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ÖZET 

Bu araştırma okulöncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliği 

oluşturmalarında rol oynayan etkenleri ve öğretmen adaylarının bu etkenleri nasıl 

yorumladıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Veriler 

bireysel ve grup görüşmeleri yoluyla toplanacak ve ses kayıt cihazı aracılığıyla 

kaydedilmiştir. Nitel veri toplama aracı olan görüşme protokolü araştırmacılar tarafından 

hazırlanmış ve uygulanmıştır. Çalışmaya 16 okul öncesi öğretmenliği dördüncü sınıf 

öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerden elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. 

Araştırmanın bazı önemli bulguları şunlardır. Öğretmen adaylarının inançları okul 

deneyimlerini ve aldıkları eğitime bakış açılarını etkilerken aynı zamanda kendilerine 

yönelik algılarının oluşmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenlik 

konusundaki inançları öğretmenlik kimliğinin oluşmasında bir rehber ve bir filtre görevi 

görmektedir. Öğretmen adayları uygulamaya özellikle önem vermekte ve öğretmenlik 

becerisini sınıf yönetimi ile bağdaştırma eğilimi göstermekteler. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik kimliği, öğretmen adayı 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Öğretmen kimliği,  öğretmenlerin sahip olması beklenen ve süreklilik gösteren bir 

kimlik bilincini ifade etmektedir (Zembylas, 2003). Bu kimlik, sınıflarda ve okullarda 

belirli deneyimler için bir depo ya da zengin bir kaynak olarak işlev görür. Bu depo, 

düşünceleri, tutumları, duyguları, inançları ve değerleri içermektedir. Öğretmenlik 

kimliği, konuşmalar, sosyal etkileşim ve bireyin kendisini ortaya koyduğu durumlarda 

açığa çıkmaktadır (Zembylas, 2003). Zembylas öğretmenlik kimiğinin anlık durumsal 

görülmesinden ziyade tarihsel ve süreçsel algılanması gerektiğini savunmaktadır. Başka 
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bir deyişle, öğretmen olmak yada öğretmen gibi hissetmek bitmiş bir ürün ya da bir sonuç 

değil devam eden bir sürecin bir parçasıdır, çünkü kimlik önceden varolan durağan bir 

durum değil güç odaklı sosyal ilişkiler sonucu oluşturulan bir şeydir. 

Her ne kadar ideal öğretmenin sahip olması gerekenleri sıralayan uzun bir liste de 

olsa (Korthagen, 2004) öğretmen olmak kişisel ve sosyal açıdan karmaşık bir donanımı 

gerektirmektedir. Öğretmenden beklenenler zamana ve görev yerine göre değişkenlik 

göstermekte ve öğretmenlik kimliği de bu değişiklikle beraber sorgulanmakta ve test 

edilmektedir (Ben-Pretz, 2001). Öğretmenin işine olan yatırımı ve motivasyonu çoğu 

zaman kendisini mesleki anlamda nasıl gördüğüyle yani kendisinde oluşturduğu 

profesyonel kimlikle yakın ilişkilidir (Day, Elliot ve Kington, 2005). Öğretmen 

eğitiminin kalitesinin artırılması, öğretmenlerin iş verimlerinin ve iş tatmininin artırılması 

ve öğretmenler arasında iş bırakma oranının azaltılması gibi problemler öğretmenlik 

kimliğinin sağlıklı oluşturulması ile yakından alakalı problemlerdir. 

Bu çalışma aşağıdaki araştırma sorularına cevap aramayı amaçlamaktadır. 

1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliği geliştirmelerinde rol oynayan etmenler 

nelerdir? 

2. Öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliği geliştirmelerinde rol oynayan etmenler 

öğretmen adayları tarafından nasıl yorumlanmaktadır? 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Öğretmenlik kimliğinin oluşmasında lisans eğitiminin yeri büyüktür. Bununla 

birlikte öğretmen adaylarının lisans eğitimine başlamadan önce oluşturdukları 

öğretmenliğe dair inanç ve tutumlar da öğretmen adaylarının kendilerine yönelik 

öğretmenlik kimliğine yönelik algılarını etkilemektedir.  Üniversite sınavı sonucu bir 

öğretmenlik programına katılan bir birey, öğretmen olacağını bilmekte ama henüz 

kendini öğretmen olarak hissetmemektedir. Aldığı derslerin ve öğretmenlerinin 

yardımıyla öğretmenlik bilincini dolayısıyla da öğretmen kimliğini kazanacağını 

bekleyerek lisans eğitimine başlar. Ama bu beklenti öğretmen eğitimine yeni başlayan bir 

bireyin tamamen boş bir levha gibi öğretmen olmanın ne demek olduğuna yönelik hiç bir 

bilgisi olmadığı anlamına gelmez. Yapılan araştırmalar öğretmen adaylarının eğitim 

fakültelerine gelişmiş bir inanç sitemi ile geldiklerini ortaya koymaktadır. Kagan’a göre 
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(1992), ögretmenlik inancı oldukça yönlendirici bir kişisel bilgi yapısıdır ve genellikle 

okul döneminde ve çalışma hayatında öğrenciler, öğrenme, sınıf ortamı ve ve öğretilen 

konular hakkındaki fikirleriyle belirlenir. Joram and Gabriele (1998), öğretmen 

adaylarının lisans eğiti süresince sahip oldukları üç inanç belirlemişlerdir: 

1- üniversite dersleri geleceğin öğretmenlerine çok az şey sunmaktadır – 

öğretmenliği öğrenmek için okul ortamında bulunmalıyım. 

2- geçmişteki öğretmenlerimi taklit ederek nasıl iyi bir öğretmen olunacağını 

öğrenebilirim- eğitim ve öğretim  özel bir eğitimi gerektiren bir konu değildir. 

3-  “Öğrenme” kısmı kolay- beni endişelendiren sınıfı idare edebilmek. 

Bu inançlar öğretmen adaylarının kişisel yaşam öyküleriyle iç içe olduğundan, bazı 

araştırmacılar bu inançların sabit olduğunu ve değişime dirençli olduğunu 

savunmaktadırlar (Joram & Gabriele, 1998; Richardson, 2001). 

Benzer şekilde, Lortie (1975), öğretmen adayları uzun yıllar öğrencilik yapmanın 

getirdiği bir çok olumlu yada olumsuz genel kanı ve önlerinde sayısız olumlu ve olumsuz 

modelle lisans eğitimlerine başladıklarını ifade etmektedir. Eğitim ve öğretim hakkındaki 

önceki inançlar aynı zamanda öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde aldıkları dersleri 

ve dahil oldukları etkinliklere yönelik tutumlarını da etkilemektedir (Borko & Putnam, 

1995). Bu inançlar dersleri ve katıldıkları etkinlikleri değerlendirmelerinde filtre görevi 

görür (Kagan ,1992). Öğretmen adayları lisans eğitimleri boyunca sadece kuramsal bilgi 

ve uygulamalarla donatılmazlar, aynı zamanda karşılaştıkları yeni bilgi ve uygulamaları 

kendi deneyim ve yargı sürecinden geçirerek kendi öğretmenlikle ilgili bilgi birikimlerini 

oluştururlar. 
 

METODOLOJİ 

Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Veriler bireysel ve grup görüşmeleri yoluyla toplanmış 

ve ses kayıt cihazı aracılığıyla veriler kaydedilmiştir. Okul öncesi öğretmenliği 4. sınıfta 

okucan 16 öğretmen adayı ile üç araştırmacı görüşmüş ve kayıt cihazına kaydedelilen bu 

görüşmeler yazılı hale dönüştürülmüştür.elde edilen veriler sürekli karşılaştırma metodu 

(Glasser & Straus, 1967) ile analiz edilmiştir. Analiz süresi boyunca araştırmacı üç 

araştırmacı tüm görüşmeleri ayrıntılı olarak inceleyerek kodlar üretmiş ve bu kodları 

birbirleriyle karşılaştırarak temel kategorilere ulaşmaya çalışmışlardır. 
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Proje Okulöncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencileri arasından gönüllülük esasına 

göre seçilen 16 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Projeye katılan 

öğrencilerin 4. sınıf seviyesinde olması tercih edilmiştir çünkü bu sınıf seviyesindeki 

öğrenciler mezun olmaya yaklaşmış ve öğretmen eğitiminin uygulamalarının bir çoğunu  

tamamlanmıştır. 

 

BULGULAR VE SONUÇLAR 

Öğretmenlik kimliği üzerine yapılan bu araştırmada “kendini öğretmen olarak 

hissediyor musun?” sorusu araştırmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Bu soruya 

katılımcıların 5 tanesi evet cevabını vermiş, 2 tanesi hayır cevabını vermiş ve 9 tanesi de 

sadece staja gittiği günlerde kendisini öğretmen olarak hissettiğini söylemiştir. Evet ve 

hayır cevabını veren katılımcılar da stajın onların öğretmenlik kimliği üzerinde olumlu 

etkilerinden bahsetmişlerdir. Dördüncü sınıftaki staj süreci tüm katılımcılar tarafından 

öğrencilikten öğretmenliğe geçişte dönüm noktası olarak belirtilmiştir. Staj sırasında 

olumsuz deneyim yaşayan ya da staj sürecinin verimsizliğinden şikayet eden katılımcılar 

dahi bu süreçte üstlendikleri öğretmenlik rolünün kendilerine mesleki açıdan bakışlarına 

olumlu etkilerinden bahsetmişlerdir. Özellikle staj sırasında sınıf yönetimi konusundaki 

deneyimleri ve o döneme kadar kazandıkları becerileri kullanabilme fırsatını bulmaları 

stajın öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliği geliştirmelerinde önemli bir etken 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu araştırmanın bulguları iki ana grupta toplanabilir. Bulguları lisans eğitimi 

öncesi ve lisans eğitimi süreci olarak ayırmak öğretmenlik kimliğinin oluşması sürecini 

anlamayaı kolaylaştıracaktır. Verilerin analizi ilk olarak öğretmenlik kimliğinin öğretmen 

adaylarının eğitim fakültesine başlamalarından çok daha önce oluşmaya başladığına 

işaret etmektedir. Öğretmen adayları, öğretmenlik ile ilgili inançlarından bahsederken 

lisans öncesi okul yaşantılarının, arkadaş çevresinin ve aile ile akraba çevresinin 

etkilerinden bahsetmektedirler. Tüm katılımcılar önceki eğitim yaşantıları boyunca 

kendilerini derinden etkileyen, onları öğretmen olmaya yönelten ve kendilerine model 

olarak seçtikleri öğretmenlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında, özellikle 

dersanelerdeki rehber öğretmenlerin katılımcıların öğretmenliği tercih etme sürecinde 

aktif rolleri olduğu görülmektedir. 
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Araştırmaya katılan öğretmen adayları öğretmenlik kararı almalarında 

arkadaşlarının önemli bir etken olduğunu belirtmişlerdir. Yakın arkadaşlarla yapılan 

meslek seçimi üzerine sohbetler katılımcıların bu mesleği seçmelerinde ve kendilerini bu 

mesleğe içsel olarak hazırlamalarında etkili olmuştur. Katılımcıların arkadaşları 

tarafından öğretmenliğe uygun olarak nitelendirilmeleri, başka bir deyişle öğretmenliğe 

yakıştırılmaları da bu seçimlerinde etkili olmuştur. 

Lisans eğitimi öncesi dönemde katılımcıları en çok etkileyen etken aile ve akraba 

çevresi olarak ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar, aile çevresindeki öğretmen olan 

tanıdıklarının kendilerine olumlu model olduğunu ve seçimlerinde etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Ebeveynlerin ve çevrenin beklentileri, yönlendirmeleri ve teşvikleri 

katılımcılar için öğretmenlik mesleğini seçmede en etkili unsurlardan birisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bayan öğretmen adayları, öğretmenlik mesleğinin 

sunduğu olanaklar açısından aile ve yakınları tarafından daha fazla yönlendirmeye 

uğradıklarını belirtmişlerdir. Aile ve yakınları tarafından öğretmenliğe yakıştırılmak 

meslek seçimlerini etkilemiştir. 

Öğretmenlik mesleğini seçme ve öğretmen olma sürecini etkileyen bir başka 

unsur ise öğretmen adaylarının kendi kişilik yapılarına yönelik bakış açılarıdır. 

Öğretmenlik mesleğinin, şefkat, çocuk sevgisi, sabır, sorumluluk duygusu gibi kişilik 

özellikleri gerektirdiği düşünülerek öğretmen adaylarının kendilerinde bu özelliklerin 

olduğunu düşünmeleri meslek seçimini ve öğretmenlik kimliği oluşturma süreçlerini 

olumlu yönde etkilemiştir. 

Lisans eğitimi öncesi öğretmen adaylarının öğretmenliğe bakış açılarını etkileyen 

etmenlerden birisi de öğretmenlik mesleğine yönelik yargıları ve beklentileridir. Özellikle 

okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ile birlikte atamadaki kolaylık ve popüleritenin 

artması öğretmen adayları için meslek seçiminde etkili kriterler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Mesleğe yönelik bu olumlu beklentiler, katılımcılar tarafından öğretmenlik 

kimliğinin oluşturulmasında motive edici bir faktör olmaktadır. 

Öğretmenlik kimliğinin oluşmasında ikinci önemli etken grubu lisans eğitimi 

sürecidir. Bu süreçte alınan dersler, öğretmen eğiticilerinin model olarak alınması, staj 

deneyimi ve üniversite yasamı boyunca aile ve arkadaş çevresinin etkileri öğretmenlik 

kimliğinin oluşma süreci üzerinde etkili unsurları oluşturmaktadır. Katılımcılar aldıkları 
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derslerin mesleki bilgilerini artırdığını ifade ederken, uygulamalı derslerin özellikle 

kendilerini öğretmen gibi hissetmelerindeki olumlu etkilerini vurgulamışlardır. Sınıf 

yönetimi, drama, oyun gibi uygulamalı dersler öğretmen adaylarına ileride 

karşılaşabilecekleri durumlara benzer ortamlar sunmaktadır. “benim başıma benzer bir 

durum gelse ne yapardım?” benzeri soruların sorulmasına neden olan bu dersler 

öğretmenlik kimliğinin oluşmasında etkin bir rol oynamaktadır. Psikoloji ve gelişim gibi 

dersler ise kuramsal bilgilerini artırarak öğretmen adaylarının özgüvenini yükseltmekte 

ve öğretmen olarak kendilerini daha yetkin hissetmelerine neden olmaktadır. 

Katılımcılar, mesleki gelişimlerinde öğretim elemanlarının etkisini belirtmişler ve 

bu etkinin genel olarak olumlu olduğunu, özellikle bazı öğretmenlerini kendilerine model 

aldıklarını ifade etmişlerdir. Lisans eğitimi boyunca derslerde sadece dersin içeriğini 

öğrenmek yönünden değil aynı zamanda model olarak da öğretim elemanlarından 

faydalandıklarını söylemişlerdir. 

Lisans eğitimi süresince, katılımcılar öğretmenlik kimliği açısından kendilerini en 

çok etkileyen unsurun staj olduğu konusunda ortak bir kanı bildirmektedirler. Staj, 

öğretmenlik kimliğini çeşitli yönlerden etkilemektedir. Sadece kılık kıyafet değişikliği 

dahi öğretmen adaylarının kendilerini daha fazla öğretmen olarak hissetmelerine 

yardımcı olmaktadır. Ayrıca, okul çevresinde kendilerine öğretmen olarak davranılması 

ve o şekilde hitap edilmesi bu araştırmaya katılan öğretmen adayları tarafından 

kendilerini öğretmen olarak algılamaları üzerinde olumlu etki bırakmıştır. Fakat stajın 

öğretmenlik kimliği üzerindeki asıl etkisi sınıfın onların yönetimine bırakılması 

durumunda ortaya çıkmaktadır. Yüklenilen bu sorumluluk ve bilgi ve becerileri 

uygulamaya koyma çabası, öğretmen adaylarına çok yakında öğretmen olacakları 

gerçeğiyle yüzleştirmekte ve bu rolü üstlenmeleri doğrultusunda yönlendirmektedir. 

Özellikle sınıf yönetimi konusunda yaşanılanlar öğretmen adaylarının kendilerine yönelik 

yargılarını şekillendirmektedir. Sınıf yönetiminde ne kadar başarılı olurlarsa öğretmenlik 

konusunda o kadar kendilerine güvenleri artmaktadır. Staj yapmanın ayrıca okul 

sistemini ve işleyişini görmek gibi bir işlevi olduğunu ve bu konularda bilgi sahibi 

olmanın kendilerini öğretmen olarak görme konusunda etkisinin olduğunu ifade 

etmişlerdir. Sonuç olarak, öğretmen adayları, dersler ve öğretim elemanlarının onlara 
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gereken donanımı sağladıklarını belirtirken öğretmenlik kimliğini şekillendiren asıl 

unsurların uygulamalar, özellikle staj yapmak olduğunu vurgulamışlardır. 

Staj yaparken, öğretmen olarak hitap edilmek katılımcıların kendilerini öğretmen 

olarak görmelerine yardımcı olmaktadır. Katılımcılar benzer bir durumun KPSS 

kurslarında ve zaman zaman aile çevresinde de yaşandığını ve bu durumu olumlu 

karşıladıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte üniversite ortamında kendilerini genel 

olarak öğrenci olarak gördüklerini, dolayısıyla bazı katılımcılar okulda geçen zamanlarda 

öğretmen olarak hissetmediklerini belirttiler. KPSS sınavı, genel olarak katılımcılar 

tarafından öğretmen olmanın ön koşulu gibi değerlendirmekteler ve o sınavda alacakları 

puanla öğretmenlik kimliği arasında olumlu ilişki olduğunu vurgulamışlardır. 

Bu araştırmanın bulguları öğretmen eğitimi literatürü ile uyum içerisindedir. 

Öğretmen adaylarının inançları okul deneyimlerini ve aldıkları eğitime bakış açılarını 

etkilerken aynı zamanda kendilerine yönelik algılarının oluşmasında da önemli bir rol 

oynamaktadır. Öğretmenlik konusundaki inançları öğretmenlik kimliğinin oluşmasında 

bir rehber ve bir filtre görevi görmektedir. Joram and Gabriele (1998)’in ortaya koyduğu 

gibi öğretmen adayları uygulamaya özellikle önem vermekte ve öğretmenlik becerisini 

sınıf yönetimi ile bağdaştırma eğilimi göstermekteler. Okul öncesi öğretmenliği 

bölümünde staj sürecinin haftada bir günle sınırlandırılması, bu araştırmanın sonuçları 

ışığında yetersiz kalmakta ve daha yoğun ve verimli stajerlik döneminin oluşturulamsı 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

 

ÇALIŞMANIN EĞİTİMSEL VE BİLİMSEL ÖNEMİ 

Bu çalışma öğretmen eğitimine değişik yollardan katkı sağlayacaktır. İlk katkısı, 

öğretmen eğitimi programlarının daha çok kendine güvenen ve öğretmenlik mesleğini 

yapmaya daha hazır adaylar yetiştirme konusunda daha etkili etkinlikler hazırlaması ve 

sunması yönünde öğretmen eğitimcilerine ışık tutacaktır. Diğer bir deyişle öğretmen 

adaylarının bakış açısından bu araştırma bir program değerlendirmesi sunacaktır. 

Bu araştırmanın diğer bir önemi de öğretmen adaylarının inanç ve tutumları üzerine 

yapacağı katkıdır. Öğretmenlik kimliği bağlamında toplanan öğretmen adaylarının 

inançları bu alanda yapılan diğer araştırmaları zenginleştirecek ve öğretmen kimliği 

alanında yapılacak araştırmalara öncülük edecektir. 
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