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ÖZET 

Bu araştırma Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi öğretmen adaylarının 

meslek bilgisi derslerine yönelik düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Öğretmen adaylarının meslek bilgisi dersleri hakkındaki düşüncelerini öğrenmek 

amacıyla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim 

Bölümü Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D. son sınıfta 

öğrenim gören öğretmen adaylarına açık uçlu sorular sorulmuştur. Sınıf 

Öğretmenliği A.B.D.nda öğrenim gören öğretmen adaylarının çoğunluğu meslek 

bilgisi derslerinin öğretmenlik mesleğine bakış açılarını olumlu yönde etkilediğini 

ifade etmişlerdir. Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D.nda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının yanıtları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının 

meslek bilgisi derslerinin mesleğe bakış açılarını olumlu etkilediği anlaşılmakla 

birlikte, bazı öğrencilerin meslek bilgisi derslerini çok yeterli bulmadığı 

görülmektedir.    

 

GİRİŞ 

Eğitimin niteliğini artırmada öğretmen yetiştirmenin önemi büyüktür. 

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi 



kapsamında Eğitim Fakültelerinin öğretmen yetiştirme lisans programları yeniden 

yapılandırılmış; 1998–1999 akademik yılında uygulamaya konulmuştur. Bu 

yapılandırma çerçevesinde, alan ve alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür 

derslerinin ağırlıkları yeniden düzenlenmiştir. Öğretmen yetiştirme programlarına 

meslek bilgisi dersleri adı altında Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, 

Sınıf Yönetimi ve Rehberlik gibi dersler eklenmiştir (YÖK, 2007). Böylelikle, 

meslek bilgisi derslerinin kredisi yükseltilmiştir. Daha sonra, uygulanan bu 

programlar gerek Milli Eğitim Bakanlığının İlköğretim programlarında yapmış 

olduğu değişiklikler sebebiyle gerekse programların aksayan yönlerinin 

düzeltilmesi ve programların geliştirilmesi amacıyla 2006 yılında güncellenmiştir. 

Bu güncelleme sonucunda öğretmen yetiştirme programlarının çoğunluğu %50 

alan bilgisi ve becerileri, %30 öğretmenlik meslek bilgisi ve becerileri, %20 genel 

kültür derslerini kapsayacak biçimde düzenlenmiştir (YÖK, 2006). 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında 

belirlenen öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri arasında yer alan öğrenme-

öğretme süreci, program ve içerik bilgisi gibi yeterlikler öğretmenlik mesleğinin 

niteliğinin yükseltilmesinde önemli rol oynamaktadır (MEB, 2006). Çelikten, 

Şanal & Yeni (2005) öğretmenlerde aranan mesleki nitelikleri öğretim sürecini 

planlama, çeşitlilik getirebilme, öğretim süresini etkili kullanma, katılımcı 

öğretim ortamı düzenleme, öğrencilerdeki gelişimi izleme olarak belirtmektedir. 

Bu nitelikler incelendiğinde öğretmenin anlatacağı konuyu çok iyi bilmesinin 

yanında nasıl öğreteceğini de çok iyi bilmesinin gerekli olduğu anlaşılmaktadır. 

Erden (1999) öğretmenlerin öğretecekleri konu ile ilgili bilgileri öğrencilerine 

aktarmanın önemini vurgulayarak bunun mesleki başarıyı etkilediğini ifade 

etmiştir.  

 

Sünbül (1996) öğretmenlerin deneyimleri ile birlikte iyi bir mesleki bilgiye 

sahip olmalarının karşılaştıkları problemlerin çözümünde etkili olduğunu ifade 

etmektedir. Kılıç ve Acat (2007) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlik 



meslek bilgisi derslerinin alan bilgisi derslerine göre gereklilik düzeyleri 

öğretmen adayları tarafından daha yüksek bulunmuştur. 

 

Öğretmen yetiştirme programları ile ilgili araştırmalar, öğretmen 

adaylarının almış oldukları meslek bilgisi derslerine ilişkin bakış açılarını 

çoğunlukla bu dersleri ayrı ayrı dikkate alarak ortaya koymaktadır. Örneğin, Boz 

ve Boz (2006) öğretmen adaylarının uygulama derslerine ait deneyimlerini 

araştırmışlardır. Aksu ve Demirtaş (2006) ise öğretmen adaylarının Okul 

Deneyimi II dersini kendileri açısından nasıl değerlendirdiklerini incelemişlerdir. 

Ayrıca, bu araştırmada, adayların Okul Deneyimi II dersine yönelik düşüncelerini 

uygulama okulları, uygulama okulu müdür ve öğretmenleri ve fakülte uygulama 

öğretim elemanı boyutları açısından incelemişlerdir. Ancak, araştırmalar 

incelendiğinde, öğretmen adaylarının meslek bilgisi derslerine ilişkin bakış 

açılarının bütün olarak ele alınmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, bu araştırmada 

adayların meslek bilgisi derslerine yönelik düşüncelerini belirlemek esas 

alınmıştır. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ve Okul 

Öncesi son sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının meslek bilgisi derslerine 

yönelik düşüncelerini belirlemektir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmaya katılan kişilerin duygu ve düşüncelerinin öğrenilmesinde nitel 

araştırma en çok kullanılan yöntemlerden biridir (Patton, 2001;Yıldırım & 

Şimşek, 2004).  Bu araştırmada öğretmen adaylarının meslek bilgisi derslerine 

yönelik düşünceleri nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu soru tekniği 

kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler ortak yönleri esas alınarak 



kategorilere ayrılmıştır. Analiz sırasında, açıklama gerektiren konular belirlenerek 

öğretmen adaylarına tekrar sorulmuştur. Edinilen bilgiler doğrultusunda, veriler 

yeniden düzenlenerek araştırma ile ilgili literatür incelemesi ışığında analiz 

edilmiştir.  

Örneklem 

Araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 

İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D. 

dördüncü sınıfta okumakta olan toplam 72 öğretmen adayı katılmıştır. Bu 72 

öğretmen adayının 42’ü Sınıf Öğretmenliği A.B.D., 30’u ise Okul Öncesi A.B.D. 

öğrencisidir.     

 

BULGULAR 

Sınıf Öğretmenliği A.B.D.nda öğrenim gören öğretmen adaylarının 

çoğunluğu meslek bilgisi derslerinin profesyonel gelişimlerini olumlu yönde 

etkilediğini belirtmişlerdir. Bununla beraber, bazı öğretmen adayları bu derslerin 

mesleğe yönelik düşüncelerini değiştirmediğini ifade etmişlerdir. Sınıf 

Öğretmenliği A.B.D.nda öğrenim gören öğretmen adaylarının meslek bilgisi 

derslerinin profesyonel gelişimleri üzerine etkisini gösteren dağılım Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

 

Meslek Bilgisi Derslerinin Profesyonel Gelişim Üzerine Etkisi           f  

Profesyonel Gelişimi Olumlu Yönde Etkilediğini Düşünenler       38 

Profesyonel Gelişimi Etkilemediğini Düşünenler                4 

Tablo 1: Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının meslek bilgisi derslerinin profesyonel 

gelişim üzerine etkisi üzerine betimsel dağılım  



Birçok öğretmen adayı meslek bilgisi derslerinin profesyonel gelişimlerini 

olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir:  

 

Meslek bilgisi dersleri bana bilgi ve deneyim kazandırdı. SÖ 5 

Olumlu yönde etkiledi. Mesleğimi sevdim. SÖ 3 

Daha olumlu bakıyorum. Özellikle bazı hocaların bu konudaki olumlu 

yaklaşımlarının etkili olduğunu düşünüyorum. SÖ 27 

 

Yukarıdaki öğretmen adayları bu derslerin mesleğe yönelik düşüncelerini 

olumlu yönde etkilediğini ifade ederek; bu dersler sayesinde bilgi ve deneyim 

kazandıklarını ve öğretmenlik mesleğini sevdiklerini ifade etmişlerdir. Bununla 

beraber, SÖ 27 öğretmenlik mesleğine karşı olumlu bakış açısı kazanmada dersi 

veren öğretim elemanlarının da rolünün olduğunu belirtmektedir. Bir başka 

öğretmen adayı ise bu derslerde kullanılan öğretim tekniklerinin öğretmen 

adaylarının düşüncelerini etkilediğini göstermektedir:  

 

Yaptığımız sunumlarla bu mesleğe yönelik düşüncelerim olumlu bir şekilde 

etkilendi. SÖ 21 

 

Meslek bilgisi derslerinin profesyonel gelişimlerini olumlu yönde 

etkilediğini belirten öğretmen adaylarının çoğu okullarda staj yapmalarını 

gerektiren meslek bilgisi derslerinin düşüncelerini etkilediğini belirtmişlerdir:  

 



Meslek bilgisi dersleri gerçekten iyi birer deneyim ama en büyük deneyim stajdaki 

deneyim. Bazı şeylerin uygulanmadığını görünce hayal kırıklığına uğruyorsunuz 

ve moraliniz bozuluyor. SÖ 33 

Staja gittiğimizde çocuklarla birebir iletişime girdiğimde mesleki tercihimde iyi 

bir karar verdiğimi anladım. SÖ 30  

 

Öğretmen adayları yukarıda staj gerektiren meslek bilgisi (Okul deneyimi-

Öğretmenlik Uygulaması) derslerinin bu meslek ile ilgili düşüncelerini olumlu 

yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının sorulara vermiş 

oldukları yanıtlar incelendiğinde, adayların staj gerektiren meslek bilgisi 

derslerini diğer meslek bilgisi derslerinden ayrı olarak değerlendirdikleri ve bu 

derslerin önemini vurguladıkları görülmektedir.   

 

Bazı öğretmen adayları ise meslek bilgisi derslerinin mesleğe yönelik 

düşünceleri üzerinde katkısı olmadığını belirtmişlerdir: 

 

Meslek Bilgisi dersleri bu mesleğe yönelik düşüncelerimi hiçbir şekilde 

etkilemedi. Zaten öğretmenlik hakkında çok olumlu düşüncelere sahiptim. SÖ16 

Çok katkı sağladığını düşünmüyorum.SÖ 23 

 

Öğretmen adayları meslek bilgisi derslerinin mesleğe yönelik 

düşüncelerini etkilemediğini söylemişlerdir. SÖ16 ise öğretmenlik hakkında zaten 

olumlu bakış açısına sahip olduğu için bu derslerin onun mesleğe yönelik 

düşüncelerini etkilemediğini ifade etmiştir. Bu ifade, öğretmen adayının meslek 

bilgisi derslerini almadan önce öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgisinin 



bulunduğunu göstermektedir. Bu durumda öğretmen adayının mesleki tercihini 

bilinçli olarak yaptığı anlaşılmaktadır.   

 

Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D.nda öğrenim gören öğretmen adaylarının 

sorulara vermiş oldukları yanıtlar incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmen 

adaylarının yarısından fazlasının meslek bilgisi derslerinin profesyonel 

gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini ifade ettiği görülmektedir. Okul Öncesi 

Öğretmenliği A.B.D.nda öğrenim gören öğretmen adaylarının meslek bilgisi 

derslerinin profesyonel gelişimleri üzerine etkisini gösteren dağılım Tablo 2’de 

gösterilmiştir.  

 

Meslek Bilgisi Derslerinin Profesyonel Gelişim Üzerine Etkisi     f  

Profesyonel Gelişimi Olumlu Yönde Etkilediğini Düşünenler     20 

Profesyonel Gelişimi Etkilemediğini Düşünenler      10 

Tablo 2: Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının meslek bilgisi derslerinin 

profesyonel gelişim üzerine etkisi üzerine betimsel dağılım  

 

Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D. öğretmen adaylarının yarısından fazlası 

meslek bilgisi derslerinin profesyonel gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini 

belirtmişlerdir.  

 

Mesleğe karşı olan ilgimi daha da arttırdı. OÖ26 

Olumlu yönde etkiledi. İstediğim tek bölüm olduğu için. OÖ20 

Derslerin uygulamaya dönük olan kısmı tecrübe kazanmamı ve bu bölümü yapıp 

yapamayacağımı anlamamı sağladı. OÖ9 



Kesinlikle olumlu yönde etkiledi. Öğretmenliğe ve okul öncesine olan fikrim 

tamamen değişti. Tabii ki teorikle gerçek arasında fark var. Gerçekte yaşananlar 

teoride öğretilemiyor ancak ben halimden memnunum. OÖ15 

 

Öğretmen adaylarının vermiş oldukları yanıtlar incelendiğinde, meslek 

bilgisi derslerin öğretmen adaylarının profesyonel gelişimlerini olumlu yönde 

etkilediği anlaşılmaktadır. Bununla beraber, öğretmen adayları uygulama ve teorik 

arasındaki farkın önemini belirtmişlerdir. OÖ15 almış olduğu meslek bilgisi 

derslerinin okullardaki uygulamasının farklı olduğunu ifade etmiştir. Öğretmen 

adaylarından OÖ9 ise meslek bilgisi derslerinin uygulama kısmına değinerek, 

derslerin uygulamaya yönelik bölümlerinin kendilerine deneyim kazandırdığını 

vurgulamıştır. 

 

Okul Öncesi A.B.D.nda öğrenim gören öğretmen adaylarının yarısına 

yakını meslek bilgisi derslerini yeterli olmadığını belirtmişlerdir (Tablo 2): 

 

Öğrenimim sırasında almış olduğum meslek bilgisi derslerinin çok yeterli 

olduğunu düşünmüyorum. OÖ13 

Düşüncelerimi çok da etkilemedi. OÖ4 

Meslek bilgisi derslerinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. OÖ23 

 

Meslek bilgisi derslerini yeterli bulmayan öğretmen adaylarının konu ile 

ilgili düşünceleri aşağıda belirtilmiştir: 

 



Teoriyle pratiğin örtüşmediğini gördüm. Burada öğrendiklerimiz, kitaplarda 

yazılanlar uygulamaya gelince farklılaşıyor. OÖ19 

Açıkçası pek faydası olmadı. Düşüncelerimi sadece uygulama dersleri değiştirdi. 

Çünkü yaşayarak daha iyi öğreniliyor. OÖ28 

 

Öğretmen adaylarının yukarıdaki açıklamaları incelendiğinde, bütün 

adayların teori-uygulama arasındaki ilişkiyi vurguladığı görülmektedir. Öğretmen 

adayları, teoride öğrendiklerinin uygulamada yaşadıkları deneyimlerden farklı 

olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, uygulamalı derslerin daha faydalı olduğunu 

söylemişlerdir.   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, Sınıf Öğretmenliği 

A.B.D.nda öğrenim gören öğretmen adaylarının çoğu meslek bilgisi derslerinin 

profesyonel gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini vurgulamışlardır. Bununla 

beraber, Okul Öncesi A.B.D.nda öğrenim gören öğretmen adaylarının yarısından 

fazlası meslek bilgisi derslerinin mesleğe yönelik düşüncelerini olumlu yönde 

etkilediğini, bazı öğrenciler ise meslek bilgisi derslerini çok yeterli bulmadıklarını 

belirtmişlerdir. Bu durum, Okul Öncesi öğretmen adaylarının almış oldukları 

meslek bilgisi derslerini daha eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdiklerini 

göstermektedir.  

 

Ayrıca, hem Sınıf Öğretmenliği A.B.D. hem de Okul Öncesi Öğretmenliği 

A.B.D. öğretmen adayları teori ile uygulama arasındaki ilişkiyi vurgulayarak hem 

okulda staj gerektiren dersler sırasındaki hem de diğer meslek bilgisi derslerindeki 

uygulamaların profesyonel gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. 

Öğretmen adayları, meslek bilgisi dersleri sırasında edinmiş oldukları teorik 



bilgileri; Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması ve diğer meslek bilgisi 

derslerinin uygulama bölümleri kapsamında gözlemleme ve uygulama olanağı 

bulmaktadırlar. Bu durum, öğretmen adaylarının teori ile uygulama arasında bağ 

kurmalarına yardımcı olarak mesleğe yönelik deneyim kazanmalarını sağlar.  
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