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ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
1.

4.

Melih Öğretmen dersinde öğrencilerinin günlük ya-

Stajyer öğretmen Levent Bey’e okuldaki tecrübeli öğ-

şamda işlerine yarayacak iletişim, çatışma çözme ve

retmenlerden Selim Bey şunları söyler: “Verimli bir

problem çözme gibi becerilerini geliştirmeye yönelik

ders işlemek istiyorsan öğrencilerin bildiklerine odak-

strateji, yöntem ve teknikleri tercih etmektedir.

lan. Önemli olan senin ne bildiğin değil onların ne bil-

Melih Öğretmen’in bu yaklaşımı hangi öğretim il-

diğidir. Bu senin derslerin için başlangıç noktası olacaktır.”

kesini temele aldığını göstermektedir?
A) Hayatilik

B) Yakından uzağa

C) Açıklık

D) Güncellik

Selim Bey’in bu sözleri hangi öğretim ilkesi ile
doğrudan ilgilidir?
A) Açıklık

E) Düzeye uygunluk

B) Hayatilik
C) Yakından uzağa
D) Bilinenden bilinmeyene
E) Basitten karmaşığa (kolaydan zora)

2.

Büşra Öğretmen 1. sınıf öğrencilerine toplama işlemi öğretmek istemektedir. Öğrencilerine toplama iş5.

lemini doğrudan sayılar üstünde öğretmeye çalışmış

“Gençlik ve Değerler” ünitesini işleyen Cemile Öğretmen öğrencilerine sosyal medyada uygun olma-

şamıştır.

yan ve temel değerlerimizle çatışan davranışlarla il-

Büşra Öğretmen’in toplama işlemini öğretmek is-

gili kısa bir video izletir. Öğrencilerine ‘Sosyal med-

A) Yaşama yakınlık – Açıklık
B) Hedefe görelik – Yakından uzağa
C) Somuttan soyuta – Düzeye uygunluk

yada değerlerimize yönelik neler yapabiliriz?’ diye
sorar. Öğrencilerini konuyla ilgili çok sayıda fikir üretmeleri konusunda teşvik eder. Fikir üretimi aşama-

A K A D E M İ

terken hangi öğretim ilkelerini göz ardı etmiştir?

D E N İ Z İ

ancak öğrencilerin büyük kısmı anlamakta güçlük ya-

sında kimsenin değerlendirme ve eleştiri yapmamasını ister. Sürecin sonunda öğrencilerin ürettikleri fikirler gruplanır ve değerlendirilir.

D) Etkin katılım -  Hayatilik

Cemile Öğretmen’in dersinde kullandığı öğretim

E) Açıklık – Hedefe görelik

yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örnek olay

           B) Beyin fırtınası

C) Gösteri

           D) Görüş geliştirme
E) Altı şapkalı düşünme

3.

Teknoloji ve tasarım dersinde Sevgi Öğretmen öğrencilerden günlük yaşamda kullanabilecek bir ürün
6.

düşünmelerini, düşündükleri ürünün gerekliliğini açık-

Antalya’nın Kemer ilçesinde görev yapan sosyal bil-

lamalarını istemiştir. Ayrıca ürünün tanıtım, pazarla-

giler dersi öğretmeni Mustafa Bey öğrencileri ile tu-

ma ve dağıtımını hayal etmelerini söylemiştir. Öğren-

rizm konusunu işleyecektir. Konuya öncelikle deniz

cilerden Beyza düşündüğü ürünün satılamayacağı-

turizmi bölümünü işleyerek başlar, kış ve sağlık tu-

nı ancak yine de üretmeyi istediğini söylemiştir.

rizm bölümlerini daha sonra ele alır.

Beyza’nın söyledikleri aşağıdaki becerilerden

Mustafa Bey’in bu yaklaşımı onun hangi öğretim

hangisine örnektir?

ilkesini temele aldığını göstermektedir?

A) Analitik düşünme

A) Açıklık

B) Metabiliş

B) Yakından uzağa

C) Hipotetik düşünme

C) Basitten karmaşığa

D) Yansıtıcı düşünme

D) Hayatilik

E) Girişimci

E) Bilimsellik

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı
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Gamze Öğretmen dersini anlatırken bol örnek sun-

10. Öğretim sürecinde “Topluma katılım” ve “örnek olay

makta, özellikle anlaşılması zor bölümlerde resim,

inceleme” yöntemlerini kullanan bir öğretmen, öğ-

grafik, video gibi araçlardan yararlanmaktadır. Bu-

retim alanında belirlenmiş olan kazanımların ya-

nun dışında sunumlarında akıcı ve anlaşılır bir ses

nı sıra öğrencilerinde aşağıdaki özelliklerin ya da

tonu kullanmakta, beden dili, jest ve mimiklerle su-

yetilerin öncelikle hangisinin gelişmesini kolay-

numlarını desteklemeye çalışmaktadır.

laştırmış olur?

Gamze Öğretmen’in hangi öğretim ilkesine uygun biçimde dersini işlemeye çalıştığı söylenebilir?

A) Problem çözme

            B) Empati

C) Yaratıcılık

            D) Estetik
E) Hayal etme

A) Basitten karmaşığa            B) Hayatilik
C) Ekonomiklik

           D) Düzeye uygunluk
E) Açıklık

8.

İşyerinde pantolonunun paçası sökülen Cenk ne ya-

11. Burak Bey, matematik dersinde dörtgenlerde alan

pacağını bilememektedir. İş arkadaşı Nevin ona zım-

konusunu işlemektedir. Öğrencilere konuyu öğret-

bayı uzatır ve işine yarayabileceğini söyler. Nevin

mek için kendi sıralarının alanını hesaplatmış, daha

zımbayla pantolonun sökük paçasını geçici de olsa

Nevin ve Cenk arasındaki fark yaratıcı düşünmenin önündeki hangi faktör için örnek oluşturabilir?
A) Kültürel faktörler

D E N İ Z İ

yaramaz. Kağıt mı bu?” Diyerek karşı çıkar.

sonra öğretmen masasının alanını hesaplatmış ve

A K A D E M İ

onarabileceğini düşünmektedir. Cenk Nevin’e “Bir işe

B) Algısal engeller

bol sahasının alanını hesaplatmıştır.
Burak Bey’in alan hesaplamasında izlediği bu yol
onun hangi öğretim ilkesini temele aldığını gösterir?
A) Öğrenciye görelik
B) Bilinenden bilinmeyene

C) Zihinsel kurgu

C) Hayatilik

D) İşleve takılma

D) Yakından uzağa

E) Duygusal engeller

9.

en son bahçeye çıkarak öğrencilerden bahçedeki fut-

E) Ekonomiklik

Murat Öğretmen öğrencilerin konuyu iyi anlamaları
için çok fazla örnek kullanmakta ve derslerden son-

12. Ömer Öğretmen Kızılay Haftası etkinlikleri kapsa-

ra öğrencilere işlenen konuyla ilgili alıştırmalar yap-

mında öğrencilerini bir kan bağış aracını ziyarete gö-

tırmaktadır. Aynı derse giren Ferhan Öğretmen’in

türür. Burada öğrenciler uzmanlarla tanışır ve onlar-

kendisinden iki ünite ileride olduğunu ve bu şekilde

dan kan bağışının önemi ile ilgili bilgiler alır.

konuları ders saati içerisinde yetiştiremeyeceğini fark

Buna göre Ömer Öğretmen’in hangi öğretim ilke-

eder.

lerini temele aldığı söylenebilir?

Murat Öğretmen hangi öğretim ilkesini dikkate
almadığı için parçada belirtilen sorunu yaşamış-

A) Somut yaşantılar - Güncellik

tır?
A) Açıklık
C) Ekonomiklik

B) Açıklık – Bilinenden bilinmeyene
        B) Somutluk

C) Yaşama yakınlık – Çocuğa görelik

        D) Seviyeye uygunluk

D) Yakından uzağa – Açıklık

E) Yakından uzağa

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı
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1.

4.

Hayatilik ya da hayata yakınlık ilkesi öğretimin öğ-

TEST - 1

Öğretimde izlenmesi gereken en temel sıralardan bi-

rencilerin günlük yaşamından kopuk olmaması, öğ-

ri bilinenden bilinmeyenedir. Öğretim sürecinin baş-

rencinin hayatla bağlantısını koparmayan bir yaşan-

langıç noktası öğrencilerin bildikleri olmalıdır. Bu yol-

tı sunmasıdır. Okul öğrenci için hayata hazırlık değil

la öğrenci öğrenmeler arasında daha kolay bağ ku-

hayatın kendisi olmalıdır. Bu kapsamda verilen ör-

rabilir, daha anlamlı öğrenmeler gerçekleştirebilir

nekler hayatın içinden seçilmeli ve öğrenciye günlük

(Cevap D)

yaşamda gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaya çalışılmalıdır.
5.

Öğretim ilkeleri:

dığı öğretim yöntemi beyin fırtınasıdır. Beyin fırtına-

• Bireye görelik ilkesi

sı bir olay, durum ya da problemin çözümünde kul-

• Yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi

lanılan kısa sürede yeni, farklı, orijinal fikirler üretme

• Yakından uzağa ilkesi

temelli bir tekniktir. Aynı zamanda beyin fırtınası bir
problem çözme tekniği ve bir tartışma tekniğidir. Bi-

• Bilinenden bilinmeyene ilkesi

reylerin eleştiriye yer vermeyen bir ortamda düşün-

• Somuttan soyuta ilkesi

celerini açıkladıkları, özgün görüşlerin üretimini sağ-

• Yaşamsallık ilkesi

lamayı hedefler. Hayal gücü, çağrışım ve orijinal temellidir. Hazırlık, üretim ve değerlendirme aşamala-

• Açıklık ilkesi

rından oluşur.

(Cevap A)

Büşra Öğretmen sayıları öğretirken öğrencilerin ge-

Beyin Fırtınası Tekniğinin Üstünlükleri:
• Yaratıcı ve etkili bir sorun çözme tekniğidir.

A K A D E M İ

• Diğer yaşantılara görelik ilkesi

D E N İ Z İ

• Güncellik ilkesi
• Ekonomiklik ilkesi

2.

Verilen örnek etkinlikte Cemile Öğretmen’in kullan-

• Sınıftaki tüm öğrenciler etkinliğe katılabilir.
• Kısa sürede çok sayıda düşünce üretilir.

lişim düzeylerini göz ardı etmiştir. Öğrencileri somut

• Ders materyali hazırlamayı gerektir-

işlemler dönemindedir ve konuya somut örnek ve et-

mez.

kinliklerle başlamalıdır. Buna rağmen Büşra Öğretmen sayılarla yani soyut bir konuyla başlamıştır. Bu

• Düşünceler yargılanmayacağı için tar-

açıdan öğrenci düzeyini göz ardı etmiş ve somuttan

tışma çıkmaz.

soyuta sıra izlememiştir.

• Öğrencilerin derse katılması için güdüleyicidir.

Yabancı dil dersinde öğretmen, bir öğrenme

• Öğrencilerin farklı düşünceleri kabul
etmelerine yardım eder.

konusuna ilişkin bir konuşmayı olanaklıysa
gerçek ortamında yaptırmalı, değilse filmler-

(Cevap B)

den yararlanmalı, o da olanaklı değilse resimlerden yararlanmalıdır.
(Cevap C)
6.

Öğretimde konuları ele alınırken öncelikle öğrencinin yakın çevresinde gördüğü tanık olduğu konular-

3.

Örnek durumda öğrencilerin ürünü düşünüp tasarla-

dan başlanmalı daha sonra uzak konulara geçilme-

maları yaratıcılık ile ilgilidir. Beyza’nın düşündüğü

lidir. Antalya deniz turizminin yoğun olduğu bir böl-

ürünü üretme ve piyasaya sunmaya yönelik cesare-

gedir, turizm konusunu işlerken önce bu konuya yer

ti ise girişimci olduğunu göstermektedir.

verilmesi yakından uzağa ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap E)

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı
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Öğretimde açıklık konu işlenirken mümkün olduğun-

10. Öğretmenin uygulamaya ve yaşantıya dayalı toplu-

ca çok uyaran sunularak öğretimin desteklenmesi-

ma katılım ve örnek olay yöntemlerini kullanması öğ-

dir. Farklı duyulara hitap eden çok uyaran kullanmak,

retmenin öğrencilerde “problem çözme” becerilerinin

bol bol örnek vermek ve öğretimde araç kullanmak

gelişmesini hedeflediğini göstermektedir. Problem

öğrenilecek konunun açık anlaşılır ve net biçimde ele

çözme, istenilen hedefe ulaşmak için etkili ve yarar-

alınmasını sağlayacaktır.

lı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından
seçme kullanma becerisidir. Problem çözme; bilim-

(Cevap E)

sel yöntem, eleştirel düşünme, karar verme, sorgulama ve yansıtıcı düşünme gibi becerileri de kapsamaktadır. Daha çok araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında, bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışlarının kazandırılmasında ve bu alanın analiz
ve sentez özelliklerini geliştirmede kullanılmaktadır.
(Cevap A)

8.

İşleve takılma bireyin önceki öğrenmelerinin etkisi altında kalıp üretici düşünememesidir. İşleve takılma

bir biçimde ya da amaç için kullanılabileceğini düşünemez.
(Cevap D)

A K A D E M İ

asıl olan işlevi ile kullanılabileceğini düşünür, farklı

D E N İ Z İ

ile birey herhangi bir nesne ya da eşyanın sadece

11. Burak Bey işlediği konu ile ilgili çalışmalara öğrencinin yakın çevresinde göreceği örneklerden başlamıştır. Konuları işlerken izlenecek sıra yakın çevreden
uzak çevreye doğru olmalıdır. Zamansal ve mekansal olarak yakın çevreden uzak çevreye doğru bir sıra izlenmesi öğrenmelerin daha anlamlı ve kolay olmasını sağlar.
(Cevap D)

9.

Öğretimde zamanın verimli kullanımı ekonomiklik ilkesi ile ilgilidir. Zaman sınırlı öğrenilecek konular çoktur. Öğretmen de az zamanda çok öğrenmeyi gerçekleştirecek planlamalar yapmalıdır. Murat Öğretmen zamanı ekonomik olarak kullanamamıştır

Ekonomiklik ilkesi: Öğretimde gerçekleştirilecek etkinliklerin en az maliyet, enerji,

12. Ömer Öğretmen ilgili çalışmaları Kızılay Haftası et-

zaman ve emek ile yapılması temeldir. Öğretme-öğrenme

sürecinde

kinlikleri kapsamında yaptığı için güncellik ilkesini

savurganlıktan

dikkate aldığı söylenebilir. Ömer Öğretmen kan ba-

kaçınılmalıdır. Öğrencilerin üretken olması

ğış aracına ziyarete götürmesi ve uzmandan konu

için olanak yaratılmalı, her konuda ekonomik

ile ilgili bilgi almalarını sağlaması somut yaşantıya

olmada onlara rehberlik edilmelidir.

yöneliktir.
(Cevap C)

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı
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1.

3.

Gül Hanım, arkadaşı Canan’dan bir sonraki gün ge-

TEST - 1

Mete, arkadaşları ile birlikte zamanın nasıl geçtiğini

lecek misafirlere hazırlık sürecinde kendisine yardım

anlamaz ve eve annesine söz verdiği saatten bir sa-

etmesini ister. Canan, söz verir ancak birkaç saat

at geç gider. Annesinin onu kapıda kaygılı biçimde

sonra mide ağrılarından dolayı kendisini kötü hisset-

beklediğini görünce annesine ‘Söz verdiğim saatte

meye başlar. Gül Hanım’a rahatsızlandığını ve gele-

gelmedim. Bu benim hatam, saati kontrol etmeliydim.

meyeceğini söylediğinde Gül Hanım o geleceği için

Seni kaygılandırdım’ demiştir.

hiçbir şey yapmadığını ve kendini çaresiz hissettiği-

Mete’nin annesine sözleri aşağıdaki iletişim be-

ni söyler.

cerilerinden hangisi için örnek olarak gösterile-

Bu durumda Canan aşağıdakilerden hangisini ya-

bilir?

parsa oyuncak ayı çatışma çözme stratejisini kullanmış olur?
A) Ona yardım edemeyeceğini kendi başının çare-

A) Empati

B) Saydamlık

C) Kendini açma

D) Ben dili

E) Öz saygı geliştirici dil

sine bakması gerektiğini söylerse
B) Hasta da olsa verdiği sözü tutup ona yardım için
giderse
C) Birkaç saat sonra kendini iyi hissettiğinde gidip
az da olsa yardım ederse
D) Hazırlıkları ertesi güne ertelemesini söyleyip yar4.

İnsancıl yaklaşımı temele alan bir iletişim benimseyen sınıf öğretmeninin derse araç ve gereçlerini getirmeyen bir öğrenciye aşağıdaki sorular-

A K A D E M İ

E) Hiçbir şey yapmadan evde yatarsa

D E N İ Z İ

dıma giderse

dan hangisini sorması beklenebilir?
A) Neden ders araçlarını getirmedin?
B) Neler olduğunu anlatmak ister misin?
C) Bu tutumun bu derse yönelik mi yoksa tüm derslerde aynı mı davranıyorsun?
D) Senden başka kurallara uymayan kim var?
E) Bu sorumsuzlukla başarılı olabileceğini düşünüyor musun?

2.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi farklı bir çatışma

5.

çözme stratejisini yansıtmaktadır?

sonrası geribildirim verirken; durumu açıkça ifade etmekte, durumun kendisine etkisini ve bundan sonra-

A) Merak etme her şey senin istediğin gibi olacak.

ki süreçte öğrencisinden beklentisini söylemektedir.

B) Sözünden hiç çıkmayacağım, ne dersen yapa-

Öğretmenin geribildirimde kullandığı iletişim un-

cağım.

suru nedir?

C) Sen üzülme yeter, ben senin için yaparım.

A) Kapı aralayıcı

D) Sen ne dersen de ben yine bildiğimi okuyacağım.
E) Ne istedin de bugüne kadar yapmadım.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı
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9.

Derya Hanım, kızının da bulunduğu sınıfta sınav yap-

Gönül aynası saf olmalı ki; o arada çirkin suratı,  gü-

maktadır. Kızının sınavda kopya çekerken gördüğün-

zel surattan ayırabilesin.

de ne yapacağını şaşırır. Öğretmen gibi mi yoksa bir

Yunus Emre’nin bu sözü, insancıl yaklaşıma gö-

anne gibi mi tepki vermelidir?

re öğretmen – öğrenci iletişiminde aşağıdakiler-

Derya Hanım’ın yaşadığı bu durum, aşağıdakiler-

den hangisinin önemine örnek olarak verilebilir?

den hangisiyle daha iyi açıklanabilir?
A) Analitik davranış

A) Koşulsuz kabul

B) Empati

C) Tarafsızlık

D) Saydamlık

B) Rol çatışması

E) Sempati  

C) Kimlik karmaşası
D) Kimlik bunalımı
E) Günlük empati

10. Bir baba ve çocuğu arasında şu konuşma geçer;
Çocuk: Arkadaşlarımla futbol oynamaya gitmeyece-

7.

ğim

“Biz bu memlekette bir garip kuş idik, nereye gitsek

Baba: Sen severdin futbolu. Sorun ne?

itildik. Gerçi biz alışığız bir lokma ekmekle yetinme-

Çocuk: Sevmiyorum artık, benimle alay ediyorlar

ye. Ama o dönemde bir baktım ki, gardaş gardaşı vu-

Baba: Neler oldu, anlatır mısın?

ruyor. Almanya’ya gitmeye karar verdiğim günlerde

Çocuk: Geçen gün maçta gelen topa vurdum, top

bizi anlamamışlardı. Ayrı tutmuşlardı. Bizim en son

da bizi kaleye gol oldu. Herkes güldü bana

bu dünyanın meseleleri kalmaz.“
Neşet Ertaş’ın bu sözleri, aşağıdakilerden özellikle hangisinin önemini ortaya koymaktadır?
A) Tutarlılık

B) Saydamlık

C) Öz farkındalık

D) Koşulsuz kabul

A K A D E M İ

ondan öğrendik. Senle ben birbirimizi eşit görürsek

D E N İ Z İ

emmimiz, dayımız Pir Sultan’dır. Ayrım yapmamayı

Baba: Sana gülmelerinden rahatsız oldun, kendini
yetersiz hissettin.
Bu konuşma aşağıdakilerden hangisi için örnek
oluşturur?
A) Şimdi ve burada iletişim
B) Etkin dinleme
C) Bağlama

E) Kendini kabul

D) Ben dili
E) Saydamlık

8.

Yeni görece başlayan Burak Öğretmen öğrencilerine daha çok faydalı olabilmek için her dersi animasyonlarla anlatmak istemektedir. Bunun için bilgisa-

11. Musa Öğretmen ders esnasında sürekli sıra ar-

yarda animasyon dersleri alır, günün büyük bir bölü-

kadaşı ile konuşan öğrencisine;

münü animasyonlar hazırlayarak geçirir. Bir arkada-

I. Derste arkadaşlarınla konuştuğunda dersi sıkıcı

şının “Neden bu kadar uğraşıyorsun ki?” sorusu kar-

mı işliyorum diye düşünüyorsun.

şısında “Tüm öğretmenler arasında başarılı bir öğ-

II. Ders esnasında konuştuğunda arkadaşlarının

retmen olarak tanınmak, adımdan bahsettirmek isti-

dikkatini dağıtıyorsun.

yorum.” demiştir.

III. Ders esnasında konuştuğunda sınıf düzeni bo-

Burak Öğretmen’in davranış biçimi Maslow’a gö-

zuluyor, böyle davranmamalısın.

re öncelikle hangi ihtiyacını doyurmaya yöneliktir?

IV. Ders esnasında arkadaşla konuştuğunda öğrenmediğini görüyor ve üzülüyorum.

A) Güvenlik

ifadelerinden hangilerini kullanırsa “ben dili” kul-

B) Kendini gerçekleştirme

lanarak mesaj vermiş olur?

C) Ait olma

A) I ve II

D) Saygı
E) Fizyolojik

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı

B) I ve III

C) I ve IV

D) II ve IV                    E) II, III ve IV
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1.

4.

Çatışma çözme stratejilerinden ayıcık taktiğinde ki-

TEST - 1

İnsancıl yaklaşıma göre istenmeyen davranışların

şi kendi istek ve ihtiyaçlarından vazgeçer. Önemli

nedeni bireyin ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır. Bu

olan karşı tarafın beklentilerini karşılamak, ilişkiyi sür-

sebeple bireyi koşulsuz kabul etmek, koşulsuz say-

dürmektir. Verilen örnek durumda Canan hasta ol-

gı göstermek ve ona empatik bir yaklaşım sergileyip

masına rağmen karşı tarafın isteklerini düşünür ve

anlamaya çalışmak önemlidir. Yargılayıcı, suçlayıcı

karşılamaya çalışırsa bu stratejiye göre hareket et-

sorular ve ifadeler insancıl yaklaşıma uygun değildir.

miş olur.

Bireye kendini ifade etmesine fırsat vermek ve bunun için uygun bir ortam hazırlamak önemlidir. Bire-

(Cevap B)

yi konuşmaya yönlendiren B seçeneği uygun bir soru olacaktır.

Seçeneklerde verilen örneklerden D seçeneği hariç
ayıcık taktiği denilen kendi ihtiyaçlarından vazgeçip
tamamen ilişkiyi ve karşı tarafı gözeten bir yaklaşım
içermektedir. D seçeneğinde ise tamamen kendi isteklerine odaklanma karşı tarafın istek, görüş ve düşüncelerini dikkate almama söz konusudur. D seçe-

5.

Soruda açıklanan iletişim unsuru tam mesajdır. Tam
mesaj ben dili mesajına çok benzer. Aradaki fark tam
mesajda bireyden beklenen davranış yani ondan istediklerimiz de yer alır. Tam mesajın üç ögesi vardır.

A K A D E M İ

2.

D E N İ Z İ

(Cevap B)

• Algı: Durumu tanımlamak ve açıkça ifade etmek
• Duygu: Durumun yarattığı etki ve duyguyu ifade

neği köpekbalığı stratejisine uygundur.

etmek
• İstek: Bundan sonraki süreçte bireyden ne bek-

(Cevap D)

lendiğini belirtmek
(Cevap E)

6.
3.

Hepimiz gündelik yaşamda çok sayıda role sahibiz.

Saydamlık bireyin duygu ve düşüncelerini olduğu gi-

Örneğin bir öğretmen aynı zamanda anne-baba, kom-

bi, çarpıtmadan ifade etmesidir. Saydamlık bireyin

şu, arkadaş vb. rollere bürünmektedir. Bazı durum-

duygu, düşünce, söz ve eylemlerinin tutarlık içinde

larda birey aynı olay için birbiri ile çatışan iki farklı ro-

olmasıdır. Saydamlık dürüstlüktür. Mete annesine

le sahip olabilir. Örnek olayda kızını kopya çekerken

karşı hatasını kabul ederek dürüstçe duygu ve dü-

yakalayan Derya Hanım hem anne hem öğretmen

şüncelerini ifade etmiştir.

olduğu için rol çatışması yaşamıştır.
(Cevap B)

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı

(Cevap B)
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Karşımızdaki kişiyi yargılamadan ve eleştirmeden ol-

10. İletişimin en önemli unsurlarından biri de dinlemedir.

duğu gibi kabul etmek, saygı duymak, düşünce, fikir

Etkili iletişim için etkin dinleme gerekir. Etkin dinle-

ya da yorumlarda tümüyle zıt kutuplarda yer alsak

menin özünde karşıdakine saygı ve onu anlamaya

bile karşımızdaki kişinin duygularını anlama ve say-

çalışmak yani empati vardır. Soruda verilen diyalog-

gı gösterme, koşulsuz kabul olarak açıklanmaktadır.

da baba çocuğu ilgiyle dinlemekte ve onu anlamaya

“Ayrım yapmama, senle beni birbirimize eşit görme”

çalışmaktadır. Onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalıştığını son cümlede dile getirmektedir.

düşüncesi, bu anlayışa uygundur.

(Cevap B)

Bireyin statü ve başarı kazanma, takdir edilme, tanınma (ün) gibi ihtiyaçları, saygı ihtiyacı içerisinde
ele alınmaktadır. Fatih Öğretmen’in “Tüm öğretmenler arasında başarılı bir öğretmen olarak tanınmak,
adımdan bahsettirmek istiyorum.” şeklindeki açıklaması, saygı ihtiyacına vurgu yapmaktadır.
(Cevap D)

A K A D E M İ

8.

D E N İ Z İ

(Cevap D)

11. Ben dili mesajı iletişim devamını sağlayan bir iletidir.
Kişi karşısındakinin devranışlarının kendisinde oluşturduğu etkiyi dile getirir. Şu üç unsur ben dili mesajını oluşturur.
• davranış
9.

• davranışın kişiye etkisi

Bir kişinin açık, yalın, içten, samimi olması, “saydam-

• ortaya çıkan duygu ve düşünceler

lık” kavramına vurgu yapmaktadır. Yunus Emre “Gönül aynası saf olmalı ki” derken bu unsurlara vurgu

Bu açıdan II ve III numaralı kişiyi merkeze alan ve

yapmaktadır.

öğüt içeren mesajlar ben dili mesajı değildir.
(Cevap D)

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı

(Cevap C)
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OKUL GELİŞTİRME VE LİDERLİK
1.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim sistemimiz için

3.

Bu okul geliştirme modelinde okulu geliştirme, yeni-

geleceğe ışık tutan MEB 2023 Eğitim Vizyonu’nun

den yapılandırma bir sistem bütünlüğü içinde ve par-

temel amacını ifade etmektedir?

çaların birbirini etkilemesi biçiminde ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, şematik olarak aşağıda yer almak-

A) Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu

tadır.

donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime
sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek.
B) Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş

İçerk

Öğretm
Stratejler

İçerk

Öğretm
Stratejler

İçerk

Öğretm
Stratejler

Öğretm
Becerler

Sınıf
Yönetm

Öğretm
Becerler

Sınıf
Yönetm

Öğretm
Becerler

Sınıf
Yönetm

yurttaşlar yetiştirmek.
Hakkında bilgi verilen okul geliştirme modeli aşa-

C) Topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratı-

ğıdakilerden hangisidir?

cı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
D) Geniş bir dünya görüşüne sahip, kişilik ve teşeb-

A) P. Dalin ve H. G. Rolff’ ün Okul Geliştirme Mode-

büse değer veren bireyler yetiştirmek.

li

E) Bireyleri gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve bir-

B) M.Fullan, B.Benneu ve C.Bennett’in Okul Geliş-

likte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle

tirme Modeli

hayata hazırlamak.

C) Z. Selçuk’un 21.Yüzyılın Esnek Okul Modeli
D E N İ Z İ

D) Özne Yönelimli Okul Geliştirme
E) A. Balcı’nın Kurumsallaşmayı Esas Alan Geliş-

A K A D E M İ

tirme Modeli

4.

• Fikirler ve kavramlar üzerinde çalışabilme yeteneği
• Belirli bir tür iş veya faaliyet için sahip olunan uz-

2.
1

Yöneticilik

Liderlik

Durağan, görev

Dinamik, değişim odaklı

manlık bilgisi
• İnsanlarla beraber çalışabilme yeteneği

odaklı
2

Yönetim becerilerine ilişkin verilen bu özellikler/

Vizyon, yaratıcılık,

Emir verme, problem

tanımlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve-

motivasyon

çözme ve kontrol

rilmiştir?

3

Kısa dönem

Uzun dönem

4

Odağında örgütsel

Odağı insanların ihtiyaç-

amaçlar vardır

larıdır.

Yön belirlemek

Plan ve bütçe hazırla-

esastır

mak esastır.

5

A) teknik beceri – insan ilişkileri becerisi – kavramsal beceri
B) kavramsal beceri – teknik başarı – insan ilişkileri becerisi
C) kavramsal beceri – insan ilişkileri becerisi – tek-

Yöneticilik ve liderlik kavramlarına ilişkin verilen

nik beceri

bu şemada hangi maddelerde yanlışlık yapılmıştır?

D) teknik beceri – kavramsal beceri – insan ilişkile-

A) Yalnız I

B) Yalnız II

ri becerisi

C) Yalnız IV

E) insan ilişkileri becerisi – teknik beceri – kavram-

D) II ve IV                E) II, III ve IV

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı

sal beceri
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İzleyicilerin liderin kişilik özelliklerini ve davra-

8.

nışlarını kendilerine örnek alma ve ona benzeme

Yönetici becerilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

istekleri liderlerin kullanabileceği güç kaynaklarından hangisiyle ilgilidir?

A) Kavramsal becerinin en önemli olduğu yönetim

A) Referans olma gücü

B) İnsan ilişkileri becerisi her kademedeki yönetici-

kademesi alt yönetim kademesidir.

B) Ödüllendirme gücü

ler için eş öneme sahip bir beceridir.

C) Politik güç

C) Kavramsal beceri ileriyi görme vizyon oluşturma
ve bunu aktarabilme ile ilişkilidir.

D) Bağlantı gücü

D) Teknik becerilerin önemi alt kademe yönetim po-

E) Meşru güç

zisyonlarından üst kademe yönetim pozisyonlarına doğru giderken azalmaktadır.

6.

E) Teknik beceri yöneticinin uzmanlık alanına ilişkin

Aşağıdakilerden güç kaynaklarından hangisi yan-

teknik bilgisi ile ilgilidir.

lış açıklanmıştır?
A) Mantıksal ikna gücü liderin organizasyon içi ve
dışında güçlü ve önemli kişilerle olan bağlantısına dayanmaktadır.

9.

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

örnek olur, ona benzemek isterler.
D) Karizmatik güç liderin kişisel çekiciliği ve uyandırdığı hayranlık duygusuna dayanmaktadır.
E) Meşru güç, pozisyon gereği alabileceğimiz kararları belirlemektedir.

A K A D E M İ

C) Referans olma gücüne sahip liderleri izleyiciler

D E N İ Z İ

B) Uzmanlık gücü liderin derin bilgi ve tecrübesine
dayanır.

MEB’in 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ne ilişkin aşa-

A) Okul gelişim modeli, 2023 Eğitim Vizyonu belgesi ile ön plana çıkmıştır.
B) Vizyon belgesinde öğrencileri merkeze alan, girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, öğrenme
ile ilgili tüm aktörleri içinde barındıran okullar geliştirilmesi ilk ifade olmuştur.
C) Temel amaç, bilime ve kültüre meraklı, çağın gerektirdiği becerilerle donanmış nitelikli, başarılı

7.

ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

Bu okul geliştirme modelinin temelinde personel ge-

D) Okul gelişim modeli, 2023 Eğitim Vizyonu belge-

liştirme, öğretim/ ders geliştirme ve örgüt geliştirme

sinde, eğitim yönetimini doğrudan ilgilendiren

boyutları vardır. Okul gelişiminden beklenti ise bu bo-

alanlar içerisinde ilk olarak ifade edilen kavram-

yutların entegrasyonunun yaratacağı sinerjidir. Bir

dır.

başka ifadeyle, bu okul geliştirme modelinde bu sorunlara çözüm bulmak vardır. Bunun için de ‘’perso-

E) Vizyon belgesiyle, okul temelli bir anlayıştan vaz-

nel geliştirme’’, ‘’öğretim/ ders geliştirme’’ ve ‘’örgüt

geçilmiştir.

geliştirme’’ çalışmaları modelin temel üç bileşenidir.
Bu parçada sözü edilen okul geliştirme modeli
aşağıdakilerden hangisidir?
10. Aşağıdakilerden hangisi Beş Büyük Kişilik Özel-

A) M.Fullan, B.Benneu ve C.Bennett’in Okul Geliş-

liği modelinin beş temel eğiliminden biri değil-

tirme Modeli

dir?

B) Özne Yönelimli Okul Geliştirme

A) Duygusal denge/dengesizlik

C) P. Dalin ve H. G. Rolff’ ün Okul Geliştirme Mode-

B) Dışadönüklük

li
D) Z. Selçuk’un 21.Yüzyılın Esnek Okul Modeli

C) Açıklık

E) A. Balcı’nın Kurumsallaşmayı Esas Alan Geliş-

D) Uyumluluk

tirme Modeli

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı

E) Karizma
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1.

4.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı; çağın

TEST - 1

Katz’ın 1955 yılında yaptığı araştırmasına göre yö-

ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanı-

neticilerin üç temel beceriye sahip olması gerekmek-

mı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kül-

tedir. Bunlar; teknik, insan ilişkileri ve kavramsal be-

türe meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiş-

cerilerdir.
• Teknik beceri; belirli bir tür iş veya faaliyet için

tirmektir.

sahip olunan uzmanlık bilgisidir.

(Cevap A)

• İnsan ilişkileri becerisi; insanlarla beraber çalışabilme yeteneği ile ilişkilidir. Yöneticinin çalışanlarıyla, iş arkadaşlarıyla, üstleriyle etkili iletişim kurmasına, bir arada etkin bir şekilde çalışabilmesine bağlıdır.
• Kavramsal beceri; fikirler ve kavramlar üzerinde çalışabilme yeteneğidir. Kavramsal becerisi
gelişmiş bir yönetici organizasyonu şekillendirecek fikirler üzerinde konuşmak, çeşitli hipotezler
geliştirmek, vizyonu yaratmak ve aktarmak gibi
konularda oldukça rahattır.
(Cevap B)

kin verilen şemada II ve V numaralı maddelerde yanlışlık yapılmıştır. Çünkü “vizyon, yaratıcılık, motivasyon ve olumlu iş tutumları” liderliğin özelliklerindendir. Ayırıcı liderlik “yön belirleme” sanatıdır.
(Cevap D)

D E N İ Z İ

Yöneticilik ve liderlik kavramlarının özelliklerine iliş-

A K A D E M İ

2.

5.

Öncülde referans olma gücüne ilişkin bilgi verilmiştir. Liderlerin kullanabileceği farklı güç türleri aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir;
• Meşru Güç
• Zorlayıcı Güç

3.

• Ödüllendirme Gücü

M.Fullan, B.Benneu ve C.Bennett’in Okul Geliştirme

• Referans Olma Gücü

Modelinde okulu geliştirme, yeniden yapılandırma bir
sistem bütünlüğü içinde ve parçaların birbirini etkile-

• Karizmatik Güç

mesi biçiminde ele alınmaktadır.

• Uzmanlık Gücü
• Bilgi Gücü
• Mantıksal İkna Gücü

Sınıf ve Okul Gelştrmek İçn Karşılaştırmalı Br Çerçeve

• Güvenilirlik Gücü
• Bağlantı Gücü

İçerk

Öğretm
Stratejler

İçerk

Öğretm
Stratejler

İçerk

Öğretm
Stratejler

Öğretm
Becerler

Sınıf
Yönetm

Öğretm
Becerler

Sınıf
Yönetm

Öğretm
Becerler

Sınıf
Yönetm

• Politik Güç
• İlhan Verme Gücü
• Dönüştürücü Güç

(Cevap B)

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı

(Cevap A)
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9.

B, C, D ve E seçeneklerindeki ifadeler doğrudur. Man-

Okul gelişim modeli, 2023 Eğitim Vizyonu belgesi ile

tıksal İkna Gücü: Liderin örgütsel çıktılar hakkında

ön plana çıkmıştır. Vizyon belgesinde öğrencileri mer-

neyin önemli olduğuna ilişkin inancına dayanmakta-

keze alan, girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlayan,

dır. Lider bu inancı doğrultusunda rasyonel argüman-

öğrenme ile ilgili tüm aktörleri içinde barındıran okul-

lar ve olgusal kanıtlar kullanarak astlarını etkileme-

lar geliştirilmesi ilk ifade olmuştur. Temel amaç, bili-

ye çalışmaktadır.

me ve kültüre meraklı, çağın gerektirdiği becerilerle
donanmış nitelikli, başarılı ve mutlu bireyler yetiştir-

(Cevap A)

mektir (MEB, 2018). Okul gelişim modeli, 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde, eğitim yönetimini doğrudan
ilgilendiren alanlar içerisinde ilk olarak ifade edilen
kavramdır. Vizyon belgesiyle, okul temelli bir anlayışa geçiş hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, okul sahip olduğu veya olmak istediği kültür ile kendi imajını kendisi oluşturabilecektir. Temel gerekçe ise her okulun
kendine has çevre, kültür ve ihtiyaçlara sahip olmasıdır. Bu şekilde, okulun, bulunduğu çevrenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ürün çıkaracak hale gel-

7.

mesinin önemi ön plana çıkmıştır. 2023 Eğitim Viz-

P. Dalin ve H. G. Rolff ‘ün okul geliştirme modelinin

yonu belgesinde, bölgesel ve yerel farklılıklar doğ-

temelinde personel geliştirme, öğretim/ ders geliştir-

rultusunda önceliklerin belirlenmesinin en önemli kri-

yaratacağı sinerjidir.

P. Dalin ve H. G. Rolff’ün okul geliştirme modelinde bu sorunlara çözüm bulmak vardır. Bunun için de “personel geliştirme”, “öğretim/ ders

ter olduğu belirtilmiştir.
(Cevap E)

A K A D E M İ

minden beklenti ise bu boyutların entegrasyonunun

D E N İ Z İ

me ve örgüt geliştirme boyutları vardır. Okul gelişi-

10. Son yıllarda artan bir eğilim de kişiliği oluşturan te-

geliştirme” ve “örgüt geliştirme” çalışmaları mo-

mel faktörler üzerinden başarılı liderlerin kişilik özel-

delin temel üç bileşenidir.

liklerini ölçmektir. Kişiliği oluşturan temel faktörleri in-

(Cevap C)

celeyen çalışmalardan biri de Beş Büyük Kişilik Özelliği modelidir. Bu modele göre kiliği belirleyen beş temel eğilim aşağıdaki gibidir:
• Duygusal denge/dengesizlik (nevrotiklik): Öfke, endişe, bunalım, alınganlık gibi olumsuz duy-

8.

guları kolayca yaşama eğilimidir.

Beceriler her ne kadar ‘yönetim becerileri’ olarak anıl-

• Dışadönüklük: Pozitif enerji, olumlu duygular ve

sa da liderlik süreci için de önemli olduğu göz ardı

başkalarının desteğini, teşvikini arama eğilimidir.

edilmemelidir. 1980’lere kadar yöneticiler ve liderler

• Açıklık: Bilinçli, yaratıcı, meraklı, hayalperest,

arasında net bir ayrım yapılmamakta olduğundan,

anlayışlı olma; sanata, değişik hislere, macera-

söz konusu beceriler işletme yönetiminde amaçların

ya, sıra dışı fikirlere ve çeşitli deneyimlere ilgi

gerçekleştirilmesinden sorumlu bireyler (etkili lider-

duyma eğilimidir.

lik sergileyebilen yöneticiler) için değerlendirilebilir.

• Uyumluluk: Karşı olmaktan çok anlayışlı ve yar-

Günümüz iş dünyasında da benzer şekilde, alt ka-

dıma hazır olma; kabul etme, güven duyma ve

demelere liderler icin teknik becerinin, üst kademe

korumacı olma eğilimidir.

liderler için kavramsal becerinin öneminin arttığını;

• Sorumluluk: Kendiliğinden olan yerine planlı ha-

kademe fark etmeksizin tüm liderler için insan ilişki-

reket etme, kararlı olma, öz disiplin gösterme,

leri becerisinin önem taşıdığını söylemek mümkün-

başarı için azimli olma, güvenilir olma ve sorum-

dür.

luluğu üstlenen davranışlar sergileme eğilimidir.
(Cevap A)

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı

(Cevap E)
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