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Görüşülen Konular
Iyi bir öğretmenin sahip olması gereken özellikler

Türkiyede öğretmen eğitimi programları hakkındaki görüşler

Dünyada öğretmen eğitimi ve öğretmen niteliği konusundaki eğilimler

EF mezunlarına yönelik değerlendirmeler

Çocuğunuzun öğretmenleri hakkındaki değerlendirmeler (Veliler)

Öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşler

Bir öğretmen yetiştirme programında yer alması uygun görülen özellikler



İyi bir öğretmenin sahip olması gereken kişilik özellikleri
(Tüm görüşme grupları)

Çocuk 
sevgisi

İletişim 
becerisi Empati Kendini 

tanıma
Öğrenme 
çevikliği

Kriz 
yönetebilme

Saygı Fedakârlık Sabır Pozitif 
düşünme Liderlik Adanmışlık

Güler yüzlü Öz disiplinli Rol model Önyargısız 
olma

Mizah 
duygusuna 
sahip olma



İyi bir öğretmenin sahip olması gereken mesleki
özellikleri (Tüm görüşme grupları)

Mesleğine 
tutkuyla bağlı 

olmalı

Alan bilgi ve 
becerisine sahip 

olmalı

Etkili ders tasarımı 
yapabilmeli

Program okur-
yazarlığı 

becerisine sahip 
olmalı 

Öğrencilerde 
öğrenme isteği 
uyandırabilmeli

Teknolojiyi etkili 
bir şekilde 

kullanabilmeli

Zaman yönetimi 
becerisine sahip 

olmalı

İş birliği 
yapabilme ve 

grupla çalışmaya 
yatkın olmalı

Öğrencilerin 
potansiyelini 

ortaya çıkarmalı

Kaos ortamını 
yönetebilmeli

Dersi ilginç ve 
eğlenceli 

kılabilmeli

Dersi hayatla 
ilişkilendirebilmeli

Materyal 
geliştirme 
konusunda 

yetişmiş olması

Yaratıcılığa önem 
vermeli

Ölçme-
değerlendirme 

araçlarını uygun 
kullanabilmeli

Toplumsal 
duyarlılığa sahip 

olmalı

Kariyer planına 
sahip olmalı

Araştırma 
yöntemleri 

bilgisine sahip 
olmalı

Okul-dışı öğrenme 
sürecini 

yönetebilmeli

Hayat boyu 
öğrenen olmalı

Anadilini etkin 
kullanabilmeli

Disiplinlerarası 
çalışabilmeli

İyi bir takım 
oyuncusu olmalı

Öğrenmenin 
duyuşsal 

boyutunu bilmeli

Aidiyet 
duygusunu 

öğrencilere de 
aşılayabilmeli



TEDMEM (1)

Öğretmen yeterliklerinin uzun uzun listeler halinde tanımlanması 
öğretmenleri ve sistemi paralize ederek işi daha da karmaşık hale 
getirmektedir. 

Öğretmen özelliklerini konuşmak ve bunların listesini oluşturmak yerine,  
standartlar belirleyerek “ÖĞRETMENİN NE BİLMESİ ve NE YAPIYOR 
OLMASI GEREKİR” konularının belirlenmesi gerekmektedir.

Ders içeriklerinin de bu doğrultuda tasarlanması önemlidir.



Amerika’da belirlenen 5 temel standart

Öğrencilerden ve öğrenmelerinden 
sorumludur.

Öğrettikleri konuları ve nasıl 
öğreteceklerini bilir.

Öğrencilerinin öğrenmesinden ve ölçme 
ve değerlendirmelerinden sorumludur. 

Eğitim pratiklerini nasıl daha iyi 
geliştireceklerini düşünür. 

Profesyonel öğrenme topluluklarına 
üyedir. 

TEDMEM (2)



İngiltere’de belirlenen 8 standart

Mesleki sorumluluklarını geniş çerçevede  yerine getirmesi

Etkili ve güvenli bir öğrenme ortamı yaratacak şekilde davranışları kontrol etmesi 

Ölçme değerlendirme yöntemlerini doğru ve üretken biçimde kullanabilmesi

Öğretme sürecini öğrencilerin güçlü yanlarına ve ihtiyaçlarına göre adapta etmesi

Dersi iyi yapılandırılmış bir şekilde planlaması ve yürütmesi

İyi bir alan ve program bilgisine sahip olması

Öğrencilerin gelişimini desteklemesi

Öğrencilere ilham veren, motive eden ve zorlayan yüksek hedefler belirlemesi

TEDMEM (3)
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Günü kurtarmaya yönelik plansız bir sistem

Temel yaklaşım eksik, yüzeysel değişiklikler yapılmakta

Nasıl bir öğretmen yetiştireceğimizin standartları ve bilimsel yaklaşımı yok

Disiplinlerin birbirinden ayırılıyor, birbirini tekrar eden derslerde jenerik bilgiler verilip 
öğretmen adayının alanıyla bağ kurması engelleniyor

Bilişsel performansı yüksek adaylar öğretmen olmalı

Devletin öğretmen istihdam politikasını gözden geçirilmeli

Mesleki gelişim desteklenmeli

Uygulama boyutu arttırılmalı

Program bilimsel düşünebilme, literatürü izleme, araştırma yapma, yenilikleri izleme, 
kendini geliştirme gibi becerileri kazandırmalı

Anadolu Öğretmen Liseleri yeniden açılmalı 

Mentor öğretmenlik kullanılmalı

TEDMEM (4)



Dünyada öğretmen eğitimi ve öğretmen niteliği
konusundaki eğilimler

Okulu 
üniversite içine 

getir modeli Üniversite-Okul 
İşbirliği

TEDMEM (5)



TEDU mezunlarına yönelik değerlendirmeler (TED Ankara 
Koleji ve Özel Okul Müdürleri/Yöneticileri) (1)

•

•



•

•

•

TEDU mezunlarına yönelik değerlendirmeler (TED Ankara 
Koleji ve Özel Okul Müdürleri/Yöneticileri) (2)



TEDU mezunlarına yönelik değerlendirmeler (TED Ankara 
Koleji ve Özel Okul Müdürleri/Yöneticileri) (3)



Çocuğunuzun öğretmenleri hakkındaki değerlendirmeler (Veliler) (1)

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

Çocuğunuzun öğretmenleri hakkındaki değerlendirmeler (Veliler) (2)



Öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşler (TED Ankara Koleji 
ve MEB Uygulama Okulları) (1) 

Sürecin;

•

•

•

•

•



•

•

Öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşler (TED Ankara Koleji 
ve MEB Uygulama Okulları) (2) 



•

•

Öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşler (TED Ankara Koleji 
ve MEB Uygulama Okulları) (3) 



•

•

•

Öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşler (TED Ankara Koleji 
ve MEB Uygulama Okulları) (4) 



•

•

•

•

Öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşler (TED Ankara Koleji 
ve MEB Uygulama Okulları) (5) 



•

•

•

•

Öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşler (TED Ankara Koleji 
ve MEB Uygulama Okulları) (6) 



Bir öğretmen yetiştirme programında yer almasını uygun 
gördüğünüz özellikler (Tüm Görüşme Grupları) (1)

•

•

•

•



•

•

•

Bir öğretmen yetiştirme programında yer almasını uygun 
gördüğünüz özellikler (Tüm Görüşme Grupları) (2)



•

•

•

•

Bir öğretmen yetiştirme programında yer almasını uygun 
gördüğünüz özellikler (Tüm Görüşme Grupları) (3)



•

•

•

•

Bir öğretmen yetiştirme programında yer almasını uygun 
gördüğünüz özellikler (Tüm Görüşme Grupları) (4)



•

•

•

Bir öğretmen yetiştirme programında yer almasını uygun 
gördüğünüz özellikler (Tüm Görüşme Grupları) (5)



•

•

Bir öğretmen yetiştirme programında yer almasını uygun 
gördüğünüz özellikler (Tüm Görüşme Grupları) (6)



•

•

Bir öğretmen yetiştirme programında yer almasını uygun 
gördüğünüz özellikler (Tüm Görüşme Grupları) (7)



Öneriler (Tüm Görüşme Grupları) (1)

•

•

•



•

•

Öneriler (Tüm Görüşme Grupları) (2)



•

•

•

Öneriler (Tüm Görüşme Grupları) (3)



•

•

•

Öneriler (Tüm Görüşme Grupları) (4)



Öneriler (Tüm Görüşme Grupları) (5)


