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Preface
Dear Colleagues,
Welcome to the ERPA International Congresses on Education 2019 which is held in Sakarya /Turkey. This privileged
scientific event aims to contribute to the field of educational research. It has created the opportunity to bring scholars,
the educational sciences, administers, councilors, educational experts, teachers, graduate students and civil society
organizations and representatives together to share and discuss theoretical and practical knowledge in the scientific
environment.
In the ERPA International Congresses on Education 2014 which was held in İstanbul, 280 participants from 28 countries
participated with 355 presentations under 6 branches. 225 of the presented proceedings have been published in the
journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences (Vol. 152- 2014). In the ERPA International Congresses on Education
2015 which was held in Athens, we added two new branches to the program and ERPA International Congresses on
Education 2015 had become like a roof conference in which presentations from 8 different branches was carried out at
the same time. 450 participants from 33 different countries participated in ERPA International Congresses on Education
2015 and a total of 506 presentations were made. There were 361 oral presentations in 84 sessions, 56 poster
presentations in 4 sessions, and 89 virtual presentations in 18 sessions. Each paper has been peer reviewed by the
reviewers and at the end of the review process, a total of 140 papers were accepted for publication in SHS Web of
Conferences (Vol. 26-2016) and 58 papers were accepted for publication in e-book of proceedings (ISBN: 978-605-834180-7). In the ERPA International Congresses on Education 2016 which was held in Sarajevo, 402 proceedings and 326 of
which were accepted for presentation in the congress. 267 proceedings were accepted as singe oral presentation, 29 as
interactive poster presentation and 30 as virtual presentation. Full texts have been peer reviewed by the reviewers and at
the end of the review process, a total of 20 high quality papers were selected and accepted for publication in SHS Web of
Conferences (Vol. 31-2016) and 141 papers were accepted for publication in E-Book of Proceedings (ISBN: 978-605-834180-7). In the ERPA International Congresses on Education 2017 which was held in Budapest/Hungary, 315 proceedings
and 259 of which were accepted for presentation in the congress. 267 proceedings were accepted as singe oral
presentation, 12 as interactive poster presentation and 66 as virtual presentation. Full texts have been peer reviewed by
the reviewers and at the end of the review process, a total of 81 high quality papers were selected and accepted for
publication in SHS Web of Conferences (Vol. 31-2017) and 215 papers were accepted for publication in E-Book of
Proceedings (ISBN: 978-605-83418-3-8). In the ERPA International Congresses on Education 2018 which was held in
İstanbul/Turkey, 557 proceedings and 418 of which were accepted for presentation in the congress. 341 proceedings
were accepted as singe oral presentation, 9 as interactive poster presentation and 68 as virtual presentation. Full texts
have been peer reviewed by the reviewers and at the end of the review process, a total of 72 high quality papers were
selected and accepted for publication in SHS Web of Conferences (Vol. 48-2018) and 122 papers were accepted for
publication in E-Book of Proceedings (ISBN: 978-605-83418-5-2).
In the ERPA International Congresses on Education 2019, we have received 281 proceedings and 235 of which were
accepted for presentation in the congress. 167 proceedings were accepted as singe oral presentation, 5 as interactive
poster presentation and 63 as virtual presentation. Special thanks are given to all the reviewers, the members of the
Scientific Committee and Organizingcommittee. Ten branch congresses held concurrently in ERPA International
Congresses on Education 2019;
o ERPA International Educational Sciences Congress
o ERPA International Science and Mathematics Education Congress
o ERPA International Social Sciences Education Congress
o ERPA International Health and Sports Science Education Congress
o ERPA International Music and Fine Arts Education Congress
o ERPA International Special Education Congress
o ERPA International Computer Education and Instructional Technology Congress
o ERPA International Language Education Congress
o ERPA International Management of Education Congress
o ERPA International Engineering and Architecture Education Congress
The main purpose in incorporating nine congresses within the scope of ERPA International Congresses on Education is
to make the researchers aware of current trends in different fields, learn about the research conducted in different areas
and help them discuss new trends and encourage interdisciplinary research. Therefore, the theme of t he ERPA
International Congresses on Education 2019 is “Interdisciplinary Research in Education”. Highlighting this theme does not
mean underestimating or neglecting other important aspects of educational research and practice. Scholars from all over
the world contributed to this unique event.
We would like to express our sincere thanks to all who took part in the organization of this International event. We
would like to thank all, who contributed to the organization and helped to realize the conference wi th their generous
intellectual support.
Assist. Prof. Dr. Ercan MASAL
General Coordinator of ERPA International Congresses on Education 2019
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Validity and Reliability Study of the Attitudes toward Future Scale: A Study among Society from
Turkey
Gönül Bodura* and Arzu Kader Harmanci Seren
a İstanbul

Üniversitesi Cerrahpaşa

Abstract
The aim of this study is to develop a data collection tool which targets to determine individuals’ attitudes toward future. T his is
a methodological study. The study was carried out on 870 individuals who agreed to participate in Istanbul. Data collection
form consisted of Information Form and Attitudes toward Future Scale (Draft) sections. Percentage, item total score correlation,
exploratory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used for data analyses. The mean age of the participants wa s
28.10±10.56 and 66.8% of them were women, 28.6% of them were married, 68.4% had a bachelor degree, 22.7% had a child, 60%
of them had mid-level of income. The scale was separated into four factor groups and the Cronbach's alpha coefficient total was
found to be 0.91. As the result of the analyses, it can be claimed that the scale consisting of 21 items and four dimensions, is a
valid and reliable tool.
Keywords: Future, Attitude, Future Attitudes, Reliability and validity, Society
* Corresponding author.
E-mail address: gnlbodur@istanbul.edu.tr

Validity and Reliability Study of Perceived Global Future Scale: A Study among Society from
Turkey
Gönül Bodur a* and Arzu Kader Harmanci Seren
a

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Abstract
The aim of this study is to develop a data collection tool which targets to determine individuals’ perceptions of global future in
the aspects of education, environment, health and technology. This is a methodological study. The study was carried out on 87 0
individuals who agreed to participate in Istanbul. Data collection form consisted of Information Form and Perceived Global
Future Scale sections. Percentage, item total score correlation, exploratory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were
used for data analyses. The mean age of the participants was 28.10±10.56 and 66.8% of them were women, 28.6% of them were
married, 68.4% had a bachelor degree. The scale was separated into seven factor groups and the Cronbach's alpha coefficient
total was found to be 0.93. As the result of the analyses, it can be claimed that the Perceived Global Future Scale consisting of 36
items and seven dimensions, is a valid and reliable tool.
Keywords: Perceived future, Foresight, Health, Technology, Community, Reliability and validity
* Corresponding author.
E-mail address: gnlbodur@istanbul.edu.tr

Determining the Quality of Life of Children and Teenagers between the Age of 8-16 Who Have
Otism Spectrum Disorder Whether They Doing Sports or Not
Aylin Engina*, Ayşe Aslı Honçaa and Fevzi Dalkiliç a
a Kastamonu

Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastamonu,37100,Turkey

Abstract
The aim of this research is evaluate the life quality and of child and teenagers with otism spectrum disorder if they interested in
sports or not and point out whether the life quality levels, gender, age, family’s education level, familys income makes a
difference or not. As a data collecting tool, 8-16 age form of scale of life quality for kids and general health purposes which is
developed by Eapen and ark(2014) and tested by Börte and friends(2008). When analyzing the datas, descriptive statistic
methods, T test and one way variance analysis ANOVA. As a result, when look at the OYKA parent score averages, it is seen
that parent’s life quality is above the average. Also family’s life quality levels is not efected ed by child’s ages,family’s incomes
and childs interest in sports.
Keywords: Otistic disorder, life quality, sports
* Corresponding author.
E-mail address: aylnengnn@gmail.com
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Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Spor Tesislerinin Algılanan Memnuniyet
Düzeylerinin İncelenmesi
Ferdi Şekertağa, Murat Saria, Betül Yorguna* ve Akın Çelika
a Trabzon

Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Trabzon, Türkiye

Öz
Bu çalışmada spor tesislerinin algılanan memnuniyet düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma İl Müdürlüğü
binasında görev yapan personellerin yanı sıra 6 Spor Salonu, 1 Atletizm Stadyumu, 1 Kapalı yüzme Havuzu, 1 Kort Tenisi
Kompleksi ve Trabzon Türkiye Olimpik hazırlık Merkezinde çalışan ve kullanan toplam 253 katılımcıya uygulanmıştır.
Katılımcıları 82 antrenör ve 171 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmanın amaç ve kapsamı göz önünde bulundurularak, nicel
araştırma yöntemi genel tarama modeli araştırma için uygun görülmüştür.Araştırmada Spor Salonu Memnuniyet Anketi
kullanılmıştır. İncelenen tesislerdeki fiziki, ulaşım, temizlik ve idari açısından sportif katılıma yeterli seviyede olduğu fakat
düşük gelirli katılımcıların ulaşım konusunda diğer gelir düzeyi katılımcılara göre zorluk çektikleri ortaya çıkmıştır. Şehir
merkezi ve merkez ilçelerde etkili bir yapılaşma olan spor tesislerinin memnuniyet düzeylerini incelediğimizde, farklı yaş ve
meslek grupları katılımcıların genel olarak memnuniyet seviyelerinin yüksek çıktığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gençlik ve Spor Müdürlüğü; spor; spor tesisi; memnuniyet.
* Sorumlu yazar.
e-posta: betulyorgun@anadolu.edu.tr

Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterliliklerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi (Van İl Örneği)
Atike Yılmaza, Hüseyin Kırımoğlua ve Mustafa Yamanyurta
a Muş

Alparslan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muş, Türkiye

Öz
Bu araştırma, beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun oynatma öz yeterliliklerinin çeşitli
değişkenler açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
örneklem grubunu, Van merkezde görev yapan 314 öğretmen (sınıf öğretmeni 159, beden eğitimi öğretmeni 155)
oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, Altınkök ve Yılmaz tarafından (2018) geliştirilen ‘Eğitsel Oyun Oynatma Özyeterlilik
Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde normal dağılım göstermediğinden ikili değişkenler için Mann Whitney U, üçlü
değişkenler için Kruskall Wallis testi yapılmıştır. Elde edilen bulgularda, yaş, branş, çalışılan kademe, oyun oynamayı tercih
ettiği yer değişkenleri açısından genel ortalama ve planlama alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunurken uygulama ve
değerlendirme alt boyutlarında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Cinsiyet, meslek yılı, spor salonu olma durumu ve hangi tür
oyunları tercih ettikleri değişkenleri açısından ise genel ortalamada, plnlama ve değerlendirme alt boyutları açısından anlam lı
bir farklılık çıkmazken, uygulama alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Oyun sonrası kendilerini değerlendirme
değişkeni açısından ise genel ortalama ve üç alt boyut açısından anlamlı sonuç çıkmıştır. Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor
öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun oynatma yeterliliklerinde planlama, uygulama ve değerlendirme
aşamalarında eksikliklerinin olduğu, bu eksikliklerin beden eğitimi ve spor öğretmenlerin de daha fazla görüldüğü
belirlenmiştir. Bu manada hizmet içi kurslarla öğretenlerin gelişimlerinin desteklenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: eğitsel oyun, öz yeterlilik, öğretmen
* Sorumlu yazar.
e-posta: atiketan@gmail.com
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Eğitsel Oyunların Lise Öğrencilerinin Esneklikleri Üzerine Etkisi
Eyyüp Subaşıa, Atike Yılmaza ve Hüseyin Kırımoğlua
a Muş

Alparslan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muş, Türkiye

Öz
Bu çalışma eğitsel oyunların lise öğrencilerinin esneklikleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırmaya Muş ili Spor Lisesi ve Anadolu Lisesi 9.,10.,11. ve 12. Sınıf spor yapan öğrencilerinden toplamda (153 deney, 15 7
kontrol) 300 öğrenci katılmıştır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini
katılımcılara otur-eriş, ön test ve 8 hafta sonunda son test uygulanmıştır. Araştırmanın analizinde SPSS 17 programında, de ney
ve kontrol grubu katılımcıların grup içerisindeki gelişimleri, çalışmanın başında ve sonunda ön test ve son testler arasındaki
farklılığın tespiti için eşleştirilmiş Wilcoxon Testi ile 0.05 anlamlılık seviyesinde değerlendirilmiştir. Bağımsız grupların
karşılaştırılması ise; çalışmanın başında ve sonunda ön test ve son testler arasındaki farklılığın tespiti için Mann-Whitney U
Testi’ ile 0.05 anlamlılık seviyesinde değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerde deney grubu ön -son test anlamlı farklılık tespit
edilmiş olup kontrol grubu ön-son test sonucunda anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Sonuç olarak lise öğrencilerine yönelik
oynatılan eğitsel oyunların esnekliklerini geliştirmeye katkı sağladığını söyleyebiliriz..
Anahtar Kelimeler: eğitsel oyun, lise, esneklik
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı Düzeyi
Zühal Yurtsızoğlua ve Mücahit Fişnea
a Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi, BESYO, Spor Yöneticiliği Bölümü, Türkiye

Öz
Spor ekonomisinin boyutlarının hızla büyümesi; kulüplerin, spor işletmelerinin, spor organizasyonlarının ekonomik
koşullarında ve hacimlerde değişimlere neden olmuştur. Bu değişim yöneticilerin ve spor çalışanlarının sorumluluklarını
arttırmaktadır. Spor endüstrisinde etkinlik ve organizasyonlarına karar verilirken, yöneticilerin ve çalışanların ekonomik
düzeydeki bilgileri ön plana çıkmaktadır. Ekonomik anlamda isabetli kararların verilebilmesi için, ekonomik gelişmelerin takip
edilme becerisi ve spor çalışanlarının ekonomi okuryazarlığı seviyeleri önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada; spor sektöründe,
kulüplerde, spor işletmelerinde ve spor organizasyonlarında istihdam edilmek üzere yetiştirilen spor yöneticileri, beden eğitimi
öğretmenleri ve antrenörlerin ekonomi bilgilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla beden eğitimi ve spor
yüksekokulunda öğrenim gören 400 öğrenciye ekonomi okuryazarlık ölçeği uygulanmıştır. Çalışmada, ekonomi okuryazarlığı
alt boyutlarına ilişkin ortalamalarının yas, cinsiyet, eğitim görülen sınıf gibi çeşitli değişkenlere göre farklılaştığı bulgusuna
ulaşılmıştır. Katılımcıların ekonomi okuryazarlığı alt boyut puan ortalamaları düşük ve orta düzeydedir.
Anahtar Kelimeler: Spor, ekonomi, Spor fakültesi, Ekonomi okuryazarlığı,
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The Challenge of Building Interpersonal Skills in Future Doctors
Nino Tebidzea* and Nana Mazmishvilib
a Assistant of Basic Science Directions at BAU International Medical University, Batumi; PHD student of Clinical and Translational
Medicine (faculty of Medicine) at Tbilisi State University; bDoctor of Philology; Assistant Professor at the Department of European Studies
at Batumi Shota Rustaveli State University (BSU)

Abstract
Health is in the list of the sustainable goals of the world. Despite the dynamic developments in the healthcare, there are st ill
areas yet remained beyond the proper level as regards professionalism and high standard. This is particularly obvious when it
comes to professional communication led by doctors that often tend to be the subject of concern and discussion among the key
stakeholders in the field of medicine. The presented research addresses the challenge of an effective and smooth communication
process between the doctors and the patients. The observations of the cases in the above mentioned context as well as the stories
heard from the local community of Ajara Autonomous Republic, Georgia, revealed less promising, in terms of effective follow
up of the treatment, status of the doctor-patient relationship picture. In other words, lack of interpersonal skills in doctors
appears to be a critical problem in the country resulting in mistrust and discontent of the patients. T his is true for the Ajara
Region too. The research is aimed at identification of the concrete drawbacks in the doctor-patient communication, providing a
comprehensive classification of the typical signs of unprofessional performance and draw some useful re commendations on the
level of the educational programme and the teaching/learning methods that could contribute to the enhancement of the abilitie s
to facilitate the communication with the patients and help develop the skills that are of outmost importance and demanded on
the labor market.
Keywords: interpersonal skills, communication, health education
* Corresponding author.
E-mail address: nino.tebidze@bauinternational.edu.ge

Using Simulated Patients in Medical and Health Professions Education
Albena Gayef
Trakya University Faculty of Medicine, Department of Medical Education, Edirne, Turkey
Abstract
Interactive methods, which are one of the effective training methods used in medical and health professions education, enable
students to participate actively in the learning process. In this context, simulated patients can be used in simulation applications
which are interactive methods. The simulated patient is an educated person to revive and present the real patient scenario and
offers a safe learning opportunity based on experience in a virtual or laboratory environment prior to the real patient
environment. This application enables to students to increase knowledge and skill level, self-efficacy, motivation and selfconfidence, and improves clinical decision making and communication skills. The aim of this study is to review simulated
patient applications in medicine and health sciences education.
Keywords: Simulated Patient, Medical Education, Health Professions Education
* Corresponding author.
E-mail address: albenag77@gmail.com

Team Based Learning in Medical Education
Albena Gayef
Trakya University Faculty of Medicine, Department of Medical Education, Edirne, Turkey
Abstract
Team based learning is an active, student-centered method applied in a group of 5-7 students with the management of a trainer
who is a specialist. Team based learning is an active learning strategy in medical education. There are three stages in the t eam
based learning method: preparation, display of readiness and implementation. In this study, the basic principles of team based
learning, the advantages of the method and the difficulties encountered in practice are discussed.
Keywords: Learning, team based learning, medical education
* Corresponding author.
E-mail address: albenag77@gmail.com
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Tokat İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin
Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İdris Odabaşa* ve Fikret Ramazanoğlub
a Sakarya

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya; bSakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya

Öz
Günümüzde en önemli ve en zor mesleklerden olan öğretmenlikte mesleki tükenmişliğin her geçen gün arttığı görülmektedir.
Bu tükenmişlik boyutunun benden eğitimi öğretmenlerinde daha fazla olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında, bu
çalışmanın amacı, Tokat ilinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesidir.
Araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişliğini değerlendirmek üzere Maslach ve Jackson (1981) tarafından
geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri (MTE) kullanılmıştır. Orijinali yedili likert tipi bir ölçek olan bu araç toplam 2 2
madde ve üç alt ölçekten meydana gelmektedir. Tükenmişlik alt boyutları; Duygusal Tükenme, Kişisel Başarı ve
Duyarsızlaşmadır. Yine öğretmenlerin genel bilgilerini almak için araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu
kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi esnasında SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin
dağılımlarını belirlemek için yüzde yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının normal dağılım gösterip göstermediği
test etmek amacı ile Skewness - Kurtosis testi yapılmış ve bunun sonunda Maslach Tükenmişlik Envanteri Eğitimci ölçeğinin
tüm alt boyutların normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Buna göre α = 0.05 anlamlılık düzeyinde 2 değişkenli
veriler için T-testi, 2’den fazla değişkenler için ise Anova testi, uygulanmıştır. Çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin
büyük bir kısmının erkek öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. Yaş ve medeni durum olarak bazı alt boyutlarda istatistiksel
olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Cinsiyet değişkenine göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık
tespit edilememiştir (p>0.05).
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Bedensel Engelli Sporcuların Olumlu Düşünme Düzeyleri İle Yaşama Bağlılık Düzeylerinin
Çeşitli Değişkenliklere Göre Karşılaştırılması
Mehmet Koç1*, Aydıner Birsin Yıldız2, Gözde Algün Doğu2 ve Cuma Ece3
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Öz
Bu çalışmanın amacı, bedensel engelli sporcuların olumlu düşünme düzeyleri ile yaşam bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi
ortaya koymaktır. Araştırmaya Türkiye’de bulunan bedensel engelli sporculardan 49 erkek ve 38 kadın sporcu olmak üzere
toplam 87 sporcu gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Uğur ve Akın, 2015 tarafından
geçerlilik güvenirliği yapılan ve beşli dereceleme ölçeği olan Yaşam Bağlılığı Ölçeği ile Akın ve arkadaşları tarafından 2015
yılında geçerlilik güvenirliği yapılan ve üçlü dereceleme ölçeği olan Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeği kullanılmıştır . Elde
edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını
öğrenmek için tek örneklem “Shapiro-Wilk’s” testi ve istatistiksel analizleri ise Independent T Test, One Way Anova Analizi
analizleri yapılmıştır. Olumlu düşünme becerisi ve yaşam bağlılığı toplam puanları arasındaki ilişki pearson korelasyon
katsayısı ile hesaplanmıştır. Araştırmanın sonunda bedensel engelli sporcuların olumlu düşünme düzeylerinin cinsiyet, yaş,
ikamet ve yapmış olduğu spor türüne göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). Bedensel
engelli sporcuların yaşama bağlılığında cinsiyet, yaş, ikamet ve yapmış olduğu spor türüne göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık göstermediği bulunmuştur (p>0.05). Sonuç olarak bedensel engelli sporcuların olumlu düşünme ve yaşama bağlılığı
düzeylerinde cinsiyet, yaş, ikamet ve yapmış olduğu spor türünün önemli birer belirleyici olmadığı düşünülmüştür.
Korelasyon analizi sonunda ise, olumlu düşünme ve yaşam bağlılığı arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu ortaya
saptanmıştır.
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Okul Takımlarına Katılan Öğrencilerin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Yusuf Soylu, Erşan Arslan, Bülent Kilit, Mehmet Ali Kılıç ve Osman Yılmaz
Siirt Üniversitesi
Öz
Bu araştırmanın amacı, Gaziantep Nurdağı ilçesinde okul takımlarına katılan öğrencilerin dijital oyun bağımlılıklarının farkl ı
değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya, farklı okullarda öğrenim gören 309 (168 erkek ve 141 kız) öğrenci gönüllü
olarak katılmıştır. Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlan kişisel bilgi formu ve dijital oyun bağımlılığı düzeylerini
belirlemek amacıyla, Lemmens, Valkenburg ve Peter (2009) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Irmak ve Erdoğan
(2015) tarafından yapılan Dijital Oyun Bağımlılığı ölçeği kısa formu kullanılmıştır. Ölçek 7 soru ve 5’li likert tipi bir ölçektir.
Verilerin analizinde, SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, cinsiyet, yaş, evde bilgisayar
olma/olmama, oyun süresi ve oyun zamanı değişkenlerine göre, gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, cinsiyet ve yaş değişkenlerine gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı ve evde bilgisayar
olma/olmama, oyun süresi ve oyun zamanı değişkenleri açsından gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Evde
bilgisayara sahip öğrencilerin, günde 3 saat ve fazla oyun oynayan öğrencilerin ve gece oyun oynamayı tercih eden öğrencilerin
çok daha fazla oyun bağımlılığına sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: dijital oyun bağımlılığı, öğrenci, oyun süresi
* Sorumlu yazar.
e-posta: yusufnumanefendioglu@gmail.com; mali_can_812@hotmail.com

Kick Boks ve Muay Thai Sporcularının Spor Karakterinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
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Öz
Bu çalışma, Üniversiteler Federeasyonu Kick Boks ve Muay Thai müsabakalarında yer alan sporcuların spor karakterlerinin yaş,
cinsiyet, branş ve milli sporcu olma durumu gibi bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Jang
(2013) tarafından geliştirilen “Spor Karakter Ölçeği” (Sport Character Scale) kullanılmıştır. Spor karakterinin; dürüstlük, antisosyal, merhamet, sportmenlik ve adalet boyutları ele alınmıştır. Çalışmamızda Üniversiteler Federeasyonu Kick Boks ve Muay
Thai müsabakalarında yer alan sporculardan random yöntemi ile belirlenen n=162 erkek (%63,8), n=92 kadın (%36,2) toplamda
254 sporcu grubuna anket uygulanmıştır. Böylece Kick Boks ve Muay Thai sporcularının spor karakteri boyutu incelenmiştir.
Verilerin analizi için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinden elde edilen bulgular tablo şeklinde
gösterilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; araştırmaya katılan sporcuların
demografik bilgileri, ikinci bölümde ise dürüstlük, anti-sosyal, merhamet, sportmenlik ve adalet gibi alt boyutları olan spor
karakterinin çerçevesi açıklanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda Kick Boks ve Muay Thai sporcularının sınıf, gelir
düzeyi, branş ve milli sporcu olma süreleri incelendiğinde; spor karakter ölçeği alt boyutları açısından anlamlı farklılıklar
olduğu gözlemlenirken, yaş cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, milli sporcu olma durumu, spor yapma süresi ve en iyi derece
değişkenleri açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan bu araştırma dövüş sporu yapan sporcuların
spor karakterleri açısından sonraki çalışmalara öncülük edeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Karakter, Üniversite, Dövüş Sporları
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Kick Boks ve Muay Thai Sporcularının Zihinsel Antrenmanın Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Murat Özmaden1, Yasin Yıldız1, Erkin Kara2 ve Dilay Emiroğlu2
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Öz
Bu çalışma, Üniversiteler Federeasyonu Kick Boks ve Muay Thai müsabakalarında yer alan sporcuların zihinsel antrenmanının
yaş, cinsiyet, branş ve milli sporcu olma durumu gibi bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada
Behnke, Tomczak, Kazcmarek, Komar ve Gracz (2017) tarafından Vealey (2007) modeline dayanarak geliştirilen Sporda Zihinsel
Antrenman Envanteri (The Sport Mental Training Questionnaire), zihinsel beceriler ve zihinsel teknikler arasındaki ayrımı
açıklayan kapsamlı zihinsel antrenman envanteri kullanılmıştır. Zihinsel antrenmanın; zihinsel temel beceriler, zihinsel
performans beceriler, kişilerarası beceriler, kendinle konuşma (içsel konuşma), zihinsel canlandırma boyutları ele alınmıştır.
Çalışmamızda Üniversiteler Federeasyonu kick boks ve muay thai müsabakalarında yer alan sporculardan random yöntemi ile
belirlenen n=162 erkek (%63,8), n=92 kadın (%36,2) toplamda 254 sporcu grubuna anket uygulanmıştır. Böylece Kick Boks ve
Muay Thai sporcularının zihinsel antrenman boyutu incelenmiştir. Verilerin analizi için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır.
Verilerin çözümlenmesinden elde edilen bulgular tablo şeklinde gösterilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışma iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde; araştırmaya katılan sporcuların demografik bilgileri, ikinci bölümde ise zihinsel temel beceriler,
zihinsel performans beceriler, kişilerarası beceriler, kendinle konuşma (içsel konuşma), zihinsel canlandırma gibi alt boyutl arı
olan zihinsel antrenman çerçevesi açıklanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda Kick Boks ve Muay Thai sporcularının yaş,
branş, bölüm ve milli sporcu olma süresi gibi bazı değişkenleri incelendiğinde; zihinsel temel beceriler, zihinsel performans
beceriler, kişilerarası beceriler, kendinle konuşma ve zihinsel canlandırma alt boyutları açısından anlam lı farklılıklar olduğu
gözlemlenirken, cinsiyet ve gelir düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zihinsel Antrenman, Üniversite, Kick Boks, Muay Thai
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Öz
Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma tar ama
modelleri içinde yer alan betimsel tarama türünde bir araştırmadır. Araştırma, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı birinci yarıyılında,
Rize il merkezindeki farklı liselerde öğrenim gören 95’i kadın, 93’ü erkek olmak üzere toplam 188 lise öğrencisi üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile Yılmaz
ve Güven (2018) tarafından geliştirilen “Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmanın bağımlı değişkenini ders dışı sportif etkinliklere yönelik tutum, bağımsız değişkenlerini ise cinsiyet, sınıf ve
akademik ortalama oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, cinsiyete ile ders dışı sportif etkinliklere yönelik tutum
arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Sınıf seviyesi ile duyuşsal alt boyut arasında anlamlı bir farklılık görüldü. Genel not
ortalamsı ile bilişsel alt boyut arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Ders dışı sportif etkinlik; tutum; ortaöğretim; öğrenci.
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Farklı Öğrenme Antrenmanlarının Basketbolcularda Oluşturduğu Merkezi Sinir Sistemi
Yanıtlarının İncelenmesi
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Öz
Bu araştırmanın amacı farklı öğrenme antrenmanlarının basketbolcularda oluşturduğu merkezi sinir sistemi yanıtlarının
incelemektir. Araştırmaya yaşları 16 olan 10 oyuncu katılmıştır. Deneklere 8 hafta boyunca hafta 2 gün farklılıkla öğrenme
antrenmanları uygulanmıştır. Deneklerin algılayış biçimlerini ne derecede etki edeceğini merkezi sinir sistemi (MSS) yanıtları
özelinde gözlenmiştir. 16 kanallı V-AMP kullanarak hafıza süreleri EEG ile eşzamanlı olarak ölçülmüştür.
EEG(elektroensefalografi) ölçümleme ile egzersiz programı öncesinde ve 8 haftalık egzersiz programının tamamlanması
sonrasında olaya ilişkin potansiyel (OİP) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın EEG verileri, BrainVision Analyzer 2.0
(Brain Products TM, Almanya) kullanılarak ön işlemden geçirilmiştir. İşlenen ham EEG verileri MATLAB ortamında her denek
için ortalanarak OİP serileri elde edilmiş ve sonrasında sürekli dalgacık dönüşümü kullanılarak zaman frekans analizi
gerçekleştirilmiştir. Zaman frekans analizi sonrasında uyarandan yaklaşık 300 ile 500 milisaniye sonra gözlenen, P300 bileşeni
farklı frekans bantlarındaki karşılıkları için ön test ve son test karşılaştırması Wilcoxon testi ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonucunda reaksiyon süreleri ortalama bazda son testde gelişmiş olsada, istatistiksel anlamlılık (P>0.05) seviyesine
ulaşamamıştır. Benzer şekilde, alfa ve beta bantlarında P300 bileşeni ön ve son test arasında farklılaşmadığı gözlenmiştir. D elta
bandında P3 kanalında, teta bandında ise P3 ve C3 kanallarında P300 bileşeninin ön ve son test arasında anlamlı derecede
farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Basketbolda farklılıkla öğrenme, olaya ilişkin potansiyel, P300
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Sporcu Velilerinin Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerinin Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi (Jimnastik Örneği)
Tolga Havuç*, Kürşad Sertbaş** ve Tolga Kaan Bahadır***
*Kocaeli Üniversitesi-Yükseklisans Öğrencisi.-Kocaeli-41000-Türkiye; **Kocaeli Üniversitesi-Doçent Dr.-Kocaeli-41000-Türkiye;
***Kocaeli Üniversitesi-Öğretim Görevlisi Dr.-Kocaeli-41000-Türkiye
Öz
Bu araştırmanın amacı çocukları jimnastikle ilgilenen velilerin duygusal zekaları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri bazı
değişkenler açısından incelemektir. Araştırma grubunu Kocaeli ilinde çocukları jimnastikle ilgilenen kadın(n=62), erkek(n=60)
toplamda (n=122) sporcu velisinden oluşmaktadır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan velilerin
demografik bilgilerinin yanı sıra “Duygusal Zekâ Ölçeği” ve “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” veri toplama aracı olarak uygulanmıştı r.
Verilerin analizinde frekans (n) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca araştırmada değişkenler arasındaki farkı
bulabilmek amacıyla bağımsız T-testi, Anova testi ve korelasyon (r istatistiği) testleri yapılmıştır. Araştırmanın anlam düzeyi p<
0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında araştırmanın değişkenlerinden cinsiyet, gelir düzeyi ve
velilerin daha önceden lisanslı spor yapma durumlarına göre duygusal zeka durumları ve örgütsel bağlılık düzeylerine göre
anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Spor, jimnastik, duygusal zeka
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Evaluation of the Intern Nursing Students’ Clinical Competence of the Management of
Subcutaneous Drug Administration by Using Mini-CEX in Simulation
Derya Uzelli Yılmaza, Esra Akın Korhana, Sevil Hamarat Tuncalıb*and Sinem Çalışkanb
a

Izmir Kâtip Çelebi University, Faculty of Health Sciences Department of Fundamental of Nursing, Balatçık Mahallesi Airport Ş osesi Street,
AOSB, Izmir, 35620, Turkey; bIzmir Kâtip Çelebi University, Institute of Health Sciences Department of Fundamental of Nursing, Masters’
Student, Balatçık Mahallesi Airport Şosesi Street, AOSB, Izmir, 35620, Turkey

Abstract
This study was conducted to evaluate the intern nursing students’ competence levels of the management of subcuta neous drug
administration by using Mini-CEX in simulation. This study was conducted with 66 final year students. The standardized
patient simulated an adult patient. Ecchymose areas were formed with the moulage to increase reality. The students'
performance were evaluated simultaneously with the Mini-CEX form and the students' satisfaction levels towards their
experiences were measured. The mean score on the whole Mini-CEX was 6.13±1.20. In this study, it was found that students had
a moderate level of proficiency on the simulation of management of subcutaneous drug administration. The data obtained from
this study supported the use of mini‑CEX simulation in nursing education, but more comprehensive studies are still required.
We have suggested that nursing trainer find the mini‑CEX useful; future studies should be conducted to understand how it
could be improved and used more effectively.
Keywords: Clinical competence, nursing education, mini‑CEX, simulation, standardized patient, moulage
* Corresponding author.
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Use of Moulage to Evaluate Student Assessment of Pressure Ulcers Accurate Staging
Derya Uzelli Yılmaza, Esra Akın Korhana, Duygu Yıldırıma, Sinem Çalışkanb and Sevil Hamarat
Tuncalıb
a
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AOSB, Izmir, 35620, Turkey; bIzmir Kâtip Çelebi University, Institute of Health Sciences Department of Fundamental of Nursing, Masters’
Student, Balatçık Mahallesi Airport Şosesi Street, AOSB, Izmir, 35620, Turkey

Abstract
Bridging the gap between theory and practice in nursing education is a crucial for students’ clinical competency. Patient sa fety,
ethical considerations, scarce of clinical environment concerns are the obstacles for students’ improvement . So that evaluating
students’ clinical competency and outcomes with high fidelity approach are considered more efficient by simulating clinical
environment. One of the realistic simulation method, moulage which is a make-up technique to emulate physical an emotional
changes, may be an instrument for creating the environment. In this study, it is aimed to determine the level of competencies of
the patient with the correct staging of pressure ulcers in which the nursing environments do not have sufficient opportunities
for students to experience, and also to examine the satisfaction of the students with regard to the application of the information.
A descriptive study design was conducted the final year intern students of a nursing school between May-June 2019 (n=66).
Inclusion criteria; participating voluntarily, completing the same theoretical and practical education, having clinical exper ience
and evaluation skills for pressure ulcers. Firstly, the students were completely informed about the study process; the volunteers
were invited to participate in the study. The standardized patient was simulated a home-care adult patient who admitted to the
clinic recently. Pressure ulcer areas were formed with the moulage to increase reality. Pressure ulcer evaluation, satisfaction of
the students were measured. The mean age of the students was 22.12±0.81; 75.8% (n=50) of them were women. The mean score
of the satisfaction level of the students was 22.80±2.98. There is no significant difference between gender and satisfaction scores.
The first simulated patients’ right tibial area was formed with fourth stage of pressure ulcer and on the left tibial area it was
formed a third stage of pressure ulcer. In this study, it was found that 83,3% of the students’ identified the fourth stage of ulcer,
and 86.4% of the them identified the third stage of ulcer correctly. Another simulated patient had first stage of ulcer on the right,
and on the left wrist; second stage of ulcer on the right ankle. 98,5% of the students were recognize the first stage of the ulcer,
87,9% of the students were recognize second stage of the pressure ulcer correctly. According to the this study, nusing students’
competency and knowledge are high level to implement to the clinical environment. It has been seen that simulation of
standardized patient with moulage application is efficient tool for pressure ulcer staging. Additionally, high levels of student
satisfaction may show that simulating the real environment can improve students’ outcomes. This study refers to proceed for
futher studies to implement simulation methıod as teaching and training tool in nursing education.
Keywords: Clinical competence, nursing education, pressure ulcer, simulation, standardized patient, moulage
* Corresponding author.
E-mail address: hamarat.sevil@gmail.com
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Farklı Disiplinlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sporu Seyretmedeki Güdülenmeyi Etkileyen
Faktörlerin İncelenmesi (İstanbul Esenyurt Üniversitesi Örneği)
Ramazan Sanlav ve Fırat Safran Ulusoy
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Öz
Spor seyircilerinin spor yarışmalarını seyrederken hangi güdüleyici faktörlerden etkilendiğini ve bu faktörler arasında bulunan
ilişkileri araştırmak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nda (BESYO) öğrenim gören öğrenciler ile üniversiteye bağlı diğer fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören
öğrencilerin, sporu seyretmedeki güdülenmelerini etkileyen sebepleri inceleyerek ve karşılaştırma yapmaktır. Araştırmanın
evrenini, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde 2018-2019 yılında öğrenim gören lisans öğrencileri oluşturacaktır. Trail tarafından
2008 yılında geliştirilen Spor Tüketim Ölçeği anket formu kullanılacaktır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yürüten
Erdeveciler ve arkadaşları (2018), geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 217 + 217 toplamda 434 spor katılımcısı ve izleyicisi
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Geçerlilik ve güvenirliğin belirlenmesi amacıyla açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısından yararlanılmıştır. Trail’in anket formunda 28 adet soru bulunmaktadır. Sorular 7’li
Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır Alt boyutların anketteki sorulara dağılımı ise şu şekildedir: Başarı ile ilgili sorular 6 , 17,18;
estetik ile ilgili sorular 12, 22, 25; drama ile ilgili sorular 5, 8, 13; kaçış ile ilgili sorular 19, 23,26; bilgi ile ilgili sorular 3, 10, 21;
yetenek ile ilgili sorular 1, 16, 27; sosyal etkileşim ile ilgili sorular 2, 11, 14, 24; fiziksel çekicilik ile ilgili sorula r 4, 15, 28 ve
agresiflikten hoşlanma ile ilgili sorular 7, 9, 20 olarak belirlenmiştir. Yaptığımız çalışmada katılımcıların ki-kare değerlerini
incelediğimizde genel olarak değerlerde benzerlik göstermekte fakat tablo 11-12-13-30 da anlamlılık görülmektedir. Tablo 11’de
(χ2 = 18,819; p= ,004). Besyo bölümündeki öğrencilerin sporcuların performanslarını seyretmek ilgimi çeker ile ilgili ifadeye
farklı bölümlerdeki öğrencilere göre daha fazla oranda katıldıkları söylenebilir.Tablo 12’de (χ2 = 13,643; p= ,034). Besyo
bölümündeki öğrencilerin diğer insanlarla sosyalleşmek için seyrederim ile ilgili ifadeye farklı bölümlerdeki öğrencilere göre
daha fazla oranda katıldıkları söylenebilir. Tablo 13’de (χ2 = 17,056; p= ,009). Besyo bölümündeki öğrencilerin spor etkinliği
hakkındaki bilgimi arttırdığı için seyrederim ile ilgili ifadeye farklı bölümlerdeki öğrencilere göre daha fazla oranda katıldıkları
söylenebilir. Tablo 30’ da. (χ2 = 17,212; P=,009). Katılımcılar sert ve savaşılan yarışmalardan zevk alırım ile ilgili ifadeye farklı
bölümlerdeki öğrencilere göre daha fazla oranda katıldıkları söylenebilir. Sonuç olarak ölçek verileri üzerinde yapılan istatistik
analizlerin ışığında oluşturulan spor tüketimi ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu ifade etmek mümkündür. Haftada 2-3
kez spor yapan katılımcıların sporu seyretmedeki güdülenme düzeylerinin, haftada 1 kez ve ayda 2-3 kez spor yapan
katılımcılara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Spor yapma sıklığı arttıkça katılımcıların sporu seyretmedeki
güdülenme düzeylerinin anlamlı derecede arttığı görülmektedir. Üniversite son sınıfta olan katılımcıların sosyal etkileşime
yönelik güdülenme düzeylerinin, üniversite ikinci sınıfta olan katılımcılardan anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: spor seyircileri, güdülenme, lisans öğrencileri
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Fiziksel Yapıyla Denge Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kocaeli Hayrettin Gürsoy
Spor Lisesi Örneği
Bergün Meriç Bingül, Cemre Can Akkaya ve Hakan Tan
Kocaeli Üniversitesi, Turkey
Öz
Bu çalışma, fiziksel yapının denge performansı ile olan ilişkisinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya 16-17 yaş grubu
11 kadın( yaş 16,27±0.46 yıl, boy 163,55±2,60 cm vücut ağırlığı ortalaması 53,88±8,75) ve 19 erkek ( yaş ortalaması 16,55±0,51 boy
ortalaması 171,8±4,85 vücut ağırlığı ortalaması 65,45±7,23) toplam 30 gönüllü spor lisesi öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar dan
antromopetrik ölçümler, (deri kıvrım kalınlıkları, kemik uzunlukları, çap ve çevre ölçümleri) ve flamingo denge testi ölçümleri
alındı. Somatotip özelliklerini belirlemek için Heath – Carter yöntemi kullanılmıştır. Fiziksel yapı indeksleri (kalça indeks,
cormique indeks, acromi- iliacus indeks, martin indeks, göğüs çevre indeks) hesaplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 Paket programı
ile fiziksel yapıyla denge performansları arasında ki ilişkinin belirlenmesi için çok değişkenli korelasyonel yöntem
uygulanmıştır. Kadın sporcuların somatotip ortalaması 2,51-2,95-3,18 (dengeli somatotip), erkek sporcuların somatotip
ortalamaları 2,10-4,15-2,81 (dengeli mezomorf) bulunmuştur. Hem erkek hem kadınlarda somatotip yapıları ile dengeleri
arasında ilişki bulunmamıştır (p>0,05) Fiziksel yapının denge performansı üzerinde etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: denge, antropometri, somatotip, morfolojik özellikler, spor lisesi
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İstanbul Okçular Tekkesinin Fair Play Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi
Serkan Necati Metina , Fikret Ramazanoğlua , Elif Tuğçe Kavasa
a

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya

Öz
Fair Play; eşitlik, alçak gönüllülük, erdemlilik, doğruluk v.b. gibi içinde birçok anlam bulunduran bir kavramdır. William
Shakespeare fair play’i fırsat eşitliği olarak tanımlamaktadır. Fair Play’in sporla ilgili ilk kullanımlarına 17. Yüzyılda görülmeye
başlanırken, spor diline girişi 18. Yüzyılda gerçekleşmiştir. Fair Play davranışının sporda görünümüne ise Eski Yunan olimpiy at
oyunları ve Orta Çağda yapılan şövalye turnuvalarında rastlanılmaktadır. İstanbul Okçular Tekkesi, İstanbul’un fethinden
sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur ve kuruluşundan itibaren ok meydanında mesleği ve rütbesi ne olursa
olsun herkese aynı muamele uygulanmaktaydı. Oluşabilecek hukuki anlaşmazlıkların karara bağlanması için görevli meydan
kadısı bulunmaktaydı. Okçular tekkesinde menzil açmak veya atmak için öncelikle kabza almak, kabza almak için ise pişrev
oku ile 900 gez, azmayiş oku ile 800 gez mesafeye ok atılması gerekmekteydi. Kabza almak isteyen Sultan dahi olsa bu mesafeye
ok atmak zorundaydı. Bir kemankeşin iyi ok atması tek başına kabza alması için yeterli değildi aynı zamanda ahlaki olarak da
iyi olması beklenmekteydi. Menzil atan her kim olursa olsun şahitler çağrılır ve onların şahitlikleri istenmekteydi. Ok
meydanında herkesin aynı şartlarda yarışması, aynı menzile aynı ok ile atması, hatta rüzgarın bile bu hususta dikkate alınması
ve kimsenin kendisine mevkisi için bir ayrıcalık beklememesi muazzam bir eşitliğin göstergesidir. Okçuluk risalelerinde
bulunan “ Burası er meydanıdır. Burada şah’ü geda birdir” sözü de bu eşitliğin göstergesidir. Dönemin sadrazamı Kara
Mustafa Paşa’nın ok meydanına her gelişinde “ Vezirliğim orada kaldı, şimdi aranızda herhangi biriyim” demesi de bu eşitliğe
duyulan saygının göstergesidir. Fişek (1985), “Yüz Soruda Türkiye Spor Tarihi” isimli eserinde spor tekkelerinde bulunan
sporcuların eğitiminin fair play’e dayandığını söylemiştir. Bu çalışmayla da, Okçular Tekkesinde eşitlik, alçak gönüllülük,
erdemlilik gibi fair playi tanımlamak için kullanılan birçok terimin okçular tekkesi bünyesinde de olduğu ve fair play
anlayışının okçular tekkesi içerisinde ki önemi kaynaklar ışığında elde edilen tespitler ve açıklamalarla izah edilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Fair play, okçular tekkesi, ok meydanı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Gençlik ve Spor Alanında Diğer Ülkeler ile İmzaladığı İşbirliği
Anlaşmaların İncelenmesi
Levent Atalı
Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Kampüsü, Kocaeli, Turkiye
Öz
Bu araştırmanın amacı Türkiye Cumhuriyetinin gençlik ve spor alanında diğer ülkeler ile imzaladığı işbirliği anlaşmalarının
içerik yönü ile incelenmesidir. Araştırmanın verileri, nitel araştırma desenine uygun olarak doküman incelemesi tekniği ile
toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş ve analiz edilen veriler çalışma
içeriğinde sunulmuştur. Çalışma kapsamında incelenecek anlaşmaların temin edilmesi için digital resmi gazete arşivinden
yararlanılmıştır. Resmi Gazete web sitesinin ilgili arama kısmından gençlik ve spor başlığını içeren anahtar kelimeleri ile arama
sonucu 10 ülke ile yapılan anlaşmaya ulaşılmıştır. Bu 10 ülke ile yapılan anlaşmaların içerik analizi “amaç”, “işbirliğinin
kapsamı”, “ülkelerin yükümlülükleri” ve “diğer ilgili maddeler” başlıkları altında gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak anlaşma
gerçekleştirilen ülkeler ile gençlik ve spor başlığı altında karşılıklı bir çok konuda işbirliği yapılabilmesi için yasal zem inin
hazırlandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: gençlik ve spor, anlaşmalar, uluslararası spor
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Seçimi Kazanan Belediye Başkanlarının Spor ve Rekreasyon Projelerinin İncelenmesi
Levent Atalı
Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Kampüsü, Kocaeli, Turkiye
Öz
Bu araştırmanın amacı Kocaeli ilinde seçimi kazanan belediye başkanlarının seçim beyannamesi kitapçıklarında spor ile ilgili
projelerinin hangi başlıklar olduğunun belirlenmesidir. Araştırmanın verileri, nitel araştırma desenine uygun olarak doküman
incelemesi tekniği ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş ve analiz
edilen veriler çalışma içeriğinde sunulmuştur. Çalışma kapsamında incelenecek olan seçim beyannameleri basılı olarak temin
edilmiştir. Elde edilen seçim beyannameleri tasarım açısından, içerdiği spor ve rekreasyon projelerinin çeşitliliği ve bütün
projeler içerisindeki payı boyutunda incelenmiştir. Sonuç olarak incelenen seçim beyannamesi içeriklerinin spor ve rekreasyon
tesisleri, spor hizmetleri ve diğer spor ve rekreasyon projelerini destekleyen proje başlıklarında oluştuğum tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: gençlik ve spor, anlaşmalar, uluslararası spor
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Geleneksel Kuvvet ve Güç İnterval Antrenman Yöntemlerinin Ağırlıklı Squat Sıçrama Hareketi
Esnasındaki Hız Parametrelerinin Gelişimine Etkisi
Harun Duran1, İbrahim Can2 ve Ali Kızılet1
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Öz
Bu çalışmanın amacı; geleneksel kuvvet ve güç interval antrenman yöntemlerinin ağırlıklı squat sıçrama hareketinin konsantrik
evresindeki hız parametrelerinin gelişimine etkilerini araştırmak ve hangi antrenman yönteminin hız parametrelerini daha iyi
geliştirdiğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim
görev ve aktif olarak spor yapmayan 30 erkek öğrenci (yaş: 20,8 ± 1,40 yıl; boy: 176,0 ± 5,17 cm; kilo: 69,6 ± 7,71 kg) bu çalışmaya
gönüllü olarak katıldı. Katılımcılar rastgele yöntem kullanılarak geleneksel kuvvet antrenman grubu (n=10, GKAG), güç
interval antrenman grubu (n=10, GİAG) ve kontrol grubu (n:10, KG) olmak üzere üç farklı gruba ayrılmıştır. Katılımcıların öntest ve son-test ölçümlerinde vücut ağırlıklarının %40 oranına denk gelen dış yükler kullanılarak ağırlıklı squat sıçrama (SSYük)
egzersizi uygulandı ve isoinertial bir hız dönüştürücü (T-Force dinamik ölçüm sistemi) yoluyla katılımcıların ortalama hız
(OH), ortalama itme hızı (OİH) ve zirve hız (ZH) değerleri elde edildi. Verilerin analizinde, Shapiro-Wilk normallik testi ve
SSYük hareketi esnasındaki hız parametrelerinin antrenman protokollerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğine bağımsız gruplar için iki yönlü varyans analizi (Two-Way ANOVA) kullanılarak elde edildi. Analiz sonuçlarına
göre; 6 haftalık antrenman protokollerinin ağırlıklı squat sıçrama hareketi esnasındaki hız parametrelerini geliştirdiği ama iki
antrenman grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı elde edildi (p>0.05). Sonuç olarak, hareket hızını
geliştirmek için her iki antrenman yönteminin de kullanılabileceği ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Antrenman, Kuvvet, Squat, Hız
* Sorumlu yazar.
e-posta: harunduran2929@gmail.com
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Sosyal Medya
Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği
Vahit Çirişa ve Rabia Sarıcaa
a

Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir, 40100, Türkiye

Öz
Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile sosyal medya bağımlılıkları
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nda öğrenim gören 97 bayan ve 164 erkek olmak üzere toplam 263 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri,
Riggio (1996) tarafından geliştirilen ve Koydemir (2006) tarafından kısa forma dönüştürülen sosyal beceri envanteri kısa form u
ile Şahin ve Yağcı (2017) tarafından geliştirilen sosyal medya bağımlılık ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Bunun yanı sıra
kişisel bilgi formu ile bazı değişkenlere ait bilgiler toplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin sosyal becerileri ile sosyal medya bağımlılıkları arasında
pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyet, sınıf düzeyi, gelir durumu değişkenleri açısından anlamlı farklılık
bulunmazken günlük internette geçirilen süre değişkeni açışından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Beceri; Sosyal Medya Bağımlılığı; Beden Eğitimi ve Spor
* Sorumlu yazar.
e-posta: vahitciris@gmail.com

The Role of ACTN3 Genotype in Personalization of Athletic Performance
Asuman Deveci Özkana*and Gamze Güney Eskilera
a Sakarya

University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Sakarya, Türkiye

Abstract
Athletic performance accounts for the mental and physical performances in any sporting activities. However, some factors play
an important role in strength, power, endurance, and coordination performance for athletes. Recent studies have focused on the
association between genetic factors and athletic performance due to the development of biomarkers to identify talented athletes.
In the literature, at least 120 genetic markers are associated with elite athlete performance. Alpha-actin-3 (ACTN3) gene, which
is the first structural skeletal-muscle gene, is related to speed and power performance in elite athletes and non-athletes. A
common polymorphism R577X (rs1815739) in this gene results in α-actinin-3 (ACTN3) deficiency and exercise adaption,
exercise recovery, and exercise-associated injury can be potentially affected by the ACTN3 R577X polymorphism. Therefore, the
purpose of this study is to discuss the role of the ACTN3 genotype in athletic performance and how to improve personalization
of exercise training programs according to ACTN3 status.
Keywords: Sports, ACTN3, Polymorphisms, Genetic.
* Corresponding author.
E-mail address: deveci@sakarya.edu.tr
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2017-2018 Öğretim Yılı “Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi” Uygulaması Çerçevesinde
Yüksek Beden Kitle İndeksi Değerine Sahip Öğrencilerdeki Değişimler
Pervin Arol1 ve İpek Eroğlu Kolayiş2
¹Adapazarı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Tığcılar Mahallesi, İpek Sokak No:19, 54100, Sakarya/Türkiye; 2Sakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Esentepe Kampüsü, 54100, Sakarya/Türkiye
Abstract
Yetersiz fiziksel aktivite, yanlış beslenme; şişmanlık, obezite gibi birçok hastalığa neden olmaktadır. Obezite son zamanlarda
ülkemizde ve dünyada tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. 2017-2018 öğretim yılı Adapazarı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde
öğrenim gören beden kitle indeksi sınırları 24,9’un üzerinde çıkan 165 öğrencinin fiziksel uygunluk değerlerindeki dönemsel
değişimlerin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Öğrencilere uygulanan 10 soruluk ‘Görüşme Formu’ ile 2017 2018 öğretim yılına ait SİFUK ölçümleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçüm sonuçlarının dönemsel
karşılaştırılmasında 810 öğrenciden 165 tanesinin (% 20,3) yüksek BKİ değerinde olduğu gözlenmiştir. Çalışma sonunda ölçülen
tüm parametrelerde pozitif yönlü artış görülmektedir. Artan kas dayanıklılığı, esneklik ve kas kuvvetinin yanı sıra azalan vücut
ağırlığının, bireyin kendini tanıması, fiziksel aktivitede artış gibi kazanımlara ulaşılmasına yardımcı olduğu gözlenmektedir.
Colley, Brownrigg ve Tremblay (2012), çalışmalarında ‘fiziksel aktivite kartı’ sonuçlarını çocuklar ve gençler bazında incelemiş,
çalışmanın obeziteyle mücadele ve fiziksel aktivite gerekliliği konusunda pozitif sonuçlar ortaya koyup bu konuda kilit nokta
oluşturduğuna değinmiştir.
Anahtar Kelimeler: fiziksel uygunluk,¸obezite; fiziksel aktivite; BKİ; öğrenci
* Sorumlu yazar.
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Pervin Arol1 ve İpek Eroğlu Kolayiş2
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Öz
Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi (SİFUK) ölçümleri beş ay aralıklarla yılda iki kez alınmakta, öğrencilere ve ailele rine
vücut kompozisyonlarıyla fiziksel ölçümleri hakkında dönemsel karşılaştırma yapma şansı vermektedir. 2017-2018 öğretim
yılında SİFUK uygulamasına katılmış 725 öğrencinin vücut kompozisyonlarıyla fiziksel uygunluk seviyelerinin karşılaştırılması
çalışmanın amacıdır. Araştırmaya 725 gönüllü kız öğrencinin SİFUK verileri dahil edilmiştir. Çalışma sonunda; 725 öğrencinin
% 22,7’sinin yüksek BKİ değerine sahip olduğu gözlenmektedir. Artan kas dayanıklılığı, esneklik ve kas kuvvetinin yanı sıra
azalan vücut ağırlığının, kendini tanıma, fiziksel aktivitede artış gibi hedeflenen kazanımlara ulaşılmasına yardımcı olacağı
düşünülmektedir. Çalışma sonunda elde edilen bulgular, diğer ülkelerin çocuk ve gençleriyle de karşılaştırılıp daha büyük
çaplı bir değerlendirme yapma olanağı sunacaktır. Reilly ve Ark., 2014 yılında yaptıkları çalışmalarında SİFUK sonuçlarını
İskoçya örneğiyle ele almışlardır. İnceleme grubunun düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip hareketsiz yaşam tarzı sonucu
ortaya çıkan hareketsiz yaşam tehlikesine karşı SİFUK uygulamasının başlangıç olarak etkili olabileceği çalışmanın sonucu
olarak gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel uygunluk; vücut kompozisyonu; fiziksel aktivite; ergen
* Sorumlu yazar.
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The Importance of Using Mannequin-Training Models in First Aid Learning: Case of Avulsed
Tooth
Eva Dolenc,a and Damjan Slabea*
a University

of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Abstract
The avulsion of permanent teeth is one of the most serious dental injuries, and correct emergency management is very
important for the prognosis. Students of health care must be able to manage such emergency cases properly. Practical skill
training on models can significantly improve the performance of students prior to the transition to a real patient. In Sloven ia at
the Faculty of Health Sciences at the University of Ljubljana, students get knowledge in the field of first aid, including tooth
damage. The purpose is to evaluate the effectiveness of first aid training in case of teeth avulsion based on the mannequintraining model. Data collection took place in the context of experimental research methods. A group of students, who practice
with the help of the mannequin-training model is better prepared to give first aid in case of tooth avulsion if the accident really
happens, compared to a group that was studying without the model.
Keywords: first aid, tooth avulsion, mannequin-training model
* Corresponding author.
E-mail address: eva.dolenc@zf.uni-lj.si

Kadın Futbolcularda Antrenman Sonrası Oluşan Dehidrasyonun Elektrolit Düzeylerine Etkisinin
Araştırılması
Nuri Muhammet Çelika
a Batman

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Batman,Türkiye

Öz
Antrenman ile vücudun hızlıca sıvı ve elektrolit kaybı olmaktadır. Kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin tekrar alınması sporcun un,
performansının ve sağlığının korunması için oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı; kadın futbolcuların antrenman sonrası
akut sıvı kaybına bağlı kilo değişimlerinin kandaki, elektrolit (Na+, K+, Cl- ) düzeylerine etkisini ortaya koymaktır. Çalışmaya
Batman’da Futbol oynayan 18 gönüllü elit kadın futbolcu katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamaları 19.41±1 yıl, boy
uzunlukları 170.00±6.61 cm, spor yaşları 5.18±2.32 yıl olarak ölçülmüştür. Çalışmaya katılan sporcuların antrenman öncesi ve
sonrası vücut ağırlıkları sırasıyla 57.16±3.26 kg ve 58.23±4.12kg, kan sodyum (Na+) değerleri 142,77±1.64 mmol/L ve
140,88±2.14 mmol/L, kan potasyum (K+) değerleri 4,74±0.21 mmol/L, 3,87±0.21 mmol/L kan klor (Cl-) değerleri ise 105,12±1.22
mmol/L ve 104,25±1.09 mmol/L, olarak ölçülmüştür. Daha sonar alınan veriler SPSS 22.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir.
Sonuç olarak kadın futbolcularda yoğun interval antrenman programı ile kandaki Sodyum (Na+) ve Potasyum (K+)
değerlerinde değişimin anlamlı seviyede olduğu Klor (Cl-) iyonunda ise değişikliğin anlamlı olmadığı gözlemlenmiştir
(p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Dehidrasyon, Sodyum, Potasyum, Klor, Kadın Futbolu
* Sorumlu yazar.
e-posta: nmcelik@hotmail.com

E R P A International Congresses on Education 2 0 1 9 | 15

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akilli Telefon Bağımlılığı ve Yaşam Tatmini Düzeyleri
Arasındaki İlişki
Hale Kulaa, Cihan Ayhanb ve Fikret Soyerb
a Erciyes

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Talas, Kayseri, 38039, Türkiye; bSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,Spor Bilimleri
Fakültesi, Serdivan, Sakarya, 54180, Türkiye

Öz
Bu çalışmada, spor bilimleri fakültesi öğrencilerininin akıllı telefon bağımlılığı ve yaşam tatmini düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi ve bu parametrelerin çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada, katılımcıların akıllı telefon bağımlılıklarını belirlemek üzere Kwon ve diğ. (2013) tarafından geliştirilen Noyan ve
diğ. (2015) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği” ve katılımcıların yaşam tatmini düzeylerini
belirlemek amacıyla Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen ve Köker (1991) tarafından Türkçeye uyarlanan “Yaşam
Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi, verilerin toplanmasında ise yüz yüze anket
yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı aracılığıyla Tanımlayıcı İstatistikler, Independent
Sample t-test, One-way ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmaya, Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesinde öğrenim gören 276 Erkek (% 49,8), 278 Kadın (% 50,2) olmak üzere toplam 554 kişi gönüllü olarak katılım
göstermiştir. Araştırma bulguları incenlendiğinde, akıllı telefon bağımlılığı değişkeninde yaşa ve bölüme göre; yaşam tatmini
değişkeninde ise bölüme ve not ortalamasına göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak, yaşam
tatmini ve akıllı telefon bağımlılığı arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, katılımcıların akıllı
telefon bağımlılığı düzeyleri arttıkça yaşam tatmini düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon Bağımlılığı, Yaşam Tatmini, Spor Bilimleri
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Havalı Tabanca Atıcılıkta Verilen Vuruş Geribildiriminin Göz Hareketleri ve Performans
Üzerindeki Etkisi
Hilal Tınaza, Cengiz Karagözoğlub ve Birol Çotukb
a Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Egzersiz ve Spor Psikolojisi Yüksek Lisans
Öğrencisi; bMarmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Göksu mah. Cuma Yolu Cad. No:1 Anadoluhisarı Yerleşkesi Beykoz-Istanbul

Öz
Bu araştırmada ele alınan konu; zihinsel ve fizyolojik süreçlerin atış performansı üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Tezin
amacı ise, atış esnasında verilen vuruş geri bildiriminin türünün göz hareketleri ve atış performansı üzerindeki etkisinin
araştırılmasıdır. Bu çalışma, deneysel bir çalışmadır. En az 2 yıldır yarışan 9 tabanca sporcusuna uygulanmıştır. Göz
hareketlerini ölçen Eye tracker ve atış simülasyon sistemi SCATT ile ölçümler yapılmıştır. Atıcılık müsabaka süresi ve atış sayısı
kurallarına uygun şekilde çalışma planlanmıştır. Çalışma sonunda, duygu durum profili oluşturmaya yarayan (ESP-40) ölçeği
uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda geri bildirimlerin türüne göre atış performansı ve göz hareketlerinin farklılaşmakta
olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atıcılık; Geribildirim; Göz hareketleri; Scatt
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Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Rekreasyonel Fayda Algisi ve Mutluluk
Düzeylerinin İncelenmesi
Nehir Yalçınkayaa, Cihan Ayhanb ve Fikret Soyerb
a Sakarya

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Serdivan,Sakarya,54180, Türkiye; bSakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi,Spor Bilimleri Fakültesi, Serdivan, Sakarya, 54180, Türkiye

Öz
Bu çalışma Türkiye’deki beden eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin rekreasyonel fayda algılarının ve
mutluluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma verilerinin elde
edilmesinde bireylerin algıladıkları rekreasyonel faydaların tespiti için Ho (2008)tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması
Akgün, Ertüzün ve Karaküçük (2018) tarafından yapılan “Rekreasyonel Fayda Ölçeği”, bireylerin mutluluk düzeylerin in tespiti
için ise Hilss ve Argly (2002) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Doğan ve Akıncı Çötok (2011) tarafından yapılan
“Oxford Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya Türkiye’de 7 farklı bölgeden spor bilimleri fakülteleri ve beden eğiti mi
ve spor yüksek okullarında öğrenim gören 603 kadın (.%44,9), 739 erkek (%55,1) olmak üzere toplam 1342 öğrenci gönüllü
olarak katılmıştır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi ve verilerin toplanmasında yüz yüze anket yöntemi tercih
edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Independent Sample t-testi ve One-Way ANOVA kullanılmıştır. Analiz
sonuçlarına göre bireylerin rekreasyonel fayda algılarının cinsiyet, yaş ve gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği görülmüştür.
Sonuç olarak, kadınların erkeklerden, 21 yaşındaki bireylerin diğer yaş gruplarından algılanan fayda düzeylerinin daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Rekreasyonel Fayda, Mutluluk
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11-13 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi
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Öz
Bu çalışmanın amacı;11-13 yaş grubu orta öğretimde eğitim gören kız ve erkek çocukların fiziksel uygunluk seviyelerinin
belirlenmesidir. 488 (192 kadın; 296 erkek) gönüllü katılımcıdan boy uzunluğu, vücut ağırlığı, izometrik bacak kuvveti, durarak
uzun atlama, mesafeli üç adım uzun atlama, , gövde dayanıklılık, uzan eriş, modifiye “ Y” yıldız denge, 30 sn mekik- şınav
testleri uygulanmıştır. SPSS 24.0 paket programı kullanılarak iki yönlü yaryans (two way Anova) analizi, Simple Effect ve
İkinci seviye HSD testi ile veriler analiz edildi. İstatistiksel işlemlerin yorumlanmasında anlamlılık düzeyi 0.05 kabul edilmiştir.
Cinsiyet gözetmeksizin her yaş grubu arasında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bacak kuvveti, 30 sn şınav, sağ ayakla mesafeli üç
adım uzun atlama, , sol ayakla mesafeli üç adım uzun atlama, gövde dayanıklılık süresi, sağ ve sol ayak modifiye ”Y” yıldız
denge değerlerinde anlamlı farklılık görülmüştür. Kız ve erkek öğrencilerin gelişime çağında olması sebebiyle hem kızlarda
hem de erkeklerde artış gözlenmiştir. Bazı parametrelerde cinsiyetler arası farklılıklar öne çıkmaktadır.
Anahtar kelimeler: Fiziksel uygunluk, ortaöğretim öğrencisi, fiziksel performans ölçümleri
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Rekreasyonel Amaçlı Yüzme ve Fitness Egzersizlerine Katılan Bireylerin Mental İyi Oluş
Düzeylerinin Karşılaştırılması
Şeyda Alanoğlua, Cihan Ayhanb, Rıfat Yağmurc ve Özkan Işıkb
a Sakarya
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Öz
Bu çalışmada, rekreasyonel amaçlı yüzme ve fitness egzersizlerine katılan bireylerin mental iyi oluş düzeylerinin
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, katılımcıların mental iyi oluş düzeylerini ölçmek amacıy la Tennant ve ark., (2007)
tarafından geliştirilen Kendal (2015) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 14 maddelik “Mental İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır.
Örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi, verilerin toplanmasında ise yüz yüze anket yöntemi tercih edilmiştir. Elde
edilen verilerin analizinde SPSS paket programı aracılığıyla Tanımlayıcı İstatistikler, Independent Sample t-test ve One-way
ANOVA kullanılmıştır. Araştırmaya, Spor İstanbul bünyesinde etkinliklere katılan 126 Erkek ( %48,5), 134 Kadın (51,5) olmak
üzere toplam 260 kişi gönüllü olarak katılım göstermiştir. Araştırma bulguları incenlendiğinde, yüzme ve fitness egzersizi
yapan bireylerin mental iyi oluş düzeylerinin cinsiyet, yaş ve gelir düzeylerine göre farklılık göstermediği görülmüştür. Sonuç
olarak, yüzme ve fitness egzersizi yapan bireylerin mental iyi oluş düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Yüzme, Tenis, Mental İyi Oluş
* Sorumlu yazar.
e-posta: cihanayhan@sakarya.edu.tr

Spor Liderliği Programının Otizmli Bireyler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Semih Çobanoğlu
Sapanca Alaçam Ortaokulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sapanca, Sakarya, 54600, Türkiye
Öz
Bu araştırmada spor liderliği programının otizmli bireyler üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma grubu
Sapanca Kırkpınar’da özel eğitim ve spor programına katılan 7 yaşında otizmli bir sporcudan oluşmaktadır. Uygulama bizzat
araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında program uygulanan katılımcıya 12 haftalık bir süreçte
haftanın beş günü sabah 09:00 akşam 18:00 saatleri arasında içerik olarak; okul ile adaptasyon kurabilme, yemek yeme tuvalet
ihtiyacını giderebilme gibi öz bakım becerileri, fitkids, biomotor egzersizler, rekreatif etkinlikler, temel hareket gelişimi
becerileri, bisiklet becerisinin kazandırılması gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Belirli aralıklarla katılımcının segmental
vücut analizi yapılarak çalışmanın gidişatı takip edilmiştir. Ayrıca aile ile iletişim defteri tutularak bireyin eğitiminin dışındaki
vaktini nasıl değerlendirdiği çalışma süresince takip edilmiştir. Çalışmaya katılan otizmli bireyin 12 haftalık son test
değerlendirmelerinde yapılan Kruskal Wallis Test sonuçlarına göre otizmli sporcunun segmental vücut analizi bakımından
farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05).
Anahtar Kelimeler: Spor Liderliği, Otizm, Spor
* Sorumlu yazar.
e-posta: semihcobanoglu@gmail.com

E R P A International Congresses on Education 2 0 1 9 | 18

Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Çevresel Duyarlılıklarının İncelenmesi
Mehmet Demirel1, Duygu Harmandar Demirel1 ve Emrah Serdar3
1Necmettin

Erbakan University, Konya 4200, Turkey; 2Istanbul Universty-Cerrahpasa, Istanbul 3400, Turkey

Öz
Araştırmanın amacı üniversitede öğrenim gören öğrencilerin çevresel duyarlılık düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın
örneklem grubunu Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formuna ek olarak, Demirel (2009) tarafından geliştirilen “Çevresel Duyarlılık
Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistik yöntemler, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testlerinden
faydalanılmıştır. Araştırmanın bulgularında; “Cinsiyet”, “Sınıf” ve “Haftalık serbest zaman süresinin yeterliliğine” göre
çevresel duyarlılık ölçeğinin alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunurken (p<0.05), “Yaş” ve “Bölüm” değişkenine göre anlam lı
farklılık bulunmamıştır (p>0.05). sonuç olarak ise, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin çevresel duyarlılık bazı değişkenlere
göre farklılıştığı sonucuna varılabilir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Çevre, Çevresel Duyarlılık
* Sorumlu yazar.
e-posta: serdar-emrah@hotmail.com

Investigation of Leisure Constraints of University Students
Emrah Serdar1, Mehmet Demirel1 and Duygu Harmandar Demirel2
1Istanbul

Universty-Cerrahpasa, Istanbul 3400, Turkey; 2Necmettin Erbakan University, Konya 4200, Turkey

Abstract
The aim of the study is to determine the leisure constraints of the students studying at the university. The sample group of the
study consisted of the students studying at the Physical Education and Sport College of Dumlupınar University. In addition to
the personal information form, the Empty Time Barriers Scale developed by Alexandris and Carroll (1997), adapted to Turkish
by Karaküçük and Gürbüz (2007), and then re-tested by confirmatory factor analysis by Gürbüz et al. -18 used as data collection
tool. In the analysis of data; Descriptive statistical methods, Man Whitney U and Kruskal Wallis tests were used. In the findings
of the study; According to gender, age and faculty, there was no significant difference in the sub-dimensions of leisure time
barriers (p> 0.05), however, there was a significant difference according to the variables of Class, Welfare Level and Weekly Free
Time Duration (p <0.05). As a result, it can be concluded that the free time obstacle levels of students studying at university
differ according to some variables.
Keywords: University Student, Leisure, Leisure Constraints
* Corresponding author.
E-Mail address:serdar-emrah@hotmail.com
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Üniversiteler Arası Süper Ve 1. Lig’de Korfbol Oynayan Oyuncuların Serbest Zamanda
Algıladıkları Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi
Mustafa Said Erzeybeka, Oguzhan Yuksela ve Fatih Kayab
a Dumlupınar

University Physical Education and Sports,Kutahya,Turkey;b Erzincan Binali Yildirim University Faculty of Education
Department of Physical Education and Sports

Öz
Korfbol oynayan üniversite öğrencilerinin serbest zamanda algıladıkları özgürlük düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılık
gösterip göstermediğini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda 2019 yılı Üniversiteler arası Korfbol Türkiye şampiyonasına
katılan 1.lig 11 takım ve Süper lig 8 takım olmak üzere toplam 229 üniversite öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak katıldı.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formuna e k olarak, Witt ve Ellis (1985)
tarafından geliştirilen ve Yerlisu Lapa ve Ağyar (2011) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük
Ölçeği” kullanıldı. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri ve
değişkenlerin etkileri görmek için çoklu regresyon analizi kullanıldı. Rekreatif amaçlı spor yapıyor olmak “bilgi ve beceri”
düzeyini artırdığını, serbest zamanlarda korfbol oynayanların bilgi ve beceri düzeyinin ise oynamayanlar a oranla daha düşük
olduğunu gösterdi. Yaş ilerledikçe “heyecan ve eğlence” düzeyi ile birlikte “serbest zamanda algılanan özgürlük” düzeyinin
azaldığı görüldü. Aynı zamanda serbest zamanlarda korfbol oynamanın “serbest zamanda algılanan özgürlük” düzeyini
düşürdüğü görüldü. Bundan başka her iki alt boyut ve özgürlük düzeyi arasında anlamlı pozitif ilişkiler gözlendi. Buna göre
“bilgi ve beceri” düzeyi ile “heyecan ve eğlence” düzeyi arttıkça “serbest zamanda algılanan özgürlük” düzeyi de artmaktadır.
Ayrıca yaş ilerledikçe haz ve eğlence duygusu azalmaktadır. Buna göre yaş ilerledikçe “serbest zamanda algılanan özgürlük”
düzeyi de azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Korfbol, Rekreasyon zamanı, Serbest Zamanı
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Türkiye Karate Hakemlerinin Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre
İncelenmesi
N. Şeyma Şar1, Mehmet Kara2, Mustafa Koç3 ve Ahmet Dönmez4
1Sakarya

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi; 2-4Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim
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Öz
Bu araştırmanın amacı Türkiye karate federasyonu hakemlerinin bilişsel esneklik düzeylerini çeşitli değişkenlere incelemektir.
Araştırmanın örneklem grubunu 13-17/03/2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye minikler ve yıldızlar Türkiye
karate şampiyonasında görev alan 11 bölge hakemi, 24 ulusal hakem, 16 balkan hakemi, 7 dünya hakemi olmak üzere toplamda
58 karate hakemi oluşturmaktadır. Araştırma da veri toplama aracı olarak, hakemlerin bilişsel esneklik düzeylerini ölçmek
amacıyla Bilgin (2009) tarafından geliştirilen "bilişsel esneklik ölçeği" kullanılmıştır. Veriler kodlanarak bilgisayar ortamına
aktarılmış ve normallik sınaması yapılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildiği için verilerin çözümlenmesinde
parametrik testler tercih edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistikler (yüzde ve frekans), bağımsız grup lar ttesti ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 21.0 paket programından
yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Hakemlerin yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, eğitim durumu, hakemlik
yapma yılı, hakem kategorisi ve kuşak derecesi değişkenleri ile bilişsel esneklik düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır (p>0,05).
Anahtar Kelimeler: Hakem, Bilişsel Esneklik, Karate
* Sorumlu yazar.
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Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Engelli Birey Eğitmenleri
Esra Yüksela, Cihan Ayhanb ve İlimdar Yalçınb
a Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Serdivan,Sakarya,54180, Türkiye; bSakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi,Spor Bilimleri Fakültesi, Serdivan, Sakarya, 54180, Türkiye; cBingöl Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Merkez,
Bingöl, 12000, Türkiye

Öz
Bu çalışmada, engelli birey eğitmenlerinin serbest zamanda algılanan özgürlük ve t ükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi ve bu parametrelerin çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada, katılımcıların serbest zamanda algılanan özgürlük düzeylerini ölçmek için Witt ve Ellis (1985) tarafından geliştirilen
Yerlisu ve Lapa (2011) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ölçeği” ve katılımcıların
tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen İnce ve Şahin (2015) tarafından Türkçe
uyarlaması yapılan “Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu” kullanılmıştır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme
yöntemi, verilerin toplanmasında ise yüz yüze anket yöntemi tercih edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket
programı aracılığıyla Tanımlayıcı İstatistikler, Independent Sample t-test, One-way ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi
kullanılmıştır Araştırmaya, Sakarya ilinde engelli bireylerle çalışan 90 Erkek (%41,1), 129 Kadın (%58,9) olmak üzere toplam 219
eğitimci gönüllü olarak katılım göstermiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, serbest zamanda algılanan özgürlüğün bilgi
ve beceri alt boyutu ile tükenmişliğin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları arasında orta düzeyde negatif yönlü
anlamlı ilişki, kişisel başarı alt boyutuyla ise yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Serbest
zamanda algılanan özgürlüğün heyecan ve eğlence alt boyutu ile tükenmişliğin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt
boyutları arasında orta düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişki, kişisel başarı alt boyutuyla ise orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, serbest zaman etkinliklerine katılım açısından daha fazla özgürlüğe sahip
eğitmenlerin serbest zaman etkinliklerinden edinmiş oldukları maksimum fayda doğrultusunda tükenmişlik düzeylerin
azaldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük, Tükenmişlik, Engelli Birey Eğitmeni
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Investigation of the Factors of Turkish Football Teams With Customer Central Brand Values
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Abstract
The aim of this study was to determine the factors related to customer-centric brand values of Turkish football teams and to
determine whether these factors differ according to some demographic variables. In this research, Brand Association Inventory
(STMIE) of the Sports Teams, which is validated and reliabled by Turkish Association for the Turkish Culture, was used by
Team Association Scale (TAS) and Mumcu and Koçak (2005) developed by Gladden and Funk (2002). The study gro up
consisted of a total of 404 students studying at Kastamonu University. As a result, while the strongest factors are nostalgia,
importance and stadium, the weakest factors are tradition, knowledge and success. In addition, there is a significant difference
in terms of gender, frequency of watching TV and frequency of follow-up in the media, and there is no significant difference in
terms of the team variable.
Keywords: Fans, brand value, football teams.
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The Relationship between Connection Points and Aggression Levels for the Team of Turkish
Football Fans: A Case of Fenerbahçe, Galatasaray and Beşiktaş
Mustafa Buğra Metina, Ayşe Aslı Honçaa, Uğur Öztopraka and Mustafa Gümüşa
a Kastamonu

Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastamonu,37100,Turkey

Abstract
The aim of this study is to examine the relationship between the points of commitment points and the points of aggression of
the teams of Turkish football fans. In the study, Gültekin Salman (2016) used the validity and reliability points of the connection
points scale for Turkish culture. In addition, Giray and Gültekin Salman (2008) Aggressiveness Scale was used for the validit y
and reliability of Turkish culture. The research group of my research consisted of 600 people selected by random sampling
method from the supporters of Fenerbahçe, Beşiktaş and Galatasaray teams. According to the findings of the study, there are
significant differences between the football fans' commitment points and gender, media coverage and the frequency of
watching the matches on TV. However, there is no significant difference between the points of the football fans and their
income levels according to the team you hold.
Keywords: Fan, aggression level, aonnection points
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The Investigation of the Relationship between Stress-Related Levels of Families with Children
with Automatic Spectrum Disorder and Social Support Perceptions
Ayşe Aslı Honçaa and Sinan Gölcüa
a Kastamonu
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Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between the levels of coping with stress and social support perception of
mothers who have child with autism spectrum disorder. As a data collection tool, Multi-Dimensional Perceived Social Support
Scale revised by Eker, Arkar, and Yaldız (2001) and Scale for Coping Methods Against Stress with validity and reliability tests
conducted by Ballı and Kılıç (2016) were used. The study group consisted of 79 mothers who have child with autism spectrum
disorder. As a result, while there is a significant difference in income level variable in the social support scale, there is no
significant difference between the variables of the age group and sporting status of the children. In the scale of coping with
stress, while there was a significant difference in the income level and sporting status of the child, no significant differe nce was
found in the age group variable.
Keywords: Autism spectrum disorder, social support, coping with stress methods.
* Corresponding author.
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Sportif Rekreasyonel Etkinliklere Katılan Kadınlarda Fiziksel Görünüş Mükemmelliyetçiliği ve
Psikolojik İyi Oluşun Öz Güven Üzerine Etkisi
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Öz
Bu çalışmada, sportif rekreasyonel etkinliklere katılan kadınlarda fiziksel görünüş mükemmeliyetçiliği ve psikolojik iyi oluşun
öz güven üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, katılımcıların fiziksel görünüş mükemmeliyetçiliğini ölçmek
için Yang ve Stoeber (2012) tarafından geliştirilen Kolsallayan (2017) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Fiziksel Görünüş
Mükemmeliyetçiliği Ölçeği”, katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerini ölçmek için Diener ve ark. (2009) tarafından
geliştirilen Telef (2013) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” ve katılımcıların öz güven düzeylerini
ölçmek için Akın (2007) tarafından geliştirilen “Öz Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme
yöntemi, verilerin toplanmasında ise yüz yüze anket yöntemi tercih edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket
programı aracılığıyla tanımlayıcı istatistikler, Independent Sample t-test, One-way ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi
kullanılmıştır Araştırmaya, Sakarya ilinde sportif rekreasyonel etkinliklere katılan toplam 210 kadın gönüllü olarak katılım
göstermiştir. Araştırma bulguları incenlendiğinde, fiziksel görünüş mükemmeliyetçiliği ve psikolojik iyi oluş alt boyutlarının iç
ve dış öz güveni istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. Sonuç olarak, fiziksel ve psikolojik açıdan kendilerini
iyi hisseden kadınların öz güven düzeylerinin artış gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sportif rekreasyonel etkinlik; kadın; fiziksel görünüş; psikolojik iyi oluş; öz güven
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Engelli Birey Ebeveynlerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarından Algıladıkları Sağlık
Çıktılarının Serbest Zaman Tatmin Düzeyleri Üzerine Etkisi
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a Sakarya
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Öz
Bu çalışmada, engelli birey ebeveynlerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarından algıladıkları sağlık çıktılarının yaşam
tatmini düzeyleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, katılımcıların rekreasyonel etkinliklere
katılımlarından elde ettikleri sağlık çıktılarını ölçmek amacıyla Gómez ve ark. (2016) tarafından geliştirilen “Rekreasyonda
Algılanan Sağlık Çıktıları Ölçeği” ve serbest zaman tatmin düzeylerini belirlemek amacıyla Beard ve Ragheb (1980) tarafından
geliştirilen “Serbest Zaman Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi, verilerin
toplanmasında ise yüz yüze ve online anket yöntemi tercih edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı
aracılığıyla Tanımlayıcı İstatistikler, Pearson Korelasyon ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmaya, Sakarya ilinde
ikamet eden 32 Erkek (%28,1), 82 Kadın (%71,9) olmak üzere toplam 114 ebeveyn gönüllü olarak katılım göstermiştir. Araştırma
bulguları incenlendiğinde, rekreasyonel etkinliklerden algılanan sağlık çıktıları ile serbest zaman tatmini arasında pozitif yönlü
anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak rekreasyonel etkinliklerden algılanan sağlık çıktılarının serbest zaman tatminini
yaklaşık olarak %45 oranında yordadığı tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, engelli birey ebeveynlerinin rekreasyone l
etkinliklere katılımlarımdan algıladıkları sağlık çıktılarının serbest zaman tatmin düzeylerini olumlu yönde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır.
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* Sorumlu yazar.
e-posta: cihanayhan@sakarya.edu.tr

E R P A International Congresses on Education 2 0 1 9 | 23

Farklı Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumları
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Öz
Bu çalışmanın amacı beden eğitimi ve spor derslerinde kullanılan farklı öğretim yöntemlerinin (öğrenci ve öğretmen merkezli)
öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı olan tutumları üzerine etkisini incelemektir. Araştırma ön test-son test deneykontrol gruplu desen olarak dizayn edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya ili Adapazarı ilçesindeki bir ortaokulun
6. ve 7. sınıfların dört farklı şubesinde öğrenim gören toplam 51 öğrenci (öğrenci merkezli:29; öğretmen merkezi: 22)
oluşturmaktadır. Öğrencilere ölçme aracı ile ön test uygulanmış ve gruplara ayrılmıştır. Grupların oluşturulmasında rastgele
yöntem kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Phillips ve Silverman (2012) tarafından geliştirilen ve Türkçe
uyarlaması Varol, Ünlü, Erbaş ve Sünbül (2016) tarafından yapılan “İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği (İBETÖ)”
kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Verilerin normallik sınaması Skewness ve Kurtosis
değerleri ile test edilmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Değişkenlerin analizinde tekrarlı ölçümlerde 2
yönlü varyans analizi (Two-way Repeated Measures ANOVA) kullanılmıştır. Güven aralığı %95 olarak belirlenmiş ve p<0,05’in
altındaki değerler anlamlı kabul edilmiştir. Ayrıca, grupların zamana bağlı yüzde değişimleri [%Δ= (Son Test-Ön Test)/Son
Test*100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre ortaokul 6 ve 7. sınıf
öğrencilerine uygulanan 8 haftalık uygulama sonucunda, öğrenci ve öğretmen merkezli öğrenim alan öğrencilerin derse karşı
“bilişsel tutum” (F=1,464; p=0,232) ve “duyuşsal tutum” (F=0,090; p=0,766) düzeyleri arasında fark olmadığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak; farklı öğretim yöntemleri ile işlenen beden eğitimi ve spor dersinin öğrencilerin beden eğitim ve spor dersine
yönelik tutumları üzerinde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İlköğretim Beden eğitimi ve spor, Öğretim Yöntemleri, Tutum
* Sorumlu yazar.
e-posta: ahmet.donmez@ogr.sakarya.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Yaşam Tatminleri İle Benlik Saygıları Arasındaki
İlişki
Ahmet Dönmeza ve Fikret Soyerb
a Sakarya

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı; bSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
Spor Bilimleri Fakültesi

Öz
Bu çalışmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının yaşam tatminleri ile benlik saygıları arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeliyle desenlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu; Marmara bölgesinde
kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi, Kocaeli
Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ nin spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören beden eğitimi ve spor öğretmeni
adayları oluşturmaktadır. Örneklem grubu 107’ si kadın, 221’ i erkek olmak üzere toplam 328 kişiden oluşmaktadır. Veriler
Diener ve arkadaşları tarafından (1985) geliştirilen Köker (1991) tarafından Türkçeye uyarlanan “Yaşam Tatmini Ölçeği”,
Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Benlik Saygısı Ölçeği” ve
araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız gruplar ttesti, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve person korelasyon analizleri kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programı
aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının yaşam tatminleri cinsiyet,
yaş grupları ve öğrenim görülen üniversitelere göre farklılık göstermezken (p>.05); sınıf düzeyi ve spor yapma sıklıklarına g öre
farklılık göstermiştir (p<.05). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının benlik saygıları ise cinsiyet, yaş grubu ve sınıf
düzeylerine göre farklılık göstermezken (p>.05); öğrenim görülen üniversiteler ve spor yapma sıklıklarına göre farklılık
göstermiştir (p<.05). Ayrıca beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının yaşam tatminleri ile benlik saygıları arasında pozitif
yönde orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir (r= .338; p<.01). Sonuç olarak; beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının yaşam
tatminleri ile benlik saygıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor öğretmeni, yaşam tatmini, benlik saygısı.
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Kampüs Rekreasyonu: Serbest Zaman Engelleri ve İlgilenimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Meliha Seviç a ve Ersin Eskilerb
a Sakarya

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya, Türkiye; b Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Sakarya, Türkiye

Öz
Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi öğrenci ve çalışan personelinin Sakarya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
tarafından farklı branşlarda düzenlenen rekreatif etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörler ile onların serbest
zaman ilgilenim düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve değişkenler açısından katılımcılar arasındaki farklılıkları tespit
etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden, alan araştırması yöntemi ve genel tarama
modelinden yararlanılmıştır. Araştırmaya (erkek=152 ve kadın=78), (çalışan=36 ve öğrenci=194) toplamda 230 kişi gönüllü
olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, katılımcıların serbest zaman engellerini belirlemek için Serbest Zaman
Engelleri Ölçeği (SZEÖ), ilgilenim düzeylerini belirmeye yönelik Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği (SZİÖ) ve son bölümde ise
demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorulardan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Yüz yüze görüşme tekniğiyle elde
edilen verilerin analizinde, değişkenler arasında farklılıkları ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar t testi (Independent
Simple t-test) ve tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
amacıyla korelasyon analizinden (Correlation) faydalanılmıştır. Cinsiyet ile mevcut statüye bağlı SZEÖ’nin alt boyutlarından
zaman boyutunda anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Düzenli olarak faaliyetlere katılıma bağlı olarak SZİÖ’nin alt
boyutlarının hepsinde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Serbest zaman etkinlikleri katılım sıklığına bağlı SZİÖ’nin alt
boyutlarından önem verme boyutunda anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Serbest zaman etkinliklerine ayrılan süreye
bağlı SZEÖ’nin alt boyutlarından ilgi eksikliği boyutunda ve SZİÖ’nin alt boyutlarından önem verme, özdeşleşme ve kendini
ifade alt boyutlarında anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. İlgili bulgular ışığında, engellerin ortadan kaldırılması veya min imuma
indirilmesi bireylerin faaliyetlere katılım sıklığını ve ilgilenim düzeylerini arttıracağı sonucuna ulaşılmıştır. Üniversitenin
bireylere kampüs yaşamı içerisinde onların ilgilenim düzeylerini yükseltecek ve katılama engel teşkil eden faktörleri ortadan
kaldırmaya yönelik uygulamalar yapması ve bireylerin serbest zamanlarını verimli biçimde değerlendirmelerine imkan
sağlaması gerektiği ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kampüs rekreasyonu, serbest zaman, engeller, ilgilenim
* Sorumlu yazar.
e-posta: msevic@sakarya.edu.tr

Case Study in Training of Definition of Mechanisms of Psychological Defense in a Conflict
Situation
Sivrikova N.V.*a, Ptashko T.G.a, Chernikova E.G.a, Perebeynos A.E.a and Roslyacova S.V.a
a Southern

Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Lenin prospec, 69, Chelyabinsk,454080, Russian Federation

Abstract
The relevance of a research is dictated by need of training of specialists in the field of management of the conflicts. Researchers
recognize need of development of skills of overcoming barriers of effective resolution of conflicts. Defense mechanisms are such
barriers. Creation a case study of training of definition of defense mechanisms in a conflict became a research objective. First,
cases of video were created. Secondly, the scheme of the analysis of manifestations of mechanisms of protection in the conflict
was created. The created cases were used for training of future specialists in management of the conflicts (23 people). The
experimental plan with pre-post-testing and control group (13 people) was used for approbation of the created case study.
Results of approbation a case study showed that it is an effective technique of formation of skills of definition of defense
mechanisms in a conflict situation.
Keywords: psychological defense; case study; training of mediators; barriers of resolution of conflicts; mediation; conflict.
* Corresponding author.
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The 2013-2018 Interdisciplinary Summer Workshops around the Wooden Monument Church in
Crivina De Sus Village, Romania
Obradovici Vladimir
Politehnica Timișoara, Piaţa Victoriei Nr. 2 Timişoara 300006, jud. Timiş, România
Abstract
This article describes an ongoing project, starting in 2013, in which interdisciplinary summer workshops were held in Crivina
de Sus, Timis County, Romania, attended by specialists and students from different fields. Within these workshops, it was
watched as a Cultural Landscape and its components could be viewed and studied from different perspectives of related
specialties in order to obtain a comprehensive and complete picture of the context. These specialties have taken account of each
other and have learned the methods and points of view specific to each field. Following these workshops, the conclusions of t he
studies were summed up and used in a project to promote, value and improve the cultural landscape.
Keywords: interdisciplinary; specialists; students; summer workshops; cultural landscape
* Corresponding author.
E-mail address:vladimir.obradovici@yahoo.com

STEAM Approach in Architectural Education
Elif Süyük Makaklı
Işık Üniversitesi,Turkey
Abstract
Architecture practice is reshaped by new technological developments such as virtual reality, augmented reality, 3D printing,
computational design, robotics, etc.. Future architects are expected to deliver spatial solutions, to understand changing liv ing
conditions and to discover the different future by responsing technological improvements. In architecture schools,
students should explore and investigate design practice with different production methods, systems and materials by using
various technologies in collaborations with interdisciplinary partners and industry. STEAM is considered as a promising
education approach and formulated (science, technology, engineering, math) and then adds an A for arts which represents the
creative thinking and design approach. This study analyzes the characteristics of STEAM concept, its significance in the
architectural curriculum by analyzing different architecture schools’ curricula. How the objectives, the content and the methods
of the courses should be set to prepare the students to future to develope analytical and abstraction abilities and providing
creative and responsible solutions to unique and changing problems is discussed.
Keywords: STEM, Architectural Education
* Corresponding author.
E-mail address: elif.suyuk@isikun.edu.tr

Humanitarian Framework of Modern Pedagogical Education
Marina Siraeva and Alfiya Gazizova
Universitetskaya Street, 1, building 2, room 207, Izhevsk city, 426034, Russia
Abstract
The goal of the paper is to review and classify current trends and outcomes of modern pedagogical education in Russia on the
back of humanitarization of higher education as well as to justify principles of humanitarization of higher education content.
The relevance of this subject stems from current shifts of socio-economic environment in Russia, which have brought new
humanitarian paradigms to the forefront. The authors examine pedagogical process as a humanitarian phenomenon pursuing
the aim to specify the goals and objectives of modern pedagogical education. The article highlight s current demand to develop
and promote pedagogical tools of humanitarian training as a model based on cultural practices which consequently implies
structuring of the education content and process according to a person’s nature, mind and spirit, contribut ing to the integrity of
a human’s inner world and the development of a whole person.
Keywords: pedagogical education, humanitarization of education, humanitarian environment, humanization, higher education.
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The Use of Students’ Indirect Educational Activity in the Context of Their Information Competence
Development

Dmitry Luchaninova, Ruslan Bazhenova, Aleksander Proninb, Tatiana Gorbunovac, Irina Altukhovad
and Venera Sabirovae
a Sholom-Aleichem

Priamursky State University, 679016, Birobidzhan, Russian Federation; bThe Ekaterinburg Academy of Contemporary
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Abstract
Objectives: The purpose of the study is to demonstrate the use of indirect educational activity methods for the information
competence development. Methods/Analysis: Using of educational forms that imply their indirect work in the existing
university’s information and educational environment for the students' informational competence development is proposed.
Methods of pedagogical interaction, creation of an educational trajectory, cognitive activity, etc. are used. The Sholom-Aleichem
Priamursky State University, The Ekaterinburg Academy of Contemporary Art, Moscow State University of Civil Engineering,
Far-East Institute of Management and Osh State University were chosen as experimental sites for the experiment. Findings: It
was revealed that the use of methods of intensive educational activity in students’ self-study by creating a set of tasks that
organize their activities, as well as support and group self-control provides a more effective development of students'
information competence. The research results show that in the experimental group (398 people) the increase was 37 percent,
while in the control group (405 people) an increase of 18 percent was observed. Applications/Improvements: Further research
may be related to the application of this methodology in the context of other disciplines with a modification of the set of tasks
and a possible adjustment of the approach, based on the capabilities of the information and educational environment of the
university.
Kewords: Information competence, university’s information and educational environment, indirect educational activity,
students’ self-study, educational path.
* Corresponding author.
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Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara İlişkin İnançları
Gülşah Turaa
a Kocaeli

Üniversitesi, Kocaeli 41380

Öz
Bu çalışma sağlık meslek lisesi öğrencilerinin ruhsal hastalığa ilişkin inançlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmanın örneklemini Kocaeli İlinde bir sağlık meslek lisesinde 11. ve 12. sınıflara devam
eden toplam 225 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği ve Kişisel Bilgi Form u
kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin %54.22’si 11.sınıf öğrencileridir ve %31.11’i hemşire yardımcılığı, %36.44’ü ebe
yardımcılığı, %32.45’i sağlık bakım teknisyenliği dalına devam etmektedir. Öğrencilerin RHYİÖ için toplam ölçek puan
ortalaması 58.75±16.12 ve alt ölçek puan ortalaması “Tehlikelilik” alt boyutunda 24.26±6.89, “Çaresizlik ve Kişilerarası
İlişkilerde Bozulma” alt boyutunda 32.21±9.78 ve “Utanma” alt boyutunda 1.72±2.42 bulunmuştur. Öğrencilerin sınıf düzeyleri,
ailesinde ruhsal hastalık tanısı konmuş bireyin varlığı, daha önceden ruhsal hastalığı olan bireyle karşılaşıp karşılaşmamaları,
ruhsal hastalıklara dair bilgi edinip edinmemeleri ve ruhsal hastalığı olan bireye hizmet vermeyi isteyip istememe durumlarının
ruhsal hastalıklara yönelik inançları üzerinde etkisi olduğu saptanmıştır (p<0.05). Geleceğin yardımcı sağlık personeli olacak
sağlık meslek lisesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklara ilişkin bilgilendirilmeleri, olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve
gelecekte verecekleri hizmetin kalitesi arttırmak açısından oldukça önemlidir.
Anahtar kelimeler: Ruh sağlığı, inanç, sağlık hizmetleri, sağlık meslek lisesi
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Üniversite Öğrencilerinin Demografik Değişkenlere Göre Değerler Profili1
Mustafa Koça, Fikret Soyerc, Tuncay Ayasb, Betül Düşüncelib, Tuğba Seda Çolaka ve Gülşah Geyik Koç d
a

Düzce Üniversitesi, Turkey, bSakarya Üniversitesi, cSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, dSakarya Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Öz
Bu çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin demografik değişkenlere göre değerler profilini çıkarmaktır. Araştırma
ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesin’de öğrenim
gören, 6219’sı kız (%52,87) ve 5544’ü (%47,13) erkek öğrenci olmak üzere toplam 11763 üniversite öğrencisi ile
gerçekleştirilmiştir. Demografik değişkenleri belirlemek amacı ile Kişisel Bilgi Formu (KBF) kullanılmıştır. Kişisel Bilgi
Formunda yer alan demografik değişkenler eğitsel, sosyal ve psikolojik olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Üniversite
öğrencilerine ait Değerler Profilini belirlemek için ise, S. Schwartz (2009) tarafından geliştirilen Schwartz Değerler Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçekte 57 değer tanımlanmıştır. Bu çalışmada ölçeğin on değerden oluşan bireysel değerler sınıflaması dikkate
alınmıştır. Bu sınıflamaya göre on değer tanımlanmıştır. Bunlar, güç, başarı, hazcılık, uyarılım, özyönelim, evrenselcilik,
iyilikseverlik, uyma, güvenlik ve geleneksellik olarak belirlenmiştir. Araştırmada verileler SPSS istatistik programı ile analiz
edilmiştir. Araştırmada demografik değişkenler bağımsız değişken, değerler ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde bağımsız örneklemlerde t- testi ve Anova testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, üniversite
öğrencilerinin değerlerinin cinsiyete göre farklılaştığı; başarı değeri dışındaki tüm değerlerde kız öğrencilerin puan ortalamaları
lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Yaş arttıkça yardımseverlik ve evrensellik değerlerinde
artış, uyarılım, haz ve güvenlik değerlerinde ise düşüş olduğu bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin değerlerinin sınıf
düzeyine göre farklılaştığı; geleneksellik, öz yönelim, uyarılım, başarı ve güç değerlerinin üçüncü sınıfta, haz değerlerinin ikinci
sınıfta ve güvenlik değerlerinin ise dördüncü sınıfta düştüğü bulunmuştur. Daha önce psikolojik yardım alanlar ile şimdi
psikolojik yardım almak isteyenlerin değerler ölçeğinden aldığı puanlar daha önce psikolojik yardım almayan ve şimdi
psikolojik yardım almak istemeyenlere göre daha düşük bulunmuştur. Yeme alışkanlığı düzensiz olanlar ile intihar düşüncesi
olanların değerler ölçeğinden aldığı puanlar yeme alışkanlığı düzenli ve intihar düşüncesi olmayanlara göre daha düşük
bulunmuştur. Barınma şeklinin de üniversite öğrencilerinin değerlerinin farklılaşmasında bir faktör olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite, Öğrenci, Değerler, Demografik Değişkenler.
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Uzaktan Eğitim Sistemiyle İlgili Araştırma Sakarya Örneği
Engin Ömeroğlu
Sakarya Üniversitesi, Türk Dili Bölümü
Öz
Bu araştırma Sakarya Üniversitesinde Genel Ağ üzerinden uzaktan eğitim sistemiyle ders veren öğretim elemanlarının sistemle
ilgili algı ve yaklaşımlarını tespit etmek üzere yapılmaktadır. Sakarya’daki uzaktan eğitim sisteminde (canlı dersler) sanal
sınıflar, Perculus adlı yazılım kullanılarak yapılmaktadır. Bu programlar sayesinde farklı mekânda bulunan (evde, işte vd.)
öğrenciler, dersleri Genel Ağ üzerinden izleyebilmekte, dersi veren öğretim elemanıyla çeşitli şekillerde etkileşime
geçebilmektedir. Öğrenciler bu canlı derslere eş zamanlı katılabildiği gibi; katılamadığı, kaçırdığı dersleri farklı zamanda da
izleyebilmektedir. Sanal sınıflarda verilen canlı dersler daha sonra izlenebilsin diye kayıt altına alınmaktadır. Problem Dur umu:
Sakarya Üniversitesindeki Genel Ağ üzerinden uzaktan eğitim modeliyle verilen derslerde hedeflenen kazanımlara ulaşılıyor
mu? Bu uygulamada dersi veren öğretim elemanlarının sistemle ilgili düşünceleri nelerdir? Araştırmanın Yöntemi: Araştırma
nitel çalışma yöntemi ile yapılan olgubilim (fenomenoloji) çalışmasıdır. Veriler; araştırmacı tarafından yapılan görüşmeler, bu
görüşmede uygulanan anketler, açık uçlu soru ve kişisel bilgi formundan elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21 paket
programına aktarılarak analiz edilmiş bulgulanmış ve sonuca gidilmiştir. Elde edilen sonuca göre öğretim Sakarya
Üniversitesi’nde 2000’li yıllarda başlayıp hâlen devam eden uzaktan eğitim sistemi eğitsel açıdan başarısız bulunmaktadır.
Ayrıca mevcut arayüz programı (Perculus) teknik olarak yetersiz görülmektedir. Derslere katılımın az olması öğretim
elamanlarının motivasyonunu olumsuz etkilemektedir ve canlı derslere katılımın arttırılması için çözümler bulunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, olgubilim, Perculus
* Sorumlu yazar.
E-mail: omeroglu@sakarya.edu.tr
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Kadın Öğretmenlerin Kadınların İş, Ev, Toplum Hayatındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Ümit Özdemira, Sezai Koral, Sercan Karaçay ve Duygu Gür Erdoğan
a Sakarya

Üniversitesi, Turkey

Öz
Kadın ve erkeklerin toplumda üstlendikleri roller, doğal ve kendiliğinden oluşmaz daha çok kültür tarafından belirlenir ve
zamanla değişebilir sorumluluklar içerir (Aksoy, 2006). Toplumsal cinsiyet rolleri açısından geleneksel roller içerisinde kadına;
ev işlerinden sorumlu olma, iş hayatında aktif olmama gibi eşitlikçi olmayan sorumlulukları, görevleri işaret ederken; erkeklere
ise evin geçiminden sorumlu olma, evin reisi olma gibi görevler yüklenirken eşitlikçi roller de ise; aile, mesleki, evlilik, sosyal ve
eğitim yaşamında kadın ve erkeğin sorumlulukları eşit olarak paylaşmaları yer alır (Dökmen, 2012). Kadına ve erkeğe kültürel
olarak uygun görülen roller, davranışlar ve sorumluluklar toplum tarafından toplumsal cinsiyete yönelik kalıp yargılar
üretmektedir (Esen, Soylu, Siyez, ve Demirgürz, 2017). Toplumsal cinsiyet rolleri de bu kalıp yargılar yoluyla pekiştirilip
gelecek nesillere aktarılmaktadır. Özellikle geleneksel toplumlarda cinsiyetçi kalıp yargılar, kadınların toplumsal cinsiyet
rollerinin tartışılmadığı bir kültürel ortam oluşturarak, kadınların özgüvenleri ve ideallerini etkilediği (İnandı ve Tunç, 2012),
gibi kadının ev, iş ve toplum hayatındaki yeri ve önemi konusunda hem kendileri hem de hemcinslerine karşı aşılamaz ön
yargılar oluşturmaktadır. . Ancak günümüzde kadının eğitim düzeyinin yükseldiği ve çalışma yaşamına girdiği toplumlarda
kadın ve erkeklerin üstlendiği geleneksel roller kadın lehine değişmeye başlamıştır (Attanapola, 2004). Bu durum da kadının
toplumda, ev ve iş hayatında kendine atfettiği değeri de dönüştürmeye başlamıştır. Düşüncede ki bu değişimde eğitimin yeri
ele alındığında özellikle kadın öğretmenlerin kadının toplumda, evde ve iş hayatındaki yerine yönelik görüşleri önem arz
etmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı kadın öğretmenlerin aile, iş ve toplum hayatında kadının yeri ve önemine
ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Çalışmada
Sakarya iline bağlı Hendek, Akyazı ve Erenler ilçelerinde görev yapan kadın öğretmenlerden araştırmacılar tarafından
hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile kadınların toplumda, evde ve iş hayatındaki yerine ilişkin görüşleri
alınmıştır.
Anahtar Keimeler: Kadın öğretmenler, iş hayatı, ev hayatı, toplum hayatı
* Sorumlu yazar.
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Eğitim Örgütleri İçin Tempo Veren Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
Canan Demir Yıldız ve Murat Polata
a Muş

Alparslan Üniversitesi

Öz
Bu araştırmanın temel amacı, eğitim örgütleri için yöneticilerin tempo veren liderlik düzeylerini ölçen geçerli ve güvenilir, likert
tipi bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Muş Alparslan Üniversitesinde görev yapmakta olan n140 (38
kadın; 102 erkek) idari personel oluşturmaktadır. Ölçme aracının yapı geçerliğini tespit etmek amacıyla açımlayıcı (AFA) ve
doğrulayıcı faktör analizleri (DFA); güvenirlik için ise Cronbach’s Alfa katsayısı, madde toplam korelasyonları, İki Yarı Test
(Spearman Brown) ve maddelerin alt ve üst %27’lik gruplarda t-testi ile karşılaştırılması yapılmıştır. Nihai olarak ölçme
aracının üç alt bileşen ve 18 maddeden oluştuğu; açıkladığı toplam varyansın ise %55.9 olduğu tespit edilmiştir. Açımlayıcı
faktör analizinin ardından yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ise üç alt bileşenli ölçek yapısının
iyi uyum değerleri verdiği söylenebilir (X2/df=1.35, RMSEA=.05, RMR=.08, NFI=.84, CFI=.95, IFI=.95, RFI=.81, AGFI=.84,
GFI=.87). Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda iç tutarlılık katsayısının, α=.89 iki yarı test güvenirliğinin ise r=.82 olduğu
belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, “Tempo Veren Liderlik Ölçeği (TVLÖ)”nin üç alt bileşenli bir yapı sahip ve özellikle liderlik
çalışmalarında kullanılacak türden geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğuna işaret etmektedir. Ulaşılan sonuçlar ilgili alan
yazın çerçevesinde tartışılmış ve ölçeğin ileri araştırmalarda kullanılma durumu ile ilgili birtakım önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, eğitim örgütleri, tempo veren liderlik, ölçek geliştirme
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Documentary Analysis for Identifying the Factors Influencing on Information Literacy of Thai
Undergraduate Students
Sumalee Bhornchareon1, Sasipimol Prapinpongsakorn1 and Wawta Techataweewan1
1Information

Studies Program, Faculty of Humanaities, Srinakharinwirot University
Bangkok, Thailand

Abstract
The purposes of this study were to identify the influencing factors for undergraduate students. We conduct a documentary
research about analytical sources and libraries and online databases. Content analysis is necessary to synthesize the factors of IL
consisted of three factors such as personal characteristics, learning environments and self-directed learning. Personal
characteristics are the students’ gender, year of study, GPA, and field of study. Learning environments include IL course,
library usage, ICT facilities, and faculty staff. Self-directed learning consists of self-motivation, self-monitoring and selfmodification. Therefore, the IL factors framework will be developed the questionnaire to assess the undergraduate students’
information literacy following the IFLA information literacy standards.
Keywords: Information literacy; documentary research; Undergraduate students
* Corresponding author.
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Information Literacy Skills Assessment of Fine Arts Students
Laddawan Usaengthong, Sasipimol Prapinpongsakorn and Wawta Techataweewan
Information Studies Program, Faculty of Humanaities, Srinakharinwirot University
Abstract
The purposes of this study were to assess information literacy (IL) regard to the ACRL standards and to compare IL with the
factor variables as students’ characteristics. The quota sampling was used to select 366 undergraduate students at
Banditpatanasilpa Institute where focuses on fine arts education. The research instrument was an IL test following ACRL
standards. The data obtained were analyzed using descriptive statistics, t-test, One way ANOVA and post hoc comparison
using the Scheffe’s test. The results revealed that the students had a low level of information literacy. Considering as each
standard, the students have a high level of IL standard 1 but have a low level of standard 3, 4 and 5. The comparison of the
students’ IL and their gender, year of study, faculty, grade, and most information source usage found that there were different
information literacy skills at statistical a significance of .05. Therefore, students with different self-direct learning were not
different in level of IL skills. These findings have shown that the performing and fine arts students needed more support
information literacy as the context of curricula.
Keywords: Information literacy, Fine arts, Undergraduate students
* Corresponding author.
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Öğretim Elemanları Gözüyle Lisans Eğitim - Öğretimine Bakış Açısı (Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü)
Tarık Gedika, Muhammet Çila*, Derya Sevim Korkuta, Kadri Cemil Akyüzb, K. Hüseyin Koçc, İlter
Bekara ve Gökşen Koşara
a

Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Düzce 81620, Türkiye; b Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Trabzon, Türkiye; c
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Öz
Bu çalışma doğrultusunda, Orman Fakülteleri bünyesinde lisans düzeyinde okuyan orman endüstri mühendislerine yönelik
verilen eğitim-öğretim müfredatlarının öğretim elemanları gözüyle tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında öğretim
üyesi/elemanı anket formu hazırlanırken öncelikle birinci ve ikinci aşamada elde edilen temel bazı bulgular öğretim
üyesi/elemanına rapor şeklinde sunulmuş ve bu rapordan sonra 2 bölüm, toplam 29 soru ve 62 yargıdan oluşan anket formu ile
veri elde edilmeye çalışılmıştır. Kullanılan anket formunda öğretim üyeleri/elemanları ile ilgili bazı demografik özellikler
sorgulanmış, öğretim üyesi/elemanlarının ders verme etkinliğini nasıl yaptıkları ve daha iyi olması için neler yapılması
gerektiği araştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca kullanılan anket formunda verilen eğitim öğretimde teorik/pratik uyumunun nasıl
sağlandığı da ele alınmıştır. Kullanılan anket formunda veri elde etmede hem açık uçlu sorulardan hem de beşli likert tarzı
sorulardan yararlanılmıştır.
Keywords: Orman Endüstri Mühendisliği; Lisans Eğitimi; Anket Çalışması; Düzce
* Sorumlu yazar.
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A Study on Faculty of Education Students’ Views on Finding a Job: Comparison of Employment
Hope Levels in Terms of Academic Branch
Merve Gerçeka*
a*Kocaeli

University Hereke Vocational School, Kocaeli 41800, Turkey

Abstract
The purpose of this study is to examine employment hope levels of Faculty of Education students and to determine whether
employment hope levels differ according to the academic branch. For this purpose, “Employment Hope Scale” develo ped by
Hong, Polanin, and Pigott (2012) was used in order to collect the data. The research sample consisted of 548 senior students
from Faculty of Education including Department of Computer Education and Instructional Technologies, Department of Pre School Education, Department of Mathematics Education, Department of Science Education, Department of Primary Education,
Department of Turkish Education, Department of Social Sciences Education, Department of Foreign Language Education and
Department of Psychological Counselling and Guidance. The results indicated that the employment hope levels were found
above the average for overall scores for students. Also, the findings showed that the employment hope levels of students differ
according to the academic branch. The highest employment hope scores were found to belong to the students in the department
of science education.
Keywords: Employment Hope; Pre-Service Teachers, Faculty of Education, Academic Branch
* Corresponding author.
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The Relationship between Sense of Belonging and Social Anxiety Disorder in University Students
Gamze Hasanoğlu and Anıl Görkem
Lefke Avrupa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, 99728, Lefke , KKTC Mersin 10, Türkiye.
Abstract
The aim of the study is to search the level of social anxiety disorder and sense of belonging with university students. In addition
of this, this study was to investigate university students’ relational sense of belonging and social anxiety variables in thi s study.
In this framework, the research was conducted with 565 students, 241 of whom were males and 324 of whom were of females,
attending to the faculties of 3th and 4th grade of European University of lefke in the fall semester of 2018 -2019 academic year.
General Belongingness Scale and Liebowitz Social Anxiety Scale were used for gathered data. Personal data form was used to
gather information about participants’ age, gender and faculties’. These collected data was an analyzed with the descriptive
statistics and correlation. According to results, it was found that they have relation between social anxiety level and se nse of
belonging in a negative way.
Keywords: university students, sense of belonging, social anxiety disorder
* Corresponding author.
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The Relationship between Perfectionism and Self-Esteem of Academic Staffs in University
Anıl Görkem
Lefke Avrupa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, 99728, Lefke , KKTC Mersin 10, TÜRKİYE.
Abstract
Main purpose of this study is to examine the relationship between traits of perfectionism of the university academic staff and
their Self-Esteem, gender, faculty, annual working period, academic title and marital status. During the 2018-2019 academic
years, 74 female and 53 male academic staff from the University Of Different Departments in TRNC Universities’ were taken as
the sample of this study. The perfectionism levels of the academic staffs were measured by using "Perfectionism Scale" and Se lf
Esteem levels of the academic staffs were measured by using "The Rosenberg Self-Esteem Scale". In order to get information
about the independent variables in a "Personal Information Form" which was developed by the researcher was utilized.
Correlational survey model were used in this research. For the data analysis, correlation analysis was used. According to
correlation analysis, they have a low relationship between traits of perfectionism of the university academic staff and their SelfEsteem.
Keywords: Perfectionism, Self Esteem, Academic staff
* Corresponding author.
E-mail address:asayilir@eul.edu.tr

Comparison of Sense of Efficacy for Pre-Service and In-Service Teachers
Şenol Şena
a Hacettepe

University, Mathematics and Science Education Department, 06800, Ankara, Turkey

Abstract
The aim of this study was to compare the sense of efficacy for pre-service and in-service teachers. The study was conducted
with 64 pre-service teachers (32 chemistry and 32 mathematics) and 64 in-service teachers (32 chemistry and 32 mathematics).
The short version of the Teachers' Sense of Efficacy Scale (TSES) was used as a data collection tool. The scale was consisted of
12-items divided into three sub-scales, named as Efficacy for instructional Strategies, Efficacy for Classroom Management, and
Efficacy for Student Engagement. An independent-samples t-test was used to compare the sense of efficacy scores for preservice and in-service teachers. According to independent samples t-test analysis, there was only a statistically significant
difference in Efficacy for Classroom Management scores for pre-service (M = 25.64, SD = 5.4) and in-service teachers (M = 28.06,
SD = 2.17; t (126) = -3.329, p = .001, two-tailed). However, there was no significant difference in Efficacy for Instructional
Strategies and Efficacy for Student Engagement scores for pre-service and in-service teachers.
Keywords: Self-efficacy; pre-service teachers; in-service teachers; chemistry; mathematics.
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Relations between Preservice Teachers' Views about Nature of Science and Sense of Efficacy
Şenol Şena
a Hacettepe

University, Mathematics and Science Education Department, 06800, Ankara, Turkey

Abstract
The purpose of this study was to investigate the relations between preservice teachers’ views about nature of science and sen se
of efficacy. The study group was comprised of 72 female and 24 male preservice teachers and their average age were 19.53
(range 18 to 35), and 20.75 (range 18 to 52), respectively. The Nature of Science View Scale (NOSvs) and the Teachers’ Sense of
Efficacy Scale (TSES) were used as data collection tools. The Pearson product-moment correlation analysis was conducted to
explore the relations between pre-service teachers’ views about nature of science and sense of efficacy. According to the
correlation analysis, it was determined that preservice teachers’ views about nature of science (p=.000 and r=.403, for the total
score) displayed a significant correlation with sense of efficacy.
Keywords: Nature of science, sense of efficacy, preservice teachers.
* Corresponding author.
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Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Pedagojik İçerik Bilgilerinin (PİB)
Değerlendirilmesi Konusunda Öğrenci Görüşleri
Hüseyin Çalışkana, Güneş Kılınç b ve Yusuf Yıldırımc
a Sakarya

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Hendek/Sakarya; bSakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Hendek/Sakarya; cSakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi,
Hendek/Sakarya

Öz
Bu araştırmanın amacı yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler öğretmen ve öğretmen adaylarının Bilim, Teknoloji ve Toplum
ünitesine ilişkin pedagojik içerik bilgilerini (PİB) nasıl algıladığını karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koymaktır. Nitel araştırma
yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşımın kullanıldığı bu çalışma 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemde Sakarya ili
Arifiye ilçesinde bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları 19 yedinci sınıf öğrencisidir. Araştırma
kapsamında bir öğretmen adayı ve bir sosyal bilgiler öğretmeni yedinci sınıf bilim, teknoloji ve toplum ünitesinde yaklaşık bir
ay boyunca ders işlemiştir. Ders işleme sürecinin sonunda öğrencilere öğretmenlerinin bilim, teknoloji ve toplum öğrenme
alanına ait PİB’ini değerlendirmeleri için araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan bir form doldurtulmuştur. Bu işlemin
ardından yedi öğrenci ile öğretmenlerinin sahip olduğu PİB hakkında derinlemesine bilgi almak ve onların bu konudaki
algılarını ortaya koymak amacıyla görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz
edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin gözünde sosyal bilgiler öğretmenleri ve derslerine giren
öğretmen adayı bilim, teknoloji ve toplum ünitesinde konu alan bilgisine hâkim olup öğrencilere kazanımlarla ilgili bilgiler
vermektedir. Hem ders öğretmeni hem de öğretmen adayı öğrencilerin zorlandığı anlarda konunun anlaşılması için yardımcı
olmakta ve öğrenci sorularını uygun biçimde cevaplamaktadır. Öğrencilere göre hem ders öğretmenleri hem de derslerine giren
öğretmen adayı öğrenci sınırlarını zorlayıcı sorular sormamakta, konularla ilgili performans ve proje ödevleri
vermemektedirler. Öğrencilere göre dersin öğretmeni daha çok öğrendikleri bilgilerin sınavlarda nasıl karşılarına çıkacağını
vurgulamakta, öğretmen adayı ise konunun kazanımlarına ulaşmayı kolaylaştıracak etkinlik ve materyalleri daha çok
kullanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, pedagojik içerik bilgisi, program bilgisi, konu alan bilgisi, değerlendirme bilgisi.
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Exploring the Relationship between Teacher Efficacy and Information and Communication
Technology Competencies among Pre-Service Teachers
Gözde Sezen-Gültekina, Murat Topalb* and Nazire Burçin Hamutoğluc
a Sakarya
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Abstract
This study aims to address the competencies of prospective teachers professionally and technologically. Therefore, the main
purpose of this study was to determine the possible relationship between the teacher efficacy and the information
communication technology competencies of prospective teachers. In addition to the main problem, teacher efficacy and
technological competencies were also investigated whether there was a statistically significant difference or not according to
these variables: (a) gender, (b) class level, (c) the status of choosing the teaching profession willingly and (d) if they were given
the opportunity to select the teaching profession again. This study, which was designed in the correlational survey model, wa s
conducted on prospective teachers. Ohio Teacher Efficacy Scale which adapted to Turkish by Baloğlu and Karadağ (2008) and
Information and Communication Technology Competencies Scale which adapted to Turkish by Alkan and Emmioğlu-Sarıkaya
(2018) were used as data collection tools. As a result of the analysis from the data obtained a moderate positive correlation was
found between teacher efficacy and information and communication technology competencies of prospective teachers on .01
level of significance.
Keywords: Information and communication technology competencies, educational administration, professional competence,
prospective teachers, teacher efficacy.
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Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Otantik Öğrenme Uygulama Rehberlerine Yönelik Akran
Değerlendirmelerinin İncelenmesi
Mustafa Bektaşa ve Fatih Selim Sellüma
a Sakarya

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi ABD, Sakarya, 54100, Türkiye

Öz
Eğitim sistemlerinde yer alan önemli eksikliklerden biri öğrenme sürecinin gerçek dünya ile ilişkili olmamasıdır. Öğrenme
sürecinin gerçek dünya problemlerinden yola çıkmadan başlatılması bu eksikliğin temel sebeplerindendir. Halbuki öğrenme
otantik bir şekilde gerçekleştiğinde gerçek dünya ile böyle bir bağ kurma ihtiyacı duyulmayacaktır. Geleceğin öğretmenleri olan
öğretmen adaylarının otantik öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak adına otantik öğrenme uygulama rehberi geliştirebilmeleri
önemlidir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının geliştirdikleri otantik öğrenme uygulama rehberlerine yönelik akran
değerlendirmelerinin incelenmesidir. Öğretmen adayları tarafından geliştirilen otantik öğrenme uygulama rehberlerine yönelik
akran değerlendirilmelerini incelemeyi amaçlayan bu araştırmada betimsel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Veri toplama
aracı olarak araştırmacılar tarafından otantik öğrenmenin dokuz bileşeni dikkate alınarak geliştirilmiş olan “Otantik Öğrenme
Uygulama Rehberi Akran Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Veriler nicel ve nitel olarak analiz edilmiştir. Araştırmadan
elde edilecek sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Otantik öğrenme; otantik öğrenme uygulama rehberi; öğretmen adayı
*Sorumlu yazar.
E posta adresi: mbektas@sakarya.edu.tr

E R P A International Congresses on Education 2 0 1 9 | 34

İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem
Araştırması
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1.Marmara

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
İstanbul; 2Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı İstanbul
Öz
Günümüzde gerek sosyal hayatında gerekse iş hayatında olsun sahip olduğu becerileri aktif olarak kullanabilen sorunlar
karşısında hızlı ve doğru kararlar alıp uygulamaya koyabilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Çocuklarda düşünme
becerilerinin gelişmesi, düşünme becerileri içerisinde sorumluluk alma becerilerinin temelini oluşturan karar vermeyi
öğrenmelerini, kendi davranışlarını düzenlemelerine ve hayatları boyunca karşılaştıkları karmaşık durumlarla başa çıkmalarını
sağlamaktadır. Hızlı ve kaliteli karar verme, hayatta başarı veya başarısızlığı belirleyen kilit bir faktördür. Karar verilecek konu
ister önemli ister önemsiz olsun insanlar genellikle seçenekleri değerlendirir ve problemleri çözmek için sayısız kararlar
verirler. Verilen doğru kararların, kişinin yaşam kalitesini arttıracağı da söylenebilir. İnsanların verecekleri kararlar son ucunda
mutlu veya mutsuz, başarılı veya başarısız olabilecekleri yüzlerce örnek verilebilir. Bu yüzden karar verme becerisi bireylere
küçük yaştan itibaren kazandırılmalıdır. Bu beceri kazandırılırken karar vermenin doğası bireye öğretilmelidir. Özellikle bu
süreçte seçeneklerin ne kadar yol gösterici bir kaynak olduğu fark ettirilmelidir. Karar vermek, olası seçenekler içerisinden bir
tercihin söz konusu olduğunu göstermektedir. Karar vericinin tercihini oluşturacağı geniş zaman ve yer sınırlamaları içinde ne
kadar çok uygun seçenek varsa, kararın o kadar iyi olma ihtimali vardır. Çocukları hayata hazırlayan eğitimciler, okul
ortamında gün içinde karşılaştığı problemleri çözmeye çalışan çocuklara karar verme ve karar vermede seçenek oluşturabilme
fırsatları sunmalıdır. Sundukları bu fırsatlarla, karar verme becerisini ve bu becerinin önemli bir basamağı olan seçenek
üretebilmede de öğrencilerin ustalaşmasını sağlayabileceklerdir. Karar vermenin en önemli basamaklarından biri olan soruna
seçenek üretmekte ise çocuklarımızın geliştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Bu çalışmanın amacı, ilkokul ikinci sınıf
öğrencilerinin karar verme becerilerinin geliştirilmesidir. Bu çalışma eylem araştırma sürecine göre kurgulanmıştır. Araştırma
nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve mevcut durum içerisinde yeni bir uygulama yapılarak etkilerini süreç içerisinde
gözlemlemeye imkân sağlaması ve araştırmanın temelinde yer alan problem ve alt problemlere yanıt aranmasına için “Eylem
Araştırması” olarak tasarlanmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme
kullanılarak belirlenen İstanbul ili Pendik ilçesinde bir devlet okulunda öğrenim gören 32 ikinci sınıf öğrencisine uygulanmı ştır.
Öncelikle ilgili yazılı kaynaklar incelenerek elde edilen bilgiler ışığında günlük hayattan seçilen karar verme
durumları/senaryoları oluşturulmuş karar vermenin basamakları dikkate alınarak her bir oturum düzenlenmiştir. Her oturum
için uzman görüşleri alınmış, uzmanlardan gelen eleştiriler ve değerlendirmeler sonucunda çeşitli düzenleme ler yapılmış ve
son haline kavuşturulmuştur. Sekiz oturumluk eylem süreci toplam on hafta da gerçekleştirilmiştir. ğrencilere öncelikle
araştırmacılar tarafından düzenlenen “Kişisel Bilgi Formu” doldurulmuştur. Senaryolarla karar verme basamakları dikkate
alınarak oluşturulan, tek oturumluk etkinliklerden birisi öntest ve sontest olarak sürecin başında ve sonunda veri toplamak
amacıyla uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Bu araştırma kapsamında,
ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinden alınan cevaplar sonucunda elde edilen bazı bulgulara göre, öğrencilerin karar verme
becerisinde özellikle de seçenek oluşturma basamağında uygulama esnasında süreç başında zorlanırken yapılan örnek
uygulamalar ve etkinlikler sonunda ise karar verme niteliğinde ve ürettikleri seçenek sayılarında bir artış olduğu
gözlemlenmiştir.
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Mevlana’nın Sözleri ve Sözleriyle Desteklenen Hikayelerin Değerler Eğitimine Katkısı
Mustafa Kılınç ve İlker Kösterelioğlu
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öz
Son yıllarda Millî Eğitim Bakanlığı’nın değerler eğitimi alanına özel bir ilgi göstermesi, bu alanda pedagojik teorinin üreti lmesi
ve pratikte uygulamaların yürütülmesine zemin hazırlamıştır. Bu ihtiyaca katkı amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın amacı,
değerler eğitiminin öğrencilerin aşina oldukları, kendi kültürümüze ait referans ve örneklerden yararlanarak öğretilmesinin,
değerler eğitimi alanına katkılarını belirlemektir. Kültürümüzde önemli bir yeri olan Mevlana’nın ifade ettiği sözleri ve
sözleriyle desteklenmiş hikâyelerinden yararlanarak hazırlanan öğrenme etkinlikleri, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi
dersi kapsamında uygulanarak, bu etkinliklerin belirtilen ders kapsamındaki değerlerin öğretimine katkısı saptanmıştır.
Belirtilen dersi yürüten öğretmenler, öğrenme etkinliklerini, önceden belirtilen hususları dikkate alarak uygulamışlardır.
Uygulama sonrasında öğretmen ve öğrencilerle görüşmeler yapılarak öğrenme etkinliklerinin değerlerin öğretiminde amacına
ulaşıp ulaşmadığına dair nitel veri toplanmıştır. Elde edilen verilerden Mevlana’nın sözleri ve sözleriyle desteklenen
hikayelerin değerler eğitimine olumlu katkı yaptığı görülmüştür. Sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin etkinlikler
esnasında hem Mevlâna’ya olan farkındalıkları hem de etik değerlerle ilgili farkındalıklarının arttığı dile getirilmiştir. Bu
çalışmanın amacı, öğrencilerin içinde yaşadıkları kültürel kaynak ve örneklerden yararlanmanın değerler eğitimine katkıları
ortaya koymaktır. Ayrıca, bu çalışma, dersin programını geliştirme çalışmalarına ve değerler eğitiminin daha etkin
gerçekleştirilmesine ilişkin katkılar yapması beklenmektedir. Araştırma Amasya İli merkezde üç ilkokulda 12 sınıf öğretmeni ve
bu öğretmenlerin ortalama 30 kişilik sınıflarında uygulanmıştır. Araştırma uygulamanın amacı ve uygulama biçimleriyle ilgili
önce uygulama okulları idarecilerine bilgi paylaşımı yapılmıştır. Sonrasında gönüllülük esasına dayalı 12 öğretmen uygulama
hakkında bilgilendirilmiş ve Mevlana’nın söz ve hikayelerinden oluşan uygulama etkinlikleri kendilerine verilmiştir. Bu
etkinlikleri süreç boyunca uygulayabilecekleri ve bu etkinliklerin özünden uzaklaşmamak kaydıyla etik değer öğretimde
bunlarla beraber farklı etkinliklerde uygulayabilecekleri ifade edilmiştir. Öğretmenlere bu etkinlikler uygulandıktan sonra
kendileriyle görüşme yapılacağı yazılı olarak veri toplanacağı her sınıftan önerecekleri ikişer öğrenci ile görüşme yapılacağı
ifade edilmiştir. Proje uygulama sonrası öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşme ve doküman incelemelerinin analiz sonrası
şu sonuca ulaşılmıştır: Mevlana’nın söz ve hikayelerinden oluşturulmuş etkinliklerin etik değerlere olumlu katkı yaptığı
öğrencilerin hem süreç esnasında eğlendikleri hoş vakit geçirdikleri hem de etik değer eğitiminde bu uygulamaların etik değer
farkındalıklarını artırdığı gözlenmiştir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, 2013-2014 ve 2017-2018 eğitim öğretim yılları arası resmi milli eğitim istatistikleri ışığında Spor Liselerinin
durumunun niceliksel olarak incelenmesidir. Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden olan doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın dokümanlarını MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan; 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait son beş yılın resmi milli eğitim istatistik raporları
oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda; beş yıllık süreçte Spor Liselerinin sayısında %45,10’luk, derslik sayısında ise %122,00’lik
bir artış sağlandığı görülmüştür. Okul ve derslik sayısındaki artışa paralel olarak beş yıllık süreçte öğrenci ve öğretmen
sayısında da önemli bir artış gözlenmiş, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Spor Liselerinde 8572 olan öğrenci sayısı, 2017-2018
eğitim öğretim yılında 14812’ ye, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 511 olan öğretmen sayısı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında
1134’ e yükseldiği tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, 2013-2014 ile 2017-2018 eğitim öğretim yılları arasında yükseköğretime
geçişte öğrencilerin daha çok önlisans programlarına yerleştikleri saptanmıştır.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı kazanımlarında yer alan
değerlerin sınıf seviyelerine, öğrenme ve alt öğrenme alanlarına göre dağılımını belirlemektir. Bu amaçla öğretim programında,
öğrenme ve alt öğrenme alanlarına göre sınıf düzeyleri açısından kazanımlar içerisinde hangi değerlere ne kadar yer verildiği
ve bu değerlerin programdaki ağırlığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma nitel araştırma olarak planlanmış ve araştırmada
doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; ortaokul beden eğitimi ve spor dersi öğretim progr amı
kazanımları içerisinde 5.ve 6. sınıfta 21, 7. sınıfta 25 ve 8.sınıfa 29 olmak üzere toplam 96 değere yer verildiği görülmüştür.
Programda tüm sınıf düzeyinde kazanımlar içerisinde en fazla; özdenetim, sorumluluk ve vatanseverlik değerlerine yer
verildiği, tüm sınıflarda özdenetim değerinin yoğunlukta olduğu, hareket yetkinliği/hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat
becerileri öğrenme alanı kazanımlarında en fazla değerlere yer verildiği tespit edilmiştir.
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Abstract
This paper presents a project of the Teaching innovation network to promote Sustainable consumption in the University of
Seville. The role of education is essential to promote reflection and inspire consumption habits that induce relevant changes on
lifestyle. In this sense, the initial training of teachers is a key issue; they will be a reference for society and those responsible for
the school training of future professionals. Because of this, we did a teaching innovation project for sustainable consumption in
primary school teachers training. The main objective of the experience is to mobilize students' ideas on consumption to achieve
changes in their consumption habits towards more sustainable consumption. In this paper, we analyse the main student’s
reasons to change their consumption habits towards a more sustainable consumption.
Keywords: Sustainable consumption patterns, Environmental education, Higher education, Innovative approaches, Teacher
training.
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Abstract
The measurement of the personal Ecological Footprint is a very useful tool for students to connect personal behavior with
environmental problems. This paper presents a project of the Teaching Innovation Network to promote Sustainable
consumption in the University. The students who are future Primary School teachers from the University of Seville, University
of Cadiz and the Universitat Internacional de Catalunya, were participated actively in this project which led them to change
their habits and made them much more aware of sustainability and their responsibility for the environment, via the great
challenge of analysing and trying to reduce their Ecological footprint. The analysis of the results showed that there were
changes in the consumption habits of all groups. Through the innovative approaches, this study shows the importance of using
active teaching-learning strategies is highlighted to encourage reflection and change consumption habits.
Keywords: Personal ecological footprint, Sustainable consumption patterns, Environmental education, Innovative approaches,
Sustainability competencies,
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A Group and High Intensity Program in Physical Education Reduces Technostress in Adolescents:
The Use of ClassDojo
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Abstract
Physical activity positively affects on physical, social and psychological variables. More specifically, physical activity can acts as
a protective factor against stress in adolescents. However, the effect on the novel variable of technostress is yet unkno wn.
Therefore, the aim of this project was to analyse the effects of a Physical Education intervention, based on group and high
intensity games, using the motivation through app ClassDojo, on the technostress in adolescents. The sample (n=71) were
divided into 2 groups: control group (CG, N=37), and experimental group (EG1, n=34). Both completed a questionnaire about
technostress before and after the intervention. The results showed differences in technostress in favour of EG. Therefore, it takes
us to the conclusion that group and high intensity activities in Physical Education, as well as the use of motivational strategies
as ClassDojo, could be interesting to reduce the technostress levels in secondary school students.
Keywords: Physical activity; technostress, education, didactic, adolescents.
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Abstract
Physical activity is positively associated with positive health in adolescents. However, programs from Physical Education
classes are scarce. For example, a program based on “step challenges”, controlled from school and monitored with pedometers,
could increase the daily physical activity level, and consequently the cardiorespiratory capacity in young people. Therefore, the
aim of this study was to analyse the effects of a daily physical activity challenges of two months through pedometer, using the
motivation through app ClassDojo, on cardiorespiratory capacity in adolescents. The sample (n=66) were divided into 2 groups:
control group (CG, N=32), and experimental group (EG1, n=34). Both completed the 20m shuttle run test (course navette), before
and after the intervention. The results showed differences in cardiorespiratory capacity in favour of EG. Therefore, it takes us to
the conclusion that specific programs of steps, controlled from Physical Education and motivated with ClassDojo, can increase
the cardiorespiratory capacity in adolescents.
Keywords: Physical activity; pedometer, education, steps, adolescents.
* Corresponding author.
E-mail address: arariza@ujaen.es

Analysis of Pre-Service Elementary Education Teachers´ Attitudes toward Overweight and Obese
Students: Results from an Innovative Teaching Project
Manuel J. De la Torre-Cruz
University of Jaén, Las Lagunillas s/n, Jaén (23071), Spain
Abstract
This paper examined how an innovative teaching project, which combined a large group formation together with a small group
activity, could change pre-service teachers´ attitudes toward overweight and obese students. The Spanish adaptation of Anti-fat
Attitudes Scale (Magallares & Morales, 2014) was used for the assessment of these beliefs. This scale is composed of 13 items
and it has three dimensions: aversion to obesity, fear of gets fattening and willpower of people with excess weight. The resu lts
showed that the teaching experience did not produce the expected effects. No changes were observed between both moments of
measurement in the dimensions “fear of gets fattening” and “willpower”. Even more surprising, a higher antipathy attitude
was showed toward children with excess of body weight at the conclusion of the instruction. It is, therefore necessary, to devote
more effort to reduce the bias that pre-service teachers show toward overweight and obese students.
Keywords: Pre-service teachers; innovative teaching project, attitudes toward overweight and obesity
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Abstract
One of the European Commission's priorities in education is to reduce early school leaving to less than 10% across European
countries by 2020. If, in some Member States, progress in effective policies is satisfactory in 2018, many countries are still far
from achieving goal. Unfortunately, Romania is in the category which still has problems with this situation. The aim of this
article is to analyze a case of educational program that uses active learning and teaching methods with children in need, from
rural areas of Romania. For almost ten years, the non-governmental association "Alternative Education" organized summer
schools for children in Timiș County. The paper describes and analyzes the creative workshop "The L ittle Architects", used by
this association for the first time in the activities of the summer school in 2018, and presents the benefits of using active learning
methodology in order to attract children to school and improve the percentage of early school leavers.
Keywords: active learning; children in need; rural; early leaver from education and training; summer school; little architects;
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Abstract
The paper discusses changes within the academia in a context of political, social and economic transformation of 1989 in Poland.
The considerations are based on the views and aims of higher education reflected in the reforms of university that have been
undertaken between 1990-2018. The study is focused on political background of the reform concepts and the regulations that
have been introduced, as well as on the contemporary trends shaping the educat ion processes. The authors attempt to answer
the question concerning the influence of Polish transformation process on the traditional mission of the university and its
specific social and cultural role.
Keywords: university; transformation; higher education reform; university mission; postmodern society.
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The Development of Co-Education in Poland against the European Backdrop
Katarzyna Dormus
Pedagogical University of Cracow, Podchorążych 2, Kraków 30-084, Poland
Abstract
The aim of the paper is to shed light on the problem of coeducation on a secondary school level in Poland against the European
backdrop in 19th-21st century. Methods: Analysis of documents. Results and conclusion: During the late 19 th and early 20th
century, coeducation was – in all of Europe – a source of controversy, resulting in a public discussion. The first co-educational
secondary schools in the Polish territories were established over the course of the First World War. Coeducation was widely
adopted after the Second World War, but the question of whether coeducation brings more benefits or drawbacks remains open
for debate.
Keywords: co-education; secondary schools, Poland, Europe
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An Exploratory Study Examining 10th-Grade Students’ Conceptions about Mountain Building and
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Abstract
Mountain building is a subject that has not been thoroughly explored in relation to misconception research. However, mountain
building is complex, involving not only endogenous processes, but also exogenous ones. The main objective of this contributio n
is determine, from a holistic standpoint, the misconceptions that students hold concerning mountain building. We designed and
used a questionnaire posing three kinds of questions to students related to their: geological knowledge, emotional issues, an d
academic background. The main benefit offered by the present research is the identification of misconceptions not covered in
the literature available. We found that the most common misconception is that the mountains occurs only at the edge of
convergent lithospheric plates and is less frequent at divergent edges. Some students related the edge of the plates to areas
under the sea or on the coast.
Keywords: Mountain Building; Misconceptions; Earth Science Education; Landforms; Relief
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A Proposal for Global-Change Education Based On an Educational Board Game: A Planet on the
Abyss
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Abstract
“Global change” is a complex term still widely unknown, and often confused with climate change. The Span ish Secondary
School Curriculum indicates that the idea of global change is absent. Global-change components are distributed among
different subjects and courses. This scattering of the subject matter hinders students from gaining a cohesive understanding of
global change and its implications. The main objective of this proposal is to develop an educational approach aimed at
expanding children’s knowledge regarding global change, and fomenting awareness of the interrelations between human
actions and this environmental crisis. In addition, we seek to aid students in understanding that the adoption of certain
practices could help them achieve a sustainable lifestyle. To this end, we have designed and manufactured a prototype board
game called “A Planet on the Abyss”, with a cooperative play.
Keywords: Global Change; Climate Change; Playful Learning; Game-based Learning; Board Games
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A Higher Level of Physical Condition and Practice of Physical Activity is Associated with Better
Attention in Young ADHD.
Sara Suárez Manzanoa, Emilio J. Martínez Lópeza
Faculty of Education Sciences, Universidad de Jáen, Paraje Las Lagunillas s/n. Universidad de Jaén, 23071 Jaén, España.
Abstract
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurocognitive disorder that may reflect a multitude of symptoms, of
which we highlight hyperactivity, impulsivity and inattention. The objective of this study was to analyse the Attention, the level
of Physical Condition and other variables of interest of young people in southern Spain diagnosed ADHD and determine if the
level of Attention is associated with these variables. To this end, a descriptive-transversal-prospective-observational study was
developed. 84 young people participated (42.9% girls), with 10.85±3.1 years (range 6-16). The d2 test was used to measure
Attention and the ALPHA-Fitness® Battery for Physical Condition. In Pearson's bivariate analysis, very high and statistically
significant correlations were obtained (p<.01) between the Attentional variables and Strength, Cardiorespiratory Resistance,
Body Mass Index, Waist-Hip Index, level of practice of Physical Activity and to the number of repeated academic courses
(r=.286, r=.259, r=-. 217, r=-. 294, r=.267 r=-. 270 respectively).
Keywords: physical exercise, concentration, school, sedentary lifestyle, overweight
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How Fragile the States are, How Strong They are in Education
Ali Baykala
a Bahcesehir
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Abstract
The components that constitute individual and social development indicators are ultimately either the means or the ends of
education. Educational indicators grow by expanding in a spiralling cause-effect relationship with others. Therefore, it is
possible that education is one of the main factors that constitute or overhaul fragility. The purpose of this study is to delineate
correlations between some educational indicators with indicators of fragility. To determine and interpret the statistical
relationships between school enrolment rates, educational expenditures and PISA research. The association between these two
sets of indicators with some Human Development Indicators can also enrich the analysis. The relationships between the various
fragility indicators collected from 178 countries and the social and educational indicators of the countries compiled from various
sources will be calculated and comparative solutions will be made between the sub-clusters obtained according to the selected
criteria.
Keywords: Fragility of states; Fragility indicators; Human development; Educational indicators
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Global Field, Local Approach – 20th Century Polish Education Comparativists and Their Works
Anna Włoch and Justyna Wojniak
Pedagogical University of Krakow, ul. Podchorążych 2, 30-084 Krakow, Poland
Abstract
Comparative education as a pedagogical subdiscipline from the very beginning has been developed in Poland in close
connection with the history of education. Polish comparative education in the first half of the 20 th century was mainly concerned
with the analysis of educational structures and phenomena, taking into account social, economic, cultural as well as historical
reasons that occurred in Poland and other countries. The main publications of leading Polish pedagogues of the first half of the
20th century have been analyzed and the research was based on source analysis. The aim of the paper is to present the
achievements of Polish comparativists of 20 th century and their contribution to the development of comparative education as a
field of research in Europe. The authors attempt to answer also the question concerning the political context of their work, as
scientific activity in Middle and Eastern Europe after Second World War was strongly politically and ideologically involved.
The result of the research is an indication of the participation of Polish pedagogues in an international community of
researchers and Polish share in the development of comparative education as a scientific subdiscipline.
Keywords: Comparative education, Polish comparativists, pedagogy, comparative research, history of education
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağları
Kullanım Amaçları
Rabia Saricaa ve Vahit Çirişb
a, b

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, 40100, Türkiye

Öz
Sosyal ağlar, insanların internet ortamından birbirleriyle iletişim kurmalarına, video, fotoğraf, görsel, metin vb. çeşitli
formattaki içerikleri paylaşmanın yanında bilginin hızlı bir şekilde yayılmasına olanak tanıyan çevrimiçi ortamlar olarak
tanımlanabilir. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram popüler sosyal ağlardandır. Günümüz internet çağında sosyal ağlar artık
hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Dünya genelinde milyarlarca insan sosyal ağları aktif bir şekilde
kullanmaktadır. Sosyal ağların kullanıcı sayıları günden güne büyük bir hızla artmaya devam etmektedir. Hatta sosyal ağları
kullanmaya başlama yaşının giderek erken yaşlara inmesiyle birlikte sosyal ağların zararlarından sıkça bahsedilmekte ve sosyal
ağları bilinçli bir şekilde kullanmanın önemine vurgu yapılmaktadır. Özellikle de sosyal ağların eğlence dışında da farklı
amaçlarla kullanılması; örneğin bir öğrenme- öğretme aracı olarak bu ağlardan faydalanılması tartışılmaktadır. Dolaysıyla
kullanım amacı zamanla farklılaşsa bile sosyal ağların gündelik hayatımızda etkin bir şekilde var olmaya devam edeceği
söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal
ağları kullanım amaçlarının ortaya çıkarılması ve bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada, var olan bir durumu
olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, Usluel, Demir ve Çınar (2014) tarafından
geliştirilen sosyal ağların kullanım amaçları ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin sosyal medya kullanım amaçları
belirlenmiş ve cinsiyet, yaş, bölüm vb. bir takım değişkenlere göre değişip değişmediğine yer verilmiştir. Bulgular
doğrultusunda çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağlar; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri; Sosyal Medya
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Öz
Bu araştırmada, spor ve sağlık bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin obezite farkındalık düzeylerinin bazı
değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu, 2019 yılında Fırat Üniversitesi Spor ve Sağlık Bilimler
fakültelerinde öğrenim gören kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş 436 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan
deneklerin demografik bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu (Öğrenim gördüğü fakülte, sınıf, yaş, cinsiyet, aylık
gelir, spor yapma durumu ve ikametgâh şekli) ve Allen (2011) tarafından geliştirilen ve Kafkas (2011) tarafından Türkçeye
çevrilmiş “Obezite Farkındalığı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçüm aracı obezite farkındalık, beslenme ve fiziksel aktivite olmak
üzere 3 alt boyut 20 ifadeden oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir.
Değişkenlerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmış ve çoklu gruplar için One-Way ANOVA, bağımsız iki grup için
ise Independent Sample t-testi kullanılmıştır. Anlamlı farklılık gösteren gruplarda ise farkın kaynağını belirlemek amacıyla
Tukey test sonuçlarından faydalanılmıştır. Bu çalışmada anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Araştırma bulgularına
göre, Fırat Üniversitesi, Spor ve Sağlık bilimleri bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin o bezite farkındalık ölçeği alt
boyutlarına bakıldığında, obezite farkındalık alt boyutunda 26,71 ortalama ile yüksek, beslenme alt boyutundan 18,55 ortalama
ile yüksek ve fiziksel aktivite alt boyutunda ise 14,58 ortalama ile yüksek olduğu görülmektedir. Kişisel bilgi formu
değişkenlerine bağlı olarak üniversite öğrencilerinin obezite farkındalık durumları incelendiğinde, öğrenim gördüğü fakülte ve
spor yapma durumu değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farkın olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan diğer
değişkenler incelendiğinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, üniversite öğrenciler inin
obezite farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Sağlık, Obezite, Obezite Farkındalık, Üniversite Öğrencisi
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Okullardaki Derse Giriş Çıkış Rutinlerinden Zil Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Eğitimci
Görüşleri
Çeviker Ay, Ş.*, Yapıcı, F.Ş.**, Kahraman, C.***, Erusta, S.****
*Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Düzce 81620, Türkiye.; **İstanbul Gedik
Üniversitesi, Gedik Meslek Yüksekokulu, İstanbul 34913, Türkiye; *** Yüksek Lisans Öğrencisi, Düzce, Türkiye; *** Yüksek Lisans
Öğrencisi, Düzce, Türkiye
Öz
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarının kullanımının yoğunlaşması ile öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluğunu alan,
öğrenme sürecini kendisi yöneten bireyler olmaları istenmektedir. Bunu sağlamak için bazı okullarda zil uygulamalarında farklı
düzenlemeler yapılmış, bazılarında ise tamamen kaldırılmıştır. Bu çalışmanın amacı öğrenci ve eğitimcilerin zil uygulamasıyla
ilgili görüşlerini ayrı ayrı ortaya koymak ve bu yolla literatüre katlı sağlamaktır. Çalışma, betimsel, nitel ve olgubilimsel bir
çalışmadır. Araştırmanın ilkokul-ortaokul-lise-üniversite öğrencileri ve eğitimcilerinden oluşan bir çalışma grubuyla
yapılmıştır. Araştırma kapsamında hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları, 48 öğrenci ve 39 eğitimciye uygulanarak
elde edilen sonuçlar deşifre edilmiş, bu deşifreler ise nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılarak analiz e dilmiştir.
Öğrenci görüşmelerinde zil sırası, gereklilik, zilin mesajları ve zil tercihi olarak 4 ana tema ortaya konulm uştur. Eğitimci
görüşmelerinde ise zil sırası, gereklilik, zil tercihi ve zilin mesajları olarak 4 ana tema belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: okullarda zil uygulamaları; zil uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri; zil uygulamalarına ilişkin eğitimci
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Feedback and Adaptive Assignment with Online Formative Assessment Model to Assess Students’
Attitude in Flipped Science Education
David González-Gómez* and Jin Su Jeong
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas,
Universidad de Extremadura, Avd. de la Universidad s/n, 10004 Cáceres, Spain
Abstract
This paper presents online formative assessment model to assess students’ attitude with feedback and adaptive assignment in
flipped science education. Together with feedback adaptive assignment of students, online formative assessment model in a
randomized experimental condition manages diverse assessments for the whole curriculum course. Sample enrolled into a
general science course that they are future primary education teachers. Particularly, it offers various feedback from student s
and instructors, students’ adaptive assignments from instructors, attitude survey data and students’ log file to the model. The
analyzed results indicate positive attitude of students that is also related the frequency of the model proposed: students are
using more the model and they have higher positive attitude to science course and science itself.
Keywords: Online formative assessment; Science education; New teaching technologies; Pre-service teachers; Flipped course
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How to Improve Pre-Service Teachers’ Outcomes of Affective and Cognitive Dimension in A
Flipped Science Classroom
David González-Gómez* and Jin Su Jeong
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas,
Universidad de Extremadura, Avd. de la Universidad s/n, 10004 Cáceres, Spain
Abstract
This paper presents a flipped instruction methodology to improve pre-service teachers’ outcomes of affective and cognitive
dimension in a science classroom. Particularly, in this flipped classroom, the roles normally having in the traditional classroom
are inverted/flipped. Students will use more time to work with flipped classroom materials, which are more student-centered
and collaborative activities to put in practice the scientific contents distributed. The results indicate that students after
participated the flipped science classroom improved their affective and cognitive dimension, positive emotion and perception
towards science itself and science course. Hence, these results are also proved by statistical approaches that show the numbe r of
positive students increased during the whole flipped science classroom.
Keywords: Science education; Pre-service teachers; Flipped classroom; Learning outcome; New teaching technologies
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Öz
Bu araştırmanın amacı, yaşam temelli öğretiminin ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersindeki motivasyonlarına
etkini araştırmaktır. Yaşam temelli öğretim öğrencilerin derslerde öğrendikleri konuları günlük yaşamdaki olaylarla
ilişkilendirmelerini sağlar. Öğrenciler etrafında gerçekleşen olayların Fen Bilimlerinin bir parçası olduğunu algılamasını sağlar.
Yaparak yaşayarak edindiği bilgileri günlük hayatla ilişkilerini fark etmesine yardımcı olur. Ayrıca öğrencilerin yaşam temel li
öğretiminde kullanılan dikkat çekici hikâyeler sayesinde öğrencinin motivasyonu artar. Araştırmada yarı deneysel çalışma
yapılmıştır. Deney grubunda yaşam temelli öğretim REACT modeli kullanılarak “maddenin tanecikli yapısı “ ünitesi 5 hafta
boyunca işlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin konulara karşı motivasyonlarını belirlemek amacı ile motivasyon ölçeği
uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda yaşam temelli öğretim yapılan deney grubunda motivasyonun arttığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Eğitimi, Yaşam-Temelli Öğrenme, Maddenin Tanecikli yapısı
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Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitaplarındaki Değer Kavramlarının Analizi
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Öz
Bu çalışmada, ortaöğretim biyoloji ders kitabı içerikleri, öğretim programlarında belirlenen kök değerler esas alınarak analiz
edilmiştir. Bu amaçla 9, 10, 11 ve 12. sınıf biyoloji ders kitaplarında yer alan tüm metin ve görseller incelenmiş ve ders
kitaplarında kök değerlerden hangilerinin aktarıldığı ve aktarılan değerlerin konu, ünite ve sınıf düzeyine göre dağılımı tespit
edilmiştir. Çalışmada bir nitel araştırma yöntemi olan döküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada “Millî Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018-2019 Öğretim Yılından itibaren beş yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilen dört ders
kitabı incelenmiştir. İncelenen Biyoloji dersi kitaplarında en fazla yer alan değerlerin sırasıyla yardımseverlik, sorumluluk ve
vatanseverlik olduğu görülmektedir. Araştırma sonucunda ortaöğretim biyoloji ders kitaplarının öğretim programında yer alan
değerlerin tümünü içermediği, değerlerin ders kitaplarının genelinde çok az ele alındığı görülmüştür. Araştırmada bu
durumun sebepleri tartışılmış ve değer kavramlarının biyoloji ve fen dersleri ve kitaplarında daha fazla yer bulabilmesi için bir
takım öneriler sunulmuştur.
Keywords: değer, değerler eğitimi, biyoloji dersi, biyoloji ders kitapları
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Öz
Bu araştırmada fen alanı öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma ve üretim süreçlerindeki su tüketimi hakkındaki
farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri açık uçlu sorulardan oluşan bir anket formu ile toplanmıştır.
Veriler 2018 ve 2019 yıllarında Fen Bilgisi ve Biyoloji Eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarından
toplanmıştır. Veriler nitel içerik analizi yöntemlerinden tümevarımcı içerik analizi ile değerlendirilmiş, kategorilerin
oluşturulmasında veri materyali esas alınmıştır. Verilerin analizinde MaxQDA programı kullanılmıştır. Anket formu
sürdürülebilir kalkınma, sanal su ve çeşitli endüstriyel ürünlerin üretiminde ihtiyaç duyulan su miktarına yönelik bilgiler elde
etmek amacıyla yöneltilen açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen ilk sonuçlara göre öğrencilerin
çoğunluğu sürdürülebilir kalkınma kavramını daha önce duyduğunu belirtmiştir. Ancak kavramın tanımlanması istendiğinde
verilen bilgilerin bir kaç anahtar kelime ile sınırlı kaldığı ve detaylandırılmadığı görülmüştür. Katılımcıların çoğu sanal su
kavramını daha önce duymadığını belirtmiştir. Üretim sürecinde çok fazla su gerektiren ürünler listesinde tarım ürünleri
sıklıkla ifade edilmiş, tekstil ürünleri ve hayvansal besinlere ise daha az sıklıkta değinilmiştir. Nihai analizlerden sonra elde
edilen sonuçlardan yola çıkılarak öğretmen adaylarının eğitimine katkı sağlaması amacıyla önerilerde bulunulacaktır.
Keywords: sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sanal su, fen bilgisi öğretmen adayı
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Open Online Course (MOOC)
Felix Arokiya Raj, A.P.a, Arul Aram, I.b, Malliga, P.c
a National

Institute of Technical Teachers Training and Research, Chennai 600113, India; bAnna University, Chennai 600025, India;
cNational Institute of Technical Teachers Training and Research, Chennai 600113, India

Abstract
The instructional practices involving open education concepts in Massive Open Online Course (MOOC) comprises of four
elements, namely, the design of learning outcomes, the selection of educational resources, the design of teaching-learning
activities and the planning of assessment. Open Educational Practice (OEP) enables both the faculty and learners to use and
create Open Educational Resources (OER), to understand open licenses for participatory culture, and to facilitate open peerreview. This study reviews Open Educational Practices (OEPs) adopted in scholarly literature on Massive Open Online Courses
(MOOCs). Many articles were explored through a search of Internet databases. The findings show that MOOC educators and
learners develop digital literacies and engage in meaningful learning. The ways in which MOOC phenomenon uses open
education affordances for inculcating 21 st century skills for workplace efficiency are discussed.
Keywords: MOOC; OEP; 21st Century Skills; OER; Open Education, Learner Engagement
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Okullarda Karşılaşılan Bağımlılıklara İlişkin Öğretmenlerin Düşünceleri
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Öz
Türkiye’de okullarda bağımlılıklarla mücadele edilmesine rağmen farklı öğretim kademelerine göre değişiklik gösteren
bağımlılık türleri ile karşılaşılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, okullarda karşılaşılan bağımlılıklar hakkında çeşitli branşlardan
öğretmenlerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmaya 9 erkek ve 5 kadın olmak üzere 14
öğretmen katılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 8’i ortaokulda, 6’sı lisede görev yapmaktadır. Toplanan verileri analiz
etmek için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, bağımlılıklar ile mücadelede en önemli
sorumluluğun aileye ait olduğu ortaya koymaktadır. Çalışmanın diğer bir sonucuna göre okullarda en fazla tütün ve teknoloji
bağımlılığı görülmektedir. Çalışmadan çıkarılan diğer bir önemli sonuç ise, aile, yakın çevre, okul ve toplumun bir bütün olarak
bağımlılıklarla mücadelede konusunda aktif rol alınmasının gerekli olduğudur. Tüm bu sonuçlara dayanarak bağımlılıklarla
mücadelede okul, aile ve toplumun topyekûn mücadele etmesi gerektiğinin altını çizmek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: bağımlılıklar, madde, tütün, teknoloji, mücadele, öğretmen
Sorumlu yazar.
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Investigation of Factors Effecting High-School Students on Area Selection
Sabri Kan ve Ahmet Kumaş
Ataürk Bilim ve Sanat Merkezi
Abstract
One of the main tasks of the Ministry of National Education is ensure education to students that have special interests and
abilities in a specific area and explore those special interests and abilities. For this purpose, students in secondary school choose
the areas that are interested in at the 11 th grade. This study has carried out to determine the factors that are effective in students’
choice of areas of secondary school. For this purpose, a survey with 30 questions and answers with 5 point likert scale has u sed
for determine the factors that are effective in the area selection of students. The sample of this study consisted of 302 students of
4 schools in Trabzon and Yalova provinces. In this study, factors that are effective in students’ area choosing in secondary
school have compared with the consideration of the gender, academic achievement and socio-economic family status. The
results show that gender and socio-economic family status are not factor that can make any significant difference for area
choosing but academic achievement is significantly effective on students’ area choosing.
Keywords: Area selection, profession determination, academic success, verbal area, quantitative area
* Corresponding author.
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The Headmasters’ Attitudes Through To the Implementation of Ethical Standards According To
Opinions of School Counselors
Sevda Serin Tanyela and Anıl Görkema
a European

University of Lefke, Lefke Northern Cyprus TR-10 Mersin, 99728, Turkey

Abstract
The study aims to evaluate the attitudes of school headmasters with respect to some ethical standards that psychological
counsellors should follow. In line with the purpose of the study, 5 semi-structured questions were prepared and expert opinions
related to the issue were taken. Data were collected by way of interview technique from 11 psychological counsellors working
in six different schools up to Turkish Republic of Northern Cyprus Ministry of National Education and Culture in Güzelyurt
and Lefke districts. The statements in the answers are summarized and interpreted by descriptive analysis technique. It has
been concluded as a result of this study that the school headmasters were understanding and supportive in terms of their
attitudes regarding the principles of competence, sensitivity to individual and cultural differences, however, they were not
supportive in the implementation of the ethical standards of bilateral relations.
Keywords: psychological counsellor, ethical standards, school headmasters
* Corresponding author.
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Views of Secondary School Students’ Parents on Parent Academy Programs
Gülten Feryal Gündüz
Kültür University, Bakırköy, 34158, İstanbul, Turkey.
Abstract
In this study, it is aimed to acquire the views of the middle school students’ parents on the parent academies in Istanbul. T he
research is a case study as a type of qualitative research model. Out of four secondary schools, by choosing ten parents from
each secondary school, a total of 40 parents were selected. The semi-structured interview form was used for obtaining the data.
The participants of the study were all mothers. The majority of parents are housewives and very few of them are university
graduates, furthermore half of the total number of parents have primary school degree. Nearly all parents stated that they were
satisfied with the parents academies because the programme provides them with learning new information and reducing their
concerns about their children as they become informed. Half of the parents stated that the educations increased the success of
their children while the other half stated they did not affect their children’s success. The parents stated that they could
communicate with the school staff better and more frequent through these educations and they also stated that their trust in the
school staff increased. The fact that the seminars were held on weekdays and that some parents left before the end of the
seminars were identified as problems encountered. The most common recommendations made by parents were that child
academies should also be held, seminars for working parents should sometimes be arranged on weekends and frequency of the
seminars should be increased.
Keywords: School-family cooperation, parent academy, parents of the secondary school students, parental education
* Corresponding author.
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Ergenlerde, Öz -Yansıtma Ve İçgörü İle Kendini Ayarlama Davranışları Arasındaki İlişki
Meral Sert Ağir
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe Kampüsü, Kadıköy İstanbul Türkiye
Öz
Bu araştırma, ergenlerin, öz yansıtma-içgörü özellikleri ile kendini ayarlama yeterlilikleri arasında ilişki olup olmadığını ortaya
koyabilmek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmanın bulguları, İstanbul ili Kadıköy ilçesi, 9.10. ve 11. Sınıflarından 196
öğrencinin “Öz-Yansıtma ve İçgörü Ölçeği”, “Genişletilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Form” larından elde
edilen verilerin SPSS 24.0 ile analizi elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, kişisel sunumu düzenleyebilme ile içgörü sahibi olma,
diğerlerinin ifade edici davranışlarına duyarlılık ile içgörüye odaklanma ve içgörüye ihtiyaç duyma arasında pozitif yönlü zayıf
bir ilişki olduğu göstermiştir. Cinsiyete göre içgörüye odaklanma, içgörüye ihtiyaç duyma özellikleri açısından erkekler lehine
ve kişisel sunumu düzenleyebilme açısından ise kızlar lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir. Ayrıca akademik başarı açısından,
okul başarısı çok iyi olan öğrenciler lehine içgörüye odaklanma puanlarının istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılaştığı
bulunmuştur. Annenin eğitim düzeyine göre içgörü eksikliği puanları açısından, annesi ilköğretim düzeyinde olanların puan
ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Keywords: Öz-yansıtma; İçgörü; Kendini ayarlama.
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Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hilal Ohlaz1 ve Zeliha Demir Kaymak2
1Merkez,

Düzce, 8100, Türkiye; 2Hendek, Sakarya, 54300, Türkiye

Öz
Motivasyon eğitimde ve uzaktan eğitimde öğrenen başarısını etkileyen etmenlerden birisi olarak tanımlanmaktadır. Bu
araştırmada lisansüstü uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı odaklı motivasyon düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda bir nicel araştırma türü olan nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. 2018/2019
eğitim öğretim bahar döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde farklı bölümlerde öğrenim gören 95
lisansüstü uzaktan eğitim öğrencisinden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Başarı Odaklı
Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin dış etkiler, iç etkiler, hedef büyütme ve öz bilinç olmak üzere dört alt boyutu
bulunmaktadır. Araştırmada cinsiyet, yaş, bölüm, medeni durum, bir işte çalışıp çalışmama, internette geçirilen zaman,
bilgisayar kullanma durumu, daha önce çevrimiçi ders alıp almama, uzaktan eğitim memnuniyet düzeyi, canlı derslere katılma
durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği bu dört alt boyut açısından incelenmiştir. Spss 20
programı kullanılarak yapılan incelemeler sonucu anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Keywords: Eğitim, Motivasyon, Uzaktan Eğitim, Lisansüstü Öğretim, Başarı
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Türk Kültür Öğelerinin Tasarım Eğitimindeki Yeri ve Mitolojik Semboller Bağlamında Örnekler
Ülkü Gezer
İstanbul Haliç Üniversitesi, Ataköy 9. Kısım Karanfil Sokak. A8 A Daire:8 34158 Bakırköy, İstanbul
Öz
Türkiye’de görsel sanatlar eğitiminde “yaratıcılık ve özgür anlatım”ın halen yöntem olarak izlendiğini görebiliriz. Öğrencilerin
her birinin sanatçı gibi dü şünmesini sağlamaya dayalı bu görü şü n en önemli sakıncası, sanatta bilinmesi gereken her şeyi
sanatçının ve tasarımcının, hatta öğrencinin bildiği dü şü ncesi gibi yanlış bir görü şü n yerleşmesine yolaçmış olmasıdır. Eskiyi
bilmeden, yeniyi üretemeyiz. Ayrıca eserlerin kimlikli olmalarının, kendi kültürel köklerinden elde edilmiş bir ifade dili ile
oluşturulmalarının onların taklitten uzak, özgün ve etkili olmalarını sağladığını da biliyoruz. Örneğin mitolojiye bakarak halkın
yaratıcı açıdan fikrî olarak ilerlemesini, ahlak anlayışını, estetik kurallarını, kü ltür yönü nü (maddi, manevi) ve seviyesini
belirlemek mümkündür. Bu çalışmada, ülkemizdeki sanat ve tasarım üretiminde araştırma ve bilgiye dayalı niteliksel
bulguların ve kültürel ögelerimizin yeteri kadar kadar önemsenip önemsenmediğini sorgulamaya çalışmak, ve doğru
kullanılmış mitolojik örneklerle üretilmiş çalışmalardan örnekler vererek konunun önemini vurgulamak amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: tasarım eğitimi, kültür, mitoloji, sembol
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Sınıf İçi Çalışma İttifakı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Öğrenci Formu
Alper Kaşkayaa, Mehmet Kandemirb ve Naciye Güvenb
a Erzincan
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Öz
Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarıyla kurudukları sınıf içi çalışma ittifakını belirlemeye yöne lik
bir ölçek geliştirmektir Sınıf içi çalışma ittifakı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması için, sınıf içi çalışma ittifa kı konusuyla
ilgili öncelikli olarak alanyazın incelenerek 40 madde hazırlanmış ve alanda çalışan 3 uzmana maddelerin uygunluğu ile ilgili
uzmanlardan görüş alınmıştır. Uzmanlardan gelen geribildirmler dikkate alınarak gerekli madde düzeltme işlemleri
yapıldıktan sonra 319 üniversite öğrenicisinden veri toplanarak açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik çalışmasına geçilmiştir.
Açımlayıcı faktör analiz sonrasında ölçeğin üç faktörlü yapısı belirlenmiştir. Bu yapılar alanyazın dikkate alınarak, “amaç”,
“görev” ve “duygusal bağ” olarak isimlendirilmiştir. Faktörlerin ve ölçeğin tamamının güvenilik analizi sonrasında, ölçek
yapılarının yüksek güvenirlik puanlarını sahip olduğu bulunmuştur. Geçerlik ve güvenilk analizi sonrasında çıkan yapının
farklı bir veri setinde doğrulanması için 369 öğrenciden veriler toplanarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve analiz
sonucunda ölçeğin uyum değerlerinin iyi olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çalışma ittifakı, Geçerlik, Güvenirlik, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi
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İmam Hatip Liselerinin Yönetici ve Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Psikolojik Danışma ve
Rehberlik (PDR) Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Tuncay Ayas1, Mustafa Koç2 ve Murat İskender1
1Sakarya

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi; 2Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Öz
Bu araştırmada Sakarya ili imam hatip liselerinde yürütülen rehberlik hizmetlerinin ne ölçüde gerçekleştirildiği incelenmiştir.
Bunun için rehberlik hizmetlerinin aşağıdaki hizmet alanlarında ne düzeyde olduğu ortaya konulmuştur. Bu araştırmada
veriler, İmam Hatip Liselerinde eğitim öğretime devam eden random olarak seçilmiş 981 öğrenciden toplanmıştır. Verilerin
toplandığı öğrencilerin 468’i (%48) kız, 513’ü (%52) erkektir. Bu öğrencilerin 453’ü (%47) 9. Sınıfa, 442’si (%45) 10. Sınıfa, 55’i (%
5) 11. Sınıfa ve 31’i (%3) 12. Sınıfa devam etmektedir. Araştırmada gerekli bilgileri toplamak amacı ile “Okul Rehberlik
Hizmetleri Ölçeği” ve “Öğrenci Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, cinsiyete göre PDR hizmetlerini
değerlendirme puanlarının “İzleme” ve “Çevre Veli İlişkileri” dışındaki tüm rehberlik hizmetlerinde anlamlı olarak farklılık
olduğu görülmektedir. Anlamlı farklılık olmayan rehberlik hizmetlerinde de diğer rehberlik hizmetlerinde olduğu gibi kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla rehberlik hizmetlerinden yararlandığı görülmektedir. Öğrencilerinin öğrenim
görmekte oldukları sınıf düzeyleri ile PDR hizmetleri açısından anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Oryantasyon hizmetleri
hariç tüm rehberlik hizmetlerinde 12. Sınıfa devam eden öğrencilerin bu hizmetlerden daha fazla yararlandıkları, bunu 9. Sınıfa
devam eden öğrencilerin takip ettiği görülmektedir. Öğrencilerin en çok yararlandıkları hizmetlerin sırasıyla; izleme hizmetleri,
psikolojik danışma hizmetleri, bilgi toplama ve yayma hizmetleri, bireyi tanıma hizmetleri, çevre veli ilişkileri, oryantasyon
hizmetleri ve müşavirlik hizmetleri olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İmam Hatip Lisesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
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Çocuklarda Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ile Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki İlişki
İbrahim Taş1
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Öz
Bu araştırmanın amacı çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ile anksiyete duyarlılığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Araştırmaya katılan çocukların 175’i (%45.9) kız, 206’sı (%54.1) erkektir. Toplam 381 kişi araştırmaya katılmıştır. Katılımcıların
yaşları 9-12 arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 10.23 şeklindedir. Korelasyon analizi sonucunda oyun bağımlılığı ile
anksiyete duyarlılığı alt boyutlarından bilişsel alt boyut ve fiziksel alt boyut arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca
yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda anksiyete duyarlılığı alt boyutlarının çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığını
anlamlı bir şekilde yordadığı görülmektedir. Çalışmada erkek öğrencilerin kız öğrencilerden anlamlı bir şekilde daha fazla
oyun bağımlısı oldukları tespit edilmiştir. Çocuklarda oyun bağımlılığının anne baba tutumlarına göre anlamlı bir şekilde
farklılaştığı aşırı koruyucu anne baba tutumunun bilgisayar oyun bağımlılığı puanlarının ilgili anne baba tutumu puanlarından
anlamlı şekilde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar oyun bağımlılığı, Anksiyete duyarlılığı, çocuklar, cinsiyet
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Comparison of the ICT Literacy Level of the Entering Students in the Mexican and Serbian Higher
Education
Gabor Kiss*a, Carlos Arturo Torres Gastelub, Zoltán Godóc, Endre Szucsa
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Abstract
Communication and technology have an important role in life and especially in education. Nowadays, students generally use
technology for communication. When using technology in education, there may be some communication barriers. An
international comparison analysis tool is an effective way for understanding the situation between two or more different
regions of the world. In this sense, literature shows the relevance of analyzing how ICT has been used in education to better
understand educational strategies, learning methods and pedagogical techniques in order to effectively apply ICT in the
classroom. The purpose of this study is to identify the levels of ICT Competencies of students from two countries, from two
continent, one in Serbia (in Europe) and the other in Mexico. We have to see the ICT knowledge level of the students to make
decision about the application and retraining methods.
Keywords: ICT literacy, Mexican, Serbian, students, higher education
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The Information Security Awareness of the Slovakian Kindergarten Teacher Students at Starting
and Finishing the Study in Higher Education
Gabor Kiss*
J. Selye University, Bratislavská cesta 3322., Komarno, 94501, Slovakia
Abstract
In this paper we have analyzed the changing of the kindergarten teacher-education students’ awareness of information security
at J. Selye University in Slovakia. Because there are sensitive data about children stored in the kindergarten (e.g. home address,
parents' details, medical records, etc.), it deeply matters how careful is the data stored. Thorough data protection is important in
order to avoid the digitally stored information to be viewable by other persons, who can use them for malicious purposes (e.g .
social engineering, kidnapping, murder) (Keszthelyi, 2013). This requires appropriate care and protection of storage and
handling. In our research we wanted to know what level of information security awareness characterizes the kindergarten
teacher-education students, whether they are aware of the basic data protection aspects. We want to see the higher education
without any information security course have gained the information security awareness of the kindergarten teacher-education
students or not.
Keywords: information security awareness; kindergarten teacher, sensitive data, higher education
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Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Laboratuvara Karşı Tutumuna Etkisi1
Onur Partalcıa, Ünsal Umdu Topsakala ve Gülbin Özkana
a Yildiz

Technical University, Faculty of Education, Mathematics and Science Education, Istanbul, Turkey

Öz
Bu çalışmanın amacı, laboratuvar eğitiminin sosyo-ekonomik düzeyi bakımında dezavantajlı öğrencilerin laboratuvara karşı
tutumları üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada ön-test son-test tek gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.
Araştırma 12 altıncı sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
laboratuvarlarında temel deneyler yapılarak yürütülmüştür. Araştırmanın nicel veri toplama aracı “Laboratuvara Karşı Tutum
Ölçeği’’ nitel veri toplama aracı ise “öğrenci günlükleri” dir. Araştırma sonucunda öğrencilerin deney öncesi ve sonrası tutum
testi sonuçlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları öğrencilerin tutum
testi puanlarında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir, Öğrenci günlüklerindeki veriler analiz edildiğinde, öğrencilerin
genel olarak laboratuvar ortamında öğrenmeyi eğlenceli bulduğu, kendilerini laboratuvar ortamında daha rahat hissettikleri ve
kolay öğrenim gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: laboratuvar eğitimi; laboratuvar tutumu; öğrenci günlükleri; fen eğitimi
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3D Kalemlerin Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanımı ve Öğrencilerin Akademik Başarısına ve
Tutumuna Etkisi: Organeller Örneği
İrem Selin Demirbaşa, Ünsal Umdu Topsakala ve Gülbin Özkana
a Yildiz

Technical University, Faculty of Education, Mathematics and Science Education, Istanbul, Turkey

Öz
Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri dersinde organeller konusununu öğretiminde kullanılan üç boyutlu kalemlerin öğrencilerin
akademik başarının ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarının üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada ön-test son-test
control gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştıma 74 yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubun da
3D teknolojisi ile öğretim yapılırken, kontrol grubunda aynı konu geleneksel öğretim ile anlatılmıştır. Araştırmanın veri
toplama araçları “Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’’ ve “Organeller Konusu Başarı Testi” dir. Araştırma sonucunda
Başarı testi puanlarının gruplara göre T-Testi sonuçlarına bakıldığın öğrencilerin başarıları arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı görülmüştür. Ancak deney grubunun puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tutum ölçeği puanları
Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre grupların tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:3D kalemler; akademik başarı; tutum; fen eğitimi
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Examination of High School Students’ Attitudes towards Homework, Procrastination Behaviors
and Efficacy Beliefs
Canan Koçak Altundağ
Hacettepe University, Department of Mathematics and Science Education, 06800, Beytepe, Ankara
Abstract
The aim of this study was to examine the relationship between high school students’ academic procrastination behaviors,
efficacy beliefs, and attitudes towards homework. This study has shown that students with low academic and/or social efficacy
belief engage in more academic procrastination behavior than those with high academic and/or social efficacy belief and that
students with high academic, social, and/or emotional efficacy belief have a more positive attitude towards homework than
those with low academic, social, and/or emotional efficacy belief. There was no significant statistical difference in academic
procrastination behavior based on low or high emotional efficacy belief. This study examines the relationship between high
school students’ efficacy beliefs, academic procrastination behaviors, and their attitude towards homework in order to address
the fact that in the literature there was no study on the correlation between efficacy belief and both academic procrastinati on
and attitude towards homework.
Keywords: Attitudes towards homework, efficacy beliefs, high school students, procrastination behaviors.
* Corresponding author.
E-mail address: canan.kck@gmail.com

Context-Based Chemistry Teaching: Its Impacts on Science Expectations of Pre-Service Teachers
Canan Koçak Altundağ
Hacettepe University, Department of Mathematics and Science Education, 06800, Beytepe, Ankara
Abstract
The purpose of this study was to investigate pre-service teachers’ science expectations on learning science after they completed
introductory Context-Based teaching. The sampling of the study consisted of 21 pre-service teachers studying at Hacettepe
University, Faculty of Education. This is a two-dimensional research study where qualitative and quantitative research methods
are used together. The scores obtained by participating groups from the “Science Expectations Questionnaire (SEQ)”.
Additionally, pre-service teachers’ interviews are given as evidences. As a result of the evaluation of pre -service teachers’ the
expectations about learning science on independence, coherence, concept, reality link, math link, and effort dimensions, it is
thought that there will be important outcomes in terms of improvement of the quality of teacher training at the university an d
that there will be an important contribution to literature in this sense.
Keywords: Context-Based chemistry teaching, pre-service teachers, science expectations, daily life.
* Corresponding author.
E-mail address: canan.kck@gmail.com
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How Should Be The Laboratory Application? Prospective Teachers’ Perspective
Fatma Alkana
a Hacettepe

University, Faculty of Education, Ankara, 06800, Turkey

Abstract
The importance and effectiveness of laboratory applications should be find out by students or teachers. The aim of this study is
to examine the perceptions on laboratory applications of prospective teachers and to determine the opinions about chemistry
laboratory practices. The study group consisted of 1 st grade prospective teachers. The research has been designed in a mixed
method design. In the quantitative dimension of the study, the data obtained from the perceptions on laboratory applications
scale were analyzed. In the qualitative dimension of the study was carried out in accordance with the situation pattern, and
focus group interviews were conducted. According to quantitative findings of the research, the highest scores of sub-scales is in
the effectiveness of laboratory. In qualitative findings, it has been emphasized that laboratory applications still bring che mistry
lessons more enjoyable, provide knowledge retentions with practical applications, develop responsibility, improve the
preparation behaviour of the course.
Keywords: perceptions on laboratory applications, chemistry laboratory, prospective teachers
* Corresponding author.
E-mail address: alkanf@hacettepe.edu.tr

Examining the Instructional Materials Motivation of Prospective Chemistry Teachers’ In
Laboratory
Fatma Alkana
a Hacettepe

University, Faculty of Education, Ankara, 06800, Turkey

Abstract
The aim of this study was to determine effect of inquiry based learning method on the instructional materials motivation of
prospective chemistry teachers’ in chemistry laboratory. A pretest–posttest control group design was used in the study. The
study group was consists of 22 prospective chemistry teachers’ who are undergraduate students at a University. There were 11
prospective chemistry teachers’ in each of the experimental and control groups. The study was carried out in analytical
chemistry laboratory. In the experimental group had been followed inquiry-based chemistry laboratory experiments. In the
control group had been experienced traditional verification laboratory experiments. The instructional materials motivation
survey was used as data collection tool. In terms of instructional materials motivation there was no difference between the
experimental and control groups before laboratory application. After the application the results indicated that inquiry-based
learning is effective in improving instructional materials motivations prospective chemistry teachers.
Keywords: chemistry laboratory, instructional materials motivation, prospective teachers, scientific inquiry.
* Corresponding author.
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Prospective Teachers’ Understanding of Environmental Ethics Approach: A Qualitative Study
Senar Temela,*
a Hacettepe

University, Mathematics and Science Education Department, 06800, Ankara, Turkey

Abstract
This study aims to determine prospective teachers’ understanding of environmental ethics approach. The study employs
qualitative research method. 20 prospective teachers were included in the research. The participants were chosen in purposeful
sampling method. The research data were collected through a test of two open-ended questions developed by the researcher.
The prospective teachers were asked questions on what environmental ethics approach meant, what the importance of
environmental ethics in a globalizing world is and they were required to answer the questions in writing. The written answers
that prospective teachers gave to the open-ended questions will be put to content analysis. The findings to be obtained through
content analysis will be divided into themes related to the environmental ethics approach and will be defined the categories.
After the analysis of the themes and categories, prospective teachers’ understanding about the environmental ethics approach
will be revealed and then the findings will be discussed in details.
Keywords: content analysis, environmental ethics, prospective teachers, understanding
* Corresponding author.
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Examination of Relationship between Pre-service Chemistry Teachers’ Preferences for Creating
Constructivist-Learning Environment and Sense of Efficacy
Senar Temela,*
a Hacettepe

University, Mathematics and Science Education Department, 06800, Ankara, Turkey

Abstract
The aim of this study was to determine the relationship between pre-service chemistry teachers’ preferences for creating
constructivist-learning environment and teachers’ sense of efficacy. The study was conducted with a total of 50 pre-service
chemistry teachers. Correlational research design was conducted to determine the relationships between the variables.
Constructivist Learning Environment Survey (CLES) and Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) were used as data collection
tools. While CLES includes 30 items under five subscales, TSES includes 12 items under three subscales. Pearson ProductMoment Correlation Analysis was used to analyse obtained data. The results of the study revealed that there was a significance
correlation between TSES and CLES for total scores (r=.36, n=50, p<.05). In addition, the significance correlations were
determined between LW and ECM, LW and ESE, LW and EIS, LW and TSES, LS and ESE, LSO and ESE, LSO and EIS, LSO and
TSES, LC and ESE, CLES and ESE, and finally CLES and EIS.
Keywords: constructivist-learning environment, teachers’ sense of efficacy, pre-service chemistry teachers
* Corresponding author.
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DNR Tabanlı Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Kavramlara Yönelik Problem Çözme ve
Problem Kurma Süreçleri İle İlgili Görüşleri
Gülşah Gerez Cantimera* ve Sare Şengülb
a Milli

Eğitim Bakanlığı, Matematik Öğretmeni; bMarmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bölümü

Öz
DNR tabanlı öğretim, öğrenci öğrenmesinde “etkileşim, gereklilik ve sorgulama” ilkelerini esas alan Piaget’in “Bilişsel Gelişim
Kuramı” ile Vygotsky’nin “Sosyokültürel Öğrenme Kuramını” birbirine bağlayan bir öğretim yönergesidir. DNR tabanlı
öğretimle matematiğin nasıl öğretilebileceği anlamlandırılmaya çalışılmakta ve öğretim öğrenciye göre şekillendirilmektedir.
Bu bağlamda, geniş kapsamlı bir proje çalışması ile bir öğretim ortamı tasarlanarak uygulanmış ve öğrencilerin geometrik
kavramlara yönelik problem çözme ve problem kurma süreçleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Özel durum
çalışması olarak tasarlanan araştırmada, amaçsal örnekleme yöntemine göre seçilen çalışma grubunu bir devlet okulunda 2018 2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 8. sınıf 9 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler ile 8 hafta süre ile çalışılmış ve süreç
boyunca görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. Veriler geliştirilen görüş formu ile toplanarak içerik analizi ile
değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler; DNR tabanlı öğretimle problem çözme ve kurma, grup çalışmalarının katkısı ve
zorlukları temalarına göre incelenmiştir. Bu kapsamda öğrenci görüşleri sunulacak ve çalışmanın öğrencilere yansıyan durumu
ile sonuçlara bağlı önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar kelimeler: DNR tabanlı öğretim, geometrik kavramlar, problem çözme, problem kurma, öğrenci görüşleri.
* Sorumlu yazar.
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İşbirlikli Kavram Haritalama Tekniği İle 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Kavram
İmajlarının İncelenmesi
Gülşah Gerez Cantimera* ve Sare Şengülb
a Milli

Eğitim Bakanlığı, Matematik Öğretmeni; bMarmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bölümü

Öz
Geometri, matematiğin uygulama alanı bulan ve hayatı anlamlandırmada bir araç olarak kolaylık sağladığı düşünülen bir
alandır. Öğrencilerin düşünme yapılarının gelişimi için geometri konularının öğretimi ve öğrencilerin bu süreçte izlenmesi
oldukça önemlidir. Bu bağlamda; 8. sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öğrenme deneyimlerinin daha çok olduğu
düşüncesinden hareketle işbirlikli kavram haritalama tekniği ile öğrencilerin geometriye yönelik kavram imajlarının
incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanan araştırmada, amaçsal örnekleme
yöntemine göre seçilen çalışma grubunu bir devlet okulunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 8. sınıf 9 öğrenci
oluşturmaktadır. Öğrencilerle 3’erli işbirlikli gruplar yapılmış, kavram haritalama tekniği ile ilgili 3 hafta süresince eğitim
verilmiştir. Veri toplama aracı olarak bireysel ve grup kavram haritaları kullanılmıştır. Bu bağlamda elde edilen veriler; Tall ve
Vinner’ın (1981) kavram imajı ve kavram tanımı çerçevesi kullanılarak incelenecek ve içerik analizi ile değerlendirilecektir.
Öğrencilerin geometriye yönelik kavram imajları belirlenerek bu imajların kavram tanımlarına yakınlaşabilmesi için öğretimde
yapılabilecek uygulamalar hakkında önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, geometrik kavramlar, kavram haritalama, kavram imajı.
* Sorumlu yazar.
E-mail adresi: gulsahgerez@gmail. com

E R P A International Congresses on Education 2 0 1 9 | 56

Technological Approach to Development of Adaptive E-Learning System
Victoria Shershnevaa, Yulia Vainshteinb, Tatiana Kochetkovac and Roman Esind
a-dSiberian

Federal University, Kirenskogo st., 26, Krasnoyarsk, 660074, Russia

Abstract
Adaptation of learning process for students with regard to their individual characteristics has currently become topical. The
article proposes a technological approach to development of adaptive e-learning system, principles of its elaboration and
description its structure and components. The scientific novelty of the study consists in structuring the educational content as a
hierarchy of terms, original methods and algorithms of adapting learning material, and the learning outcomes assessment
model which provides for the assessment of the level of subject competence development. The adaptive e-learning course of a
mathematical discipline is developed and implemented into educational process. Materials of this study are of interest for both
teachers who develop electronic educational courses and managers of educational institutions interested in implementing such
courses into educational process.
Keywords: E-learning, adaptive e-learning system, adaptive e-learning course, personalization
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An Investigation on the Concept Images Related Parallelogram Family in the Context of the
Symmetry Axis and Concept Map of Mathematics Teachers
Gülay Agaç a
a Gaziantep

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Gaziantep, Turkiye

Abstract
In this study, it is aimed to examine the concept images of mathematics teachers about parallelogram family (square,
rectangular, rhombus and prototype parallelogram). The study included 17 mathematics teachers who had a master's degree in
mathematics education. The data were collected with 2 different data collection tools consisting of open-ended questions. In the
first stage, the teachers were asked to draw the symmetry axis of the square, parallelogram, rhombus and rectangle without
giving any clues about the definition of the specific states of the parallelogram. In the second stage, they were asked to fo rm a
concept map for quadrilateral varieties. The data were analysed by using content analysis. Research findings indicate that
participants consider the definition (prototype) when describing the related quadrilaterals and exclude the axes of symmetry
related to these quadrilaterals. On the other hand, it is a surprising finding that although teacher s have incomplete and
inaccurate knowledge about the symmetry axis, they draw the concept maps related to quadrilateral by basing them on the
right relations in general. These findings display the teachers’ definitions which exclude the axes of symmetry re lated to the
parallelogram family and their focus on an inclusive definition while drawing the concept maps. When the results of the
research are evaluated in general, it can be said that participant teachers’ perceptions about the parallelogram family are
limited, and the concept definition and the concept images do not overlap.
Keywords: Mathematics Education; Axis of Symmetry; Concept Map; Concept Image; Parallelogram
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The Effect of Learning Approaches on Prospective Chemistry Teachers’ Self-Regulated Learning
Skills: The Survey Research
Sinem Dinçol Özgüra
a Hacettepe

University, Faculty of Education, Beytepe, Ankara, 06800, Turkey

Abstract
The purpose of this research was to examine the effect of the learning approaches on prospective chemistry teachers’ selfregulated learning skills. 92 prospective chemistry teachers from the Department of Chemistry Education at one of the public
university in Turkey participated in the research. “The Study Process Questionnaire” and “Self-regulated Learning Skills Scale”
were used as the data collection tools. It was consequently found that 59.8 % of prospective chemistry teachers adopted deep
learning approach, 40.2% of them adopted surface learning approach and their self-regulated learning skills scale scores for
planning and goal setting scores differed significantly according to their learning approaches. Furthermore, it was determine d
that self-regulated learning skills mean score of prospective teachers’ who adopted deep approach are higher than mean score
of prospective teachers’ who adopted surface approach but their self-regulated learning skills total scores did not differ
significantly according to their learning approaches.
Keywords: learning approaches; prospective chemistry teachers; self-regulated learning; survey research
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Gerçekçi Matematik Eğitiminin Veri, Sayma ve Olasılık Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi1
Mehmet Ata Okuyucu1 ve Tunay Bilgin2
1Milli

Eğitim Bakanlığı; 2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Öz
Araştırmanın amacı Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) yaklaşımına dayalı öğretim yönteminin 10. sınıf “Veri, Sayma ve
Olasılık” ünitesinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön
test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen modeli kullanılmıştır. Gruplardan deney grubundaki öğrencilere GME
yaklaşımına dayalı öğretim yöntemi, kontrol grubuna ise geleneksel yaklaşıma dayalı öğretim yöntemi (düz anlatım ve soru cevap) uygulanmıştır. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Van ili Gevaş ilçesinde bulunan MEB’e bağlı bir
lisenin 10. sınıfında öğrenim gören 60 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Veri, Sayma ve Olasılık Başarı
Testi” (ön test-son test) uygulanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t-testi ve ilişkili örneklemler t-testi
kullanılmıştır. Sonuçlar p=.01 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, GME yaklaşımına dayalı öğretim
yöntemi, geleneksel yaklaşıma dayalı öğretim yöntemine göre öğrenci başarısında daha etkili olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gerçekçi matematik eğitimi, veri, sayma ve olasılık, öğrenci başarısı
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An Investigation of Science Teachers' Self-Efficacy Perceptions on Science Literacy
Fatma Gülay Kırbaşlara*, Duygu Yavuzb and Burcu Gelenb
a Istanbul

University-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Education Faculty Mathematics and Science Education Department, Istanbul, Turkey;
bIstanbul University-Cerrahpaşa Graduate Education Institute, Istanbul, Turkey

Abstract
The initiatives made in order to ensure for desired target level of educational programs are of great importance for the
countries' development. Also in our county, in accordance with the changing needs, the curriculum had updated/modernized at
certain times. In this context, by The Ministry of National Education, educational programs related to Science co urses were
primarily based on the restructuring with the basis of constructivism and it was determined as a vision that individuals woul d
be trained as a science literate. The aim of this study is to investigate the science teachers' self-efficacy perceptions related to
science literacy. Quantitative research method was used in the study. The data was collected with Self Efficacy Perception Scale
on Scientific Literacy developed by Caymaz (2008). This five-point likert-type scale consists of 33 items. SPSS 20.0 programme
was used to analyse the data. According to the findings, in terms of science teachers' self-efficacy perceptions related to science
literacy, there was no significant difference according to the gender, seniority, graduated faculty type and presence of a teacher
in the family variable. According to the educational status (undergraduate/graduate) variable, it was found that there was a
significant difference in favor of the teachers who study for a master's or doctoral degree.
Keywords: Science Teacher, Science Literacy, Technology Literacy
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Examination of Motivation Level of Middle School Students towards Science Learning
Gülendam Halimoğlua*and Fatma Gülay Kırbaşlarb
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University-Cerrahpaşa Graduate Education Institute, Istanbul, Turkey; bIstanbul University-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel
Education Faculty Mathematics and Science Education Department, Istanbul, Turkey

Abstract
It is required for students to developed positive attitude to like science lessons and being successful in science lessons.
Motivation towards science learning encourage students towards developing conceptual science perception. Motivation
supports both new learning and the performance, strategy and behaviors of past learning. The aim of this study is to examine
middle school students’ motivation towards science learning. In this study, quantitative research method has been used to
examine the data. As data collection tool ‘Students’ Motivation towards Science Learning Scale’ developed by Tuan, Chin and
Shieh (2005) and adapted to Turkish by Yılmaz and Huyugüzel-Çavaş (2007) was used. The scale contains 33 5 Likert-type
items. In data analysis SPSS 20.0 package program was used. As a result of data analysis, it was found that while there is
statistically significant difference on motivations of middle school students on behalf of girls, 8 th grade students, students who
like science, science learning and science teachers, and students who like laboratory activities not only in class science learning;
there is found no statistically significance on behalf of whether the activities made by teachers, students or within a group.
Keywords: Science teacher, Motivation towards science learning
* Corresponding author.
E-mail address: gulendamhalimoglu@hotmail.com

E R P A International Congresses on Education 2 0 1 9 | 59

Sokrat Semineri Tekniği İle Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Seviyelerinin Belirlenmesi
Hüseyin Tugay Kocaöz
Sakarya Üniversitesi
Öz
Bu çalışmanın amacı sokrat semineri tekniği kullanarak öğrencilerin okuduğunu anlama seviyelerinin belirlenmesi ve
öğrencilerin sokrat seminerine karşı görüşlerini almaktır. Çalışmanın katılımcıları kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre
seçilmiş olup 12 tane 7 sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada Çamurcu (2005) dan alınan metin sadeleştirilip
güncellenerek sokrat semineri tekniğinde kullanılacak bir metin haline getirilmiştir. Öğrencilere metinle ilgili 12 ve sokrat
semineri tekniğine ilişkin görüşlerini almak amacıyla 2 tane açık uçlu soru sorulmuştur. 12 soruluk kısımdan elde edilen veriler
anlamlı ve açıklama yeterli, anlamlı ama açıklama eksik, anlamsız ve açıklama eksik, ilgisiz ve boş olarak 4 kategoride
değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin okuduğunu anlama seviyelerinin genel olarak düşük olduğu tespit
edilmiştir. Öğrencilerin sokrat semineri tekniğine karşı görüşleri ise genellikle olumlu olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sokrat semineri; okuduğunu anlama; düşünme becerileri; tartışma; yorumlama
*Sorumlu yazar.
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6 - 7. Sınıflarda Uzunluk Ölçüm Tahmin Becerisinin İncelenmesi
Himmet Akkuşçi ve Ömer Faruk Çetin
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ,Erzincan ,24000 , Türkiye
Öz
Bu araştırmada Ortaokul 6. Ve 7.sınıf öğrencilerinin uzunluk ölçümsel tahmin becerilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmanın evrenini, 6.ve 7. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise, 2018–2019 eğitim öğretim
yılında evrenden amaçlı örneklem yöntemi ile belirlenen 2 (iki) resmi ortaokulun 6.ve 7.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Örneklemde maksimum çeşitlilik için sınıf düzeyi, cinsiyet ve matematik başarı notları ve kolay ulaşılabilir durum içinde
gönüllülük esas alınmıştır. Araştırma süresince hazırlanan ölçekler ve görüşme formu öğrencilere uygulanarak veri toplama
aracı olarak kullanılmıştır. Bu çalışma yorumlayıcı, nitel birçoklu durum çalışması modelidir. Araştırmada veriler içerik ve
betimsel analizle analiz edilmiş ve uzunluk ölçümsel tahmin becerisinin sınıf düzeyi, matematik başarısı ve cinsiyet temaları ve
“kısa”, “orta” ve “uzun” alt temalarına göre sonuçları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tahmin becerisi, uzunluk, ölçüm,6. ve 7. sınıf
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Analyzing Studies Investigating the Degree to Which Students Associate Their Knowledge with
Daily Life
Günay Aksungura and Cem Gerçeka*
a Hacettepe

University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education, Ankara, 06800, Turkey

Abstract
This study aims to analyse the studies concerning the extent to which students can associate their knowledge in physical
sciences (biology, physics and chemistry) to daily life conducted in Turkey. The study uses document analysis- a method of
qualitative research. In accordance with the purpose of the study, scanning was made in TRDizin with the key words
“associating with daily life” and consequently 17 studies were found. Having examined them, 12 of them, which were
conducted in the area of physical sciences, were taken for consideration; and the remaining 5 studies were excluded from the
study because they were about mathematics. The studies accessed were put to content analysis. Thus, 6 out of the 12 studies
were on science, 2 were on science-biology, 2 were on physics and 2 were on chemistry. On examining the methods they used, it
was found that the qualitative method was dominant in the studies. An examination of the samples used in the studies
demonstrated that there were more studies conducted with the inclusion of primary school students. It was also found that the
studies analysed used differing methods of data analysis, but that descriptive analysis technique was heavily used in the
studies.
Keywords: Associating with daily life; content analysis; physical sciences; student
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An Evaluation of Studies Concerning Concept Maps in Science Education
Merve Çelika and Cem Gerçeka*
a Hacettepe
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Abstract
This study aims to analyse studies concerning the use of concept maps in science education, which were conducted in Turkey.
The study uses the design of document analysis- one of the qualitative research methods. 11 articles on concept maps which
were published between the years 2000 and 2018 in TRDizin and which were selected according to headings and key words
were included in the scope of the study and they were put to content analysis. The articles were evaluated by taking their area
of study, year of publication, methods they used, their sample, their sample size, their discussion and recommendations into
consideration. While concept maps were used as teaching methods and teaching materials in most of the papers analysed, in
some of them concept maps were used as instruments of assessment.
Keywords: Concept map; science education; content analysis, student
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Süreklilik: Kavram İmajı ve İşlemsel Anlayış Arasındaki İlişki
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Ankara, Türkiye

Öz
Bu araştırma matematik öğretmen adaylarının süreklilik konusuna yönelik kavram imajları ve işlemsel anlayışları arasında
nasıl bir ilişki olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar
döneminde, bir devlet üniversitesinin matematik öğretmenliğinin 3, 4 ve 5. sınıflarında öğrenim gören 9 öğretmen adayı
araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu ve açık uçlu bir test ve ri
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın kavram imajına yönelik verileri görüşme formu, işlemsel anlayışa yönelik
verileri ise açık uçlu test ile toplanmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz ile çözümle nmiştir.
Araştırma sonucunda, kavram imajı ile işlemsel anlayışı paralel olan öğretmen adaylarının bulunmasının yanı sıra kavram imajı
ile işlemsel anlayışı farklı olan öğretmen adaylarının da mevcut olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kavram imajı ile işlemsel anlayışı
paralel olan öğretmen adayları işlemlere imajlarında yer alan süreklilik kavramını aktarır iken; kavram imajı ile işlemsel
anlayışı farklı olan öğretmen adayları işlemlerini, imajlarından farklı olarak, sürekliliğe ait formal tanımlar ile
gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: kavram imajı; işlemsel anlayış; süreklilik; matematik öğretmen adayı
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8. Sınıf Öğrencilerinin Eğim ve Eğik Düzlem Konularının Bütünleştirildiği Problem Durumunu
Çözebilme Düzeylerinin İncelenmesi
Betül Tekereka ve Nurdide Vakkasoğlua
a Kahramanmaraş

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş 46050, Türkiye

Öz
Disiplinlerin ilişkilendirilmesi, oldukça sık kullanılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 8. sınıf
öğrencilerinin fendeki eğik düzlem ve matematikteki eğim konularının bütünleştirildiği bir problem durumunu çözebilme
düzeylerini ve öğrencilerin yaptıkları yanlışlıkların nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma bir durum çalışması olarak
tasarlanmıştır. Çalışmaya, Akdeniz bölgesindeki bir ilde bulunan 12 öğrenciden oluşan 8. sınıfın tamamı gönüllü olarak
katılmıştır. Uygulama sürecinde öğretmenleri birbilerinden bağımsız şekilde öğretim programlarına uygun olarak konularını
anlattılar. Daha sonra problem durumu ve açık uçlu sorular öğrencilere verildi, bu süreç video kaydına alındı. Son olarak
öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapıldı. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır.
Bulgular incelendiğinde, öğrencilerin genel olarak bütünleştirilmiş problem durumuna ait soruları çözmekte zorlandıkları
görülmüştür. Öğrencilerin yanlışları, en çok matematikte eğim kavramındaki ve oran orantıdaki, fendede eğik düzlemde
kuvvet kazancındaki eksik yada hatalı öğrenmelerinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, aynı sınıfları okutan fen ve
matematik öğretmenlerinin ilişkilendirme anlamındaki işbirliklerinin öğrencilerinin öğrenmeleri açısından önemli olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası ilişkilendirme, fen ve matematiğin bütünleştirilmesi, eğim, eğik düzlem, problem durumu
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Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri
Murat Genç*a, Sena Albayraka ve Seda Söğüta
a

Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Düzce, 81620, Türkiye

Öz
Bu çalışmanın amacı, okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin alınmasıdır. Çalışma
grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenime devam eden 3. sınıf
29 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması amacıyla Kocaeli Bilim Merkezine
gezi düzenlenmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden betimsel araştırma kullanılmıştır. Veri toplama
aracı olarak altı açık uçlu sorudan oluşun ölçek kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen verilerin içerik analizi
yapılmıştır. Araştırma sonucu fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen veriler, frekans ve yüzde dağılımı
şeklinde tablolaştırılmış ve elde edilen veriler yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlarda fen bilgisi öğretmen adayları okul dışı
öğrenme ortamı olarak en çok kongre ve konferansları belirtmişlerdir. Okul dışı öğrenme ortamının özelliklerden 21.yüzyıl
becerilerini kazandırdığını ve kalıcı öğrenmeyi sağladığını belirtmişledir. Ayrıca öğretmen adayları okul dışı öğrenme
ortamlarında öğretim sürecini gerçekleştirmenin avantajları ve dezavantajlarından vurgu yapmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamları, fen bilgisi öğretmen adayı, bilim merkezleri
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Mobil Uygulamalarının Fen Eğitiminde Kullanılması
Murat Genç*a, Seda Söğüta ve Sena Albayraka
a

Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Düzce, 81620, Türkiye

Öz
Bu araştırmanın amacı, mobil uygulamalara ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlemesidir. Çalışma
grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimine devam etmekte
olan 31 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarından görüşlerinin alınması amacıyla SkyMap, PlantNet,
KligTag ve Science Journal gibi mobil uygulamaları kullanarak rapor hazırlanmaları istenmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden betimsel araştırma kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması için bir ortaokul öğrencisinin
KlikTag uygulamasını kullanarak hazırladığı rapor paylaşılmıştır. Daha sonra öğretmen adaylarının Mobil uygulamaları
kullanarak hazırladıkları raporlar sunulmuştur. Dersin sonuna doğru öğretmen adaylarından mobil uygulamalar hakkında
görüşlerini yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler kodlanmış, frekans dağılımları çözümlenerek tablolaştırılmış ve
yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları için fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen verilerin içerik analizi
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının büyük bir kısmı mobil uygulamaların öğrenme ve öğretme
sürecine faydası olarak öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmesine katkı sağladığını ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Teknolojik cihazlar, mobil öğrenme, mobil uygulamalar, fen bilgisi öğretmen adayı.
* Sorumlu yazar.
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Science Education in A Bilingual and Flipped Class to Promote Pre-Service Teachers’ Behavior
Jin Su Jeong* and David González-Gómez
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas,
Universidad de Extremadura, Avd. de la Universidad s/n, 10004 Cáceres, Spain
Abstract
This paper presents to promote and analyze the attitude the pre-service teachers (PSTs) in a bilingual science course together
with flipped classroom setting as an active-learning method. This course carried out for 2 years in a general science subject of
the bachelor of arts (BA) in primary teacher education of the University of Extremadura, Spain. In a flipped classroom, having
less lectures lets professors more in-class time to apply teaching strategies that are more concentrated on PSTs, the character of
the science and language features of teaching science in English. Here, the concern of the PSTs to the course and their affective
dimension toward the science were measured. The attained results specified that the proposed methodology improved the
PSTs’ interest for the course itself, but also meaningfully increased the interest toward science and scientific contents.
Keywords: Science education; Bilingual course; Flipped classroom; PST; Attitude
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Evaluating Study Approach of Science Education Students in a Distance- And Flipped-Learning
Course
Jin Su Jeong * and David González-Gómez
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas,
Universidad de Extremadura, Avd. de la Universidad s/n, 10004 Cáceres, Spain
Abstract
This study presents the evaluation of study approach of science education students in a distance- and flipped-learning course. It
is the impact of active-learning methodologies applied to a science distance- and flipped-learning program in terms of students’
study approaches and strategy to learning science. This study was performed with the undergraduate students registered in the
course of atmospheric pollution of the bachelor of science (BS) of the National University of Distance Education (Spain) during
the 2017/18 course. The results attained show that the number of students who extended to a deep approach to learning
increased to learning science at the end of the course proposed and analyzed. Moreover, a positive correlation was found out
when a deep approach to learning was achieved to learning science. It can be further applied to the various aspects of students’
learning and parallel education domain.
Keywords: Learning approach; Science education; Distance- and flipped-learning; Students interests.
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Examination of Undergraduate Students’ Cognitive Structures about Chemical Reactions Based On
Self-Efficacy for Learning and Performance
Lütfiye Varoğlua, Şenol Şenb andAyhan Yılmazb
European University of Lefke, Lefke Northern Cyprus TR-10 Mersin, 99728, Turkey; b Hacettepe University, Beytepe, Ankara, 06800,
Turkey
Abstract
The study aims to analyse undergraduate students’ cognitive structures about chemical reactions based on their self-efficacy for
learning and performance. The study was conducted with 126 undergraduate students from the faculty of engineering of a
foundation university, during the spring semester of 2018-2019. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), and
Word Association Test (WAT) used as data collection tools. The self-efficacy for learning and performance levels of
undergraduate students identified through the MSLQ and three group determined such as: low, medium and high. Content
analysis and correlation analysis utilized for data analysis. As a result, statistically significant correlation (r=.581, p<.01) found
between WAT scores and self-efficacy for learning performance scores. In addition, cognitive structures investigated and
presented through self-efficacy for learning performance levels.
Keywords: chemical reactions, cognitive structures, self-efficacy for learning performance, undergraduate students, word
association test
a
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Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Eğim Konusu İle İlgili Hata ve Kavram
Yanılgılarının Analizi
Abdulkadir Örnekçi*, Ömer Faruk Çetin**
*Toplı Konut Ortaokulu,Palandöken,Erzurum,25300,Türkiye; **Erzincan Binali YILDIRIM Üniversitesi, Erzincan, Türkiye
Öz
Bu araştırma ile ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin eğim ile ilgili hata ve kavram yanılgılarının teşhis edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırma 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılında Erzurum ili merkez Palandöken ilçesindeki dört farklı devlet okulunda öğrenim
gören 165 adet 8. Sınıf öğrencisiyle yapılmıştır. Öğrencilerin eğim konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını ve hatalar ını
incelemek amacıyla “Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Matematik Dersi (8. Sınıf) Öğretim
Programı”ndaki “eğim” konusunda amaca uygun 7 tane çoktan seçmeli, 8 tane açık uçlu soru 15 sorudan oluşan bir ölçme aracı
geliştirilmiştir. Sorular kazanımlara göre irdelenmiş SPSSve Excel programları kullanılarak yüzde ve frekanslarına bakılmıştır.
Ayrıca her soru için hata ve kavram yanılgısı olan öğrencilerin ne tür hatalar yaptığı ve nasıl kavram yanılgılarının olduğu
tespit edilerek kategorilere ayrılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğim; kavram yanılgısı; ortaokul matematik öğretimi
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Lise Öğrencilerinin Hücre Zarından Madde Geçişleri Konusundaki Zihinsel Modelleri
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a Meliha

Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi, Ankara 06760, Türkiye ; bGazi Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi A.B.D
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Öz
Bireyler yeni öğrenecekleri konuları daha önceki konularla bağlantılar kurarak öğrenir. Bu süreçte daha önce sahip olunan
zihinsel model ile yeni bilgiler sentezlenir ve yeni bir model oluşturulur. Zihinsel modeller kişilerin sahip olduğu kavram
yanılgıları hakkında ipuçları sağlayabilir. Bu çalışmada biyoloji dersi konuları içerisinde yer alan ve soyut kavramları
içerdiğinden öğrencilerin birçoğu tarafından anlaşılması zor bir konu olan “Hücre zarından madde geçişleri konusu” ile ilgili
zihinsel modellerin tespit edilmesi ve konunun öğrenciler tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma,
farklı sınıf düzeylerinden oluşan 80 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında konunun belirli
kazanımları doğrultusunda 5 tane açık uçlu soru hazırlanmıştır. Öğrencilerin sorulara ilişkin cevaplarını yazarak ve çizerek
açıklamaları istenmiştir.Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış, öğrencilerin hücre zarından madde geçişleri konusu ile
ilgili zihinsel modelleri gruplandırılmıştır. Lise öğrencilerinin konuyla ilgili zihinsel modellerinin hücre zarının yapısı, zardaki
şekil değişiklikleri, zardan geçen moleküllerin çeşitliliği, zardan madde geçiş yolları ,madde geçişini etkileyen faktörler gibi
konularda farklılaştığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler:Ortaöğretim biyoloji eğitimi; Hücre zarından madde geçişleri; Zihinsel model; İçerik analizi; Nitel araştırma
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görsel Temsillere İlişkin Anlayışlarının Değerlendirilmesi
Volkan Göksu*
Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD, Kars,Turkiye
Öz
Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının görsel temsil türlerine ilişkin anlayışlarını ortaya koymaktır. Bu
kapsamda 2019 yılında Türkiye’nin Doğusunda bulunan bir devlet üniversitesinde eğitim gören 52 tane üçüncü sınıf 69 tane de
dördüncü sınıf olmak üzere toplamda 121 fen bilimleri öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının
Görsel Temsillere İlişkin Anlayışlarını Değerlendirme Formu öğretmen adaylarına tarafından doldurulmuştur. Çalışmada nitel
araştırma tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği kullan ılarak
çözümlenmiştir. Çalışmanın bulguları, öğretmen adaylarının büyük bir bölümünün görsel temsillerin isimlerini bilmediklerini
ve aynı zamanda bu görsel temsillerin tanımlarını yapmakta zorlandıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca fen bilimleri
derslerinde görsel temsilleri hazırlayabilme ve kullanabilme konusunda kendilerini tanımlamaları incelendiğinde, öğretmen
adayları en çok kendilerini yeterli gördükleri görsel temsillerin grafik ve tablo görsel temsili iken en az yeterli gördükler i görsel
temsil ise diyagramlar olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın bu sonuçları, fen bilimleri öğretmen adaylarının, görsel temsilleri
tanıma ve tanımlamada yetersizliklerini olduklarını buna ek olarak görsel temsilleri hazırlayabilme ve kullanabilme
konularında da yetersiz kaldıklarını göstermiştir.
Keywords:Fen bilgisi öğretmen adayı, Görsel temsiller
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Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi
Kapsamında Ölçme ve Değerlendirme Bilgilerinin Gelişiminin İncelenmesi
Yasin Soylua, Meltem Koçaka*, Derya Karakuşa
a Atatürk

Üniversitesi, K.K.Eğitim Fakültesi,Erzurum, Türkiye

Öz
Bu çalışmada pedagojik formasyon eğitimi alan matematik öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme bilgilerinin
öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında gelişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden
durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını matematik eğitimi alanında pedagojik formasyon eğitimi
alan ve hali hazırda öğretmenlik uygulaması dersine devam eden öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri,
gözlem ve görüşme teknikleri ile toplanmış olup bu süreçte Gökkurt (2014) tarafından geliştirilen gözlem formu kullanılmıştır.
Çalışmanın verileri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları incelendiğinde öğretmenlik uygulaması
dersinin öğrencilerin ölçme ve değerlendirme bilgilerini kısmen geliştirdiği ve iyileştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsa mda,
öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde ölçme ve değerlendirme bilgisi de dâhil olmak üzere diğer pedagojik
bilgilerinin daha iyi düzeyde geliştirilebilmesi için sürece müdahale edilmesi ve lesson study(ders imecesi) gibi yöntemler ile
sürecin takip edilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: öğretmen adayı, ölçme ve değerlendirme bilgisi, öğretmenlik uygulaması.
* Sorumlu yazar.
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Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Bilgilerinin Gelişimleri İle İlgili Farkındalıklarının
Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında İncelenmesi
Meltem Koçaka*, Derya Karakuş, Yasin Soylua
a Atatürk
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Öz
Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının mesleki bilgilerinin gelişimleri ile ilgili farkındalıklarının
öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’de bir devlet üniversitesinin İlköğretim Matematik
Öğretmenliği bölümünün dördüncü sınıfında öğrenim gören 8 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri
öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında toplanmıştır. Bu süreçte öncelikle öğretmen adaylarının ders öğretimleri dönem
boyunca toplam 4 kez gözlemlenmiş olup, öğretmen adaylarına anlatımlarına ilişkin dönütler verilmiştir. Daha sonra
araştırmacı tarafından hazırlanan öz-değerlendirme formu öğretmen adayları tarafından doldurulmuştur. Çalışmada
gözlemler, öğretmen adaylarının öz-değerlendirme formuna ilişkin yaptıkları açıklamalarını teyit etmek amacıyla
kullanılmıştır. Çalışmanın verileri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretme n
adaylarının, öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında kendi gelişimlerinin çoğunlukla farkında oldukları ancak bu
gelişimlerinin yeterli düzeyde olmadığının farkında olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: öğretmen adayı, öğretmenlik bilgisi, öz-değerlendirme, öğretmenlik uygulaması.
* Sorumlu yazar.
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6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Öğrendikleri ”Isı İletkeni Ve Yalıtkanı”
Kavramlarını Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeyleri
Merve Özkarabulut
MEB
Öz
Bu çalışmanın amacı ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin okulda öğrendiği fen konularından ısı iletkeni ve yalıtkanı konusunu
günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeylerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda planlanan nitel araştırmada açık uçlu 7
sorudan oluşan test uygulanmıştır. Test araştırmacı tarafından hazırlanmış olup 1 uzman görüşü ile 2 fen bilimleri öğretmeni
tarafından incelenmiş, kapsam geçerliliğini sağladığı, öğrenci seviyesine ve programın amacına uygun olduğu tespit edilmiştir .
Çalışmanın katılımcıları kolay ulaşılabilir örnekleme göre seçilmiş bir ortaokulun 6. Sınıf öğrencilerinden 60 tanesine
uygulanmıştır. Elde edilen veriler tam doğru ve açıklama yeterli, doğru ancak açıklama eksik, kısmen doğru ve açıklama
yetersiz, yanlış veya ilgisiz ve boş olarak beş kategoride değerlendirilmiştir. Alanyazın incelendiğinde bu durum ile ilgili
yapılan çalışmalarda öğrencilerin fen konularını günlük hayatla ilişkilendirme düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir.
Bulgular analiz edildiğinde beklendiği gibi öğrencilerin fen konularını günlük hayatla ilişkilendirme düzeylerinin düşük
olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Fen eğitimi, günlük hayat, ısı iletkeni, ısı yalıtkanı
* Sorumlu yazar.
E-posta adresi: mrveozkarabulut@gmail.com

Fizik Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Kurma Ve Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi
Sema Çıldır
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, 06800, Türkiye
Öz
21. yüzyıl becerileri arasında olan problem çözme, yaratıcı problem çözme ve eleştirel düşünme gibi beceriler öğrencilere
öğretmenlerin yardımıyla kazandırılacaktır. Bu nedenle öğretmen eğitiminde bu becerilerin dikkatle ele alınması önemlidir.
Çalışmada fizik öğretmen adaylarının bu konuda bilgi ve beceri sahibi olabilmeleri desteklenmiştir. Araştırmaya, Eğitim
Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerinden “Problem Çözme” dersini gönüllü
olarak kodlayan yedi fizik öğretmeni adayı katılmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre yürütülen bu çalışmada teorik bilgiler
beceriye dönüştürülmüş ve süreç değerlendirilmiştir. Nitel verilerin geçerliliği için de yarı yapılandırılmış görüşmelerle kanıtlar
aranmıştır. Çalışma yapraklarının incelenmesi ve yapılan görüşmeler sonunda öğretmen adaylarının bilgiyi beceriye
dönüştürebildiği sonucuna varılmıştır. Ancak öğretmen adayları problem kurmada zorluklar yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Çalışma yapraklarının incelenmesinden öğretmen adaylarının daha çok serbest problem kurma yöntemini tercih ettikleri
görülmüştür. Problem kurmada daha önce çözdükleri soru tiplerinden etkilenmişler, özgünlükten uzaklaşmışlardır. Öğretmen
adayları problem çözme ve kurmada geldikleri aşamadan memnun olmakla beraber, ustalaşmak için daha fazla desteğe
ihtiyaçları olduğunu ifade etmişlerdir. Problem Çözme ve Problem Kurma dersi içeriğinin daha da detaylandırılarak öğretmen
adaylarının gelişiminin sağlanması önerilmektedir. Özellikle de problem kurma becerisindeki eksikliklerinin giderilmesine
yönelik daha fazla etkinlikle ders desteklenmelidir.
Anahtar kelimeler: 21. Yüzyıl bcerileri; problem çözme; problem kurma; fizik öğretmen adayları
* Sorumlu yazar.
E-posta adresi:sselman@hacettepe.edu.tr
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Fen Öğretiminde Etkili İletişim Becerilerini Kullanma Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Sema Çıldır
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, 06800, Türkiye
Öz
Öğrencilerin derse yönelik varsa önyargılarını ortadan kaldırmak ve motivasyonlarını artırmak için öğretmenlerin güçlü
iletişim becerilerine sahip olması gerekir. Bir fen bilgisi öğretmeni bu becerileri derslerinde kullanarak öğrencilerinin daha iyi
öğrenmelerine yardımcı olabilir. Doğru iletişim kanallarını kullanarak daha etkin öğretim 21. Yüzyıl becerileri arasında da yer
almaktadır. Bir dönem sürecinde, etkili iletişim dersinde gerçekleştirilen bu çalışmada öğretmen adaylarına bu beceriler
kazandırılmış ve dönem sonunda bu konudaki görüşleri alınmıştır. Ders sonunda öğretmen adaylarının iletişim becerilerini
kullanmada kendilerini tanıma fırsatı buldukları ortaya çıkmıştır. Farkında olmadan olumlu-olumsuz bazı iletişim kanallarını
okul, ev ve arkadaş ilişkilerinde kullandıkları belirlenmiştir. Etkili iletişim dersinin içeriğinin öğretmen adaylarına yönel ik
olarak yeniden düzenlenmesi, fen derslerine yönelik etkinliklerin eklenmesi ve bu dersin öğretim programında zorunlu ders
olarak yer alması önerilmiştir.
Anahtar kelimeler:21.Yüzyıl becerileri; Etkili İletişim; Fen Öğretimi
* Sorumlu yazar.
E-posta adresi:sselman@hacettepe.edu.tr

Sosyo-Bilimsel Konu Temelli Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi Düzeyleri Ve Kararlarına
Etkisi; Grip Aşısı
Seda Sayana, Murat Gença ve Benzegül Duraka
a Düzce

Üniversitesi, KonuralpYerleşkesi, Düzce, 81620, Türkiye

Öz
Bu çalışmanın amacı bir sosyo-bilimsel konu (SBK) örneği olan grip aşısının kullanımına yönelik öğrencilerin bilgi ve
kararlarının SBK temelli bir öğretimin ardından nasıl değiştiğini belirlemektir. Bu amaçla 5 açık uçlu sorudan oluşan anket
formu 6. Sınıf 20 öğrenciye ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Anket formunda öğrencilere; 1) grip aşısı hakkında ne
bildikleri, 2) bu bilgilerinin kaynağı, 3) grip aşısının faydaları, 4) grip aşısının zararları ve 5) grip aşısının kullanımı konusunda
ne düşündükleri sorulmuştur. Öğrencilerin ön-testi tamamlamasının ardından hazırlanan SBK temelli derse geçilmiştir.
Öğrencilerin tartışmalarını yapılandırmak amacıyla “vızıltı 22” ve “altı şapka düşünme tekniği” kullanılmıştır. Dersler sonun da
öğrencilere anket formu yeniden uygulanmıştır. Öğrencilerin verdiği cevaplar içerik analizi yöntemiyle analiz edilmişt ir. Her
bir soruya verilen cevaplar için sıklık dağılımına bakılmıştır. Sonuç olarak grip aşısının kullanılması konusunda, hazırlanan
SBK temelli öğretimin ardından öğrencilerin bilgi düzeyleri artış gösterirken grip aşısı kullanımına yönelik kararlarının bilgi
düzeyleri ile ilişkisi gözlemlenmemiştir ancak öğretimin ardından öğrenciler kararlarını bilimsel bilgi ile gerekçelendirebil ir
hale gelmiştir.
Anahtar kelimeler: Fen eğitimi; Sosyo-bilimsel konular (SBK); Grip aşısı; Karar verme
* Sorumlu yazar.
E-posta adresi: benzegulcelik@duzce.edu.tr
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Deciding about Socio-Scientific Issues: Pre-Service Science Teachers' Ethical Approaches
Benzegül Duraka ve Harika Özge Arslana
a Duzce

University,KonuralpYerleşkesi, Düzce, 81620, Turkey

Abstract
The purpose of this study is to investigate pre-service science teachers’ ethical approaches when they make decisions about
different socio-scientific issue-based scenarios. For this aim, a “Bioethical Values Instrument” (Keskin Samancı, 2009), was
implemented to 39 pre-service science teachers who continue to “Ethics” course. Participants of the study also took the course of
“Special Issues in Biology” which includes the issues like genetically modified organisms (GMO), genetic testing, cloning,
transplantation, etc. The “Bioethical Values Instrument” consists of 10 scenarios and each of them is related to a socio-scientific
issue. The socio-scientific issues change from genetic testing to genetically modified organisms and each one reflects a realworld case. The data collected through the “Bioethical Values Instrument” analysed and categorized according to the ethical
approaches. As a result, it was observed that pre-service science teachers’ ethical approaches changed according to the context.
Keywords: Science education; socio-scientific issues; ethical approaches; bioethics
* Corresponding author.
E-mail address:benzegulcelik@duzce.edu.tr

Investigating the of Pre-Service Science Teachers’ Conceptions about Scientific Research
Soraya Hamed
University of Seville,Seville,41013,Espain
Abstract
The following study presents the analysis of the conceptions of 40 future teachers when they are presented with a practical c ase
related to the thermal properties of materials. This case is proposed as an experimental activity in which students must develop
and reflect on the strategies of scientific research processes. For this, they are induced to explain: 1. The hypothesis from which
they start to respond to the predetermined problem, 2. The experimental design to address it, 3. The results and 4. The
conclusions obtained. The results indicate the existence of two tendencies, a majority related to a common sense thinking and
another more counter-intuitive and scientific to explain natural phenomena.
Keywords: Practical Work in Science, Experiential Learning, Scientific Inquiry; Pre-service Teacher Education
* Corresponding author.
E-mail address: sha@us.es

The Role of Activities in the Pre-Service Science Teachers’ Teaching Proposals
Soraya Hamed and Ana Rivero
University of Seville,Seville,41013,Espain
Abstract
The teaching activities are the basic unit of the methodological process and constitute a key element to define the classroom
practice. Therefore, analyzing the types of activities designed by teachers allows us to approach their professional practical
knowledge and the didactic approach or model that underlies their teaching. In the context of the course “Learning to Teach
Science in Primary”, of the Degree in Primary Education, the role of activities designed by ninety-two teams of future teachers
are analyzed in their teaching designs on a science content and in the successive reformulations what do they do. The results
indicate that the diversity of activities increases, progressively acquiring more importance some types of activities related to a
greater protagonism of the students in the process.
Keywords: Teaching Strategies; Pre-service Teacher Education; Pedagogical Content Knowledge; Teaching Methodology
* Corresponding author.
E-mail address: sha@us.es
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Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Açısından İncelenmesi:
Ünite, Konu ve Kavramlar
İsa Devecia ve Seda Büşra Gökb
a Kahramanmaraş

Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesl, Karamanmaraş, 46040, Türkiye; bKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Karamanmaraş, 46040, Türkiye

Öz
Son yıllarda tasarlayan, üreten ve yenilikçi fikirler öne sürebilen bireylerin yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu
anlamda öğretim programlarında ortak yetkinlikler ve yaşam becerileri ile bu bileşenlere dikkat çekilmektedir. Örneğin, 2018
Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda da değişikliğe gidilerek programa; fen, mühendislik ve girişimcilik
uygulamalarının eklendiği saptanmıştır. Fen bilimleri dersi öğretim programında yaşanan bu yenilik fen bilimleri ders
kitaplarına da yansımıştır. Bu çalışmanın amacı, 2018 fen bilimleri ders kitaplarında fen, mühendislik ve girişimlik
uygulamalarına hangi ünite, konu ve kavramlarla ilişkilendirilerek yer verildiğinin incelenmesidir. Araştırmada doküman
analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağı 2018 yılında yayınlanan beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf fen
bilimleri ders kitaplarıdır. Elde edilen bulgular sonucunda A yayınevine ait beşinci sınıf ve C yayınevine ait altıncı sınıf
kitabında tüm ünitelerde yer verildiği belirlenmiştir. Farklı yayınevlerine ait diğer kitaplarda ise bazı ünitelerde yer verilirken
bazı ünitelerde ise yer verilmediği belirlenmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak yer verilen fen, mühendislik ve girişimcilik
uygulamalarının girişimciliğin doğasına ne kadar uygun olduğu ile ilgili araştırmalar yürütülebilir.
Anahtar Kelimeler: fen, mühendislik, girişimcilik, fen bilimleri ders kitapları
* Sorumlu yazar.
E-posta adresi: deveciisa@gmail.com

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları: Deneyimin Rolü
İsa Devecia ve İsmail Önderb
a Kahramanmaraş

Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kahramanmaraş,46100, Türkiye; bSakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Sakarya, Türkiye

Öz
bu araştırmanın amacı girişimci proje deneyimi olan fen bilimleri öğretmen adayları ile bu deneyimi yaşamamış olan öğretmen
adaylarının girişimcilik kavramına yönelik metaforik algılarını incelemektir. bu doğrultuda araştırmada nitel araştırma
desenlerinden biri olan fenomenolojik araştırma deseni kullanılmıştır. katılımcılar iki farklı devlet üniversitesinde fen bilimleri
öğretmenliği bölümü son sınıfında öğrenim gören 84 öğretmen adaylarından oluşmaktadır. katılımcılar amaçsal örnekleme
yöntemine girişimci proje deneyimi yaşamış olan 42 öğretmen adayı ile, farklı bir üniversitede bu deneyimi yaşamamış olan ve
kolay erişilebilir örnekleme yöntemine göre seçilen 42 öğremen adayından oluşmaktadır. veriler öğretmen adaylarına sorulan
“size göre girişimcilik neye benzemektedir?” ve “lütfen nedenini açıklayınız.” şeklindeki soru ve açıklamalardan elde
edilmiştir. veriler içerik analizi yöntemi analiz edilmiştir. araştırma sonucunda olarak girişimci proje deneyimi olan öğretmen
adaylarının metaforik algılarında, girişimciliğin olgunlaşma ve gelişme dönemi olduğu, şekillendirilebildiği, değişime uyum
sağlama süreci olduğuna diikat çektikleri görülmektedir. bu deneyimi yaşamamış olan öğretmen adaylarında ise farklı olarak
fırsatları değerlendirme süreci olduğuna, ayrıntıları görmeyi gerektirdiğine, belirsiz bir süreç olduğuna ilişkin algılara sahip
olanlar olmuştur.
Anahtar kelimeler: girişimcilik, metaforik algı, girişimcilik, girişimci proje
* Sorumlu yazar.
E-posta adresi: deveciisa@gmail.com
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Farklı Bilişsel Stillerdeki Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kelime İşlemci Ve Tablolama Programlarını
Ders İçeriğine Uygun Kullanımlarına Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi
Nisa Yenikalaycia* ve Salih Ateşb
a*Ondokuz

Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi, Samsun, Türkiye; b Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen
Bilgisi Eğitimi, Ankara, Türkiye

Öz
Araştırmanın amacı, farklı bilişsel stillerdeki Fen Bilgisi öğretmen adaylarının kelime işlemci ve tablolama programlarını ders
içeriğine uygun kullanımlarına yönelik motivasyonlarının incelenmesidir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi Eğitimi programı 3.
sınıfında öğrenim gören 67 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veriler, “Bilgisayar Programlarının Kullanımına
Yönelik Motivasyon ve Öz Düzenleme Ölçeği (BPKMÖ)” ve “Grup Saklı Figürler Testi (GSFT)” ile toplanmıştır. BPKMÖ,
bilgisayar programlarını (kelime işlemci ve tablolama) fen derslerinin amacına uygun olarak kullanma sürecinde Fen Bilgisi
öğretmen adaylarının sahip oldukları motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. GSFT ise öğretmen adaylarını
bilişsel stillerine göre “alan bağımlı” ve “alan bağımsız” olarak sınıflandırmak için kullanılmıştır. Analizler sonucunda,
GSFT’de 12 ve altı puan alan öğretmen adayları “alan bağımlı” (N=28; %41,8), 14 ve üzeri puan alan öğretmen adayları “alan
bağımsız” (N=30; %44,8) olarak belirlenmiştir. Dokuz öğretmen adayı (%13,4) ise “alan orta” olarak tespit edilmiştir. Öğretmen
adaylarının bilişsel stilleri ile bilgisayara karşı motivasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan ilişkiler
bulunmuştur. Bu araştırmadaki bulgular, öğretmen adaylarının bilgisayara karşı motivasyonlarını kestirmede bilişsel stillerin
etkili bir değişken olmadığını desteklemektedir.
Anahtar kelimeler: bilişsel stil; motivasyon; bilgisayar programları; Fen Bilgisi öğretmen adayı
* Sorumlu yazar.
E-posta adresi: nisa.yenikalayci@omu.edu.tr

Fen Bilgisi Öğrencilerinin Gözüyle “Hayalimdeki Laboratuvar”
Sibel Demir Kaçana ve Nisa Yenikalaycıb*
a

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi, Samsun, Türkiye; b* Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Fen Bilgisi Eğitimi, Samsun, Türkiye

Öz
Fen eğitiminde laboratuvarın önemi oldukça fazladır. Bu doğrultuda, Fen Bilgisi Öğretmenliği programındaki öğrencilerin nasıl
bir laboratuvar ortamı hayal ettiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma
grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi Eğitimi programı 1. sınıfında
öğrenim gören 81 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “öğrenci görüş anketi” kullanılmıştır. Ankette yer alan
sorularda öğrencilerden nasıl bir laboratuvar ortamı olmasını istediklerini hayal etmeleri ve bunu hem yazıp hem de çizerek
betimlemeleri istenmiştir. Öğrencilerden gelen yanıtlar içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan analizlerde betimsel
istatistik kullanılmıştır. Ayrıca, öğrenci cevaplarından doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin
ifadelerinin en fazla “laboratuvarda yeterli malzemenin olmasının gerekliliği, laboratuvarın büyük ve geniş olması” üzerinde
yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Laboratuvarların fen eğitimindeki tartışmasız öneminden yola çıkarak geleceğin fen öğretmenleri
olacak olan fen bilgisi öğrencilerinin laboratuvara olan bakış açılarının belirlenerek nasıl bir laboratuvar hayal ettikleri
konusunda durum tespitinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmadan yola çıkarak öğretmenlerin ve ortaokul
öğrencilerinin görüşlerine yönelik araştırmaların da gerçekleştirilmesinin fen eğitimi açısından etkili olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: laboratuvar; fen bilgisi eğitimi; öğretmen adayı
* Sorumlu yazar.
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Yedinci Sınıfta Çember ve Daire Konusunun Öğretimi İçin ADDIE Öğretim Tasarımı Modeline Göre
Hazırlanmış Bir Ders Örneği
Dilek Sezgin Memnuna, Gökhan Şöhretlib*
a Uludağ
bHatay

Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
Mustafa Kemal Üniversitesi Temel Eğitim Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Öz
Bu çalışmanın amacı, yedinci sınıfta çember ve daire konusunun öğretiminde ADDIE öğretim tasarımı aşamaları dikkate
alınarak örnek bir ders tasarımı geliştirmek ve bu tasarım hakkında öğrenci görüşlerini almaktır. Araştırma, nitel araştırma
modelinde bir araştırmadır. Bu çalışmada, ADDIE öğretim tasarımı aşamaları ışığında, ortaokul yedinci sınıf matematik dersi
çember ve daire konusu tam öğrenme öğretim modeline göre öğretimi planlanmış örnek bir ders planı geliştirilmiş ve
geliştirilen bu plân Türkiye’nin güneyinde bir ortaokulda 22 kız 16 erkek toplam 38 yedinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır.
Uygulama sonucunda, öğrencilerden dersle ilgili duygu ve düşünceleri ile diğer konuların da bu şekilde işlenip işlenmemesinin
uygunluğu konusundaki fikirlerini yazmaları istenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin yazdıkları
açıklamalarından öğrencilerin %55’inin dersi kolay ve anlaşılır, %26’sının eğlenceli, %11’inin yorucu ve %8’inin de zor olarak
nitelendirdiği görülmüştür. Benzer şekilde, öğrencilerin %82’sinin diğer derslerin de bu şekilde işlenmesinin uygun olduğunu
ve %18’inin de ise uygun olmadığını ifade ettikleri anlaşılmıştır.
Anahtar kelimeler:Çember ve daire, ADDIE, tam öğrenme
* Sorumlu yazar.
E-posta adresi: gokhansohretli@gmail.com

Bilim Kampı Bilimin Doğası Etkinliklerinin Bilimin Doğası Algısına Etkisi
Kayahan İncea ve Muhammet Emin Misirb*
a Adana

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, Adana, 01130,Türkiye; bSakarya Ünivesitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya, 54300, Türkiye

Öz
Fen eğitimde son yarım asırdan bu yana süren reform hareketlerinde öğrencilerin bilimin doğasını (NOS) anlamalarının önemi
vurgulanmıştır. Öğretim programlarında bilimin doğasına olan vurgu artarken, öğrencilerin bilimin doğası görüşlerinde
beklenilen artış gözlenememiştir. Öğrencilerin NOS görüşlerini geliştirmek amacıyla öğretim programlarına NOS unsurlarını
temel alan etkinlikler yerleştirilmelidir ve öğrenciler bu unsurlarla sık sık yüzleşmelidir. Bu çalışmanın amacı, doğrudan
yansıtıcı yaklaşımı temel alan ve fen bilimleri ders içeriği ile bütünleştirilmiş etkinlikler uygulayarak, öğrencilerin belir lenen
unsurlar hakkındaki NOS görüşlerini geliştirmektir. Bu amaç şu araştırma sorusu ile araştırılmıştır: Beş günlük Aynada Bir
Bilim İnsanı Görüyorum isimli projeye katılan öğrencilerin uygulanan doğrudan yansıtıcı yaklaşımı temel alan etkinlikler
sonucunda bilimin doğası görüşleri ne derece etkilemiştir. Veriler VNOS-D ölçeği ile toplanmış ve analiz edilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre, öğrencilerin bilimin doğasının alt boyutları hakkındaki görüşleri farklı derecelerde olmak üzere genel
anlamda gelişmiştir. Özellikle öznellik, değişebilirlik ve sosyokültürel etki alt boyutlarında görüşlerinde gelişme gözlenmiştir.
Fakat katılımcıların bir kısmı bilimin doğasının deneysel temeli hakkında görüşlerini geliştiremedi.
Anahtar Kelimeler: Bilimin Doğası, Ortaokul, Doğrudan Yansıtıcı
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Comparison of The Use of History of Mathematics in 6th Grade Mathematics Coursebooks in
Russia, Bulgaria and Turkey
Güler Çavuşoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Çanakkale/TURKEY
Abstract
People of old ages and early civilizations created mathematics to cope with real objects and multiplicities. For this reason,
mathematics was related to counting animals, field surface measurements, weighing cereal crops, and building in the preclassical period. In this way, ancient Egyptian, Babylonian, Indian and other ancient civilizations laid the foundations of
arithmetic, geometry, algebra and number theories (Levi, 2013). In recent years, many countries care for the use of history of
mathematics in mathematics coursebooks. The history of mathematics may be employed to attract the attention of students at
the beginning of the subjects, create new concepts, ensure that concepts are understood better, serve as a bridge between
concepts or subjects, ensure the sustainability of students’ interests in the concept or topic at the end of the subjects, conduct
individual studies, or reinforce the knowledge at the end of the subjects. History of mathematics provides information, which
shows how mathematical knowledge was built up and how it evolved by hand-to-hand among civilizations. Selecting the
examples showing how the studies of great mathematicians played roles in the development of our present civilization are very
important in terms of the understanding of students on the value of mathematics when introducing it in courses (Baki, 2006).
The use of history of mathematics in mathematics education has been supported for many years (Barwell, 1913; Gorza, 1968;
narrated by Baki & Tümer, 2013). In recent years, on the other hand, it is seen that studies on employing mathematics in
teaching settings have increased. Congresses and conferences are organized abroad to show the role, use and reflections of
history of mathematics in education. Special issues are released in special journals in international scientific journals (Jankvist,
2009; narrated by Baki & Tümer, 2013). The present study is a comparative one with descriptive fashion. Descriptive studies try
to investigate a situation, and determine the current situation. In such studies, the events and situations in question are
examined in detail, and the relations between the events and situations are investigated to determine “What they are”. Survey is
one of the common methods that are employed in descriptive studies. For this reason, they are generally known as survey
studies (Erkuş, 2005; narrated by Tanrıöğen et al., 2012). The data of the study were collected through the Document Review
Technique. The purpose of this study was to examine whether and for what purpose history of mathematics was used in
mathematics coursebooks used in 6 th Grades in Russia, Bulgaria and Turkey. In this study, the textbooks used in the 2018 - 2019
Academic Year in Russia, Bulgaria and Turkey were used. The viewpoints developed by Tzanakis and Arcavi (2000) on how to
employ history of mathematics in the teaching environment were used in the study. In the light of the data that were collecte d
in the study, it was determined that history of mathematics was included in mathematics coursebooks by adding small
historical parts in Bulgaria and Turkey. In Turkey, the internet web addresses from which the historical data were taken were
also given in coursebooks for students to learn more. It was also determined that mathematics history was given in the form of
historical small data, study projects based on historical texts, experimental mathematics activities, historical problems, an d
historical packages in the 6 th Grade mathematics coursebooks in Russia. As a result, it was determined that the place and
purpose of using history of mathematics in courses in 6 th Grade mathematics books were dealt with in a much wider and richer
perspective in Russia compared to Bulgaria and Turkey. It was recommended that the mathematical models used in Russian
mathematics coursebooks are integrated in 6 th Grade mathematics coursebooks in Turkey and Bulgaria.
Keywords: history of mathematics; mathematics coursebook; 6th grade, comparison
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The Metaphoric Perceptions of Teacher Candidates On Mathematical Problems
Güler Çavuşoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Çanakkale/TURKEY
Abstract
The purpose of the present study is to examine the metaphoric perceptions of teacher candidates on mathematics problems. The
word metaphor covers many meanings in terms of its general structure. The fact that it corresponds to more than one meaning
stems from the fact that it expands to an endless universe of meaning in the sense of “carrying” (referring one meaning to
another). The word starts with metaphor, which is the simplest building block, and covers many and wide universe of meaning
like personalization, consultation, change, etc. (Kılcan et al., 2017, p.1). Metaphors mean more than being mere rhetorical art to
decorate the language we employ in our daily lives; their importance in human life covers much more than that. Although the
“metaphor” concept is used as “figure” or “figurative in Turkish, they are considered to “miss the essence of the metaphor”
(Demir, 2005, narrated by Saban, 2008, p. 460). Senemoğlu (2005) called the new information formed during the process of
naming information as “metaphor”. As everything will be different in life, therefore, the information you already learned will
also be different, it will be natural for you to have different images and perceptions when you create a new knowledge in your
mind, so you will look at each new formation from a different perspective. These new images that are created in the minds of
everyone are metaphors (narrated by Şahin, 2013, p. 313). The “metaphor” concept does not have a single and absolute
definition like other phenomena and concepts of the modern age (i.e. culture, civilization, nation, etc.). Etymologically, the word
“metaphor” comes from the word “metapherein”, which consists of the word “metaphora” in Latin, and “meta” (on, over) and
“pherein” (carry, transfer) in ancient Greek. This word means “carrying something from one place to another, transferring,
conveying” (Arslan, 2008, narrated by Ertem, 2017, p. 210). The study was conducted with the “Content Analysis Model”, which
is accepted among the Qualitative Research Methods. The Content Analysis Model is the classification and summarization of
verbal and written data in terms of a specific problem or purpose, the classification of these data for certain variables or
concepts, and the separation of them to certain categories to obtain specific meanings (Arık, 1992, narrated by Tavşancıl &
Aslan, 2001, p. 21). The study group consisted of the 84 primary school mathematics teacher candidates who were studying at a
state university and who volunteered to participate in the study in 2018 - 2019 Academic Year. The teacher candidates were
asked to complete the statement “In my opinion, mathematics problem is like ……………………………………… because
……………………….”. The Content Analysis Model was employed in examining the data that were obtained in this context.
As a result, it was determined that primary school teacher candidates developed 44 metaphors about mathematics problems.
These metaphors were grouped under five conceptual categories by considering the justifications that were similar. It was
determined that the following positive metaphors were mentioned by the teacher candidates; “Puzzle” (19), “knotted rope,
headphones, necklace chain” (8), “game” (4), “labyrinth” (3), “love, lover” (3), “life” (3), “jigsaw puzzle” (2), and “food,
meal”(2). The negative metaphors that were produced by the teacher candidates were as follows; “snake” (1), “atom” (1),
“punishment” (1), “needle-rope” (1), and “antiques”. Depending on the source and justification of the metaphors that were
produced for the mathematics problems concept, the conceptual categories on which the primary school mathematics teacher
candidates had consensus were “funny” (40%), “process” (27.5%), “life” (13.75%), “sometimes difficult, sometimes funny”
(12.5%) and “annoying” (6.25%).
Keywords: mathematics; mathematics problem solving; teacher candidate; metaphor.
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Öğretmenlerin Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Farkındalık Düzeyleri İle Teknoloji Okuryazarlık
Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
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Öz
Bu çalışma ile toplumun gelişmesine büyük katkı sağlayan öğretmenlerin teknoloji okuryazarlık düzeyleri ile elektromanyetik
kirliliğe ilişkin farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Öğretmenlerin elektromanyetik kirliliğe
ilişkin farkındalık düzeyleri ile teknoloji okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma da
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara’da
yer alan bir özel okulda farklı branşlarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın problem durumuna yanıt
bulmak için 2 adet veri toplama aracı kullanılmıştır. . İlk veri toplama aracı olarak Özdemir Dalgıç, (2019) tarafından geliştirilen
Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. İkinci veri toplama aracı olarak (Yiğit, 2011) tarafından
geliştirilen teknoloji okuryazarlığı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS 21 istatistik programı kullanıl mıştır.
Çalışmanın sonucuna göre, öğretmenlerin elektromanyetik kirlilğe ilişkin farkındalık düzeyleri ile teknoloji okuryazarlık
düzeyleri arasında pozitif yüksek düzeyde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani öğretmenlerin teknoloji okuryazarlığı
düzeyleri arttıkça elektromanyetik kirliliğe ilişkin farkındalık düzeyleri de artmaktadır. Öğretmenlerin gelecekteki toplumu
şekillendirmede büyük rol aldıkları düşünüldüğünde bu yüksek düzeydeki ilişkinin yetiştirilen öğrencilere olumlu katkılarının
olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple gelecekteki çalışmalarla öğrencilerin teknoloji okuryazarlıkları ile elektromanyetik
kirliliğe ilişkin farkındalık düzeyleri arasında ilişkiye bakılabilir.
Anahtar Kelimeler: teknoloji okuryazarlığı; elektromanyetik kirlilik, farkındalık .
* Sorumlu yazar.
E-posta adresi:nkoklukaya@gazi.edu.tr

Ebeveynlerin Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Eğitimlerine Katılımlarının Öğrenci-ÖğretmenEbeveyn Açısından İncelenmesi
Meryem Şeyma Şevika, Ercan Masalb
a Sakarya

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, Türkiye
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya, Türkiye

b Sakarya

Öz
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerinin ebeveynlerinin ve ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik
eğitime ebeveyn katılım algıları ve bu algılarını etkileyen bazı faktörler açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 20172018 eğitim-öğretim yılında Sakarya ili Serdivan, Adapazarı ve Karapürçek İlçelerindeki 3 farklı ortaokulda 6.7. ve 8. Sınıftaki
196 öğrenci, aynı okullardaki 210 ebeveyn ve tüm Türkiye genelindeki 194 öğretmenden oluşturmaktadır. Ortaokul
öğrencilerinin matematik eğitimine ebeveynlerinin katılım düzeylerini ölçmek amacıyla Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımı:
Ebeveyn, Öğretmen, Öğrenci Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; öğrencilerin matematik eğitimlerine
ebeveynlerinin katılım algılarının baba eğitim durumuna göre anlamlı olarak değişmezken, anne eğitim durumuna göre ise
anneleri ortaokul mezunu olan öğrencilerin ebeveyn katılım algıları, anneleri ilkokul ve lise mezunu olan öğrencilerin ebeveyn
katılım algılarından yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan kendisini matematikte başarısız gören öğrencilerin
ebeveynlerinin eğitimlerine katılım algıları; kendisini matematikte orta ve başarılı seviyede gören öğrencilerin ebeveyn katılım
algılarından, kendisini matematikte orta seviyede gören öğrencilerin ebeveyn katılım algıları ise başarılı seviyede gören
öğrencilerin ebeveyn katılım algılarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin ebeveynlerin öğrencilerinin
matematik eğitimlerine katılımı algıları ile öğretmenlerin cinsiyeti, mesleki tecrübe süresi ve eğitim durumu arasında anlaml ı
bir ilişki görülmezken, çalışan ebeveynlerin ebeveyn katılımı test puanlarının çalışmayan ebeveynlerin test puanlarından daha
yüksek olduğu ve babaların katılımlarının annelerin katılımlarından daha fazla olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: ebeveyn katılımı; matematik eğitimi; ortaokul.
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Matematik Öğrenmede Güven Algıları
Kübra Erdena, Ercan Masalb
a Sakarya

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, Türkiye
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya, Türkiye

b Sakarya

Öz
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematiğin algılanan kullanışlılığı, matematikte etkili motivasyon ve matematik
öğrenmede güven boyutlarında aldıkları puan ortalamalarının öğrencilerin bazı demografik özellikleri (cinsiyet, sınıf düzeyi,
matematik başarısı ve matematik başarı algı düzeyleri vb.) açısından incelemek ve arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışman ın
örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Sakarya ilinin Adapazarı ilçesinde bulunan ve basit seçkisiz örneklem yoluyla
seçilen bir ortaokulda öğrenim gören 6,7 ve 8. Sınıftan 701 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma nicel bir araştırma olup, bu
çalışmada betimsel ve anlam çıkartıcı istatistik teknikleri kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Fen nema-Sherman tarafından
geliştirilen Takunyacı, Masal, Masal, Ergene ve Erden tarafından Türkçeye uyarlanan Fennema-Sherman Matematik Tutum
Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeklerden elde edilen veriler üzerinde yürütülen istatistiksel analizler ile sonucunda; öğrenci
cinsiyeti ile matematiğin algılanan kullanışlılığı ve matematikte etkili motivasyon algısı arasında anlamlı bir ilişki bulunurken
matematik öğrenmede güven algısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı, öğrenci sınıf düzeyi ile matematiğin
algılanan kullanışlılığı, matematikte etkili motivasyon ve matematik öğrenmede güven algısı arasında anlamlı bir ilişkinin
bulunduğu görülmüştür. Diğer taraftan öğrencilerin matematik dersindeki başarı düzeyleri ile matematiğin algılanan
kullanışlılığı, matematikte etkili motivasyon ve matematik öğrenmede güven algısı arasında anlamlı bir ilişki ve öğrencilerin
matematik dersindeki başarı düzey algıları ile matematiğin algılanan kullanışlılığı, matematikte etkili motivasyon ve matemat ik
öğrenmede güven algısı arasında da anlamlı bir ilişkinin bulunduğu görülmüştür. Araştırmanın diğer bir sonucu olarak,
matematiğin algılanan kullanışlılığı, matematikte etkili motivasyon ve matematik öğrenmede güven algısı arasında anne ve
baba eğitim düzeyleri ile anlamlı bir ilişkinin bulunurken, ailelerin ekonomik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin
bulunmadığı ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: matematiğin algılanan kullanışlılığı; matematikte etkili motivasyon; matematik öğrenmede güven ve tutum.
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Öz
Çalışmada Fen Bilimleri dersine veli katılımı hakkında tüm paydaşların görüşlerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bir
durum çalışması olan bu araştırma karma desende yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Çanakkale İli Ezine İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğündeki yöneticiler, Ezine İlçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı sosyoekonomik düzeydeki
ortaokullarda görev yapan yönetici ve Fen Bilimleri öğretmenleri ile ortaokula devam eden öğrenciler ve velileri
oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen anketler ile elde edilen veriler, betimsel istatistik
yöntemlerinden frekans ve yüzdelikler verilerek incelenmiştir. Çalışma verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Çanakkale İli
Ezine İlçesindeki farklı sosyoekonomik düzeye sahip ortaokullardan toplanmıştır. Çalışma bulgularına göre yöneticiler ve Fen
Bilimleri öğretmenleri velilerin genel olarak fen bilimleri dersine yönelik veli katılımında yetersiz olduğu ve velilerinin veli
eğitimine ihtiyaç duyduğunu düşünürken; velilerin genellikle veli toplantılarına katıldığını belirtirmişlerdir. Öğrenciler ve
veliler %40,00 oranında velilerin veli eğitimine ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen veriler ve çıkarılan sonuçlar
neticesinde Fen Eğitimine veli katılımını arttırmak için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: fen bilimleri eğitimi; veli katılımı
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Öz
Biyoçeşitlilik; bir yandan günlük yaşamın birçok alanında diğer yandan eğitimin çeşitli aşamalarında farklı derslerde
karşılaştığımız ve yaşamımızı çok yönlü etkileyen disiplinler arası bir konudur. Çok kapsamlı bir konu olan biyoçeşitlilik ile
ilgili bilgi birikimi sürekli artmakta ve yenilenmektedir. Konunun eğitiminde evrensel değerler ve bilgi birikimi önemli olmakla
birlikte, yaşamımızı doğrudan etkilediği, nispeten kolay ulaşılabilir ve gözlenebilir olduğu için yerel özelliklerde son derce
önemlidir. Eğitimde yerel özeliklerin öneminden hareketle yapılan bu çalışma, öğretmenlerin çalıştığı veya yaşadığı yerlerdeki
biyoçeşitliliğin özelliklerini bilme ve bunu derslerinde işleme düzeylerini bulmaya yönelik hazırlanmış disiplinler arası bir
çalışmadır. Çalışmanın örneklem grubunu, Sakarya’nın merkez ve ilçelerinde görev yapmakta olan üç biyoloji, üç coğrafya, üç
fen bilimleri ve üç sosyal bilgiler öğretmeni olmak üzere toplam on iki gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Nitel bir eksende
hazırlanmış olan bu çalışma, bir durum çalışması olup, veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmışt ır.
Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır. Bir nitel veri analiz yazılımı olan Nvivo programı
kullanılarak veriler kodlanmıştır. Çalışma sonucunda katılımcı öğretmenlerin yarısının yerel biyoçeşitliliği araştırdığı ve
kısmen bildiği görülmüş. Öğretmenlerin yerel biyoçeşitliliği öğrenmek için araştırma yapma, çevre gezileri düzenleme, bölge
halkı ve öğrencilerinden bilgi edinme gibi farklı yollar kullandıkları fark edilmiştir. Yerel biyoçeşitliliği yeterince bilme yen
öğretmenlerin bunun sosyoekonomik açıdan önemini derslerinde işleyemedikleri anlaşılmıştır. Derslerinde yerel biyoçeşitliliği
işleyen öğretmelerden çok azının biyoçeşitliliğin anlaşılmasını kolaylaştıracak belgesel izletme, doğa gezileri yapma gibi
faaliyetlerde bulundukları fark edilmiştir.
Anahtar kelimeler: biyoçeşitlilik; alan eğitimi; disiplinler arası çalışma.
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Öz
Matematiksel bir problemi çözme sürecinde, farklı temsilleri kullanmanın, kavramsal anlamayı geliştireceği, performansı
etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, matematiksel bir problemin çözümünde kullanılacak olan
çoklu temsillerin belirlenmesinde öğrenci algılarının belirlenebilmesi için bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla doğrultusunda
madde havuzu oluşturmak için ilgili alan çalışmaları, matematik öğretmenleri ve akademisyenler ile görüşmeler yapılmıştır.
Gelen dönütler doğrultusunda maddelerin kapsam geçerlik oranları belirlenmiştir. Maddeler için kapsam geçerlik oranı .80’in
altında değer alan maddeler çalışma kapsamından çıkarılmıştır. Oluşturulan 28 maddelik deneme formu, farklı ortaokullarda
öğrenim görmekte olan ve ulaşılabilen 425 öğrenci üzerinde uygulanarak, elde edilen veriler analiz edilmiştir. Açımlayıcı
Faktör Analizleriyle (AFA) “Sembolik Temsiller”, “Görsel temsiller” ve “Gerçekçi temsiller” olmak üzere üç boyutlu bir yapıya
ulaşılmıştır. Analizlerde ölçeğin alt ölçekleri arasındaki ilişkiye bakılmış ve faktörlerin birbirleriyle olumlu ve anlamlı i lişki
içinde olduğu görülmüştür. Modelin uyum iyiliği indekslerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı Faktör
Analizi de AFA sonuçlarını doğrulamıştır. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .81 olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: problem çözme; çoklu temsiller, matematik öğretimi.
* Sorumlu yazar.
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Laboratuvar Kaygısı ve Laboratuvarda İletişim Becerilerinin İncelenmesi: İlişkisel Bir Çalışma
Bestami Buğra Ülger
Hakkari üniversitesi, Hakkari, Turkey
Öz
Fen laboratuvarlarında iletişim becerisi, öğrencilerin grup çalışmaları esnasında fark yaratan önemli etkenlerdendir. Her
öğrencinin laboratuvar deneyleri ve çalışmaları esansında kendi bilgi ve deneyimini, farklı görüşünü ve deneyler ile ilgili
etkinliğini grup çalışmasına yansıtması, diğer grup elemanlarının da daha zengin bir laboratuvar deneyimi yaşamasında etkili
bir faktördür. Bu bağlamda fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adaylarının kimya laboratuvarındaki iletişim becerilerini
etkileyen faktörler konu edilerek, özellikle Kimya laboratuvarındaki kaygı faktörü ile iletişim becerileri arasındaki ilişki ortaya
çıkarmak araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda kimya Laboratuvarı kaygı ölçeği ile iletişim becerileri ölçeği
kullanılarak elde edilen verilerin korelasyonuna bakılmıştır. Örneklem olarak fen bilgisi öğretmenliği kimya laboratuvarı
dersini alan 51 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Yapılan korelasyon analizinin sonuçları ve bu sonuçlar ile ilgili tartışmaya yer
verilecektir.
Anahtar kelimeler: laboratuvar kaygısı; iletişim becerileri; korelasyon; laboratuvar becerileri.
* Sorumlu yazar.
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Pre-Service Teachers’ Beliefs Regarding the Next Big Thing That Could Transform the World
İsmail Önder
Mathematics and Science Education Department, Sakarya University, Sakarya, Turkey
Abstract
The aim of this study was to obtain pre-service teachers’ beliefs regarding the next big thing that could transform the world in
the short term. Data were collected from 214 pre-service teachers in 2016-2017 academic year. An open ended question “what
the next big thing is that could transform the world in the short term?” was administered to pre-service teachers and qualitative
content analysis was performed on data obtained from that question. The results presented that pre-service teachers generally
think that “war and peace” and “information communication technologies and transportation” related issues will transform the
World. Meanwhile, the next most frequent themes were “social and political events” and “values and personal attributes”. The
other themes erased from content analysis were events related to “nature”, economy and energy”, “health” and “universe”.
These results show that pre-service teachers have the idea that various conflicts, socio-political events and related personal
values will affect the World in the short term and will change the World together with the rapid developments in technology.
Keywords: pre-service teachers, the next big thing, beliefs
* Corresponding author.
E-mail address: ionder@sakarya.edu.tr

Financing Models of Vocational Education and Its Impact On the Economy: Problems and
Perspectives
George Abuselidzea*, Lasha Beridzeb
a Batumi
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bSt. Tbel Abuseridze University, Khulo, Georgia

Abstract
Vocational education and related financial support are one of the priorities of the countries policy at the present stage.
Education is the fundamental foundation that is necessary for development of the world. While the deterioration of the socioeconomic situation in transition in Georgia, inadequate economic policies, the adoption of inappropriate employment decisions,
the use of models used by developed countries, and many others, caused the departure of vocational education space in the
country. In the survey is studied vocational education financing models of developed countries and the education policy of
Georgia. The research process uses the qualitative and quantitative method of data collection. The work is undertaken in depth
research of the current model of funding of vocational education programs, analysis and relevant conclusions.
Keywords: vocational education; funding models; human capital; EU, Georgia.
* Corresponding author.
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Features of The Personality of the People İdentifying Themselves with Different Generations
Sivrikova N.V.*a, Artemyeva N.P.a, Sokolova N.A.a, Moiseyeva E.V.a, Borodina V.A.a, Terekhov A.O.b
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Abstract
The issue of existence of real differences between generations is actively discussed by researchers. The discussion which is
conducted in scientific community does not manage to respond to the practice request. Therefore, differences between
generations need scientific studying. The purpose of this research consisted in comparison of personal features of the Russians
identifying themselves with different generations (Post-war, Soviet, Transitional and Post-Soviet). 212 people participated in a
research. The generational identity of the people was decided upon the direct question of what generation they associate
themselves with. The Russian-speaking version of the short questionnaire of the Big five (TIPI) was applied to studying of
features of the identity of participants of a research. The obtained data confirm the idea that the representatives of the older
generations and the younger generations are more focused on collectivism values and on individualism values respectively.
Keywords: psychology of generations; personality; generational differences; generational identification.
* Corresponding author. Tel.: +79058344567
E-mail address: bobronv@cspu.ru

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kullandıkları Strateji Yöntem ve Teknikler
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bTokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat 60010, Türkiye

Öz
Bu araştırmada; sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersinin öğretme öğrenme sürecinde strateji yöntem ve teknik kullanımına
ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinde üzerine kurgulanmış olan araştırma 2015-2016
eğitim-öğretim yılında Tokat ilinde MEB bağlı ilkokullarda görev yapmakta olan toplam 375 sınıf öğretmenin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi uygun örneklem yoluyla belirlenmiştir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından
geliştirilen Anket Formu yoluyla elde edilmiştir. Katılımcıların ankete verdikleri cevaplar doğrultusunda elde edilen verilerin
analizinde, SPSS paket program kullanılarak, yüzde ve frekans gibi betimsel istatistikler ve Bağımsız Gruplar t-testi Varyans
analizi (ANOVA), Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı analizi kullanılmıştı. Katılımcıların HBD strateji, yöntem
ve teknik olarak en sık sunuş yoluyla öğretim stratejisini, anlatım yöntemini ve rol oynama yöntemini kullandıkları
belirlenmiştir. Ayrıca soru-cevap yöntemi, ev ödevi ve 5N1K tekniği de oldukça sık tercih edildiği araştırmamızda tespit
edilmiştir. Bununla birlikte tutor öğrenme tekniği, rulman tekniği ve buz kıran tekniği katılımcılar tarafından ez az tercih edilen
teknikler olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: hayat bilgisi; strateji; yöntem; teknik.
*Sorumlu yazar.
E- posta adresi: sevim.guven@gop.edu.tr
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Öz
Bu çalışmanın amacı, İlkokul Hayat Bilgisi ders kitaplarında örtük program yoluyla verilen mesajları tespit etmektir. Nitel
araştırma modelinin benimsendiği bu çalışma olgu bilim deseni üzerine kurgulanmıştır. Çalışmada verileri toplanması
sürecinde doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış olup, Talim Terbiye
Kurulu’nca 25.05 2018 gün ve 78 sayılı kararı ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilköğretim 1. , 2. , ve 3. sınıfta okutulması 5 (
Beş) yıl süre ile kabul edilmiş Hayat bilgisi ders kitapları oluşturmaktadır. İçerik analizi yöntemiyle veriler görseller ve metinler
üzerinden; aile yapısı, cinsiyete göre düşünülen meslekler ve aile içi roller gibi başlıklar analiz edilmiştir. Aile yapısı
kapsamında görseller ve metinler incelendiğinde vurgulanan aile yapısının genel olarak çekirdek aile olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Cinsiyete göre düşünülen meslekler kapsamında incelendiğinde kadınlar erkeklere oranla daha az meslek çeşidi ile
kitaplarda yer almıştır. Aile içi roller kapsamında, anne ve baba figürü arasında ilişkiye bakıldığında iş bölümü konusunda
farklara rastlanıldığı görülmektedir. Araştırmada tespit edilen bir diğer durum ise okullarda serbest kıyafet uygulaması
olmasına karşın öğrencilerin okul üniforma ile temsil edildiği görülmüştür. Ayrıca okul binalarının iki katlı ve bulunulan
çevrenin oldukça yeşil olarak tasvir edildiği tespit edilen bir diğer durumdur.
Anahtar Kelimeler: hayat bilgisi; örtük program.
*Sorumlu yazar.
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Türkiye’de Eğitim Alanında Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi
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Öz
Genel anlamda toplumsal olarak kadınlara ve erkeklere yüklenen sorumluluk ve rolleri ifade eden toplumsal cinsiyet ile ilgili
sosyoloji, siyaset, ekonomi gibi birçok alanda çalışma yapılmaktadır. Eğitim alanında toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmalar,
özellikle son yıllarda artış göstermiştir. Türkiye’de eğitim alanında toplumsal cinsiyet çalışmalarının incelenip
değerlendirilmesi, mevcut çalışmaların hangi alanları kapsadığı, gelecek araştırmalar için yön gösterici olm ası adına önem arz
etmektedir. Bu araştırmada da eğitimde toplumsal cinsiyet ile ilgili olarak yapılmış lisansüstü tezlerin ve makalelerin
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye’de eğitim alanında toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmalar, ulusal tez
merkezinden 54 tez ve google akademikte yer alan 30 makaleden oluşmaktadır. Söz konusu tez ve makaleler yıl,
araştırmacıların cinsiyetleri, araştırma örneklemi ve araştırma modeline göre incelenmiştir. Nitel yaklaşımla oluşturulan
çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışmalarda özellikle 2014-2018 yılları arasında artış
olduğu saptanmıştır. Çalışmalarda araştırmacıların cinsiyet boyutu incelendiğinde kadınların bu alanda daha çok çalıştığı,
araştırma modeli olarak hem nicel ve hem nitel yaklaşımların tercih edildiği, örneklem açısından daha çok üniversite öğrencileri
ve ders kitapları üzerinde odaklanıldığı görülmüştür. Özellikle sosyal bilgiler ve tarih eğitiminde toplumsal cinsiyet ile il gili
çalışmaların ders kitapları üzerine daha çok yapıldığı, çalışmaların son yıllarda arttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet; eğitim, tarih eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi.
*Sorumlu yazar.
E posta adresi: hcelik@sakarya.edu.tr

E R P A International Congresses on Education 2 0 1 9 | 80
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Öz
Vatandaşlık eğitimi hem ulusal hem de küresel anlamda değerlendirilebilecek çok yönlü bir eğitimdir. Genel anlamda içinde
bulunulan toplumun yapısına göre şekillenen vatandaşlık eğitimi okul düzeyinde yalnızca sosyal b ilgiler öğretmenleri
tarafından değil her branştan farklı eğitim kademelerinde bulunan öğretmenler tarafından verilmektedir. Öğretmenlerin
vatandaşlık eğitimine ilişkin algılarının da verdikleri eğitime etkisi olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın temel
amacı öğretmenlerin vatandaşlık eğitimine yönelik bakış açılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesidir. Araştırma nitel bir
çalışma olup olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırma verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul’ da farklı lise ve
ortaokullarda görev yapan ve çeşitli branşlarda ders veren 106 öğretmenden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplamak
amacıyla açık uçlu bir anket formu hazırlanmış; araştırmaya katılan öğretmenlerden “Vatandaşlık eğitimi ……..ya benzer.
Çünkü…..” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Vatandaşlık eğitimine ilişkin
metaforlar “ulusal”, “küresel” ve “diğer” olmak üzere üç boyutta kategorize edilmiştir. Öğretmenlerin ulusal vatandaşlık
eğitimi kategorisinde en çok “ağaç”, “fidan”, “bina temeli”, “güneş”, “bayrak” metaforlarını ürettikleri saptanmıştır.
Öğretmenler küresel vatandaşlık eğitimi kategorisinde en çok “gökkuşağı”, “okyanus”, “yağmur”, “yeni doğan bebek”
metaforlarını, diğer kategoride ise “sevgi”, “karpuz”, ve “hemze” metaforlarını üretmişlerdir. Öğretmenlerin oluşturdukları
metaforların daha çok ulusal vatandaşlık eğitimi kategorisinde yoğunlaştığı, küresel vatandaşlık eğitimi kategorisinde
değerlendirilebilecek daha az metaforun ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: vatandaşlık; vatandaşlık eğitimi; öğretmenler.
*Sorumlu yazar.
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Sosyal Bilgiler Öğretiminde Coğrafya Konularına Yer Verilme Durumu: 2018 Sosyal Bilgiler
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Mehmet Uymaz
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya, 54300, Türkiye
Öz
Sosyal bilgiler dersinde coğrafya konularının öğretimi öğrencilerin mekânsal becerilerini geliştirmekte, ekonomik ve sosyal
olayların, problemlerin mekânsal özelliklerini ve boyutunu analiz etmelerini ve çevresel konular hakkında bilgilenmelerini
sağlamaktadır. Coğrafyanın esas görevi, dünya ile ilgili bilgi ve gerçekleri sunmaktır. Bu bağlamda sosyal bilgiler dersi
içerisinde coğrafya konularının öğretimi önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı 2018 sosyal bilgiler öğretim
programındaki coğrafya konuları ile ilgili kazanımları değerlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş
ve doküman analizi tekniği ile 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı coğrafya kazanımları açısından incelenmiştir. Araştırma
kapsamında 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı veri kaynağı olarak kullanılmış ve araştırma verileri bu dokümanlardan
elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, 2018 yılı için hazırlanan Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki 136 kazanımın 68
tanesinin coğrafya konuları ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte coğrafya konularının en çok ilişkilendirildiği
disiplinlerin tarih ve ekonomi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, öğretim programı, coğrafya.
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Öz
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin araştırma ve sorgulamaya yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler (cinsiyet, sınıf
düzeyi, anne baba meslek durumu) açısından incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın
örneklemini ise Sakarya ilinde bulunan bir ortaokulda öğrenimlerini sürdüren 430 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak “Araştırma ve Sorgulamaya Dönük Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma amacı bağlamında gerekli
istatistiki işlemler SPSS 21 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ort alama, standart sapma gibi
betimsel istatistikler ile fark istatistiklerinden bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizleri kullanılmıştır. Yapılan
analizler neticesinde, araştırma ve sorgulamaya dayalı tutum boyutlarından kaçınmaya ortaokul öğrencilerinin daha eğilimli
oldukları, cinsiyete göre tutum puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı, ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyine göre yedinci
sınıflar lehine anlamlı farklılıkların olduğu, baba mesleğinin öğrencilerin tutumunu anlamlı düze yde etkilediği ve anne
mesleğinin ise öğrencilerin tutumunu anlamlı bir düzeyde etkilemediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: araştırma; sorgulama; tutum; ortaokul öğrencileri.
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimi Hakkındaki Tutumlarının Farklı
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Öz
Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimi hakkındaki tutum düzeylerini betimlemek ve çeşitli
değişkenlere göre durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nicel bir araştırma olarak tasarlanan araştırmada, araştırma
modeli olarak genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sosyal bilgiler öğretmenliği programında
öğrenim görmekte olan 230 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ergin (2014) tarafından geliştirilmiş ola n
kaynaştırma tutum ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından elde edilen veriler araştırmanın amacı bağlamında gerekli
istatistiki işlemlere tabi tutulmuştur. Gerçekleştirilen çözümlemeler neticesinde, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının
kaynaştırma eğitimine karşı olumlu tutum düzeylerinin yüksek olduğu, kadın öğretmen adaylarının, engel türleri ile ilgili ders
alan öğretmen adaylarının, çevrelerinde tanıdıkları özel gereksinimli birey olan öğretmen adaylarının ve özel gereksinimli
bireylerin kaynaştırma uygulamasına katılmasını destekleyen öğretmen adaylarının daha olumlu tutumlara sahip oldukları
sonucu elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: sosyal bilgiler; öğretmen adayları; kaynaştırma eğitimi; tutum
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Heritage Education as A Resource for The Citizens Training. Study of The Conceptions of
Secondary Education Teachers in Training
Mario Ferreras-Listán , Ángela Pineda-Balbuenab, María Auxiliadora Rebollo-Correderaa,
José Antonio Pineda-Alfonsoa
a

a University

os Seville. Science Education Faculty. Pirotecnia street, s/n. 41013-Seville. Spain.
bNational University of Distance Education (UNED).

Abstract
Heritage education has now become a fundamental resource when it comes to forming critical and participative citizens, who
know their history and those symbolic-identity elements that make up their identity as a natural, social and cultural collective.
In order to carry out the didactic use of Heritage in the classroom, it is important that the teachers are trained in this respect.
Therefore, from the initial training, they must be provided with the necessary knowledge and tools to design didactic proposals
related to Heritage and its importance for the training of students. This study analyses the conceptions that teachers in initial
training have regarding heritage and its didactic use in secondary education classrooms.
Keywords: heritage education; teacher training; conception study; secondary school teacher
* Corresponding author.
E-mail address: mferreras@us.es

Caring for Immigrant Secondary School Students: How to Train the Teachers Involved?
Mario Ferreras-Listána, Olga Moreno-Fernándeza, Elena Guichot-Muñoza, María Puig-Gutiérreza.
a University

os Seville. Science Education Faculty. Pirotecnia street, s/n. 41013-Seville. Spain.

Abstract
The inclusion of immigrant pupils in school has posed a new educational challenge both at government level and at the
professional level of the agents involved. Reality shows that intercultural training is necessary for teachers to be able to attend
this student body successfully in their classrooms. Once this shortcoming has been detected, the Erasmus+ Quammelot project
proposes, among other measures, a specific course aimed at Secondary Education teachers to enable them to tackle these
training shortcomings. Its purpose is to help teachers to work in an intercultural classroom in which immigrant students have
been incorporated. To this end, this online course addresses eight interdisciplinary modules that will provide the necessary
tools to respond to this problem
Keywords: Teacher training; immigrant students; intercultural education; on-line training; secondary school teacher
* Corresponding author.
E-mail address: mferreras@us.es

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersini Öğrenmeye Yönelik Sorumlulukları
Erhan Gözüyukarı*
*Sakarya Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
Öz
Araştırma temel amacı, ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersini öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeylerini belirlemektir.
Araştırma nicel yönteme uygun olarak betimsel tarama çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya ili
Adapazarı ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 5. 6. ve 7. sınıflardan olmak üzere 300 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Yakar (2017) ,tarafından geliştirilen ‘öğrenmeye yönelik sorumluluk ölçeği’
kullanılmıştır. 35 maddeden oluşan bu ölçekle elde edilen veriler araştırmanın amacı bağlamında gerekli istatistiki işlemlere
tabi tutulmuştur. Yapılan istatistiksel çözümlemeler neticesinde 5. ve 6. Sınıfların 7.sınıflara göre sosyal bilgiler dersini
öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyete göre, kız öğrencilerin erkek
öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, sorumluluk, öğrenme, ortaokul öğrencileri
* Sorumlu Yazar.
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Analysis of Student Performance Through the Use of Two Different Active Methodologies
Leyla Angélica Sandoval Hamón, Fernando Casani, Jesus Rodriguez-Promeda, Ricardo Olmos
Albacetea
Universidad Autónoma de Madrid
Abstract
In the European Higher Education Area (EHEA), official degree studies should promote the competences and knowledge of
students. This work is based on active methodologies (conceptual maps and discussion panels) where students analyse and
summarize the topics proposed in class, to improve their knowledge and skills. Therefore, the objective of this paper is to
analyse the performance of business students by using the mentioned methodologies in two different groups during the
academic year 2018-2019. The implementation of this research was carried out using a quantitative approach, with mixed
models (SPSS v20 software) of three dependent variables (two of knowledge and one for competences). The conclusions indicate
that the group that used the panel discussion methodology increases more the acquired competences and the understanding of
the basic concepts that are taught on the subject, than the group of the conceptual maps methodology.
Keywords: university, concept maps, discussion panels, knowledge; competitions.
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Geleneksel Kıbrıs Çocuk Oyunlarının Çağdaş Eğitimde Kullanılması
Şevket Öznur, Ejdan Sadrazam
Yakın Doğu Üniversitesi
Öz
Oyun; insanlığın başlangıcınan itibaren kültürel aktarım, geleneklerin tanınması ve eğitim gibi pek çok amaca hizmet eden bir
uygulama olarak varlığını sürdürmüştür. Oyun bu işlevleri günümüzde de gelecekte de sürdürecektir. Her toplumun kendine
özgü veya o toplumca yaygın bir şekilde benimsenmiş geleneksel oyunlar, günümüz teknolojik gelişmelerinin tehditi altında
hızlı bir şekilde terk edilmekte bazıları ise tamamen unutulmaktadır. Ne var ki, bu tür geleneksel oyunların bazıları özel öneme
sahip olup eğitimsel değerlerini yitirmiş değillerdir. Bilakis bilinçli ve iradi bir şekilde ortadan kalkmasının önlenmesi yeni
nesillerin yetiştirilmesinde, çağdaş ve özellikle elektronik oyunların kazandıramadığı becerilerin elde edilmesini sağlayacaktır.
Bu çalışmanın amacı geleneksel Kıbrıs çocuk oyunları içerisinde özel öneme sahip oyunların eğitimsel değerlerini ortaya
koymak ve doğ ru kullanımına ve korunmasını iliş kin öneriler geliştirmektir.
Anahtar kelimeler: Oyun, Geleneksel, Çocuk, Kıbrıs
* Sorumlu Yazar.
E-posta adresi: sevket.oznur@neu.edu.tr

Health Promotion And Healthy Eating Habits. Exploratory Study İn Primary Education
Encarnación Pedrero-Garcíaa, Olga Moreno-Fernándezb, Pilar Moreno-Crespob, Carmen SolísEspallargasb
a

Univerisidad Pablo de Olavide, Crta. de Utrera, Km. 1, Sevilla 41013, Spain
bUniversidad de Sevilla,Pirotecnica, 19, Sevilla 41013, Spain

Abstract
This paper focuses on the importance of health education in Primary Education and the role of schools in the acquisition of
healthy habits, especially in nutrition. The aim of this study is to provide an approximation of what students in the 6th year of
Primary Education (11-12 years old) understand by healthy habits related to nutrition. A questionnaire of six open-ended
questions was carried out, with a total sample of 78 children. It should be noted that a large sample confuses healthy eating with
good health. We therefore consider the need to favour greater health education in school classrooms, as this would help them to
differentiate balanced diets from those that are not and, therefore, to prepare healthy menus appropriately.
Keywords: health promotion, healthy habits, nutrition, primary education.
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Innovative Education At Postgraduate Level: Flipped Classroom
Pilar Moreno-Crespoa, Celia Corchuelo-Fernándezb, Aránzazu Cejudo-Cortésb, Coral I. Hunt-Gómeza
a

University of Seville, Pirotecnica, 19, Sevilla 41013, Spain
of Huelva, Avenida Tres de Marzo s/n, Huelva 21071, Spain

bUniversity

Abstract
The educative innovation presented was developed at the Official University Master of Psychopedagogy at the University of
Seville, Spain. An approximation to the Flipped Classroom methodology was carried out. This was a methodology postgrad
students are not normally exposed to, and therefore, they were not familiarised with it. To implement it, firstly, the class was
divided into groups and, from a selection of the curricular contents of the subject; each group was assigned a particular top ic.
Each group had to prepare a presentation in which three tasks were to be fulfilled: the creation of an explanatory video to be
projected during a presentation session with the aim of illustrating the theoretical contents, a reinforcement activity to enhance
meaningful learning and an assessment of the presentation made. At the end of the study, subjects received a questionnaire in
which their degree of satisfaction according to the methodology was analyzed. Results showed that the methodology was
perceived as satisfactory or very satisfactory by most of the participants.
Keywords: flipped classroom, educative ınnovation, postgraduate course, guidance
* Corresponding author.
E-mail address: pmcrespo@us.es

Sigortacılık Sektöründeki Dijitalleşme Süreci Ve Sigortacılık Eğitimine Yansıması
Feride Hayırsever Baştürk
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü, Bilecik, Türkiye
Öz
Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelere bağlı olarak en çok etkilenmesi beklenen sektör finans sektörü olmaktadır.
Bankacılık uygulamalarının geleceğinin çok farklı olacağı düşünülürken sigorta sektörünün de bu gelişim ve değişimden nasıl
etkileneceği önem kazanmaktadır. Sigorta şirketlerinin bu değişim sürecine nasıl uyum sağlayacağı, teknolojik altyapısı olan
ürünlerin yeni poliçelerde nasıl yer alacağı sektörü yakından ilgilendiren konulardan biridir. Teknolojideki değişime bağlı
olarak yaşanması olası yeni risklerin ortaya çıkması, yani siber risklerin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında
yaşanan bu teknolojik değişimler sırasında sigorta sektörünün içinde bulunduğu koşullar, teknolojik ürünleri kullanabilme
olanağı, planlanan veya uygulanan stratejiler ele alınmıştır. Sonuç olarak sektörde gerek poliçe yazımı gerekse hasar tespit
işlemleri sırasında teknolojik değişimlerin olacağı gözlemlenmiştir. Bu süreçlerin sigortacılık eğitimine ve istihdam yapısı na
yansımaları da farklı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: sigorta sektörü, bilişim teknolojileri, siber riskler, sigortacılık eğitimi
* Sorumlu Yazar.
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Collaborative Vs Cooperative Knowledge Service – Is There a Winner?
Marta du Valla, Marta Majoreka
a Andrzej

Frycz Modrzewski Krakow University

Abstract
The aim of the authors is to analyze contemporary management systems and knowledge sharing as well as the answer to the
question - in which institutions, organizations and in which situations the two title systems work and whether one can indicate
which one is more effective, more universal. It is important to solve the dictionary-related concerns, as cooperation and
collaboration are usually used as synonyms. Collaboration refers to the relationship between partners, in which each entity
learns from partners and thus more effectively realizes its own goals. Collaborating entities remain autonomous. However,
cooperation occurs when entities work together to achieve a common goal, and none of them can function effectively without
the constant support of others. When it comes to managing and sharing knowledge in a way that guarantees success, it should
be borne in mind that it comes in when people share what they know and when they have access to what they need. If they do
not have access, they know who to ask for help.
Keywords: knowledge service, collaboration, cooperation, intellectual capital
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Education for Health in The Educational Field with Young People in A Vulnerable Situation
Encarnación Pedrero-Garcíaa, C.M. Aránzazu Cejudo-Cortésb, Rosario Cejudo-Cortésc, Celia
Corchuelo-Fernándezd
a Univerisidad
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Abstract
This article is part of an investigation carried out in Spain by the Spanish League of Education of public utility (2018) in which
the difficulties, methodologies and good practices in Education for Health, within the educational field with young people in
vulnerable situation are presented. A mixed, quantitative-qualitative methodology was applied in which 458 professionals from
97 Secondary Education centres were interviewed in 32 localities in five autonomous communities. One of the main findings of
the research is the relationship established with certain variables and the curricular-transversal approach to health issues in
schools: gender, age, position, subject taught and territory definitely influence this approach. Thus, teaching biology, physical
education or ethics, occupying positions of orientation or direction, presenting an age higher than the average or being a
woman is related to presenting a broader vision of health and making a curricular approach to it.
Keywords: health education, educational institutions, teachers, vulnerable groups.
* Corresponding author.
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Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Sanal Müze Kullanımına İlişkin Öğrenci Tutumlarının
Belirlenmesi
Kürşad Şahin
Sakarya Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, Türkiye
Öz
Bu araştırma, sosyal bilgiler derslerinde kullanılan sanal müze ile eğitim uygulamalarının ve alt boyutlarının öğrenci görüşleri
çerçevesinde değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden genel tarama modeli
kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kocaeli ili, Körfez ilçesinde bulunan bir okulun 5, 6, 7 ve 8.
sınıflarında öğrenim gören 222 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak D’Alba (2012) tarafından
geliştirilen ve Teker ile Özer (2016) Türkçe’ye uyarlanan “Sanal Müze Sanal Tur Memnuniyet Ölçeği (SMSTMÖ)” kullanılmıştır.
Araştırma sonunda elde edilen veriler SPSS 21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrenci
görüşleri çerçevesinde sanal müze ile eğitim uygulamalarında olumlu duygular yaşandığı ve bu uygulamalardan keyif alındığı
belirlenmiştir. Ayrıca derslerde sanal müze kullanımının sınıf ortamına katkılar sağladığı ve öğrencilerin sanal müze
uygulamalarına karşı tutum düzeylerinin ‘katılıyorum’ düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: sanal müze, sosyal bilgiler, sanal ortam.
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Medyanın Değerleri Kazandırma Sürecindeki Rolünün Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin
Görüşlerine Göre İncelenmesi
Tuğba Kafadar
Marmara Üniversitesi
Öz
Bu araştırmada medyanın değerleri kazandırma sürecindeki rolünün sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma tasarımlarından fenomenoloji (olgu bilim) desenine göre tasarlanmıştır.
Araştırmada veriler görüşme yöntemi aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler ise betimsel analiz tekniği ile
analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların medya iletişim araçlarının değerleri kazandırma sürecinde
öğrencilere en çok internet ve telefon daha sonra ise sırasıyla video, televizyon, sinema en az olarak ise radyo, gazete ve
derginin etki ettiği, öğrencilerin sıklıkla internet, telefon ve video kullandığını, medyanın en çok paylaşma, dayanışma ve
yardımlaşma değerlerini kazandırmada olumlu etki yaptığını ifade etmişlerdir. Katılımcılar çoğunlukla öğrencilerin değerleri
kazanma sürecinde medya iletişim araçlarının olumsuz yönde etkileri olduğunu nedenleri olarak internetin yaygın bir şekilde
kullanılması ve birçok medya kuruluşunun doğru yayın ve haber anlayışından uzak haber yapmalarını neden olarak
göstermektedirler.
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler öğretmenleri, medya, değerler
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Ortaokul Öğrencilerinin Girişimcilik Becerisine Yönelik Algıları
Tuğba Kafadar
Marmara Üniversitesi
Öz
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin girişimcilik becerisine yönelik algıları belirlenmek amaçlanmıştır. Araştırma n itel
araştırma tasarımlarından fenomenoloji (olgu bilim) desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı
örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırma verileri görüşme yöntemi aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma verileri
toplanırken açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda bir soruda öğrencilerin metafor oluşturmaları diğer
sorularda ise öğrencilerin sorulara cevap vermeleri istenmiştir. Elde edilen veriler ise içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir: Araştırma sonuçlarına göre ortaokul öğrencileri girişimcilik becerisine yönelik
bireylerin bazı değer ve becerilere sahip olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğrenciler bireylerin girişimcilik için özg üven,
çalışkanlık, bilimsellik, yetkin olmak, cesur olmak, dayanışma, özgürlük, sorumluluk, bağımsızlık, gibi değerlere, eleştirel
düşünmek, iletişim, yaratıcı düşünmek, araştırma, işbirliği becerilerine sahip olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Okulda
girişimcilik kapsamında çoğunlukla kulüp faaliyetleri, projeler, deney yapmak gibi faaliyetlerinin yapıldığını açıklamışlardır.
Anahtar Kelimeler: ortaokul öğrencileri, girişimcilik, beceri
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İlk-Ortaokul 4-5-6. Sınıf Öğrencilerinde Adalet ve Saygı Değerinin İncelenmesi
Sümeyye Doğana, Sultan Güneya, Hüseyin Çalışkanb
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Öz
Bu araştırma ilk-ortaokul 4,5 ve 6. sınıf öğrencilerinde adalet ve saygı değerlerinin düzeylerini ve çeşitli değişkenlere (cinsiyet,
sınıf düzeyi) göre durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nicel bir araştırma olarak tasarlanan araştırmada, araştırma
modeli olarak genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Pamukova İlçe’si sınırları içinde ilk-ortaokul
4,5 ve 6. sınıf düzeyinde eğitim ve öğretim gören 245 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Sarmusak (2011)
tarafından geliştirilen “Adalet ve Saygı Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerden elde edilen veriler araştırmanın amacı
bağlamında gerekli istatistikî işlemler SPSS 21 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda frekans, yüzde, aritmetik
ortalama, standart sapma, korelasyon ve çift yönlü varyans analizleri yapılmıştır.Gerçekleştirilen çözümlemeler neticesinde;
saygı ve adalet değeri düzeyleri arasında pozitif yönlü (+) orta düzeyde bir ilişki olduğu, öğrencilerin saygı değerinin adalet
değerine göre daha yüksek olduğu, saygı değerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, erkek öğrencilerin
adalet değerinin kadın öğrencilere göre yüksek olduğu, 5.sınıf düzeyinin diğer sınıf düzeylerine göre saygı değerine olan
eğilimlerinin daha fazla olduğu, sınıf düzeylerine göre adalet değerine yönelimlerinin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı
sonucu elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: değer, adalet, saygı, ilkokul/ortaokul öğrencisi
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Beşinci ve Yedinci Sınıf Ortaokul Öğrencilerinde Empatik Eğiliminin ve Dürüstlük Değerinin
Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ve Aralarındaki İlişki
Nurcan Özcana, Hatice Duyara
a Sakarya
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Öz
Bu araştırma ortaokul beşinci ve yedinci sınıf öğrencilerinin empatik eğilim ve dürüstlük değeri düzeylerini betimlemek ve
çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf düzeyi) göre durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nicel bir araştırma olarak
tasarlanan araştırmada, araştırma modeli olarak genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli İli
İzmit İlçesinde bulunan ortaokul beşinci ve yedinci sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan 228 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak Dökmen (1988) tarafından geliştirilmiş ‘empatik eğilim ölçeği’ ve Sarmusak (2011) tarafından
geliştirilmiş ‘dürüst olma eğilimi ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmanın amacı bağlamında gerekli istatistiki işlemler SPSS 21 paket
programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon ve t testi analizleri
yapılmıştır. Gerçekleştirilen analizler neticesinde; ortaokul öğrencilerinin empati becerisine daha çok sahip oldukları, dürüstlük
değeri açısından birbirlerine daha çok benzedikleri, öğrencilerin empati eğilimleri arttıkça dürüstlük değerlerinin arttığı, empati
eğilim ve dürüstlük değeri düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık oluşturduğu (kadın öğrencilerin daha yüksek), empati
eğilim düzeyi sınıf seviyelerine göre anlamlı farklılık oluşturmazken dürüstlük değerinin anlamlı farklılık gösterdiği (5.sınıf
öğrencileri daha dürüsttür) sonucu elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: değer, empati, dürüstlük, öğrenci
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Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi
Rukiye Ataka1,Nihal Bilgin Ceviza
a Sakarya

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi EABD, 54300, Hendek, Sakarya, Türkiye

Öz
Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine karşı kaygı düzeylerini (İçerik ve Öğretimsel Etkinlik Boyutu, Derse
Katılım Boyutu) belirlemek ayrıca öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre kaygı durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.
Nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya’nın Adapazarı
İlçesinde bulunan bir ortaokulda beşinci, altıncı ve yedinci sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan 308 öğrenci
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Yıldırım (2018) tarafından geliştirilmiş olan "Sosyal Bilgiler Kaygı Ölçeği"
kullanılmıştır. Öğrencilerden elde edilen veriler araştırmanın amacı bağlamında gerekli istatistiki işlemlere tabi tutulmuştur.
Araştırma neticesinde, ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi kaygı düzeyleri tespit edilmiş ve çeşitli değişkenler açısından
analiz edilmiştir. Bununla birlikte kaygı, ‘içerik ve öğretimsel etkinlik’ ile ‘derse katılım’ boyutunda; cinsiyete, sınıf dü zeyine,
aile gelir durumuna, okuyan kardeş sayısına göre farklılık göstermediği ancak anne ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: sosyal bilgiler dersi, ortaokul öğrencileri, kaygı, kaygı ölçeği
1 Sorumlu

yazar:
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişsel Koçluk ve Bilişsel Esnekliğe İlişkin Görüşlerinin
İncelenmesi
Nihal Bilgin Ceviz
Sakarya Universitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 54300, Sakarya, Türkiye
Öz
Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilişsel koçluk ve bilişsel esnekliğe ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacıyla
yapılmıştır. Nicel bir araştırma olarak tasarlanan çalışmada, araştırma modeli olarak genel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu sosyal bilgiler öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 250 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Demir ve Kılıç (2012) tarafından geliştirilmiş olan Bilişsel Koçluğa Dayalı Öğrenme
Öğretme Ortamları Anketi ve Bilişsel Esnekliğe Dayalı Öğrenme Öğretme Ortamları Anketi kullanılmıştır. Beşli Likert Tipli
Anketler 33 ve 15 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizi SPSS 21 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen
adaylarından elde edilen veriler araştırmanın amacı bağlamında frekans, yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalama gibi
istatistiki işlemlere tabi tutulmuştur. Gerçekleştirilen çözümlemeler neticesinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilişsel
koçluk ve bilişsel esneklik ile ilgili görüşlerinin katılıyorum düzeyinde olumlu olduğu sonucu elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: sosyal bilgiler; öğretmen adayları; bilişsel koçluk; bilişsel esneklik
*Sorumlu Yazar.
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Interaction of Accounting Education with Digitalization
Aysel Güney
Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Applied Sciences, Department of Accounting and Auditing, Bilecik, Turkey
Abstract
Digitalization has affected the economies of the country as well as industries and business activities. Today, the concept of
“digital society” instead of “transformation to information society” stands out and corporate enterprises are closely affected as a
result of digitalization. Accounting profession and education are one of the most affected professions by globalization and
technological developments. The individuals who will do this profession should be competent in the field of financial data
management as well as the theoretical background of accounting. The innovations in the digitalization process and the changes
in practice have revealed the necessity of redesigning global accounting. Therefore, an innovative approach is required to
strengthen professional competence in the dimension of global leadership, financial reporting and auditing in the accounting
profession. In this context, it is aimed to reveal the interaction of accounting profession with digitalization.
Keywords: accounting, digitalization, interaction
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Seçmeli Hukuk Ve Adalet Dersinin Öğrencilerin Adil Olma Değer Düzeyleri Ve Sorumluluk
Değer Düzeylerine Etkisi
Hüseyin Çalışkana, Yusuf Yıldırımb
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 54300, Sakarya, Türkiye
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 54300, Sakarya, Türkiye
a

b

Öz
Bu çalışmanın amacı, ortaokullarda verilen seçmeli hukuk ve adalet dersinin bu dersi alan ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin adil
olma değer düzeyleri ve sorumluluk değer düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Seçmeli
hukuk ve adalet dersinin bu dersi alan ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin adil olma değer düzeyleri ve sorumluluk değer
düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel desenlerden “denkleştirilmiş öntest–sontest kontrol gruplu desen”
kullanılmıştır. Deney grubunda yer alan öğrencilerin seçmeli hukuk ve adalet dersi almaları kontrol grubu öğrencilerinin ise
başka bir seçmeli ders almaları sağlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 47 deney grubunda, 30 kontrol grubunda olmak
üzere toplam 77 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel boyutuna ilişkin veriler; “Adil Olma Değer Ölçeği” ve
“Sorumluluk Değer Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Seçmeli hukuk ve adalet dersinin bu dersi alan ortaokul 7. sınıf
öğrencilerinin adil olma değer düzeyleri ve sorumluluk değer düzeylerine etkisinin belirlenebilmesi için Tekrarlı Ölçümler İçin
İki Faktörlü ANOVA testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, seçmeli hukuk ve adalet dersinin öğrencilerin adil olma
değer düzeylerini ve sorumluluk değer düzeyleri artırmada etkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yapılan çalışma
süresince hem adil olma değerine yönelik hem de sorumluluk değerine yönelik olarak deney grubu öğrencilerinin sontest puan
ortalamaları öntest puan ortalamalarına göre artığı görülmüştür. Kontrol grubu öğrencilerinin ise adil olma ve sorumluluk
değerine yönelik sontest puan ortalamalarının öntest puan ortalamalarına göre düşüş yaşandığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: seçmeli hukuk ve adalet dersi, değer, değer eğitimi, adil olma, sorumluluk.
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Velilerin Değerler Eğitimi Sürecinden Beklentileri ve Tutumluluk Değeri Kapsamında “Benim
Param Benim Kumbaram” Etkinliğine Yönelik Görüşleri
Hüseyin Çalışkana, Yusuf Yıldırımb, Taha Şenelb
b

a Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 54300, Sakarya, Türkiye
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Öz
Bu çalışma velilerin değerler eğitimi sürecinden beklentileri ve tutumluluk değeri kapsamında “benim param benim
kumbaram” etkinliğine yönelik görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden biri olan olgu bilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Yapılan
araştırmaya 7’si erkek, 10’u kadın olmak üzere toplam 17 veli katılmıştır. Katılımcıların değerler eğitiminden beklentileri ve
tutumluluk değeri kapsamında yapılan “benim param benim kumbaram” etkinliğine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla
araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme esnasında sondalara yer
verilerek veri seti zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Verilerin toplanması sürecinde görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Görüşmelerde katılımcılar bilgilendirildikten sonra ses kaydı alınmıştır. Görüşmeler bittikten sonra elde edilen veriler yazıya
aktarılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Çözümlenen veriler iki
alan uzmanı tarafından incelenmiştir. Gelen dönütlere göre verilerin kodlanması noktasında düzeltmeler yapılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, velilerin değerler eğitiminin gerekliliğine inandıkları, evlerinde değerler eğitimine yönelik
çalışmalar yaptıkları ama yapmış oldukları değerler eğitimi çalışmasının yeterli olmadığını düşündükleri saptanmıştır. Velilerin
okullardaki değerler eğitimi sürecinden beklentilerinin başında “öğrencilerin değerleri yaşama aktarmaları”, “öğrencilerin
değerler konusunda bilinçlendirilmesi” ve “çocukların iyi yetiştirilmesi” kodlarının geldiği görülmektedir. Veliler yapılan
çalışmayı beğendikleri, faydalı gördükleri ve öğrencilerin uygulanan etkinlik neticesinde birçok kazım elde etiklerine
inandıkları saptanmıştır. Velilerle yapılan görüşmeler esnasında bu kazanımların başında “öğrencilerin hedefleri için
ihtiyaçlarını ötelemeleri”, “paralarını harcamamaları”, “hedeflerini gerçekleştirmek için fazla güdülendikleri” ve
“savurganlıklarının azalması” gelmektedir. Çalışmanın sonunda okul ortamında bu ve benzeri etkinliklerin yapılmasının değer
kazanımı sürecinde etkili olacağı bu nedenle öğretmenlere benzer çalışmaları yapmaları önerilmiştir. Ayrıca etkinlik temelli
çalışmaların değer kazanımı sürecini kolaylaştırdığı için okullarda etkinliklere fazlaca yer verilmesi yine öneriler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: değer, değer eğitimi, tutumluluk değeri, etkinlik
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Design Thinking In Visual Communication Design Education
Hatice Oz Pektas
Uskudar University Faculty of Communication, Istanbul, Turkey
Abstract
Design Thinking, which emerged at Stanford University, is a very general framework that advocates the idea of delivering
creative solutions to problems instead of aesthetical object design. It is one of the most popular approaches used in a wide range
of fields from problem solving to process improvement. Previously, design-oriented thinking, which was used to make physical
objects, began to find use in more complex and abstract issues such as how a customer experienced a service. Design-oriented
thinkers began to use physical models, called design tools, to explore, define and communicate independently of context. In t he
research, it was investigated how and how the 4th grade students of Uskudar University Visual Communication Design
Department used design-oriented thinking method throughout their 4-year education. Whether this method is aware or not is
examined. The importance of design-oriented thinking practices in visual communication design education has been examined
through selected sample.
Keywords: design thinking, visual communication, design education
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Design Skills Assessment in Teaching 3D Modeling
Lokalov V.A.a*, Klimov I.V.a
a

ITMO University, Kronverkskiy pr., 49, lit. A, St. Petersburg 197101, Russia

Abstract
The article discusses the design skills assessment method, which was developed and used to teach basics of three-dimensional
modeling. This method is necessary because the creation of a virtual 3D model usually does not include the design phase as a
separate phase with own specifications and design documentation and all design activities are performed in mind without any
preliminary sketches. The offered method allows assessing the quality of the student's mental design operations based on the
analysis of the 3D modeling process tracking. The student's activity in the 3D modeling environment was captured using
special software. The obtained data allow to identify the essential parameters of the students' actions (correctness, optimality,
etc.), which were used to quantify their design skills. The construct validity of the proposed method and its statistical
significance of the assessment were confirmed.
Keywords: skills assessment; 3D modelling teaching; pre-university training; design skills
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Formasyon Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Hizmet Kalitesine Yönelik Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi
İbrahim Dumana, Mehmet Uysalb, Mehmet Barış Horzum b
a Hakkari Üniversitesi, Hakkari, Türkiye
b Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Öz
Sakarya Üniversitesinde Pedagojik formasyon uygulamasının 7 dersi uzaktan eğitim ile diğer 3 dersi ise yüz yüze
verilmektedir. Bu uygulamada sunulan hizmetin kalitesinin bütüncül olarak değerlendirilmediği görülmektedir. Pedagojik
formasyon uygulamasının hizmet kalitesinin değerlendirilmesi hem program ile yetişecek olan öğrencilerin daha kaliteli
yetişmesine hem de programın bundan sonraki uygulamalarında daha kaliteli hizmet sunumuna katkı sağlayacaktır. Bu
yönüyle böyle bir değerlendirmenin yapılması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan
öğrencilerin pedagojik formasyonda uzaktan eğitim ile ilgili servis kalitesine yönelik düşüncelerinin cinsiyet, bir işte çal ışıp
çalışmama ve daha önce internet üzerinden böyle bir eğitim alıp almama durumları açısından incelemektir. Araştırma tarama
modeline uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada tarama modellerinden kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sakarya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimine devam etmekte olan toplam 455 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veri
toplama aracı olarak Shaik ve diğ. (2006) tarafından geliştirilen “Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Programlarının Hizmet Kalitesi”
ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlanmış versiyonu olmadığı için, ölçek maddeleri uzman görüşleri alınarak ve çeviri
ters çeviri yapılarak Türkçeye çevrilmiştir. DFA analizi ile ölçeğin yapı geçerliliğine bakılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için iç
tutarlılık katsayısına bakılmış ve cornbach alfa değeri .934 olarak bulunmuştur. Ölçek öğretimsel hizmet kalitesi, yönetim ve
idare, ve iletişim olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada veriler elden dağıt ılıp toplanmıştır. Verilerin analizinde
öncelikle normallik varsayımı karşılayıp karşılanmadığına bakılmıştır. Normallik varsayımı karşılandığı için parametrik
istatistikler kullanılmaya karar verilmiştir. Araştırmada değişkenlere yönelik ilişkisiz örnekle mler için t-testi kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda iletişim faktörüne yönelik cinsiyete göre anlamlı bir farklılık yok iken, erkek öğrencilerin
öğretimsel hizmet kalitesi, yönetim ve idare faktörlerine yönelik puanları kadın öğrencilerden daha yüksek olduğu ortaya
çıkmıştır. Araştırmada ikinci olarak bir işte çalışıp çalışmama ve daha önce böyle bir eğitim alıp almama değişkenlerine göre
verilen uzaktan eğitimin hizmet kalitesine yönelik üç faktör için de anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, hizmet kalitesi, karma öğrenme, cinsiyet, pedagojik formasyon,
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Formasyon Öğrencilerinin Sorgulama Topluluğu Algıların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mehmet Barış Horzuma, İbrahim Dumanb, Mehmet Uysala
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Öz
Sakarya Üniversitesinde Pedagojik formasyon uygulamasının 7 dersi uzaktan eğitim ile diğer 3 dersi ise yüz yüze
verilmektedir. Uygulanan uzaktan eğitimde sorgulama topluluğu algısı yapılan eğitimin kalitesi, etkinliği ve verimliliğine
yönelik önem arz etmektedir (Garrison, 2011). Bunun yanında sorgulama topluluğu algısı öğrenme çıktıları üzerinde etkisi olan
önemli bir değişkendir (Horzum, 2015). Bu denli önemli bir değişkenin ve bu değişkeni etkileyen demografik özelliklerin
incelenmesi gerekli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin sorgulama topluluğu
algılarının cinsiyet, yaş, internet kullanım becerileri, uzaktan eğitim görmeye yönelik istekleri ve internet kullanım süreleri
durumları açısından incelemektir. Araştırma tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada tarama
modellerinden kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimine devam etmekte olan toplam 457 öğrenci
oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Arbaugh ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen ve Horzum (2015)
tarafından Türkçeye uyarlanan “Sorgulama Topluluğu Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, sorgulama
topluluğu ölçeğinin üç faktörü arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Yaş değişkeni ile üç
alt faktör arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Internet kullanım sürelerine yönelik
yapılan analizde ise bütün faktörler arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Internet kullanım becerileri ele alındığında ise
anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Internet kullanım becerisinin düşük olduğu görülen öğrencilerin algılarının da düşük
olduğu görülmektedir. Uzaktan eğitime yönelik isteklilik analiz edildiğinde ise tekrar uzaktan eğitim almak isteyen
katılımcılarda pozitif yönde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: sorgulama topluluğu, yaş, geçmiş deneyim, pedagojik formasyon,
*Sorumlu Yazar.
E-posta adresi: dumani44@gmail.com

E R P A International Congresses on Education 2 0 1 9 | 92

Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarinin Oyun Algilari Ve Oyunlarin Matematik Eğitimine
Entegrasyonu İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Hatice Yıldız Durak
Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Kutlubey Yerleşkesi, Merkez, Bartın, 74100, Türkiy e
Öz
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının matematik öğretiminde eğitsel dijital oyunların öğretime entegrasyonuyla ilgili
görüşleri ve algılarını incelemektir. Bu çalışma nitel yöntemlerle desenlenmiş ve 25 matematik bölümü 3. Sınıf öğrencisi ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada kişisel bilgi formu
ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının çoğu
dijital eğitsel oyunların eğitime entegrasyonunu önemli görmektedir. Araştırma bulgularına göre, dijital eğitsel oyunların
entegrasyonunun en çok öğrencilerin Matematiğe karşı olumsuz görüşlerini etkileyeceği belirtilmiştir. Bununla birlikte
öğretmenler oyunların sınav sistemi için uygun olmadığı ve bunun oyunların eğitime entegrasyonunda önemli bir engel
olduğunu bildirmiştir.
Anahtar Kelimeler: öğretmen adayları; teknolojiyi entegre etme özyeterliği; teknoloji okuryazarlığı; demografik değişkenler.
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Değişkenlerin İncelenmesi
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Öz
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adayı olarak formasyon eğitimi alan öğrencilerin teknolojiyi entegre etme özyeterliği düzeyleri
üzerinde, cinsiyet, yaş, branş, teknoloji okuryazarlığı düzeyi değişkenlerinin anlamlı bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığ ını
araştırmaktır. Bu çalışmada kişisel bilgi formu ve 2 ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi ve
ANOVA kullanılmıştır. Bu araştırmada, öğrencilerin teknoloji entegre etme özyeterliği ile çeşitli değişkenler arasındaki
ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle bu araştırma ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma 2017-2018
akademik yılı güz ve bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına bakıldığında, öğrencilerin teknojiyi entegre
etme özyeterlikleri branş ve cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmazken, teknoloji okuryazarlığı düzeyine göre anlamlı
şekilde farklılaşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teknoloji okuryazarlığı düzeyleri arttıkça teknolojiyi entegre etme özyeterliği de
artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: öğretmen adayları, teknolojiyi entegre etme özyeterliği, teknoloji okuryazarlığı, demografik değişkenler.
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Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Yaşadıkları
Zorluklar
Özlem Canan Güngören, Duygu Gür Erdoğan, Gülden Kaya Uyanık
Sakarya Üniversitesi,Eğitim Fakültesi,Sakarya, Turkiye
Öz
Gelişen teknoloji ile birlikte öğrenme ortamları farklılaşmıştır. Bu ortamlardan bir tanesi de çevrimiçi öğrenme ortamlarıdır.
Çevrimiçi öğrenme ortamlarının birçok öğrencinin ders alabilmesine olanak sağlamasına rağmen çevrimiçi öğrenme
ortamlarında yaşanan birçok olumsuzluk vardır. Çevrimiçi öğrenme engelleri olarak ele aldığımız bu olumsuzluklar temelde
kişisel ve kurumsal olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bu çalışmada Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Eğitim
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerin çevrimiçi öğrenme
ortamında yaşadıkları engellerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel yöntemlerden durum çalışması kullanılmıştır.
Çalışmaya Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında 2018 -2019
eğitim öğretim yılında öğrenim gören 23 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgilerin yer aldığı bir bilgi
formu, benzer konulu ölçme araçlarından ve literatürden yararlanılarak oluşturulan bir görüşme formu kullanılmıştır.
Keywords: çevrimiçi öğrenme; öğrenme engelleri; uzaktan eğitim; lisansüstü.
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Exploring The Relationship Between Fomo And Virtual Tolerance, And Virtual Communication
Among Pre-Service Teachers
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Abstract
This study aims to explore the relationship between virtual tolerance (VT) and virtual communication (VC) subscales of Social
Media Addiction (SMA), and Fear of Missing Out (FOMO), and the differences considering gender and VT, VR, and FOMO. For
this purpose, a total of 880 (female =646, male=234) participants studying at Sakarya University Faculty of Education from
different departments were involved via convenience sampling based on quantitative research method. The data were collected
via SMA and FOMO scales, developed by Şahin and Yagci (2017), and Przybylski, Murayama, DeHaan and Gladwell’s (2013),
respectively. According to Pearson Correlation coefficient results there is a significant and positive relationship between virtual
tolerance (p<.01, r=.425) and FOMO, virtual communication and FOMO (p<.01, r=.405). Furthermore, considering the
independent sample t-test results while there is a significant difference between gender and FOMO (p<0.05), and virtual
tolerance (p<0.05), there is no significant results between gender and virtual communication (p>0.05).
Keywords: Virtual tolerance, virtual communication, FOMO, pre-service teachers.
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Öz
Öz-düzenleyici öğrenme çalışmaları, öğrenenlerin hedeflerine ulaşma sürecinde, davranışlarını, bilişlerini, duygular ını,
motivasyonlarını ve üst bilişlerini düzenlemelerini incelemektedir. Günümüz dijital dünyasında ve özellikle e -öğrenme
ortamlarında bu süreci bozabilecek öğelerin çokluğu sebebiyle, öğrenme sürecinin düzenlenmesi daha da önemlidir. Öğrenme
analitikleri ise öğrenme ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamı anlamak ve daha iyi hale getirmek amacıyla öğrencilere ve
öğrenme bağlamına ait verinin ölçülmesi, toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması süreçlerini içermektedir. İkisinin kesişim
noktasında ise öğrenme süreçlerinin daha iyi izlenebilmesi, anlamlandırılabilmesi, değerlendirilebilmesi dolayısı ile sürecin
düzenlenme şansı bulunmaktadır. Bu çalışmada sistematik bir şekilde uluslararası çevrimiçi veritabanlarında (Google Scholar,
ISI Web of Knowledge, SCOPUS) öğrenme analitikleri ve öz-düzenleyici öğrenmeleri birlikte ele alan araştırmaların incelenmesi
gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, araştırmaların genellikle keşfedici nitelikte, küçük ölçekli araştırmalar
olduğu ve araştırma sürecine yön veren öz-düzenleyici öğrenme teorisinin yeterince açıklanmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca
araştırmalarda öz-düzenleyici öğrenmelerin, öğrenme analitikleri bileşenleri (müdahale motorları, gösterge panelleri vb) ile
desteklenmesi olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. Bu çalışmanın sonuçlarının e-öğrenme ortamlarının tasarımı ve
düzenlenmesine ve öğrenme deneyimlerinin iyileştirilmesine katkı sunacağı düşünülmektedir.
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Identifying Undergraduates’ Understandings About The İonization Energy: The Case For The
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Abstract
The study aims to identify the understandings of undergraduate students about the variance of ionization energy through a
period in the periodic table. The study group was comprised of 104 undergraduate students from the faculty of engineering
during the spring term of 2018-2019. The research conducted with case study that is one of the qualitative research methods.
Open-ended questions used as a data collection tool and content analysis utilized for data analysis. The results of the study
showed that the undergraduates have lack of knowledge about examining the more ionization energies of group 2A than 3A,
and group 5A than 6A within the same period.
Keywords: chemistry education, ionization energy, understandings, undergraduate students
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Abstract
Breast cancer is the most common cancer among women and there is evidence that estrogen plays a crucial role in the
pathogenesis of disease. Cancer treatment can affect hormones through different ways. Hormone therapy including aromatase
inhibitors and selective estrogen receptor modulators (SERMs) such as tamoxifen impacts on the level of estrogen and
progesterone in breast cancer and may induce menopausal symptoms (night sweats, hot flashes and depression etc.) Hormone
replacement therapy (HRT) can use in relieving these symptoms and reduce the side effects of menopause. However, HRT can
increase a woman's risk of breast cancer. On the other hand, recent studies suggest that HRT has no adverse effect on recurre nce
and mortality rate after a diagnosis of breast cancer. Therefore, we discuss both the role of HRT in the risk of breast cancer and
the effects of HRT on breast cancer.
Keywords: Menopause, breast cancer, estrogen, hormone replacement therapy.
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Adölesan Dönemindeki Öğrencilerde Yeme Davranışlarının Araştırılması
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Özet
Bu çalışmanın amacı gelişme dönemindeki öğrencilerde yeme davranışlarının araştırılmasıdır. Özdoğan (2013) tarafından
geliştirilmiş 58 maddelik yeme davranışları ölçeği 312 öğrenciye doldurtulmuştur. İstatistiksel işlemlerde t- testi kullanılmıştır.
Cinsiyete göre kadın ve erkekler arasında hem sağlıklı yeme davranış puanları hem de sağlıksız yeme davranış puanları
arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin spor yapma durumuna göre sağlıklı yeme davranış ları
puanlarında farklılık bulunmazken (p>0,05), sağlıksız yeme davranışları puanlarında, spor yapanların puanı anlamlı derecede
daha düşüktür (p<0,001). Spor yapma durumuna yeme davranışlarında spor yapmaya göre istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık yoktur (p>0,05). Gelişme döneminde olan öğrencilerin cinsiyete göre sağlıklı ve sağlıksız yeme davranışları değişmekle
beraber genel yeme davranışları benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilere yeme davranışları konusunda özellikle
gelişme döneminde oldukları düşünüldüğünde daha etkin ve spesifik yaklaşımlarla beslenme alışkanlıkları kazandırılmalıdır.
Özellikle spor yapan öğrenciler için gerek aileleri gerekse antrenörleri tarafından yapılacak yönlendirmelerle beslenme
alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik daha fazla desteğe ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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Öz
Bu çalışmada spor fakültesinde okuyan öğrencilerde cinsiyete, okuduğu bölüme ve yaşadığı yere göre özgüven duygu
durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Toplam 328 öğrencinin doldurmuş olduğu özgüven ölçeği değerlendirilmiştir.
İstatistiksel işlemlerde bağımsız t- testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve LSD testleri kullanılmıştır. Spor fakültesi
öğrencilerinde cinsiyete ve yaş kategorisine göre iç güven, dış güven ve özgüvende anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir
(p>0,05). Öğrencilerin okuduğu bölüme göre iç güvenleri benzer iken (p>0,05), dış güven alt boyutunda ve özgüvende anlamlı
farklılık vardır (p<0,05). Dış güven boyutunda antrenörlük bölüm öğrencileri daha yüksek puan almıştır. Toplam özgüven ölçek
puanlamasında da antrenörlük bölüm öğrencilerinin öğretmenlik bölüm öğrencilerine göre daha yüksek puanı anlamlıdır
(p<0,05). Spor Fakültesi öğrencilerinin cinsiyete göre özgüvenlerinde farklılık yoktur. Bölümlere göre ise antrenörlük bölümü
öğrencilerinin özgüvenlerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum muhtemelen diğer bölümlere göre daha fazla
müsabaka ve yarışmacı olmalarına bağlanabilir. Yine evde kalan öğrencilerin yurtlarda kalan öğrencilere göre özgüvenleri daha
iyidir.
Anahtar Kelimeler: öğrenci, spor özgüven
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Abstract
An expectation of an effective accounting education is to enable students to create an infrastructure in which they can follo w
national and international developments. The changes in accounting education and practice highlight the understanding and
interpretation of financial information system with globalization. One of the concepts that emerged in this sense is the concept
of accounting literacy. Literacy in accounting is also based on awareness in long-term accounting and investment-oriented
decisions. In order to perform accounting management for individuals, sufficient accounting training, managing financial
statements, accounting system and innovations, and evaluating their information in short and long term decisions are
considered as financial literacy in accounting literacy. The aim of this study was to answer the question of how to improve
financial literacy in accounting literacy and accounting. The current study was a qualitative study and the data obtained from
the literature review were compiled and the place of accounting literacy and financial literacy was determined in accounting
education and literacy.
Keywords: Accounting, literacy, financial statements, education
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Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi Etkileşim Algısı Ve Algılanan
Öğrenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yasin Üngörena*, Şule Kılınça, Gözde Korkmaza, Arzum Cemre Tüzera
a Sakarya
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Öz
Bu araştırmada uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencilerinin çevrimiçi etkileşim ve algılanan öğrenme düzeylerinin cinsiyet, yaş,
bölüm ve daha önce çevrimiçi ders alıp almama durumları açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 134 uzaktan eğitim teziz yüksek lisans öğrencisine Algılanan Öğrenme Ölçeği ve
Çevrimiçi Etkileşim Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018/2019 eğitim öğretim güz döneminde Sakarya
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma bulgul arına
göre, öğrencilerin cinsiyetlerine göre çevrimiçi etkileşim algısı ve algılanan öğrenme düzeylerinde anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Yaş değişkeni çevrimiçi etkileşim algısı üzerinde incelendiğinde öğrenci-öğrenci etkileşimi, öğrenci-içerik
etkileşimi/etkin kullanım, öğrenci-içerik etkileşimi/etkili öğrenme alt boyutlarında anlamlı farklılık göstermediği ancak öğrenciöğretim elemanı alt boyunda anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 36 yaş ve üzeri öğrencilerin 26-30 yaş arası öğrencilere
göre çevrimiçi etkileşim algısı düzeyleri daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerinin çevrimiçi etkileşim
düzeylerinin bölümlere göre incelendiğinde önleyici rehberlik hizmetleri bölümü öğrencilerinin kariyer psikolojik danışmanlığ ı
öğrencilerine çevrimiçi etkileşim düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin çevrimiçi etkileşim algısı düzeyleri ve
algılanan öğrenme düzeyleri daha önce çevrimiçi ders alıp almama durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Sonuç olarak; uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencilerinin algılanan öğrenme düzeyleri ile çevrimiçi etkileşim algısı arasında
anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
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Öz
Araştırma ile amaçlanan pedagojik formasyon öğrencilerinin kişilik yapılarının telefon bağlılığını yordayıp yormadığını tespit
etmektir. Bu amaç doğrultusunda kesitsel tarama deseninde uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 147 öğrenci ile araştırma
yürütülmüştür. Araştırmaya katılım gösteren öğrencilerin 94’ü kadın 53’ü erkektir. Araşt ırmaya katılan öğrencilerin yaş aralığı
21 ile 26 arasında değişmekte olup öğrencilerin ortalama yaşlarının 22.78‘dir. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak
phubbing ölçeği ve beş faktör kişilik envanteri kullanılmıştır. Verilerin analiz işlemlerinde çoklu doğrusal regresyon analizi
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda beş faktör kişilik yapılarından nörotiklik ve cinsiyet değişkenlerinin iletişim bozukluğu,
nörotikliğin telefon tutkusu ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Diğer beş faktör kişilik yapılarının telefon bağlılığının anlamlı birer
yordayıcısı olmadığı bulunmuştur. Sonraki araştırmalarda kişilik yapıları ve telefon bağlılığına yönelik veriler görüşme, göz lem
aracılığıyla toplanarak kişilik yapılarının telefon bağlılığına yönelik doğrulaması çalışılabilir.
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Öz
Çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk, Borotis ve Poulymenakou (2004) tarafından “bazı çevrimiçi öğrenme deneyim
ve eylemleri için zihinsel ve fiziksel olarak hazırlıklı olma” şeklinde tanımlanmaktadır. Alan yazında bulunan çevrimiçi
öğrenmeye hazır bulunuşluk ile ilgili çalışmalar incelendiğinde Gunawardena ve Duphorne (2001) hazır bulunuşluğun
memnuniyet ile doğru orantılı olduğunu, hazır bulunuşluk artarken memnuniyetin de arttığını vurgulamıştır. Fogerson (2005)
hazır bulunuşluğun kendine güven ve memnuniyet için bir ön koşul olduğunu, bununla birlikte yaş ve öz-yönelim (selfdirection) ile de ilişkili olduğunu belirtmiştir. Davis (2006) uzaktan eğitim personeli, öğrencileri ve paydaşları üzerinde
çalışarak yapmış olduğu çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk ile ilgili çalışmasında hazır bulunuşluğun öğrencilerin
akademik başarısını, öğrenci ve personelin memnuniyetini, yaşam boyu öğrenme potansiyelini ve uzaktan eğitim bütçesine
yönelik yatırımı arttırdığını; bununla birlikte çevrimiçi sınıflarda yaşanan öğrenci kaybı sorununu da azalttığını belirtmiştir.
Lau ve Shaikh (2012) ise araştırmalarında cinsiyet, finansal yardım, etnik köken ve sınıf değişkenlerinin öğrencilerin çevrim içi
öğrenmeye hazır bulunuşluğunu etkilediğini bulmuşlardır. Yapılan çalışmalar göz önüne alındığında uzaktan eğitime yönelik
hazır bulunuşluğun pek çok değişkeni etkilediği ortaya çıkmaktadır. Bu değişkenlere bakıldığında özellikle kişilik yapısına
göre hazır bulunuşluk düzeylerini inceleyen bir çalışma olmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı çevrimiçi öğrenmede
önemli bir faktör olan çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluğu etkileyen değişkenleri ortaya koymaktır. Bu amaçla
araştırmada lisansüstü uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin kişilik yap ıları,
cinsiyet, yaş, bölüm, medeni durum, bir işte çalışıp çalışmama, internette geçirilen zaman, bilgisayar kullanma durumu ve dah a
önce çevrimiçi ders alıp almama değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Bu çalışmanın yapılması uzaktan eğitim öğrencilerinin hazır bulunuşluklarının sahip oldukları kişilik
tiplerinden etkilenip etkilenmediğinin ortaya konması ve öğrenme ortamı tasarlanırken bu etkinindikkate alınması açısından
önemli görülmektedir. Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma modeline göre tasarlanmıştır.
Araştırmanın örneklemini 2018/2019 eğitim öğretim bahar döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde farklı
bölümlerde öğrenim gören 95 lisansüstü uzaktan eğitim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya Eğitim Programları ve
Öğretimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ve Önleyici Rehberlik Hizmetleri programlarında öğrenim görmekte olan uzaktan
eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencileri katılmıştır. Araştırmaya katılan uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencileri 64 kadın
ve 31 erkekten oluşmaktadır. Yaş aralıkları 20-30 yaş arası 31 öğrenci, 31-35 yaş arası 34 öğrenci, 35 yaş ve üzeri 30 öğrenci
şeklindedir. Araştırmaya Eğitim Programları ve Öğretimi bölümünden 33 öğrenci, Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünden
34 öğrenci ve Önleyici Rehberlik Hizmetleri bölümünden 28 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak kişisel
bilgi formu, Beş Faktör Kişilik Ölçeği ve Çevrimiçi (Online) Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği(ÇÖHBÖ)
kullanılmıştır. Kişilik tiplerini belirlemede Padir, Ayas ve Horzum (2017) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Beş Faktör
Kişilik Ölçeği ve hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemede Demir-Kaymak ve Horzum (2013) tarafından Türkçe çevirisi yapılan
Çevrimiçi (Online) Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği(ÇÖHBÖ) kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: kişilik yapısı; çevrimiçi öğrenme; hazır bulunuşluk.
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Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bağlam Temelli Öğrenmeye Ilişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Ümmühan Ormancı
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa,Türkiye
Öz
Gelişen teknoloji ve bilgi birikimine paralel olarak, bireylerin bilgiyi ezberlemelerinden ziyade bilgiye ulaşma yollarını
öğrenmeleri istenmektedir. Bu süreçte de bireylerin problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, girişimcilik, bağlam temel li
öğrenme gibi üst düzey becerilere sahip olmaları beklenmektedir. Üst düzey düşünme ve 21. yy. becerileri arasında bağlam
temelli öğrenme de yer aldığı görülmektedir. Uluslararası literatürde önemli bir yere sahip olmasına ve araştırmalar
yapılmasına karşın ülkemizde yeni yeni üzerinde durulmaya başlanan bir beceri olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bağlam
temelli öğrenmenin öğretmenler tarafından bilinip bilinmediği ve ne derece bilindiğinin belirlenmesinin alan yazın açısından
önemli olacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin bağlam temelli öğrenmeye ilişkin
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırmalardan olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışmada 22 fen
bilimleri öğretmene ulaşılmıştır. Ancak 7 öğretmen bağlam temelli öğrenmeyi bildiğini/ duyduğunu belirttiğinden bu
öğretmenlerle çalışmaya devam edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, yedi açık uçlu sorudan oluşan görüş formu kullanılmıştır.
Veriler analiz aşamasında olup bulgular bu duruma paralel olarak yazılacaktır. Araştırma sonunda fen bilimleri
öğretmenlerinin bağlam temelli öğrenmeye ilişkin görüşlerine yönelik bulgular elde edilip, önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: bağlam temelli öğrenme; fen bilimleri eğitimi; öğretmenler .
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Fen Bilimleri Öğretim Programındaki Kazanımların Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi
Ümmühan Ormancıa, Sevinç Kaçarb, Salih Çepnia
a Uludağ
bDokuz

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa,Türkiye
Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleir Enstitüsü, İzmir, Türkiye

Öz
Gelişen teknoloji ve bilgi birikimine paralel olarak, bireylerin farklı becerileri etkin şekilde kullanabilmeleri büyük önem
kazanmıştır. Buna bağlı olarak da bireylerin karar verme, analitik düşünme, girişimcilik, yaratıcı düşünme gibi çeşitli yaşam
becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Bu hususta, ülkemizde 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında ilk ve
ortaokul düzeyindeki öğrencilere kazandırılması beklenen bazı yaşam becerilerine yer verilmiştir. Bu bağlamda, fen bilimleri
dersi öğretim programında yer alan kazanımlarda hangi yaşam becerisine ne kadar ve nasıl yer verildiğinin belirlenmesinin
alan yazın açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmada ilk ve ortaokul fen bilimleri dersi öğretim
programında yer alan kazanımlar ile yaşam becerileri arasındaki ilişki ve yaşam becerisi vurgusunun belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırmalardan doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada ilk ve ortaokul düzeyinde (3 -8.
Sınıflar) yer alan tüm kazanımlara ele alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Fen Bilimleri Dersi
Öğretim Programı (3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) kitabı kullanılmıştır. Veriler analiz aşamasında olup bulgular bu duruma paralel
olarak yazılacaktır. Araştırma sonunda fen bilimleri öğretim programında yer alan kazanımlar ile yaşam becerilerine ilişkin
bulgulara yer verilecek ve önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: yaşam becerileri; fen bilimleri; öğretim proramı.
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Sözlü Çeviri Eğitiminde Dinleme Becerisi Kazandırma Çalışmaları
Gülfidan Aytaş
Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye
Öz
Kaynak ve hedef dil hakkındaki bilgi sözlü çeviri sürecindeki en önemli elementlerden biridir demek yanlış olmaz. Ancak
burada bahsedilen bilgi tek başına yeterli değildir. Sözlü çeviri sürecinde güçlü bir dinleme ve kısa süreli bellek kapasitesine
ihtiyaç vardır. Bu görüşe uygun birtakım yaklaşımlar ortaya atılımıştır. Örneğin, Seleskovitch (1978) dinleme ve hafıza gibi
faktörlerin sözlü çeviride önemli olduğunu, konuşulan dilin diğer bir dilin kelimelerine çevrilirken öncelikle konuşmanın
anlaşılıp hatırlanabilmesinin gerektiğini vurgular. Sözlü çeviride kaynak dil biçimsel olarak daha az değerli iken anlam
bakımından büyük bir öneme sahiptir. Öyle ki, sözlü çeviride yorumlama aşamasındaki asıl bileşenler kelimeler değil, cümleler
ve mesajlardır. Bu nedenle, yapılan bu çalışma ile sözlü çeviri sürecinde dinleme ve kısa süreli belleğin önemine işaret edilerek
sözlü çevirinin kalitesini arttırmak ve bu süreci iyileştirmek adına bazı tekniklere yer verilecektir. İlaveten gerekli görülen
birtakım yaklaşımlar açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: sözlü çeviri eğitimi; dinleme; kısa süreli bellek
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A Research Proposal On the Effects of a Teacher Training Programme On Teacher Beliefs
Sezen Balaban
Uludağ University, Bursa, Türkiye
Abstract
Concerning the issue of teacher education, two terms come into prominence as ‘teacher development’ and ‘teacher training’.
Teacher development is a broad term which embraces a teacher’s encouragement to improve, discover new fields and notions,
acquire beliefs in the long term. On the other hand, teacher training encompasses a more specific education including certa in
skills, knowledge and pedagogical elements (Freeman, 1982). With reference to the information above, this research proposal aims
to investigate the effects of a teacher training programme on teacher beliefs. With this aim, ‘teacher training’ and ‘teache r beliefs’
have been specified as two core issues in this study. The importance of this research study rises from several research -related
concerns. The primary reason which constitutes the significance of this study is its methodological design. To explai n, recent
literature demonstrates studies which explore the relationship between teacher training and teacher beliefs, however these st udies
intended to investigate the change in teacher beliefs either quantitatively or qualitatively (Borg, 2011). However, this study
intends to provide triangulation in its design by means of both quantitative and qualitative data collection instruments. Another
point is, by virtue of the large scope of this study, which aims to explore distinct aspects of a teacher training programme, diverse
implications to guide the design of further teacher training programmes will be obtained (Peacock, 2001). Furthermore, an openended reflection which participants are expected to write is aimed to compose an awareness on teachers. At this juncture, they are
targeted to focus on their professional change and acquire a mindset which is more open to new skills, knowledge and progress .
Beyond these matters, this study intends to reflect data on a specific teacher training programme, which has been found difficult
to generate in past studies (Harris and Sass, 2011). In conclusion, this study intends to accomplish an elaborate reflection of a
teacher training programme in terms of discrete pedagogical aspects.
Keywords: teacher education; teacher beliefs; teacher training programmes
* Corresponding author.
E-mail address: fbusaidi@squ.edu.om

E R P A International Congresses on Education 2 0 1 9 | 100

Türkiye’de İngilizce Öğrenimi ve Öğretimi Konusunda Yaşanan Sorunlar Üzerine Genel Bir
Değerlendirme
Mustafa Güçlüa, Songül Uçara
a Erciyes

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Öz
Yapılan bu araştırmada Türkiye’de İngilizce öğrenimi ve öğretimi konusunda yaşanan sorunların genel bir
değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde konuya ilişkin yapılan çalışmalar internet ve kütüphane
ortamında belirlenmeye çalışılmıştır. Amaca uygun bulunan çalışmalar betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir.
Araştırma sonunda İngilizce öğrenim ve öğretimi sorunu program, yöntem, öğrenci ve öğretmenden kaynaklanan başlıkları
altında analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ingilizce, öğretim; ingilizce öğretimi; öğretim sorunları
* Sorumlu yazar.
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Çoklu Zekâ Kuramının Yabancı Dil Derslerindeki Kullanımı Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Mustafa Güçlü
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri, Türkiye
Öz
Bu araştırmanın amacı, Çoklu Zekâ Kuramının İngilizce öğretiminde kullanımı konusunda bilgi vermektir. Bu amaç
çerçevesinde konuya ilişkin yapılan çalışmalar taranmış, amaca uygun bulunan çalışmalar betimsel analiz yöntemiyle
değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda bu kuramın İngilizce derslerindeki başarıyı etkilediği, özellikle öğretmenlerin sözel
zekâ dışında farklı zeka alanlarına sahip öğrencileri de dikkate aldıkları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: zekâ; çoklu zeka kuramı; ingilizce öğretimi; öğrenci başarısı
* Sorumlu yazar.
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Vocabulary Learning Strategies Used by Learners of Arabic as A Foreign Language in The Sultan
of Oman: A Qualitative Study
Fatma Yousuf Al-Busaidi
Department of Curriculum & Instruction, College of Education, Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman
Abstract
The main purpose of this study was to explore the vocabulary learning strategies (VLSs) used by 23 Arabic language learners,
learning Arabic as a foreign language in Oman. It tries to determine and schematize the vocabulary learning strategies used
especially by theses group of learners whom successfully deals with countless number of new Arabic vocabulary items on the
daily basis. An interpretive approach was adopted for the study, using in-depth interviewing classroom observation and
students diary. The analysis of the data generated (VLSs) that these learners use to learn Arabic language. It has been found
that the strategies reported by these students and the way they were used were influenced by different factors such as the wi der
social context, the classroom learning environment, the teachers, the characteristics of Arabic, and finally their personal
competence. Major differences were also found between these learners in the chosen strategies and the way they were applied
to enhance their learning and to solve their difficulties.
Keywords: vocabulary learning strategies; Arabic as a foreign language; learners of Arabic; vocabulary acquisition; sultanate of
Oman.
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Cyprus in Turkish Poetry Ibrahim Zeki Burdurlu and Arif Nihat Asya the Impact of Cyprus
Havva Esra Karabacak
Near East University, Faculty of Art and Science, Turkish Language and Literature, Nicosia, 99138, TRNC
Abstract
Ibrahim Zeki Burdurlu and Arif Nihat, who worked as teachers in Cyprus, expressed their impressions of Cyprus and shared
the problems suffered by Turkish Cypriots. Ibrahim Zeki Burdurlu has a very soft narrative style. When history and Cyprus
come together, a literary teacher's values from Namık Kemal to Gazi Kemal are expressed. Arif Nihat Asya was a teacher in
Cyprus and wrote poems similar to those of İbrahim Zeki Burdurlu. The measure that created the impact of the Turkish Cypriot
poetry in the Burdurlu's poetry elements and the occasional imbalance or perhaps indifference was extremely important. In the
meantime, although Populist poetry understanding adopted easy-to-write poetry, it had a certain impact on Burdurlu’s poetry.
In this study, the poems of Ibrahim Zeki Burdurlu, as well as poems of other poets, will be examined in terms of using the
language, and will be analysed comparatively with the sample poems.
Keywords: Turkish poetry; Cypriot Turkish poetry; Ibrahim Zeki Burdurlu; post-Republican Turkish poetry; Cyprus in Turkish
poetry.
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Facial Expression Analysis Technique in L2 Education: Key Terms and Guidelines
Emrah Dolgunsöz*
Bayburt University, Dept. of ELT
Abstract
Although analysing facial expressions dates back to 1970s, computerized facial expression analysis (FEA) is relatively new. With
the developing technological advancements, new versions of FEA are more user friendly and accessible. FEA refers to the
analysis of facial expressions which enables the interpretation of emotional status which can give valuable clues about language
learning processes such as anxiety and motivation. This study aims to elaborate key terms of FEA including evidence score, 6
emotions, 3 valences and baselining. Emotions are one of the key dynamics of language learning. Thus, the potential benefits of
FEA is also discussed regarding L2 research and practice.
Keywords: facial expression analysis; language education; emotions
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A Novel Money Teaching Method for Autism Spectrum Disorder Children Using ComputerEnhanced Techniques
Oğuzhan Oktay Buyuka, Ali Nizama, Esra Macaroglu Akgula, Ali Yilmaz Camurcua
a Fatih

Sultan Mehmet Vakif University, Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. 12/A Beyoğlu, Istanbul, 34445, Turkey

Abstract
In this paper, a novel money teaching method which is based on computer-aided techniques worked on tablets and
smartphones has been developed for Autism Spectrum Disorder (ASD) children. Our study focused on teaching money use
aiming to solve one of the most frequently encountered casual life problem of ASD children. The teaching method was applied
using event-based fiction and a pilot study has been executed on an Android-based tablet and cell phones. The developed
system that has been constructed on a combination of enjoyable sound, color, and movement attraction. The study was
conducted an observational study upon 15 ASD children using the prototype system. The tests have been detailly observed,
obtained, and evaluated by an expert on autism. The results demonstrated that the developed system is capable of teaching
money by reducing the need for additional guidance.
Keywords: autism spectrum disorder (ASD); teaching money; computer-aided simulation; event-based scenario; social
motivation.
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İlkokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Tutumları İle Empati Düzeyleri
Arasındaki İlişki
Ahmet Zeki Uysala, Ebru Uzunkolb
a Sakarya
bSakarya

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya 54300, Türkiye
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Öz
Bu araştırmanın amacı normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları ile empati
düzeylerini arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma; ilişkisel tarama modelinde olup, betimsel bir nitelik arz etmektedir.
Araştırmanın evrenini Kocaeli ilinde 2018-2019 yılında öğrenim gören ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflar oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise Körfez, Kartepe ve İzmit ilçelerinden rastgele seçilen 8 okulun üçüncü ve dördüncü sınıflarında
öğrenim gören 439’u erkek, 392’si kız olmak üzere toplam 831 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada normal gelişim gösteren
öğrencilerin özel gereksinimli öğrencilere karşı tutumlarını belirlemek için Siperstein (1980) tarafından geliştirilen ve Çiftci
(1997) tarafından Türkçeye uyarlanan “Etkinlik Tercih Formu”, empatik eğilim düzeylerini belirmek için ise Kaya ve Siyez
(2010) tarafından geliştirilen “KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; normal gelişim
gösteren öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları ile empatik eğilim düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif
ve anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Bilişsel ve duygusal empati değişkenlerinin, öğrencilerin kaynaştırma
öğrencilerine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik
tutumlarındaki değişkenliğin %24’ünün öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinden kaynaklandığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: kaynaştırma öğrencileri; ilkokul öğrencileri; tutum, empati.
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The Restoration of the Wooden Monument Church Saint Parascheva in Crivina De Sus, A Training
for The Interdisciplinary Project Team
Obradovici Vladimir
Politehnica Timișoara, Piaţa Victoriei Nr. 2 Timişoara 300006, jud. Timiş, România
Abstract
The restoration project of Saint Parascheva wood monument church, started in 2013 in Crivina de Sus village, from another
project initiated by the association AsoP, to study the cultural landscape of the Faget Area, where the oldest wooden monument
church in the Bant region in Romania is located. Studies commenced in 2013 have shown us that the wooden church is the
central element of the landscape while at the same time being in a precarious state of preservation. In the next years,
experimental studies on the monument and it’s context, realised by specialists and students from areas related to restoration,
followed. These investigations have formed a restoration school that formed an interdisciplinary team for studying and
planning wooden churches restorations. In the summer of 2018 began the actual restoration of the church, which is also a
learning project for the team of restorers and volunteers.
Keywords: wooden church monument; restoration school; interdisciplinary; specialists; students; cultural landscape
* Corresponding author.
E-mail address:vladimir.obradovici@yahoo.com

The Effect of Virtual Reality On Students’ Realization of Architectural Spaces Dimensions
Ahmed Kandila, Rehab Moussaa
a Assistant

Professor, University of Buraimi, Al-Buraimi, Sultanate of Oman

Abstract
During the last few years, virtual reality became one of the most popular applications in many fields, including architecture .
With the development of virtual reality applications, it became important to utilise its benefits in architectural education.
Students often have difficulties in predicting the approximate dimensions of the architectural spaces from a flat 3D image,
especially with the possibility of giving an impression that the space seems larger than its actual size by changing the field of
view of the camera used in the 3D software. This paper tries to figure out to what extent the virtual reality technology can
contribute to developing the students’ realization of actual architectural spaces dimensions.
Keywords: virtual reality; simulation; 3D headsets; architectural education; dimensions realization
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Alternative Educational Methods for Teaching Traditional Art and Architecture to Romanian
Children Raised Abroad
Cristina-Maria Povian
Faculty of Architecture and Urbanism, Politehnica University of Timisoara, Romania
Abstract
The paper presents alternative methods used for helping Romanian children who live abroad to discover and to keep their
interest in their original country culture. The aim of this article is to analyze the existing situation of this category of children in
Europe and in Italy and the existing programs which are already implemented and which are the outcomes in 2018. This article
focuses on presenting also an architectural workshop as an alternative method of teaching and learning, realized in Padova,
Italy with Romanian children who were born or are living in Veneto region since they were very small. The analysis of the
experiment reveals that alternative methods of teaching Romanian culture, art and architecture makes the process of learning
interesting and easy to be approached by children of any age and they feel more attracted to participate in this kind of a ctivities.
Keywords: active learning; children raised abroad; Romanian culture; art; architecture; alternative education;
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Interdisciplinary in Graphic Design and Architecture Education a Course Model Proposal
Bilge Ekin İnan
Nişantaşı University, Architecture Department Research Assistant, Sarıyer, İstanbul, Turkey
Abstract
Interdisciplinary collaborative studies have begun to give importance to interdisciplinary education models. The evaluation of
two different disciplines according to the rules of a subject, the rules of their own fields of work, the production of a com mon
solution increases the quality of the work. Two different disciplines - graphic design and architecture - are basically the design
phenomenon. It is anticipated that the quality and functionality of the creations of these two different disciplines will improve
when they are studied in interdisciplinary approach. Graphic design principles used in architectural present ations, typographic
analysis used in the designed structures, transformation of two dimensional productions of the study area into structural
designs will be the common tangible workspace. This study emphasize the intersection points of two fields and presents a
common course proposal with museum building design as the subject in order to increase the common creations and exchange
of ideas between two fields.
Keywords: architecture, graphic design, interdisciplinary, architectural presentation, a common course.
* Corresponding author.
E-mail address: bilgeekin.inan@nisantasi.edu.tr

Problem Based Learning in Computer Engineering in The International Environment
Gülay Yalçın Alkana, Jens Myrup Pedersenb
a Abdullah

Gul University, Kayseri, Turkey
University, Denmark
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Abstract
Problem-Based Learning (PBL) is as an efficient education strategy in which, students are located in the centre of a complex
problem and they need to learn the required content as well as thinking strategically for solving the problem. In PBL, working
in a collaborative group is crucial for the elevation of learning process by considering different aspect. As a result of the
globalized environment, most employees especially Computer Engineers work in diverse teams even if they locate in their
home country. They need to collaborate with people from different backgrounds, different cultures and geographically different
orientations. However, this phenomenon brings its own challenges and preparing students for those challenges is e ssential. We
present how to integrate diverse, collaborative and international groups into Problem Based Learning. As a case study, we
discuss the results obtained in our EU supported EPIC (Improving Employability Through Internationalization and
Collaboration) Project.
Keywords: problem based learning; student projects; internationalisation; cross-disciplinary
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Gamification of Design Process in Interior Architecture Education; Who? With Whom? Where?
How?
Gülsüm Damla Aşkın
İstanbul Şehir University, İstanbul, 34865, Turkey
Abstract
The design process in Interior Architecture education is the basis of all studio courses and design-oriented courses. In this
process, it is important for students to develop their creative thoughts and to find different ideas. As well as the idea
production, students also have difficulty in determining problem status and user analysis. In this respect, implementation of
different methods and activities are important in the process. The research was conducted as a workshop with a group of
students consisting of Interior Design students during the Spring term of 2018-2019 in İstanbul Şehir University. The students
who took the project course for the first time were included in the research. In the workshop, first, ‘’Who? With Whom? Where?
How?’’ game is played manually and the user ID is defined later converted to the function scheme. After the study, a survey
was conducted with the students. it was observed that the method of gamification increased the motivation of the students and
offered more than one alternative in design process according to the traditional thinking methods.
Keywords: gamification; design process; interior architecture; education.
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A Process Improvement Approach to Restructuring Engine-Room Resource Management Concept
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Abstract
International Maritime Organization (IMO) put forward some mandatory requirements in order to minimize merchant shipping
accidents which are often caused by human error. According to the requirements of the IMO’s International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) for Seafarers, engine officers must have some certain skills to
conduct safe and smooth operations. In addition to the requirements of the STCW, the engine-room resource management
(ERM) concept was intended for safe navigation by using manpower effectively. Hence, the ERM concept became a part of the
maritime education and training activity (MET) in order to introduce seafarers with this approach. When the ERM training
finishes, the engine officers obtain their certificates, which are mandatory to watchkee ping on board. At this point, the training
phase is critical to establish the ERM vigorously onboard a ship. For this reason, this paper aims to improve training activities
related with the ERM by measuring the effectiveness of this concept through ICOR Analysis. The ICOR analysis consists of four
bases such as input, control, output, resources. The results of this study show that there are some deficiencies about input and
control legs of ERM concept which must be recovered in the MET activities.
Keywords: maritime education and training; engine-room resource management; engine-room operations; marine engineering;
ICOR analysis.
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Abstract
Reliability, availability and maintainability (RAM) is a critical aspect to make estimations about ship machinery condition as
well as to improve reliability of ship machinery systems. There are some challenges for smooth operation & maintenance
activities of ships. For instance, the time shortage is becoming even more important challenge in maintenance operations that is
because volumes of cargo loading & discharging are increasing by technologic advancements at ports. However, the planned
maintenance programs are designed in accordance with the running hours of the machines or the determined scheduled
periods based on the machinery’s or equipment’s specifications recommended by the manufacturers. Even though, these
procedures can be evaluated with new approaches to analyse and estimate the reliability, availability, and maintainability of
systems in ship engine room. For this reason, this paper investigates the application requirements of RAM analysis as a new
approach in ship machinery systems by considering the existing applications and practices in different fields. As result,
suggestions of RAM analysis towards training phase of marine engineers is provided.
Keywords: maritime education & training; ship machinery; reliability; availability; maintainability; marine engineering.
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Raket Sporlarında Fizyolojik ve Fiziksel Testlerin Karşılaştırılması
Ayten Keçeci
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Programı, Kocaeli, Türkiye
Öz
Bu çalışmanın amacı, raket sporları branşları arasında yer alan, squash, tenis, badminton ve masa tenisi sporcularının fizyolojik
ve fiziksel özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Türkiye’de raket sporlarına ilgi her geçen gün artmaktadır. Sporcuların yüksek
performans göstermesi ve doğru antrene edilmesi için ölçümler ve testler çok önemlidir. Araştırmada İstanbul ve Bursa
illerinde aktif sporcu, 17 kadın, 23 erkek, toplam 40 denek üzerinde çalışma yapılmıştır. Sporcuların antropometrik, aerobik ve
anaerobik güç ölçümleri yapılmıştır. Yapılan çalışmada, squash, tenis, badminton ve masa tenisi sporcuları arasında, boy
ortalamaları ve vücut ağırlıkları ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. El ve kulaç uzunluklarında anlamlı far k
görülmemiştir. Kol uzunluklarında anlamlı bir fark görülmüştür. Sporcuların biceps, şişirilmiş biceps, göğüs, karın, uyluk ve
kalf bölgesi değerlerinde anlamlı bir fark görülmemiştir. Ancak kalça ölçümlerinde anlamlı bir fark görülmüştür. Gruplar
arasındaki sağ ve sol el-pençe, şınav ve mekik ölçümlerinde anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Dikey sıçrama
parametrelerinde anlamlı farklılıklar görülmüştür. Otuş-eriş ve flamingo denge ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar bulunmuştur. Çalışmada anlamlılık düzeyi p> 0,05 olarak alınmıştır. Sporculara, düzenli ölçüm ve testler yapılması,
branşa özel antrenmanlar ile, esnekliği, dayanıklılığı ve kondisyonu geliştirici programların uygulanması, performanslarını
yüksek seviyeye ulaştırmak için doğru yöntem olabilmektedir.
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Öz
Bu çalışma ile futbol kulübündeki futbolcuların, problem çözme becerisinin başarıya etkisinin olup olmadığı incelenmiş,
futbolcuların, yaşlarına, boylarına, kilolarına, mevkilerine, futbolu nasıl takip ettiklerine, futbola başlamasına neden olan
olaylara, kaç yıldır futbol oynadıklarına, futbol müsabakasında nelerin motivasyonlarını sağladıklarına göre problem çözme
becerisinin başarıya etkisi açısından aralarında anlamlı bir fark olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada
‘Problem Çözme Envanteri’ ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmaya İstanbul ili, Avrupa yakası, Eyüpsultan ilçesi için de
bulunan, Türkiye Futbol Federasyonu 2.lig Kırmızı Grupta bulunan Eyüpspor kulübünün alt yapı yaş kategorilerindeki
(U11,U12,U13,U14,U15,U16,U17,U19) 140 futbolcuyu kapsamaktadır. Verilerin normallik testini saptamak için Kolmogorov Smirrnov testi kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermediği için değişkenlerin karşılaştırılması için Kruskal Wallis H
testi uygulanmıştır. Verilerin analizleri Windows için hazırlanmış SPSS 22,0 paket programından yararlanılarak yapılmıştır.
Katılımcıların çalışmadaki sonuçları incelendiğinde, yaşlar arasında kendine güvenli yaklaşım alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunurken, boylar arasında değerlendirici yaklaşım ve problem çözme toplam alt boyutlarında anlamlı
farklılık bulunmuştur(p<0,05). Vücut ağırlıklarına bakıldığında kendine güvenli yaklaşım alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık tespit edilirken, futbola başlamasındaki en önemli faktörler arasında ise aceleci yaklaşım alt boyutunda
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanılmıştır (p<0,05). Problem çözme becerisi yüksek olan sporcuların ve takımların
başarıya ulaşma konusunda daha avantajlı olacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmanın, futbol alanında özellikle alt yapı
kategorilerinde yapılan öncül çalışmalardan olması futbol camiası için önemli olduğu kanısına varılmaktadır.
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* Sorumlu yazar.
e-posta:mehmetsoyal3838@hotmail.com

E R P A International Congresses on Education 2 0 1 9 | 107

The Role of the University as a Vector of Economic and Social Development: Cartography of the
Higher Education and Research System in France
Tatiane Alves Baptista
State University of Rio de Janeiro, Brazil
Abstract
The topic of integration between university and society, as a premise of a desirable university model, has had evident
recognition since the UNESCO World Conference on Higher Education held in Paris, 2009. Seen as a public good, the university
is expected to expand access opportunities, as well as implement flexible and interdisciplinary research systems that are
sensitive to the real problems of humanity. Thus, considering the need to support the modernization of the Brazilian higher
education system, the present research aims to know the universities’ methods of management and governance inserted in the
so called European Research Area, based on the rich architecture adopted in France, identifying its recent strategies, in a
comparative approach, focused on governance and management, and seeking inspiration for new parameters of research and
innovation in Brazil.
Keywords: University, Economic and Social Development, Knowledge Transfer
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Abstract
The present paper is a result of the effort of the interdisciplinary team of the Rio de Janeiro State University’s Strategic Studies
and Development Coordination, which aims to manualize the necessary institutional procedures for conducting university
partnership projects (Research Laboratories and Individual Researchers) and stakeholders. In registering such procedures, we
sought to: provide a safe and legally protected environment, establish a continuity line despite the instability that often
characterize higher education management, and finally, reinforce a culture of agility and excellence in the face of external
demands, which leads to strengthen the university itself as a public good.
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