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TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SORUNLARI VE ÖNERİLERİMİZ 

Öğretmenlerin toplumun gelişmesinde etkin rol üstlenmesi gerekir. Bunun eğitimsel temeli 
olan yetiştirme programı, hem alanda iyi yetişmeyi hem de öğrenciler için öğrenme ortamının 
düzenlenmesinde bütünleşmiş, etkin ve donanımlı bir toplumsal-kültürel ve eğitimbilimsel içeriği 
taşımalıdır. Ancak, kuramsal ve uygulamalı olarak bütünleşmiş bir öğretmen yetiştirme programı 
öğrencilerin öğrenmesini özgürleştirebilir. Bu sayede bireylerin nitelik kazanması, kişiliğin çok 
yönlü gelişmesi, toplumdaki eşitsizlikleri aşan bir eğitim alanının oluşturulması, eşit öğrenme 
fırsatları yaratılması, eşitliği geliştirici yeni öğrenme çevrelerinin geliştirilmesi, toplumun ve kişinin 
başlı başına bir değer olarak benimsenmesi olanaklı olabilir. 

Eğitim ve öğrenme sürecinin etkin oluşturucusu olan öğretmen, donanımlı bir eğitim 
ortamında çalışabilmesi için gerekli eğitsel altyapıyı hem tutum hem bilgi düzeyinde 
edinebilmelidir. Bu da eğitim sürecinin nitelikli olmasını gerekli kılmaktadır. Eğitimde ortaya çıkan 
çok yönlü etkiler, eğitim sisteminin niteliğini de sorgular hale getirmiştir. Bu yönde gelişen 
tartışmalar, öğretmenin işlevleri konusu, 30 Eylül - 5 Ekim 1996 tarihleri arasında Cenevre’de 
gerçekleştirilen UNESCO uluslararası eğitim konferansında da gündeme gelmiştir. 

Öğretmen; insansal değerleri gelişmiş, topluma önderlik eden, bilimsel düşünen, toplumsal 
ve siyasal olarak etkin, insan ilişkilerinde özgecil, sorun çözmeye yatkın, öğrencilerin sosyal ve 
kültürel durumlarını kavrayan, var olan eşitsizlikleri sorgulayıcı ve mücadeleci, alanında uzman bir 
kişidir. 

Artık, kişiler ve kimliklerin her yerde hareket halinde olduğu bir dünyada, eğitimin ulusal 
ceplere sıkıştırılması, eğitim ortamının herkesin katıldığı zengin bir öğrenme ve paylaşım ortamına 
dönüşmesini engellemektedir. Kendi geçmişlerini zenginliğin üreticisi haline getirerek, içinde 
bulunduğu gerçekliği kavrayan etkin dünya yurttaşı yetiştirme zorunluluğu, eğitim ve öğrenme 
sürecinin temel ilkesi haline gelmektedir. Nitekim UNESCO’nun “Barış Yolu” için 2000 yılında 
başlatılan Uluslararası Eğitim Sistemi Pilot Projesi’nde (IESPP) uygulamaya koyduğu anlayış, 
öğretmenlik mesleği açısından ortak bir zemin arayışı olarak yorumlanabilir. UNESCO’nun bu 
projesinde öğretmende bulunması gereken nitelikler aşağıda özetlenmiştir; 
 

1) Barış, insan hakları ve demokrasiyi ilerletmeye kararlı, 

2) Düşünsel, estetik, duygusal, bedensel ve ahlaki tüm güçlerini geliştirecek olanaklara ulaşma 
hakkını kabul eden, 

3) Uluslararası, çok uluslu bir çevrede insanların karşılıklı zorunlu ilişkilerini kabul eden, öteki 
kültürlere saygılı yurttaşlar olarak eğitilme sorumluluğunu ve çatışmaları barışçıl biçimde 
çözümleme gereksinimi duyan, 

4) Geliştirilebilir, açık bir geleceği olan dünyayı güvence altına almanın yolunun barışçı 
etkinliklerden geçtiğinde kararlı, toplumsal ve fiziksel çevresine karşı sorumluluklarının 
bilincinde olan, 

5) Teknolojik ve toplumsal değişmelere ve bunların sonuçlarına karşı eleştirel bir anlayış 
geliştirmiş olan, 

6) Öğrenmek için yaşam boyu çalışma alışkanlıkları, ölçütleri ve davranışlarına sahip olan, 

7) Doğru ve sağlıklı karar vermek için kendine güvenli, bağımsız, saygılı ve gönüllü olan bir 
anlayışı benimseyen öğretmenler, 

etkin dünya yurttaşlarını yetiştirerek, barış içinde bir dünya için Barış Yolu’nu açacaklardır. 
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1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43’üncü maddesinde, 
“Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir 
ihtisas mesleğidir” denilmektedir. Bu Yasa ile öğretmenliğin tanımı yeniden yapılmış, her 
seviyedeki öğretmenin yüksek öğrenim görmesi ilkesi ön plana çıkarılmış ve buna göre öğretmen 
yetiştiren kurumların lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere imkân 
verecek şekilde yeniden düzenlenmesi karara bağlanmıştır. Bu hükümler çerçevesinde 1974-75 
öğretim yılında, köklü bir geçmişe ve deneyime sahip İlköğretmen Okullarının bir bölümü işlevlerini 
yitirerek 3 yıllık “Öğretmen Lisesi” hâline getirilmiş, diğerleri ise kapatılmıştır.  

Öğretmen yetiştirme geleneğinin kalıntıları olan öğretmen liseleri, sonraki yıllarda üniversite 
öncesi öğretmen yetiştirmede öğretmenliğe hazırlayıcı bir basamak olarak değerlendirilmeye 
başlanmıştır. Belli meslek alanlarına ön hazırlayıcı bir üniversite öncesi eğitim, günümüzde eğitim 
fırsat ve olanaklarının özgürleştirilmesi açısından yeniden ele alınmalıdır. Zira bütün meslekler için 
ön hazırlık iddia edilebilir. Günümüz eğitiminin vazgeçilmez bir gereği haline gelen, kişiliğin çok 
yönlü gelişmesi ile bu durumu bağdaştırmak olanaklı değildir. Ayrıca, öğretmen yetiştiren 
kurumlara öğretmen liselerinin dışından gelme yolu açıksa, öğretmenliğe hazırlayıcı bir eğitimin 
esprisi kalmamaktadır. Burada önemi göz ardı edilemeyecek olan uygulama, eğitim fakültelerinden 
mezun olanların öğretmenliğe atanmasının güvenceye alınmasıdır. Ancak bu yolla mesleğe yönelim 
ve yoğunlaşma gerçek bir temel kazanacaktır.  

Diğer yandan, lise ile üniversite arasında kurulan doğrudan bağlantı, toplumsal açıdan 
çıkmazlara yol açtığını İmam-Hatip Liseleri örneğinde yaşanan sorunlarla kendini göstermiştir. Kaldı 
ki, günümüzün üniversite eğitimi mesleki güvenceler sunmaktan da uzaklaşmıştır. Bu durum, 
meslek içinde, uygulamada sosyalleştirme ve mesleğe hazırlanma uygulamalarını daha da zora 
sokmaktadır. Bu da öğretmen liselerinin öğretmenliğe hazırlayıcı işlevlerini sorgulanır hale 
getirmektedir. 

Bir toplumun gelişmesinde, bilginin, eğitimin ve teknolojinin rolü temel önem taşımaktadır. 
Geçmişte olduğu gibi, çağımızda da tüm toplumlar kendi eğitim sistemlerini nasıl daha üst 
seviyelere ve niteliğe kavuşturabileceklerinin ve nasıl daha bilgili ve nitelikli öğretmen 
yetiştirebileceklerinin araştırmalarını yapmakta, diğer toplumların eğitim sistemlerini 
incelemektedir. 

Tarihin her döneminde öğretmenlere değişik görevler yüklenmiştir. Yüklenen görev 
toplumların yapısına, zamana, toplumsal üretim tarzına, egemen ilişkilerin ihtiyacına göre değişiklik 
göstermiştir. Ülkemizde de öğretmenlerimize geçmiş dönemlerde yüklenilmeye çalışılan farklı 
görevler olmuştur. Örneğin Osmanlı Döneminde, öğretmenlerin toplumu dini yönden 
bilgilendirmelerinin yanında sisteme itaatkâr olmalarını da öğretmeleri görevi yüklenmişti. Ya da 
Cumhuriyetin ilk yıllarında öğretmenlere Devrimlerin halka anlatılması ve benimsemelerinin 
sağlanması gibi görevler yüklenmiştir.  

Günümüzde öğretmenlerin toplumsal sorumluluk içinde hareket etmesi, evrensel değerlerin ve 
insanın geliştirilmesi yönünde çaba ve özveri göstermesi vazgeçilmez bir görev haline gelmiştir. 
Ayrıca, toplumun yararı için öğretmenlerin kendi emeğinin sonuçları için de mücadele eden 
emekçiler oldukları bilincinde olmalarının önemi de açıktır. Ayrıca, eğitim teknolojileri ve iletişim 
alanında yaşanan gelişmelerin eğitim sürecine getirdiği değişim, öğretmenin eğitimci kimliğini 
ortadan kaldırarak öğretim ve kolaylaştırıcı yönünü öne çıkarmıştır. Bu durum öğretmenlerin 
mesleki niteliklerini yeniden değerlendirmeyi zorlamaktadır.  

Toplumsal aktörlerin çeşitlenmesi ve iletişimin dünya düzeyinde etkileşim yollarının açılması, 
öğretmenlerin özlük hakları mücadelesini zorlarken, geleneksel görevleri aşındırmakta ve 
toplumsal gelişmede oynadıkları rolü zayıflatmaktadır. Bu gelişmeler öğretmenin toplumsal 
sorumluluğundan kaçmasının bir yolu olarak görülmemeli; tersine hem kendi emeğinin sonuçlarını 
hem de geleneksel ve toplumsal görevlerini çok yönlü olarak yürütme sorumluluğunda olmalıdır.  
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Çağımızın gerektirdiği insanı yetiştirmek için öğretmenlerin eğitim biliminin zenginleştirdiği bir 
ortamda ve onun gereklerine uygun olarak yetiştirilmesini gerektirmektedir. Öğretmen yetiştirme 
süreci, bütün dünyada ülkelerin özel tarihsel gelişiminin özelliklerini yansıtır. Ülkemizde de 162 
yıllık öğretmen yetiştirme süreci ekonomik gelişmelere bağlı değişmelere uğramakla birlikte Köy 
Enstitüleri gibi özgün deneyimler yanında, diğer ülkelerle ortak biçimde “öğretmen okulu” 
geleneğini paylaşmaktadır. 1980 sonrası, dünyadaki diğer uygulamalar gibi, “öğretmen okulu” 
geleneğine son verilmiş ve öğretmen yetiştirme üniversiteler içinde yürütülmeye başlanmıştır. 
 
Günümüzde Öğretmen Yetiştirmenin Öncelikli Sorunları 
 

Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen yetiştirme programlarını birbirine bağlayan Okul 
Deneyimi (1, 2) ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin sayısı, süresi ve kredisini arttırmıştır. Bu 
dersler ile öğretmen adaylarının kendi deneyimlerini özümsemesi, ders dışı çalışmalarının 
fakültedeki çalışmaları ile ilişkilendirilmesi bunların, öğretim elemanları, uygulama öğretmenleri ile 
işbirliği yapması ve tartışılması hedeflenmiştir. 

Eğitim etkinlikleri; öğrenci, öğretmen, yönetici ve velileri içine alan bir kare oluşturur. Eğitim, 
özde bir etkileşim işidir ve temeli iletişimdir. İletişim olmadan, kurulmadan etkileşimin sağlıklı 
olabilmesi, yürütülmesi çok güçtür, hatta mümkün değildir. 

Bugün, çok değişik etkiler altında bulunan ve yönlendirilen insan ya da insan gruplarıyla gerçek, 
doğru, nitelikli bir etkileşimin kurulabilmesi, hemen herkes, özellikle öğretmenler için çok yönlü 
etkileri değerlendirebilme yeterliliği ve iletişim becerileri edinmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla; 
öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin her düzeydeki öğretim programlarında psikoloji, 
sosyoloji, felsefe, antropoloji ve bunların eğitimi temel alan dallarının (eğitim psikolojisi, sosyal 
psikoloji, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, eğitim antropolojisi) yer alması gerekirken uygulamaya 
konulan son pedagojik formasyon programından çıkarılmaları düşündürücüdür. 

Bu akademik yetişme sorunları yanında, ekonomik ve sosyal bakımdan yetersiz koşullar altında, 
öğretmenlerin eğitim sürecine yoğunlaşabilmeleri olası değildir. Temel ihtiyaçlar üzerinde 
odaklanan öğretmen ilgisinin eğitim sürecinin çok yönlü sorunlarına hâkim olmada yaratacağı 
olumsuz etki, öğretmen yetiştirmede çok iyi modeller geliştirilse bile, öğretmenin niteliğini dolaylı 
olarak etkilemeye devam edecektir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme olgusu her zaman çalışma 
koşullarından bağımsız olarak düşünülmemelidir. 

Ülkemizde okul öncesi eğitimin önemi yeni anlaşılmaya başlamıştır. Var olan açıklar kadrosuz 
usta öğretici adı verilen kişilerce kapatılmaya çalışılmaktadır. Yine bu alanda öğrencilerin yaş 
seviyelerine uygun ortamlar yeterince bulunmamaktadır. Bu alanda çözüm için uygun olan 
yerlerde anaokullarının sayısının artırılması yanında ilköğretim okulu bünyesinde açılan ana 
sınıflarına ağırlık verilmelidir. Ayrıca bu alanlarda görevlendirilecek öğretmenlerin akademik 
eğitimlerinin yanı sıra alanları konusunda da pedagojik eğitim almaları, uygulamalarını daha uzun 
süreli olarak yapmaları gerekmektedir. 

İlköğretimin birinci kademesine yetişen öğretmenlerin bilgiyi ve teknolojiyi kullanmalarının yanı 
sıra akademik eğitimlerinin çağın gereklerine uygun şekilde olması ve eğitimbilimsel yetişmenin 
tam anlamıyla sağlanması gerekmektedir. 

İlköğretim ikinci kademesi ve liselerde görev alacak öğretmen sayıları ve nitelikleri hızla 
artırılmalı, okullar çağın gerektirdiği donanımlara kavuşturulmalıdır. Bu alanda yetişecek 
öğretmenlerin akademik bilgileri derinleştirilmeli, kendi alanları ile ilgili olarak bilgiye ulaşmalarının 
önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Teknoloji ile yakın ilişki içerisinde olmaları ve yeni bilgilere 
kavuşmaları için sürekli bir hizmet içi eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir. 

Bugün öğretmenin yetişmesini etkileyen pek çok sorun devam etmektedir. Bunlar şöyle 
özetlenebilir: 
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1) Ülkemizde öğretmen yetiştirme politikası devamlı değişkenlik göstermiş, ülke gerçeklerini ve 
teknolojik gelişmeleri de gözeten, oturmuş bir öğretmen yetiştirme politikası ve öğretmen 
yetiştirme kimliği oluşturulamamıştır. Bu durum deneme tahtası durumuna düşen öğretmen 
adaylarının her yönüyle donanımlı ve nitelikli olarak yetişmelerini olumsuz olarak etkilemiştir. 

2) Değişken ve denemeli bir sistem içinde yetiştirilen öğretmenler, mesleğin niteliğinin düşmesine 
ve kamuoyunda statülerinin zayıflatılmasına neden olmuştur. 

3) Bu gün öğretmen yetiştiren fakülteleri tercih eden öğrenciler, öğretmenlik mesleğini 
sevdiklerinden ve benimsediklerinden değil, diğer fakültelere göre istihdam olanağını daha 
avantajlı gördüklerindendir.  

4) Eğitim fakülteleri yeterli sayı ve nitelikte öğretim elamanından yoksun bulunmaktadır. 

5) Öğretmen yetiştirme programları gerekli mesleki bilgi, pedagojik formasyon ve genel kültür 
boyutlarının tümünü içermemektedir. 

6) Eğitim fakültelerinde öğretmenin esas işlevi ve görevi olan öğretim uygulamasına yeterince ve 
gerektiği biçimde yer verilmemektedir. 

7) Öğretmenin mesleği içinde gelişmesini, nitelik kazanmasını ve eğitim alanındaki teknolojik 
gelişmeleri yakalamasını sağlayacak meslek içi eğitim çalışmalarına gerekli önem verilmemektedir. 
Yapılanlar da göstermelik ve ben yaptım oldu anlayışından öte gitmemektedir. 

8) Günümüzde öğretmen olmaya tesadüfen ya da ailesinin isteğiyle karar veren çok sayıda  

kişi vardır. 

9) Eğitim sırasında alınan derslerin eksik olduğu gözlemlenmektedir. 

10) Eğitim sırasında yapılan staj yetersiz olmaktadır. 

11) Meslek yaşamı boyunca hizmet içi eğitime katılmak isteyip de bundan yararlanamayan çok 
sayıda öğretmen olduğu gözlenmektedir. 

12) Öğretmenlerin büyük bir bölümünün toplu etkinliklere (seminer, konferans vb.) katılarak 
kendilerini geliştirme istekleri olduğu halde, bunun sağlanamadığı gözlenmektedir. 

13) Okul idarelerinin zorluk çıkarmaları, bürokratik engeller, okulların araç-gereç bakımından 
yoksun oluşu ve sınıfların kalabalık oluşu gibi engeller öğretmenlerin ilk etapta karşılaştığı güçlükler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Eğitim Fakültesi mezunları atanmak için beklerken Fen, Edebiyat Fakültesi mezunlarına tezsiz 
yüksek lisans karşılığında öğretmen olabilme hakkının tanınması da öğretmen yetiştirme 
konusunda AKP’nin popülist politikasını ortaya çıkarmaktadır.  

Eğitim fakülteleri, ana işlevi öğretmen yetiştirmek olan yükseköğretim kurumlarıdır. Bu 
kurumlarda öğrenim görenler; öğretmenliğe sadece genel kültür, özel alan bilgisi açısından 
hazırlanmakla kalmazlar; psikolojik açıdan hazırlanmayı da içeren eğitbilimsel biçimlenme 
(pedagojik formasyon kazanma) olanağına da kavuşurlar. Öğretmen olarak atanmanın koşulu 
olarak öne sürülen KPSS ile meslekte niteliğin arka plana itilmesi sonucu yaratılmış, kamu yararı ve 
hizmetin gerekleriyle bağdaştırılamayacak politikalar izlenmiştir. 

Öğretmen yetiştirmenin üniversite eğitiminin kapsamına alınmasıyla birlikte, öğretmenlik 
mesleği daha fazla etkenin etkisi altına girmiştir. Bu süreç, öğretmenin araştırma ve geliştirme 
sürecine katılmasını diğer eşdeğerleriyle (tıp, hukuk, mühendislik gibi) birlikte zorunlu hale 
getirmiştir. Bir yandan yeni bilgi ve donanım diğer yandan kendi deneyimi içinde öğretmenin 
sürekli öğrenmesini ve mesleki nitelikleri ile öğrenme sürecine katılanların kişisel ve toplumsal 
özellikleri arasında dinamik bir katılımı gerekli kılmaktadır.  
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Var olan uygulamada okul ortamının, öğretmenler için de gerçek bir öğrenme süreci olabilmesi 
için öğretmen yetiştiren kurumlarla okul ortamı arasında karşılıklı bir öğrenme sürecini inşa etmek 
gereklidir. Artık yalıtık ortamlar yerine iç içe geçmiş eğitimsel süreç, etkileşimli ve praksis içinde bir 
öğrenme sürecini vazgeçilmez hale getirmiştir.  

Türkiye’de eğitim ortamları içindeki ve bunlar arasındaki etkileşime baktığımızda yetersizlikler 
dikkat çekmektedir. Okul ortamı bürokratik bir yapı olarak düzenlenmiş olduğundan içinde bilgi 
üretmeye ve paylaşmaya elverişli bir ortam sunamamaktadır. Öğretmen yetiştirme programları da 
zaten okul ortamını ve öğretmeni araştırmacı bir nitelikle tanımlamamaktadır. Öğretmenler, hakim 
anlayışla “bilgi aktarma öğretimi” çerçevesi ile sınırlandırılmaktadır. Oysa eğitimin etkin bir 
değişme olanağı oluşturabilmesi için öğretmenin kendini geliştirebileceği bir ortam ve araştırma 
kültürü temelinde yetişmesi zorunludur. 

Okulların, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları için birer öğrenme merkezi haline 
dönüştürülebilmesi amacıyla gerekli teknolojik alt yapı ve bilincin oluşturulması için hazırlık 
çalışmalarının başlatılması yaşamsaldır. Bu amaçla öncelikle gerekli teknolojik alt yapı fiziksel 
olarak hazır hale getirilmelidir. Ancak bu alt yapıyı işletecek ve kullanacak kişilerin teknoloji 
okuryazarı haline getirilmesi gerekmektedir. İşyerinde öğrenme kavramı ağırlıklı olarak etkileşimli 
uzaktan eğitim ve öğrenmeye dayalı olacağından yukarıda sözü edilen teknolojik alt yapının 
hazırlıklarına başlanması yaşamsal bir öneme sahiptir.  
 
Sonuç olarak; Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 yılı strateji raporunda “Öğretmen arz ve talebi 
arasında olması gereken denge arzu edilen düzeyin altındadır” diyerek sorunun altını çizmiştir. 
Öğretmen yetiştirmenin sorunları çok yönlü bir özellik göstermekle birlikte, öğretmenin toplumsal 
ve kamusal sorumluluk içinde iyi bir eğitim ortamının geliştiricisi olması, ortak bir kültürel temel 
olarak niteliklerinin belirginleşmesini ve benimsenmesini gerekli kılmaktadır. Bu açıdan aşağıda 
belirtilen nitelikler öğretmenlerin iyi yetişmesi için aşağıda sıraladığımız temel ilke ve önerilerimiz;  
 
♦ İnsanlığın evrensel değerleri ile donatılmış olmalıdır. 

♦ Bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeleri her yönüyle izleme ve insanlık yararına 
değerlendirebilme sorumluluğuna sahip olmalıdır. 

♦ Eğitimde bilim ve aklın, toplumsallığın önemini kavramalıdır. 

♦ Kültürlere ve farklılıklara saygı içinde, ayrımcılığa karşı etkin bir sorumluluk içinde hareket 
etmelidir. 

♦ Öğrencilerin kişiliğinin çok yönlü gelişmesine uygun ortam ve fırsatların sağlanmasında etkin 
olmalıdır.  

♦ Bilginin metalaşması karşısında tavır alan, paylaşımcı bir kültürün yaratıcısı olmayı ilke 
edinmelidir.  

♦ Eğitimde dilin doğru ve etkin kullanımı ile iletişimi, öğretmenliğin temeli sayan bir anlayışa 
sahip olmalıdır.  

♦ Yalnızca kendi yaşamı için değil, iyi bir eğitim ortamının, öğretmenin kendi eyleminden 
gelişebileceğinin bilincinde olarak örgütlü toplumsal mücadelenin içinde olmanın gereğini 
yerine getirmelidir.  

♦ Geleceğin öğretmeni, öğrencilerin çok yönlü gelişimini hedefleyen toplumsal bir anlayışla 
yetiştirilmelidir.  

♦ Öğretmenlik mesleği, diğer meslekler gibi rutin bir nitelik taşımadığı için yetiştirme sürecinin 
eğitimin toplumsal ve psikolojik temellerine uygun hale getirilmesi zorunludur.  
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♦ Dünya Bankası’nca finanse edilen, 1997’den itibaren Türkiye’ye dayatılan “öğretmen 
yetiştirme sistemi” yeniden değerlendirilmeli, Türkiye’nin öğretmen yetiştirme deneyimini ve 
yerel farklılıkları dikkate alan özgül bir öğretmen yetiştirme sistemini kurmak için gerekli 
çalışmalara ivedilikle başlanmalıdır.  

♦ Öğretmenlik mesleği, öğretmenin insanın yetişmesine katkıda bulunmayı gerektirdiğinden 
farklı toplumsal ve kültürel özelliklere sahip öğrencilerin katılımını ve benlik saygısını dikkate 
alan bir anlayışı oluşturacak biçimde düzenlenmelidir.  

♦ Öğretmenlerin farklı kültürleri anlama, zengin ve karşılıklı anlam üretme becerilerini ve 
tutumlarını geliştirmeleri ve öğrenme ortamını daha etkin olarak düzenleyebilmeleri için 
hizmet içi eğitim süreçleri zenginleştirilmelidir.  

♦ Öğretmenlik eğitimi, mesleki güvenceye dayanmadığı takdirde eğitim sürecine 
yoğunlaşmayan bir mezunlar fazlasını doğuracağından eğitim sürecine zarar verecek esnek 
yaklaşımların öğretmen eğitiminden uzaklaştırılması gerekir.  

♦ Mevcut öğretmen yetiştirme programlarında uygulanan alan bilgisi dersleri, adayların 
öğretmen olarak atanacağı kurumlarda uygulanan programlara uyumlu değildir. Öğretmen 
adaylarının hizmet öncesi eğitimi öğretmenlik alanındaki müfredata uyumlu hale 
getirilmelidir.  

♦ Öğretmen eğitimi, alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür bilgisi yanında toplumsal bir 
anlayışa sahip olmayı sağlamalıdır.  

♦ Okulda eğitim-öğretimin niteliğinin yükseltilmesi öğretmenlerin mesleki gelişiminin zorunlu 
koşul olduğundan hareketle, mevcut hizmet içi eğitim anlayışı işyerinde pratik öğrenmeye 
dayalı olarak dönüştürülmelidir.  

♦ İyi bir öğretmen toplumsal sorunlara duyarlı olduğu kadar, kendi mesleğine ve özlük 
haklarına ve sendikal örgütlenme ve demokratik hak mücadelesine olumlu tutum almalıdır.  
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