DISCUSSION (TARTIŞMA)
Eğitim Bilimine Giriş mi?
Eğitim Biliminin Temelleri mi?

ISSN 1301-0085 Print / 1309-0275 Online © Pamukkale Üniversitesi Eğitim

http://dx.doi.org/10.9779/PUJE605

Ali Rıza Erdem*
Her branştaki öğretmen adayının Eğitim
Fakültesinde aldığı hizmet öncesi eğitimde
ilk dönemde gördüğü ders ‘Eğitim Bilimine
Giriş’tir. ‘Eğitim Bilimine Giriş’ dersi, hizmet
öncesi eğitimde öğretmen adaylarına mesleki
formasyon kazanımlarının ilk kez verilmeye
başlandığı ders olması açısından oldukça
önemlidir.
‘Eğitim Bilimine Giriş’ Dersinin İçeriği
YÖK’ün kur tanımına göre ‘Eğitim Bilimine
Giriş’ dersinin içeriği şöyledir: Eğitimin temel
kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi
ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki,
psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim
biliminin tarihsel gelişimi, 21. yüzyılda eğitim
biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma
yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve
özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü,
öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen
yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
Dersin işlenmesinde öğretmen adaylarına
önerilen ve YÖK kur tanımı esas alınarak
hazırlanan ‘Eğitim Bilimine Giriş’ dersiyle ilgili
kaynak kitapların içeriği ise şöyledir: Eğitimle
ilgili temel kavramlar, eğitimin tarihsel temelleri,
eğitimin bilimsel temelleri, eğitimin felsefi
temelleri, eğitimin toplumsal temelleri, eğitimin
psikolojik temelleri, eğitimin ekonomik temelleri,
eğitimin teknolojik temelleri, eğitimin yönetsel
temelleri, eğitimin hukuksal temelleri, eğitimin
siyasal temelleri, eğitimin mesleki temelleri,
öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve
gelişmeler.
‘Giriş’ Derslerinin Niteliği
‘Giriş’ dersleri daha ziyade spesifik bir alandaki
kazanımları üst düzeyde kazandırabilmek için

‘önce (ilk)’ verilen bir derstir. Örneğin hukukçu
yetiştirmek için verilen eğitimde ‘Medeni
Hukuk’ ile ilgili kazanımları daha üst düzeyde
kazandırabilmek için önce ‘Medeni Hukuka
Giriş’ dersi verilir. Medeni hukuk spesifik
bir alandır. Bu nedenden dolayı hukukçu
yetiştirmek için verilen eğitimde ‘Hukuka Giriş’
diye bir derse rastlayamayız, çünkü ‘Hukuk’ çok
genel bir alandır. Yine aynı mantıkla ‘Tarihe
Giriş’ ya da ‘Coğrafyaya Giriş’ adlı bir derse de
rastlayamayız. Ama tarih eğitiminde ‘Osmanlı
tarihine giriş’, coğrafya eğitiminde ‘Türkiye
coğrafyasına giriş’ dersleri verilmektedir.
‘Eğitim bilimi’ genel bir bilim alanıdır, birçok
eğitim
disiplinlerinden
oluşmaktadır.
Öğretmen adaylarına hizmet öncesi eğitimde
verilen ‘Eğitim Bilimine Giriş’ dersinin amacı
eğitimin temelleriyle ilgili terimlerin ‘doğru’
anlamlarını, temel bilgileri ve anlayışları
kazandırmaktır. ‘Eğitim Bilimine Giriş’ dersi
amacı ve içeriği itibarıyla ‘giriş’ dersi niteliği
taşımamaktadır.
Öğretmen adaylarına
hizmet öncesi eğitimde verilen ‘Eğitim
Bilimine Giriş’ dersi amacı ve içeriği açısından
değerlendirildiğinde dersin adı doğru değildir
ve bilimsel gerçeklikten de uzaktır.
Öğretmen adaylarına hizmet öncesi eğitimde
verilen ‘Eğitim Bilimine Giriş’ eğitim biliminin
temellerinin öğrenciye tanıtıldığı ders olarak
içinde birçok eğitim disiplinlerini ana hatlarıyla
kapsamaktadır. ‘Eğitim Bilimine Giriş’ dersinde
ana hatlarıyla ele alınan eğitim disiplinleri
çoğu sonraki dönemlerde ayrı bir ders olarak
da öğretmen adaylarına verilmektedir.
Başka bir ifadeyle, hizmet öncesi eğitimin
ilerleyen dönemlerinde öğretmen adaylarına;
eğitimin tarihsel temelleri ‘Türk Eğitim Tarihi’,
eğitimin bilimsel temelleri ‘Bilimsel Araştırma
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Yöntemleri’, eğitimin felsefi temelleri ‘Eğitim
Felsefesi’, eğitimin toplumsal temelleri ‘Eğitim
Sosyolojisi’, eğitimin psikolojik temelleri
‘Eğitim Psikolojisi’,
eğitimin
teknolojik
temelleri ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı’, eğitimin yönetsel temelleri ‘Türk
Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi’ dersleri olarak
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ayrıca verilmektedir. Öğretmen adaylarına
eğitim fakültelerinde hizmet öncesi eğitimde
verilen ‘Eğitim Bilimine Giriş’ dersi adının
‘Eğitim Biliminin Temelleri’ olarak değiştirilmesi
daha bilimsel ve gerçekçi olacaktır. Bu
yazımız da, böyle bir ‘tartışmaya giriş’ olabilir,
düşüncesindeyim.
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