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Özet
Çevre sorunlarının hızla artı ı günümüzde çevre e itimi giderek daha önemli
duruma gelmektedir. Çevre e itimi ile çevre sorunlarının farkında, sorunların çözümü için
çaba gösteren, sorumluluk sahibi, duyarlı ve bilinçli bireyler yeti tirilmesi
amaçlanmaktadır. Çevre e itiminin bu amaçlarına ula mada gazetelerden
yararlanılabilece i dü ünülmektedir. Bu ara tırmada ö retmen adaylarıyla yürütülen
çevre e itimi çalı malarında sınıf içinde gazetelerden nasıl yararlanıldı ı açıklanmakta ve
ö retmen adaylarının çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasına ili kin görü lerine
yer verilmektedir. Ara tırmaya Anadolu Üniversitesi E itim Fakültesi Sınıf Ö retmenli i
ve Sosyal Bilgiler Ö retmenli inden 88 ö retmen adayı katılmı tır. Ara tırmada açık uçlu
anket kullanılmı tır. Veriler, tümevarım analizi ile çözümlenmi tir. Ara tırmanın
sonuçlarına göre, ö renme-ö retme ortamında gazetelerden yararlanılmasının çevre
e itimine ve ö rencilerin ki isel geli imine çe itli katkıları bulunmaktadır. Ya anabilecek
sorunların önlenmesinde ö retmenin iyi bir danı man olması büyük önem ta ımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gazete, Çevre e itimi, Ö retmen Adayları.
Abstract
Due to rapidly increasing environmental problems, environmental education is
becoming more important than ever. With environmental education, it is aimed at training
individuals, who are aware of the environmental problems, trying to find solutions for
these problems, responsible, sensitive, and conscious. It is thought that newspapers can be
used as teaching aids in order to achieve these goals of environmental education. In this
study, how newspapers were used in the classroom regarding environmental education
studies conducted with teacher candidates is explained and the views of teacher
candidates concerning using newspapers in environmental education. 88 teacher
candidates studying at Anadolu University, Faculty of Education, Departments of Primary
School Teaching and Social Studies participated in the study. An open-ended survey was
employed in the study. The data were analyzed through induction analysis. The results of
the study suggest that there are various contributions of using newspapers in
environmental education in learning-teaching setting to the environmental education and
personal development of students. In prevention of possible problems, it is of great
importance that the teacher should be a good advisor.
Key Words: Newspaper, Environmental Education, Teacher Candidates.

GR
Hızlı nüfus artı ı, plansız kentle me ve yanlı ekonomik uygulamalar gibi çok sayıda neden
do al kaynakların hızla yok olmasına neden olmakta ve içinde ya adı ımız ortamın giderek bozulmasına
yol açmaktadır. Küresel ısınma ile bugün tüm dünya tehdit altındadır. Bugün, ya ayabilece imiz ba ka
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bir gezegen bulunmamaktadır. Bu nedenle, içinde bulundu umuz gezegeni korumak, tüm insanlı ın temel
görevi olmalıdır. Çevre sorunlarının arttı ı günümüzde sorunlarla ba a çıkabilmede e itime olan
gereksinim büyüktür. Ya anabilir ve sa lıklı bir çevre olu turulabilmesi için okul öncesi dönemden
yüksek ö retime kadar ve tüm derslerde çevre e itimine yer verilmesi gerekmektedir.
Çevre e itiminde ö retmenin rolü önemlidir. Ö retmenlerden ö rencilerine iyi model olmaları
ve onları çevre sorunlarının farkında, sorunların çözümü için çaba gösteren, sorumluluk sahibi, duyarlı ve
bilinçli bireyler olarak yeti tirmeleri beklenmektedir. Bunun için ö retmenlerin gerek hizmet öncesi
gerekse hizmet içi dönemde çevre e itimi konusunda iyi yeti tirilmesi gerekmektedir.
Çevre e itimi dersi, e itim fakültelerinde özellikle Sınıf Ö retmenli i ve Sosyal Bilgiler
Ö retmenli i Programlarında yer almaktadır. Ancak 2006-2007 akademik yılından itibaren uygulamaya
giren yeni ö retmen yeti tirme programlarında bu konuda bazı de i iklikler yapılmı tır. Sınıf
Ö retmenli i programında yer alan Çevre E itimi dersinin fakülte yönetimi tarafından istenirse farklı bir
zorunlu dersle de i tirilmesi, Sosyal Bilgiler Ö retmenli i programından tamamen kaldırılması gündeme
gelmi tir. Ö retmen yeti tirme programlarının güncellenmesinin nedenlerinden biri 2003 yılından beri
Türkiye’nin Avrupa Yüksekö retim Alanı (European Higher Educatıon Area) içinde yer alması ve bu
sürece uyum sa lama gereklili i olarak gösterilmektedir (YÖK, 2008). Avrupa Birli i önümüzdeki
günlerde de taviz vermeyece i konular içinde çevre konusunu göstermektedir. Türkiye’de ö retmen
yeti tirme programlarında bu konuya verilen önemin artması, hatta farklı programlarda da çevre dersinin
önerilmesi beklenirken programlardan kaldırılması olumsuz bir geli me olarak de erlendirilebilir.
Çevre e itiminde uygulamalara, görsel ö elere ve farklı etkinliklere yer vermek büyük önem
ta ımaktadır. Gazetelerden e itimde yararlanma giderek yaygınla maktadır. Çevre e itiminde de
gazetelerden yararlanmanın önemli oldu u dü ünülmektedir. Gazeteler ö rencilerin okuma, problem
çözme ve ele tirel dü ünme becerilerinin geli mesine katkı sa lamakta, ö rencilerin motivasyonunu ve
derse katılımını arttırmakta, ya adıkları toplumu ve gezegeni daha iyi anlamlarına yardımcı olmaktadır
(Street, 2002; Wolk, 2003; Kabapınar ve Baysal, 2004).
Gazetelerin Dil, Co rafya, Tarih, Sosyal Bilgiler, Fen derslerinde kullanımına yönelik çe itli
bilimsel çalı malar bulunmaktadır (Cohen, 1991; Deveci, 2005; Munck, 2006; Kavak, Tufan ve
Demirelli, 2006). E itimde gazetelerden de i ik biçimlerde yararlanılabilir. Farklı derslerde, gazetelerde
yer alan makaleler, haritalar, grafikler, ilanlar, resimler, karikatürler kullanılabilir. Gazete haberleri
tartı ılabilir, haber bülteni tahtası ve haber defterleri olu turulabilir. Gazetelerde yer alan makaleler
tartı malarda kullanılabilir (Wolk, 2003:101-106). Haritalar haberin meydana geldi i yerle ilgili co rafi
bilgiler sunar (Moorefield, 203:58-60). Grafikler olayın etkileri açısından derinlemesine bilgi kazandırır
(Paykoç, 1988). lanlar farklı tarihlerdeki toplumsal ya am ve ekonomi ile ilgili bilgiler edinilmesini
sa lar, resimler konuları zenginle tirir, yazılı ve sözlü anlatımı destekler, (Carey ve Greenberg, 1991).
Karikatürler dü ünme becerilerini geli tirir (Stockard, 1995:7-27). Ö rencilerin en iyi görebilecekleri
yere haber bülteni tahtası asılabilir. Ö renciler için ilginç haber ve resimler sergilenerek etkili bir biçimde
kullanılabilir. Ayrıca gazetelerden kesilen yazı, resim, karikatür, grafik ve haritalar bir deftere yapı tırılıp,
ki isel yorum, duygu ve dü ünceler yazılarak haber defteri olu turulabilir. Bu çalı malar, bireysel ya da
grup olarak hazırlanabilir (Paykoç, 1988: 44-60).
ABD’de “E itimde Gazete” (NIE) programı ile ö retmenlere gazeteleri nasıl kullanacaklarına
ili kin dersler verilmekte ve örnek uygulamalar sunulmaktadır. Ö rencilere gazeteler da ıtılarak
ö retmenlerin gazetelerden yararlanabilmesi için uygun ortam sa lanmaktadır (Sunal ve Haas, 2002).
Türkiye’de gazetelerin sınıf ortamında kullanımına ili kin çalı malar oldukça sınırlıdır. Milli E itim
Bakanlı ı (MEB) tarafından 2004 yılı Sosyal Bilgiler ö retim programında gazeteye dayalı etkinliklere
yer verilmesi, ayrıca 2008-2009 e itim-ö retim yılından itibaren “ lkö retim 4-8. Sınıf Ö retim
Programlarının Ö retme-Ö renme Süreçlerinde Gazete Kupürlerinden Yararlanma” adlı ek bir programın
uygulamaya konulması konuya verilen önemin bir göstergesidir. Bu programda Matematik, Fen ve
Teknoloji, Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılabilecek gazete etkinliklerine yer verilmektedir
(MEB, 2008). Bu programların uygulayıcıları olan ö retmenlerin konuyla ilgili bilgilendirilmeleri ve
yeti tirilmeleri önemlidir.
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Yeni ö retim programları etkinlik temellidir. Ö retmenlerin hayal güçleri ile derslerde gazeteler
kullanılarak çok sayıda etkinlik gerçekle tirilebilir. A a ıda çevre e itiminde gazetelerden yararlanarak
yapılabilecek etkinliklere bazı örnekler sunulmu tur.
Bir dünya haritası etrafına çevre sorunları ile ilgili haberleri içeren gazete kupürleri ve resimler
yapı tırılabilir. Haber ya da resimlerle olayın geçti i yer renkli ipler ya da eritlerle ili kilendirilebilir ve
böylece bir haber haritası olu turulabilir. Ö rencilere dönü ümlü olarak haberleri yerle tirme ve haritayı
hazırlama sorumlulu u verilebilir (Paykoç, 1988: 44-60). Ö renciler gruplara ayrılır. Farklı gazetelerden
çevre konusundaki makaleleri okumaları istenir. Her grup okudukları ile ilgili özet yazar. Ardından
gruplar yazdıkları özetleri birbirleriyle payla arak tartı ırlar (Cohen, 1991: 16).
Çevre konusu ile ilgili karikatürler bülten tahtasına asılır. Karikatürler hakkında istekli
ö renciler konu turulur. Di er ö rencilerden dü üncelerini yazmaları istenir. Gönüllü ö rencilere
yazdıkları okutturulur (Stockard, 1995:7-27). Ö retmen tarafından gazeteden o gün derste i lenecek
konuya uygun bir makale seçilir. Makale uygun yerlerden bölünerek ö rencilere da ıtılır. Ö rencilere ne
yapmaları gerekti ine ili kin yönerge verilir. Ö rencilerin birlikte çalı arak parçaları uygun biçimde
birle tirmeleri istenir (Dycus, 1996).
Ö renciler ilginç çevre haberlerini keserek farklı renklerdeki büyük ka ıtlara yapı tırır ve bülten
tahtasına asar. Her gün farklı bir ö renci farklı konular için editör görevi üstlenebilir (Rhodas, 2002: 6364). Gazetelerden çevre konusuyla ilgili ö rencilerin ilgisini çekebilecek bir makale bulunur. Sınıfta
ö rencilere yüksek sesle okunur. Makalenin ana fikri ö rencilerle tartı ılır. Gazeteler ö rencilere
da ıtılarak çevre konusunda seçtikleri makalelerin ana fikirlerini ka ıtlara yazmaları istenir.
Ö rencilerden yazdıklarını yanındakilerle kar ıla tırmaları istenir. Ayrıca Ö rencilere, da ıtılan
gazeteleri evlerine götürmeleri ve aileleri ile birlikte okumaları ve tartı maları istenebilir (Using
Newspaper in the Classroom, 2006).
Gazetelerden ö retme-ö renme sürecinde çok farklı biçimde yararlanılabilir. Ö renciler haber
defteri olu turmaya, albüm hazırlamaya te vik edilmeli, sınıfta bülten tahtası bulundurulmalıdır.
Etkinlikleri güçle tirecek yollara gidilmemeli, en azından uygulamaların ba ında olabildi ince kolay
olanlar seçilmelidir.
Gazetelerin e itimde kullanımına yönelik ilgili ara tırmalar incelendi inde bunlardan biri Munck
(2006) tarafından gerçekle tirilen Tarih Ö retiminde Gazete ve Haber Dergilerinin Kullanımı ba lıklı
yüksek lisans tez çalı masındır. Ara tırmada deneme modeli kullanılmı tır. Çalı ma üç farklı 10. sınıfta
bulunan 90 ö renci ile on hafta süreyle yürütülmü tür. Ünitenin ba ında ve sonunda yapılan ba arı testi
sonucunda sınıfta gazete ve haber dergilerinin kullanılmasıyla ö rencilerin vatanda lık haklarını daha iyi
ö rendikleri ve bu yayınları okumaya ilgilerinin arttı ı sonuçlarına ula ılmı tır.
Arın’ın (2006), Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olayların Kullanımının Ö renci Ba arısına ve
Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi ba lıklı çalı masında, 6. sınıf ö rencilerini seçilmi ve deneme modeli
kullanılmı tır. Ara tırmada, ö rencilerin güncel olayları gazete, dergi, TV gibi kaynakları kullanarak
ö rendikleri, Sosyal Bilgiler dersindeki ba arılarının ve hatırda tutma düzeylerinin arttı ı sonuçlarına
ula ılmı tır.
Ünlüer’in (2008), Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımının Ö rencilerin Akademik
Ba arılarına ve Tutumlarına Etkisi ba lıklı doktora tez çalı masında, ilkö retim 4. sınıf ö rencileri
seçilmi , nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birlikte kullanılarak karma yöntem uygulanmı tır.
Ara tırmanın sonunda, Sosyal Bilgiler dersinde gazete kullanılarak yapılan ö retimin, geleneksel
ö retime göre ö rencilerin akademik ba arılarını arttırdı ı ve, tutumlarını olumlu yönde etkiledi i
sonuçlarına ula ılmı tır.
Çevreye daha duyarlı ve bilinçli bireyler yeti tirilmesinde çevre e itimi kapsamında yapılan
çalı malar önem ta ımaktadır. Bu ba lamda, gelece in ö rencilerini yeti tirecek olan ö retmen
adaylarına hem özel ö retim yöntemleri konusunda iyi bir model olmak, hem de iyi yeti melerine katkı
sa lamak gerekmektedir. Bu çalı ma bu gereksinimden yola çıkılarak gerçekle tirilmi tir. Ara tırmada,
Çevre E itimi dersi kapsamında gazetelerle sınıf içinde yapılan çalı maların sonunda ö retmen
adaylarının çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasına ili kin görü lerinin ne oldu u sorusuna yanıt
aranmaktadır.
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YÖNTEM
Ara tırmanın Modeli
“Çevre E itiminde Gazetelerden Yararlanma” konusunda ö retmen adaylarının görü lerini
belirlemeyi amaçlayan bu ara tırmada açık uçlu anket kullanılmı tır. Veriler, nitel veri analizleri içinde
yer alan tümevarım analizi ile çözümlenmi tir.
Katılımcılar
Ara tırmaya 2007-2008 e itim-ö retim yılı güz döneminde, Anadolu Üniversitesi E itim
Fakültesinden, Çevre E itimi dersi kapsamında 88 ö retmen adayı katılmı tır. Bu ö retmen adaylarından
69’u Sınıf Ö retmenli i, 19’u Sosyal Bilgiler Ö retmenli indedir. Ö retmen adaylarından 58’i kız, 30’u
erkektir. Çevre e itimi dersi Sınıf Ö retmenli i programında 2. sınıfta bulunmaktadır. Ayrıca Sosyal
Bilgiler Ö retmenli i yeni programında ikinci sınıfta seçimlik ders olarak açılmı tır. Ara tırmaya bu
ö retmen adaylarının tümü dahil edilmi tir.
Çevre E itiminde Gazetelerden Yararlanma Süreci
Çevre E itimi dersi kapsamında gazetelerden yararlanılmasında, öncelikle ö retmen adaylarına
derste gazetelerden nasıl yararlanılabilece i hakkında bilgi verilmi tir. Ö retmen adaylarından gazete
çalı ması için grup olu turmaları istenmi tir. Gazete etkinli i; hazırlık çalı ması, sunu ve tartı madan
olu mu ve üç haftada tamamlanmı tır. Hazırlık çalı masında ö renciler sınıf içinde farklı gazetelerden
çevreyle ilgili konulardaki tüm haber, makale, resim ve karikatürleri keserek renkli fon ka ıtlarına
yapı tırmı lardır. Fon ka ıdında bırakılan bo luklara konularla ilgili ki isel yorumlarını yazmı lardır.

Hazırlık Çalı ması
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Olu turdukları materyale kendileri bir ba lık vermi ler ve sloganlar yazmı ladır. Hazırlık
çalı ması süresince ö retmen adayları arasında dola ılarak rehberlik edilmi tir. Ö retmen adayları
çalı malarını tamamladıktan sonra sınıfta sunmu lar ve konuları aralarında tartı mı ladır. Tüm
ö rencilerin çalı maları fakülte yönetiminden istenerek getirtilen bülten tahtasında sergilenmi tir. Dönem
sonuna kadar gazetelerdeki konuyla ili kili olan haber, makale, karikatür vb. den derslerde yararlanmaya
devam edilmi tir.

Sınıfta Sunu ve Tartı ma
Verilerin Toplanması
Ara tırmada ö retmen adaylarının çevre e itiminde gazete haberlerinden yararlanılmasına ili kin
görü lerini belirlemek amacıyla açık uçlu anket hazırlanmı tır. Anket formunun birinci bölümünde
cinsiyet, program ve sınıflarının soruldu u ki isel bilgiler, ikinci bölümde çevre e itiminde gazetelerden
yararlanılmasına yönelik 4 açık uçlu soru yer almaktadır.
Anketin geçerlilik çalı malarında uzman görü ü alınmı ve 20 ö renci ile pilot çalı ma
yapılmı tır. Pilot çalı ma sonunda soruların daha iyi anla ılması için gerekli düzeltmeler yapılmı ve
ankete son biçimi verilmi tir. Ara tırma 2007-2008 e itim-ö retim yılı güz döneminde
gerçekle tirilmi tir.
Ö retmen adaylarına ankette u açık uçlu sorular yöneltilmi tir:
1.

Çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasına ili kin neler dü ünüyorsunuz?

2.

Çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasında ya anan sorunlar nelerdir?

3.
Çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasında ya anan sorunların çözümüne
yönelik önerileriniz nelerdir?
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4.
Mesleki ya amınızda e itimde gazetelerden yararlanılmasına ili kin neler
dü ünüyorsunuz?
Verilerin Çözümlenmesi
Ara tırma verileri tümevarım analizi tekni i ile çözümlenmi tir. Tümevarım analizinde temel
amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ili kilere ula maktır. Ara tırmada, tümevarım
analizi kapsamında verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre
düzenlenmesi ve tanımlanması, bulguların yorumlanması a amaları izlenmi tir (Yıldırım ve im ek 2005:
228-238). Ara tırmada tümevarım analizi kapsamında u i lemler yapılmı tır. Öncelikle açık uçlu
anketlere sayfa ve satır numaraları verilmi tir. Konuyla ilgili açıklamaların oldu u bölümler için betimsel
indeks ve ara tırmacı yorumu bölümleri olu turulmu tur. Bu bölümler, ara tırmacı ve bir uzman
tarafından birbirinden ba ımsız olarak doldurulmu tur. Yapılan bu çalı madan sonra ara tırmacılar,
betimsel indeks bölümündeki görü lerini kar ıla tırmı lar, farklı dü ündükleri konularda uzla arak ortak
bir noktada bulu mu lardır. Bu a amadan sonra verileri kodlamaya geçilmi , ilgili kodlar kod ba lı ı
altında toplanmı tır. Temalar olu turularak temalarla ilgili kodlar bir araya getirilmi tir. Bundan sonra
ilgili temalar altında bulgular sunulmu tur. Temalar belirlenirken ara tırmacıların kendisi ve ilgili alan
yazında yer alan kaynaklar temel alınmı tır (Merriam, 1998: 182-185). Ara tırmanın güvenirli ini
hesaplanırken veriler iki ara tırmacı tarafından incelenmi ve P (Uzla ma Yüzdesi)=[Na (Görü Birli i) /
Na (Görü Birli i) + Nd (Görü Ayrılı ı) x 100 (Miles & Huberman, 1994) formülü kullanılmı tır. Bu
hesaplama sonucunda 1.soru için P= 89.4, 2. soru için P= 93.7, 3. soru için P= 87.5, 4. soru için P= 100
ve ortalama P= 92.6 de eri bulunmu ve ara tırma güvenilir kabul edilmi tir. Bulguların sunumu
sırasında frekans de eri en yüksek olanlarla ilgili do rudan alıntılar sunulmu tur.
BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde ö retmen adaylarının Çevre E itiminde gazetelerden yararlanılmasına ili kin
görü leri ile ilgili bulgular yer almaktadır. A a ıda temalar altında ö retmen adaylarının Çevre
E itiminde gazetelerden yararlanılmasına ili kin görü leri do rudan alıntılarla desteklenerek sunulmu tur.
Çevre E itiminde Gazetelerden Yararlanılmasına li kin Görü ler
Çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasına ili kin görü ler Tablo 1’de sunulmu tur. Tablo 1
incelendi inde, gazetelerin çevre e itimine katkıları içinde çevreyle ilgili güncel bilgiler sa ladı ı görü ü
dikkat çekmektedir. Bu konudaki görü ünü bir ö retmen adayı öyle dile getirmi tir: “…Gazeteler
ya anmı , güncel olayları verdi i için dünyanın gidi atını büyük kitlelere duyurur. Kutuplar ya da çöller
gibi gidip görme imkanı olmayan yerlerle ilgili çevre felaketlerinin resimlerini görür, bilgi sahibi
oluruz…”. Gazetelerin çevre e itimine çe itli katkılarının yanı sıra ö rencilerin ki isel geli imine de
farklı katkıları oldu u görülmektedir. Gazetelerin okuma alı kanlı ını geli tirdi ine ili kin bir ö retmen
adayının görü ü “…gazeteler ile hem çevremizde olup bitenleri takip ediyoruz hem de okuma
alı kanlı ımız geli iyor…”biçimindedir.
Tablo 1. Çevre E itiminde Gazetelerden Yararlanılmasına li kin Görü ler
Gazetelerin Çevre E itimine Katkıları

f

Çevreyle ilgili güncel bilgiler sa lar

74

Çevre sorunları ile ilgili önemli bilgiler sa lar

41

Kalıcı bilgiler sa lar

19

Ayrıntılı bilgiler edinilir

2

Çevre bilincinin geli mesine katkı sa lar

41

Çevre e itimi için önemli bir kaynaktır

33

Çevreye duyarlılı ı arttırır

23
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Çevre sorunlarının çözümlerinin dü ünülmesini sa lar

18

Çevreye kar ı sorumluluk duygusunu geli tirir

9

Gazeteler ile çevre e itiminde çok ki iye ula ılabilir

6

Çevreye ili kin olumlu tutum geli tirir

2

Gazetelerde çevreyle ilgili haberlere dikkat edilmesini sa lar

2

Çevreye ili kin de erler kazandırır

2

Çevre e itimi için gazeteler yeterli de il

2

Gazetelerin Ö rencilerin Ki isel Geli imine Katkıları

f

Okuma alı kanlı ını geli tirir

18

Ara tırmaya sevk eder

17

Ö renmeye ilgiyi arttırır

16

Farklı bakı açıları geli tirir

11

Ö renciler arasındaki ileti imi arttırır

2

Bulgular, çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasının ö retmen adayları tarafından olumlu
bulundu unu ve onlara çe itli katkılar sa ladı ını göstermektedir. Sadece iki ö retmen adayı çevre
e itiminde gazetelerin yeterli olmayaca ını belirtmi tir. Çevre e itiminde farklı etkinliklerle birlikte
gazetelerden yararlanılmasının e itimin etkili ini arttıraca ı dü ünülmektedir.
Ö retmen adaylarının, çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasında ya anan sorunlara ili kin
görü leri Tablo 2’de yer almaktadır. Tablo 2’de çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasında ya anan
en önemli sorun, gazetelerin güvenilir bir kaynak olarak görülmemesidir. Bunu, gazetelerin tarafsız
olmadı ı görü ü desteklemektedir. Bu konuda bir ö retmen adayı görü ünü öyle açıklamı tır: “…bazı
gazeteler haberleri yanlı sunabiliyor. Bu yüzden gazetelerin güvenirlili i tartı ılır…”. Ba ka bir ö retmen
adayı da “…gazetelerde yanlı ya da abartılmı haberler yer alabiliyor…” demi tir. Sınıf içi çalı masına
yönelik en önemli sorunu grup çalı masındaki zorluklar olu turmu tur. Bir ö retmen adayının bu
konudaki görü ü “…grup çalı ması oldu u için bazı sorunlar oldu. Bunlar grup arkada larıyla ya anan
ileti im kopuklu u ve herkesin aynı özveride bulunmamasıydı…” biçimindedir.
Tablo 2. Çevre E itiminde Gazetelerden Yararlanılmasında Ya anan Sorunlar
Gazeteler le lgili Sorunlar

f

Gazeteler güvenilir kaynak olmayabilir

38

Gazeteler tarafsız de il

5

Gazetelerde çevreyle ilgili yeterince haber olmuyor

27

Gazetelerde görsel ö eler yetersiz

12

Gazetelerde sorunların çözümlerine yer verilmiyor

1

Sınıf çi Çalı masına Yönelik Sorunlar

f

Grup çalı masındaki zorluklar

30

Grup içinde herkes sorumlulu unu bilmiyor

19

Grup üyeleri arasındaki anla mazlıklar

11

Gazete okuma alı kanlı ımız yok

15
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Sınıf içinde aynı gazete haberleri ele alındı

13

Zaman sorunu

9

Gazetelere ele tirel bakılamıyor

5

Tek bir gazeteye ba lı kalmak bakı açısını daraltıyor

4

Gazete almada parasal sıkıntı ya adık

1

Sınıfta pano yok

1

Gazete yazılarını fon ka ıdına yerle tirmek zor

1

Bulgular, ö retmen adaylarının önemli bir kısmının gazeteleri güvenilir bir kaynak olarak
görmediklerini göstermektedir. Bu nedenle, derslerde farklı gazetelerden ve kaynaklardan haberlerin
incelenmesi hem haberin do rulu u ile ilgili karar verme hem de ö rencilere farklı bakı açıları
kazandırma açısından gereklidir. Ö retmen adaylarının grup çalı masında ya adıkları zorlukların
a ılmasının yine grup çalı maları ile olaca ı dü ünülmektedir. Çünkü ö retmenin yapaca ı danı manlıkla
birlikte ö retmen adayları ya adıklarından deneyim kazanacak, dersler çıkaracak ve yeni çalı malarda
aynı hatalara dü meyecektir.
Tablo 3 incelendi inde ö retmen adaylarının çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasında
ya anan sorunlara ili kin çözüm önerilerinin iki ba lıkta toplandı ı görülür. Bunlar gazeteler ile ilgili
öneriler ve sınıf içi çalı masına yönelik önerilerdir.
Tablo 3. Çevre E itiminde Gazetelerden Yararlanılmasında Ya anan Sorunlara
li kin Çözüm Önerileri
Gazeteler le lgili Öneriler

f

Gazete seçimlerine dikkat edilmeli

27

Gazetelerdeki haberlerin do rulu u farklı kaynaklardan ara tırılmalı

18

Farklı gazetelerden yararlanılmalı

13

Gazetelerde sorunların çözümlerine yer verilmeli

1

Gazeteler çevreyle ilgili haberlere daha çok yer vermeli

5

Gazetelere kolay ula ılabilmeli

2

Sınıf çi Çalı masına Yönelik Öneriler

f

Grup üyelerinin sorumluluk bilinci geli tirilmeli

15

Grup üyeleri iyi anla malı, birbirine saygılı olmalı

6

Gazeteler yoluyla ö rencilerin okuma alı kanlı ı geli tirilmeli

14

Gazetelerden yararlanmaya ö renciler te vik edilmelidir

5

Çalı malar için yeterli zaman verilmeli

9

Çevre e itiminde farklı etkinlikler yapılmalı

7

Di er medya araçlarından (TV, radyo, Internet vb.) yararlanılmalı

7

Her hafta bir grup gazete etkinli i yapmalı

7

Ö retmen iyi danı manlık yapmalıdır

5
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Gazetelere ele tirel bakılmalı

5

Haberler farklı bakı açıları ile de yorumlatılmalı

3

Çalı malar planlı olmalı

4

Gazete çalı masında ö renciler süreç boyunca de erlendirilmeli

3

Olumlu haberler de i lenmeli

3

Önemli haberler ö rencilerin görebilece i panoya asılmalı

2

Üretilen materyaller saklanmalı

2

Gazetelerden kesilen yazılar ö rencilerin çizdi i resimlerle zenginle tirilebilir

1

Ö renci çalı maları ödülle te vik edilmeli

1

Gazeteler ile ilgili öneriler içinde en çok dile getirilenler; gazete seçimlerine dikkat edilmesi,
gazetelerdeki haberlerin do rulu unun farklı kaynaklardan ara tırılması ve farklı gazetelerden
yararlanılması gerekti idir. Bu konularda ö retmen adaylarının görü leri öyledir: “…Gazeteleri seçerken
güvendi imiz, hep do ruları yazdı ını dü ündü ümüz gazeteler tercih edilmelidir…”, “...tarafsızlı ı
sa lamak, bilginin ya da haberin do rulu unu anlamak için kaynak ara tırması art…”, “…sadece
gazetelerden de il, dergi, kütüphane, Internet ve farklı bilgi kaynaklarından da yaralanılmalı”, “…tek bir
gazeteye ba lı kalınmaz ve farklı gazeteler okunursa farklı bakı açıları görülür ve bu daha sa lıklı
olur…”.
Sınıf içi çalı masına yönelik öneriler içinde en faza dikkat çekenler; grup üyelerinin sorumluluk
bilinci geli tirilmeli ve gazeteler yoluyla ö rencilerin okuma alı kanlı ı geli tirilmelidir. Bu konularda
ö retmen adayları unları ifade etmi tir: “…tüm ö renciler sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Grup
üyeleri sorumluluk almak istemeyeni yönlendirebilmeli ve uyum içinde çalı ması sa lanmalıdır…”,
“…günlük gazete okumak alı kanlık haline getirilmelidir. Çevre bilincini gazetelerden yararlanarak
kazandırmak hedeflenmelidir…”.
Ö retmen adayları ya adıkları sorunlar kar ısında, bu sorunların a ılmasına yönelik en akılcı
çözümleri yine kendileri önermi lerdir. Ancak ö retmen adaylarının sadece küçük bir kısmı bu önerilere
katılmı tır. Gazete seçimlerine dikkat edilmesi, haberlerin do rulu unun farklı gazete ve kaynaklardan
ara tırılması, medya okuryazarlı ı açısından büyük önem ta ımaktadır. Ö retmen adaylarında ele tirel
bakı açısına sahip olma, güncel haber ve olayları analiz etme, kendi içinde anlamlandırma ve bir bilince
ula ma olarak da açıklayabilece imiz medya okuryazarlı ının geli tirilmesinde sınıf içinde gazeteler
kullanılarak yapılan etkinliklerin önemi büyüktür. Sınıf içinde ya anan sorunların a ılmasında ö retmenin
iyi bir danı man olması gerekmektedir.
Tablo 4 incelendi inde ö retmen adaylarının neredeyse tamamının gelecekte derslerinde
gazetelerden yararlanmayı dü ündükleri görülmektedir. Ö retmen adayları gazeteler yoluyla özellikle
ö rencilerin derse ilgilerinin arttırılabilece ini, gündemi takip etmelerinin sa lanabilece ini ve aktif bir
sınıf ortamı olu turabileceklerini dü ünmektedirler. Bu konularda ö retmen adaylarının görü leri
öyledir: “…Gerçekten bu konuyla ilgiliyim. Çocuklarla beraber mutlaka gazete olu turaca ım ve günlük
gazete bulunduraca ım yanımda. Ö rencileri elimden geldi ince gazete okumaya yönlendirece im ve
gazetelerdeki haberleri kesip getirmelerini isteyece im…”, “…gazeteler çocukların çok ilgisini çeker, biz
üniversite ö rencisi olmamıza ra men ilgimizi çekiyorsa çocukların da ilgisini
gayet kolay
çekilebilir…”, “…çocukların dikkatlerini çekmek, ö rendiklerinin güncel konularla ili kilendirilmesini
sa lamak, farklı görü lerin oldu unu ve faklılıklarla birlikte ya anması gerekti ini ö retmek için
gazetelerin çok etkili oldu unu dü ünüyorum…”, “…gazeteler yapılandırmacı ö retim için uygun,
ö renciler sınıfta aktif hale getirilebilir…”.
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Tablo 4. Ö retmen Adaylarının Mesleki Ya amlarında Gazetelerden Yararlanma Konusundaki Görü leri
Gazetelerden Yararlanma Konusundaki Görü ler

f

Derslerimde gazetelerden yararlanmayı dü ünüyorum

87

Ö rencilerin derse ilgisini arttırabilirim

22

Ö rencilerin gündemi takip etmesini sa layabilirim

18

Aktif bir sınıf ortamı olu turabilirim

17

Kalıcı ö renme gerçekle tirilebilir

16

Ö rencilere somut bilgiler sunarım

7

Ö rencilerle haftalık çevre gazetesi olu turmayı dü ünüyorum

6

Gazete çalı masının yapılandırmacı ö retim için uygun oldu unu
dü ünüyorum

6

Sınıfımda günlük gazete bulunduraca ım

3

Ö retimi zevkli hale getirebilirim

2

Dersin giri inde ö rencilerin dikkatini çekmek için kullanabilirim

2

Ö rencilere performans çalı ması yaptırabilirim

1

Özellikle Hayat Bilgisi derslerinde yararlanabilirim

1

Gazete haberlerinin sürekli yenilendi i sınıf panosu yapaca ım

1

Sadece gazetelerin çevre e itimi için yeterli kaynak olu turmadı ını
dü ünüyorum

1

Ö rencilerin Ki isel Geli imine Katkılar

f

Gazeteler yokuyla ö rencilerin çevre bilinci geli tirilebilir

37

Ö rencilerin ara tırma becerileri geli tirilebilir

16

Ö rencilerde ele tirel dü ünme becerileri geli tirilebilir

11

Ö rencilerin okuma alı kanlı ı geli tirilebilir

7

Ö rencilerde disiplinli çalı ma alı kanlı ı kazandırılabilir

5

birli i becerileri geli tirilebilir

5

Ö rencilerin yaratıcı dü ünme becerileri geli tirilebilir

4

Ö rencilerin farklılıklara saygılı olması sa lanabilir

3

Ö rencilerin çevre sorunlarının çözümünü dü ünmesi sa lanabilir

3

Ö rencilerde empati becerileri geli tirilebilir

2

Ö rencilerin sorumluluk bilinci geli tirilebilir

1

Ö retmen adaylarının bir bölümü, gelecekte derslerinde gazetelerden yararlanarak ö rencilerinin
ki isel geli imine katkılar getirilebilece ini dü ünmektedir. Gazeteler yoluyla ö rencilerinin çevre
bilincinin, ara tırma ve ele tirel dü ünme becerilerinin geli tirilebilece ini dü ünen ö retmen adayları bu
görü lerini öyle açıklamı lardır: “…çevre e itiminde gazetelerin kullanılması ö rencilerin daha bilinçli
ve duyarlı olmasını sa lar. Çevre kirlili i, do al afetler ve insanların ihmalleriyle olu an kötü olaylara ait
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gazetelerdeki görüntüler ö renciler için daha kalıcı olacak ve duyarlılı ı arttıracaktır…”, “…gazetelerin
derslerde kullanılması ile ö rencilerin ara tıran, sorgulayan bireyler olması sa lanabilir…”.
Bulgular, ö retmen adaylarının tamamının mesleki ya amlarında derslerinde gazetelerden
yararlanmayı dü ündüklerini ve ö rencilerin ki isel geli imlerine katkılar getirdi ine inandıklarını
göstermektedir. Gelece in ö retmenlerinin bu konuda olumlu görü e sahip olması sevindiricidir. Gazete
okuyan, sınıfında bulunduran ve derslerinde yararlanan ö retmenler yeti tirece i ö rencilere hem do ru
model olacak hem de medya okuryazarı olmalarına yardımcı olacaktır.
TARTI MA
Ö retmen adaylarının büyük bir kısmı, gazetelerden yararlanarak çevreyle ilgili güncel, kalıcı ve
ayrıntılı bilgiler edinilebilece ini, çevre sorunlarının izlenebilece ini, gazetelerin çevre e itimi için
önemli bir kaynak oldu unu dü ünmektedir. Erden (t.y.) ve Nas (2003) güncel olayların ö retiminde
kullanılan materyallerin ba ında gazetelerin geldi ini, Mutshewa (1999), Wilson (2000), Flogaitis,
Daskolia ve Liarakou (2005) da gazetelerin çevre e itiminde önemli bir kaynak oldu unu ve çevreyle
ilgili çe itli bilgiler sundu unu ifade etmektedir. Wilson (2000) ara tırmasında iklim de i ikli i
konusundaki bilgilerin ço unlukla gazetelerden ö renildi ini açıklamaktadır.
Ara tırmada, gazeteler yoluyla ö rencilerin çevreye kar ı duyarlılı ının arttırılabilece i,
sorumluluk duygusunun ve olumlu tutumun geli tirilebilece i tespit edilmi tir. Lentnek (1997), Kwak
(1999) ve Arın (2006), gazeteler ile ö rencilerin dünyada neler olup bitti inin farkına vardıklarını, çe itli
konular hakkında ö renmeye motivasyonlarının arttı ını ve tutumlarının olumlu yönde de i ti ini
belirtmektedir. Ara tırmada elde edilen gazetelerin ö rencilerin çevre sorunlarının çözümlerinin
dü ünülmesini sa ladı ı bulgusu, Kabapınar ve Baysal (2004) tarafından da desteklenmektedir.
Ara tırmacılara göre gazeteler kullanılarak ö rencilerin sorun çözme becerileri geli tirilebilir.
Ara tırma sonucunda gazetelerin derslerde kullanılması ile ö rencilerin ki isel geli imlerine
çe itli katkılar sa lanabilece i sonucuna ula ılmı tır. Elde edilen bulgular; ö rencilerin okuma
alı kanlıklarının, ara tırma becerilerinin, ele tirel dü ünme, yaratıcı dü ünme, empatik dü ünme, problem
çözme becerilerinin ve sorumluluk bilincinin geli tirilebilece i, farklı bakı açılarının kazandırılabilece i,
ö renciler arasındaki ileti im ve i birli inin arttırılabilece i yönündedir. Bu bulgular, bilimsel
çalı malarla desteklenmektedir. Gazeteler kullanılarak yapılan etkinlikler sonucunda: ö rencilerin okuma
alı kanlı ı geli mekte ve faklılıklara saygı duymaları sa lanmaktadır (Cohen, 1991; Street, 2002; Nas,
2003; Using the Newspaper in your Classroom, 2006; Ünlüer, 2008). Ara tırma (Binba ıo lu, 2004;
Gedik ve Altun, 2008; Ünlüer, 2008), ele tirel dü ünme (Lentnek, 1997; Street, 2002) empatik dü ünme,
karar verme ve problem çözme becerileri ve sorumluluk bilinci geli mektedir (Cabe ve di erleri, 1999;
Binba ıo lu, 2004; Kabapınar ve Baysal, 2004; Deveci, 2005; Ünlüer, 2008). Ö rencilerin ba kalarının
dü ünce ve eylemlerini anlamaları, insan ili kileri ve ileti im becerileri artmaktadır (Demirta ve Barth,
1997).
Ara tırmada ö retmen adayları, çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasında çe itli sorunlar
ya adıklarını ifade etmi lerdir. Ö retmen adaylarının ya adıkları sorunların ba ında; gazeteleri güvenilir
bir kaynak olarak görmemeleri, gazetelerde çevreyle ilgili yeterince haber ve görsel ö e bulamamaları
gelmektedir. Ö retmen adaylarının sınıf içinde ya anan bu sorunlara yönelik farklı önerileri içinde; gazete
seçimlerine dikkat edilmeli, haberlerin do rulu u farklı kaynaklardan ara tırılmalı, farklı gazetelerden,
dergiler, televizyon, radyo ve Internet gibi di er medya araçlarından da yararlanılmalı gibi bilgilerin
güvenilirli inin arttırılmasına yönelik önerileri dikkat çekmektedir. Bilimsel çalı malar, sınıfa getirilen
güncel olayların do rulu unun, bilgilerin güvenilirli inin çok önemli oldu unu (Michaelis ve Garcia,
1996; Erden, tarihsiz; Nas, 2003; Gedik ve Altun, 2008) açıklamaktadır. Kavak, Tufan ve Demirelli
(2006) tarafından yapılan ara tırmada, gazetelerin bilim ve teknoloji haberlerine yeterince yer
vermedikleri, çevreyle ilgili haberlerin genellikle olumsuz oldu u ve bu olumsuz haberlerin de
okuyanların tutumlarını olumsuz etkileyebilece i sonuçlarına ula ılmı tır. Ünlüer (2008) ara tırmasında,
ö rencilerin gazetelerde konuyla ilgili haber bulmada zorluk çektikleri sonucuna ula mı tır. Gedik ve
Altun (2008) haberlerin do rulu unun farklı kaynaklardan da incelenmesi gerekti ini belirtmektedir.
Farklı kaynaklarla ö retimin zenginle tirilmesi ve di er medya araçlarından da yararlanılması gerekti ine
ili kin bulgu, Deveci’nin (2007) ara tırmasıyla da desteklenmektedir.
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Ö retmen adaylarının ya adıkları di er sorunlar; grup çalı malarında ya adıkları çe itli
zorluklar, gazete okuma alı kanlıklarının olmaması, sınıf içinde aynı gazete haberlerinin ele alınması ve
zaman sorunu olarak sayılabilir. Ünlüer (2008), grup çalı masında zorluklar ya anabildi ini, Wilson ve
di erleri (1999), Haas ve Laughin (2000) ve Deveci (2007) ö rencilerin gazeteyle ilgili çalı malara ilgisiz
olduklarını ve çalı malarda zamanın yetersiz oldu unu belirterek ara tırma sonuçlarını
desteklemektedirler. Ö retmen adaylarının sorunlara yönelik çözüm önerileri; grup üyelerinin sorumluluk
bilincinin geli tirilmesi, gazete okumaya ö rencilerin te vik edilmesi, çalı malara yeterli zaman verilmesi
biçimindedir. Ünlüer (2008), gazetelerle ilgili ö rencilere performans ödevleri verilebilece ini
belirtmektedir. Böylece ö renciler gazete okumaya te vik edilecektir. Ayrıca Segall ve Schmidt’e (2005)
göre derslerde gazete kullanımı ö rencilerin gazetelere ilgisini arttırılabilir. Erden (t.y.), Nas (2003),
Gedik ve Altun (2008), çalı malarda ö rencilere yeterli zaman verilmesi gerekti ini açıklamaktadırlar.
Ara tırmada dile getirilen önerilerden biri de ö renci çalı malarının ödülle te vik edilmesidir. Deveci
(2005) tarafından da aynı öneri dile getirilmekte ve ö rencilerin böylece gazete etkinli ine katılma
iste inin arttırılabilece i belirtilmektedir.
Ara tırmanın sonunda, ö retmen adaylarının mesleki ya amlarında gazetelerden yararlanma
konusundaki görü leri incelendi inde tamamının derslerinde gazetelerden yararlanmayı dü ündükleri
görülmektedir. Deveci’nin (2007) ara tırması da ö retmenlerin tamamının güncel olayların ö retiminde
en çok gazeteleri tercih ettiklerini göstermektedir. Binba ıo lu (2004), ö retmenlerin gazetelerden
kestikleri haber ve resimleri belge olarak kullanabileceklerini açıklamaktadır. Ö retmen adaylarının
gelecekte derslerinde gazetelerden yararlanma amaçları farklıla maktadır. Bunlar içinde; ö rencilerin
derse ilgisini arttırmak, gündemi takip etmelerini sa lamak, aktif bir sınıf ortamı olu turmak, kalıcı ve
somut bilgiler sunmak dikkat çekmektedir. Bilimsel çalı malar bu bulguları desteklemektedir. Gazete
kullanımı ile ö rencilerin bilgi birikimi artmakta (Rajaretnam, 2002), ö rencilerin güncel bilgileri
ö renmeleri ve gündemi takip etmeleri sa lanabilmektedir. Dersler canlı ve zevkli kılınabilmekte,
ö rencilerin ö renmeye ilgileri arttırılabilmektedir (Segal ve Schmidt, 2005; Arın, 2006; Gedik ve Altun,
2008; Ünlüer, 2008). Ayrıca konular somutla tırılmakta (Ünlüer, 2008), ö rencilerin bilgileri hatırlarında
tutma düzeyleri arttırılabilmekte, bilginin kalıcı olması (Arın, 2006; Gedik ve Altun, 2008) ve dersin daha
iyi ö renilmesi sa lanmaktadır (Hicks, 2001).
Ara tırmadan elde edilen sonuçlarından biri de gazete çalı malarında sınıf panosunun önemli
oldu udur. Sınıf panosu ö retmen adaylarının hem önerileri içinde görülmekte hem de mesleki
ya amlarında yapmayı dü ündükleri çalı maları içinde bulunmaktadır. Kaltsounis (1987), Demirta ve
Barth (1997), Erden (t.y) haber bülteni panosunun, haber haritaları ve haber defterlerinin ö retimin
etkilili ini arttıraca ını belirtmi tir. Welton ve Mallan (1999) da ö rencilerin gazete haberlerini
asabilecekleri bir panonun sınıfta bulundurulması gerekti ini belirtmi tir.
Ara tırmadan elde edilen sonuçlar, gazete çalı malarında ö retmenin iyi bir danı man olması
gerekti ini göstermektedir. Carey ve Greenberg (1991) ve Deveci (2005) çalı malarında, ö retmenlerin
sınıflarında gazete kullanımında nelere dikkat etmesi gerekti ini açıklayarak iyi bir danı man olmaları
gerekti ini belirtmektedirler. Demirta ve Barth (1997) ö retmenlerin güncel olayların ö retimi
konusunda yeti tirilmeleri gerekti ini ifade ederek güncel olayların sınıfa getirilmesinin önemini
vurgulamakta, Haas ve Lauglin (2000) de her ö retmenin düzenli olarak gazete okuması ve ö rencileri
için gazete hazırlaması gerekti ini belirtmektedir.
Ara tırmanın sonunda, çevre e itiminde gazetelerden yararlanmanın önemli oldu u söylenebilir.
Gazetelerden yararlanılarak ya anan çevre felaketleri ve sonuçları somut bir biçimde gösterilebilir.
Böylece daha duyarlı ve sorumlu bireyler yeti tirilebilir. Ara tırmanın sonuçlarına dayalı u öneriler
getirilebilir:
•
Çevre e itiminde gazetelerden yararlanma sürecinde ya anabilecek sorunları en aza
indirmede, ö retim elemanı daha etkili bir danı manlık yapabilir.
•
Fakülte yönetimince derslerde yararlanmak üzere düzenli olarak farklı gazeteler satın
alınabilir ve fakülte kütüphanesinde ar ivlenebilir.
•
Ö retmen adaylarından haber haritaları, haber defterleri ve haber dosyaları gibi
gazetelerle ilgili farklı etkinlikler yapmaları istenebilir.
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•
Ö retmen adaylarının gazetelerle ilgili yaptıkları çalı maların yer aldı ı ürün dosyaları
de erlendirilebilir.
•
Çevre e itiminde gazetelerden yararlanılmasına yönelik deneysel ara tırmalar
yapılabilir.
•
Çevre e itiminde gazetelerden yararlanılması konusunda ilkö retim ve orta ö retim
ö rencilerine yönelik ara tırmalar yapılabilir.
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