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Özet

Sınıf yönetiminin öneminin kavranması, öğretmenlerin yetkin ve etkin üyeler 
olarak yetiştirilmesini sağlamak ve özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenlere et-
kili sınıf yönetiminin nasıl yapılabileceğini aktarmak için önemlidir. Bu bölümde, 
öğretmen deneyimlerine ilişkin geleneksel mikro-öğretim uygulaması olan video 
kayıtlarının ötesinde göz izleme verilerinin getirileri tartışılmaktadır. Alan yazın 
incelendiğinde deneyimli bireyler ile acemi bireylerin davranışları arasında farklı-
lıkların olduğunu ortaya koyan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Deneyimli öğret-
menlerden bilgiyi daha verimli işlemeleri ve sınıft a olup biteni kavramada daha az 
zaman harcamaları beklenir. Göz izleme analizi sonucunda elde edilen odaklanma 
(fixation), bilgi işleme hızının bir göstergesi olarak yorumlanabilmektedir. Dene-
yimli öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıf içi etkileşimlerinin otantik bir 
ortamda mobil göz izleme cihazı ile incelenmesi ile deneyimli ve aday öğretmenler 
arasında görsel alan açısından farklılıklar ortaya konulup aday öğretmenlerin sınıf 
yönetimine ilişkin tecrübesi deneyimli öğretmenlerin tecrübesine yaklaştırılabilir.
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Hazırlık Soruları

1. Mikro-öğretim uygulamalarının öğretmen yetiştirmede sağlayacağı ya-
rarlar neler olabilir?

2. Öğretmen eğitiminde mikro-öğretim uygulamaları gerçekleştirirken 
hangi teknolojilerden faydalanabiliriz? Bu teknolojiler öğretmen eğiti-
minde nasıl fayda sağlar?

3. Göz izleme cihazları hangi araştırma alanlarında veri toplamak amacıyla 
kullanılabilir?

4. Sizce, acemi ve uzman bireylerin uygulama anında davranışları farklılık 
göstermekte midir? Bu farklılıklar neler olabilir?

Giriş

Eğitimcilerin ve öğretmen adaylarının, artan teknoloji olanaklarının öğret-
men yetiştirmede kullanılması konusunda istekli oldukları bilinmektedir (Rien-
ties, Brouwer ve Lygo-Baker, 2013). Bu bölüme konu olan göz izleme yöntemi, 
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (Eghbal-Azar ve Widlok, 2013; Kim, Th omas, Sanka-
ranarayana, Gedeon ve Yoon, 2015; Molina, Redondo, Lacave ve Ortega, 2014), 
taksi sürücüleri (Borowsky, Oron-Gilad ve Parmet, 2010), hava trafik kontrolleri 
(Hauland, 2003), insan sağlığı (Noris, Barker, Nadel, Hentsch, Ansermet ve Bil-
lard, 2011; Vidal, Turner, Bulling ve Gellersen, 2012) ve su biyolojisi (Jarodzka, 
Scheiter, Gerjets ve Van Gog, 2010) ile ilgili deneyimli ve acemi çalışanların algı-
ları üzerindeki çalışmalar için kullanılmıştır. Bu yöntem, metin, resim, animas-
yon ve video türünden sabit uyarıcılar kullanılarak uygulanmıştır (De Koning, 
Tabbers, Rikers ve Paas, 2010; Parkhurst ve Niebur, 2003; Rayner, Williams, Cave 
ve Well, 2007; Reichle, 2006; van den Bogert, van Bruggen, Kostons ve Jochems, 
2014). Farklı alanlarda etkin bir şekilde kullanılan göz izleme yöntemi eğitsel çalış-
malarda da bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Paulson, Alexander ve Armstrong 
(2007) akran inceleme süreçleri için, Law, Atkins, Kirkpatrick ve Lomax (2004) 
cerrahi eğitim için göz izleme cihazını kullanmışlardır. Bunların yanısıra öğrenci-
lerin ders sırasında nereye odaklandıkları (Rosengrant, Hearrington, Alvarado ve 
Keeble, 2012), sosyal etkileşim (Ye, Lei, Fathi, Han, Rozga, Abowd ve Rehg, 2012) 
ve öğretim tasarımı (Yang, Chang, Chien, Chien ve Tseng, 2013) gibi farklı amaç-
lar için göz izleme yöntemi eğitsel bağlamlarda kullanılmaktadır.

Mikro-öğretim, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için en önemli becerilerden 
birisi olan etkili sınıf yönetimi becerilerini kazandırmak amacıyla yapılmaktadır. 
Sınıf yönetimi becerileri zamanla deneyimlenerek kazanılabilir. Sınıf yönetiminin 
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öneminin kavranması öğretmenlerin yetkin ve etkin üyeler olarak yetiştirilmesini 
sağlamak ve özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenlere etkili sınıf yönetiminin 
nasıl yapılabileceğini aktarmak için önemlidir (van den Bogert ve diğ. , 2014).

Alan yazın incelendiğinde deneyimli bireyler ile acemi bireylerin davranışla-
rı arasında farklılıkların olduğunu ortaya koyan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır 
(Gegenfurtner, Lehtinen ve Säljö, 2011; Law ve diğ., 2004; Hölscher ve Strube, 
2000). Deneyimli öğretmenlerden bilgiyi daha verimli işlemeleri ve sınıft a olup 
biteni kavramada daha az zaman harcamaları beklenir. Buradan hareketle bu bö-
lümde mobil göz izleme verilerinin, kullanıcı deneyimlerinde geleneksel mikro-
öğretim uygulaması olan video kayıtlarının  ötesinde mikro-öğretim bağlamında 
ne tür bir potansiyele sahip olduğu tartışılmaktadır.

Mikro-Öğretim

Mikro-öğretim yöntemi öğretmen adaylarına öğretim davranışlarını kazandır-
ma konusunda uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem ile öğretmen adaylarının sınıf 
içerisinde uygulayacağı davranışlar ve benimseyeceği rolleri kazandırmak amaçlan-
maktadır (Erökten ve Durkan, 2009). Allen (1967) mikro-öğretimi öğretmen aday-
larının öğretmenlik uygulaması sırasında video ile kayıt altına alınarak performans-
ları hakkında daha sonra değerlendirme yapabilme imkânı sunan bir yöntem olarak 
tanımlamıştır. Günümüzde öğretmen eğitiminde en yaygın kullanılan teknolojiler-
den birisi olan video kayıtları farklı coğrafyalardan erişim ve tekrar kullanılabilirliği 
düşünüldüğünde öğretmen yetiştirmede kullanılan ekonomik bir çözüm olarak gö-
rülebilir (Beare, 1989; Perry ve Taley, 2001; Wang ve Hartley, 2003). Video kayıtları 
sayesinde öğretmen adayları olumlu sınıf yönetimi deneyimlerini, öğretmen model-
lerini, öğrenci davranışlarını, öğretmenin karar verme süreçlerini ve sınıf ortamında 
yaşanabilecek sorunların neler olduğunu gözlemleme fırsatına sahip olmaktadır. Bu 
tür uygulamaların öğretmen eğitiminde kullanılması eğitimcilerin yeni öğretmen 
yetiştirme stratejileri geliştirmelerinde önemli bir kaynak olma özelliği teşkil etmek-
tedir (Kpanja, 2001; Schrader, Zheng ve Young, 2006).

Göz İzleme Cihazları

Göz izlemeye dayalı araştırmaların bir kısmı günümüzde hala geleneksel sa-
bit izleyici cihazlar ile gerçekleştirilmektedir. Ancak doğal ortamda araştırmaların 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla çeşitli giyilebilir/taşınabilir göz izleme cihazları ge-
liştirilmiştir. Bu cihazların bir kısmı ticari olarak bir kısmı ise açık kaynak kodlu 
olarak geliştirilmiştir. Açık kaynak kodlu araçlar her ne kadar maliyet açısından 
avantaj sunsa da teknik destek, yedek parça ve uygun analiz yazılımlarının sağ-
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lanması konusunda çeşitli sorunlara sahiptir (Li, Babcock ve Parkhurst, 2006). Bu 
cihazlar farklı teknolojik alt yapılara göre geliştirilmektedir. İzleyen kısımda mobil 
göz izleme cihazları dayandıkları teknolojilere göre açıklanmıştır.

Video Tabanlı Göz İzleme

Günümüzde taşınabilir göz izleme cihazları arasında en yaygın olarak kul-
lanılanı video tabanlı göz izleme cihazlarıdır. Bu cihazlarda göz izleme, cihazda 
yer alan kızılötesi bir led ışığın gözü aydınlatması ve bu esnada bir video kamera 
aracılığı ile göz hareketlerinin kaydedilmesiyle gerçekleştirilir. Daha sonra kay-
dedilen görüntüler işlenerek ayrıştırılır. Günümüz göz izleme cihazlarında bulu-
nan kızılötesi led ışık genellikle kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanır. 
Video tabanlı göz izlemeye dayalı çeşitli ticari ve açık kaynak kodlu ürünler bu-
lunmaktadır. Tobii firması tarafından geliştirilen Tobii Glasses 2 araştırmacılara 
anlık izleme, veri analizi ve veri görselleştirme gibi çeşitli olanaklar sunmaktadır. 
Ayrıca 45 gram ağırlığında olan cihaz, 50 Hz örnekleme oranında geniş açılı video 
kaydetme özelliği sayesinde kullanıcıların görüş açısı içerisinde yer alan tüm gö-
rüntüyü kaydedebilmektedir (Tobii Glasses 2, 2015). Yaygın olarak kullanılan bir 
diğer cihaz ise SMI göz izleme gözlüğüdür. Tobii firmasının geliştirmiş olduğu göz 
izleme cihazı ile benzer çalışma mantığında olan bu cihaz 60 Hz kayıt yeteneğine 
sahiptir. Araştırmacılar kablosuz bağlantı sayesinde göz izleme cihazının verileri-
ni anlık olarak bilgisayar veya tablet üzerinden inceleyebilmektedir (SMI, 2015).

Elektrookülografi Kullanarak Göz İzleme

Bu cihazlar “electrooculogram” diye adlandırılan bir ölçüm cihazı ile göz üze-
rinde oluşan elektriksel değişimlere dayalı olarak göz hareketlerini kaydeder. Göz 
izleme işlemi katılımcının göz çevresine yerleştirilen birkaç elektrot ile buradan 
gelen verilere dayalı olarak gözün yöneldiği yerin hesaplanması ilkesine göre ça-
lışmaktadır. Bu cihazlar 250 Hz 20 bit çözünürlüğünde göz izleme verisi kaydetme 
yeteneğine sahiptir. Dolu bir batarya ile cihaz 7 saate kadar çalışabilmektedir (Vi-
dal ve diğ., 2012).

Göz İzleme Yönteminin Kullanım Alanları

Sağlık Alanında Çalışmalar

Sensör tabanlı cihazlar insan sağlığının otantik yaşam koşulları içinde izlen-
mesi için kullanılmaktadır. Bu hususta Vidal ve diğ. (2012) araştırmalarında mobil 
göz izleme cihazını zihinsel sağlık durumunu görüntüleme amacıyla kullanmıştır. 
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Araştırmada biliş ile göz hareketleri arasındaki ilişkiden yola çıkılarak göz hare-
ketlerinin insanların zihin sağlığı hakkında fikir verebileceği, göz hareketlerinin 
AIDS demans kompleksi, otizm (Noris ve diğ., 2011), alzheimer, disleksi, şizof-
reni, çoklu skleroz ve uyuşturucu tüketiminin teşhisinde doktorlara fikir verebi-
leceği belirtilmiştir (Vidal ve diğ., 2012). Göz izleme cihazı bu tarz sorunların er-
ken teşhisinde düşük maliyetli ve etkili bir araç olarak görülmektedir. Ayrıca göz 
izleme cihazları farklı sistemler ile birlikte kullanılarak bedensel engelli bireylere 
hareket yeteneği ve bilgisayar ile etkileşim kurma fırsatları sunmaktadır (Lee ve 
diğ., 2010). Alan yazında çocuklar ile yapılan araştırmalarda özellikle otizm be-
lirtilerini araştırmak amacıyla göz izleme cihazlarından faydalanılmaktadır (Ye ve 
diğ., 2012).

Law ve diğ. (2004) ameliyat esnasında acemi ve uzman cerrahların göz hare-
ketlerinin birbirinden farklılaştığını belirtmiştir. Cerrahi eğitiminde uzmanların 
ameliyat esnasında kullandıkları göz hareketi stratejilerinin belirlenmesi önemli 
bulgular sunmaktadır. Bir simülatör üzerinde beş uzman ile beş acemi cerrahın 
ameliyat esnasındaki göz hareketlerini izlemeye yönelik gerçekleştirilen bir araş-
tırmada uzman cerrahların göz hareketlerinin daha hızlı olduğu ve daha az hata 
yaptıkları belirlenmiştir (Law ve diğ., 2004). Ayrıca araştırmada incelenen bakış 
grafikleri uzmanların hedef bölgeye daha iyi odaklandıklarını ortaya koymuştur. 
İlgili araştırma her ne kadar cerrahları otantik ortamlarında incelemese de elde 
edilen göz izleme verileri acemiler ile uzmanlar arasında ciddi bir farklılığın oldu-
ğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Gegenfurtner ve diğ. (2011) meta analiz 
çalışmasında 65 araştırmayı incelemiş ve görsel işleme sürecinde uzmanların ace-
milere göre farklı bilgi işleme deneyimlerine sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Göz teması, yüz yüze gerçekleştirilen sosyal etkileşimin önemli bir boyutu-
dur. Göz teması sosyal etkileşimin kalitesi ve bireylerin sağlıklı olup olmadıkları 
hususunda önemli bilgiler sunmaktadır. Ye ve diğ. (2012) bir yetişkin ve bir çocuk 
arasındaki göz temasını incelemek amacıyla mobil göz izleme cihazlarından fay-
dalanmıştır.

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Alanındaki Çalışmalar

Mobil aygıtlar ve bilgisayar ekranları üzerindeki bilgi arama davranışlarını 
karşılaştıran Kim ve diğ. (2015), kullanıcıların mobil ekran üzerinde bilgiyi daha 
az göz hareketi ile bulmalarına rağmen arama sonuçları içerisinden gerekli bilgiyi 
çıkarmakta zorlandıklarını bulmuştur. Bununla birlikte her iki ekranda da arama 
sonuçları sayfasında harcanan süre ve bulunan cevapların doğruluğu ile ilişkili 
olan arama performansında bir farklılık yoktur. Bu çalışma laboratuvar ortamında 
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bir bilgisayar ekranı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bilgisayarın normal büyük-
lükteki web tarayıcısı ile küçültülmüş haldeki web tarayıcısı görüntüleri karşılaştı-
rılmıştır. Ölçümler, masaya montajlı 17’’ LCD monitör ve çene sabitleyicisi ile ger-
çekleştirilmiştir. Analizler Eyeworks yazılımı ile yapılmıştır. Gelecek çalışmalarda 
arama ekranında sunulan bilgilerin amaca uygun olarak seçimini kolaylaştırmaya 
yönelik tasarımların test edilmesi önerilmektedir.

Türkiye’de bir devlet üniversitesindeki bir bölüm web sitesinin otantik görev-
ler ve göz izleme yöntemi aracılığıyla kullanılabilirlik değerlendirmesi çalışması 
yapılmış ve bölüm web sitelerinin kullanılabilirliğine ilişkin çeşitli tasarım öneri-
leri getirilmiştir (Yeniad, Mazman, Tüzün ve Akbal, 2011). Benzer şekilde üniver-
site öğrenci işleri (Tüzün, Akıncı, Kurtoğlu ve Pala, 2013) ve Eğitim Fakültesi web 
formlarının kullanılabilirliğin değerlendirilmesi amacıyla da (Tüzün, Graham, 
Sluder ve Lee, 2001) göz izleme cihazı kullanılmıştır.

Öğrenme materyalini görüntüleme açısından mobil telefon, tablet ve bilgisa-
yar aygıtlarını karşılaştıran Molina ve diğ. (2014), mobil telefonların bilişsel yük 
oluşturduğu için öğrenme materyali ile çalışmaya uygun olmadığını ifade etmek-
tedir. Öğrenciler öğrenme materyali ile çalışma için bilgisayar ve tablet ekranları-
na karşı daha olumlu algıya sahip olup bu iki aygıt mobil telefona göre öğrenen-
leri daha fazla güdülemektedir. Çalışma laboratuvar ortamında Tobii X60 cihazı 
ve Tobii Studio yazılımı (3.0.2 sürümü) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
mobil cihazlar üzerindeki göz hareketlerini izlemeye yönelik olarak Tobii Mobil 
Cihaz Standı kullanılmıştır.

Eğitim ve Öğretim Alanındaki Çalışmalar

Göz izleme yönteminin akran-inceleme süreçlerinin araştırılması (Paulson ve 
diğ., 2007), öğrencilerin bilişsel, duygusal ve güdüsel katılımlarının araştırılması 
(Miller, 2015) ve kavram haritalama stratejilerinin etkisinin gözlemlenmesi (Liu, 
2014) gibi eğitsel amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Mason, Pluchino ve Ariasi 
(2014) web kaynağının okunması sırasında görsel davranışları düzenleyen episte-
mik inanışların ve konuya özel ön bilginin bireysel karakteristiklerinin olup olma-
dığını araştırmıştır. Buna ek olarak, göz izleme yönteminin çoklu ortam öğrenmede 
algısal işlemenin nasıl olduğu, buna yönelik çoklu ortamların tasarımlarının nasıl 
yapılabileceği (Mayer, 2010; Van Gog ve Scheiter, 2010), çoklu ortam sunumu sıra-
sında öğrenci dikkatinin yansıdaki ne tür bilgiye (metin, resim) odaklandığı (Yang 
ve diğ., 2013) türünden öğretim tasarımı ile ilgili kullanım alanları da mevcuttur.

Rosengrant ve diğ. (2012) öğrencilerin sınıft a ders sırasında nereye odaklan-
dıklarını (sunumlar, öğretmen, notlar, tahta ve yansılar gibi), öğrenci dikkatini 
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görev üzerinde tutan ya da görevden uzaklaştıran nedenlerin nelerin olduğunu 
göz izleme yöntemi ile araştırmıştır. Fizik Bilimi dersinde 8 katılımcı ile gerçekleş-
tirilen durum çalışmasında, öğrencilerin PowerPoint yansısında sunulan bilgiye 
öğretmenden daha çok odaklanma eğiliminde oldukları bulunmuştur. Bunun ya-
nısıra sınıft a öğrencinin dikkatini çeken nesneler ya da sınıf düzenlemeleri ile ilgili 
tasarım önerilerinde bulunulmuştur.

Alan yazında çocukların deneysel uyarıcılara karşı vermiş oldukları görsel 
arama tepkileri ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen çocukların nereye baktığı 
ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır (Franchak, Kretch, Soska, Babcock ve 
Adolph, 2010). Guo ve Feng (2013) yaptıkları araştırmada, ebeveynler ile çocukla-
rın birlikte hikâye kitabı okuma deneyimlerini incelemiş ve çocukların görsellere, 
ebeveynlerin ise hikâye metnine odaklandığını bulmuştur.

Göz izleme yönteminin kullanıldığı bir diğer çalışma alanı ise, herhangi bir 
görevde düşük ve yüksek performans sergileyen katılımcılar veya deneyimsiz 
(acemi) - deneyimli (uzman) katılımcılar arasındaki farklılıkların belirlenme-
si olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmalardan ilki, sporcu eğitimlerinde bi-
reylerin göz hareketleri ile eylemleri arasında ilişkilerin bulunduğu, sporcunun 
başarısında baktığı yerlerin de etkisinin olduğunu gösteren çalışmadır (Land ve 
McLeod, 2000). Bu çalışmada, kriket oynayan oyuncuların göz hareketlerinde 
kullanmış oldukları stratejilerin onların oyun performansı üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olduğu bulunmuştur.

Göz izleme yöntemi çok ince değişimleri ölçme olanağı sunduğundan dola-
yı Zawoyski, Ardoin ve Binder (2015), tekrarlı okuma sırasında düşük ve yüksek 
performans sergileyen öğrenciler arasındaki benzer ve farklı örüntüleri yakalama 
amacıyla bu yöntemi kullanmıştır. Kim, Byeon, Lee ve Kwon (2012), deneyimli 
ve acemi öğretmenlerle otantik bir ortam yerine bilgisayar üzerinden bir video 
izletilerek gerçekleştirdiği çalışmada sınıfı (1) öğrenci alanı, (2) materyal alanı ve 
(3) öğretim dışı olmak üzere üç alana ayırmıştır. Bakış grafikleri, deneyimli öğret-
menler için öğrenci alanında yoğunlaşırken, acemi öğretmenler için öğretim dışı 
alanda yoğunlaşmıştır. Deneyimli öğretmenlerin öğrenci alanındaki bakış açıları 
daha geniş arka alanları da kapsayacak şekilde yayılırken, acemi öğretmenlerinki 
ise orta alanlarda sıkışmıştır. Deneyimli öğretmenlerin bakış açıları “T” şekli ile 
görselleştirilirken acemilerin bakış açıları “I” şekli ile görselleştirilmiştir. Her iki 
öğretmen grubunda da odaklanmanın en az yoğunlukta sağ-ön ve sol-ön alanda 
toplandığı bulunmuştur. Buradan hareketle sınıf içinde öğretmenlerin bakış dav-
ranışlarında neyin değiştirilmesi gerektiği, sınıf yönetimi konusunda etkili bakış 
için nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği tartışması gerçekleştirilmiştir.
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Göz izleme yöntemi akran inceleme sınıfl arı için de kullanılmıştır. Akran-
inceleme sınıfl arından kasıt öğretmenin sınıfında uygulamış olduğu etkinliklerin 
diğer öğretmenlere açık olması ve ders sonrasında bu etkinliklerin diğer öğret-
menlerle yansıtıcı tartışılmasıdır. Amaç öğretmenlerin öğretme becerilerini geliş-
tirmek adına yardımcı etkinlikler sunmaktır. Bu etkinliklere daha iyi yansı ya da 
tebeşir kullanımı ve daha iyi öğrenci etkileşimi dâhil edilebilir. Bu türden etkin-
liklerin teşvik edilmesi ve daha faydalı hale getirilmesi adına, göz izleme yönte-
mi otantik sınıf gözlemleri üzerinde uzmanların görsel dikkatlerinin anlaşılması 
için fırsat sunmaktadır. Egi, Ozawa ve Mori (2014) uzmanların, öğretim materyali 
(sunu) ve öğrenci gibi sınıf içerisindeki bileşenler arasında karşılaştırma yaparak 
gezinim yaptığını ortaya koymaktadır. Çalışmada, dört farklı açıdan kaydedilmiş 
video ile akran incelemesi değerlendirmesi yapılmıştır. Mikro-öğretim adına bu 
tür yenilikçi yöntemlerin öğretmenlerin gelişimi için eğitim programlarına dâhil 
edilmesi tartışılmaktadır.

Öğretmen adaylarının sınıf yönetiminde yetkin olması kolay kazanılabilen 
bir beceri değildir. Sınıft a duruma uygun öğretmen davranışlarının nasıl olma-
sı gerektiğine yönelik uygun ipuçlarının tanımlanması ve öğretmen adaylarının 
bu ipuçları hakkında farkındalık düzeyinin arttırılması gerekmektedir (Berliner, 
2001; Feldon, 2007). Bu becerinin öğretmen adayına nasıl kazandırılabileceğine 
yönelik olarak, sınıft aki görsel algılamayı resmetmek adına göz izleme yöntemini 
kullanan van den Bogert ve diğ. (2014) deneyimli öğretmenlerin görsel bilginin 
işlenmesi, sınıft a olup bitenin fark edilmesi ve doğru yorumlanması becerilerin-
de acemi öğretmenlere göre daha iyi olduklarını söylemektedir. Ayrıca, deneyimli 
öğretmenlerin tüm öğrencileri kapsayacak şekilde daha geniş bir görsel tarama 
yaptıkları ve dikkatlerini daha çok öğrenciler üzerinde tuttuklarını belirtmektedir. 
Acemi öğretmenlerin odağı yaşanan sorunlar olurken deneyimli öğretmenlerin 
odağı sorunların etkisi olmaktadır.

Alan yazında var olan çalışmaların sınırlılığı bağlam eksikliğidir. Yani sınıf-
taki olaylar videoya çekilerek öğretmen adaylarına izlettirilmiştir. Miller (2015) 
göz izleme yönteminin avantaj ve sınırlılıklarını tartıştığı çalışmasında ideal bilim 
sınıfl arını; çeşitli teknolojilerin kullanıldığı, grup veya tartışma etkinlikleri ile bir-
likte deneylerin yapıldığı aktif yerler olarak tanımlamaktadır. Belirtilen sınıf pro-
filinin doğası bilgisayar ekranı üzerinde kaybolur. Buna yönelik olarak öğretmen 
yetiştirmede, otantik sınıf olayları odağında mobil göz izleme cihazının kullanı-
larak öğretmenlik uygulaması alan öğrencilerin sınıf yönetimi becerilerine daha 
kolay adapte olabileceği düşünülmektedir.
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Tartışma

Mobil göz izleme yöntemi hakkında alan yazın destekli bir betimleme yapılan 
bu çalışmada, bu yöntem mikro-öğretim bağlamında tartışılmıştır. Buna göre de-
neyimli bireyler yeni durumlar ile karşılaştıklarında önceden edindikleri bilgileri 
uzun süreli bellekten geri çağırarak hızlıca bu bilgileri işleyebilmektedir. Acemi-
lerde ise daha önceden bir deneyim ve bilgi olmadığı için kodlama süreci dene-
yimli kullanıcılara göre daha yavaş olmaktadır. Deneyimli kullanıcılar bilgiyi daha 
hızlı işlediğine göre görsel bir nesne üzerindeki odaklanma sürelerinin de daha 
kısa olması beklenmektedir (Gegenfurtner ve diğ., 2011). Ayrıca bireyler bilgi iş-
leme sürecinde seçici davranmaktadır. Uzman kullanıcılar bilgi işleme sürecinde 
ilgisiz bilgileri daha çabuk belirleyip eleyerek görev ile ilişkili bilgiye daha rahat 
odaklanmaktadır. Law ve diğ. (2004) acemi bireylerin dışsal uyaranlar tarafından 
daha fazla etkilendiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte deneyimli bireyler 
görsel açıdan daha açık ve geniş bir bakış açısına sahip olup görsel bir uyarandan 
gelen asıl bilgi ile gürültüyü rahatlıkla ayırt edebilmektedir (Kundel, 2007). Böy-
lece, deneyimli öğretmenlerden bilgiyi daha hızlı işlemeleri ve sınıft a olup biteni 
kavramada daha az zaman harcamaları beklenir. Göz hareketleri sabit bir zaman-
da gözün bir yere odaklanması ile ölçümlenir ve buna da odaklanma (fixation) 
denir. Bunun yanı sıra gözün bir noktadan diğer bir noktaya sıçraması gözün gezi-
nimi hakkında bilgi vermektedir (Dix, Finlay, Abowd ve Beale, 2004). Göz izleme 
analizi sonucunda elde edilen odaklanma (fixation), bilgi işleme hızının göstergesi 
olarak yorumlanabilmektedir (Gobet ve Charness, 2006). Öğretmenlerin öğrenci-
ler üzerinde gerçekleştirdikleri odaklanma miktarı düzenli sınıf kontrolü olarak 
da yorumlanabilir. Deneyimli öğretmenlerin daha düşük odaklanma sürelerine 
sahip olması ve sınıft aki öğrencilerle daha eşit şekilde etkileşim kurması sınıf yö-
netimi açısından görsel dikkatin artmasına katkı sağlamaktadır. Göz izleme kayıt-
ları mikro-öğretimde genellikle kullanılan video kayıtlarında olduğu gibi sadece 
görsel ve işitsel bilgi sunmanın ötesinde bakış grafikleri, ısı haritaları ve ilgi alan-
ları hakkında da bilgiler sunmaktadır. Bu sayede aday öğretmenler ve deneyimli 
öğretmenlere ilişkin bakış grafikleri ve ısı haritalarının karşılaştırılarak acemi öğ-
retmenlerin daha detaylı sınıf yönetimi deneyimi kazanmaları sağlanabilir.

Öğrenme alanındaki çalışmalar otantik yaşam ortamında ele alındığında 
daha ayrıntılı ve bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır. Bu açıdan mikro-öğretim-
de otantik sınıf ortamını simüle etmek ve sınıf ortamında yaşanabilecek olası du-
rumları öğretmen adaylarına göstermek amacıyla farklı koşullarda yapılan durum 
çalışmalarına gereksinim vardır. Mobil göz izleme cihazlarının bu açıdan etkisi 
yadsınamaz derecededir. Bu cihazların öncelikle kişiyi yapay ortamın sınırlılıkla-
rından kurtaracağı düşünülmektedir. Bu cihazlar otantik bir ortamda çevre ile ya 
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da diğer kişiler ile olan etkileşimleri gözlemleme ve benzer etkileşim örüntülerini 
keşfetme fırsatı sunmaktadır (Eghbal-Azar ve Widlok, 2013). Ek olarak, göz izle-
me yöntemi diğer veri toplama araçlarına göre daha objektif veri sağlamaktadır. 
Bu yöntem ile gözlem, görüşme veya anketlerle veri toplama yöntemlerinin har-
manlanması öğrenme deneyimlerine ilişkin bütüncül bakmamızı kolaylaştırmak-
tadır. Böylelikle daha nesnel sonuçlar ortaya koymak mümkündür. 

Yansıtma Soruları

1. Kendi çalışma alanınızı düşündüğünüzde göz izleme cihazlarının taşına-
bilir olması size ne tür faydalar sunabilir?

2. Uzman bir öğretmenin acemi bir öğretmene göre sınıf yönetimi beceri-
lerinde ne tür farklılıklar olabilir? Bir öğretmen yetiştirme kurumunda 
karar verici olsaydınız tahmin ettiğiniz bu farklılıkları ne tür önerilere 
dönüştürürdünüz?

3. Öğretmen yetiştirmede mobil göz izleme cihazları ile gerçekleştirebile-
ceğiniz bir araştırma önerisi tasarlayınız.
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