From the Editor in Chief

In the Volume 9 Issue 2 of “International Journal of Curriculum and Instructional Studies” a total of 5 articles
have been published. In this issue, two articles on preservice teacher education, one article on preschool
teachers, one article on the evaluation of the new teacher training curricula and one article on the usage of
smart phones of the young people have been published. We would like to express our gratitude to all
authors for their studies and contributions to our journal.

We would like to thank to the referees who scrutinized all articles meticulously. We would like express our
thanks to our editors Prof. Dr. Kerim, Gündoğdu, Prof. Dr. Cecilia Mercado, Assoc. Prof. Dr. Gülsen Ünver
and Deputy Editors Dr. A. Selcen Aslangilay, Dr. Melis Yeşilpınar Uyar and Dr. Gülçin Gülmez and
Proofreading Editors Assoc. Prof. Dr. Cevdet Epçaçan, Assoc. Prof. Dr. Dilara Demirbulak and Lecturer Bülent
Alan for their valuable and meticulous contribution for the publication of our journal’s issue. We would also
like to thank our members of the Editorial Board.

Beginning from 2020, some changes will be actualized in the journal’s editors. I will assign my duties as the
deputy editor and editor-in-chief since 2014 to another colleague. By force of the rules of our journal, some
changes will also be made in the journal’s editors and deputy editors in the context of serving in the
editorial processes principle. I am thankful for your contributions and comments in the journal studies I
have carried out so far. I also thank to my colleagues who are continuing with the editorial process as well
as the colleagues who will be assigned with new duties and I wish you all a successful and happy term.

Prof. Dr. Kıymet SELVİ

v

Baş Editörden

“Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi”, Cilt 9 Sayı 2’de toplam beş makale yer
almaktadır. Bu sayıda; öğretmen adaylarının eğitimi konusunda iki makale, okul öncesi eğitim öğretmenleri
hakkında bir makale, yeni öğretmen yetiştirme programlarının değerlendirilmesi ile ilgili bir makale ve
gençlerin akıllı telefon kullanımları ile ilgili bir makale yayımlanmıştır. Yazarları çalışmalarından dolayı
kutluyor ve bu sayımıza vermiş oldukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.

Çalışmalarını dergimizde değerlendiren yazarlara ve makaleleri titizlikle inceleyen hakemlere içten
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dergimizin 9. Cilt 2. Sayısına katkı veren sayın editörümüz Prof. Dr. Kerim
Gündoğdu, Prof. Dr. Cecilia Mercado, Doç. Dr. Gülsen Ünver, Yardımcı Editörler Dr. A. Selcen Aslangilay, Dr.
Melis Yeşilpınar Uyar ve Dr. Gülçin Gülmez’e ve Dil Editörlerimiz Doç. Dr. Cevdet Epçaçan, Doç. Dr. Dilara
Demirbulak ve Okutman Bülent Alan’ a dergimizin yayımlanması için yapmış oldukları titiz çalışmaları ve
katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Dergi Yayın Kurulu üyelerine de teşekkür ediyoruz.

2020 tarihinden itibaren dergi editörlerinde bazı değişiklikler olacaktır. 2014 yılından beri yürüttüğüm editör
yardımcılığı ve baş editörlük görevimi 2020 tarihinden itibaren başka bir arkadaşıma devredeceğim.
Dergimiz için koymuş olduğumuz kural gereği dergi editörlük sürecinde görev yapma ilkesi bağlamında dergi
asistan editör ve editörlerinde de değişiklikler olacaktır. Bugüne kadar yürüttüğüm dergi çalışmalarında
vermiş olduğunuz katkı ve eleştireler için teşekkür ediyorum. Ayrıca dergi editörlük sürecine devam eden ve
yeni görevler alan arkadaşlarıma teşekkür ederken başarılı ve mutlu bir dönem diliyorum.

Prof. Dr. Kıymet SELVİ
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