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ÖĞRETMEN ADAYLARINDA GENEL MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN 

ALGILAMA VE YAKLAŞIMLAR 
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ÖZET 

Müzik, bireysel ve toplumsal özeliklere sahip, toplumlararası iletişim nitelikli işlevsel 

etkileri bulunan aynı zamanda onları yansıtan kültürel bir üründür. Bireysel olarak her insan 

psikolojik gereksinimleri ile ruhsal doyumu için dinleyicilik – seslendiricilik – bestecilik gibi 

işlevsellikleri farklı, fakat birbirleriyle doğrudan ilişkili ve bütünleşen alanlardaki 

etkinlikleriyle müzikle ilgilidir. Toplumsal yönüyle ise yönetimden, sosyal ilişkilere kadar her 

alanda müzik bulunur. Bütün alanlarda, toplumların geçmiş, güncel ve çağdaş özelliklerini 

müziklerinde bulmak mümkündür. Bu yönüyle, müzik kültürel yansıtıcıdır. Müziğin 

üretilmesinden icra edilmesine, tüketilmesinden eğitimine kadar her boyutuyla ilgili 

ekonomik yönü ve endüstrisi bulunur. Bütün bu yönleriyle müzik bir eğitim alanı ve aracıdır. 

Genel müzik eğitimi ise çağdaş anlamda önemli eğitim alanıdır. 

Eğitim, toplumu oluşturan bireylerin öncelikle bireysel gelişimleri bakımından 

toplumsal, çağdaş gereksinimlere yönelik uyumlu ve nitelikli davranışlar kazandırma 

sürecidir. Eğitim programsız ve programlı biçimde gerçekleşebilir. Programsız eğitim, her 

ortamda çok çeşitli araçlarla gerçekleşen öğrenmelerden oluşur. Özellikle günümüzde kitle 

iletişim araçları programsız eğitim için, çok etkili bir araçtır. Programlı eğitim ise, öğretmen 

ve öğrencinin belli bir çatı altında bir arada bulunarak, çeşitli yöntem, araç gereçleri 

kullanarak gerçekleştirdiği öğrenmelerle meydana gelir.  

Öğretmen, programlı eğitimde önemli yere sahiptir. Eğitim Fakülteleri öğretmen 

yetiştiren kurumlardır. Programlı genel müzik eğitimi ilköğretim kurumlarında başlar. Eğitim 

Fakültelerinde okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni ve müzik öğretmeni adayı öğrenciler 

ilköğretim kurumlarındaki müzik derslerini yürütmek için mesleki dersler almaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının, genel müzik 

eğitiminin amaçlarına uygun biçimde müzik eğitimini yürütebilmeleri için gerekli olan, genel 
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müzik eğitimine ilişkin algılayış ve yaklaşımları bakımından hazır bulunuşluk durumlarını 

incelemeye çalışmaktır.  

Bu çalışmada, anket uygulamasından elde edilecek veriler kaynak taraması ile 

kuramsal çerçevede ele alınarak yorumlanmaya çalışılacaktır. Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Müzik 

Öğretmenliği öğrencileri bu çalışmanın örneklemidir. Bu çalışmanın sonucunda, Eğitim 

Fakültesi programındaki müzik eğitimine yönelik derslerin içeriklerinin ve etkinlik 

uygulamalarının daha verimli düzenlenebileceği düşünülmektedir.  
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THE PERCEPTIONS and APPROACHES related to GENERAL MUSIC 

EDUCATION for TEACHER CANDIDATES  

ABSTRACT 

The education is process to acquire compatible and qualified behaviors for individuals 

in terms of their personal development for social, contemporary requirements. It may be 

performed as Informal and formal. The Informal education is composed of learning with 

various materials in every condition. Especially the mass communications are very effective 

materials for Informal education in these days. However the formal education, teachers and 

students are being in the same place, is composed of learning using various methods, 

materials.  

The teacher has an important place in formal education. The faculties of education are 

the institutions which train teachers. The general formal music education begins in primary 

institutions. In faculties of education, the preschool, classroom and music candidate teachers 

are taking vocational courses to carry on the music courses in primary institutions. 

 The purpose of this study; try to analyze availability conditions of the candidate 

teachers’ perceptions and approaches, who study in faculty of education, in order to carry on 

courses in terms of general music education.   In this study, outputs which will be achieved by 

questionnaire are aimed to be interpreted in terms of intuitional point of view with resource 

searching. The students who study preschool, classroom and music teaching are the samples 

of this study. As a result of this study, the contents of the courses related to music education 

in faculty of education and applications of activities are thought to be more effective.   

Key Words: Education of music, candidate teacher, perception, approach, formal and 

informal education 

 


