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Özet 

Mesleğe yeni başlamış olan öğretmenler, çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmakta ve bu süreçte daha 

deneyimli öğretmenlerin desteğine gereksinim duymaktadır. Bu çalışmada, aday öğretmenlere yönelik 

düzenlenen bir e-mentorluk programı, mentilerin hangi konularda desteğe gereksinim duydukları bağlamında 

incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı (AÖEMP)’na katılan 11 farklı 

branştan 57 ortaokul öğretmenidir. Bu öğretmenlerden 34’ü menti, 23’ü ise mentor rolüyle programda yer 

almaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamak 

amacıyla bir anket ve iki yazılı görüş alma formu geliştirilmiş ve çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Uygun veri analiz 

teknikleri kullanılarak ulaşılan bulgular doğrultusunda, aday öğretmenlerin desteğe gereksinim duydukları 

konular belirlenmiştir. Buna göre aday öğretmenlerin e-mentorluğa gereksinim duydukları konular şu 

şekildedir: Kendi branşlarında alan bilgilerini geliştirmek, öğretimde farklı yöntem ve tekniklerin kullanımı, sınıf 

yönetimi, teknolojinin eğitim amaçlı kullanımı, uzaktan eğitim, mevzuat bilgisi, mentorların deneyimlerinden 

yararlanmak, iletişim becerilerini geliştirmek, kaynaştırma eğitimi, Milli Eğitim sistemine uyum sağlama, kişisel 

gelişim ve girişimcilik. 

Anahtar kelimeler: Aday öğretmenlik, E-mentorluk, Meslekî gelişim, Mentorluk, Menti gereksinimleri 

Abstract 

Beginning teachers usually face a wide variety of problems and thus need to be supported by their experienced 

colleagues. This paper examines an electronic mentoring program addressed to beginning teachers to find out 

the particular issues on which they, as mentees, need support. The study group consisted of 57 teachers 

teaching 11 different subjects at secondary education level who also took part in the E-Mentoring Program for 

Beginning Teachers (AÖEMP). If the participants, 34 were mentees and the rest of 23 fulfilled the role of 

mentor. The study was carried out in case study model among qualitative research methods. For data 

collection, three different instruments were developed and sent to the respondents online: a questionnaire 

form and two forms for interview in writing. The data was analyzed by using appropriate techniques and the 

topics of support need of the novice teachers were determined. According to the results, the mentees need 

electronic mentorship on the following areas: Developing content knowledge in their respective field of 

teaching, using varied methods and techniques in teaching, classroom management, using technology for 

educational purposes, distance education, professional legislation, benefiting from the experiences of mentors, 

improving communication skills, inclusion training, adaptation to the principles and rules of the Ministry of 

National Education (MoNE), personal growth, and, lastly, entrepreneurship. 

Keywords: Beginning teachers, E-mentoring, Mentoring, Mentee needs, Professional development 

                                                           
2
 Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen 120K280 numaralı “Aday Öğretmenlerin Meslekî ve Psiko-Sosyal 

Gelişimlerini Desteklemeye Yönelik Kısa Süreli Bir Elektronik Mentorluk Programının Planlanması, Uygulanması 
ve Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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Giriş 

Günümüz toplumlarının yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetlerinin en etkili ögelerinden biri öğretmenlerdir. 

Başarılı nesiller yetiştirmek isteyen toplumlarda öğrencilerin alacağı eğitimin önemi kadar öğretmenlerin 

nitelikleri de oldukça önemlidir. Öğretmen başarısını ve kalitesini üst seviyelere çıkarmak isteyen toplumlar, 

öğretmenlerin gelişimine destek sağlayacak çeşitli programlar uygulamaktadır. Eğitimde gelişmiş ülkelerin 

uyguladıkları aday öğretmenlik sistemleri, bu programların başlıca örneklerinden birisidir. Aday öğretmen, Milli 

Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından; “öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk 

defa atama suretiyle atanan öğretmenler” şeklinde tanımlanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2019). Woolfolk ve 

Hoy (1990)’a göre aday öğretmenlik süreci, öğretmenlik mesleğinin, mesleğe yeni başlamış kişiler tarafından 

benimsenmesi ve sosyalleşmesi için önemli bir geçiş dönemidir. Ekinci (2010) aday öğretmenliğin, mesleğe 

hazırlanmada pratik değeri olan ve uygulama ile en yoğun şekilde buluşulan bir süreç olduğuna dikkat 

çekmektedir. Türkiye’deki aday öğretmenlik sistemi ile ilgili yapılmış çalışmaların sonuçları (Altun ve Gülay, 

2017; Tunçbilek ve Tünay, 2017), adaylık sürecindeki öğretmenlerin bazı problemlerle karşılaştıklarını ortaya 

koymaktadır. Bunlar içinde öne çıkanlar şu şekilde ifade edilebilir:   

 Lisans eğitiminde alınan öğretmenlik uygulamasının aday öğretmenleri mesleğe hazırlamak konusunda 
yetersiz kalması ve buna bağlı olarak aday öğretmenlerin mezun olduktan sonra kendilerini mesleğe 
hazır hissetmemesi. 

 Öğretmen-veli iş birliğini yeterince sağlayamama. 

 Öğrencilerin ne gibi davranışlar sergileyeceğini kestirememe. 

 Öğrenme-öğretme sürecinde zaman yönetimi ile ilgili sıkıntı yaşama. 

 Farklı yöntem-teknikleri derslerinde kullanma konusunda yetersizlikler. 

 Sınıf yönetimi konusunda sorunlarla karşılaşma ve bunların üstesinden gelememe.  

Aday öğretmenlerin tüm bu sorunlarla baş etmeleri sürecinde okullarındaki danışman öğretmenlerinden yeterli 

desteği alamadıklarına işaret eden çalışmalar bulunmaktadır. Gökulu (2017) tarafından yapılan araştırmada 

danışman öğretmenlerin adaylık süreci içerisinde gerekli formları doldurma, derse hazırlık yapma, ders planı 

hazırlama ve değerlendirme gibi konularda aday öğretmelere yeterli düzeyde destek olmadıkları belirlenmiş ve 

danışman öğretmenlerin aday öğretmenlere daha çok destek olmaları gerektiği önerilmiştir. Coranavirüs 

(Covid-19) pandemisi, aday öğretmenlerin yaşadıkları mevcut sorunların üzerine başka sorunların da eklendiği 

bir dönem olmuştur. İlgili çalışmalar (Görgülü Arı ve Hayır Kanat, 2020; Bakioğlu ve Çevik, 2020; Akyavuz ve 

Çakın, 2020) incelendiğinde, bu sorunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

 Velilerle etkileşimde sorun yaşama, 

 Öğrencilere yeterli geri dönüt sağlayamama, 

 Öğrenci takibi ile ilgili sıkıntılar, 

 Öğrencilerin odaklanma problemi yaşaması, 

 Uzaktan eğitim yöntemine hakim olmama, 

 Bilgisayar okur yazarlık becerilerinin uzaktan eğitim için yeterli olmaması, 

 Uzaktan eğitim sürecinde donanım ve yazılımsal problemlerin yaşanması.  

Aday öğretmenler, kendilerinden daha deneyimli öğretmenlerden destek almaya gereksinim duyarlar. Usta 

çırak ilişkisi içerisinde yürütülecek bu destekleme süreci, aday öğretmenlerin meslekî, psikolojik ve sosyal 

gelişimleri açısından son derece önemlidir. Bu durum, aday öğretmen eğitim programlarının mentorluk felsefesi 

ile ilişilendirilmesini sağlamaktadır. Nitekim, Duran, Sezgin ve Çoban (2011), aday öğretmenlik sürecinin çağdaş 

uygulamada örnekleri olan mentorluk sürecine benzer şekilde gerçekleşmesini önermektedir. Mentorluk, 

deneyimli bir kütüphanecinin daha az deneyimli bir kütüphaneciye sürekli destek vermesi olarak düşünülebilir. 

Mentorluk bir denetleme biçimi değil, yol gösterme sürecidir. Mentor ile mentorluk uygulamasından yararlanan 

kişi/kişiler arasındaki her türlü etkileşim tam bir güvene dayalı olmalıdır. Mentor, sorduğu sorularla danışan 

kişinin, hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı olur. Yüzyıllar boyunca süregelen mentorluk 

kavramı günümüzde pek çok farklı alandaki deneyimli kişilerin, kendilerinden daha az deneyime sahip kişilere 
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meslekî ve kişisel destek sunduğu süreçlere dönüşmüş durumdadır (Arkün Kocadere ve Kızılkaya Cumaoğlu, 

2015; Anderson ve Shannon, 1988). 

Geçmişten günümüze mentorluk uygulamalarında; birebir mentorluk, akran mentorluğu, grup mentorluğu gibi 

farklı mentorluk tür ve modellerinin kullanıldığı görülmektedir. Bilişim teknolojilerinin eğitim-öğretim 

süreçlerindeki varlığının artması ile birlikte mentorluğun bir dönüşüme uğradığı ve elektronik mentorluk (e-

mentorluk) modelinin ortaya çıktığı görülmektedir (Arkün Kocadere ve Kızılkaya Cumaoğlu, 2015; Single ve 

Single, 2005).  Single ve Muller (2001)’in e-mentorluk tanımı, “uzman/deneyimli birey (mentor) ile daha az 

beceriye sahip birey (menti) arasında, mentinin başarması için gerekli bilgi, beceriyi kazanması ve kendine 

güveninin artırılmasını amaçlayan, temelde elektronik iletişim araçlarının kullanıldığı, doğal yollarla oluşan ya 

da bir program çerçevesinde eşleştirilerek kurulan ilişki” şeklindedir. Geleneksel mentorluk veya e-mentorluk 

programlarındaki deneyimli kişiler ‘mentor’, daha az deneyime sahip kişiler ise ‘menti’ olarak adlandırılmaktadır 

(Alemdağ, 2015). Bu programlarda mentilerin, eksik oldukları konulardaki ihtiyaçlarını gidermesi noktasında 

mentorlarından destek alması üzerine bir ilişki kurulmaktadır (Özan ve Özdemir, 2013). Mentorluk 

programlarının hedefleri mentilerin gereksinimleri temel alınarak oluşturulmaktadır. Bu bağlamda, bir 

mentorluk programı için mentilerin hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduklarının belirlenmesi önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı aday öğretmenlerin e-mentorluğa gereksinim duydukları konuları belirlemektir. Bu 

doğrultuda, “Aday öğretmenler hangi konularda e-mentorluğa gerek duymaktadır?” problemi, aşağıdaki alt 

problemler kapsamında ele alınmaktadır:  

1. Mentiler hangi konularda kendilerini geliştirmeye gereksinim duymaktadır? 
2. Mentorlara göre mentilerinin hangi konularda kendilerini geliştirmeye gereksinimleri vardır? 

 Yöntem 

Bu çalışmada aday öğretmenlerin hangi konularda e-mentorluğa gereksinim duyduklarının derinlemesine 

incelenmesi amaçlandığı için durum çalışması yöntemi tercih edilmiştir. Durum çalışmaları, ‘nasıl’ ve ‘niçin’ 

sorularını temel alarak, araştırmacının kontrol altına alamadığı bir olgu ya da olayı derinliğine incelenmesine 

imkân vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırma, TÜBİTAK tarafından desteklenen 120K280 numaralı 

‘Aday Öğretmenlerin Meslekî ve Psiko-Sosyal Gelişimlerini Desteklemeye Yönelik Kısa Süreli Bir Elektronik 

Mentorluk Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi’ başlıklı proje kapsamında 

yürütülmekte olan ‘Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı (AÖEMP)’ katılımcıları ile gerçekleştirilmiştir.   

Katılımcılar  

Araştırmanın çalışma grubu AÖEMP’ye katılan 11 farklı branştan 57 ortaokul öğretmenidir. Bu öğretmenlerden 

23’ü mentor, 34’ü ise menti rolüyle programda yer almıştır. Mentorlar, meslekte beş yılını doldurmuş ve bir 

aday öğretmene e-mentorluk yapmak isteyen öğretmenler arasından seçilerek programa dahil edilmiştir. 

Mentiler ise, pandemi sürecinde bir deneyimli öğretmenden e-mentorluk hizmeti almak konusunda istekli olan 

başvuru sahibi aday öğretmenler arasından seçilmiştir. Dört ay süren AÖEMP süresince tüm etkinlikler çevrimiçi 

ortamlarda gerçekleştirilmiştir.    

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak amacıyla uzman görüşü alınarak geliştirilmiş bir anket ve iki yazılı görüş alma formu 

kullanılmıştır. İlk uygulanan veri toplama aracı, mentilerin programa başvururken doldurdukları çevrimiçi 

‘AÖEMP Başvuru Formu’dur. AÖEMP Başvuru Formu, kişisel bilgiler, meslekî bilgiler, ilgi alanları, iletişim ve 

teknoloji erişim bilgileri, programa yönelik beklenti ve öneriler konularına yönelik hazırlanan 37 sorudan oluşan 

bir ankettir. Anketin ‘programa yönelik beklenti ve öneriler’ bölümü altındaki açık uçlu soruların cevapları, bu 

araştırma için veri kaynağı olarak kullanılmıştır. İkinci araç her bir mentor-menti çifti tarafından gerçekleştirilen 

programın zorunlu etkinliklerinden birisinde mentiler tarafından doldurulan ‘Güçlü ve Zayıf Yönlerim Formu’ 

dur. Bu form mentilerin hangi yönlerini güçlü veya zayıf gördüklerini açıklamalarına yönelik hazırlanan 5 
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sorudan oluşmaktadır. Üçüncü araç, programın ilk ayı tamamlandıktan sonra, mentorlar tarafından doldurulan 

‘Menti İhtiyaç Değerlendirme Formu’dur. Menti İhtiyaç Değerlendirme Formu, mentorlara yönelik hazırlanmış 

olup, mentilerinin hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade edebilmelerine yönelik 3 soru 

içermektedir.  

Bulgular 

AÖEMP’ye başvuru sırasında doldurulmak üzere hazırlanan ‘AÖEMP Menti Başvuru Formu’nda kişisel ve 

meslekî olarak adayın kendisini hangi konularda geliştirmeye ihtiyaç duyduğu ve mentorundan hangi konularda 

destek görmeyi umduğu ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu sorulara verilen cevaplar içerik analizine tabi 

tutulduğunda, Tablo 1’deki bulgulara ulaşılmıştır.  

Tablo 1.  

Mentilerin kendilerini geliştirmeye gereksinim duydukları konular 

Temalar Kodlar f % 

Meslekî gelişim Alan bilgisi 24 70,5 
Yöntem, teknik ve etkinlikler 20 58,8 
Sınıf Yönetimi 20 58,8 
Deneyim  13 38,2 
Mevzuat bilgisi 9 26,4 
Özel öğretim 4 11,7 
Öğrenciyle iletişim 4 11,7 
Okul-Aile-Çevre 4 11,7 

Kişisel ve psikososyal gelişim Teknoloji kullanımı  19 55,8 
Genel kültür/Güncel konular 4 11,7 

 

Tablo 1 incelendiğinde; meslekî gelişim teması içerisinde yer alan kodların ‘Alan bilgisi, Yöntem, teknik ve 

etkinlikler, Sınıf Yönetimi, Deneyim, Mevzuat bilgisi, Özel öğretim, Öğrenciyle iletişim, Özel öğretim, Okul-Aile-

Çevre’ şeklinde olduğu görülmektedir. Mentilerin en çok alan bilgisi, yöntem-teknik ve etkinlikler ile sınıf 

yönetimi konularında kendilerini zayıf hissettikleri görülmektedir. Aşağıda meslekî gelişimle ilgili örnek aday 

öğretmen ifadeleri yer almaktadır:  

“Alanım ile alakalı küreselleşen dünyaya tam anlamıyla ayak uydurmak en temel düşüncem.” 

“ …sınıf yönetimi, zaman yönetimi ve çocuk psikolojisi konusunda yetersiz görüyorum.”  

 “Mesleğimin gereksinimi olarak öncelikle alanımla ilgili kendimi geliştirmeye ihtiyaç duyuyorum.” 

 “Yazılım alanı ve öğretmenlik meslek bilgisi alanında kendimi geliştirmek istiyorum.” 

“Sınıf yönetimi konusunda gelişime ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.”  

“Sınıf yönetimi konusunda eksiklerim olduğunu düşünüyorum.”  

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere,  kişisel gelişim teması içerisinde yer alan kodların ‘Teknoloji kullanımı, Genel 

kültür/Güncel konular’ şeklinde olduğu görülmektedir. Bu tema içinde aday öğretmenler en çok teknoloji 

konusunda kendilerini geliştirmeye gereksinim duymaktadır. Aşağıda örnek ifadeler yer almaktadır:  

“Konuşma kabiliyetimin gayet iyi olduğunun farkındayım fakat alan yeterliliğimi, tecrübemi ve teknoloji 

okuryazarlığımı geliştirmeliyim.”  

“Hitabetim, planlamam, araştırmam yeterli fakat teknoloji kullanımım eksik.”  

“…bilgi teknolojilerinde yeniliklere ayak uydurarak bilgi birikimimi artırıp öğrencilere çağın gereksinimi olan 

robotik ve kodlama eğitimleri verecek şekilde kendimi geliştirmek istiyorum.” 

‘Güçlü ve Zayıf Yönlerim Formu’ nda aday öğretmenlerin zayıf oldukları konularla ilgili yazdıkları ifadeler içerik 

analizine tabi tutulduğunda, Tablo 2’deki bulgulara ulaşılmıştır.  
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Tablo 2. 

Mentilerin kendilerini zayıf hissettiği konular 

Temalar Kodlar f % 

Meslekî konular Deneyimsizlik 4 13,3 

Sınıf yönetimi  3 10 

Yöntem ve teknik seçme 2 6,6 

Teknoloji kullanımı 2 6,6 

Kişisel ve psikososyal konular Duygusallık 8 26,6 

Kararsızlık 5 16,6 

Girişimcilik 5 16,6 

Hayır diyememek 5 16,6 

Öfke 4 13,3 

Detaycı olma 4 13,3 

Zaman yönetimi 3 10 

Liderlik 2 6,6 

Sabırsızlık 2 6,6 

Aşırı stres ve sıkıntı 2 6,6 

 

Mentilerden alınan yanıtlara göre 11 mentinin meslekî konularda kendisini zayıf hissettiği görülmektedir. Bu 

konular arasında ‘Deneyimsizlik, Sınıf Yönetimi, Yöntem ve Teknik Seçme, Teknoloji kullanımı’ kodları yer 

almaktadır. Aşağıda bu kodlara dair örnek ifadeler verilmiştir: 

“Konuları somutlaştırırken yöntem ve teknik seçmek, akıllı tahtayı etkin kullanmak, yeni nesil soru çözümü 

yapmak.” şeklinde belirtmiştir. 

“… İşimde tecrübem çok az eksik yanlarım var bunları kapatmak istiyorum.” 

“…Öğretmenlik konusunda deneyiminin az olduğunu düşünüyorum.”  

Tablo 2’ye göre, kişisel ve psikososyal konular temasına ait kodlar arasında ‘Duygusallık, Kararsızlık, Girişimcilik, 

Hayır Diyememek’ yer almaktadır. Aşağıda bu kodlara ilişkin örnek aday öğretmen ifadeleri verilmiştir. 

“…detaycı olma, sayısal alan veya matematiksel alan eksikliği. Analitik düşünebilme, liderlik, doğaçlama yapma, 

hesabi işler, çizim vb. alanlardaki eksiklik.”  

“Girişimcilik, bir işi yarım bırakma, aşırı stres ve sıkıntı, yeni ve farklı fikir üretme, çabuk öfkelenme. ”  

“Hayır diyememek, hırslı olmak, ani kararlar vermek, liderlik noktasında aşırıya kaçmak, zamanı verimli 

kullanamamak ve yaptığım işten çabuk sıkılmak.”  

‘Menti İhtiyaç Değerlendirme Formu’ yoluyla elde edilen veriler analiz edilerek, mentorlara göre mentilerinin 

hangi konularda gelişme gereksinimleri olduğu ile ilgili Tablo 3’teki bulgular elde edilmiştir.  

Tablo 3. 

Mentilerin desteğe gereksinim duyduğu konular hakkında mentor görüşleri 

Temalar f 

Ders planı hazırlama ve farklı yöntem-teknik kullanımı 9 
Meslekî deneyim kazanma 8 
İletişim becerilerini geliştirme 8 
Mevzuat bilgisi 6 
Sınıf yönetimi 6 
Branş alan bilgisi 5 
Teknoloji kullanımı 5 
Meslekî uyum ve adaptasyon 5 
Kişisel gelişim 4 
Kaynaştırma eğitimi 4 
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Tablo 3’e göre; 9 mentor mentisinin ders planı hazırlama ve farklı yöntem-teknik kullanımı konusunda kendisini 

geliştirmeye gereksinim duyduğunu belirtmiştir. 8 mentora göre mentisi meslekî deneyim kazanma ile ilgili 

desteğe gereksinim duymaktadır. Mentisinin iletişim becerilerini geliştirmesi gerektiğini düşnenen mentor sayısı 

ise 8’dir. Mevzut bilgisi, sınıf yönetimi, branş alan bilgisi, teknoloji kullanımı, meslekî uyum, kişisel gelişim ve 

kaynaştırma eğitimi; dile getirilen diğer konulardır. Aşağıda, örnek mentor ifadeleri yer almaktadır:  

“Mentimin öğretim yöntem ve tekniklerini etkin kullanabilme konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu 

gözlemledim.”  

“Menti yeni öğretmen olmasından kaynaklı bir desteğe ihtiyaç duymaktadır. Mesleğine dair tüm konularda 

ortaklaşa çözüm ihtiyacı olduğunu iletmiştir. Bu konuda bilmesi gereken ne varsa öğrenmek istediğini ifade 

etmiştir.”  

“Mentimin okula ilk gittiğinde öğretmenler ve idareyle iletişiminin nasıl olması gerektiği noktasında soruları 

oldu.”  

“Meslek ile ilgili kanun ve yönetmelikler konusunda eksiklik hissettiğini ve bu konuda yardıma ihtiyaç 

duyduğunu gözlemledim.”  

“Öğrencilerle etkileşim ve sınıf yönetimi ile ilgili desteğe ihtiyacı var.” 

“…teknolojinin sınıf içi etkinliklerde kullanımı noktasında desteğe ihtiyaç duymaktadır.”  

“Mentim ilk ortamın gerginliğini yaşıyor. Okula adaptasyon konusunda yardıma ihtiyacı var.”  

“Mentim kaç gün rapor alabilirim, idarenin dediği her şeyi yapmak zorunda mıyım, itiraz hakkım var mı gibi 

kişisel ve özlüğe dayalı bilgilere de desteğe ihtiyaç duyuyor.”  

“Mentinin en çok zorlandığı konulardan birisi kaynaştırma öğrencilerini de derse dahil edebilmek.”  

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada mesleğe yeni başlamış ve adaylık süreçleri devam etmekte olan öğretmenlerin bir e-mentorluk 

programında mentor desteğine ihtiyaç duydukları konuların belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular 

incelendiğinde; mentilerin beklentilerinin, meslekî konular ve kişisel gelişim olmak üzere iki başlık altında 

toplandığı görülmektedir. Aday öğretmenlerin meslekî olarak en çok alan bilgisi, yöntem, teknik ve etkinlikler, 

sınıf yönetimi, deneyimsizlik konularında desteğe gereksinim duydukları belirlenmiştir. Kişisel gelişim başlığı 

altında desteğe gereksinim duydukları konular ise teknoloji kullanımı, genel kültür/güncel konular, duygusallık, 

girişimcilik ve kararsızlık şeklindedir. Mentorlardan alınan görüşlere göre, mentilerin ders planlama, farklı 

yöntem ve tekniklerin uygulanması, iletişim becerileri konularıda meslekî gelişime ihtiyaçlrı vardır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçların, aday öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen başka mentorluk 

programlarının (Akay, 2016; Alemdağ, 2015; Dağ ve Sarı 2017; Kahraman, 2012; Naillioğlu Kaymak, 2017; Pala, 

2017) sonuçlarıyla benzer olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmanın sonuçları, aday öğretmenlerin meslekî deneyim kazanma, ders planı hazırlama, farklı yöntem ve 

tekniklerin kullanımı konuları odağında e-mentorluk hizmeti almak istediklerini ortaya koymaktadır. Aday 

öğretmenler ayrıca kişisel olarak kendilerini yetersiz buldukları konularda da e-mentorlarından destek almak 

istemektedir. Bu bağlamda, aday öğretmenlere yönelik düzenlenecek e-mentorluk programlarında görev 

yapacak mentorların, yalnızca meslekî gelişim ile ilgili değil aynı zamanda kişisel gelişim konusunda da onların 

gelişimine katkıda bulunacak nitelikteki öğretmenler arasından seçilmesi gerekmektedir. Bir aday öğretmenin 

farklı konularda yetkin birden fazla mentorla eşleştirileceği mentorluk modeli de, bu durum için bir seçenek 

olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda meslekî gelişim ile ilgili farklı bir mentorun, kişisel gelişimle ilgili farklı bir 

mentorun programa dahil edileceği programlar düzenlenebilir. Ayrıca, aday öğretmenlere yönelik e-mentorluk 

programlarının etkinlikleri hazırlanırken, bu araştırmanın sonuçlarıyla ortaya koyulan, meslekî gelişim ve kişisel 

gelişim konularındaki aday öğretmen beklentilerinin göz ardı edilmemesi önerilmektedir.   
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