/trainers and tutors in organic sector
based on the “EcoQualify” QAS and following the EQF and ECVET learning outcomes approach;
- Piloting the on-line training course and collect feedbacks for its improvement; - Define of
Community of Practice shared interests and manifest a common cooperation agreement among
stakeholders of VET in organic retail sector in order to produce a market oriented training course.
Anahtar Kelimeler: Ecvet Transfer of innovation, e-learning
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(4671) CODE OF GOOD ORGANIC RETAILING PRACTICE
NAZAN ARİFOĞLU 1, CANAN ÖZTOKAT KUZUCU 2, MERVE NİHAL TAN 1, ALİ
KARABAYIR 3, FEYZİ UĞUR 4
1
2

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

3
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BÖLÜMÜ
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ
BÖLÜMÜ
n.arifoglu@comu.edu.tr

Organic agriculture emerged in the early 1980s in Turkey and is a continually growing
branch of industry due to the increasing demand for ecological products. That is why the need for
professionalized personnel in the organic retailing is a must for the development and enlargement
of this branch. Similarly, in the European Union there is growing demand for professionals for the
organic retailing sector. To meet these requirements, an e-learning course is being prepared in order
to provide an innovative approach and European Qualifications Framework (EQF) compatible
learning offer for the integration of ethical principles in the daily practice of organic and
conventional retail. In this context, partners from Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, the
Netherlands, Slovenia and Turkey prepared a transnational strategic partnership project for the
development of training tools in the education for the organic and conventional retailing sector.
This survey was prepared within the EU Erasmus+ Programme Strategic Partnerships project
entitled “Preparing for the Future –European E-Learning Training on the “Code of Good Organic
Retailing Practice” (2014-1-DE02-KA202-001454).
Anahtar Kelimeler: organic retailing, e-learning, transnational projects
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(4725) MENTÖR YAKLAŞIMI TEMELLİ İŞLENEN FEN
ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI DERSİNİN
BİLİMSEL YARATICILIK GELİŞİMİNE ETKİSİ
HASAN SAİD TORTOP 1, BURCU ERSOY 1
1

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
hasansaid@yahoo.com

Bilim eğitiminde öğrencilerin bilim insanı gibi yetiştirilmesi için, bilim insanlarında olan bir
takım becerilerin geliştirilmesi gerekir. Bilimsel yaratıcılık, bilim insanlarındaki önemli
becerilerden biridir. Yaratıcılığın geliştirilmesindeki önemli stratejilerden biri ise mentörlüktür.
Mentörlük çok deneyim ve bilgi sahibi birinden daha az deneyim ve bilgi sahibi birine bilgi ve
deneyim aktarımıdır. Bu çalışma 2014-2015 öğretim yılında bir eğitim fakültesindeki “Fen
Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları I-II” dersini alan 3. Sınıf 32 fen bilgisi öğretmen adayı
üzerinde yapılmıştır. Ön test-son test deney-kontrol gruplu deneysel desen şeklinde yapılan
uygulamada, deney grubu öğrencileriyle laboratuvar dersleri öğretim üyesinin mentörlük rolü
üstlenerek işlemesiyle gerçekleştirilmiştir. Her hafta fen öğretimindeki çağdaş yaklaşımlardan
birine uygun olarak laboratuvar etkinliği öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ardından
öğretmen adayları gruplar halinde benzer etkinlikleri oluşturmaya çalışmışlardır. Bu süreçte yüz
yüze ve e-mentörlük (Facebook ortamı kullanılarak) şeklinde etkileşim gerçekleştirilmiştir. Kontrol
grubu öğrencileri fen bilgisi müfredatındaki deneyleri iki dönem içerisinde deney föylerini
kullanarak kapalı uçlu deneyler şeklinde yapmışlardır. Veri toplama aracı olarak Hu ve Adey
(2002) bilimsel yaratıcılık testinin 3. ve 6. soruları kullanılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarına
belirli bir süre verilerek 10 malzeme ile farklı deneyler tasarlamaları istenmiştir. Dönem sonunda
mentör yaklaşımı anlayışına uygun olarak işlenen dersteki öğretmen adaylarının bilimsel
yaratıcılıklarında daha fazla artış olduğu görülmüştür. Verilen malzemelerle tasarlanan deneyler ile
elde edilen yaratıcılık puanlarında ise anlamlı bir farklılık belirlenememiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen öğretiminde laboratuvar uygulamaları, bilimsel yaratıcılık,
öğretmen adayı, mentörlük
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(4727) ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE
ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE ÜYÜKEP MODELİ
HASAN SAİD TORTOP 1, MERVE TOPAL 1
1

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
hasansaid@yahoo.com

Üstün yetenekli öğrencilerin hangi özellikte bireyler olarak yetiştirilmeleri ile üstün
yetenekli yetişkinlerin özellikleri arasında bağlantılar kurulabildiği ölçüde üstün yetenekli
eğitiminin etkili ve verimli olacağı söylenebilir. Günümüzdeki üstün yetenekli eğitimi diye ortaya
konulan uygulamanın birçoğunun üstün yeteneklilerin eğitiminde hangi beceriler üzerinde
yoğunlaşılması gerektiği konusu yerine, etkinlik oluşturma ve yapmaya önem verdikleri
görülmektedir. Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) akademik
alanda üstün yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi için ortaya konmuş bir programdır. ÜYÜKEP
müfredat bileşenleri arasında öz-düzenleme becerileri bulunmaktadır. Bu çalışmada ÜYÜKEP’in
birinci aşamasındaki 3 ve 4. sınıf düzeyindeki 19 öğrencinin öz-düzenleme becerilerindeki
değişimin incelenmesi yapılmıştır. Tek gruplu öntest-sontest deneysel desen olarak gerçekleştirilen
araştırma, 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde 12 haftalık sürede yapılmıştır. Uygulama
sonucunda ÜYÜKEP’e devam eden üstün yetenekli öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinde artış
görülmüştür. Sonuç olarak üstün yetenekli öğrencilerde öz-düzenleme becerilerini geliştirmeye
yönelik oluşturulan bu programın etkili olduğu söylenebilir
Anahtar Kelimeler: Özdüzenleme becerileri, üstün yetenekli öğrenciler, ÜYÜKEP
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(4754) FACEBOOK’UN “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI”
DERSİNDE E-MENTÖRLÜK ORTAMI VE EĞİTİMSEL
AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN
ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
HASAN SAİD TORTOP 1, MERVE TOPAL 1
1

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
hasansaid@yahoo.com

Öğretmenlik mesleği bilgi ve deneyim aktarımının etkili, verimli ve sürekli olması öğretmen
adaylarının yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Yeni teknolojilerin ortaya çıkışı ile birlikte öğretmen
eğitiminde de farklı uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. Mentörlük uygulamasının elektronik
ortamda yapılan şekli e-mentörlüktür. E-mentörlük uygulaması için farklı yazılımlar (Moodle,
Dicebo gibi) kullanılmaktadır. Bu çalışmada sosyal medya araçlarından biri olan Facebook’un ementörlük ortamı olarak kullanımı hakkında öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesi
yapılmıştır. Araştırma tarama çalışması modelindedir. Türkiye’deki bir eğitim fakültesindeki 3.sınıf
düzeyindeki sınıf öğretmenliği bölümü okuyan 54 öğretmen adayı katılımcı olarak belirlenmiştir.
Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. İki açık uçlu soru öğretmen adaylarına
yöneltilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 2013-2014 öğretim yılında
“Öğretmenlik Uygulaması” dersi araştırmacı tarafından e-mentörlük ortamı olarak kullanılmıştır.
Oluşturulan Facebook grup sayfasında öğretmen adaylarına gerekli bilgiler verilmiştir. Mesaj
kısmından ise öğrenciler o haftanın deneyimini mentörleri ile paylaşmışlar, gerek gördükleri
yerlerde sorular sormuşlar ve etkileşimde bulunmuşlardır. Araştırma sonucunda, öğretmen
adaylarının neredeyse hepsinin Facebook’u e-mentörlük ortamı için uygun buldukları, bunun
nedenlerin için en yüksek sıklıkla, iletişimin hızının yüksek oluşu (f=29), iletişim kolaylığı (f=28),
Facebook’un yaygın kullanışı (f=17), bilgi ve deneyim paylaşımına uygun olması (f=11) nedenleri
belirtmişlerdir. Daha etkili kullanımı için; gruplara staj öğretmenlerinin de dahil edilmesi,
öğrencilerin bilinçlendirilmeleri, Facebook’un eğitim amaçlı bir yapısının da oluşturulması gibi
önerilerde bulunmuşlardır. Öğretmen adaylarının hemen hemen hepsi Facebook’un eğitimsel
amaçla kullanıma uygun olduğunu, bunun için öğrencilerin bilinçlendirilmeleri, ayrı bölümlerin
oluşturulması gibi önerilerde bulunmuşlardır. İleride çalışmalarda Facebook’un eğitimsel amaçlı
kullanıma ilişkin etkililiği araştırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Facebook,, e-mentörlük, öğretmen yetiştirme
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(4768) SERVİS OLARAK BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ
YAZILIMI: BULUTDERS.COM
HAKAN GÜLDAL 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
hguldal@gmail.com

Eğitimde kullanılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) araçlarından biri Ders Yönetim
Sistemi (DYS) yazılımlarıdır. DYS yazılımları, geleneksel sınıf ortamında gerçekleştirilen eğitim
öğretim faaliyetlerini desteklemek ve yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. DYS yazılımlarıyla
öğreticiler verdikleri derslerle ilgili duyuru ve dokümanları çevrimiçi olarak yayına koyarak
öğrencileriyle paylaşabilir, çevrimiçi ödevler verebilir ve alabilir, öğrencilerin çalışmalarını takip
edebilir ve değerlendirebilirler. Son yıllarda eğitim alanında adı duyulmaya başlayan bir diğer
teknolojik yenilik ise Bulut Bilişim’dir. Bulut Bilişim, öğretme ve öğrenme ortamları üzerinde
gelecekte belirgin bir etkiye sahip olacağı düşünülen, geniş bant Internet, sanallaştırma gibi diğer
yeniliklerle birlikte adı son dönemlerde sıkça duyulan bilişim dünyasının en yeni teknolojik
gelişmelerinden biridir. Bulut uygulamalarının zamandan ve mekandan bağımsız olarak bireyleri
bir ortam üzerinde buluşturabilme olanağı sunmasından dolayı, bu uygulamaların gelecekte
işbirlikli öğrenme, aktif öğrenme ve bireysel öğrenme süreçlerine daha fazla katkıda bulunacağı
öngörülmektedir. Bulut Bilişim eğitimde kişisel bir çalışma alanı ve öğretme-öğrenme süreçlerinde
sosyal etkileşimi arttırmada güçlü bir araç olarak olduğu gibi eğitim kurumları için süper
bilgisayarlar seviyesindeki işlem gücünü olanaklı hale getirmektedir. Bulut Bilişim kişiler veya
kurumlar tarafından farklı servis modelleriyle kullanılabilmektedir. Bunlardan biri Servis olarak
Yazılım (SaaS) modelidir. Bu servis modelinde kullanıcıların servis olarak sunulan yazılımları
çalıştırabilmek için kendi sistemlerine herhangi bir kurulum yapmalarına gerek olmadan Internete
bağlı herhangi bir cihaz üzerinden servis olarak sunulan uygulamalara erişerek çalıştırabilirler.
Yazılımın kullanıcısı alt yapıdaki ağ, sunucu, işletim sistemi ve depolama ortamları gibi
bileşenlerin yönetiminden veya denetlenmesinden sorumlu değildir. Bu çalışmada, “bulutders.com”
adında SaaS modeline göre çalışan bir DYS yazılımı geliştirilmiş ve geliştirilen bu yazılımın eğitim
ortamlarına ve kurumlara sunduğu olanaklardan bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bulut Bilişim, SaaS, Ders Yönetim Sistemleri,Eğitime Teknoloji
Entegrasyonu
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(4787) THE USE OF COMPUTER-RELATED
TERMINOLOGY INCLUDING LOANWORDS IN ESP AND
ITS EFFECTS ON SEMANTIC AND PHONOGLY
MELTEM BAYSAL 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

meltembaysal@hotmail.com
As one of the most prominent areas of English for Foreign Language (EFL), English for
Specific Purposes (ESP) has already taken its place in many study fields. However, it still needs to
be studied thoroughly for each study field in many aspects. In this study, the use of computerrelated terminology including English loanwords is examined and its effects on semantic and
phonology are examined in the framework of ESP for Computer Engineering Department. The
purpose of the study is to determine to what extent the use of computer-related terminology
including the loanwords affects the comprehension level of the students and their
pronunciation. 80 third-grade students enrolled in The Faculty of Engineering, Computer
Engineering Department, at Trakya University participated in the study. In the study, the
participants are asked to read passages including computer-related terminology and expected to
answer the comprehension questions aloud. It is found out that while the students make use of the
terminology in comprehension, they have significant problems in pronunciation. The findings and
discussion will be detailed in the poster.
Key Words: ESP, computer-related terminology, loanwords, semantic, phonology
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(4800) 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABININ
DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
EDA NUR KARAKUŞ AKTAN1
1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

edakaraks@hotmail.com
İnsan olmanın ve insana özgü iletişim araçlarından biri ve en önemlisi olan dil, kendine ait
kurallarıyla varlığını devam ettirmektedir. Birey, ana dilini çevresiyle etkileşimi sonucunda doğal
olarak öğrenmektedir. Bireyin ana dilinin inceliklerini öğrenmesi, ana dilini doğru ve güzel
kullanma becerisini geliştirmesi eğitimle mümkündür. Dil ve edebiyat öğretimi, ulusların milli
varlıklarını, değerlerini korumada önemli bir etkendir. Toplumsal birlik açısından da dil önemli bir
olgudur. Kavcar’a göre düşünmenin ve iletişimin aracı olan dil; insanları birbirine bağlayan, bir
toplumu gelişigüzel insan yığını olmaktan çıkaran, millet haline getiren en önemli unsurlardan
biridir. Aynı dili konuşan ve dil birliği sağlanan toplumlarda bireyler arasında köklü bir yakınlık,
sevgi ve saygı bağları oluşur. Bu bağlar, toplum yaşayışı için çok önemli olan güven duygusunun
kaynağıdır (Kavcar, 1999: 141). Değerler, toplumun tarihi birikimi ile ortaya çıkan; toplumun
tamamı tarafından kabul gören; toplumun varlık, birlik ve devamının sebebi olarak görülen; tasvip
ve teşvik gören; korunan kabulleniş ve inanışlardır. Değerler ve normlar, kültürel kimliğin
şekillenmesinde etkili olan kültür unsurlarıdır (Tural, 1992, s.29). Dolayısıyla değer “kültür”
kavramıyla da yakından ilgilidir. Dil eğitiminin aynı zamanda kültür öğretimi olduğu dikkate
alınırsa kültürün temel unsuru olarak ifade edilen değerlerin, öğrenciye kazandırılmasında Türkçe
ve Türk Edebiyatı derslerinin ayrı bir yeri olduğu söylenebilir. Çünkü okullarda dil ile kültürün
sistemli bir şekilde öğretilmesini sağlayan derslerin başında Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı
dersleri gelmektedir. Türkçe ve Türk edebiyatı dersi programlarında değerler ayrı bir başlık olarak
ele alınmamıştır. Sosyal Bilgiler Dersi Programında ise ayrı bir başlık olarak ele alınmış ve değer
sayısı yirmi olarak belirlenmiştir. Öğretimin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle bu değerlerin
yalnızca Sosyal Bilgiler dersi için geçerli olmadığı düşünülmektedir. Türkçe ve Türk Edebiyatı
eğitiminin amaçları da değerlerin aktarımını sağlamaktır. Bu değerlerin aktarımı da Türkçe ve
Türk Edebiyatı derslerinde metinler aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu araştırmada, Türk Edebiyatı
Dersi programı doğrultusunda, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan yirmi değer
göz önünde bulundurularak 9.sınıf Türk Edebiyatı ders kitabındaki metinler değer aktarımı
açısından incelenerek, tespit edilen değer unsurları örneklerle sınıflandırılacaktır.
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(4814) A MIXED-METHOD STUDY ON THE MAIN
DEMOTIVATING FACTORS ON THE CONVERSATIONAL
SKILLS OF EXCEPTIONALLY TALENTED IRANIAN
STUDENTS LEARNING ENGLISH AT SAMPAD SCHOOLS
YUSUF KASİMİ1, HAMİD EFTEKHARİ2
1
2

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

AZAD UNİVERSİTY QAZVİN BRANCH
yusuf_kasimi@yahoo.com

Motivation plays an indispensable role in learning. Though motivation has got a lot of
attention in literature of language learning, demotivation has not got much attention in general and
particularly in Iranian EFL context. As Dörnyei (2001: p. 5) postulates "Demotivation is a salient
phenomenon in L2 learning" and "much further research is needed to do this important
motivational factor justice". The aim of the present study is to find out what the main demotivating
factors in speaking skills among gifted students at SAMPAD schools are. In order to achieve this
goal, 571 students who are secondary students in SAMPAD schools in Tehran were selected. The
sampling was convenient sampling, and both male and female students participated in this study. A
questioner which was validated and reliable was distributed among participants, and 68 students
were interviewed. The findings of both quantitative and qualitative data reveal that five
demotivating factors hindering learners in speaking classes are, teacher, material and content,
facilities, attitude and teaching learning context. The findings can be applied for teacher
development courses in which mentors can shed light on the importance of motivational factors in
EFL classes.
Anahtar Kelimeler: Motivation, demotivation, speaking skills, exceptionally talented
students
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KARABAYIR, ALİ (alikarabayir@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ - Türkiye - PaperID: 4671
UĞUR, FEYZİ (fugur@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT
FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ - Türkiye - PaperID: 4671
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SOMUNCU DEMİR, NACİYE (ncsomuncu@gmail.com), ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4672
BAHAR, MEHMET (mehmet.bahar@gmail.com), ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM
FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ, BOLU - Türkiye - PaperID: 4672
ÜSTÜNEL, EDA (eda.ustunel@gmail.com), MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4673
ABİ, MEHMET (mehmetabi@mu.edu.tr), MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4673
SARIMAN, GURBET (gurbetsariman@mu.edu.tr), MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4673
SARIMAN, GÜNCEL (guncelsariman@mu.edu.tr), MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye
- PaperID: 4673
KARASOY, ONUR (okarasoy@mu.edu.tr), MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4673
DURUKAN, HAYDAR (durukanh@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4674
ATALAY, YUNUS (yunusatalay@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4674
ŞEN, SEYİT NURULLAH (snsen@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4674
DURUKAN, HAYDAR (durukanh@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4675
ŞEN, SEYİT NURULLAH (snsen@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4675
ATALAY, YUNUS (yunusatalay@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4675
BAHAR, MEHMET (mehmet.bahar@gmail.com), ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM
FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ, BOLU - Türkiye - PaperID: 4676
YENER, YEŞİM (yesimyener77@gmail.com), ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4676
DURSİN, ARZU (arzugurdal@gmail.com), ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4676
GÜRDAL PAMUKLU, AYŞEGÜL (aysgurdal@gmail.com), ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4676
SOMUNCU DEMİR, NACİYE (ncsomuncu@gmail.com), ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4676
ERGİN, DEMİRALİ YAŞAR (demiraliergin@hotmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4677
ÇELİK, İDRİS (idriscelik85@gmail.com), EDİRNE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - Türkiye - PaperID:
4678
ERGİN, DEMİRALİ YAŞAR (demiraliergin@hotmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4678
OKAY, HASAN HAKAN (okay@balikesir.edu.tr), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM
FAKÜLTESİ - Türkiye - PaperID: 4679
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ECE, AHMET SERKAN (asece@hotmail.com), ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM
FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, BOLU - Türkiye - PaperID: 4679
KURTASLAN, ZAFER (zkurtaslan@gmail.com), KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ,
AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ - Türkiye - PaperID: 4679
YALÇIN, FEHİME SEVİL (sevilyalcin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ - Türkiye - PaperID: 4680
ERDEM, MERVE (merfee_@msn.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4680
AYDOĞDU ÖZOĞLU, ELİF (aydogduelf@gmail.com), ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4681
GÜNAY, DEVRİM (devgunay@istanbul.edu.tr), ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4682
CİNCİOĞLU, OĞUZ (cinoguz@hotmail.com), ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4682
KÜÇÜK, MEHMET (mehmetkucuk@gmail.com), RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye
- PaperID: 4683
KARABACAK, NERMİN (nerminkarabacak@gmail.com), RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
- Türkiye - PaperID: 4683
KÜÇÜK, ARZU (arzukucuk@gmail.com), RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - Türkiye - PaperID:
4683
KÜÇÜK, MEHMET (mehmetkucuk@gmail.com), RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye
- PaperID: 4684
KÜÇÜK, ARZU (arzukucuk@gmail.com), RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - Türkiye - PaperID:
4684
KARPUZCU, OSMAN (osmank.edu@gmail.com), M.E.B - Türkiye - PaperID: 4685
KUNT, HALİL (halilkunt@gmail.com), DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ A.B.D, KÜTAHYA - Türkiye - PaperID: 4685
CEBECİ, NUR (nurerdem2003@yahoo.com), TRAKYA UNİVERSİTY - Türkiye - PaperID: 4686
ÖZKAN, BANU (banuozkan82@gmail.com), DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4687
YILMAZ, ÖZGÜR (oyilmaz@istanbul.edu.tr), İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHEN - Türkiye - PaperID:
4687
DÜNDAR, SİNEM (dogruersinem@hotmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye - PaperID: 4688
KARATAY, RAMAZAN (ramazankaratay@comu.edu.tr),
ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4689

ÇANAKKALE

ONSEKİZ

MART

SARACALOĞLU, ASUMAN SEDA (sedasaracal@gmail.com), ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4690
ALDAN KARADEMİR, ÇİĞDEM (cakarademir@mu.edu.tr), MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
- Türkiye - PaperID: 4690
DURSUN, FEVZİ (fevzidursun@gmail.com), GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4690
ALTIN, MEHMET (mehmet.altin@adu.edu.tr), ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4690
ÜSTÜNDAĞ MERT, NURTAÇ (nurtacustundag@gmail.com), ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4690
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MERİÇ, GÜRSOY (gursoymeric@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4691
OTLUCA, ECE (eceotluca@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4691
MUTLU, NEŞET (neset@erciyes.edu.tr), ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4693
GÜREL, CEM (cgurel@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4694
SÜZÜK, EROL (szkerol@gmail.com), MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4694
KARAGÖZOĞLU, NAZİKE (nazike.karagozoglu@bozok.edu.tr), BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4696
AYDIN, BURCU (burcuaydin03@yahoo.com), ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4697
GÜR, CANSU (cansu25@outlook.com), ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4697
BAŞAK COŞKUN, BURCU (bburcubasak@hotmail.com), ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4697
SARIÇAM, HAKAN (hakan.saricam@dpu.edu.tr), DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4699
ALGAN, ADEM (adem.algn@gmail.com), DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4699
ÖZTÜRK, MUSTAFA (mustafaozturk@arel.edu.tr), İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4699
ALTUNKARA, BAYRAM (bayram.altunkara@dpu.edu.tr), DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4699
YURDAL, MUSTAFA ONUR (monuryurdal@yahoo.com),
ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4701

ÇANAKKALE

ONSEKİZ

MART

EVİN GENCEL, İLKE (ilke.evin@gmail.com), ÇANAKKA - Türkiye - PaperID: 4701
AKYAY ENGİN, ESİN (enginesin@hotmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye - PaperID: 4702
KODAMAN, MEHTAP (mehtapkodaman@hotmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4703
KAVCAR, NEVZAT (nevzat.kavcar@deu.edu.tr), DEÜ. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-İZMİR - Türkiye PaperID: 4704
ERDEM, AYTEKİN (aerdem@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4704
UZAL, GÜRCAN (guzal@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4705
ERDEM, AYTEKİN (aerdem@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4705
CAN, ERTUĞ (ertugcan@gmail.com), KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4708
OZAN, CANER (cnrozn23@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID: 4708
CAN, ERTUĞ (ertugcan@gmail.com), KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4709
KURAN, ŞEYDA (ertug.can@klu.edu.tr), KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4709
UZUN, KUTAY (kutay.uzun@hotmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4713
METİN, MUSTAFA (mustafametinae@hotmail.com), BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4718
İSMAİLOĞLU, FEYZA (ismailoglufeyza@gmail.com), BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye - PaperID: 4718
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ULUKÖK, ŞEYMA (seyma.ulukok@bozok.edu.tr), BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye - PaperID: 4718
İSMAİLOĞLU, FEYZA (ismailoglufeyza@gmail.com), BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye - PaperID: 4719
METİN, MUSTAFA (mustafametinae@hotmail.com), BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4719
ŞAHİNKAYA, NURAY (nuraysahinkaya@trakya.edu.tr), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4723
TORTOP, HASAN SAİD (hasansaid@yahoo.com), BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4725
ERSOY, BURCU (uyukepmentor@gmail.com), BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4725
TORTOP, HASAN SAİD (hasansaid@yahoo.com), BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4727
TOPAL, MERVE (ozelegitimerve@gmail.com), BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4727
GİRGİN, FİGEN (fffff_g@hotmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4729
BULUT, ÜMRAN (umranbulut@gmail.com), MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4729
YERER, HANDAN (handanyerer@hotmail.com), MEB - Türkiye - PaperID: 4730
ÖNER ARMAĞAN, FULYA (fulyaner@yahoo.com), ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye - PaperID: 4730
DOĞAN, COŞKUN (coskundogan2002@yahoo.de), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye - PaperID: 4731
BÜLBÜL, TUNCER (tuncerbulbul@trakya.edu.tr), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye - PaperID: 4732
ÖZKAN, GÖKHAN (gkhnozkan@yahoo.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye - PaperID: 4732
ÖZKAN, NURCAN (nurcanozkan@hotmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4734
KESKİN, SERTAÇ (sertackeskin@gmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4735
UZUN KESKİN, SONGÜL (songuluzun2011@gmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4735
AKKAŞ, EŞREF (esrefkas14@hotmail.com), MEB - Türkiye - PaperID: 4736
TORTOP, HASAN SAİD (hasansaid@yahoo.com), BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4736
KUMLU, DOLUNAY (dolunay@trakya.edu.tr), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye - PaperID: 4739
TUZCU EKEN, DERYA (deryatuzcueken@gmail.com), KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4740
CEYLAN, HÜSNÜ (ceyxc@yahoo.co.uk), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - Türkiye PaperID: 4741
YILDIZ, IŞIL GAMZE (dimple2sea@yahoo.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI - - PaperID: 4742
AYDINER, NURETTİN (naydiner@hotmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4743
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ALBİZ TELCİ, ÜMMÜGÜLSÜM (ualbiz@sakarya.edu.tr), SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4744
ÇOBAN, FADİME (fcoban@sakarya.edu.tr), SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4744
ÇELİK, HANDAN (handancelik@trakya.edu.tr), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4745
LEYLEK, RAMAZAN (rabiley@gmail.com), AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4746
ÖZBEY, MUSTAFA (ozbeymustafa23@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID:
4746
TURANLI, NECLA (turanli@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4746
YALÇIN, HAYDAR (haydar.yalcin@ikc.edu.tr), İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4747
BURMAOĞLU, SERHAT (serhatburmaoglu@gmail.com), İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4747
YAYLA, KEMAL (kyayla@gmail.com), EGE ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4747
ÖZDEMİR, ESİN (esinozdemir1919@gmail.com), İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4747
CAN, ALİZE (alizecan@gmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Türkiye PaperID: 4748
ENGİN ÖZDİL, SİNEM (sinemenginozdil@gmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, İPSALA MYO Türkiye - PaperID: 4749
ÇİL, GÜRSAN (grsncill@hotmail.com), HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, ÇORLU, TEKİRDAĞ - Türkiye PaperID: 4749
ERDOĞAN, SERAP (serape@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4750
YILDIRIM, MELTEM (meltemyildirim@andaolu.edu.tr), ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4750
KİMZAN, İLAYDA (ikimzan@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4750
KORKMAZ, SEVİNÇ (sevinckorkmaz2176@gmail.com), MEB - Türkiye - PaperID: 4750
ÖNCÜLER, İLKNUR (lknurnclr@gmail.com), MEB - Türkiye - PaperID: 4750
AVAR, GÖKÇEN (gavar@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4750
ÜSTÜNDAĞ, MUTLU TAHSİN (mutlutahsin@gmail.com), GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4751
GÜNEŞ, ERHAN (guneserhan@gmail.com), AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4751
YALÇIN, HAYDAR (haydar.yalcin@gmail.com), İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4751
BİRBUDAK, TOGAY SEÇKİN (togayar@gmail.com), GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 4751
ÖZDİL, KENAN (trozdil@yahoo.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - Türkiye PaperID: 4752
KOCAÇINAR, ARZU (arzukocacinar@gmail.com), MEM., TEKİRDAĞ - Türkiye - PaperID: 4752
ATALAY, HÜSEYİN (HATALAY53@Gmail.com), RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ - Türkiye - PaperID: 4753
ARSLAN, SELAHATTİN (selaharslan@gmail.com), KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4753
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ÇAKIROĞLU, ORHAN (cakirogluorhan@gmail.com), KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye
- PaperID: 4753
COŞTU, SERKAN (serkancostu@gmail.com), KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4753
BARAN, BAHAR (baharbaran35@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4753
REİSOĞLU, SERPİL (sreisoglu@ktu.edu.tr), KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4753
TORTOP, HASAN SAİD (hasansaid@yahoo.com), BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Türkiye PaperID: 4754
TOPAL, MERVE (ozelegitimerve@gmail.com), BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4754
İŞBECER, ÖZGE (ozgeisbecer@yahoo.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye - PaperID: 4755
ÖZKAN, FATMA (fatogenc@gmail.com), TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Türkiye
- PaperID: 4755
SARACALOĞLU, ASUMAN SEDA (sedasaracal@gmail.com), ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türkiye - PaperID: 4756
SAYGI, CEREN (cerensaygi2005@yahoo.com), ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ - Türkiye - PaperID: 4756
YENİCE, NİLGÜN (nyenice@gmail.com), ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID:
4756
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