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Tez Adı: 
İlköğretim matematik öğretmenlerine yansıtıcı düşünme becerisinin kazandırılmasına yönelik hizmet 

içi eğitimin uygulanması ve değerlendirilmesi 

  

Türkçe Özet: 

Bu çalışmanın amacı İlköğretim Matematik Öğretmenlerine yansıtıcı düşünme becerisini 

kazandırmak ve bu beceriyi derslerinde etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan mesleki 

bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik bir hizmet içi eğitim (HİE) geliştirmek, uygulamak ve 

değerlendirmektir. Çalışmanın örneklemini 6 ilköğretim matematik öğretmeni oluşturmuştur. 

Çalışmada karma yaklaşım benimsenmiş ve dört aşamada tamamlanmıştır. Araştırmanın ilk 

aşamasında ilköğretim matematik öğretmelerine yansıtıcı düşünme becerisini kazandırmaya yönelik 

HİE ihtiyaçları belirlenmiş bunun için alan yazın taraması, anket ve mülakatlar yapılmıştır. İkinci 

aşamada, öğretmenlerin HİE ihtiyaçlarına yönelik bir kurs programı geliştirilmiştir. Araştırma 

kapsamında HİE programı oluşturulurken ihtiyaç analizi, tasarım, geliştirme, uygulama ve 

değerlendirme olmak üzere beş aşamadan oluşan sistem yaklaşımı modeli benimsenmiştir. Üçüncü 

aşamada kurs programı 20 saatlik uygulamayla öğretmenlere sunulmuştur. Araştırma kapsamında 

geliştirilen mülakat ve YANDE (yansıtıcı düşünme eğilimini belirleme) ölçeği HİE yapılmadan önce 

uygulanmıştır. Eğitim sonrasında bu ölçek bilgi-beceri değişimini inceleyebilmek için tekrar 

uygulanmıştır. Ayrıca eğitim süresince öğretmenlerden tema günlükleri tutmaları istenmiş ve 

hazırladıkları dokümanlar incelenmiştir. Son aşamada ise HİE' yi değerlendirmeleri istenmiştir. 

Bunun için de yine mülakat ve anket tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda 

yansıtıcı düşünme becerisini kazandırmaya yönelik hazırlanan HİE için nicel olarak anlamlı bir fark 

ortaya çıkarmamasına karşın, nitel olarak bilgi ve becerilerinin gelişimine katkıda bulunduğu 

belirlenmiştir. Hazırladıkları dokümanlar ve yapılan tartışmalar yansıtıcı düşünmenin matematik 

eğitimine entegre edilmesi gereğini desteklemektedir. Bunun yanında öğretmenlerin genel olarak 

HİE' yi olumlu yönde değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin belirli aralıklarla HİE' ye 

alınmaları, HİE' nin branşa özel olması ve öğretmenlerin bu beceriyi kazanmaları ve 

uygulayabilmeleri için ortamın sağlanması gibi önerilerde bulunulmuştur.  

  

İngilizce Özet: 

The aim of this study is to gain the skill of reflective thinking to the Elementary Mathematics 

Teachers and to develop, apply and evaluate an in-service training course program to gain 

professional knowledge and skills that are required for using this skill effectively in their courses. 

The study sample consists of six elementary school maths teachers. Mixed approach is adopted and 

the four stages of the study has been completed. In the first stage of the research, the needs of in-

service education (INSET) to gain reflective thinking skills to the elementary mathematics teachers 

have been identified and for this, literature review, surveys and interviews have been conducted. In 

the second stage, a course has been developed to meet the needs of INSET of the teachers. While the 

program of INSET course has been created in the context of the research, the model of system 

approach consisting of five stages including the needs analysis, design, development, application and 

evaluation has been adopted. In the third stage, Training program has been submitted for teachers as 

20 hours application. The interview and RTTS scale developed in the context of research have been 

applied before INSET course. It has been re-applied in order to examine the exchange of knowledge 

and skills after the course. Morever, teachers have been asked to keep theme diaries during the 

course and prepared documents have been analyzed. At the last stage, they have been asked to 

evaluate the course of INSET. For this reason, the interview and survey techniques have been used 

again. As a result of the research, although there is no statistically significant difference 

quantitatively of the INSET course prepared for gaining Reflective thinking skills, it has been 

determined to contribute qualitatively to the development of knowledge and skills. Documents 

prepared and discussions have supported the need of the integration of reflective thinking into 

mathematics education. In addition, teachers have generally evaluated the course of INSET 

positively has been revealed. Suggestions have been made such as teachers? being taken in INSET 

course at regular intervals, INSET course?s being essential for the branches and provision of the 

environment for teachers to gain and apply these skills.  

 


