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Abstract
There are various factors that help teachers to use their technics and strategies efficiently. One
of them is the teachers’ self – sufficiency perceptions that are related to applying strategies and methods
into their courses. The other factor is circumstances at school. It is clear that teachers get used to the old
methods and they neglect the technological requirements and teaching materials. The teachers who not
improve themselves are not able to follow the new developments and they sometimes need help from
the younger teachers who have just started their careers.
In that study, the prospective teachers’ teaching material requirements at the schools when they
have just started to work have been analyzed. It has been searched how good the teachers are at using
teaching materials although they have just graduated from their universities.
The prospective teachers have been asked which tools, sources and methods they use or which
of them they do not prefer. They have been asked to determine why they do not prefer using
technological products.
Although they are new graduates from university, some prospective teachers have stated that
they can not use technological tools. Some of these tools were used during classes at universities but
they were not able to follow new developments. They sometimes can not find the products they need or
they are not allowed to use them although they are available at school. They have stated that they would
like to adapt new technology into their classes but they have problems in providing those products.
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Öz
Öğretmenlerin yöntem ve tekniklerini etkili Ģekilde kullanmalarını sağlayan çeĢitli etkenler
vardır. Bunlardan birisi yöntem ve tekniği uygulamaya iliĢkin öğretmenlerin öz yeterlik algılarıdır.
Diğer etken ise okulların mevcut durumlarıdır. Öğretmenlerin çalıĢma hayatlarının belirli yıllarından
sonra mevcut sisteme alıĢmalarından dolayı yöntem ve teknikler için ders araç gereçlerini ve teknolojik
gereksinimlerini göz ardı ettikleri görülmektedir. Kendini geliĢtiremeyen öğretmenler zamanla eğitimle
ilgili yeni geliĢmeleri takip edemez hale gelmektedir. Bazen de göreve yeni baĢlayan öğretmenlerden bu
konuda yardım isterler.
Bu çalıĢmada aday öğretmenlerin mesleğe baĢladıkları ilk zamanlarda çalıĢtığı kurumlardaki
ders araç gereçlerine ulaĢma ve kullanma durumları incelenmiĢtir. Öğretmenlerin yeni mezun olmalarına
rağmen derslerde öğretim araç gereçlerini ne kadar kullandıkları araĢtırılmıĢtır. Ders araç gereç
ihtiyaçları çalıĢtığı okullarda karĢılanıp karĢılanmadığı ve derslerine uygun olarak teknolojiyi ne kadar
kullandıkları incelenmiĢtir.
Öğretmen adaylarına derslerinde hangi ders araç-gereci kullandıkları, hangilerini
kullanmadıkları ve hangilerini kullanmak istedikleri sorulmuĢtur. Öğretmenlerden teknolojik ürünleri
neden kullanamadıklarını belirtmeleri istenmiĢtir.
ÇalıĢmadaki öğretmenler yeni mezun olmalarına rağmen bazı teknolojik ürünleri
kullanamadıklarını belirtmiĢlerdir. Üniversite yıllarında bazı araçların ders içinde kullanıldığını
söylemiĢlerdir. Ancak üniversitelerin teknolojik geliĢmeleri takip edemediklerini belirtmiĢlerdir. Okulun
ihtiyaçlarının yeterli olmamasının yanında derslerine uygun teknolojik araçlara ulaĢmada sıkıntı
yaĢadıklarını söylemiĢlerdir. Bazen okulda istedikleri teknolojik ürünlere ulaĢamamaları bazen de
okulda olduğu halde yönetimin yeni teknolojik araçları kullanmalarına izin vermemeleri bu araçlara
ulaĢmalarını engellemektedir. Öğretmen adaylarının birçoğu derslerinde çeĢitli teknolojik ürünü
kullanmak istediklerini ama ulaĢamadıklarını söylemiĢlerdir.

Anahtar Sözcükler: Öğretmen Eğitimi, Eğitim Teknolojisi, Öğretmen Adayları, Ġlköğretim.

GİRİŞ
Öğrenmenin daha etkili olabilmesi için öğrencinin daha fazla duyu organını
kullanması gereklidir. Daha fazla duyu organının devreye girmesi eğitim öğretimin daha kalıcı
olmasına ve benimsenmesine yardımcı olmaktadır. Derslerde daha fazla duyu organına ihtap
etmenin yolu daha fazla öğretim araç gereci kullanarak farklı açılardan öğrencilere ihtap
etmekten geçer. Öğretmenlerin değiĢen dünya Ģartlarına uyum sağlamada en büyük
yardımcıları derslerde kullandıkları öğretim araç gereçlerdir.
Öğretim araç gereçlerinin eğitim-öğretim sürecindeki eğitsel amaçların
geliĢtirilmesinde doğrudan etkileri vardır ve bu etkiler öğretmenlerin öğretim araç-gereçlerini
kullanmalarının önemli nedenlerini oluĢturmaktadır ( Kazu ve yeĢilyurt, 2008). Günümüzde
eğitimde kullanılan ders araç gereçlerin baĢında görsel ve iĢitsel araçlar gelmektedir. Görsel ve
iĢitsel araçlar da yeni teknolojik ürünlerin ortaya çıkıĢıyla öğretim ortamını zenginleĢtirmiĢtir.
Eğitim teknolojisindeki yeni geliĢmeler öğretim araç-gereçlerine de yansımıĢ, nitelik ve nicelik
olarak daha geliĢen öğretim araç-gereçlerinin kullanımı eğitim açısından öğretmene,
öğrenciye, dersin iĢleniĢine ve eğitimin genel ve özel hedeflerine ulaĢma bakımından birçok
faydayı da beraberinde getirmiĢtir. Öğretim araç-gereçleri kullanımı uygulama açısından
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öğretmene kolaylık sağlamıĢ ve öğretmenin ders anlatmak için harcadığı zaman ve tahta
kullanımı (KoĢar ve diğerleri, 2003: 43) ile laf kalabalıklığının önemli ölçüde azalmasını
sağlamıĢtır.
Günümüzde insanların sürekli değiĢmekte ve geliĢmekte olan teknolojiye uyumu için,
hem birey hem de toplumun teknolojiyi anlayabilmesi ve sunduğu fırsatlardan yararlanması
için bilgi, beceri, tutum ve alıĢkanlık kazanmaları gerekir. Toplumu oluĢturan bireyler
tarafından teknolojinin anlaĢılması yani teknoloji okur-yazarlığı, bireyin toplumla olan
iliĢkilerini kolaylıkla anlayabilmesini sağlar. (Bacanak ve ark., 2003: 191). Eğitim alanında,
günümüzde yetiĢtirilen bireylerin bilgiye ulaĢma, bilgiyi düzenleme, bilgiyi değerlendirme,
bilgiyi sunma ve iletiĢim kurma becerileri ile donanık hale getirilmesi amaçlanır (Akkoyunlu,
1995:105). Bu temel hedeflerin gerçekleĢtirilmesi yolunda da öğrenme-öğretme süreçlerinin
öğrenenler açısından etkili ve kalıcı izli olması gerekir. Bunun için, öğrenme etkinliklerinin
birçok duyu organına hitap etmesi; eğitimde görsel ve iĢitsel araçların kullanılması kabul
edilmektedir. Öğrenenlerin öğrenme stilleri konusunda yapılan çalıĢmalarda, görsel iĢitsel ve
kinestetik öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin bulundukları öğrenme ortamı tercihlerinin
öğrenmede önemli bir faktör olduğu anlaĢılmıĢtır (Boydak, 2006:126). Öğrenenlerin öğrenme
stilleri göz önüne alınarak geleneksel öğretim yaklaĢımlarından sıyrılarak öğrenci merkezli
öğretimsel etkinlikler geliĢtirmek, uygulamak ve öğrencinin etkin olacağı öğrenme ortamları
tasarlamak çağdaĢ eğitim anlayıĢının esas hedeflerindendir. Bu doğrultuda, günümüzde eğitim
teknolojisi olgusu ülkelerin eğitim sistemlerinde çok önemli bir role sahiptir.
Eğitim teknolojisi, “insan öğrenmesi” olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri
sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliĢtirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan
gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri, düzenlemeleri vb.) iĢe koĢarak uygun
tasarımlar geliĢtiren, uygulayan, değerlendiren, ve yöneten karmaĢık bir süreçtir (Yalın,
2007:5). Öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili özgün bir disiplin olarak görülebilir.
Alkan’a (2005: 21) göre eğitim teknolojisi, eğitimin yürütülmesine iliĢkin süreçlerle
ilgili olup, davranıĢları saptama, eğitim durumlarını belirleme ve yaĢantıları kazandırma
etkinlikleriyle ilgili olarak ortamı düzenleme ya da çevreyi ayarlama etkinliklerini
kapsamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması,
değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesi iĢidir. Böylece eğitim teknolojisi, öğretmenin sınıfta neyi,
kime niçin, hangi seviyede ve nasıl öğretmesine ve öğretilenlerin değerlendirilmesine iliĢkin
her türlü kuram, yöntem, süreç ve uygulamaları kapsar (Köymen, 1987: 20).
Eğitim teknolojisinin eğitim-öğretim sürecinde dolaylı ve doğrudan yararları vardır.
Dolaylı yararları: yaratıcılığa sevk eder, öğretmenin rolünü değiĢtirir, fırsat eĢitliğini
gerçekleĢtirir, motivasyon yaratır, eğitimi bireyselleĢtirir, serbest eğitimi sağlar, bilgiyi ilk
kaynaktan sağlar, kopya edilebilen bir sistem oluĢturur. Doğrudan yararları: öğrenmeyi
kolaylaĢtırır, aktif öğrenmeyi sağlar, somut öğrenmeyi gerçekleĢtirir, aĢamalı öğrenmenin
temelini kurar, düĢüncede özel hedefleri gerçekleĢtirir (Rıza, 2003: 84-97).
OluĢturmacı epistemoloji açısından eğitim teknolojisinin ortaya koyduğu temel
yönelim, öğrencinin bilgi oluĢturmasını destekleyecek bir çevre tasarımı yönündedir. Bu
çevrede, nesnelci, epistemolojide olduğu gibi içerik yapılandırılmaz, teknolojik araçlar,
içeriğin daha esnek ve çok çeĢitli bakıĢ açılarını yansıtacak tarzda sunumuna odaklanır (Tezci
& Uysal, 2004). Bu bakıĢ açısıyla eğitim teknolojisi, öğretimin niteliğini ve niceliğini
geliĢtirme amacıyla öğrenme-öğretme süreçlerine birleĢtirilmesinin esas hedef olduğu
söylenebilir.
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Öğrenme-öğretme süreçlerinde yaygın olarak kullanılan teknolojik araçlar, basılı
materyal, radyo, televizyon, ses kasedi, video, film, tepegöz, asetat, bilgisayar, çoklu ortamlar
(multimedya), web sitesi, uzaktan eğitim vs. Ģeklinde sıralanabilir. Öğrenme-öğretme
süreçlerinde araç-gereçler genelde öğretimi desteklemek amacıyla kullanılır. Ġyi tasarlanmıĢ
öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleĢtirir, öğrenmeyi artırır (Yalın, 2007: 82).
Günümüzde hızla geliĢen teknoloji ve toplumda teknoloji kullanımının hızla artıĢı göz
önüne alınırsa, öğrencileri yaĢama hazırlayan öğretmenler ve kurumlar olarak okullarında bu
teknolojileri kullanmaları ve öğretmeleri beklenmektedir (Akkoyunlu, 1995:106).
Öğretmenlerin, derslerinin özelliğine, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve eldeki olanaklara göre
hazırlamıĢ olduğu teknoloji sınıfları öğrencilerin öğrenmeye karĢı daha istekli olmalarını
sağlayacaktır. Çünkü günümüzde öğrenciler, teknoloji ile çok erken yaĢlarda tanıĢtıkları için
okul ve sınıf ortamlarında teknolojiden yararlanmayı bilen ve bunları rahatlıkla kullanabilen
öğretmenlerle çalıĢmayı tercih etmektedirler (Güven, 2006: 166). ÇağdaĢ eğitim anlayıĢında,
eğitim teknolojisi öğretmenin rolünü geniĢletmiĢtir. Buna göre; öğretmen, bir yönetici rolünü
üstlenmektedir. Öğretmenin en azından; (1) planları düzenlemek, (2) kaynakları organize
etmek, (3) rehberlik yapmak, (4) araĢtırmak, (5) üretmek ve (6) kontrol etmek üzere altı görevi
bulunmaktadır (Rıza, 2003: 53). Öğretmenler bu görevler ile öğrencileri pasif durumdan aktif
duruma getirir ve öğrenci merkezli öğrenmenin gerçekleĢmesini sağlar.
Öğrenme ortamının baĢarısı kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen birçok etmene
bağlı olabilmektedir. Bu etmenlerden bazıları; okulun fiziksel olanakları, okuldaki öğretim
araç/gereçleri, sınıftaki öğrenci sayısı ve bunlara ayrılan teknolojik kaynaklar, öğretmenlerin
eğitim teknolojilerindeki geliĢmeleri izlemesi ve öğretmenlerin eğitim teknolojilerine karĢı
tutumu sayılabilir (Akpınar, 2004). Öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerini
öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanma sıklıklarına ve kullanabilme yeterliklerine yönelik
(ĠĢman, 2002), teknolojiye yönelik bilgi sahibi olma hakkında (Alakoç, 2003; Ersoy, 2005) ve
teknolojinin eğitimde kullanılmasına yönelik tutumlarına ĠliĢkin (Çelik&Kahyaoğlu, 2007;
Pala, 2006) çeĢitli araĢtırmalar farklı disiplinlerde yapılmıĢtır. ĠĢman (2002), öğretmenlerin
öğrenme-öğretme süreçlerinde yeni teknolojileri kullanmadıklarını belirtmiĢtir. Ersoy (2005)
ise, fen lisesi öğretmenlerinin neredeyse tamamının “Matematik dersleri, biliĢim teknolojisi
destekli ortamlarda yapılmalıdır” önermesine katıldıklarını belirtmiĢtir. Alakoç (2003) ise,
öğretim üyelerinin ve öğrencilerin matematik dersinin modern teknolojik öğretim yöntemleri
ile verilebileceğine inandıklarını belirtmiĢtir. Çelik ve Kahyaoğlu’nun (2007) yaptığı
çalıĢmada, ilköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümelenme
eğilimleri belirlenmiĢtir. Teknolojiye yönelik tutum değiĢkenleri olumlu ve olumsuz tutumlar
Ģeklinde iki kümede sınıflandırılmıĢtır. Olumlu kümeler; geliĢen teknolojiye paralel olarak
öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler, eğitim ve öğretimde teknolojik araçların
kullanımı, eğitim hayatında bilgisayar yazılımlarının kullanımı, teknolojik araç-gereçleri
kullanma becerisi ve önemine iliĢkin tutumları belirtmektedir. Olumsuz kümeler ise; teknolojik
araçların eğitimde kullanılmama durumu, teknolojik araçları kullanmanın olumsuz yanları,
teknolojik araçları kullanma zorluğuna yönelik tutumları göstermektedir.
Öğrenme ortamının gerekli eğitim teknolojileri ile donatılarak öğrenmenin sağlanması
öğretmenlerin tutumuna bağlı olabilmektedir. Eğitim teknolojisinin uygun kullanımı ve
bunlardan üst düzey faydanın sağlanması öğretmenlerin öncelikle bunların faydasını
benimsemelerine bağlıdır. Bu nedenle öğretmenlik ve öğrenmeyle ilgili tutumlara özenle
yaklaĢılmalıdır (Akpınar, 2004).
Öğretmen adaylarının teknolojinin sunduğu olanaklardan daha etkin ve verimli bir
Ģekilde yararlanmasında eğitim fakültelerinde almıĢ oldukları “Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Geliştirme” dersinin istenen amaca yönelik olarak gerçekleĢmesine de bağlıdır. YÖK

351
Murat GENÇ

(1998: 40), “Öğretim Teknolojileri ve Materyal GeliĢtirme” dersini, çeĢitli öğretim
teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri
kullanımı yoluyla öğretim materyallerinin (çalıĢma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video,
bilgisayar temelli ders materyalleri vb.) geliĢtirilmesi ve çeĢitli nitelikteki materyallerin
değerlendirilmesi Ģeklinde tanımlamaktadır. Öğretmen adaylarının bu derste edindikleri bilgi,
beceri ve teknolojiye yönelik tutumları onların ilerideki öğretme faaliyetlerinde daha etkin
olmalarına yardımcı olacaktır.
Çalışmanın Amacı
Öğretmenler sürekli değiĢen sisteme ayak uydurmak zorundadırlar. Günümüzde
teknoloji hızlı bir Ģekilde ilerlerken eğitimcilerin de bu hıza ayak uydurmaları gerekmektedir.
Derslerde kullanılan öğretim araç gereçlerinin çeĢitliliğinin artması öğrenmede kalıcılığı da
arttırmaktadır. Özellikle teknolojik ürünlerin çeĢitliliğinin artması mesleğe yeni baĢlayan
öğretmenlerin bu geliĢmeleri yakından takip ettiklerini düĢündürmektedir.
Bu çalıĢmada, aday öğretmenlerin derslerde öğretim araç gereçlerini ne kadar
kullandıkları ve teknolojiye ne kadar yakın oldukları belirlenip mesleğin ilk dönemlerinde
derslerde öğretim materyali kullanmaları açısından durumlarının ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır.
Yöntem
a.

Araştırmanın Modeli

ÇalıĢmada betimsel araĢtırma modeli kullanılmıĢtır. Betimsel araĢtırmalar iki Ģekilde
gerçekleĢtirilebilir: Özaktarım araĢtırmaları ve gözlem araĢtırmaları. Özaktarım
araĢtırmalarının verileri, örneklemde yer alan bireylerin kendilerinden bilgi alınarak toplanır.
Katılımcılardan, anketler aracılığıyla yazılı olarak bilgi alınabileceği gibi, görüĢmeler yoluyla
sözlü olarak da bilgi toplanabilir (Kırcaali-Ġftar, 1999). ÇalıĢma grubundaki adaylık eğitimi
alan öğretmenlerden açık uçlu soruların yer aldığı anket sorularına cevap vermeleri istenmiĢtir.
b.

Çalışma Grubu

Bu çalıĢma Edirne ilinde adaylık eğitimi alan öğretmenler ile yapılmıĢtır. Adaylık
eğitimi alan öğretmenler ile eğitim sürecinde görüĢülerek veriler toplanmıĢtır. ÇalıĢmaya 34
aday öğretmen katılmıĢtır.
c.

Verilerin Elde Edilmesi

ÇalıĢmada aday öğretmenlerden anket yöntemi ile veri toplanmıĢtır. AraĢtırmacı
tarafından hazırlanan açık uçlu sorular aday öğretmenlere sorulmuĢ ve alınan cevaplar analiz
edilmiĢtir. Aday öğretmenlere okullarında yaptıkları çalıĢmalarla ilgili sorular sorulmuĢtur.
Sorular dört adettir. Bunlar;
1.

Derslerinde hangi ders araç gereci kullandıkları,

2.

Hangilerini kullanamadıkları,

3.

Hangilerini kullanmak istedikleri sorulmuĢtur.

4.
Öğretmenlerden öğretim ders araç gereçlerini neden kullanamadıklarını
belirtmeleri istenmiĢtir.
Verilen cevapların yorumlamaları yapılmıĢtır.
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Bulgular
Aday öğretmenlerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplara göre en fazla yorum
yapılan cevaplar üzerinde durulmuĢtur. Buna göre;
a.

Derslerde hangi öğretim araç gereci kullanıyorsunuz?

Bu soruda aday öğretmenler mesleğin ilk dönemlerinde kullandıkları ders araçgereçleri listelemiĢlerdir. Bazıları bunları listelerken okulda olmayıp da kendilerinin okula
getirdiği bazı malzemelerin olduğunu da belirtmiĢlerdir. Öğretmen adayları bu soruya daha
çok kendi branĢına uygun cevaplar vermiĢlerdir. Örneğin sınıf öğretmenleri çoğunlukla
bilgisayar ve projeksiyon kullandıklarını, sosyal bilgiler öğretmenleri ise haritaları
kullandıklarını söylemiĢlerdir. Beden eğitimi öğretmenleri spor malzemeleri, Ġngilizce
öğretmenleri ise daha çok ses kayıtları ve projeksiyon cihazı kullandıklarını belirtmiĢlerdir.
Soruya verilen cevapların büyük bir kısmı daha tecrübeli öğretmenlerin de kullandığı ders
araç-gereçler olduğu ve okulun Ģartlarına uygun olanların kullanıldığı dikkat çekicidir.
b.

Okulunuzda olup da kullanamadığınız öğretim araç gereci var mıdır?

Bu soruda aday öğretmenlerin okullarında bulunup da özellikle kendilerinden
kaynaklanan nedenlerden kullanamadıkları araç-gereçleri yazmaları beklenmiĢtir. Mesleğe
yeni baĢlayan bir öğretmenin elinde olup da kiĢisel nedenlerden kullanamadığı araç-gereçler
kısmen de olsa bu öğretmenin üniversite yıllarında aldığı eğitimle de alakalıdır. Genelde bu
soruya sınıf öğretmenleri laboratuvar malzemelerini kullanamadıklarını bazıları ise
bilgisayarları kullanamadıklarını söylemiĢlerdir. Farklı branĢlarda olmak üzere bazı
öğretmenler de müzik aletlerini ve görüntülü sistemleri kullanamadıklarını belirtmiĢlerdir.
c.

Hangi öğretim araç gereçlerini kullanmak istersiniz?

Bu soruda aday öğretmenler dialar, slaytlar, akıllı tahta, projeksiyon makinesi,
mikroskop gibi araçları kullanmak istediklerini belirtmiĢlerdir. Genelde verilen cevapların
branĢ dağılımına bakılınca kullanmak istenilen araç-gereçlerin hepsinin öğretmenin dersiyle
alakalı olması dikkat çekicidir.
d.
Kullanamadığınızı söylediğiniz öğretim araç gereçlerini neden derslerinizde
yer veremiyorsunuz?
Bu soruda dikkat çeken nokta yeni mezun olmalarına rağmen aday öğretmenlerin bazı
teknolojik ürünleri kullanamadıklarını belirtmeleridir. Üniversite yıllarında bazı araçların ders
içinde kullanıldığını söylemiĢlerdir. Ancak üniversitelerin teknolojik geliĢmeleri takip
edemediklerini belirtmiĢlerdir. Dolayısıyla bazı teknolojik malzemelerin kullanımı ve derse
entegrasyonunu bilmediklerini belirtmiĢlerdir.
Ayrıca okulun ihtiyaçlarının yeterli olmamasının yanında derslerine uygun teknolojik
araçlara ulaĢmada sıkıntı yaĢadıklarını söylemiĢlerdir. Bazen okulda istedikleri teknolojik
ürünlere ulaĢamamaları bazen de okulda olduğu halde yönetimin yeni teknolojik araçları
kullanmalarına izin vermemeleri bu araçlara ulaĢmalarını engellemektedir. Aday öğretmenlerin
birçoğu derslerinde çeĢitli teknolojik ürünü kullanmak istediklerini ama ulaĢamadıklarını
söylemiĢlerdir.
Sonuçlar ve Yorum
Elde edilen bulgular ıĢığında aday öğretmenlerin öğretim araç gereçlerinin kullanma
amaçlarını iyi bildikleri ve eğitim-öğretim sürecinde bunlardan faydalanmak istedikleri ortaya
çıkmıĢtır. Öğrencilerin daha kalıcı öğrenme yapmaları için bu araç gereçleri kullanmak
istemeleri özellikle bu tür öğretim araç gereçlerinin faydalarının aday öğretmenler tarafından
bilindiğinin göstergesidir. Kazu ve YeĢilyurt (2008) çalıĢmalarında öğretmenlerin öğretim araç
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gereçlerini kullanım amaçlarını belirlemek amacıyla anket uygulanmıĢtır. AraĢtırma
sonucunda öğretmenlerin özellikle baĢarı elde etme, bilgi beceri kazandırma ve derslerin
verimini artırma amacıyla öğretim araç gereçlerini kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Aday
öğretmenlerden Ö22. “Kullanamadığınızı söylediğiniz ders araç-gereçlerini neden
derslerinizde yer veremiyorsunuz?” sorusuna “öğrencilerimin konuları daha iyi anlamaları
için, onların başarılı olmaları için özellikle bilgisayar ve projeksiyon cihazı okulumda
olmadığı için kullanamıyorum. Derslerin verimi böylelikle artacaktır.” Ģeklinde cevap vererek
araç gereç kullanım amacının daha çok baĢarıya yönelik olduğunu belirtmiĢlerdir.
Aday öğretmenlerle yapılan görüĢmede çalıĢtıkları okulların mevcut kapasitelerinin
birçok ihtiyacı karĢıladığı ancak yine de yeterli olmadığını belirtmiĢlerdir. Benzer Ģekilde
Fidan (2008) yaptığı çalıĢmada 4. ve 5. Sınıf öğretmenlerinin araç gereç kullanımına yönelik
görüĢlerini almıĢ; okulun ve çevrenin sosyo-ekonomik durumuna göre öğretmenler ve
öğrencilerin araç gereç teminine iliĢkin problemler yaĢadığını belirtmiĢtir. ÇalıĢmada da aday
öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu mikroskop, projeksiyon, akıllı tahta gibi ürünleri
kullanmak istemelerine rağmen kullanma yöntemlerini bilmediklerini ve bazı okulların bu
araçları temin edemediklerini belirtmiĢlerdir. Üniversitede eğitim alırken bazı teknolojik
araçların kullanımını öğrenmediklerini ancak bunları kullanmak istedikleri anlaĢılmıĢtır.
Üniversite eğitimlerinde teorik olarak donanımlı olduklarını fakat uygulamalarda sorunlar
yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. Mevcut eğitim sisteminde eğitim fakültelerinde bu tür derslerin
yeterince verimli olarak verilmediği dolayısıyla aday öğretmenlerin mesleklerinin
baĢlangıcında sorunlar yaĢadıkları görülmektedir. Benzer Ģekilde mesleklerin ilerleyen
yıllarında öğretmenlerin geliĢmeleri takip etmediği ve bu tür değiĢime ayak uydurmada
sorunlar yaĢadığı da bilinmektedir (Genç ve Genç, 2012).
Okulların yeni değiĢmeleri yakından takip ettikleri fakat üniversitelerin özellikle
eğitim fakültelerinin teknolojiyi takip edemedikleri belirtilmiĢtir. Bakanlığın Fatih Projesi gibi
projelerle okulların donanımlarını artırmaya yönelik çalıĢmaların birçok eksiği tamamladığı
ancak beri bütünlük olmaması nedeniyle aday öğretmenlerin özellikle ilk zamanlarda
zorlandıkları görülmüĢtür. Aday öğretmenler üniversitede eğitim alırlarken birçok teknolojik
geliĢmelerden uzak olduklarını söylemiĢlerdir. Üniversitede sadece bilgisayar ve projeksiyon
kullandıklarını onu da sadece öğretim elemanının konu anlatımında kullandığını ortaya
koymuĢlardır. Birçok aday öğretmen teknolojik geliĢmeleri kendileri yakından takip
etmektedirler. Bu alana merakları olduğu için bu tür yeni geliĢmeleri derslerinde de
kullanmaya çalıĢmakta olduklarını belirtmektedirler. BranĢlarına ve eğitim aldıkları
fakültelerin farklılığından dolayı teknolojik olanakları kullanma düzeyleri arasında farklılıklar
vardır (Akpınar, 2003).
Okul yöneticilerinin olumsuz tutumları da öğretmen adaylarının derslerde teknolojiyi
kullanmalarını zorlaĢtırmaktadır. Bazen araç-gerecin bozulma tehlikesi, bazen de maddi
olanaksızlıklar okul yönetimlerinin araçları öğretmenlerin kullanımına izin vermemelerine
neden olmaktadır. Yöneticilerin bu tür tutumları öğretmenlerin bu konudaki heveslerini de
kötü yönde etkilemektedir. Özellikle yöneticilerin biliĢim teknolojileri öğretmenlerinden
beklentilerinin fazla olduğu (Seferoğlu, 2009) ve diğer öğretmenlerin bu tür donanımları fazla
kullandırmamaları öğretmenler arasında güven problemine de sebep olmaktadır.
Okulların mevcut Ģartlarının kısa sürede tekrar düzenlenmesi ve yöneticilerinin
eğitimden geçirilmeleri gerekmektedir.
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Üniversitelerin özellikle eğitim fakültelerinin teknolojik eğitime önem vermeleri
gerekmektedir. Müfredatlarının tekrar düzenlenip derslerde kullanılabilecek düzeyde
teknolojik eğitim verilmeleri sağlanmalıdır.
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