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Ö¤retmenlerin 
Mesleki Geliflimi

Bütün dünya ülkelerinde e¤itimde nitelik, en önemli sorunlar›n bafl›nda gelmektedir. Ö¤-
retmenin niteli¤i de e¤itimde niteli¤in ana bileflenidir. Daha aç›kças› e¤itimde nitelik, en
baflta ö¤retmenin nitelikli olmas›yla olanakl›d›r. Onun için öteki ülkelerde ve Türkiye’de ö¤-
retmeni nitelikli yapman›n aray›fl› süreklili¤ini korumaktad›r. Ö¤retmenin niteli¤ini etkile-
yen etmenlerden biri, hizmet öncesi ö¤retmen e¤itimi; ikincisi, hizmet içi ö¤retmen e¤itimi,
daha güncel deyifliyle ö¤retmenlerin mesleki geliflimidir. Mesleki geliflim, ö¤retmenlerin mes-
leklerini yapt›klar› s›radaki yenileyici ve geniflletici ö¤renmelerdir. Dünyadaki de¤iflmeler ve
geliflmeler, mesleki geliflimin önemini giderek art›rmaktad›r. Bu ünitede, ö¤retmenlerin
mesleki geliflimi çeflitli yönleriyle ele al›nmaktad›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Hizmet öncesi ö¤retmen e¤itimi, hizmet içi ö¤retmen e¤itimi ve ö¤retmenlerin mesleki
geliflimi kavramlar›n› tan›mlayabilecek, 
Hizmet öncesi e¤itimin etkili ö¤retmenlik için yetersiz kal›fl›n›n nedenlerini aç›klaya-
bilecek,
Ö¤retmenlerin mesleki geliflimine iliflkin amaçlar› sayabilecek,
Okul d›fl› mesleki geliflim ile okul temelli mesleki geliflim aras›ndaki farklar› sayabilecek,
Mesleki geliflim etkinliklerinin yer ve sürelerinin ö¤retmenlerin ö¤renmelerine etkisini
aç›klayabilecek, 
Mesleki geliflim modeli ile mesleki geliflim etkinli¤i aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilecek,
Günümüzdeki mesleki geliflimin özelliklerinin ve ögelerinin içerdi¤i de¤iflimleri saya-
bilecek,
Mesleki geliflim modellerini temel özellikleriyle betimleyebilecek,
Mesleki geliflim etkinli¤i örneklerinin uygulan›fl biçimlerini aç›klayabilecek,
Türkiye’deki ve öteki ülkelerdeki ö¤retmenlerin mesleki geliflim sorunlar›n› sayabilecek,
Türkiye’deki ve öteki ülkelerdeki mesleki geliflim sorunlar›na dönük önerileri aç›kla-
yabileceksiniz.
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• Ö⁄RETMENLER‹N MESLEK‹ GEL‹fi‹M‹N‹N YARINI

Örnek Olay

‹brahim Bey; kendisinin iyi bir e¤itimci oldu¤unu düflünen, uzun y›llard›r çal›flan
bir s›n›f ö¤retmenidir. ‹brahim Bey; sabahlar› okula gelir, dersine girer, ders ara-
lar›nda birkaç ö¤retmen arkadafl› ile sohbet eder, dersleri bitince de evine giderek
ailesiyle birlikte olurdu. Okulda ders aralar›nda ve bofl saatlerinde yapt›¤› gözlem-
lerde ise öteki ö¤retmenlerin konuflmalar›na ve telafllar›na bir anlam veremezdi.
“Bu ö¤retmenler ne kadar çok çal›fl›yorlar. Ben, deneyimli ve iyi bir ö¤retmen ola-
rak bu kadar çok çal›flmaya gerek olmad›¤› için flansl›y›m.” diye düflünürdü. 

‹brahim Bey, yine bir gün ö¤retmenler odas›nda otururken ö¤retmenler aras›n-
daki konuflmalara tan›k oldu.

Sevgi Han›m: Üniversitedeydim. Yüksek lisans dersinden ç›kt›m. Zor yetifltim
buradaki dersime. Dersten sonra da tekrar gidece¤im üniversiteye. Bu kez de te-
zimle ilgili görüflmek için.

Metin Bey: Aaa, ben de üniversitede konferanstayd›m. Ankara’dan bir hoca
gelmifl, onu dinlemeye gitmifltim. Haberim olsayd› al›rd›m seni oradan.

Özgür Bey: San›r›m benim geçen gün kitab›n› okudu¤um hocan›nd› konfe-
rans. Gününü kar›flt›rm›fl›m. Ben de dinlemek istiyordum.

Ayla Han›m: Benim bir düflüncem var. Okulda bir seminer düzenleyelim. Ho-
cay› da seminer için ça¤›ral›m. Hem tan›flm›fl oluruz hem de mesleki konularda
sohbet ederiz.

‹brahim Bey ö¤retmenlerin konuflmalar›na pek anlam veremedi. Ayla Ö¤ret-
men’in söyledi¤ine biraz da al›narak konuflmaya kat›ld›. 

‹brahim Bey: Ayla Han›m, ne yani bizimki sohbet de¤il mi? Biz mesleki konu-
larda konuflmuyor muyuz? 

Ayla Han›m: Hocam söylediklerimi yanl›fl anlad›n›z. Elbette mesleki konularda
sohbet ediyoruz. Sizin deneyimlerinizden de yararlan›yoruz. Ama ben hoca ile ö¤-
retimle ilgili yeni geliflmeleri konuflur, tart›fl›r›z demek istemifltim.

‹brahim Bey: Yeni geliflmeler de neymifl? Hem kendinizi bofluna yoruyorsunuz.
Biriniz konferansta, biriniz yüksek lisansta. S›n›f›na gir, dersini anlat, ç›k iflte. 

‹brahim Bey’in bu ç›k›fl›na flafl›ran ö¤retmenler birbirlerine bakarak derslerine
girip s›n›flar›n›n kap›s›n› kapad›lar. 

‹brahim Bey’in bu çal›flmalara ve konuflmalara anlam vermesi için kap›lar›
kapal› s›n›flara girerek dersleri gözlemesi yarar sa¤layabilir mi?
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Anahtar Kavramlar
• Hizmet öncesi e¤itim
• Hizmet içi e¤itim
• Ö¤retmenlerin mesleki geliflimi
• Okul d›fl› mesleki geliflim

• Okul temelli mesleki geliflim
• Mesleki geliflim modelleri
• Mesleki geliflim etkinlikleri

‹çindekiler



G‹R‹fi
En az geliflmiflinden en geliflmifline dek bütün ülkelerde bireylerin temel amac›,
yaflamlar› boyunca gereksinmelerini en üst düzeyde karfl›lamak ve olabildi¤ince
yüksek bir yaflam standart›na sahip olmakt›r. Kuflkusuz bunun da yolu, bireylerin
gereksinmelerini karfl›lamay› sa¤layacak ö¤renmeleri gerçeklefltirmeleri, iyi bir
e¤itim almalar›d›r. ‹yi bir e¤itim; iyi, nitelikli ö¤retmenlerle olanakl›d›r. Bu neden-
ledir ki bütün ülkelerde nitelikli ö¤retmenlere sahip olmak en baflta gelen devlet
politikas›d›r. Bütün ülkeler, daha nitelikli ö¤retmen yetifltirmek için sürekli aray›fl
içindedir.

Dünyadaki bütün ö¤retmen yetifltirme sistemlerinde, ö¤retmenlerin nitelik ka-
zanmalar›nda iki temel etken rol oynamaktad›r. Bunlardan biri, ö¤retmen olmay›
amaçlayan ve bu amaçla e¤itim alan bireylere, daha do¤rusu ö¤retmen adaylar›-
na uygulanan hizmet öncesi e¤itim programlar›d›r. ‹kinci etken de hizmet öncesi
e¤itim programlar›n› bitirmifl olan ve okulda ö¤retmenlik görevini yerine getiren
ö¤retmenlerin bu görevlerini yerine getirdikleri s›rada kat›ld›klar› ve gerçeklefltir-
dikleri hizmet içi e¤itim ya da mesleki geliflim etkinlikleridir. Ö¤retmenlerin yetifl-
melerinde ve nitelik kazanmalar›nda bu iki etkenin -hem hizmet öncesi e¤itim
programlar›n›n hem hizmet içindeki mesleki geliflim etkinliklerinin- gücünü kar-
fl›laflt›rmak gereksizdir, yersizdir. Gerçekte her ikisi de önemlidir ve birbirini bü-
tünleyendir.

Hizmet öncesi ö¤retmen e¤itimi programlar›, günümüzde ço¤u ülkede lisans
düzeyindedir. Bu programlar; alan bilgisi, meslek bilgisi, okul uygulamalar› ve ge-
nel kültür boyutlar›yla ö¤retmen e¤itiminin ana yap›s›n› oluflturmaktad›r. Bu prog-
ramlarla ö¤retmen adaylar›, okullarda ö¤retmenlik mesle¤ine girmeye haz›r duru-
ma gelmektedirler. Ne var ki hizmet öncesi e¤itimin yine de etkili bir ö¤retmenlik
için yeterli oldu¤unu söylemek güçtür. Bunun bafll›ca nedenlerini flöyle s›ralamak
olanakl›d›r:

• Nitelikli, ideal bir ö¤retmenin sahip olmas› gereken bilgi ve beceriler olduk-
ça çoktur.

• Okullardaki gerçek ö¤retim ortamlar› ve koflullar› farkl›l›klar gösterir. O or-
tam ve koflullarda ö¤retim yapmak deneyim gerektirir.

• Ö¤retime temel olan bilim alanlar›ndaki bilgilerde yo¤un bir art›fl ve de¤i-
flim olmaktad›r.

• Dünyadaki de¤iflimler, bireylerin ö¤renme gereksinmelerini de de¤ifltir-
mektedir.

• Ö¤renme ve ö¤retmeyle ilgili kuramlarda, yöntemlerde ve teknolojilerde
önemli yenilikler olmaktad›r.

Bütün bu de¤iflmeler ve yenilikler, ö¤retmenlerin hizmet öncesi e¤itim prog-
ramlar›yla elde ettikleri bilgi, beceri, tutum ve de¤erlerin yeterlilik düzeyini k›sa
sürede düflürmektedir. Bu nedenle ö¤retmenlerin, etkili bir e¤itim için mesleki ye-
terliliklerinin süreklili¤ini sa¤layacak destek önlemlere gereksinmeleri vard›r. Bafl-
ka bir deyiflle ö¤retmenlerin, mesleklerini sürdürdükleri sürece etkili bir ö¤retmen-
lik sergileyebilmek için sürekli de¤iflim ve yeniliklere uyumlu bir tutum içinde ol-
malar› gereklidir. Bu, ö¤retmenlerin ö¤renmelerinin meslek yaflamlar›nda da sür-
mesi gerekti¤inin bir göstergesidir. Bu ö¤renmeler, ö¤retmenlerin hizmet içi e¤itim
ya da mesleki geliflim etkinliklerini oluflturur.
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Hizmet Öncesi E¤itim:
Bireylere bir mesle¤in
yeterliklerini kazand›ran
temel e¤itim.

Hizmet ‹çi E¤itim: Bireylere
mesleklerinde yenilenme ve
geliflme sa¤lamay›
amaçlayan e¤itim.

Mesleki Geliflim: Bireylerin
mesleklerindeki
etkililiklerinin süreklili¤ini
sa¤lamak için
gerçeklefltirdikleri
ö¤renmeler.



MESLEK‹ GEL‹fi‹M‹N ANLAMI
Ö¤retmenlerin mesleki geliflimlerinden söz edilirken geçmiflten bugüne çok çeflit-
li kavramlar›n kullan›ld›¤› görülmektedir: ö¤retmen yetifltirme, hizmet öncesi e¤i-
tim, hizmet içi e¤itim, hizmet içi ö¤renme, mesleki geliflim, mesleki ö¤renme, ö¤ret-
men geliflimi. Bunlardan ö¤retmen yetifltirme ve hizmet öncesi e¤itim, ö¤retmenle-
rin mesle¤e bafllamadan önce ald›klar›, mesle¤e haz›rlay›c› e¤itimleri anlatmak
amac›yla kullan›lmaktad›r. Bunlar›n d›fl›nda kalan kavramlar ise, genellikle, ö¤ret-
menlerin mesleklerini sürdürürlerken, yani hizmet içinde gerçeklefltirdikleri ö¤ren-
me etkinliklerini anlatmak için kullan›lmaktad›r. Ö¤retmenlerin hizmet içinde ye-
tifltirilmelerini anlatan hizmet içi e¤itim ile mesleki geliflim kavramlar›n›n farkl› an-
lamlar tafl›d›¤›n› belirtenlerin olmas›na karfl›l›k, bu kavramlar›n s›kl›kla ayn› anlam-
da, birbirlerinin yerine kullan›ld›¤› görülmektedir (Craft, 1996, s.6). Hizmet içi e¤i-
timin önceleri oldukça s›n›rl› etkinliklerle gerçeklefltirilen bir e¤itim olmas› ve onu
ça¤r›flt›rmas› nedeniyle, bugün daha genifl kapsaml› bir anlam› olan mesleki geli-
flim kavram›n› kullanman›n daha çok tercih edildi¤i söylenebilir.

Mesleki geliflim kavram›n›n, özellikle ö¤retmenlerle ilgili olarak çok de¤iflik bi-
çimlerde ve de¤iflik yönleriyle tan›mland›¤›, aç›kland›¤› görülür. Bunlardan birka-
ç› flöyle s›ralanabilir:

• Mesleki geliflim, ö¤retmenlerin ilk haz›rl›kla bafllayan ve ö¤retmenlik mesle-
¤inin sonuna dek süren yaflam boyu ö¤renme sürecidir (Villegas - Reimers
ve Reimers, 2000).

• Mesleki geliflim, ö¤retmenlerin bilgilerini, becerilerini ve kapasitelerini art›r-
mak için ‘formal’ ya da ‘informal’ olarak düzenlenen etkinliklerdir (SVDET,
2002).

• Mesleki geliflim, “ö¤retmenlerin bilgi, beceri ve anlay›fllar›n› düflüncelerinde
ve s›n›f davran›fllar›nda de¤ifliklik oluflturacak biçimde geniflletmek için dü-
zenlenmifl etkinliklerin sa¤lanmas›”d›r (Fenstermacher ve Berliner, 1983,
akt. Laferriere ve ötekiler, 1999).

• Mesleki geliflim, “ö¤retmenlerin e¤itimle ilgili günün sorunlar›ndan haberli ol-
malar›n› sa¤layan, onlar›n yenilikleri uygulamalar›na yard›m eden ve yapt›k-
lar› uygulamalar› gelifltiren anahtar bir araç”t›r (Darling - Hammond, 1990).

• Mesleki geliflim, “ö¤retmenlerin mesle¤e girifllerinden, emekli oluncaya dek
ifllerini en etkili biçimde yürütmeleri için gerekli olan yeterliklere her zaman
sahip olmalar› süreci”dir (Özer, 2005).

Bu tan›mlama ve aç›klamalarda da görüldü¤ü gibi mesleki geliflim sürecinde
ö¤retmenler, ö¤retmenliklerinin ilk y›l›ndan bafllayarak bütün meslek yaflamlar›
boyunca çeflitli mesleki ö¤renmeleri gerçeklefltirirler. Hatta ö¤retmenler, “yaflam
boyu ö¤renen birey” özelli¤i kazan›rlar. Ö¤retmenlerin tüm ö¤renmeleri, ö¤renci-
lerin daha iyi ö¤renebilmeleri için s›n›fta etkili bir ö¤retimi sa¤lamaya dönüktür.
Ö¤retmenler, meslek yaflamlar› boyunca; aday ö¤retmenlik, yeni ö¤retmenlik ve
deneyimli ö¤retmenlik olarak adland›r›labilecek çeflitli dönemlerden geçerler ve
her dönemde ö¤retmenlerin ilgi, merak ve kayg›lar› de¤iflik alanlarda ya da nokta-
larda yo¤unlafl›r (Saban, 2000). Baflka bir deyiflle ö¤retmenler, geçirdikleri her dö-
nemde de¤iflik ilgi ve gereksinmelere sahip olurlar. Mesleki geliflim, ö¤retmenlerin
bu ilgi ve gereksinmelerini mesleki geliflim kapsam›ndaki ö¤renmelerle karfl›lama-
ya dönüktür. Ö¤retmenlerin mesleki ö¤renmeleri, onlar›n “e¤itime yaklafl›mlar›n›
ve alanlar›ndaki ö¤retimlerini etkileyen genel e¤itim bilgi ve becerileri” ile ilgili ol-
mas›n›n (Özer, 2005) yan› s›ra en çok alan bilgisinin art›r›lmas› ve alan ö¤retiminin
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gelifltirilmesi ile ilgilidir (Riley, 1994; Day ve Pennington, 1993). Öte yandan ö¤ret-
menlerin s›n›f ö¤retimini etkili biçimde gerçeklefltirmelerinin süreklili¤i de önem-
lidir. Nedeni ne olursa olsun ö¤retmenlerin zaman zaman da olsa ö¤rencilerin ö¤-
renmelerini sa¤lamayan bir ö¤retim sergilemeleri hoflgörüyle karfl›lanamaz. Ö¤ret-
menlerin ö¤retimde etkililiklerini sürekli k›lmalar›nda mesleki geliflime dönük ö¤-
renmeler önemli rol oynar.

Ö¤retmenlerin mesleki geliflimini betimleyen temel özellikler nelerdir? Say›n›z.

MESLEK‹ GEL‹fi‹M‹N AMAÇLARI
De¤iflen dünya koflullar›nda toplumlar›n bireylerinden, özellikle gençlerinden ve
çocuklar›ndan, beklentileri giderek artmaktad›r. Bu nedenle her düzeydeki okul-
larda en çok istenen fley, ö¤rencilerin ö¤renmelerinin gelifltirilmesidir. Gerçekte,
ö¤retmenlerin mesleki geliflimlerinin hareket noktas›n› da bu durumun oluflturdu-
¤u söylenebilir: Ö¤retmenlerin mesleki yönden geliflmelerini sa¤layarak ö¤rencile-
rin ö¤renmelerini gelifltirmek; yaflamlar›ndaki gereksinmelerini en üst düzeyde
karfl›lamalar›na olanak verecek bilgi, beceri ve tutumlara iliflkin ö¤renmelerini ço-
¤altmak, bunlar› kal›c› k›lmak ve kullanmaya aç›k niteli¤e kavuflturmak.

Belirtilen durumu flöyle aç›klamak olanakl›d›r: Ö¤rencilerden beklentilerin gi-
derek artmas›, ö¤retmenlerden de beklentilerin artmas›n› ya da yükselmesini
sa¤lamaktad›r. Ö¤retmenler, kendileriyle ilgili beklentileri karfl›layabilmek için
alan bilgilerini derinlefltirme ve yeni ö¤retim yöntemlerini ö¤renme, e¤itim prog-
ram›n› yenilemek için meslektafllar›yla çal›flmaya daha çok zaman ay›rma ve ö¤-
rencilere dönük yeni çal›flma yaklafl›mlar› gelifltirerek onlar› yans›tmak için çeflitli
olanaklar sa¤lama gereksinmesi içindedirler (Corcoran, 1995). Mesleki geliflim,
gerçekte ö¤retmenlerin bu gereksinmelerini karfl›lamalar›d›r. Baflka bir deyiflle ö¤-
retmenlerin, ö¤rencilerin ö¤renmelerini sa¤lamaya ve gelifltirmeye dönük gerek-
sinmelerini karfl›lamak, mesleki geliflimin temel amac›n› oluflturmaktad›r.

Belirtilen temel amaç do¤rultusunda ö¤retmenlere yönelik mesleki geliflimin en
baflta gelen amaçlar› flöyle s›ralanabilir:

• Ö¤retmenlerin e¤itim anlay›fllar›n› yenilemek ve zenginlefltirmek
E¤itim, devingen bir yap›ya sahiptir. Araflt›rmalarla gelifltirilen görüfllerin,
kuramlar›n ya da yaklafl›mlar›n yaflama geçirilmesi büyük ölçüde ö¤retmen-
lere ba¤l›d›r. De¤iflik biçimlerdeki mesleki geliflim etkinlikleriyle ö¤retmen-
lerin bunlara uyumlar› kolaylaflt›r›labilir.

• Ö¤retmenlerin ö¤retim yöntemleri ile teknolojilerini kullanma becerilerini
gelifltirmek
Son 25 y›lda ö¤retim yöntem ve teknikleri ile ö¤retim teknolojilerinde önem-
li de¤iflimler olmufltur. Özellikle ö¤renciyi etkin k›lan yöntemler ve bilgisa-
yar teknolojisi ö¤retimdeki gücünü göstermifltir. Ö¤retmenlerin bu yöntem
ve teknolojileri ö¤retimlerine sokmalar›na gerek vard›r.

• Ö¤retmenlerin alan bilgilerini art›rmak ve güncellemek
Ö¤retmenlerin temel niteliklerinden biri, derin alan bilgisine sahip olmakt›r.
Ö¤retmenlerin ö¤retimini yapt›klar› alandaki bilgi birikimlerini art›rmalar› ve
özellikle alan bilgisindeki de¤iflmelerden haberli olmalar›, ö¤rencilerine ilgi-
li alandaki önemli ve geçerli bilgileri sunmalar›na olanak sa¤lar.

• Ö¤retmenlerin mesleki sayg›nl›k ve doyumlar›n› art›rmak
Mesleki sayg›nl›k ve doyum, ö¤retmenlikte etkin ve baflar›l› olman›n, mes-
le¤e ba¤l›l›¤›n baflta gelen sa¤lay›c›lar›ndand›r. Ö¤retmenler, yapt›klar› iflte
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kendilerinin de¤erli oldu¤unu hissetme gereksinmesi duyarlar. Mesleki ge-
liflim, ö¤retmenlerin bu duygulara sahip olmalar›nda önemli rol oynar.

• Ö¤retmenlerin mesleklerinde yükselmelerine yard›m etmek
Adayl›ktan ö¤retmenli¤e geçiflte, okul yöneticisi ve e¤itim denetleyicisi ol-
mada, e¤itimle ilgili baflka birimlerde yönetici ya da uzman olarak görev al-
mada, ö¤retmenlere mesleki geliflim yoluyla önemli yard›mlar sa¤lan›r.

• Ö¤retmenlerin çal›flt›klar› okulun geliflimine katk›da bulunmalar›na ola-
nak sa¤lamak
Ö¤retmenlerin mesleki geliflimleri, gerçekte dolayl› olarak okulun da gelifl-
mesine hizmet eder. Bununla birlikte, ö¤retmenlerin okulun geliflimine do¤-
rudan katk›lar› da olabilir. Mesleki geliflim etkinlikleri arac›l›¤›yla, söz geli-
mi, okul program›n›n gelifltirilmesinde, okul - veli - çevre iliflkilerinin düzen-
lenmesinde ve yürütülmesinde, toplam kalite çal›flmalar›n›n yap›lmas›nda,
çeflitli okul sorunlar›n›n çözümlenmesinde ö¤retmenlerin kat›l›m›ndan ya da
deste¤inden yararlan›labilir.

Mesleki geliflim ile ö¤retmenlerin yukar›da say›lan amaçlara ulaflmalar›, amaç-
lar›n kapsad›¤› nitelikleri kazanmalar› sa¤lanmaya çal›fl›l›r. Bütün bunlar›n yan› s›-
ra, do¤rudan bir amaç olarak al›nmasa da mesleki geliflim, ö¤retmenlerin geliflime
aç›k olma niteliklerini gelifltirmelerinde de önemli bir katk› sa¤lar. Daha do¤rusu
ö¤retmenlerde geliflime aç›kl›k, mesleki geliflim sürecinde kendili¤inden oluflur.
Bununla ilgili olarak ö¤retmenler, mesleki geliflim arac›l›¤›yla de¤iflime, geliflime
ve ö¤renmeye daha aç›k duruma gelirler. Ö¤retmenlerin ö¤retimde daha iyiyi ara-
ma eylemleri süreklilik kazan›r ve araflt›rmac› ö¤retmen özellikleri geliflir.

MESLEK‹ GEL‹fi‹M‹N YER‹ VE SÜRES‹
Ö¤retmenlerin mesleklerini sürdürdükleri s›radaki ö¤renmelerini; yani mesleki ge-
liflimlerini etkileyen çeflitli etmenler vard›r. Bunlar bir bak›ma mesleki geliflim ama-
c›yla gerçeklefltirilen etkinliklerin özellikleridir. Mesleki geliflim etkinliklerinin en
belirgin özellikleri, yer ve süredir.

Mesleki Geliflimin Yeri
Ö¤retmenlerin mesleki geliflimi, çok de¤iflik etkinliklerle de¤iflik yerlerde gerçek-
lefltirilebilir. Gerçekte mesleki geliflim için yer s›n›rl›l›¤›n›n oldu¤u söylenemez.
Çünkü ö¤retmenler, birçok koflulda ve ortamda kendilerini mesleki yönden gelifl-
tirme olana¤› elde edebilirler. Ancak mesleki geliflim için yerin, etkinliklerin ‘for-
mal’ ya da ‘informal’ olmas›na ve türüne göre de¤iflti¤i söylenebilir. Buna göre, ö¤-
retmenlerin mesleki geliflimleri okul d›fl› mesleki geliflim olarak okul d›fl›nda okul
temelli mesleki geliflim olarak okulda gerçeklefltirilir.

Okul d›fl› mesleki geliflim, daha çok kurs, seminer, konferans gibi hizmet içi
e¤itim programlar› için geçerlidir. Bu tür mesleki geliflim etkinlikleri; ö¤retmenle-
rin çal›flma yerlerinden uzakta, bir üniversitede, bir hizmet içi e¤itim kurumunda,
bir okul yap›s›nda ya da baflka bir yerde düzenlenir. Bu etkinliklere çok çeflitli
okullardan ö¤retmenler kat›labilir. Genellikle bakanl›k, yerel e¤itim yöneticili¤i,
üniversite gibi örgütlerce düzenlenen hizmet içi e¤itim programlar›nda üniversite
ö¤retim üyeleri ya da alan uzman› olan baflka kifliler e¤itici olarak görev yaparlar.

Okul d›fl› mesleki geliflim amac›yla etkinliklerin düzenlendi¤i yerler, etkinlikle-
rin amac›na ulaflmas›nda önem tafl›r. Bu yerlerin ö¤retmenlerin e¤itim gereksinme-
lerini karfl›layacak, ö¤renmelerini kolaylaflt›racak donan›ma sahip olmas›, ayr›ca
yetiflkin olarak sosyal gereksinmelerine uygun yerler olmas› gereklidir.
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Araflt›rmac› Ö¤retmen:
Ö¤retimle ilgili
uygulamalar›n› sorgulayan,
araflt›ran ve araflt›rma
verilerine dayal› olarak yön
veren ö¤retmen.

Okul D›fl› Mesleki Geliflim:
Ö¤retmenlerin mesleki
gelifliminin okul d›fl›ndaki
yerlerde düzenlenen
etkinliklerle
gerçeklefltirilmesi.

Okul Temelli Mesleki
Geliflim: Ö¤retmenlerin
mesleki gelifliminin okulda o
okulun ö¤retmenlerinin
gereksinmelerini
karfl›lamaya dönük
etkinliklerle sa¤lanmas›.



Okul d›fl› mesleki geliflim için seçilen yerlerin hangi özellikleri tafl›mas› gereklidir?

Okul d›fl› mesleki geliflim, ekonomik ve sosyal yönlerden olumsuzluk tafl›yan
bir özelli¤e sahiptir. Bu tür etkinlikler, hem etkinli¤i düzenleyen örgüte hem de et-
kinli¤e kat›lan ö¤retmenlere mali yük getirmektedir. Sosyal yönden de bu tür et-
kinlikler uzun süreli oldu¤unda ö¤retmenlerin evlerini ve ailelerini b›rakarak et-
kinli¤e kat›l›mlar›n› güçlefltirmektedir.

Okul temelli mesleki geliflim, okulda ve o okulun ö¤retmenleri için düzenlenen
etkinlikleri kapsar. Bu tür etkinlikler, okuldaki tüm ö¤retmenlerin ya da belirli bir
ö¤retmen grubunun gereksinmelerine ve kültürüne uygun olarak düzenlenmesi ve
uygulamay› do¤rudan etkilemesi (Craft, 1996, s. 14) bak›m›ndan oldukça ifllevsel-
dir. Okul temelli mesleki geliflim; kurs, seminer, konferans gibi bilgilendirici etkin-
liklerin yan› s›ra ö¤retmenleri grup çal›flmas› ve araflt›rma yapmaya yönelten etkin-
likleri de kapsamaktad›r. Bu nedenle mesleki geliflim etkinlikleri, d›flar›dan ça¤r›-
lan uzmanlar taraf›ndan olabildi¤i gibi okulun kendi yöneticileri ya da ö¤retmen-
leri taraf›ndan da gerçeklefltirilebilmektedir. 

Okul temelli mesleki geliflim, do¤rudan o okuldaki ö¤retmenlerin gereksinme-
lerine dönük olmas›, etkinliklerde ö¤retmenlerin de düzenleyici ya da yürütücü
olarak görev almalar›, etkinliklere kat›l›m›n kolay ve maliyetsiz olmas› nedenleriy-
le, genellikle, olumlu sonuçlar vermektedir. Bu da son y›llarda, birçok ülkede okul
temelli mesleki geliflime yönelinmesini sa¤lam›flt›r.

Mesleki Geliflimin Süresi
Ö¤retmenlerin mesleki gelifliminin bir kezde, k›sa bir sürede ve tek bir etkinlikle
gerçekleflmeyece¤i kuflkusuzdur. Mesleki geliflim, süreklilik özelli¤i tafl›r ve zaman
gerektirir. Ö¤retmen ve ö¤rencilerle ilgili bugünkü yüksek beklentileri karfl›layabi-
lecek mesleki geliflim için ne kadar zaman yeterli olabilir? Bunun kesin bir yan›t›
yoktur. Amerika Birleflik Devletleri’ndeki Ulusal Mesleki Geliflim Kurulu (NSDC),
e¤itimcilerin zamanlar›n›n en az yüzde 25’inin mesleki geliflime ayr›lmas› gerekti-
¤ini, bu zaman›n yeni uygulamalar›n ö¤renilmesi ve s›n›f ö¤retimine aktar›lmas›
için gerekli oldu¤unu aç›klam›flt›r (McCaw, Watkins ve Borgia, 2004). Bu nedenle
mesleki geliflime dönük etkinliklerin süresi, s›kl›¤› ve zaman› önemlidir. 

Mesleki geliflim etkinliklerinin süresi, etkinli¤in türüne göre de¤iflmektedir. Bu-
na göre, ö¤retmenlerin mesleki geliflim etkinlikleri uzun süreli, k›sa süreli ve gün-
lük etkinlikler (Craft, 1996, s. 19) olarak grupland›r›labilir:

• Uzun süreli etkinlikler (1-3 y›l): Yüksek lisans program›, doktora program›,
adayl›k e¤itimi program›, program gelifltirme çal›flmas› vb.

• K›sa süreli etkinlikler (2-20 gün): Çal›flma gruplar›, eylem araflt›rmas›, okul
ziyareti, uygulama ö¤retmenli¤i vb.

• Günlük etkinlikler (1 gün-daha az): Kurs, çal›fltay, konferansa kat›lma, bafl-
ka ö¤retmen gözlemi, mesleki okuma vb.

Mesleki geliflimin süreklilik özelli¤inden dolay› ö¤retmenler, her zaman de¤iflik
türde etkinliklerde bulunarak bu süreklili¤i sa¤lamak durumundad›rlar. Bu neden-
le ö¤retmenler, ayn› zaman diliminde ya da birbirini izler biçimde farkl› etkinlik-
lerde bulunarak mesleki geliflimlerini sa¤larlar. 

Ö¤retmenlerin mesleki geliflim etkinlikleri için, onlar›n okuldaki temel ö¤retim
görevlerini yerine getirdikleri zaman›n d›fl›nda zamana gereksinme vard›r. Mesleki
geliflim etkinliklerinin verimli olmas›, baflka bir deyiflle amaçlar›na ulaflmas› için
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uygun ya da do¤ru zamanlar›n seçilmesi önemlidir. Zaman seçimi, etkinlikleri dü-
zenleyen yöneticilerin ve ö¤retmenlerin üzerinde düflünmeleri gereken bir konu-
dur. Mesleki geliflim etkinlikleri için kullan›labilecek zamanlar flöyle say›labilir:

• Ö¤retim y›l›n›n / döneminin öncesi ve sonras›
• Hafta içinde mesleki geliflime dönük etkinliklere ayr›lan zaman dilimleri
• Hafta içi günlerin bafl›na ve sonuna eklenen saatler
• Hafta sonu günleri
• Yaz aylar›
• Çevrim içi mesleki geliflim olanaklar›ndan yararlanmak üzere ö¤retmenlerin

kendi seçtikleri saatler
Say›lan zamanlar, kuflkusuz, okul e¤itimine engel oluflturmayacak biçimde, et-

kinli¤e duyulan gereksinmenin önemi ve önceli¤i, etkinli¤in türü ile uzunlu¤u ve
yeri, ifl birli¤i yap›lan kurumlar›n ve e¤iticilerin koflullar›, etkinli¤e kat›lacak ö¤ret-
menlerin ö¤retim yükleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Ö¤retmenlerle ifl
birli¤i yapmak da etkinlikler için zaman bulmay› kolaylaflt›r›r. 

MESLEK‹ GEL‹fi‹M MODEL VE ETK‹NL‹KLER‹
Ö¤retmenlerin mesleki geliflimi, 1980’li y›llar›n öncesinde yaln›z k›sa süreli kurslar,
çal›fltaylar ya da konferanslar arac›l›¤›yla sa¤lanmaya çal›fl›l›yordu. Daha do¤rusu
mesleki geliflim dendi¤inde hizmet içi e¤itim amaçl› oturumlar ya da çal›fltaylar ak-
la geliyordu (Collinson, 2000). 1980’li y›llarla birlikte mesleki geliflim kavram›na
farkl› ve daha genifl bir anlam yüklenmesiyle ö¤retmenlerin mesleki gelifliminin
yaln›zca bir otoriteden ya da uzmandan bilgi alma biçiminde gerçeklefltirilen kurs-
lar ya da konferanslarla s›n›rl› tutulmamas› gerekti¤i (Saban, 2000; Villegas - Rei-
mers ve Reimers, 2000; Özer, 2005) anlafl›lm›flt›r. Bunun sonucunda ö¤retmenlerin
mesleki geliflimini sa¤layacak araçlar da -modeller ve etkinlikler- mesleki geliflim
kavram›n›n de¤iflen ve geniflletilen anlam›na paralel olarak gelifltirilmifl ve zengin-
lefltirilmifltir. Bugünkü anlam›yla mesleki geliflimin özelliklerinde ve ögelerinde
önemli de¤iflimler olmufltur. Bu de¤iflimler Tablo 11.1’dedir (Collinson ve Ono,
2001):

Bu de¤iflimleri kapsayan yeni mesleki geliflim anlay›fl›, ö¤retmenlerin ö¤retim-
lerini araflt›rmalarla güçlendirmelerini, öteki ö¤retmenlerle bilgi ve becerilerini
paylaflarak ifl birlikli yaklafl›mla çal›flmalar›n›, hem kendilerinin hem de öteki ö¤-
retmenlerin ö¤retimlerini gözlemleyip tart›flarak de¤erlendirmelerini, bak›fl aç›lar›-
n› kendi s›n›flar›n›n d›fl›na ç›karak geniflletmelerini ve yeni liderlik rollerini benim-

Daha az yer verilenler Daha çok yer verilenler

K›sa süreli, ayr› etkinlikler Sürekli etkileflim

Özel, bireysel etkinlikler Genel, paylafl›ml› etkinlikler

Edilgin dinleyici ö¤retmenler Etkin kat›l›mc› ö¤retmenler

D›flar›dan getirilen ‘uzman’ sunucular ‹ç kaynakl› uzman ve araflt›rmac›lar

H›zl›, içerik temelli oturumlar Okul geliflimine dönük süreklili¤i olan 

etkinlikler

Ö¤retimin ‘nas›l’›na önem verme Ö¤retimin hem ‘nas›l’›na hem de ‘niçin’ine

önem verme

De¤iflik - ilgili olmayan konular Okul uygulamalar› ile ilgili sorunlar

Kuramsall›ktan uzak olma Araflt›rma ile birlefltirme ve de¤erlendirme
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Mesleki Geliflim Modeli: Bir
mesleki geliflim program›n›n
ya da etkinli¤inin
haz›rlanmas›na yön veren
kal›p, plan.

Mesleki Geliflim Etkinli¤i:
Amaçlanan mesleki bilgi ve
becerinin kazan›lmas›n›
sa¤layan teknik, uygulama.

Tablo 11.1
Mesleki Geliflimin
Özellikleri ve
Ögelerinde
De¤iflmeler



semelerini gerektirmektedir (Collinson, 2000; Collinson ve Ono, 2001). Bu da ö¤-
retmenlere yönelik mesleki geliflim araçlar›n› kurslar›n, çal›fltaylar›n ve konferans-
lar›n ötesine tafl›ma gere¤ini ortaya koymaktad›r. Nitekim alan yaz›n›na bak›ld›¤›n-
da ö¤retmenlerin mesleki geliflimini sa¤lamak amac›yla çeflitli modellerin ve bu
modellere dayal› etkinliklerin gelifltirildi¤i görülmektedir.

Mesleki geliflim modelleri ile ilgili yap›lm›fl çal›flmalar içinde Sparks ve Loucks-
Horsley (1989)’in yapm›fl olduklar› çal›flma, modellerin kuramsal ve araflt›rma te-
melleri, önemli özellikleri ve ö¤retmenlerin mesleki geliflimine etkilerini yans›tan
örnekleri ile bilimsel niteli¤i doyurucu olan bir çal›flma olarak de¤erlendirilebilir.
Bu çal›flmaya göre ö¤retmenlere dönük mesleki geliflim modelleri befl bafll›k alt›n-
da toplanm›flt›r:

• Bireysel güdümlü mesleki geliflim modeli
• Gözlem ve de¤erlendirme modeli
• Program gelifltirme sürecine kat›l›m modeli
• Araflt›rma modeli
• E¤itim modeli
Bireysel güdümlü mesleki geliflim modeli; bir ö¤retmenin kendi belirledi¤i mes-

leki bir sorununu, kendi seçti¤i bir etkinlikle çözme sürecidir. Bu modelde ö¤ret-
men, önce yapmak istedi¤i çal›flman›n amac›n› belirler, ard›ndan onu amaca ulafl-
t›raca¤›n› düflündü¤ü etkinli¤i planlar, sonra da planlad›¤› etkinli¤i uygulamaya
koyar. Bu ba¤lamda ö¤retmen; mesleki bir yay›n› okuyabilir, meslektafllar›yla tar-
t›flabilir ya da s›n›f›nda yeni bir ö¤retme stratejisini deneyebilir. Böylece ö¤retmen,
saptad›¤› sorunla ilgili ö¤renmesini kendi bafl›na gerçeklefltirebilir. Bu modelin en
temel özelli¤i, ö¤retmenin kendi ö¤renmelerini kendisinin desenleyip gerçeklefltir-
mesidir (Sparks ve Loucks-Horsley, 1989).

Bu model kapsam›nda uygulanabilecek kimi etkinlikler flöyle s›ralanabilir:
• Mesleki okuma
• S›n›f içi denemeler
• Mesleki toplant›lara kat›lma 
• Mesleki konuflmalar ve tart›flmalar
• Yeni ö¤retim teknikleri
• Mesleki günlük tutma
• Mesleki web siteleri
• Lisansüstü e¤itim
• Üniversite ile ifl birli¤i
Gözlem ve de¤erlendirme modeli; ö¤retmenlere s›n›ftaki uygulamalar› ya da

performanslar› ile ilgili nesnel bilgi, dönüt sa¤lar. Ö¤retmenler, genellikle bu bilgi-
leri s›n›flar›nda gözlem yapan meslektafllar›ndan al›rlar. Yap›lacak gözlemlerin gü-
venirli¤ini sa¤lamak için, McGreal’in belirtti¤i gibi, gözlemlenecek özelli¤i s›n›rlan-
d›rmak, belirli bir gözlem arac› kullanmak ya da gözlem öncesi toplant› yapmak
gibi önlemler al›nabilir. Ö¤retmenler, kendilerini gözlemleyen meslektafllar›ndan
elde ettikleri bilgileri kullanarak s›n›f uygulamalar›n› ya da performanslar›n› de¤er-
lendirirler (Sparks ve Loucks-Horsley, 1989). Sonuca göre ya uygulamalar›n› aynen
sürdürürler ya da iyilefltirme yoluna giderler. Böylece de kendilerini gelifltirme ola-
na¤› elde ederler.

Gözlem ve de¤erlendirme modeli ile ilgili olarak flu etkinlikler uygulanabilir:
• Uygulama ö¤retmenli¤i 
• Baflka ö¤retmen gözlemi
• Okul ziyareti
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Bireysel Güdümlü Mesleki
Geliflim Modeli: Bir
ö¤retmenin kendisinin
belirledi¤i mesleki bir
konuda yine kendi seçti¤i bir
etkinlikle ö¤renmeyi
sa¤lad›¤› model.

Gözlem ve De¤erlendirme
Modeli: Ö¤retmenlerin
s›n›flar›nda gösterdikleri
performans›,
meslektafllar›n›n gözlemde
bulunarak
de¤erlendirmelerine ve
dönüt vermelerine olanak
veren model.



• Görüntülü-kaydedilmifl ö¤retimi inceleme
• Meslektafl de¤erlendirmesi
• Meslektafl e¤itimi
• Gölge ö¤retmenlik / yöneticilik
• Ö¤renci de¤erlendirmelerini kullanma
• Müze / galeri ziyareti
Program gelifltirme sürecine kat›l›m modeli; ö¤retmenlerin ö¤retim programla-

r›n› gelifltirmeye dönük projelere kat›larak bunlar›n gerektirdi¤i bilgi ve becerileri
kazanmalar›n› sa¤layan bir modeldir. Bu projeler genelde bir sorunu çözmek ama-
c›yla gerçeklefltirilir (Sparks ve Loucks-Horsley, 1989). Okuldaki e¤itimin niteli¤ini
art›rmak amac›yla program kapsam›nda sorun oluflturan ya da gelifltirme gereksin-
mesi duyulan konular, proje olarak ele al›n›r. Bir ders için yeni ö¤retim gereçleri-
nin haz›rlanmas›, uygulamaya konan bir ö¤retim yaklafl›m›n›n de¤erlendirilmesi,
ö¤rencilere öz yönetimli ö¤renme yeterlili¤i kazand›rmadaki sorunlar›n ve çözüm
yollar›n›n belirlenmesi, bir dersin konular›na dönük izleme testleri haz›rlama okul
e¤itimini gelifltirmeyle ilgili çal›flma konular›na örnek oluflturabilir. Ö¤retmenler bu
çal›flmalara kat›l›rlar ve çal›flmalar›n›n baflar›yla sonuçlanmas› için okuyarak, tart›-
flarak, e¤itim alarak çeflitli ö¤renmeleri sa¤larlar.

Bu mesleki geliflim modelinde flu etkinliklerden yararlan›labilir:
• Yeni uygulama denemesi
• Ö¤retim gereci haz›rlama
• Gereksinme belirleme çal›flmas› 
• Program denemesi yapma
• Çal›fltay düzenleme
• Mesleki toplant›da sunu yapma
• Program de¤erlendirme çal›flmas›
• Sorun çözme gruplar›
Araflt›rma modeli; ö¤retmenlerin ö¤retime dönük bir sorun ya da konu belirle-

melerini, onunla ilgili veri toplamalar›n›, verilerin yorumuna dayal› olarak da ö¤re-
timlerinde de¤ifliklik yapmalar›n› gerektiren bir süreçtir. Bu modelle, Ingvarson’un
belirtti¤i gibi, ö¤retmenlere neyin geçerli bir e¤itim bilgisi say›lmas› gerekti¤i ko-
nusunda denetleme gücü verilmesi amaçlan›r. Söz gelimi bir ö¤retmen, ders pla-
n›nda ve uygulamas›nda yapt›¤› bir de¤iflikli¤in ö¤rencilerin daha iyi ö¤renmeleri-
ni sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n› belirleyebilir. Bunun için önce planlad›¤› de¤iflikli¤i uy-
gular, ard›ndan da ö¤rencilere k›sa bir test verir. Testten elde etti¤i sonuca göre de
yeni uygulamas›n› durdurur ya da sürdürür. Ö¤retmenler, ö¤retime dönük araflt›r-
malar› yaln›z bafllar›na yapabilecekleri gibi birkaç ö¤retmen birlikte de yapabilirler
(Sparks ve Loucks-Horsley, 1989).

Araflt›rma modeli kapsam›nda yararlan›labilecek kimi etkinlikler flunlard›r:
• Araflt›rma projesi
• ‘‹nformal’ s›n›f araflt›rmas›
• Çal›flma gruplar›
• Ürün dosyas›
• Uygulama örnek olaylar›
• Eylem araflt›rmas›
• Lisansüstü e¤itim ödevleri
• Uygulama de¤erlendirme
E¤itim modeli; ö¤retmenlerin bireysel ya da grupla ö¤retim yoluyla bilgi ya da

beceri kazanmalar›n› sa¤lamaya dönük bir modeldir. Bu modelde çal›fltay türü ö¤-
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taraf›ndan gerçeklefltirilen
ö¤retim arac›l›¤›yla bilgi ve
beceri kazand›klar› model.



retim oturumlar›, belirli amaçlara dayal› olarak bir uzman taraf›ndan yürütülür. Ö¤-
renme amaçlar›, genellikle, bilginin fark›nda olmay› -söz gelimi ifl birlikli ö¤renme-
nin befl ilkesini aç›klayabilme- ve beceri gelifltirmeyi -söz gelimi s›n›f tart›flmas›nda
aç›k uçlu sorular› uygun biçimde uygulayabilme- kapsar. Ö¤retim oturumunda içe-
rik ve etkinliklerin ak›fl› ile uygulanacak etkinlikler-söz gelimi konferans, rol oyna-
ma, benzetim, mikro-ö¤retim- sunucu uzman taraf›ndan belirlenir. E¤itim; ö¤ret-
menlerin inançlar›n›, bilgilerini, davran›fllar›n› ve ö¤rencilerinin performanslar›n›
de¤ifltirme gücüne sahiptir. Ancak bu, amaçlar›n ve e¤itim program›n›n niteli¤ine,
uygun koflullar›n sa¤lanmas›na ba¤l›d›r (Sparks ve Loucks-Horsley, 1989).

Bu model kapsam›nda flu etkinlikler uygulamaya konabilir:
• Kurslar
• Çal›fltaylar
• Konferanslar

Ö¤retmenlerin mesleki gelifliminde e¤itim modelinin en baflta gelen ve elefltirilen olumsuz
yanlar› nelerdir?

MESLEK‹ GEL‹fi‹M ETK‹NL‹⁄‹ ÖRNEKLER‹
Ö¤retmenlerin mesleki geliflimlerini sa¤lamak amac›yla yukar›da liste biçiminde
verildi¤i gibi çok çeflitli etkinlikler uygulamaya konabilmektedir. Bu etkinlikler,
‘formal’ ya da ‘informal’ olabildi¤i gibi bireysel ya da ifl birlikli de olabilmektedir.
Son y›llarda okul ö¤renmelerinde oldu¤u gibi ö¤retmenlerin mesleki geliflimine
dönük ö¤renmelerde de ifl birlikli ö¤renme yaklafl›m›n›n daha çok tercih edildi¤i
görülmektedir. Öte yandan mesleki geliflim etkinlikleri, yeni ö¤renme kuramlar›-
n›n ortaya ç›kmas›na ve teknolojinin ö¤renmeye dönük ürünlerinin ço¤almas›na
dayal› olarak gün geçtikçe çeflitlenmekte ve artmaktad›r.

Ö¤retmenler için uygulanan ya da uygulanabilecek olan ya da ö¤retmenlerin
kendilerinin uygulayabilecekleri mesleki geliflim etkinliklerinin tümünü burada
aç›klama olana¤› yoktur. O nedenle de¤iflik modeller alt›nda yer alan de¤iflik özel-
likteki etkinliklerden seçme yapma, örneklendirme yoluna gidilmifltir. Örneklendi-
rilen mesleki geliflim etkinlikleri afla¤›da temel özellikleriyle betimlenmifltir.

Mesleki Okuma
Ö¤retmenler, mesleki kitaplar› ve mesleki dergilerdeki makaleleri okuyarak genel
e¤itim, alan bilgisi ve ö¤retim alanlar›nda kendilerini yenileme ve gelifltirme olana-
¤› elde ederler. Ö¤retmenler, mesleki okuma etkinli¤ini kendi bafllar›na yapabil-
dikleri gibi ayn› konuya ilgi duyan baflka ö¤retmenlerle grup çal›flmas› biçiminde
de yapabilirler. Bu amaçla ö¤retmenler, haftan›n belirli bir gün ve saatini okuma
etkinli¤ine ay›r›rlar. Grup oluflturan ö¤retmenler, belirli bir konuyla ilgili seçtikleri
mesleki kitab› ya da makaleyi okuduktan sonra belirlenen zamanda toplanarak
okuduklar› kitap ya da makale üzerinde tart›flma yaparlar.

Lisansüstü E¤itim
Lisansüstü e¤itim, ö¤retmenlerin kendi alanlar›n›n e¤itimi ya da e¤itim bilimlerinin
herhangi bir dal› ile ilgili yüksek lisans ve doktora düzeylerinde kat›labildikleri
programlar› kapsar. Ö¤retmenler, lisansüstü e¤itim yoluyla okulda ö¤rencilerin ö¤-
renmelerini do¤rudan etkileyen genel ya da alanlara dönük ö¤retme yaklafl›mlar›,
ö¤retim teknolojileri, ölçme ve de¤erlendirme, program gelifltirme çal›flmalar›, s›n›f
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Mesleki Okuma:
Ö¤retmenlerin mesleki
konudaki bir makaleyi ya da
kitab› okuyarak tart›flmalar›.



yönetimi, okul yönetimi ile ilgili konularda derinli¤ine bilgiler ve ileri düzeyde be-
ceriler kazan›rlar, bu alanlarda uzmanlafl›rlar. 

Ö¤retmenlerin okullarda mesleklerini yürütürken lisansüstü e¤itim görmeleri,
bu e¤itimin ifllevselli¤ini art›rmaktad›r. Lisansüstü e¤itim alan ö¤retmenler, kendi
mesleki geliflimlerini üst düzeyde gerçeklefltirirlerken görev yapt›klar› okullarda
düzenledikleri ya da liderlik yapt›klar› etkinliklerle öteki ö¤retmenlerin de mesle-
ki yönden geliflmelerine önemli katk›da bulunurlar.

Baflka Ö¤retmen Gözlemi
Baflka ö¤retmen gözlemi, s›n›fta bir ö¤retmenin ya da ö¤rencilerin performans›n›
baflka bir ö¤retmenin gözleyerek dönüt vermesidir. Baflka ö¤retmen gözlemi, ge-
nellikle, gözlem öncesi toplant›, gözlem, verilerin analizi ve gözlem sonras› toplan-
t› aflamalar›n› kapsar. Gözlem öncesi toplant›da, gözlemde bulunacak ö¤retmenle
gözlenecek olan s›n›f ö¤retmeni neyin gözlenece¤ini, hangi gözlem tekni¤inin kul-
lan›laca¤›n› ve e¤er varsa ne gibi özel durumlar›n ya da s›n›rl›l›klar›n oldu¤unu be-
lirlerler. Ard›ndan s›n›fta ö¤retim ve gözlem gerçeklefltirilir. Gözlem sonras› toplan-
t›da, hem gözlemci ö¤retmen hem s›n›f ö¤retmeni, ö¤retim s›ras›nda gözlenen per-
formansla ilgili olarak yans›tmada bulunurlar. Ayr›ca gözlemci ö¤retmen, toplad›¤›
verileri gözlenen s›n›f ö¤retmeniyle paylafl›r (Sparks ve Loucks-Horsley, 1989). 

Baflka ö¤retmen gözleminde gözlemci ö¤retmenin rolü, s›n›f ö¤retmenine göz-
lemle ilgili dönüt sa¤lamak, s›n›f ö¤retmeninin rolü de verilen dönütten anlam ç›-
karmakt›r (Lieberman ve Miller, 1990). Bununla birlikte, iki ö¤retmenin anlaflmala-
r› kofluluyla, gözlenen performans›n üstün yanlar› ile gelifltirmeye aç›k yanlara ilifl-
kin kimi öneriler belirlenebilir.

Uygulama Ö¤retmenli¤i
Uygulama ö¤retmenli¤i, bir ö¤retmenin ö¤retmen yetifltiren kurumlardan ö¤retim
uygulamas› yapmak amac›yla okula gelen ö¤retmen adaylar›n›n yetifltirilmesi so-
rumlulu¤unu üstlenmesidir. Uygulama ö¤retmeni, ö¤retmen adaylar›n›n okul siste-
mini yaflayarak ö¤renmelerine ve s›n›f ö¤retiminde deneyim kazanmalar›na arac›-
l›k eder. Ö¤retmen adaylar›na efl-ö¤retmen gibi yaklaflarak onlarla mesleki konu-
lardaki görüfllerini paylafl›r, onlara yapt›klar› ö¤retim uygulamalar› ile ilgili öneri-
lerde bulunur. Buna karfl›l›k kendisi de ö¤retmen adaylar›n›n e¤itimle ilgili bak›fl
aç›lar›ndan ve kulland›klar› yeni ö¤retim yaklafl›mlar›ndan yararlan›r.

Uygulama ö¤retmenli¤i, ö¤retmenlerin mesleki geliflimine nas›l katk› sa¤layabilir?

Okul Ziyareti
Okul ziyareti, ö¤retmenlerin de¤iflik okullarda farkl› uygulamalar görerek mesleki
ö¤renmelerini art›rmay› amaçlayan bir etkinliktir. Ö¤retmenler, okul ziyareti ile zi-
yaret edilen okulun e¤itim program›nda belirli bir uygulaman›n nas›l planland›¤›-
n›, ö¤retildi¤ini, ö¤renildi¤ini ve de¤erlendirildi¤ini inceleme olana¤› elde ederler.
Bunun yan› s›ra bir okul ziyareti, yöneticiler, anne babalar, ö¤retmenler ve ö¤ren-
ciler aras›ndaki iliflkiler ya da okul bütçesinin nas›l yönetildi¤i üzerine de olabilir
(Craft, 1996, s. 23). Okul ziyaretinden beklenen yarar›n sa¤lanabilmesi için ziyare-
tin bafllang›c›nda ziyaretin amac›n›n hem ziyaret eden ö¤retmenler hem de ziyaret
edilen okul ilgilileri için belirgin olmas› gereklidir.
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Okul Ziyareti: Bir
ö¤retmenin farkl›
uygulamalar› görmek
amac›yla baflka bir okula
gitmesi.



Program Gelifltirme Çal›flmas›
Program gelifltirme çal›flmas›, ö¤retmenlerin grup oluflturarak ö¤retim program› ile
ilgili s›n›fta kullan›labilecek ürünler ortaya koymay› kapsar. Program gelifltirme ça-
l›flmalar›nda, ö¤retmenler ö¤retime dönük gereksinmelerini, ilgilerini ve yarat›c›-
l›klar›n› karfl›layan ürünler gelifltirirler. Ö¤retim k›lavuzu, s›n›f uygulamalar› envan-
teri, ö¤renci ve ö¤retmen beklentilerini içeren rapor, program de¤erlendirme,
program tasar›s› için öneriler, bu türden ürünlerdir. Program gelifltirme çal›flmala-
r›, ö¤retmenlerin kendi giriflimleriyle bafllar ve bitinceye dek sürer. Yönetimi de
ö¤retmenler taraf›ndan yerine getirilir. Bu çal›flmalar, ö¤retmenlerin çal›flma saatle-
ri d›fl›nda gerçeklefltirilir (Lieberman ve Miller, 1990).

Yeni Uygulama Denemesi
Yeni uygulama denemesi, ö¤retmenlerin ö¤retimle ilgili yeni bir yaklafl›m› ya da
bir yöntemi birlik oluflturarak ve sistemli bir biçimde deneyip de¤erlendirmeleri-
dir. Böyle kat›l›ml› bir etkinlik, ö¤retmenlerin deneme giriflimlerini ve baflaramama
olas›l›¤›n› göze almalar›n› kolaylaflt›rmaktad›r. Yeni bir yaklafl›m› s›n›flar›nda dene-
mek isteyen ö¤retmenler, öncelikle bir grup olufltururlar ve yaklafl›m› uygulamaya
koyarlar. Uygulama s›ras›nda s›n›flar›nda yapt›klar›n› tart›flmak üzere belli zaman-
larda toplant›lar yaparlar. Ayr›ca ö¤retmenler, birbirlerinin uygulamalar›n› gözlem-
leyerek birbirlerine dönüt verirler. Denedikleri yaklafl›m› daha iyi uygulayabilmek
ve birbirlerine destek olmak için birlikte çal›fl›rlar. Birlikte çal›flma s›ras›nda, birbir-
lerini ve baflkalar›n› yarg›lamaktan, elefltirmekten kaç›n›rlar. Deneme sonunda ö¤-
retmenler, yeni yaklafl›m› kullanmaya ya da gereksinmelerine uygun duruma getir-
meye ya da ö¤retimlerine yard›mc› olamayaca¤› düflüncesiyle b›rakmaya karar ve-
rirler (Lieberman ve Miller, 1990).

Çal›fltay
Çal›fltay, ö¤retmenlerin ö¤retimle ilgili belirli bir sorunu tart›flma ya da bir beceri-
yi uygulayarak gelifltirme biçiminde gerçeklefltirdikleri etkinliktir. Çal›fltay, ele al›-
nan konuda uzman olan bir lider taraf›ndan yönetilir. Çal›fltayda amac›n ne oldu-
¤unun, baflka bir deyiflle yap›lacak çal›flma ile ne tür bir ürünün elde edilece¤inin
kat›l›mc› ö¤retmenlerce bilinmesi gereklidir. Ayr›ca çal›fltayda ö¤retmenlerin etkin
olmalar› ve beceriyle ilgili uygulama yapmalar› önem tafl›r (McKeachie, 1999, ss.
259-260). Çal›fltaylar, kalabal›k olmayan gruplarla -söz gelimi 10-12 kifli- yap›l›r ve
ço¤u zaman yar›m ya da bir gün sürer.

Çal›flma Gruplar›
Çal›flma grubu, okulda ö¤rencilerin ö¤renme gereksinmeleri ile ilgili belirli bir ko-
nu üzerinde görüflmek, tart›flmak amac›yla düzenli olarak toplanan ö¤retmen gru-
budur. Çal›flma grubunun çal›flmalar›, grup lideri taraf›ndan düzenlenir. Gruptaki
tüm ö¤retmenler s›rayla liderlik görevini üstlenirler. Liderin görevi, toplant› günde-
mini grup üyelerine duyurmak, toplant› için gerekli okuma gerecine herkesin sa-
hip olmas›n› sa¤lamak, bir soru ya da sorun haz›rlayarak tart›flmaya yön vermek ve
ayr›ca gelecek toplant›n›n gündemini belirlemeye yard›mc› olmakt›r (Lieberman ve
Miller, 1990). Çal›flma grubu lideri, okul içinden olabildi¤i gibi d›flar›dan da olabi-
lir (Murphy, 1999). Okulda de¤iflik konularla ilgili olarak birden çok çal›flma gru-
bu oluflturulabilir. Çal›flma gruplar›, okul d›fl›nda ‘informal’ bir ortamda da toplana-
rak çal›flabilirler.
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Eylem Araflt›rmas›
Eylem araflt›rmas›, okulda s›n›ftaki ö¤retme ve ö¤renme ile ilgili bir soruyu yan›t-
lamak ya da bir sorunu çözmek amac›yla uygulanan araflt›rma sürecidir. Eylem
araflt›rmas›, yaln›z bir ö¤retmen taraf›ndan tasarlan›p yap›labildi¤i gibi bir ö¤ret-
men grubu taraf›ndan da yap›labilir. Bu tür bir araflt›rma ile ö¤retmenler kendi ö¤-
retimlerini daha iyi tan›rlar ve ö¤retimleriyle ilgili sorunlar›n› çözüme kavuflturabi-
lirler (Cruickshank, Bainer ve Metcalf, 1995, s. 306).

Ö¤retmenler, söz gelimi kendi s›n›flar›nda karfl›laflt›klar› flu türden sorunlara
eylem araflt›rmas› yaparak çözümler bulabilirler: “Ö¤rencilerin derse kat›l›m›n› ar-
t›rmak için yap›lan uygulamalar›n hangisi daha etkili sonuçlar vermektedir?”, “S›-
n›ftaki ö¤renciler hangi ö¤renme stillerine sahiptirler?”, “Ö¤rencilere öz yönetimli
ö¤renme stratejileri ne tür etkinliklerle kazand›r›labilir?”, “S›n›fta uygulanan yeni
ö¤retim yönteminin ö¤rencilerin ö¤renmelerine etkisi nedir?” 

Eylem araflt›rmas›, genellikle flu aflamalar izlenerek yap›l›r (Fraenkel ve Wallen,
2003):

• Araflt›rma sorusunu ya da sorununu belirleme
• Gerekli verileri toplama
• Verileri analiz etme ve yorumlama
• Sonuçlar› ilgililerle paylaflma
• Eylem plan› gelifltirme

Yeni ö¤rendi¤iniz bir ö¤retim yönteminin ö¤rencilerin ö¤renmelerini ne ölçüde etkiledi-
¤ini belirlemeyi amaçlayan bir eylem araflt›rmas› planlay›n›z. Araflt›rmay› gerçeklefltirmek
için yapaca¤›n›z ifllemleri yaz›n›z.

Ö⁄RETMENLER‹N MESLEK‹ GEL‹fi‹M SORUNLARI
Ö¤retmenlerin mesleki geliflimine ya da hizmet içi e¤itimine bugün hemen bütün
dünya ülkelerinde giderek artan bir önemin verildi¤i gözlenmektedir. Birçok ülke-
de okullardaki ö¤retmenlerin mesleki geliflimine dönük yeni hizmet içi e¤itim
programlar› uygulamaya konmakta, bu hizmetleri verecek yeni kurumsal yap›lar
oluflturulmakta ve hizmet içi e¤itime ayr›lan bütçe giderek daha çok art›r›lmakta-
d›r. Ayr›ca yo¤un biçimde mesleki geliflimle ilgili bilimsel bilgiler üretilmekte ve
ö¤retmenler için yeni model ve etkinlikler gelifltirilmektedir. 

Bütün bu olumlu giriflimlere ve çabalara karfl›l›k birçok ülkede ö¤retmenlerin
mesleki geliflimlerini sa¤lamay› amaçlayan uygulamalar›n yeterli olmad›¤›, s›n›rl›-
l›klar tafl›d›¤› söylenebilir.

Villegas-Reimers ve Reimers (2000), uluslararas› düzlemde yapt›klar› karfl›laflt›r-
mal› incelemede çeflitli ülkelerde ö¤retmenlerin mesleki geliflimine dönük uygula-
malarda flu sorunlar› saptam›fllard›r:

Latin Amerika’da,
• hizmet içi e¤itim kurslar›, ö¤retmenlerin gereksinmelerini karfl›lamamaktad›r.
• kurslar, uygulama sorunlar›yla ilgili de¤il kuramsal niteliklidir.
• kurslar› yürüten e¤itimcilerin yeterlilik düzeyi düflüktür.
• ö¤retmenler için çok az okuma gereci bulunmaktad›r.
Bat› Avrupa’da,
• uygulanan hizmet içi e¤itim etkinliklerinin birço¤u ö¤retmenlerin mesleki

yeterliklerini gelifltirmeyi amaçlamamaktad›r.
• e¤iticiler, ço¤u zaman, ö¤retmenler için uygun olup olmad›¤›n› düflünme-

den kendi sahip olduklar› bilgi ve becerileri aktarmaktad›rlar.
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Eylem Araflt›rmas›:
Ö¤retmenlerin s›n›f
ö¤retimiyle ilgili bir sorunu
çözmek için bireysel ya da
grup olarak yapt›klar›
araflt›rma.
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Hindistan’da,
• ö¤retmenlere yönelik hizmet içi e¤itim etkinlikleri çok azd›r ve ö¤retmenle-

rin ço¤unlu¤u bu etkinliklere kat›lamamaktad›r.
Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerdeki ö¤retmen e¤itimi ile ilgili yapt›klar› bir tarama-

da Buchberger ve ötekiler (2000) de ö¤retmenlerin mesleki geliflimi konusunda flu
“çözümlenmemifl sorunlar”› belirlemifllerdir:

• Sürekli mesleki geliflim ve hizmet içi e¤itim, yöneticiler ve ö¤retmenlerce
ö¤retmenlerin mesleki sorumluluklar›n›n ve ö¤retim yükünün ayr›lmaz par-
ças› olarak görülmemektedir.

• “Hizmet içi e¤itim iste¤e ba¤l› m› yoksa zorunlu mu olmal›?” tart›flmalar› hâ-
lâ sürmektedir. 

• ‘Formal’ hizmet içi e¤itimin planlanmas›, içeri¤i ve uygulanmas› ile ilgili tüm
denetim, düzenleyici olan yönetimin elindedir.

• Hizmet içi e¤itimin de¤erlendirilmesi ve nitelik denetiminin yap›lmas› ile il-
gili yetersizlikler bulunmaktad›r. 

• Birçok ülkede hizmet içi e¤itim, temel ö¤retmen e¤itimi, mesle¤e girifl e¤i-
timi ve ileri e¤itimden, ayr›ca okul geliflimi ile e¤itim araflt›rmas›ndan ayr› tu-
tulmaktad›r.

Türkiye’de okulöncesi e¤itim, ilkö¤retim ve ortö¤retim ö¤retmenlerinin mesle-
ki geliflimini sa¤lamaya dönük etkinlikler 1960 y›l›ndan bu yana sürmektedir. Ne
var ki mesleki geliflim kavram› henüz resmî kullan›mda görülmemektedir. Onun
yerine hizmet içi e¤itim kavram›n›n kullan›lmas› sürmektedir. Ö¤retmenlere hizmet
içi e¤itim Milli E¤itim Bakanl›¤› Hizmet ‹çi E¤itim Dairesinin sorumlulu¤unda ve
düzenlemesinde verilmektedir. 

Türkiye’de ö¤retmenlerin hizmet içi e¤itimlerinde 1960’tan bugüne dek önem-
li oluflum, de¤iflim ve geliflimler gerçekleflmifltir. Bunlar, Hizmet ‹çi E¤itim Daire-
sinin kurulmas›, Hizmet ‹çi E¤itim Enstitülerinin aç›lmas›, Okul Geliflim Modeli ile
ö¤retmenler için hizmet içi e¤itimin ifllevseli¤inin art›r›lmas›, üniversitelerle ifl
birli¤i yap›larak hizmet içi e¤itim etkinliklerinin ço¤alt›lmas› ve nitelik kazand›r›l-
mas›, ifle yeni bafllayan ö¤retmenler için Adayl›k E¤itimi Program›n›n uygulamaya
konmas›, yöneticili¤e ve ilkö¤retim müfettiflli¤ine atanmada adaylara hizmet içi
e¤itimden geçme zorunlulu¤unun getirilmesi, ö¤retmenlere uzaktan e¤itim yoluy-
la yüksekö¤renim görme olana¤›n›n sunulmas› ve yaln›z merkezî olarak yap›lan
hizmet içi e¤itimin yerel düzeyde de yap›lmaya bafllanmas› (Özer, 2004) biçimin-
de özetlenebilir.

Say›lan geliflmelere karfl›l›k Türkiye’de ö¤retmenlerin mesleki geliflimi ya da
hizmet içi e¤itimi ile ilgili çözüm bekleyen birçok önemli sorun bulunmaktad›r. Bu
sorunlar Özer (2004)’in yapm›fl oldu¤u incelemeye ve araflt›rmaya dayal› olarak
flöyle s›ralanabilir: 

• Hizmet içi e¤itim etkinlikleri, çok say›daki ve farkl› e¤itim geçmifline sahip
olan ö¤retmenlerin hizmet içi e¤itimini bilimsel ve düzenli olarak sa¤lama-
da yeterli de¤ildir.

• Ö¤retmenlerin hizmet içi e¤itim gereksinmelerini belirlemede bilimsel araç
ve yöntemler tam olarak uygulanamamaktad›r. 

• Okul yöneticileri, ö¤retmenlere yönelik hizmet içi e¤itim etkinliklerine yete-
rince önem vermemekte ve gerekli ilgiyi göstermemektedirler.

• E¤itim sisteminde ö¤retmenleri hizmet içi e¤itim etkinliklerine kat›lmaya yö-
neltecek özendirici ve güdüleyici özellikler bulunmamaktad›r.
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• Mesleki yay›nlar› sat›n al›p izleyememe, okulda mesleki geliflim etkinlikleri-
ne pek yer verilmemesi, hizmet içi e¤itim etkinli¤i konular›n›n belirlenme-
sinde kendilerine sorulmamas›, ö¤retmenlerin mesleki geliflimine engel
oluflturmaktad›r. 

• Hizmet içi e¤itim etkinliklerinin yap›ld›¤› kimi yerler, kat›l›mc› ö¤retmenle-
rin e¤itim ve sosyal gereksinmelerini karfl›lamaktan uzakt›r.

• Ö¤retmenlerin hizmet içi e¤itimine ayr›lan bütçe yeterli de¤ildir.

Türkiye’de ö¤retmenlerin mesleki geliflimi ile ilgili yukar›da say›lan sorunlardan en önem-
li üç sorun hangileridir?

Ö⁄RETMENLER‹N MESLEK‹ GEL‹fi‹M‹N‹N YARINI
Çeflitli inceleme ve araflt›rmalarla saptanm›fl olan ve yukar›da say›lan sorunlar, ö¤-
retmenlerin mesleki geliflimi ile ilgili yap›lmas› gereken daha birçok çal›flman›n ve
al›nmas› gereken birçok önlemin oldu¤unu göstermektedir. Gerçekte bu durum,
Türkiye’nin de içinde bulundu¤u geliflmifl ve geliflmekte olan birçok dünya ülkesi
için geçerlidir. Nitekim Villegas-Reimers ve Reimers (2000)’›n yapt›klar› uluslarara-
s› karfl›laflt›rmal› incelemede, ö¤retmenlerin mesleki gelifliminin yar›n›na dönük
olarak özellikle politika belirleyicileri için çeflitli öneriler gelifltirilmifltir. Bunlar›n
bafll›calar› flunlard›r:

• Ö¤retmenlerin mesleki geliflimi, hizmet öncesi e¤itimle bafllayan ve ö¤ret-
menin emeklili¤i ile biten uzun süreli bir süreç olarak ele al›nmal›d›r.

• Ö¤retmenlerin etkili biçimde geliflmelerini sa¤lamak için ö¤retmenlerin mes-
leki geliflimi sistemli olarak planlanmal›, desteklenmeli, parasal kaynak bu-
lunmal› ve araflt›r›lmal›d›r.

• Ö¤retmenler, kendi mesleki geliflimleri için düzenlenen etkinliklere kat›lma-
lar› için yüreklendirilmelidirler. Ayr›ca ö¤retmenlere kimi etkinliklere kat›la-
bilmeleri için zaman ve parasal destek verilmelidir.

• Ö¤retmenlere sunulan mesleki geliflim programlar› ve etkinlik türleri, onla-
r›n mesleki gereksinmelerine, kiflisel ve mesleki ilgilerine ve mesleki geliflim
düzeylerine uygun olmal›d›r.

• Ö¤retmenlerin mesleki geliflimini sa¤lamada araç olarak -ö¤retmenlerin s›-
n›rl›l›klar›n› göz önünde bulundurarak- teknoloji ve uzaktan e¤itimden ya-
rarlan›lmal›d›r.

• Ö¤retmenlerin mesleki geliflimini mesle¤e giriflten bafllayarak sa¤lamak için
okullar ve ö¤retmen yetifltiren kurumlar ifl birli¤i içinde çal›flmal›d›rlar.

• Ö¤retmenlerin mesleki gelifliminin tümüyle kurslarla sa¤lanamayaca¤›n›n
fark›nda olunmal›d›r. Bunun için ö¤retmenlerin geliflimini çal›flt›¤› okulda
düzenli olarak destekleyen baflka modeller kullan›lmal›d›r.

• Mesleki geliflim amac›yla düzenlenen kurslar, ö¤retim ve alanla ilgili bilgi ve
becerilere dönük olman›n yan› s›ra ö¤retmen-anne-baba iletiflimi, okul b›-
rakma, s›n›f tekrar› ve derslere devams›zl›k gibi konulara da dönük olarak
düzenlenmelidir.

• Mesleki geliflim programlar›n›n amaçlar› ile okullar›n e¤itim programlar›n›n
amaçlar› aras›nda uyum sa¤lanmal›d›r. 

• Mesleki geliflim programlar›n›n içeri¤i ile ö¤retim aras›nda da uyum gerek-
lidir. Mesleki geliflim programlar›nda ö¤retmenler için yap›land›rmac› uygu-
lamalar örneklendirilmelidir.
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Belirtilen önerilerin Türkiye ve Türkiye’deki ö¤retmenlerin mesleki geliflimi
için de geçerli oldu¤u söylenebilir. Özer (2004, 2005)’in yapm›fl oldu¤u inceleme
ve araflt›rmalar›n sonuçlar›na dayal› olarak gelifltirilmifl öneriler de büyük ölçüde
bunlarla örtüflmektedir. Bu önerilerden kimileri flunlard›r:

• Ö¤retmenleri mesleki geliflime yöneltmek ve onlar›n hizmet içi e¤itim prog-
ramlar›na kat›l›mlar›n› art›rmak için özendirici ve güdüleyici etkenler bulun-
mal›d›r. Bu amaçla, ö¤retmenlerin hizmet içi e¤itim programlar›na baflar›l›
kat›l›mlar› ve baflka mesleki geliflim etkinliklerinde bulunmalar› kredilendi-
rilebilir. Bu kredilerin de atama, görevde yükselme gibi durumlarda ö¤ret-
menlerin lehine kullan›lmas›n› sa¤layan bir düzenleme getirilebilir.

• Ö¤retmenler için düzenlenen hizmet içi e¤itim programlar›, ö¤retmenlerin
bilimsel süreç izlenerek belirlenmifl gerçek gereksinmelerine dayal› olarak
haz›rlanmal› ve uygulanmal›d›r. 

• Ö¤retmenlere yönelik mesleki geliflim etkinli¤i türleri kurs ve seminerlerle
s›n›rland›r›lmamal›; eylem araflt›rmas›, baflka ö¤retmen gözlemi, çal›flma
gruplar›, tak›m ö¤retimi, meslektafl de¤erlendirmesi, okul ziyareti gibi ö¤ret-
menlerin bireysel ve grup olarak uygulayabilecekleri etkinliklere de yer ve-
rilmelidir.

• Ö¤retmenlerin mesleki yay›nlar› düzenli olarak al›p okumalar›na olanak
sa¤lanmal›d›r. Bu amaçla Milli E¤itim Bakanl›¤›nca ö¤retmenlere her y›l ye-
ni mesleki yay›nlardan ücretsiz olarak yollanabilir.

• Ö¤retmenler için okul temelli mesleki geliflim etkinliklerine a¤›rl›k verilmeli;
ancak bu etkinliklerin zay›flamamas› için gereken özen gösterilmelidir. Bu-
nu sa¤lamak için okul yöneticileri mesleki geliflim etkinliklerinin planlanma-
s›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi konular›nda yetifltirilmelidirler. 

Sonuç olarak dünyan›n birçok ülkesinde her e¤itim basama¤›ndaki ö¤retmenin
mesleki gelifliminin sa¤lanmas›na ve bunun sürekli olmas›na inan›lmakta ve bu,
çeflitli biçimlerde aç›kl›kla belirtilmektedir. Bunun temel gerekçesi, okulda ö¤ren-
cilerin ö¤renmelerini daha etkili k›lma ve okul e¤itimini daha nitelikli yapma ge-
reksinmesidir. Ö¤retmenlerin mesleki gelifliminin gerçeklefltirilmesinde, özellikle
Türkiye’de, okul temelli etkinliklere daha çok yer verme; ö¤retmenlerin grup ola-
rak etkinlikte bulunmalar›, ö¤retmenlerin araflt›rmac› yap› kazanmalar›, ö¤retmen-
leri kendi ö¤renmelerinde ve ö¤retmede interneti kullanmalar› önem tafl›maktad›r.
Bununla birlikte, ö¤retmenlerin etkili mesleki gelifliminin Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n
mesleki geliflimi olanakl› k›l›c› ve kolaylaflt›r›c› yasal düzenlemeleri ve uygulama-
lar›, yerel e¤itim yönetimi ve okul yöneticilerinin güdüleyici yaklafl›m› ve ö¤ret-
menlerin buna iliflkin ilgi, inanç ve çabalar› ile sa¤lanabilece¤i söylenebilir.
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Hizmet içi ve hizmet öncesi kavramlar›
tan›mlamak
Bütün ülkelerde e¤itim sistemlerinde ö¤retmen-
lere nitelik, hizmet öncesi e¤itim programlar› ve
hizmet içi e¤itim ya da meslek geliflim etkinlikle-
riyle kazand›r›lmaktad›r. Bunlar›n her ikisi de
önemli ve birbirlerini tamamlayan özellik göste-
rir. Ancak h›zla de¤iflen dünya koflullar›nda, özel-
likle hizmet öncesi e¤itimin yeterli gelmeyifli,
mesleki geliflimin önemini art›rmaktad›r.

Mesleki geliflime iliflkin amaçlar› saymak
Mesleki geliflim, ö¤retmenlerin mesle¤e giriflle-
rinden emekli oluncaya dek, okulda etkili ö¤re-
timi gerçeklefltirmeleri için gerekli olan yeterlik-
lere sahip olmalar›n› sa¤layan süreçtir. Mesleki
geliflimle, ö¤retmenlerin e¤itim anlay›fllar›n›n ye-
nilenmesi ve zenginlefltirilmesi, ö¤retim yöntem
ve teknolojilerini kullanma becerilerinin geliflti-
rilmesi, alan bilgilerinin art›r›lmas› ve güncellen-
mesi, mesleki sayg›nl›k ve doyumlar›n›n art›r›l-
mas›, meslekte yükselmelerine yard›m edilmesi
ve okul gelifliminde katk›da bulunmalar›na ola-
nak sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

Okul d›fl› ve okul temelli mesleki geliflim aras›n-
daki fark› saymak
Ö¤retmenlerin mesleki geliflimi, okul d›fl›nda ve
okulda gerçeklefltirilir. Okul d›fl› mesleki geliflim;
daha çok kurs, seminer, konferans gibi etkinlik-
lerle üniversitede, hizmet içi e¤itim kurumlar›n-
da ya da okul yap›lar›nda düzenlenir. Okul-te-
melli mesleki geliflim ise okulda ve okulun ken-
di ö¤retmenleri için düzenlenen çok çeflitli etkin-
likleri kapsar.

Etkinliklerin yer ve sürelerini aç›klamak
Okul temelli mesleki geliflim etkinliklerine bir-
çok ülkede giderek daha çok yer verilmektedir.
Öte yandan, mesleki geliflim etkinliklerinin süre-
si de etkinli¤in türüne göre uzun süreli (1-3 y›l),
k›sa süreli (2-20 gün) ve günlük (1 gün-daha az)
olarak de¤iflmektedir.
1980’li y›llardan bu yana, mesleki geliflimin özel-
liklerinde ve ögelerinde önemli de¤iflmeler ol-
mufltur. Bugünkü yap›s›yla mesleki geliflim, ö¤-
retmenlerin ö¤retimlerini araflt›rmalarla güçlen-
dirmelerini, meslektafllar›yla bilgi ve becerilerini
paylaflarak ifl birli¤i içinde çal›flmalar›n›, birbirle-
rinin performanslar›n› gözleyip de¤erlendirmele-
rini, bak›fl aç›lar›n› baflka okullarda ve okul d›-
fl›nda deneyimler geçirerek gelifltirmelerini ge-
rektirmektedir.

Mesleki geliflim modeli ve temel özelliklerini
betimlemek
Ö¤retmenlerin mesleki geliflimini sa¤lamak ama-
c›yla çeflitli modeller ve etkinlikler gelifltirilmifltir.
Bu modellerden biri olan bireysel güdümlü mes-
leki geliflim modelinde, bir ö¤retmenin kendisi-
nin belirledi¤i mesleki bir sorunu kendi seçti¤i
bir etkinlikle çözmeye çal›fl›r. Örnek: Mesleki
okuma, mesleki toplant›lara kat›lma. Gözlem ve
de¤erlendirme modelinde ö¤retmenler, birbirle-
rinin s›n›f uygulamalar›n› ve performanslar›n›
gözleyip de¤erlendirirler ve birbirlerine dönüt
verirler. Örnek: Baflka ö¤retmen gözlemi, uygu-
lama ö¤retmenli¤i. Program gelifltirme sürecine
kat›lma modelinde ö¤retmenler, ö¤retim prog-
ramlar›n› gelifltirmeye dönük projelerde görev
alarak bunlar›n gerektirdi¤i bilgi becerileri kaza-
n›rlar ve kullan›labilecek ürünler gelifltirirler. Ör-
nek: Yeni uygulama denemesi, ö¤retim gereci
haz›rlama. Araflt›rma modeli, ö¤retmenlerin ö¤-
retimle ilgili bir sorunu ele alarak veri toplamala-
r›n›, verilere dayal› olarak da ö¤retimlerinde de-
¤ifliklik yapmalar›n› gerektiren bir modeldir. Ör-
nek: Çal›flma gruplar›, eylem araflt›rmas›. E¤itim
modeli ise ö¤retmenlerin genellikle bir uzman ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen bireysel ya da grupla
ö¤retim yoluyla bilgi ve beceri kazanmalar›n›
sa¤lar. Örnek: Çal›fltay, kurs.

Mesleki geliflimin sorunlar›n› saymak
Bütün ülkelerde ö¤retmenlerin mesleki geliflimini
art›rmaya dönük giriflimlere ve çabalara önem ve-
rilmesine karfl›l›k mesleki geliflimi etkili ve verim-
li biçimde gerçeklefltirmede birçok sorun bulun-
maktad›r. Bu sorunlar aras›nda mesleki geliflim et-
kinliklerinin ö¤retmenlere zorunlu mu yoksa iste-
¤e ba¤l› m› olsun tart›flmalar›n›n sürmesi, etkinlik-
lerin ö¤retmenlerin gereksinmelerini karfl›lama-
mas›, e¤iticilerin yeterlilik düzeylerinin düflük ol-
mas›, hizmet içi e¤itimin de¤erlendirilmesinde ve
nitelik denetiminin yap›lmas›nda yetersizliklerin
olmas› gelmektedir. Türkiye’de de ö¤retmenleri
mesleki geliflim etkinliklerine kat›lmaya özendiri-
ci ve güdüleyici ögelerin bulunmamas›, ö¤retmen-
lerin hizmet içi e¤itim gereksinmelerinin belirlen-
mesinde bilimsel sürecin yeterince uygulanma-
mas›, ö¤retmenlerin mesleki yay›nlar› sat›n al›p iz-
leyememeleri, hizmet içi e¤itimin yap›ld›¤› yerle-
rin ö¤retmenlerin e¤itim ve sosyal gereksinmele-
rini karfl›lamada yetersiz kalmas› gibi sorunlar bu-
lunmaktad›r. Gerek öteki ülkelerde gerekse Tür-
kiye’de bu sorunlar› gidermek ve ö¤retmenlerin
mesleki geliflimini etkili ve verimli duruma getir-
mek için çeflitli öneriler gelifltirilmifltir. Bunlar›n
büyük ölçüde örtüfltü¤ü söylenebilir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, etkili bir ö¤retmenlik için
hizmet öncesi e¤itimin yeterli olmama sebeplerinden
biri de¤ildir?

a. Nitelikli bir ö¤retmenin sahip olmas› gereken
bilgi ve becerinin çoklu¤u

b. Ö¤retim yöntem ve teknolojilerinde yenilikler
olmas›

c. Alan e¤itimiyle ilgili bas›l› kaynaklar›n az olmas›
d. Gerçek ö¤retim ortam›n›n ve koflullar›n›n farkl›

nitelikler tafl›mas›
e. Dünyadaki de¤iflimlerin, bireylerin gereksinme-

lerini de¤ifltirmesi

2. Afla¤›dakilerden hangisi mesleki geliflimi betimleyen
özelliklerden biri de¤ildir?

a. Sürekli olmas›
b. ‘Formal’ ve ‘informal’ biçimlerde sa¤lanmas›
c. Etkili ö¤retimi amaçlamas›
d. Yeni ö¤retmenlik dönemi boyunca sürmesi
e. Alan bilgisini art›rmaya dönük olmas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤retmenlere yönelik mes-
leki geliflimin amaçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Ö¤retmenlerin, mesleki sayg›nl›¤›n› art›rmak
b. Ö¤retmenlerin mesleklerinde yükselmelerine

yard›m etmek
c. Ö¤retmenlerin, okul geliflimine katk› sa¤lamala-

r›na olanak haz›rlamak
d. Ö¤retmenleri öteki ülke ö¤retmenlerinin yeter-

lilik düzeyine ulaflt›rmak
e. Ö¤retmenlerin, ö¤retim yöntemleri ve teknoloji-

lerini kullanma becerilerini gelifltirmek

4. Okul d›fl› mesleki geliflimle, okul temelli mesleki ge-
liflimi ay›ran temel farkl›l›k afla¤›dakilerin hangisidir?

a. Süre
b. Yer
c. Konu
d. Etkinli¤in türü
e. Etkinli¤in etkilili¤i

5. Ö¤retmenlerin mesleki geliflimine dönük etkinlik-
lerde afla¤›dakilerden hangisine daha az yer verilmek-
tedir?

a. Ö¤retmenlerin etkin ve kat›l›mc› olmalar›na
b. Okul uygulamalar›yla ilgili sorunlara e¤il-

melerine
c. Okul geliflimini sa¤lamaya dönük etkinlikler dü-

zenlemelerine
d. Ö¤retimin “nas›l”›na ve “niçin”ine önem ver-

melerin
e. D›fl kaynakl› uzman sunucudan yararlanmalar›na

6. Türkiye’de Milli E¤itim Bakanl›¤›nca ö¤retmenlerin
mesleki gelifliminde en çok yararlan›lan model afla¤›-
dakilerden hangisidir? 

a. Araflt›rma modeli
b. E¤itim modeli
c. Bireysel güdümlü mesleki geliflim modeli
d. Program gelifltirme sürecine kat›l›m modeli
e. Gözlem ve de¤erlendirme modeli

7. Program gelifltirme sürecine kat›l›m modelinin özel-
likleriyle en çok uyuflan etkinlik afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Yeni uygulama denemesi
b. Mesleki günlük tutma
c. Baflka ö¤retmen gözlemi
d. Meslektafl e¤itimi
e. Ürün dosyas›

8. Bir okuldaki ö¤retmenler çoklu zeka kuram›na da-
yal› ders plan› haz›rlama ile ilgili güçlük çekmektedir.
Üniversiteden bir ö¤retim üyesi gelerek ö¤retmenlerle
toplan›r. Ö¤retim üyesi bilgi sunar. Ö¤retmenler örnek
planlar haz›rlar, üzerinde tart›fl›rlar. Üç saatlik bu mes-
leki geliflim etkinli¤i afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sorun çözme grubu
b. Meslektafl e¤itimi
c. Çal›flma grubu
d. Çal›fltay
e. Konferans

9. Afla¤›dakilerden hangisi, Türkiye’deki ö¤retmenle-
rin mesleki geliflimle ilgili yaflad›klar› sorunlardan
biridir?

a. Okul yöneticilerinin ö¤retmenlere yönelik
hizmet içi e¤itim etkinliklerine yeterince önem
vermemeleri

b. Ö¤retmenlere yönelik hizmet içi e¤itimin zorunlu
mu yoksa iste¤e ba¤l› m› olmas›n›n tart›fl›lmas› 

c. Uygulanan hizmet içi e¤itim etkinliklerinin ço-
¤unun ö¤retmenlerin mesleki yeterliklerini ge-
lifltirici olmamas›

d. Hizmet içi e¤itimin ö¤retmenlerin mesleki so-
rumluluklar›ndan ayr› olarak görülmesi

e. Ö¤retmenler için yerel düzeyde hizmet içi e¤i-
tim etkinli¤i olana¤›n›n olmamas›

10. Yaz tatilinde bir hizmet içi e¤itim program›na kat›-
lan bir grup ö¤retmen, programda hep bildikleri konu-
lar›n ele al›nd›¤›n› belirterek tepki göstermifller ve prog-
ramdan ayr›lm›fllard›r. Böyle bir tepkinin ortaya ç›kma
nedeni afla¤›dakilerden hangisi olabilir?

a. Ö¤retmenlerin hizmet içi e¤itim programlar›na
kat›lmaktan hofllanmamalar›

b. Ö¤retmenlerin yeniden ö¤renme konumunda
olmaktan rahats›zl›k duymalar›

c. Hizmet içi e¤itim program›nda görevli e¤iticile-
rin alanlar›nda yetkin olmamalar›

d. Hizmet içi e¤itim program›n›n zaman› ile ilgili
do¤ru seçimin yap›lmam›fl olmas›

e. Ö¤retmenlerin e¤itim gereksinmelerinin, önce-
den belirlenmemifl olmas›

Kendimizi S›nayal›m
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Ortaö¤retim Ö¤retmenlerinin Mesleki Geliflime 

‹lgisi

Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› okullarda görev yapan
ö¤retmenlerin say›ca çoklu¤u, hizmet içi e¤itim ama-
c›yla ayr›lan bütçenin azl›¤› ve yönetsel sorunlar›n var-
l›¤›, düzenlenen hizmet içi e¤itim etkinliklerinin ö¤ret-
menlerin gereksinmelerini karfl›lamakta oldukça yeter-
siz kalmas›na neden olmaktad›r. Ö¤retmenlerin mesle-
ki geliflim amaçl› olarak kendi kendilerine gerçeklefltir-
dikleri etkinliklerin de çok k›s›tl› kald›¤› söylenebilir.
Ö¤retmenlerin mesleki yönden geliflmelerini sa¤lay›c›
olan hizmet içi e¤itim programlar›n›n yetersizli¤i ve ö¤-
retmenlerin öz eylemli etkinliklerinin k›s›tl›l›¤› kuflku-
suz çok önemlidir. Ancak, bunlar›n öncesinde yer alan,
geliflim etkinliklerinin etkilili¤ini ve verimlili¤ini et-
kileyen ve bu nedenle de göz ard› edilmemesi gereken
bir baflka önemli konu daha vard›r. O da, ö¤retmenle-
rin mesleki geliflime olan ilgi ve isteklilikleridir. Ger-
çekte bu duyuflsal özellikler, mesleki geliflimin temeli
ya da önkofluludur. Çünkü ö¤retmenlerin çal›flt›klar› s›-
rada kendilerini çeflitli etkinliklerle mesleki yönden sü-
rekli olarak gelifltirebilmeleri, öncelikle onlar›n mesleki
geliflime dönük ilgilerinin, gereksinmelerinin ve inanç-
lar›n›n güçlü olmas›na ba¤l›d›r.
Türkiye’de genel ortaö¤retim okullar›nda görev yapan
ö¤retmenlerin mesleki geliflime olan yaklafl›mlar›n›n sap-
tanmas›n› amaçlayan bir araflt›rma (2001) yap›lm›flt›r. 73
ilin 125 ortaö¤retim okulunda -genel liseler, Anadolu li-
seleri ve Fen liselerinde- çal›flan 2273 ö¤retmenden bir
anket arac›l›¤›yla toplanan verilerin kullan›ld›¤› bu arafl-
t›rmada ö¤retmenlerin mesleki geliflime olan ilgisi de
belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Bununla ilgili olarak bu çal›fl-
mada, ö¤retmenlerin mesleki yönden kendilerini ne öl-
çüde ve hangi amaçlarla gelifltirme gereksinmesi duy-
duklar›, hizmet içi e¤itim programlar›na ne ölçüde iste-
yerek kat›ld›klar›, bu programlardan ne gibi yararlar um-
duklar› ve mesleki yönden geliflmede ne tür güçlük ya
da engellerle karfl›laflt›klar› ortaya konmak istenmifltir.
Yap›lan araflt›rmada, kendi bildirimlerine göre, ö¤ret-
menlerin mesleki geliflime önemli düzeyde gereksinme
duyduklar› ortaya ç›km›flt›r. Ö¤retmenlerin mesleki ge-
liflime önemli amaçlarla gereksinme duymalar› ve mes-
leki geliflimi sa¤layan hizmet içi e¤itim programlar›n-
dan de¤erli yararlar elde etmeyi beklemeleri, ö¤retmen-
lerin mesleki geliflime olan ilgilerinin ve inançlar›n›n
yüksek düzeyde oldu¤unu göstermektedir. Bununla
birlikte, araflt›rmada ö¤retmenlerin büyük bir bölümü-

nün kendileri için düzenlenen hizmet içi e¤itim prog-
ramlar›na isteyerek kat›lmad›klar› belirlenmifltir. Bunun
da, onlar›n mesleki geliflimlerinde karfl›laflt›klar› güçlük
ve engellerden kaynakland›¤› söylenebilir. 

Kaynak: Özer, B. (2005). Ö¤retmenlerin mesleki geli-
flime ilgisi. E¤itim Bilimleri ve Uygulama, 4(8),  44-58. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden

gözden geçiriniz.
2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mesleki Geliflimin Anlam›”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mesleki Geliflimin Amaçlar›”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mesleki Geliflimin Yeri ve

Süresi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mesleki Geliflim Model ve

Etkinlikleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mesleki Geliflim Model ve
Etkinlikleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mesleki Geliflim Model ve
Etkinlikleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mesleki Geliflim Etkinli¤i
Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.  

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retmenlerin Mesleki
Geliflim Sorunlar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retmenlerin Mesleki
Gelifliminin Yar›n›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

Okuma Parças›
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S›ra Sizde 1

Mesleki geliflim, meslek yaflam› boyunca sürer. Sürekli-
lik önemlidir. S›n›fta etkili ö¤retimi sa¤lamaya dönük-
tür. Alan bilgisi, ö¤retim ve genel e¤itimde geliflmeyi
amaçlar. Hem ‘formal’ hem ‘informal’ biçimde gerçek-
lefltirilir.

S›ra Sizde 2

E¤itim etkinliklerinin yap›ld›¤› derslikler, ayd›nl›k ve
iletiflimi kolaylaflt›r›c› düzende; masa ve sandalyeler ye-
tiflkinlere uygun, gerekli ve yeterli bas›l› kaynaklarla
teknolojiye sahip olmal›d›r. Ayr›ca yatma, yemek yeme
ve dinlenme yerleri yetiflkinlerin rahat etmelerine elve-
riflli olmal›d›r.

S›ra Sizde 3

Etkinli¤in içerik ve yönteminin uzman sunucu taraf›n-
dan belirlenmesi, ö¤retmenlerin genellikle dinleyici ya
da edilgin konumda olmalar›, etkinlik konusunun bü-
tün ö¤retmenler için her zaman bilinmeyen olmamas›.

S›ra Sizde 4

Ö¤retmen, uygulama ö¤retmeni olarak k›lavuzlu¤unu
üstlendi¤i ö¤retmen adaylar›na örnek oluflturmak ama-
c›yla e¤itim ilkelerine uygun tutumlar sergiler, ö¤retim
ilkelerine daha uygun ders ifller, yarat›c›l›¤›n› daha çok
kullan›r. Ayr›ca bilgilerini tazelemek için kaynaklara
bakma gere¤i duyar. Uygulamalar›n›n do¤rulu¤unu
yanl›fll›¤›n› düflünerek eylemde bulunur. Öte yandan
ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retim yapt›klar› s›rada kul-
land›klar› yeni yöntem ve tekniklerle teknolojileri ö¤re-
nir, onlarla etkileflimlerinde yeni kuram ve yaklafl›mlar-
la ilgili bilgi edinir.

S›ra Sizde 5

Bunun için araflt›rmada izlenen aflamalar› izlerim. Önce
araflt›rman›n amac›n› aç›k biçimde belirlerim: “Yeni ö¤-
retim yöntemi ö¤rencilerin ö¤renmesini ne ölçüde sa¤-
lamaktad›r?” (araflt›rma sorusunu belirleme). ‹kinci ola-
rak izleyece¤im yöntemi belirleyerek ö¤retim yapar›m.
Bunun için iki ö¤renci grubu al›r, bir grupta yeni yön-
temi, öteki grupta genelde kulland›¤›m bir yöntemi kul-
lanarak ayn› konunun ö¤retimini yapar›m. Ard›ndan
konuyla ilgili bir test haz›rlar, ayn› testi her iki gruba da
uygular›m (gerekli verileri toplama). Test sonuçlar›na
göre her iki gruptaki ö¤rencilerin baflar› düzeylerini be-
lirler, birbiriyle karfl›laflt›r›r›m. Yeni yöntemin uygulan-
d›¤› grupta ö¤rencilerin ö¤renmelerinin yeterli düzeyde
olup olmad›¤›na karar veririm (verileri analiz etme ve

yorumlama). Sonra da bu sonuçlar› ö¤rencilerle ve okul
yöneticileriyle paylafl›r›m (sonuçlar› ilgililerle paylafl-

ma). En son olarak da yeni yöntemin etkili oldu¤unun
ortaya ç›kmas› durumunda bu yöntemin tüm okulda
yayg›nlaflmas› için bir plan yapar, okul yönetimine su-
nar›m (eylem plan› gelifltirme).

S›ra Sizde 6

(1) Ö¤retmenlerin hizmet içi e¤itim gereksinmeleri ger-
çekçi olarak saptanm›yor. (2) E¤itim sisteminde ö¤ret-
menleri hizmet içi e¤itim etkinliklerine kat›lmay› özendi-
rici ve güdüleyici özellikler yoktur. (3) Okul yöneticileri
ö¤retmenlerin mesleki geliflimine yeterli ilgiyi göstermi-
yor.   

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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