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Ö RETMEN E

T M VE Ö RET MDE YAKLA IMLAR
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Bu çalı mada Yrd. Doç. Dr. Durmu EK Z’in yazdı ı ‘Ö retmen E itimi ve Ö retimde Yakla ımlar’ adlı
kitabının incelemesi yapılmı tır. Kitap özellikle akademisyenlere, aday ö retmenlere ve ö retmenlere hitap
etmektedir. Kitabın ana teması ö retmenlerin nasıl yeti tirilmesi gerekti idir. Özetle varılan nokta ise
ö retmenlerin ara tırmacı olarak yeti tirilmeleri gerekti i ve yansıtıcı dü ünen uygulamacılar olarak kendilerini
görmeleri gerekti idir.
Kitap ba lıca be ana bölümden olu maktadır. Birinci bölümde e itim kuramlarının günümüze kadar hangi
dönemlerden geçti i ve hangi temelleri nasıl benimsedi i konuları üzerinde durulmu tur. Bu kapsamda e itim
kuramlarından ba lıca felsefi temel, bilimsel temel, deneyimsel ö renme yakla ımı ve ele tirel kuram yakla ımı
incelenmi tir.
kinci bölümde, ele tirel kuramın bir alt ba lı ı olan aksiyon ara tırması detaylı olarak anlatılmı tır. Örne in,
aksiyon ara tırmasının tarihsel geli imi ile tanım ve dayanakları üzerinde durulmu , e itim ara tırmalarında nasıl
bir yükseli gösterdi i ve ö retmenlerin profesyonel geli imi için neden önemli oldu u anlatılmı tır. Bu
ba lamda, aksiyon ara tırması e itim uygulamalarını geli tirmek için uygulamacılar tarafından bizzat yürütülen,
uygulamaları sistematik olarak anlamak, de erlendirmek ve de i tirmek amacı güden ara tırmalar olarak
tanımlanmı tır. Burada uygulamacıdan kastedilen ö retmenlerdir. Ö retmenlerin kendi uygulamalarını
geli tirmek için çalı tıkları ortamların durumlarını ele tirel olarak analiz etmeleri gerekti i ve durumu
geli tirmek için i birlikçi davranarak çe itli alternatifler sunmaları gerekti i önemle vurgulanmı tır.
Kitabın üçüncü bölümünde, ö retmenlerin kendi uygulamalarında yürütebilecekleri, aksiyon ara tırmasında
kullanabilecekleri bir takım çalı ma yolları ya da adımları anlatılmaktadır (örne in; ara tımanın tanımlanması,
e itim durumunun açıklanması, de erlendirici veri toplama ve analiz etme, verilerin gözden geçirilmesi,
de i imin uygulanması, izlenmesi, de erlendirilmesi ve gözden geçirilmesi ve daha sonra ne yapılaca ına karar
verilmesi). Ayrıca, aksiyon ara tırması yürüten bir ara tırmacının kendisine sorması gereken sorulara da yer
verilmi tir.
Dördüncü bölümde, uygulamanın epistemolojisi kavramı üzerinde durulmu tur. Bu bölümde, ö retmenin
ki isel deneyimine dayalı pratik bilgisi anlamına gelen uygulamanın epistemolojisi be seviyede analiz edilmi tir
(ö retmenin pratik kuramları, ö retmen bilgilerinin do ası ve yapısı, pedagojik içerik bilgisi, ö retmen dü ünme
ve kararları, ö retmen de erleri). Ayrıca, uygulamanın epistemolojisinin ara tırılmasındaki metot ve
tekniklerden ba lıca anlatı, uyaran ça rı ım tekni i ve sesli dü ünme tekni i hakkında kısaca bilgi verilmi tir.
Son bölümde ise aksiyon ara tırmasının bir parçası olan yansıtıcı dü ünme ve ö retim kavamları üzerinde
durulmu tur. Bu bölümde yansıtıcı dü ünmenin çe itleri, yansıtıcı dü ünme uygulamaları, metot ve teknikleri
üzerinde durulmu , yansıtıcı dü ünce için gerekli olan tutumlardan bahsedilmi tir.
Ö retmenleri yansıtıcı dü ünen uygulamacılar olarak görme, onların e itim uygulamalarına ili kin soruların
farkına varması, bunları ara tırması ve çözebilmesi anlamına gelmektedir. Bu ba lamda, yansıtıcı dü ünme
akımı ö retmenlerin kendi uygulamalarının amaç ve sonuçlarını düzenlemede aktif olmaları gerekti inin altını
çizmektedir. Bununla birlikte, yeni bilgi olu turmanın sadece üniversitelerin ve ara tırmacıların alanı olmadı ı,
ö retmenlerin de bu sürece katılmaları gerekti ini vurgulamaktadır.
Ö renmenin ya am boyu devam eden bir süreç oldu u dü ünüldü ünde, deneyim merkezli ö renmeyi temel
alan bu kitabın ö retmenlere profesyonel geli imleri için yeni ufuklar açaca ı, aktif ve etkin ö renme üzerine
aydınlatıcı bilgiler verece i dü ünülmektedir.
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