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ÖZET
2005–2006 ö retim y l nda ilkö retim okullar nda uygulanmaya ba lanan yeni
program geçmi te uygulanan programa göre birçok aç dan yenilikler içermektedir. Yeni
program n, yap land rmac kuram n bak aç lar n içeren, özellikle çoklu zeka kuram na
dayal ö retim yakla m n benimseyen ve ö renme s ras nda ö rencinin merkezde
oldu u s n f uygulamalar na a rl k veren bir program oldu u dü ünülmektedir. Ancak,
geçmi te uygulanan programdan birçok yönüyle farkl l k içeren yeni program,
beraberinde baz sorunlar da birlikte getirmi tir. Çünkü al lm

uygulamalar n ve bu

uygulamalara dayal al kanl klar n k sa sürede terk edilmesi oldukça güçtür. Her eye
ra men yeni program n de erlendirilip geli tirilmesine de gereksinim vard r. Bu yüzden
eldeki çal ma, ö retmenlerin görü lerinden hareketle program n de erlendirilmesini ve
program geli tirmecilerine ve uygulay c lara yararl olabilecek dönütler sa lamay
amaçlamaktad r.
Ara t rma, 3zmir anakent s n rlar içinde yer alan ilkö retim okullar nda görev
yapan s n f ö retmenleri üzerinde yap lm t r. Ö retmenlerin yeni program n
de erlendirilmesine dönük görü lerini almak amac yla “ö retmen görü leri ölçe i”
geli tirilmi

ve veriler bu ölçek yard m yla toplanm t r. Elde edilen verilerin

çözümlenmesinden sonra u sonuçlara ula lm t r:
Bayan ö retmenlerin yeni program n hem “olumlu” hem de “olumsuz” yönlerine
ili kin görü leri erkek ö retmenlere oranla daha yüksek ç km t r. Bayan ö retmenler
yeni program erkeklere göre daha çok olumlu bulurken, ayn zamanda program n
uygulanabilmesiyle ilgili olumsuzluklar konusunda da daha çok endi eye sahiptirler.
Mezun olduklar okul türlerine göre, ö retmenlerin yeni program n “geneline”
ili kin görü lerinin ortalamalar aras nda anlaml bir farkl l k bulunmam t r. Buna göre,
ö retmenlerin mezun olduklar okul türleri farkl olsa da, yeni program konusundaki
dü üncelerinin benzer oldu u söylenebilir.
K dem durumlar na göre, ö retmenlerin yeni program n“olumsuz” yönlerine
ili kin görü leri aras nda k demi dü ük olanlarla k demli ö retmenler aras nda k demi

dü ük olanlar lehine anlaml farkl l k bulunmu tur. Mesleki k demi dü ük olan
ö retmenlerin k demli ö retmenlere oranla yeni program daha sorunlu gördükleri
söylenebilir.
Özel ve devlet okullar nda çal an ö retmenlerin yeni program n“olumsuz”
yönlerine ili kin görü leri aras nda devlet okullar nda çal an ö retmenler lehine anlaml
fark bulunmu tur. Bu sonuç, devlet okullar nda çal an ö retmenlerin yeni program özel
okullarda çal an ö retmenlerden daha sorunlu bulduklar anlam na gelir. Bunun bir
nedeni, devlet okullar n n fiziksel ko ullar n n yetersizli i veya geleneksel e itim
uygulamalar n n etkisinin sürmesi, di er bir nedeni de özel okullar n yeni program n
öngördü ü uygulamalara daha haz rl kl olmas olabilir.

ABSTRACT
The new curriculum that was designed for the primary education and enacted in
the 2005-2006 school year embodies innovations from various perspectives compared to
the previous one. The new curriculum is thought to follow the constructivist approach;
to capitalize on multiple intelligences theory and to give precedence to learner-centered
activities. However, the new curriculum which differs from the previous one in many
respects brings about some problems. This can be attributed to the fact that it is difficult
to get rid of the traditional and habitual practices.
All in all, it is necessary to assess and develop the new curriculum. That’s why;
this study is aimed at evaluating the new curriculum in terms of teachers’ opinions and
provides feedback for curriculum designers and practitioners.
This research was carried out on the primary teachers teaching in the schools of
the Izmir City. The data were obtained by means of a scale designed to find out the
views of the teachers as to the evaluation of the new curriculum. The analysis of the data
revealed the following:
When the positive and negative opinions related to the new curriculum are taken
into consideration, it can be stated that the positive and negative views on the new
curriculum are higher in the female teachers than in the male ones. The study also
revealed that the anxieties of the female teachers towards the application of the new
curriculum are higher than those of the male teachers.
There is no significant difference between the opinions of the participants with
respect to the schools they graduated from. As a result, it can be stated that the views of
the teachers are identical irrespective of the schools they finished.
As for the shortcomings of the new curriculum, new teachers consider the new
program to be more negative when compared to the more experienced teachers, which
indicates a significant difference.
As for the negative aspects of the new curriculum, there is a significant
difference between the teachers working in state schools and private institutions. Those
working in state schools find the new curriculum more problematic. This can be

attributed to the inadequacy of the physical conditions in the state schools, to the effects
of the traditional practices and to the familiarity of the private institutions with the new
curriculum.
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I. BÖLÜM

GR

Bu bölümde, ara t rmaya konu olan problemin ortaya ç k nedenleri, çal man n
amac ve önemi, problem ve alt problemler ile ara t rman n üzerine kurguland

say tl

ve s n rl l klar üzerinde durulmaktad r.
Problem Durumu
2005–2006 ö retim y l nda uygulanmaya ba lanan yeni ilkö retim program ,
yap land rmac kuram ve çoklu zeka kuram na dayal ö renme ortamlar n temel
almaktad r. A a da, yap land rmac kuram, aktif ö renme ve çoklu zeka kuram na
ili kin kuramsal alt yap tart lmakta ve özellikle bu süreçte ö renci ve ö retmenin
rolleri ele al narak, bu çal ma için tan mlanan problemin gerekçesi aç klanmaya
çal lmaktad r.
Yap+land+rmac+ Kuram Nedir?
Yap land rmac l k kavram bilginin ö renci taraf ndan yap land r lmas n ifade
eder. Her ö renci ö renirken anlam , bireysel ve sosyal olarak yap land r r. Esasen
ö renme denilen ey, bilgiyi anlamland rma ya da anlam yap land rma sürecidir.
Yap land rmac lar n kulland

e itim kavramlar , onlar n ö renmeye nas l

bakt klar n aç klar. Yayg n olarak kullan lan sözcük veya kavramlar aras nda “anlaml

ö renme”, “ke federek ö renme”, “ba lamsal ö renme”, “dü ünmeyi dü ünme”,
“ara t rma ve ke fetme” ve “problem çözme” say labilir (Özden 2005).
(Demirel ve Yurdakul, 2005)’a göre, yap land rmac l k, pozitivist gelene i
reddetmekte, bilgi ve ö renmeyi Kant ve Nittjeintein’nin savundu u tezlerde oldu u gibi
özneler aras (intersubjectivity) kabul etmektedir. Bu bak

aç s ndan yap land rmac

ö renme, bireysel bili te olu an öznel anlamlar n sosyo-kültürel ba lamda özneler aras
süreçlerle yeniden olu turulmas , bilgi ise bireyin eylemleriyle ve bu eylemlerinden
edindi i deneyimlerle ili kili ancak, bili in d nda yap land r lmayan bir olgu olarak
görülebilir. Yap land r lmac l kta bilginin; hiçbir zaman ki iden ba ms z olmad

,

duruma özgü, ba lamsal ve bireysel anlamlar n görünümü oldu u kabul edilmektedir.
Yap land rmac anlay ta bilgi, sadece d dünyan n bir kopyas yada bir ki iden di erine
geçen edilgen bir emilim içindedir. Ayr ca bilginin, bireylerin nesneler üzerindeki
etkinlikleriyle olu tu u dü ünülmektedir. Yap land rmac l kta gerçeklik, bir grup bireyin
kendi dünya parametrelerini tan mlamak için olu turdu u zihinsel anlamlardan
olu maktad r.
Birey bilgi yap lar n

deneyimleriyle olu turdu u için gerçek ve do ru

deneyimlerle ili kili anlamlar n niteli i ve sosyal etkile im sürecinde bireyin kendi
anlamlar yla “di erlerinin anlamlar n n” çeli memesini kapsamaktad r. Bu ba lamda,
yap land rmac l kta gerçeklik sorunsal , Vygotsky’nin di erlerinin anlamlar na kar
bireyin kendi anlamlar n

test etmesi olarak aç klanan “sosyal anlam birli i”

kavramlar yla aç klanmaktad r.
Yap+land+rmac+ S+n+f veya Ö;renme Ortamlar+ Nas+ld+r, Özellikleri Nelerdir?
(Demirel ve Yurdakul, 2005)’a göre k saca özetlemek gerekirse, bilgi ve
gerçeklik konusundaki anlamlar n dönü ümü, ö renme olgusuna bak

aç s n

de i tirmektedir. Yap land rmac l kta ö renme, sosyal etkile imle anlamlarda ortakl a
varma yoluyla sosyal anlam ve modellerin öznel bir biçimde yeniden yap land r lmas
olarak dü ünülmektedir. Yap land rmac ö renmede anlamlar gerçek bir ba lamdan
türemektedir. Bunun yan nda d ar dan yönetilmemekte, d ar da haz r ve eri ilebilen

bilgi olmaktan öte çevre ko ullar ndan ba ms z gerçekle en anlam, bak aç s kazanma
ya da yeniden yap land rma süreci olarak alg lanmaktad r.
Yap land rmac ö renmenin olu mas için gerekli üç önemli ko ul unlard r:
•

Anlam n çevreyle etkile im içinde gerçekle mesi.

•

Bili sel çeli ki ya da karga a ö renmenin uyar c s olmas ve ö renilecek eyin
do as na ve düzenlenmesine karar vermesi.

•

Bilginin,

sosyal

etkile imden

ve

bireysel

anlamlar n

ya ayabilirli ini

de erlendirmekte do mas d r.
Yap land rmac program tasar mlar , ö renenlerin ilgilerine, ön ya ant lar na ve
ön bilgilerine öncelik tan mal , daha esnek ve ö renen görü lerine dayal olarak
ö retmen ve ö renenlerle birlikte haz rlanmal d r (Demirel ve Yurdakul, 2005).
Program geli tirilirken ö retmeler, kendi kararlar yla ö renenlerin ilgileri
aras nda orta bir yol bulmal ; böylelikle yap land rmac l

n süreç özellikleri aç a

ç kar lmal d r. Ba ka bir anlat mla, hedefler yaln z k sa dönemli konu alan na yönelik
de il, uzun dönemli ö renen ürününe yönelik olmal ve okul d nda kullan labilecek
yeteneklere odaklanmal d r. Yap land rmac program tasar lar nda daha çok mant kl
dü ünme, ele tirel dü ünme, bilgiyi anlama ve kullanma, öz düzenleme ve zihinsel
yans tma gibi üst düzey dü ünmeye dayal hedefler öne ç kmakta, ö renenlerin bilgiyi
hat rlamas de il, daha çok bilimsel yollarla ara t rmas , problem çözücü özerk ve
ö renebilen bireyler olmas na yard mc olacak hedefler üzerinde durulmaktad r.
Yap land rmac s n flarda ö retmen; kendi giri imlerini izlemeleri ö renme ve
nitelikli çal ma için ölçüt haz rlamalar ve kendilerini geli tirici plan haz rlamalar için
ö renenlere yard mc olmaktad r. De erlendirme, ö retimden ayr de il, ö retimin
içinde yer alan, ö retime yön veren ve devam eden bir süreç olarak görülmektedir.

Yap land rmac

program tasar lar nda de erlendirme, süreç sonunda yer

almamakta ö renme ve program faaliyetlerinin nas l devam edece i hakk nda sürekli
bilgi sa lamaktad r (Demirel ve Yurdakul, 2005).
Yap land rmac l kta ö renenlerin entelektüel aç dan ba ms z olduklar

ve

tecrübeye dayal etkinlikler sayesinde çok daha fazla bilgiye sahip olduklar dikkate
al nd

nda, özgün bir içeri in de probleme dayal uygulamalarla ve s n fta bir di erinin

dü üncesine sayg duyma görü leriyle ba lant l oldu u görülmektedir.
Üzerinde çal lan disiplinle ilgili etkili dü ünme yollar n n yap land r labilmesi
için probleme dayal ö renmede problemler, zengin bir e itim etkinli ini gerçekle tirici,
bu etkinliklerin herkes taraf ndan kabul edilebilmesini sa lay c ; ö renenleri karar
vermeye yöneltici; kendi ö renme yollar n kullanmalar n destekleyici, “ya… ise
(what... if) gibi sorular kullanmay sa lay c , herhangi bir yerde yap labilmesine
olanaklar yarat c

a rt c , ho

ve yo un örüntülerle dolu, tart may ileti imi ve

derinle ebilmeyi sa lay c niteliklerde olmal d r (Demirel ve Yurdakul, 2005).
Günümüzde yap land rmac l k birçok uygulama için kapsaml bir kavramsal
çerçeve olu turmaktad r. Önceleri bir felsefi ak m, bir bilgi felsefesi olarak bilinen
yap land rmac l k, son zamanlarda e itim ortamlar ndan teknoloji kullan m na, aile
terapisine kadar birçok alanda kullan lmaya ba lanm t r. Yap land rmac l k; bilgi,
bilginin do as , nas l bildi imiz, bilginin yap land r lmas sürecinin nas l bir süreç
oldu u, bu sürecin nelerden etkilendi i gibi konularla ilgilenmekte ve dü ünceleri
e itimsel uygulamalarda temel olu turmaktad r. Yap land rmac l k bir bilme kavram
oldu u için bilme, bilen bilinen, bilgiyi yap land rma süreci, bu süreci etkileyen
etkenlerle ilgili birçok aç klama içermektedir. Burada bu aç klamalar ana hatlar yla ele
al nmaktad r.
Yap land rmac l a göre bilgi; duyular m zla ya da çe itli ileti im kanallar yla
edilgen olarak al nan ya da d

dünyada bulunan bir ey de ildir. Tersine bilgi; bilen

(ö renen) taraf ndan yap land r l r, üretilir. Bu nedenle yap lar ki iye özgüdür.

Bilen, gerçe i kendi ya ant lar na ve çevreyle etkile imine dayal olarak yarat r.
Yap land rmac l a göre bilgiyi yap land rma gereksinimi, bireyin çevresiyle etkile imi
s ras nda geçirdi i ya ant lardan anlam ç karmaya çal rken ortaya ç kar. Birey, içinde
ya ad

çevreyle ve geçirdi i s k nt larla ba

etmek için bilgiyi yap land rmak

zorundad r (Aç kgöz, 2005).
Yap land rmac ö renme yakla m geleneksel e itim anlay ndan radikal olarak
ayr lmaktad r. Bu yakla mda amaç, ki inin bilgiyi özümsemede aktif rol alarak ona
kendi zihinsel emalar nda yerli yerine oturtabilmesidir. Sosyal yap land rmac lar n
yap land rmac teoriye en büyük katk lar ö renerek sosyal çevrenin ve dilin önemini
vurgulamalar d r. Onlar ö renmeye sosyal bir boyut kazand rm lard r. Vygotsky’nin
teorilerine dayanarak, sosyal yap land rmac lar n savundu u görü ler unlard r:
1. Ö renme ve geli im sosyal bir etkinliktir.
2. Ö retmen, ö rencinin ö renme sürecinde kolayla t r c görevdedir.
3. Ö rencilerin birbirleriyle çal malar ve etkile imde bulunmalar n sa lanmal d r.
4. Ö renciler,

edindikleri

yeni

bilgileri arkada lar yla ve

ö retmenleriyle

payla arak, tart arak benimserler (Özden, 2005).
Yap land rmac l

n ö renme ilkelerini Özden (2005) özetle öyle aç klam t r:

1. Ö renme aktif bir süreçtir: Ö renci sürekli bir eyler yapma ihtiyac ndad r ve
ö renme, ö rencinin sürekli çevresiyle me gul olmas n gerektirir.
2. 3nsanlar ö renirken ö renmeyi ö renir: Ö renme hem anlam yap land rmay
hem de anlama sistemlerinin yap land r lmas n içerir. Örne in; tarihsel olaylar n
kronolojisini ö rendi imizde ayn zamanda kronolojinin anlam n da ö reniriz.
3. Anlam olu turman n en önemli eylemi zihinseldir: Anlam yap land rma, ak lda
meydana gelir.
4. Ö renme ve dil iç içedir.
5. Ö renme sosyal bir etkinliktir.
6. Ö renme ba lamsald r.
7. Ö renmek için bilgiye ihtiyaç duyar z.

8. Ö renme zaman al r.
9. Motivasyon ö renmede anahtar ö edir: Motivasyon sadece ö renmeye yard m
etmez, ö renme için artt r.
Yap land rmac ö renme ortam geleneksel yöntemlere dayanan bir s n ftan
oldukça farkl d r. Geleneksel s n fta dersler kitaplara dayan r ve ço unlukla ö retmen
taraf ndan yürütülür. Bu s n flarda ö retim, ö rencinin bilmesi gereken sabit bir bilginin
oldu u fikrine dayan r.
Geleneksel ders i leni

düzeninde dersin içeri i, e itim durumlar önceden

belirlenir. Yap land rmac ders i leyi te içerik genel hatlar yla bellidir; ancak s n rlar
kesin de ildir. Ö rencilerin kullanmas na yönelik bir miktar içerik olmas na ra men,
ö renciler çal t klar konu üzerindeki bak

aç lar n derinle tirecek alternatif bilgi

kaynaklar n aramalar için te vik edilir.
Ö renciler gerçek hayattaki bir insan n özel bir ortamda ne yapaca n
dü ünmeleri için te vik edilir. NE ve NASIL ö rendiklerini ve bunlar n daha önceden
bildikleriyle nas l uyu tu unu yans tmalar için te vik edilir. Yap land rmac yakla mda
bir ö renci tarihteki günleri ö renmek yerine bir tarihçi gibi nas l dü ünece ini
ö renmeye te vik edilir. Yap land rmac ö retimde her zaman bir belirsizlik vard r.
Yap land rmac ö retimde ö renci kendi kavramlar n olu turur. Problemlere
ili kin kendi çözüm yollar n geli tirir. Konular üzerinde kendi kontrolünü sa lar.
Ö rencilere problemleri belirleme, etkili problem çözücüler olma, de erlendirme ve
ö rendiklerini hayata uyarlama konular nda daha fazla esneklik sa lan r.
Yap land rmac s n flarda ö rencilere, önceki bilgiler üzerine yap land rma ve
yeni bilgilerin güvenilir deneyimlerden nas l yap land r ld

n anlama fikrine dayanan

bir ortam bulunur. Deneyimsel ö renme ö renciye u f rsatlar sunar:
•

Aktif kat l m

•

3nisiyatif kullan m

•

Dersi de erlendirme

•

Birinci elden deneyim kazanma (Özden, 2005).
Yap+land+rmac+ Ö;retimin Temel Ö;eleri
Özden (2005)’e göre, yap land rmac ö retim yakla m n n be temel ö esinden

söz edilebilir, bunlar:
1. Önceki bilginin harekete geçirilmesi
2. Yeni bilginin kazan lmas
3. Bilginin anla lmas : bireyin d ar dan edindi i bilgiye kendi zihninde anlam
verme süreci iki ekilde gerçekle ir:
•

E er belli bir alanda edinilen bilgi, bireyin daha önce o alanla ilgili
ö rendikleriyle çeli miyorsa ve belli bir zihinsel emaya uyarsa, bu bilgi
bireyin zihnine oldu u gibi kaydolur (özümleme).

•

E ere belli bir alanda edinilen bilgi, bireyin daha önce bu alanla ilgili
ö rendikleriyle çeli iyor ve belli bir zihinsel emaya uymuyorsa, bireyin bu
bilgiyi zihnine kaydetmesi için zihninde yeni düzenlemeler yapmas ve yeni
bir dengeyi olu turmas gerekir (uyma).

4. Bilginin uygulanmas
5. Bilgi fark nda olunmas (Özden, 2005).
Ö retmenler ö rencilerin yeni konu ile ilgili bilgi yap lar na uygun ö renme
etkinliklerini sa layarak onlara yard m edebilir.
Ö renme sürencinde bireyler elde ettikleri yeni bilgileri kendilerine özgü bir
anlam yüklemektedirler. Bu aç dan bak ld

nda, ö renmenin do as na ili kin olarak,

yap sal teori, a a daki ö renme ilkeleri geçerlidir.
•

Ö renme pasif bir alma süreci de il, aktif bir anlam olu turma sürecidir.

•

Ö renme kavramsal bir de i meyi içerir.

•

Ö renme özneldir.

•

Ö renme durumsald r ve çevresel artlara göre ekillenir.

•

Ö renme sosyaldir.

•

Ö renme duygusald r.

•

Ö renme geli imseldir.

•

Ö renme ö renci merkezlidir.

•

Ö renme süreklidir.

•

3nsanlar ö renirken ö renmeyi ö renir.

•

Ö renme için bilgi gereklidir.

•

Ö renme zaman al r (Özden, 2005).
Driver ve Oldham’a göre, yap land rmac l

n ö renme ve ö retme için

do urgular öyledir: Yap land rmac l k bir bilme kuram oldu u için ö renme-ö retme
süreçleriyle fazla ilgilenmez. Yap land rmac l
yans t laca

n ö renme ve ö retme süreçlerini nas l

ayr bir çal ma alan olmu tur Özel olarak ilgilenmiyor olmas na kar n,

yap land rmac l

n ö renme ö retme süreciyle ilgili önemli do urgular vard r. Bu

noktada bu do urgular ele almakta yarar görülmektedir (Akt. Aç kgöz 2005).
Yap land rmac l kta bilginin ö renen taraf ndan olu turulan yap oldu una ve bu
süreçte ön bilgilerin önemli bir yeri oldu una inan ld

için bu yap lar bireye özgüdür.

Aç kgöz (2005), yap land rmac ö retim tasar mlar n n ba l ca özelliklerini öyle
s ralamaktad r:
1) Ö renci ö retmenin yap lar na ula mak yerine kendi yap lar n olu turur.
2) Her ö renciye hitap edilebilmesi için bilginin biçimine ve etkinliklerine çe itlilik
getirilir.
3) Ö retilirken mümkün oldu u kadar gerçek durumlara, gerçek nesnelere yer
verilir.
4) Ö retmenler kontrol edici, empoze edici, do rular sunucu de il, yard m edici,
kolayla t r c bir tav r sergiler.

5) Yanl lar ö renciyi tan ma f rsat

olarak görülür; nedenleri ke fedilerek

düzeltilmesi için f rsatlar yarat l r. Yanl

bile olsa ö rencilerin dü üncelerini

söylenmesi özendirilir.
6) Planlar esnek ve seçeneklidir. Ö renme süreciyle ilgili kararlar ö renciyle
birlikte al n r.
7) Ö rencilerin karma k dü ünmeleri, soru sormalar , görü al veri i yapmalar
özendirilir.
8) Ö rencilerin de erlendirilmesi; günlük olarak dosyalara ve ö rencilerin
ürettiklerine bak larak ö renme-ö retme süreçlerinin ak

içinde yap l r.

9) Yaln zca yeni ö renilenlerle ilgilenilmeyip, ön kavramlarla da göz önünde
bulundurulup de i tirilmeye çal l r.
Yap+land+rmac+ Kurama Göre Ö;retmenlerin Rolü Nedir?
Özden (2005)’e göre, yap land rmac bir ö retmen olma ço u ö retmenin
yeti me tarz ndan dolay zor bir dönü üm olabilir. Köklü bir paradigma de i imine
yerle mi

birçok uygulamay

gönüllü olarak terk etmeyi ve yeni olanlar n

benimsenmesini gerektirir. E itimciler, yap land rmac stratejileri i e ko tuklar zaman
ö renciler kendi ö renme süreçlerinde sorumluluk almaya daha çok cesaretlendirilirler.
Ö renciler ö renmeye ihtiyaç duyduklar

eyleri tan mlar ve kendi ö renme

etkinliklerini yönetirler. Ayn zamanda daha fazla üst düzey dü ünme becerilerini
geli tirirler.
Yap land rmac kuram ile ilgili alan yaz n, s n fta iyi bir ö renme-ö retme
ortam n n düzenlenmesi konusunda yard mc olabilecek öneriler sunar, bu öneriler öyle
s ralanabilir:
1) Ö rencileri özete ve giri ken olmaya yüreklendirmek
2) Ö renci görü lerinin dersi yönlendirmesine, dersin içeri ini de i tirmesine izin
vermek.
3) Ö rencinin kendi bak aç s n olu turmas na izin vermek.

4) Aç k uçlu sorularla ö rencileri sorgulamaya zorlamak ve soru sormalar n n
yolunu açmak.
5) Ö renciye kendi dü üncelerini geli tirmeleri için f rsat vermek.
6) Ö renciye kendi görü ü içindeki tutars zlar ortaya ç karabilece i deneyimler
sunmak.
7) Sorular cevapland rmalar için ö renciye daha uzun süre tan mak.
8) Ö rendikleri ötelemekle do ada benzerlikler kurmalar için ö renciye f rsat
vermek.
9) Ö rencilerin merak n diri tutmak.
10) Alternatif görü ler sunarak ö rencilerin bak

aç s n kazanmalar nda yard mc

olmak ve farkl l ktaki güzellikleri yakalamalar n sa lamak.
11) Ö rendiklerini kendince anlamland rma sürecinde ö renciye rehberlik etmek.
12) Ö rencinin dü ünmeyi dü ünmesi ve nas l ö rendi i üzerine kafa yormas n
sa lamak.
13) Olaylar incelerken basite indirgemek yerine gerçek dünyan n karma kl

n göz

önünde bulundurmak.
14) Ö renmeyi kitap sat rlar aras nda de il, gerçek dünyadan örneklerle yapmak.
15) Ö rencinin hatalar anlamas üzerine dönü sa lamak için bir f rsat olarak
kullanmak Aç kgöz(2005).
Aç kgöz(2005)’e göre, bir ba ka deyi le ö retmen, kendi zihnindeki bilgi,
kavram yada dü ünceleri ö rencilerin zihnine aktarmaz. Bunu yapmaya çal sa bile
ö retmenin anlatt klar ö renciler taraf ndan aynen al nmaz. Al nt lar ö renci taraf ndan
yorumlan r ve dönü türülür. Ö retmenlerin ö retmeye çal t klar n n, ö renciler
taraf ndan onlar n anlatt

ekliyle ö renilmemesinin nedeni budur. Yap land rmac l a

göre ö retmenin yapmas gereken ö renciyle e itim program aras nda arac l k etmek,
ö rencinin

bilgiyi

yap land rma

sürecini

yanl

yönelmelerini

önleyerek

kolayla t rmakt r.
Ö renenler kendi bilgilerini kendileri yap land rd

na göre her konuda ön bilgi

sahibi demektir. Ö renci yeni bir ya ant yla kar la nca önceliklere dayal olarak

anlamlar ç kar r. Sonuçta bu anlamlar aç klama, soru vb. gibi sözlü ya da yaz l tepkilere
dönü ür. Ö retmen de bu tepkileri kendi yap lar do rultusunda yorumlayarak anlamlar
ç kar r. Bu böyle sürer, gider. Bu nedenle yeni bir konuyu ö renen ö rencilerin
ürettikleri en ilgisiz sorular, aç klamalar ve dü ünceler bile o anda ö renciler için çok
anlaml olabilir. Böyle bir durumda çocu un ele tirilmesi ya da reddedilmesi onun
ö renmesini güçle tirecek hatta olanaks zla t racakt r. Çünkü onun yard ma ve anlay a
gereksinimi vard r. Yap lmas gereken o yanl anlamalar ç karma nedenlerini anlamaya
çal makt r. Ö retmen ö renciyi dinlemeli, zihninden geçenleri ke fetmeli ve onun
kavramsal yap lar na uygun çözümler üretmelidir. Bizim “yanl
ö rencilere göre çok anlaml

anlama” dediklerimiz,

do rular olabilir. Ço u zaman yeni bilgileri

ö renebilmeleri için ö rencilerin önceki yap lar nda de i ikliklerin olmas gerekebilir
(Aç kgöz, 2005).
Ö;rencilerin Rolü Nedir?
Yap land rmac l kta ö renenlerin entelektüel aç dan ba ms z olduklar

ve

tecrübeye dayal etkinlikler sayesinde çok daha fazla bilgiye sahip olduklar dikkate
al nd

nda, özgün bir içeri in de probleme dayal uygulamalarla ve s n fta bir di erinin

dü üncesine sayg duyma görü leriyle ili kili oldu una (Demirel ve Yurdakul, 2005)
daha önce de inilmi tir. Bu süreç, ö rencilerde üzerinde çal lan disiplinle ilgili etkili
dü ünme yollar n n yap land r labilmesi için probleme dayal ö renmede problemler,
zengin bir e itim etkinli ini gerçekle tirici, ö renenleri karar vermeye yöneltici; kendi
ö renme yollar n kullanmalar n destekleyici, herhangi bir yerde yap labilmesine
olanaklar yarat c

a rt c , ho

ve yo un örüntülerle dolu, tart may ileti imi ve

derinle ebilmeyi sa lay c niteliklerde olmal d r.
Özden (2005)’e göre, ö renciler kendilerinde var olan bilgiyle beraber yeni
bilgiyi kendi özel durumlar na uygulayarak ö renirler. Her ö renci ö renirken anlam ,
bireysel ve sosyal olarak yap land r r. Ö renci bilgiyi aktif olarak al r, bunu daha önceki
bilgilerle ili kilendirir ve onu kendi yorumu ile kurarak kendisi yapar.

Ö rencinin okuldan ald

bilgileri gerçek hayata uyarlayabilmesi, bir tak m bilgi

parçalar n ezberlemesinden daha de erlidir.
Özden (2005)’e göre, ö renme denilen

ey, anlamland rma yada anlam

yap land rma sürecini vurgular.
Yap land rmac l a göre, ö retmenin yapmas

gereken, ö renci ile e itim

program aras nda arac l k etmek, ö rencinin bilgiyi yap land rma sürecini yanl
yönelmeleri önleyerek kolayla t rmakt r (Aç kgöz, 2005).
Ö rencilerin kendi yap lar n n fark na varmas ve yanl n nedenini görmesi
sa lanmal

ve

sonunda

kan tlarla

ö renci

inand rmal d r.

Yap land rmac l

gelenekselden ay ran en önemli özellik budur. Yap land rmac l k geleneksel ö retimdeki
empoze etme e ilimini reddeder.
E er ön kavramlar de i tirme, yeni yap lar olu turma sürecinin sorumlusu
ö rencinin kendisi ise, o zaman ö renme-ö retme süreçlerinde ö renciye bunu
yapabilme f rsatlar verilmelidir. Bunun için özellikle aktif ö renme yöntemlerinin
kullan lmas na, özellikle ö renciler aras

etkile imin özendirilmesine etkile imi

artt rmak için i birlikli vb gibi yöntemleri kullan lmas na gereksinim duyulmaktad r.
Etkile im hem yap land rma sürecini ba latan kavramsal ö renmeye yarar hem de çe itli
sorunlar gündeme getirerek ö rencileri dü ündürür. Anlat m yönteminin kullan m n
gerektiren durumlarda ise, ö retilenlerin ö renciler taraf ndan kullan lmas na, onlar
hakk nda dü ünmesine ve yeni yap lar olu turmas na elveri li ö retimsel i lerin
tasarlanmas nda yarar vard r. Çünkü yap land rmac l k ö rencinin nas l ö rendi ini
aç klar, ö retimin nas l yap labilece ini aç klamaz. Aktif ö renme yöntemleri bu
gereksinimi kar lamakta, yap land rmac dü üncelerin s n f ortam nda uygulanmas n
olanakl k lmaktad r (Aç kgöz, 2005).
Dewey, geleneksel ö retim yöntemlerini ezbercili e yol açt

için ele tirmi ve

ö renmeyi, dü ünerek ya ant lar n sa lanmas gerekti ini belirtmi tir. Bunun için
ö rencinin çevreyle etkile imine, bilginin ö renci taraf ndan ke fedilmesine ve gerçek

ya ant lar n geçirilmesine önem verilmi tir. Dewey’e göre insan beyni sünger gibi
doldurulacak bir ey de ildir. Bu nedenle, ö rencilere s n fta ka t kalemle yap lan
çal malar n ötesinde ilk elden ya ant f rsatlar sa lanmal d r. Ö rencinin özdenetimi
özendirilmelidir. Dewey, bu dü üncelerin uygulamaya dönü ebilmesinde, Kilpatrick’in
“proje yöntemi” ad yla bilinen yönteminin özünü, ö rencilerin ilgisini çeken konularda
ve ara t rmaya yöneltici problemler üzerinde çal mas ve sonuçlar rapor etmesi
olu turmaktad r. Dewey, 20. yüzy l n ba ndan itibaren, e itim anlay n n de i mesine
önemli

katk larda

bulunmu tur.

Dü ünceleriyle

aktif

ö renme

yöntemlerinin

geli tirilmesi için yol gösterici olmu tur (Akt. Aç kgöz, 2005).
Aktif Ö;renme
Aç kgöz (2005)’e göre aktif ö renme, son y llarda en çok ilgi gören konulardan
biridir. Bu konudaki yay nlar n ve ara t rmalar n say s giderek artmakta, ö retmenlere
aktif ö renme tekniklerini uygulama becerisini kazand rmak üzere yo un çabalar
harcanmakta ve yeni aktif ö renme teknikleri geli tirilmektedir. Öte yandan, aktif
ö renmenin temel dü ünceleri baz yeni okul modellerinin vazgeçilmez ko ullar n
olu turmaktad r. Örne in, aktif ö renmenin en yayg n uygulama biçimlerinden i birlikli
ö renme, i birlikli okul modelinin ba ta gelen ko ullar ndand r.
Aktif ö renme uygulamalar na duyulan gereksinim konusunda dikkati çeken ba l ca
nedenler unlard r.
1 ) Aktif ö renmenin beynin çal mas na uygunlu u.
2 ) Ya am boyu ö renen bireylere duyulan gereksinim.
3 ) Geleneksel ö retimin ça n gereksinimlerini kar layamamas .
4 ) Ö renme ö retme anlay ndaki geli meler.
5 ) Aktif ö renmenin etkilili i.
6 ) Aktif ö renmenin avantajlar .
Aktif ö renmeye duyulan gereksinme konusunu Aç kgöz (2005)

çarp c

örnekler ve ilginç aç klamalar yaparak aç klam t r. A a da bu aç klamalara özet olarak

de inilmi tir.
Ça m zda oldukça h zl de i melere tan k olmaktay z. Özellikle bilim ve
teknoloji alan ndaki geli meler ba döndürücü bir h za ula m

bulunmaktad r. Baz

alanlarda var olan bilgiler üç be y l içinde de i mektedir. Bu, dört y ll k bir okulun
birinci s n f nda ö renilenlerin, ö renciler mezun olana kadar de i mesi demektir. En
çok aranan özellik ise çal anlar n kendini yenileme ve ya am boyu ö renme
gereksinimi hissetmesidir.
Caine ve Calne, yar n n çal anlar n n robotlar n yapamad klar n yapmak,
karma k zeka gerektiren i lerin üstesinden gelmek, karar vermek, sorun çözmek ve
etkili dü ünmek zorunda oldu unu belirtmektedirler.
Okullar bir toplumun bireylerini yeti tirmek, onlar

ba ar l

bir ya ama

haz rlamak için vard r. Ne yaz k ki geleneksel e itim sistemleri bu i levi yerine
getirememekte,

ça da

toplumlar n

gereksinimlerine

uygun

mezunlar

verememektedirler.
Ya am boyu ö renen, ça da

bireylerin yeti tirilmesinin bir ba ka nedeni

ö retim yöntemleridir. Sorunun bu boyutu özel bir önem ta maktad r. Çünkü ça n
gerektirdi i amaçlar konulsa bile bunu geleneksel yöntemlerle ö rencileri dü ündüren,
ara t rmaya yönelten etkinlikler sunulmad

; bilgiyi kullanma, problem çözme k sacas

bilgiyi yeniden yap land rma f rsatlar verilmedi i için ö renciler ezberledikleri yüzeysel
bilgilerle mezun olmaktad r. Yarat c l ktan, etkili dü ünme problem çözme ve ara t rma
becerilerinden yoksun olan insanlar ileriki ya amlar nda biraz karma k bir durumla
kar la nca kala kalmakta, uygun çözümler üretememektedir.
Bu ba ar s zl

n nedenlerine bakt

m zda en ba ta ö retim yöntemlerini

görmekteyiz. Okullar m z da, genellikle ö retmen anlat m yöntemiyle bilgiyi ö rencilere
aktarmakta, ö renciler aktar lanlar ezberleyerek s navlarda tekrarlamakta ve daha sonra
unutmaktad rlar.

Hartley ve Davies, üniversite ö rencilerinin dikkatini yaln zca anlat m
yönteminin ilk on dakikas na toplayabildiklerini daha sonra da ld

n belirtmektedirler.

Ö renciler ilk on dakika içinde anlat lanlar n %70’ini hat rlarken son on dakika içinde
anlat lanlar n % 20’sini hat rlayabilmi lerdir. Bu ara t rmalar, ö retimde anlat m
yönteminin mümkün oldu u kadar az kullan lmas gerekti i konusunda önemli ipuçlar
sa lamaktad rlar. Anlat m yönteminin baz yöntemlerle kar la t r lmas da bu görü ü
destekleyici sonuçlar ortaya koymaktad r.
Kekil: 1,1 Baz ö retim yöntemlerinin hat rda tutma üzerindeki etkileri
Ö renme Piramidi

.
Anlat m
%5
Okuma
%10
Görsel-i itsel
%20
Gösterme
%30
Tart ma
%50
Yaparak ö renme
%75
Di erleri ö retme/ö renciliklerini kullanma
%90

Kaynak: Mc Neil ve Wiles, 1990.

Geleneksel yakla mda s n f denilince akla ilk gelen görüntü s ralar halinde
oturan ö renciler ve onlar n önünde durup onlara bir eyler anlatan ö retmendir.
Ö retmenin akla ilk gelen i levi ise ders anlatmas d r. Ö renme ö retme sürecinin,
ö retmenin belli bilgileri aktarmas , ö rencilerinde bu bilgileri edilgin bir biçimde
almas ndan ibaret oldu una inan lmaktad r (Akt. Aç kgöz, 2005).
1970’li y llara kadar e itim uygulamalar nda bask n olan davran ç l k ak m da
ö renenin edilgin al c oldu u varsay m ndan ortaya ç km t r. Geleneksel yakla m n
uyguland

ö renme ö retme ortamlar na bak ld

vb. etkenlerle gerçekle tirilmeye çal ld

nda ö renmenin ödül, ceza, tekrar

görülmektedir. Her eyin ö reten taraf ndan

belirlendi i, sunuldu u ve kontrol edildi i bir ortam yarat lmaktad r. Örne in
Reousseau, Postalozzi, Dewey gibi yazarlar geleneksel ö renme ve ö retme anlay n
ele tirmi ler, geleneksel ö retim biçiminin ö rencilerin do al ö renme yetilerini
geriletti ini, onlar edilgenle tirdi ini ve dü ünmelerini engelledi ini belirlemi lerdir.
Bu dü üncelerden hareketle, bu günkü aktif ö renme modelinin temelinde yer alan
bilginin haz r olarak aktar lmamas , ö rencinin süreçte aktif olmas vb önerileri de dile
getirmi lerdir.
Böyle bir modelin geli tirilmesi, davran ç l ktan bili selcili e geçi süresinin
h zland

dönüm noktas olarak adland r lan 1970’lerden sonra olmu tur. Bu tarihten

sonra aktif ö renme modeli ortaya ç km , aktif ö renme kavram na yeni anlamlar
yüklenmi , temel dü üncelerine ili kin, yo un, görgül kan tlar elde edilmi ve bu
dü üncelerin s n f ortam nda uygulanmas na elveri li ö retim teknikleri geli tirilmi tir.
Günümüzde, ö renme sürecinin çevresel etkenlerin dolays z bir ürünü
olmad

na, içsel bili sel bir süreç oldu una inan lmaktad r. Bu nedenle ö retme, bilgi

aktarmak de il “ö renenin anlam ç karmas n kolayla t rmak” olarak ele al nmaktad r.
Ça da anlay a göre aktif bilgi i lemci olan ö renenin geli imine ancak bu ekilde
katk da bulunabiliriz (Aç kgöz, 1996).
Ö renme-ö retme

anlay nda

meydana

gelen

ve

yukar da

özetlenen

de i ikliklerden sonra e itimde ‘özdüzenleme (ö rencilerin kendi bilgi edinme

çabalar n

kendilerinin

ba latmas

ve

yönlendirmesi)’,

‘ba ms z

ö renme’,

‘yap land rmac l k’ ve ‘ aktif ö renme’ gibi kavramlar öne ç km t r.
Özellikle i birlikli ö renme tekniklerinin; (a) okul öncesi e itimden yeti kin
e itimine kadar her düzeyde, (b) ba ta yabanc dil, anadili matematik, fen bilgisi, sosyal
bilgiler, motor beceriler olmak üzere birçok konu alan nda ba ar y artt rd

binlerce

ara t rma bulgusu ile kan tlanm t r (Aç kgöz 1992 a). Bundan daha da önemlisi,
ara t rmalar; i birlikli ö renmenin yaln zca akademik ba ar y artt rmakla kalmad

n,

ayn zamanda transfer, güdü, özsayg , denetim oda , arkada l k ili kileri, s n f
atmosferi, özürlülerin normal s n fta e itimi gibi de i kenler üzerinde de oldukça olumlu
etkilerini ortaya koymu tur (Aç kgöz, 1992a). 3 birlikli ö renmenin ö renciyi
geli tirdi i, birçok ara t rman n sonuçlar n n yeniden de erlendirildi i, meta analizi
çal malar nda da kan tlanm t r (Johnson ve Johnson,1989; Akt. Aç kgöz, 2005).
3 birlikli ö renme teknikleri ülkemizde de denenmi , çe itli konu alanlar nda,
çe itli düzeylerde ba ar , güdü, ö renme stratejileri, bili sel süreçler vb. ö renme
ürünleri üzerinde olumlu etkileri oldu u kan tlanm t r.
Aç kgöz (2005)’e göre, aktif ö renmenin bu denli ilgi görmesinin bir ba ka
nedeni, etkilili inin yan s ra (a) kullan l l k (b) ekonomiklik (c) destekleyici ö renme
ürünleri üzerinde olumlu etki gibi önemli avantajlar ta mas d r.
Ayr ca aktif ö renmenin tek bir ö retim yöntemi de il, birçok ö retim yöntemini
içeriyor olmas da onun kullan l l

n artt rmaktad r.

Aktif ö renme, di er ö renme modellerinde oldu unun tersine ek görevliler,
pahal araçlar, özel mekanlar olmadan da uygulanabilir. Aktif ö renmede, disiplin,
dersin ö renilmesi vb. sorunlarla zaman kaybedilmedi i için ö retimsel sürecin tümü
ö renmek için kullan l r. Bu da verimi artt rmaktad r.
E itimde genellikle akademik ba ar üzerinde durulur; ö renme iste i, okuma
al kanl

, ba kalar yla birlikte çal ma, özsayg , liderlik, payla ma, i birli i yapma vb.

birçok ö renme ihmal edilir. Oysa daha öncede aç kland

gibi, bir alana özgü bilgiler

kal c de ildir, en az ndan h zl de i mektedir. As l olan, kal c olan ve de i mesi zor
olan destekleyici ö renme ürünleridir (Aç kgöz 1988).
Aktif ö renmenin avantajlar yukar da belirtilenlerle s n rl de ildir. Belki daha
k sa bir anlat mla aktif ö renmenin yaln zca okul ba ar s n artt rmakla kalmay p
bireyleri bili sel, sosyal ve duygusal yönden geli tirdi ini, dolay s yla ilerideki
ya amlar n n kalitesini artt rd
Aç kgöz

(2005)’e

sorumlulu unu ta d

n söylemek yeterli olabilir.
göre

aktif

ö renme,

ö rencinin

ö renme

sürecinin

, ö renene ö renme sürecinin çe itli yönleriyle karar alma ve öz-

düzenleme yapma f rsatlar n n verildi i ve karma k ö retimsel i lerle ö renenin
ö renme s ras nda zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorland

bir ö renme sürecidir.

Aktif Ö renmenin Ko ullar

Ko ul 1

Örnek

Ö rencinin ö renme ile ilgili

Nas l ö reneyim?

kararlar almas , özdüzenleme

Nereyi ö renemedim?
Hangi stratejileri kullanay m?
Zaman nas l kullanay m?

Ko ul 2

Örnek

Ö rencinin zihinsel yeteneklerini

Bilgiyi ke fetme

kullanmaya zorlanmas , karma k

Soru sorma

ö retimsel i ler.

Kar la t rma yapma

Aç klama yapma

Örnek bulma

Anlam ç karma
Önceki ö rencilerle ba kurma
De erlendirme
Ç kar mda bulunma
Zimmerman’a göre öz-düzenleme, ö rencilerin bili üstü, güdü ve davran
aç s ndan kendi ö renme süreçlerine aktif olarak kat lma derecesiyle ilgilidir ve böyle
ö renciler kendi çabalar ile ö renirler ve belli amaçlara ula mak için belli stratejiler
kullan rlar. Zimmerman’ n tan m nda dikkati çeken nokta öz-düzenlemenin yaln zca
ö renme eylemi de il, güdü ve ö renme yolar ile ilgili olmas d r (Akt. Aç kgöz, 2005).
Geleneksel Ö;retme ve Aktif Ö;renmenin Kar,+la,t+r+lmas+
Gerek edilgin gerekse etkile imli ö retim biçimleri geleneksel olarak kullan ld
için ‘’geleneksel ö retim’’ diye de adland r lmaktad r. Bu noktada geleneksel ö retim ile
aktif ö renmenin görüntü, amaç ve kurallar, ö renci, ö retmen, avantajlar ve yeti tirilen
insan tipi aç s ndan kar la t r lmas n n konunun aç kl a kavu turulmas nda yararl
olaca

dü ünülmektedir. Geleneksel s n flarda ö rencilere ‘kendi, ö renme sürecinin

sorumlulu unu

ta yamayaca ’

özgüvenini, güdüsünü ve yarat c l

mesajlar

vermektedir.

Bu

durum

ö rencinin

n yok etmektedir. Geleneksel ö retimde ö renci

genellikle yaln zd r. Sosyal etkile im yok denecek kadar az oldu undan ö renci sormak
istedi i bir ey oldu unda yada dü üncesini söylemek istedi inde kendisini dinleyecek
kimse bulamayabilir. Oysa aktif ö renmede ö renme süreci payla l r. En edilgin
ö renciler bile bilgiyi kullanma etkinliklerinde aktif rol al rlar. Ö renme malzemesi
üzerinde çal rken isteyen herkes dü üncesini söyleyebilir, soru sorabilir, aç klama
yapabilir. Daha da önemlisi; aktif ö renme s n flar nda herkesin söylediklerinin dikkate
al nmas , tart lmas , bir ba ka deyi le, herkesin katk s n n de erlendirilmesi söz
konusudur (Aç kgöz, 2005).
Ö rencilere ba ms z dü ünme, ba ms z hareket etme f rsat verilmedi inden
geleneksel ö retim, toplumsal gereksinimlere de ters dü mektedir. Oysa aktif ö renme
s n flar nda ö retmen, ö rencinin geli iminde bask n olmadan, her ad mda müdahale

etmeden yard m etmektedir.
Aktif Ö;renmede Ö;retmenin Rolü
Geleneksel ö retmen, s n f n önünde durarak olaylar kontrol eden, konu malar n
ço unu yapan, bilgiyi aktaran, soru soran, k sacas ; s n fta aktif, bask n ve sürecin bütün
sorumlulu unu ta yan ki idir.
Aktif ö renmede ö retmen, kendi kararlar n uygulamak yerine ö rencilere yön
gösteren, önerilerde bulunan, gerekli durumlarda aç klama yapan, fikir veren,
ö rencilere ö renmeleri konusunda rehber olan ve onlar n geli imlerini gözeten ki idir.
Aktif ö renmenin uyguland

s n flarda, ö retmen s n f n önünde durup

konu malar n ço unu yapmaz. Bunun yerine ö rencilerden biri gibi üzerinde çal lan
etkili e kat l r. Art k soru soran, de erlendirme yapan, tart ma ba latan ya da bitiren
sadece o de ildir. Ö retmen, ö rencilerinin iyi konu an, iyi anlat m yapmas na yard m
eden ve onlara bu konuda f rsatlar tan yan ki idir.
K saca özetlemek gerekirse, Aç kgöz (2005)’e göre, aktif ö renme s n flar nda
ortaya ç kan ba l ca ö retmen rolleri (a) kolayla t r c l k (b) ara t rmac l k ve (c)
tasar mc l kt r.
Aktif Ö;renmede Ö;rencinin Rolü
Aç kgöz (2005)’ün

belirtti ine

göre özetle, aktif

ö renmede ö renci,

gelenekselde oldu u gibi kendisine aktar lanlar alan ve sonra onlar tekrarlayan ‘bo bir
kap’ yada ‘edilgin al c ’ de ildir. Aktif ö renenlerin baz özelliklere sahip olmas ,
de ilse de aktif ö renme uygulamalar

s ras nda bunlar

kazanmas

gerekir.

Marzano’nun üretken zihnin, al kanl klar olarak önerdi i (a) öz-düzenlemeli, (b)
ele tirel, (c) yarat c dü ünme ve ö renme becerileri aktif ö renenlerin özümsemesi
gereken ba l ca i levler as nda yer almaktad r. Öz-düzenlemeli dü ünen ve ö renen,
kendi dü ünmesinin fark ndad r; plan yapar, gerekli kaynaklar bilir, dönütlere duyarl d r
ve eylemlerinin etkili ini de erlendirir. Ele tirel dü ünen ve ö renen ise do rudur,

do ruluk arar, nettir, netlik arar; aç k dü üncelidir, zorlamalar s n rland r r, gerekti i
zaman tav r al r, di erlerinin duygular na ve bilgi düzeylerine duyarlad r. Yarat c
dü ünen ve ö renen; yan t

ya da çözümü ret olmayan i lere girer, bilgi ve

yeteneklerinin s n rlar n zorlar, kendini de erlendirme standartlar n üretir, güvenir ve
sürdürür, durumlara al lm n d nda bakma yollar üretir. Ayr ca aktif ö renmede
ö renen gelenekselde oldu u gibi yaln zca konuyu tekrar edecek kadar ö renmekle
kalmaz. Onu nerede kullanabilece ini tasarlar, niçin onu ö rendi ini bilir. Kendi
ö renmesini inceler, iyi ve kötü oldu u noktalar ke fetmeye çal r. Aktif ö renmede
ö renciler birbirleriyle etkile imde bulunurlar. Sorunlar n ve bilgilerini birbirleriyle
payla r, bir ö renmeyi gerçekle tirebilmek için ara t r r, dü ünür ve ke feder.
Aktif ö renme yöntemlerinden birisi de i birlikli ö renmedir. 3 birlikli ö renme,
ba ta ABD olmak üzere dünyan n birçok ülkesinde giderek artan bir ilgi görmektedir.
Bu konuda bu güne kadar yap lan ara t rma say s n n binleri a mas , i birlikli ö renme
konusundaki yeti tirme etkinliklerinin yo unlu u, etkinliklere kat lanlar n say s ve bu
konuda ki yay nlar n çoklu u söz konusu ilginin ba l ca göstergelerindendir. 3 birlikli
ö renmenin bu denli çok ilgi görmesinin ba l ca nedenleri unlard r
1. 3 birlikli ö renmenin bili sel örenme ürünleri ve süreçleri üzerinde di er
yöntemlere göre daha olumlu etkileri vard r.
2. 3 birlikli ö renmenin güdü, kayg , tutum vb. duyu sal özellikler üzerinde olumlu
etkileri vard r.
3. 3 birlikli ö renme, olumlu bir ö renme çevresinin yarat lmas n sa lamaktad r.
4. 3 birlikli ö renme; liderlik, payla ma, ele tirme vb. destekleyici ö renme
ürünlerinin olu mas na elveri li bir ortam yaratmaktad r.
5. 3 birlikli

ö renmenin

uygulanmas ,

özel

düzenlemeler

ve

harcamalar

gerektirmez.
6. 3 birlikli ö renme, ö retimin bireyselle tirmesini kolayla t rmaktad r (Aç kgöz,
2005).
,birlikli Ö;reneme Nedir?

3 birlikli ö renme basitçe ö rencilerin küçük gruplar halinde çal arak ve
birbirlerinin ö renmesine yard m ederek ö renmeyi gerçekle tirme süreci olarak ele
al nabilir. 3 birlikli s n flar, ö rencilerin küçük gruplar halinde toplanarak etkile imde
bulunduklar , ö retmeninde gruplar aras nda dola arak gereksinim duyanlara yard mc
oldu u yerlerdir. Bir ba ka deyi le, i birlikli s n flar n geleneksel s n flardan fark daha
görüntüsünden ba lamaktad r.
Grup çal malar n i birlikli ö renme yapan özellik, ö rencilerin hem kendilerini
hem de arkada lar n kapasitelerinin sonuna kadar geli tirmeye çal t rmalar d r. Bu tek
tek her ö rencinin ö retilenleri tam olarak ö renmesinden farkl bir durumdur. Grup
çal mas s ras nda ö renciler tek ba lar na geçiremeyecekleri ancak, ba ka biriyle
etkile erek geçirebilecekleri, örne in, soru sorma, aç klama yapma, ele tirme, örnek
verme gibi çok önemli ö renme ya ant lar n geçirme f rsat bulurlar. Bir grubun
kazan m her zaman tek tek üyelerinin kazan mlar n n toplam ndan fazlad r (Aç kgöz,
2005).
(Demirel ve Ekinci, 2005)’e göre, s n f ortam nda ö renme–ö retme sürecini
daha etkili k lma bak m ndan ö retmen ö renci etkile imi kadar, ö renci-ö renci
etkile imi de önemlidir. Ö renci-ö renci etkile imini yap land rma biçimi, ö rencilerin
ö renme düzeylerini, ö retmene ve okula kar

tutumlar n ; birbirleri hakk ndaki

dü üncelerini ve özsayg lar n önemli ölçüde etkileyebilmektedir. S n ftaki ö renme
sürecinde ö rencilerin birbirleriyle etkile imlerinin üç temel ö esi oldu u söylenebilir,
bunlar:
1) Kimin en iyi oldu unu görmek için yar ma.
2) Ba ka ö rencileri dikkate almaks z n amca yönelik olarak bireysel çal ma.
3) Kendilerinin oldu u kadar di erlerinin ö renmesine ilgi duyarak birlikte
çal ma.
Günümüzde yar ma (rekabet) bu üç etkile im görüntüsünden en basit olan d r.
Ara t rmalar, ö rencilerinin büyük ço unlu unun okulu birilerinin di er ö rencilerden
daha iyi olmaya çal t

yar mac bir ortam olarak gördüklerini göstermektedir.

Uygun biçimde yap land r l rsa yar ma, e it yar ç lar aras nda olmas ko uluyla
bireylerin en iyisini yapmalar için güdülemenin etkili ve zarars z bir arac olabilir.
Ancak s n flarda yayg n olarak kullan lan yar ma biçimleri nadiren sa l kl ya da yaral
olmaktad r. Yar mac bir ortam ço u dü ük ba ar l ö renci için zay f bir güdüleme
arac d r. Baz lar için neredeyse sürekli psikolojik bir i kencedir.
Yar mac bir ö renme ortam n n olumsuz etkileri konusunda ö rencilerin ve
sosyal bilimcilerin uzla ma içerisinde olduklar söylenebilir. E itimciler, bu yar mac
ö renme ortam n n olumsuz etkilerini azaltma ya da yok etme ve bir toplum duygusu
olu turma dü üncesinden yola ç karak daha az yar mac ö renme ortam anlay na
girmi ler ve ço unlukla çe itli grup çal mas biçimlerine yönelmi lerdir.
3 birli ine

dayal

ö renme,

ö renenlerin

ortak

gerçekle tirmek için küçük gruplar halinde birlikte çal t

ö renme

hedeflerini

ve i birlikli ba ar lar için

ödüllendirildikleri ö retimsel süreçleri betimlemek için kullan lan bir kavramd r.
3 birlikli ö renmede gruplar, genel olarak dört ve alt aras nda de i en say da üyeden
olu ur. Ö rencilerin görevi ya ö retmenin daha önce sundu u konuyu i birli ine dayal
olarak ö renmek geli tirmek ya da tak m olarak ö retmen taraf ndan verilen bir projeyi
tamamlamakt r. 3 birli ine dayal ö renme yakla m , tak m halinde ba ar l olmak
isteyen

ö rencilerin,

tak m

arkada lar n n

çaba

göstermesini

özendirecekleri,

destekleyecekleri ve yard mc olacaklar dü üncesine dayan r. Dolay s yla i birli ine
dayal ö renme ortamlar nda bir ö renci di er tak m arkada lar n n neyi nas l yapt
ilgilenmede, bu sorumlulu u ta mak durumundad r.

yla

Bununla birlikte 1970’lerden

ba layarak baz önemli geli meler bu eski tekniklerin yerini almaya, zamanla belirli
i birlikli ö renme stratejileri çok çe itli ö renme ortamlar nda geli tirilmeye ve
uygulanmaya ba lanm t r. Çok say da ara t rman n ve ö retmen uygulamalar n n bir
sonucu olarak günümüzde her ö retimsel amaca yönelik (fen ve matematikten okuma
yazmaya, temel becerilerden karma k problem çözmeye) her türlü içeri i her düzeydeki
s n fa ö retmek için etkili i birlikli ö renme yöntemleri geli tirilmi tir. 3 birli ine dayal
ö renmenin e itim uygulamalar n n içinde yer almas n n birçok nedeni vard r.

1) Ba ar y art rma.
2) Üst düzey dü ünme becerilerini geli tirme.
3) Özsayg geli tirme.
4) Okula ve derse kar olumlu tutum geli tirme.
5) Toplumsal beceriler kazand rma
3 birli ine dayal

ö renme sürecinde ö renciler çoklu ö renme ortamlar

içerisinde kendi ö renmelerini yap land rmaktad rlar. Bireysel farkl l klar na kar l k
bulabilmektedirler. Eksikliklerini tamamlamakta, bildiklerini daha iyi peki tirmekte,
ö retirken ö renmektedirler.

Grup üyeleri ile tart arak, problemler çözerek, yeni

çözümler ortaya koyarak yanl lar saptay p düzelterek üst düzey dü ünme becerilerini
geli tirmektedirler.
3 birli ine dayal ö renmenin amaca hizmet etmesi için belli ölçütlere dayal
olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu kavramsal ölçütler her türlü i birlikli ili kiyi
tan tmada kullan l r. Yaln zca bu ko ullar alt nda i birlikli çabalar n yar mac ve
bireysel çabalardan daha verimli olmas beklenebilir.
3 birli ine dayal ö renmeyi ba ar l

ekilde uygulayabilmenin be temel ilkesi

a a da verilmektedir.
1) Olumlu ba ml l k
2) Yüz-yüze etkile im
3) Bireysel de erlendirilebilirlik ve ki isel sorumluluk
4) Ki iler aras ve grup becerileri
5) Grup süreci
3 birli ine dayal ö renme yakla m na göre düzenlenmi bir grup süreci ile
günümüzde yap lan bir grup çal mas n i birli ine dayal ö renme olarak adland rmak
yanl olur. Sürecin i birli ine dayal olarak nitelendirilebilmesi için temel baz ölçütlere
uyulmas

gerekir. 3 birlikli ö renme grubu ile geleneksel gruplar aras ndaki

farkl l klardan birisi, ö renci gruplar n n yap land rma biçimiyle ilgilidir. Bir masada

oturarak ödevlerini yapan fakat çal rken birbiriyle konu makta özgür olan bir ö renci
grubu i birlikli bir grup olarak yap land r lamam t r çünkü olumlu ba ml l k yoktur.
Bu durumda bireysel ö renme esast r. Bu birlikteli in i birlikli bir ö renme olabilmesi
için grubun benimsenen ortak bir hedefinin olmas gerekir. 3 birlikli grup, tüm grubun
ba ar l olmas için tüm ö rencilerin konuyu bilmesi ve bir emek sarf etmesi gerekti i
anlam na gelen bireysel sorumluluk duygusuna sahip olmal d r. Geleneksel küme
anlay nda baz roller örne in i birlikli gibi daha bask n gelen ö rencilerin kontrolünde
olabilmekte ve toplumsal becerilerin kazand r lmas arka planda kalmaktad r. Sürecin
nas l yap land r ld

ndan çok ortaya konan ürün üzerine odaklan lmaktad r (Demirel ve

Ekinci, 2005).
3 birli ine dayal

ö renme süreci, ö retmenleri de geleneksel rollerinden

uzakla t rarak farkl sorumluluklar yükler. Her eyden önce ö retim liderleri olarak
i birli ine dayal

ö renmenin amac na, önce kendileri sonra tak m üyelerinin

inand rmalar gerekir. Seçilen tekni e göre, ö retmenlerin bilgiyi sunma, i birlikli
gruplar olu turma ve sürdürme, ba ms z çal ma ödevleri yaratma, bireyle grup
geli imini izleme, küçük gruplara ö retme, geli me kay tlar n düzenleme ve ödül
sa lamaktan sorumlu olmalar n gerektirir. Tüm i birlikli ö renme biçimleri planlama ve
izlemeyi kolayla t rmak için gereken düzenleme becerilerine sahip ö retmenleri
gerektirir. Ö renciler ya da gruplar sorunlarla kar la t klar nda bu durumu
saptayabilmek ve onlara yard m etmek, sorunlar kolayla t rmak gerekir.
Yeni program n dayand
kurama dayal

yakla mlardan bir di eri de çoklu zekâ kuram ve bu

ö renme ve ö retme uygulamalar d r. Zekây aç klamaya çal an

kuramlar zaman içerisinde tek etmenli olandan çok etmenli olana do ru geçi
göstermi tir. Çoklu zekâ kuram olarak da bilinen çok etmenli zekâ faktörüne dayal
tart malar ve bunlara dayal s n f uygulamalar oldukça günceldir.
Zekaya Yeni Bir Bak+,: Çoklu Zeka Kuram+
Geçen yüzy l içerisinde tek etmenli zeka anlay ndan çok etmenli zeka
anlay na geçi e i aret ettik. Etmenler ço ald kça zekan n anlam kar maya ve

ölçülmesi zorla maya ba lad . Hangi etmenlerin özel hangilerinin genel oldu u bir yana
zeka testlerini haz rlayanlar n sahip olduklar bireysel ve kültürel de erler farkl
kültürlerdeki insanlar n zekas n ölçmeye daha da güçle tirdi. Sonunda “zeka, zeka
testlerini ölçtü ü eydir.” Kakas yap lmaya ba land (Aç kgöz, 2005).
Geçen yüzy l n son çeyre inde Howard Gardner zekaya ço ul bir anlay getirdi.
Gardner zekan n niceliksel olarak ölçülüp tek bir say ya indirgenmesine kar

ç kt . 3 e

zekan n tan m yla ba lad . Gardner’a göre zeka:
1. Gerçek bir problemi çözmek için gerekli yetenekler kümesi
2. Bir (veya daha çok kültürde) de er verilen bir ürün veya hizmet ortaya koyma
yetene i
3. Yeni bilgi üretmek için problem ke fetme, çözme (veya problem yaratma)
kapasitesi.
Gardner, Spearman’dan bu yana tan nan fakat zekaya etkisi s n rl tutulan özel
yetenekleri zeka alanlar olarak kabul etti. Bunu yapmas ndaki amac n n bir insan n
mükemmel bir müzik yetene ine sahip olmas na ra men say sal ve sözel yeteneklerinin
dü ük olmas ndan dolay zeki kabul edilmemesini engellemek olarak aç klad (Özden,
2005).
Çoklu Zeka le lgili Kritik Noktalar ve Kuram+n Temel Dü,ünceleri
Çoklu zeka kuram n n daha iyi anla lmas için çoklu zeka ile ilgili kritik noktalar n ve
kuram n temel dü üncelerini özet olarak ele almakta yarar vard r. Bu iki nokta Özden
(2005)’te k saca öyle ele al nmaktad r:
•

Herkes tüm zeka alanlar nda kapasite sahibidir: Bu hepsinde zirvede olabilece i
gibi sadece temel ya am becerileri veya çok silik bir düzeyde olabilir.

•

Uygun te vik, destek ve e itimle herkes tüm zeka alanlar n belirli bir düzeye
kadar geli tirebilir.

•

Zeka alanlar birlikte çal r: Spor yaparken yemek yaparken bir çok zeka alan
birlikte çal r.

•

Her zeka alan n n ortaya ç kmas için belli standartlar yoktur: zeka al nlar
harekete farkl yollarla ortaya ç kabilir. Ki inin okumas zay f olabilir ama çok
iyi hikaye anlatabilir.

•

Ö renme stili ve çoklu zeka alanlar ayn

ey de ildir: ö renme stili her alana

uygulanabilecek bir yakla m iken zeka alanlar belli bir alandaki kapasitedir.
•

Bir alandaki zeka her zaman her yerde ortaya ç kmayabilir: Görsel zeka ki inin
ya am n n her alan nda ortaya ç kmayabilir. Baz zamanlarda sosyal zeka çok ön
plandayken, di er zamanlarda olmayabilir.

•

Ö retmenler

çoklu

zekay

ö rencilere

uygulamadan

önce

kendilerine

uygulamal d rlar.
Gander, ayn zamanda daha önce baz lar “Çok Etmenli Zeka Kuram ’nda da
ifade edilen alanlar n her birini zihnin farkl çerçeveleri olarak de erlendirerek zekan n
tekil olarak alg lanmas n de i tirmi tir.
Böylelikle Gardner, müzi in de matematik gibi bir zeka alan oldu u ve zekan n
tek say ya indirgenemeyece i görü ünü i lemeye ba lad . 1983 y l nda yay mlad
“Zihnin Çerçeveleri: Çoklu Zeka Teorisi” kitab o günden bu yana e itim dünyas nda
geni

etki yaratm t r. Sonuçta Gardner sadece zekan n tan m n ve ölçülmesini

de i tirmemi , e itim anlay na da yepyeni bir bak aç s getirmi tir.
Kuramla ilgili temel dü ünceler ise öyledir:
•

Çok say da zeka alan vard r: Zihnin çal mas tek çerçeve ile aç klanamaz.
Birden çok “zihin çerçevesine” gereksinim vard r.

•

Zeka çe itli biçimlerde gösterilebilir: 3nsanlar n zekalar n gösterme yollar
farkl d r.

•

Zeka profilleri ki iye özgüdür: Bir ki i her zeka alan nda ayn derecede güçlü
olmad

•

gibi hiç kimsenin zeka profili bir ba kas yla ayn de ildir.

Zeka güçlendirilebilir: Zeka alanlar ndaki güçlerimizi isleyemesek bile, onlar n
her birini daha iyi, daha güçlü yapabiliriz.

•

Bir ö renmeyi gerçekle tirmenin çe itli yollar vard r: Çoklu zeka kuram
bireysel farkl l klar n dikkate al nmas gerekti i bir kez daha vurgulamaktad r.

•

Çoklu zeka bir ö retim modeli de ildir: Çoklu zeka kuram ö retimin nas l
yap lmas gerekti i ile ilgilenmemekte, insan zihin yap s ve nas l çal t
hakk nda bilgi sa lamaktad r.
Çoklu Zeka Kuram+ Nedir?
Saban (2004)’a göre, çoklu zeka kuram , insan zihnine aç lan adeta bir pencere

gibidir ve beynin bölümlerinin özel i levlerini fonksiyonlar na aç klar. Di er bir deyi le
çoklu zeka kuram , insan zekas n n dünyadaki içeri e (örne in çe itli olgulara, olaylara,
seslere veya nesnelere) nas l tepkide bulundu unu ve bu içeri i nas l içselle tirip zihinde
yorumlad
bak ld

n

aç klamaya

çal r.

Dolay s yla,

çoklu

zeka

kuram

aç s ndan

nda, zeka çok yönlü bir kapasitedir, bir potansiyeldir ya da bir yetidir. Ayr ca,

zeka bir bireyin genetiksel kal t m yla oldu u kadar, bu bireyin ekolojik ve kültürel
çevresiyle olu ur ve deneyimleriyle de ekillenir.
Çoklu zeka kuram na göre tek ve sabit bir zeka bölümünün (IQ) saptanmas
do ru de ildir. Zeka testleri birçok entelektüel yetene i içermemektedir. Zeka
testlerinde ba ar s z olmas na kar n sporda ya da müzikte ba ar l olmu bir çok insan
vard r. Zeka testleri, akademik olmayan ortamlardaki ba ar y yordayamad

gibi

okuldaki ba ar y da yordayamamaktad r (Maker, 1992. Akt. Saban, 2004). Bu nedenle

zihnin çal mas n tek çerçeve ile aç klayamay z. Birden çok “zihin çerçevesi”ne
gereksinim vard r.
Çoklu zeka kuram n n en dikkati çeken ele tirilerinden biri, zekan n farkl
yeteneklerden olu mu

tek bir bütün oldu u dü üncesine yöneliktir. Yukar da da

de inildi i gibi, zekan n çe itli etmenlerden olu tu u dü üncesi yeni de ildir. Çoklu
zeka kuram nda yeni olan, her etmenin zeka denilebilecek ayr ayr yap lar olu turuyor
olmas d r. Bir ba ka deyi le, çoklu zeka kuram na göre çok say da zeka vard r. Her zeka
önemlidir ve di er zekalardan ba ms zd r. Bu zekalar “alg , bellek ve di er psikolojik
süreçlerin çok farkl biçimlerini sergilemektedir” (Gardher ve Hatch, 1989. Akt. Saban,
2004). Bundan dolay birbirinden ba ms z olarak kullan labilir ve biçimlendirilebilirler.
Çoklu zeka kuram n n ilk biçiminde, insanlarda, (a) sözel-dilsel zeka, (b)
mant ksal-matematiksel zeka, (c) görsel-uzaysal zeka (d) bedensel hareketsel zeka (e)
müziksel-ritmik zeka, (f) ki iler aras zeka ve (g) ki i içi zeka olmak üzere yedi zeka
bulundu u belirtilmi tir. Daha sonra 1995’de Gardner bunlara, büyük biyologlar n
ba ar lar n açk layabilecek do alc zekay eklemi tir.
Çoklu Zeka Alanlar+ Nelerdir?
Saban (2004)’n n aktard

na göre, Checley, Gardner ile yapt

Gardner sekizinci bir zeka alan n n varl

bir görü mede,

ndan söz etmi ve 1999 y l nda yay mlad

“Intelligence Reframed (Zeka Yeniden Yap land r ld )” adl eserinde bu yeni zeka
alan n da kapsayacak ekilde çoklu zeka kuram n yeniden formüle etmi tir. Gardner’ n
ileri sürdü ü sekiz türdeki zeka alanlar unlard r.
1.

Sözel - dil zekas

2.

Mant ksal - matematiksel zeka

3.

Görsel - uzaysal zeka

4.

Müziksel - ritmik zeka

5.

Bedensel – kinestetik zeka

6.

Sosyal zeka

7.

3çsel zeka

8.

Do ac zeka
Sözel zeka
Anadili veya ba ka bir dil kullanma kapasitesi ve dü üncelerini ba kalar n n

anlayaca

ekilde ifade edebilme yetene idir. Kairler dil zekas en üst düzeyde olan

insanlard r. Bütün yazarlar, hatipler, avukatlar ve dil kullanman n önemli oldu u
alanlarda ba ar l olanlar üstün dil zekas na sahip olanlard r.
Sözel zeka kapasitesi yüksek olanlar daha çok okuyarak, konu arak ve dinleyerek
ö renir. Kavramlarda ve kelimeler dü ünür. Okumaya sever. Ezberleri oldukça iyidir.
Mant+ksal zeka
Neden – sonuç ili kisi kurabilme, bir eyin çal ma ilkelerini ortaya koyabilme
ve numaralarla oynama yetene ini ifade eder. Matematiksel zekas güçlü olanlar soyut
sembollerle çal ma ve yeni ba lant lar

kurmada ustad rlar. Sorunlara analitik

yakla rlar. Mant ksal dü ünme en önemli özelliklerindendir.
Mant ksal dü ünenler s n flayarak, s ralayarak ve soyutlayarak ö renir.
Muhakeme eder sorgular ili kisel dü ünür sebep sonuç ili kisi kurmaya çal r. Problem
çözmeyi ve mant k yürütmeyi sever. Soru sormaya bay l r.
Görsel/Uzamsal Zeka
Özalan (2005)’e göre görsel zeka, bo lu u zihinde canland rabilme yetene idir.
Okyanusta rotas n tayin eden kaptan, uzayda yol bulan pilot, satranç oyuncusu ve
heykelt ra n uzamsal zekas üstün ki iler oldu u kabul edilir. Üç boyutlu dü ünme bu
zeka türünün en önemli özelli idir.
Görsel zeka kapasitesi yüksek olanlar gürselle tirme ve hayal kurma yoluyla
dü ünürler. Renkleri severler. Resim ve renklerle çal arak ö renirler.

Müzik Zekas+
Bu zekaya sahip insanlar ritimleri alg lama ve tekrar yaratmada ustad rlar. Bir
ark n n ritmini kolayca yakalayabilirler. Bu insanlar yeni ö rendikleri bir dilin
telaffuzunu yakalama ve kullanmada çok yeteneklidirler.
Müzik, zekas yüksek olanlar ritimlerle, melodilerle ve seslerle dü ünürler. Kark
söylemeye ve enstrüman kullanmay severler. S n fta ayaklar ve parmaklar yla tempo
tutarlar (Özalan, 2005).

Bedensel Zeka
Bedeni son derece duyarl ve etkili ekilde kullanma yetene idir. Bedeni

bir

bütün ve parça olarak (el, kol, parmak) kullanma kapasitesidir. Zihin ve beden
ba lant s n çok ba ar l bir ekilde kurabilirler. Yüksek bedensel zekaya sahip olanlar,
tiyatro, bale dans ve sporda ba ar l d rlar.
Bedensel zekas daha belirgin olanlar ise dokunarak, tadarak, koklayarak…
ö renir. Hareketlidirler. Dokunmak ister. Onlara uzaktan göstermek yetmez. Ellerine
al p nas l hissetti ini ya amak isterler. Yaparak ve ya ayarak daha iyi ö renirler.
Hareketsizlik onlar s kar.
Sosyal zeka
Di er insanlar

anlama yetene idir. Karakter ve ili kileri anlama ve

de erlendirmede oldukça yetenekli olan insanlar n bu tür zekaya sahip oldu u kabul
edilir. Bu insanlar dü ünme ve ak l yürütmede çok yeteneklidirler. Ba kalar n
anlayabilme ve insan ili kilerinde ak ll ca davranabilme sosyal zekas üstün insanlar n
en önemli özelliklerindendir.
Sosyal dü ünenler ile payla arak ve i birli i yaparak daha iyi ö renir. Tek ba na
çal mak yerine grup ile birlikte çal may tercih eder. Kendi anlay n olu turmak için

ba kalar n n nas l anlad

n bilmek isterler. Konular hayat ile ili kilendirerek daha iyi

ö renirler.
çsel Zeka
Özalan (2005)’a göre içsel zeka, insan n kendi duygu ve dü üncelerinin fark nda
olma yetene idir. Kim oldu u, neyi yapabilece i, neyi yapamayaca

ve s n rl l klar n n

fark ndad rlar. Kendilerini zay f ve güçlü yanlar yla iyi tan d klar için ne zaman
ba kalar n n yard m na ihtiyaçlar oldu unu da bilirler.
3çsel zekas yüksek olanlar ise kendi ba lar na bireysel projelerle ve kendi
h z nda ö renir. Konular kendileriyle ili kilendirmeyi, kendi dü ünme sistemlerini bir
parças haline getirmeyi isterler.
Do;al Zeka
Do ay tan ma yetene i olarak özetlenebilecek bu zeka türü daha sonradan
listeye eklenmi tir. Do al kaynaklar ve çevreyi yo un ilgi gösteren bu insanlar bitkileri
ve hayvanlar tan yan ve bu yeteneklerini üretken olarak kullanabilen ki ilerdir.
Do a zekas yüksek olanlar daha çok ara t rarak, inceleyerek, gözlem yaparak
ö renir. Bu ö renciler s n f n meteoroloji uzman d r. Okulun bahçesindeki kedilerin
sorumlusudur. Konu malar nda bol bol do al hayattan örnekler vard r.
Duygusal Zeka
Gardner’in sosyal zeka ve benlik zeka aç klamalar içerisinde dolayl olarak
bahsetti i, fakat sonradan öne ç kan di er bir zeka türü de duygusal zekad r. Öz denetim,
azim, sebat ve kendi kendine harekete geçebilme gibi yetenekleri ifade etmek için
kullan lmaktad r. 3lk kez Peter Saloxey ve John Mayer taraf ndan 1990 y l nda ortaya
at lan duygusal zeka yetenekleri be ana ba l k alt nda toplanabilir (Goleman 1998, Akt.
Özalan, 2005).

1. Özbilinç. Kendini tan ma, henüz daha olu ma esnas nda duygular n fark edebilme,
duygusal zekan n temelidir. Duygular n , daha olu urken fark edebilen insanlar
ya amlar

hakk nda daha sa l kl

kararlar al r. “Gerçek duygular m z

fark

edemememiz ise bizi onlar n insaf na b rak r.”
2. Duygular+n+

idare

edebilmek.

Kendini

yat t rma,

yo un

karamsarl ktan ve al nganl klardan kurtulma yetenekleri geli mi

kayg lardan,
olan insanlar

hayat n tats z sürprizlerini daha iyi kar layabilmekte ve olumsuz deneyimler
sonras nda kendilerini daha kolay toparlayabilmektedirler. Öz bilinci geli meyen biri
duygular n idare edemez.
3. Kendini harekete geçirmek. 3nsanlar n kendini bir amaç do rultusunda
toparlayabilmesini ve bir noktada yo unla abilmesini ifade etmektedir. Kendine
hakim olabilmek için insan n duygular n harekete geçirebilme yetene ine sahip
olmas gerekir. Bu ekilde duygusal öz denetim sa layan insanlar ba ar ya ula mak
için fevri davran lar n zapt edebilirler.
4. Empati. Ba kalar n n duygular n anlamak insanlarla sa l kl ili ki kurmak ve
sürdürmek için gerekli olan en temel beceridir. “Empatik ki iler ba kalar n n neye
ihtiyac oldu unu, ne istedi ini gösteren belli belirsiz sosyal sinyallere kar

daha

duyarl d rlar.”
5.

li,kileri yürütebilme. “3li ki sanat , büyük oranda ba kalar n n duygular n idare
etme becerisidir.” Popüler olma, lider olma, insanlar üzerinde etkili olma bu beceriye
ba l d r. “insanlarla sürtü mesiz bir ili ki sürdürmek” bu alanda yetenekli insanlar n
en önemli özelli idir.
Çoklu zeka anlay n n kabul edilmesinin e itime en önemli katk s , insanlar

sadece özel ve say sal yeteneklerine göre s n flamak ve s ralamaktan vazgeçilip,
herkesin

sahip

oldu u

yeteneklerin

ke fedilmeye

ba lanmas d r.

Zekan n

tan mlanmas ndaki bu farkl l klar, insan beyni üzerinde yap lan ara t rma bulgular ile
birle tirildi inde, her insanda baz

yeteneklerin geli tirilebilece i dü üncesinin

yayg nla mas na da yol açm t r. 3nsan beyninin de vücuttaki di er kaslar gibi “i ledikçe
ldad

n n kabul edilmesi, uygun e itim ile birçok yetene in geli tirilmesinin yolunu

açmaktad r.
Çoklu Zeka Alanlar+n+n Geli,imini Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Bir insan n çoklu zeka alanlar n n belirlenmesinde ve bu konudaki bireysel
farkl l klar n tan mlanmas nda

“güçlü zeka” ve “ zay f zeka” gibi kavramlar n

kullan lmas oldukça sak ncal d r, çünkü bir insan n “ zay f zekas ”, e er onu geli tirme
f rsat tan n rsa belli bir süre sonra bu ki inin en güçlü zekas haline gelebilir. Ancak, bir
ki inin belli bir zeka alan nda geli ip geli ememesi, ba l ca dört faktöre ve bu dört
faktörün birbirleriyle olan etkile imlerin do as na ba l d r. Bu faktörler unlard r:
1.

Biyolojik nitelik

2.

Ki isel hayat hikayesi

3.

Tarihsel ve kültürel özgeçmi

4.

Kristalle tirici veya felce u rat c deneyimler (Armstrong, 1998. Akt. Saban,

2004).
Zeka, çoklu zeka, zekan n geli imi ve ö renme ve ö retme sürecinde
yararlan lmas na ili kin çok çe itli görü ler söz konudur. A a da zeka ile ilgili görü ve
ö renme sürecine uyarlanmas na ili kin dü ünceler k sa ba l klar alt nda tart lmaktad r.
Zeka Profilleri Ki,iye Özgüdür
Bir ki i her zeka alan nda ayn derecede güçlü olmad

gibi, hiç kimsenin zeka

(güçlü ve zay f yönlerinin da l m ) profili bir ba kas yla ayn de ildir. Bir ba ka
deyi le, insanlar birbirlerinden farkl

zeka kar mlar na sahiptir. Bu, fiziksel

görünü ümüzün kendimize özgü ve di er insanlardan farkl olmas na benzer.
Zeka Güçlendirilebilir

Zeka alanlar ndaki güçlerimizi e itleyemesek bile, onlar n her birini daha iyi,
daha güçlü yapabiliriz. Daha önce de belirtildi i gibi tek bir zeka katsay s elde etmek
do ru de ildir. Ayr ca bu say n n sabit oldu u da kabul edilemez. Bunun en önemli
nedenlerinden biri, zekan n çok boyutlulu unun yan s ra dinamik bir yap ya sahip
olmas d r.
Bir Ö;renmeyi Gerçekle,tirmenin Çe,itli Yollar+ Vard+r
Geleneksel ö retimde ö rencilerin hepsinin sözel/dilsel ya da mant ksal matematiksel zekalar geli mi gibi hareket edilmektedir. Ö rencilerin, her eyi dinleme,
okuma, sorular yan tlama, aç klama, not alma, yaz l ya da sözlü al t rmalar yapma,
problem çözme gibi sözel - dilsel ve mant ksal - matematiksel zekalara dayal etkinlikler
ile ö renebilece i varsay lmaktad r (Aç kgöz, 2005).
Çoklu Zeka, Ö;renme Biçimlerinden Farkl+d+r
Çoklu zeka kuram bir eyi ö renmenin çe itli biçimleri oldu unu kabul ediyor
olsa bile, bu kuramda tan mlanan zekalar ile ö renme biçimleri ayr özelliklerdir.
Çoklu Zeka, Bir Ö;retim Modeli De;ildir
Baz durumlarda çoklu zeka kuram n n iyi anla lmad

na ve bir ö retim modeli

gibi sunuldu una tan k olmaktay z. Oysa çoklu zeka kuram ö retimin nas l yap lmas
gerekti i ile ilgilenmemekte. 3nsan zihninin yap s ve nas l çal t

hakk nda bilgi

sa lamaktad r. Gardner’ n da belirtti i gibi, çoklu zeka kuram tek ba na bir eyi
çözmez.
Çoklu Zekan+n Belirlenmesi
Zekan n düzeyi sürekli merak konusu olmu tur. Herkes kendisinin ve
di erlerinin zekas n bilmek istemi tir. Günümüzde bütün ele tirilere kar t , yine de
insanlar n zeka bölümlerinden (IQ) söz ediliyor olmas n n nedeni budur. Gardner kendi
belirledi i sekiz ‘zeka için sekiz testin geli tirilmesini ve her biri için puanlar elde

edilmesini sak ncal bulmaktad r. Gardner çocu un bir dersteki özgeçmi ini ö renmek. o
çocu a nas l yard m edilece ine karar vermek d nda çoklu zekan n ölçülmesine
kar d r (Checklev, 1997. Akt. Aç kgöz, 2005).

Çoklu Zeka Kuram+n+n Ö;retimde Uygulanmas+
Daha önceden de belirtildi i gibi, çoklu zeka kuram n n etkilice kullan m için
güçlü ve zay f zekalar belirlemek yetmez. Çoklu zeka bilgilerinin ö renciyi geli tirmek
ve ona yard m etmek amac yla kullan m üzerinde çal lmal d r. Önemli olan, 3nsanlar n
zeka profillerindeki çe itlili in; ö retim, malzeme ve ölçme-de erlendirme süreçlerine
yans t lmas d r. Gardner, çoklu zekan n e itim programlar ve ö retim yöntemlerinin
ö rencilerin zeka bile imlerine uygun oldu u birey merkezli okullar önermektedir.
Çoklu zeka kuram n ö retimde uygulaman n taraf ndan belirlenen genel ilkeleri
unlard r:
•

Program zekalar n çevresinde de il çocu un çevresinde örgütleyiniz. Her
çocu a, her konuyu yedi ya da sekiz yolla ö retmek ya da her çocukta her zekay
geli tirmek zorunda de iliz. Çocu un zekalar hakk nda bilgi edinmek o çocu un
gereksinimlerini anlama ve kar lama arac d r.

•

Özellikle güçlü yönler aranmal , ancak kal c etiketleme yap lmamal d r.

•

Zekalarla ilgili kay tlar saklanmal ve ö rencilerin yeni ö retmenleri bu bilgilere
ula abilmelidir (Hatch, 1997. Akt. Aç kgöz, 2005).
Bu ilkelerin de zekay dinamik bir yap olarak ald

ve e itimsel düzenlemelerin

ö renci merkez al narak yap lmas gerekti i söylenebilir. Genel ilkelerin yan s ra, çoklu
zeka kuram n n s n fta uygulanmas n n s kça kar la lan biçimleri: (a) ö retimsel i leri
çe itlendirme, (b) bütünle tirilmi üniteler ve (c) projelerdir.
Ö retimsel i leri çe itlendirmenin en kolay yolu ö rencilere bir konu ve bir amaç
do rultusunda yap labilecek çe itli i seçenekleri sunma ve seçme hakk tan mad r.

Çoklu Zeka Kuram+nda Ö;rencilerin De;erlendirilmesi
Gardner’a göre, ö rencilerin de erlendirilmesinde insanlar n toplum içinde
varl klar n

sürdürebilmek için yapmak zorunda olduklar n

ölçen de erlendirme

yöntemleri geli tirilmelidir. ÇZ kuram na göre k sa yan tl , çoktan seçmeli sorulara
verilen yan tlardan çok, edimin de erlendirilmesi yap lmal d r. Bir ba ka deyi le
ö rencilerin ö rendiklerini kullan p kullanmad klar na bak lmal d r.
Gardner, (Akt. Aç kgöz, 2005), standart ölçme araçlar n n kavramay ölçmekten
uzak oldu una inanmaktad r. Buna örnek olarak, s navlarda ba ar s z olan ancak gerçek
ya amda kar la t klar sorunlar ba ar yla çözen insanlar örnek göstermektedir ve
de erlendirme yöntemlerinin de i mesini önermektedir. Gardner’a göre, de erlendirme
yöntemlerinin de i mesi e itimsel reformlar n önemli bir boyutudur. Birçok alanda,
ka t-kalem s navlar n n yan s ra edime dayal de erlendirmeye geçmek gerekmektedir.
Anlayarak ö renmenin göstergesi olarak; (a) do al anlama, (b) geleneksel edim ve (c)
uzmanca anlama olmak üzere üç çe it edim üzerinde odaklan labilir.
Do al anlama, küçük ya larda çocu un sembol sistemlerini kendine göre
kavramas : zihne, maddeye, ya ama ve kendine özgü kuramlar geli tirmesidir. Bunlar,
olgunla mam

yanl

anlamalara dayal d r. Yine de güçlüdürler ve ço u zaman i e

yararlar.
Geleneksel edim, ö rencinin belli olgu, kavram ya da problemleri an msay p
sorular yan tlamas d r. Sorular n do ru yan tlar bazen uzmanca anlamay içerse bile her
zaman onu garantilemez.
Uzmanca anlama; ö renciler, ö rendiklerini yeni ve beklenmedik durumlarda
esnekçe ve uygun bir biçimde kulland klar zaman ortaya ç kar. Örne in, fizik
ö rencilerinin yeni bir makinenin çal mas n mekanik kavrama ile aç klamalar nda
oldu u gibi.

Ö retmenin yan s ra, di er ö renciler ve proje çal malar sonucunda ortaya
ç kan rapor, model vb. ürünleri i leyen ki iler de de erlendirmeye kat labilirler (Reid ve
Romanoff, 1997. Akt. Aç kgöz, 2005) buna otantik de erlendirme demektir.

Aktif Ö;renme ve Çoklu Zeka
E itimsel olarak çoklu zeka kuram ndan ç kar labilecek en önemli sonuç
insanlar n farkl biçimlerde ö reniyor, ö rendiklerini farkl biçimlerde gösteriyor ve
kullan yor oldu udur. Bu yönüyle çoklu zeka geleneksel olarak var olan tek tip ö retim
ve de erlendirme uygulamalar n da sorgulamaktad r. Çoklu zeka kuram , dikkatleri,
geleneksel

ö retim

ve

de erlendirme

süreçlerinin

özellikle

sözel/dilsel

ve

mant ksal/matematiksel zekalar öne ç karmakta olmas na çekmektedir. Bu durum, di er
zeka alanlar nda güçlü olan ö rencilerin geli im f rsatlar n s n rland rarak e itsizlik
yaratmaktad r. Ayr ca, bir ya da birkaç zeka alan na odaklanmak di er zeka alanlar n n
geli imini engellemekte onlar n körelmesine yol açmaktad r. Bundan dolay , ö retim ve
de erlendirme süreçlerinde farkl l klar n dikkate al nmas na ve çe itlili e gereksinim
duyulmaktad r.
Sonuç olarak; aktif ö renme tekniklerinin, ö rencilere, kendine özgü ö renme ve
ö rendiklerini kullanma f rsatlar vererek, uzmanca anlamay te vik ederek çoklu zeka
kuram na dayal uygulamalar kolayla t rd

söylenebilir.

Ö;rencilerdeki Çoklu Zeka Alanlar+ Nas+l Belirlenebilir?
Her bireyin sekiz zeka alanlar n da oldukça yüksek bir düzeyde geli tirebilme
kapasitesine sahip olmas na ra men, çocuklar çok küçük ya lardan itibaren belli zeka
alanlar na daha

çok

e itimli olurlar.

Ö rencilerdeki çoklu

belirlenmesinde kullanabilecek yöntemlerden baz lar unlard r:

zeka alanlar n n

1. Ö rencileri gözlemek.
2. Belge toplamak.
3. Okul kay tlar n incelemek.
4. Di er ö retmenlerle ileti ime girmek.
5. Velilerle görü mek.
6. Ö rencilere sormak (Saban, 2004).
Armstrong’a göre, ö retmenler ö rencilerin kendileri için en uygun olan
ö renme yollar n n neler oldu unun fark na varmalar n sa lamak amac yla belli
stratejilerden faydalanabilirler. Bu stratejileri u ekilde s ralamak mümkündür: (1)
çoklu zeka teorisi dersi, (2) meslek günü etkinli i, (3) alan gezileri, (4) biyografiler, (5)
çoklu zeka teorisine dayal ö retim, (6) küçük deneyimsel etkinlikler, (7) yarat c
etkinlikler odas , (8) duvar sergileri, (9) okuldaki ö renci ürünleri sergileri, (10)
s n ftaki çoklu zeka kö eleri, (11) insan zekas av ve (12) çoklu zeka teorisi masal ,
ark s veya oyunu (Akt. Saban, 2004).
Çoklu zeka kuram n n insan zekas n n ne oldu una ili kin olarak getirdi i
pratiksel yakla m, bir çok e itimci için uzun y llar boyunca gizemli gibi görünen “zeka”
kavram n daha somut hale getirmektedir (Saban, 2004).
Çoklu zeka kuram na göre, e itimin amac sadece ö rencilerin akademik
ba ar lar n artt rmak de il, ayn zamanda ö rencilerdeki çoklu zeka potansiyellerini
ortaya ç karmak ve onlar geli tirmektir. Di er bir deyi le, çoklu zeka kuram na göre,
her ö retmenin s n ftaki ö rencilerin bireysel farkl l klar n çok ciddi olarak ele almas
gerekmektedir Bu nedenle, çoklu zeka kuram , bütün ö retmenlerin ö retmen merkezli
bir ö retim anlay ndan ö renci merkezli bir ö retim anlay na dayanan bir paradigma
de i imini gerçekle tirmelerini öngörmektedir.
Tipik bir geleneksel ö retmen, örne in, zaman n n ço unu s n f n önünde
ö rencilerine bir konu hakk nda bilgi aktararak, konu ile ilgili önemli noktalar tahtaya
yazarak, konu hakk nda ö rencilere sorular yönelterek ve ö rencilerin konu ile ilgili ders
kitab ndaki al t rmalar bitirmelerini bekleyerek harcayabilmektedir.

Saban, (2004)’a göre, bu durum, bir ö retmenin s n f n önünde durup hiç bir
ekilde bilgi aktaramayaca

veya yaz

tahtas n

asla kullanamayaca

anlam na

gelmemelidir. Gerçekte, anlat m yöntemi belli bir konuya giri yaparken veya belli bir
konuyu özetlerken çok etkili olabilir. Burada önemli olan konu, ö retmenin anlat m i ine
ne kadar s kl kla ba vurdu udur. Nitekim s n fta “sözel pedagoji” a rl kl ö retim
yapan ö retmenler temelde ö rencileri birer “sünger” olarak alg lama e ilimindedirler.
Bu durumda, ö rencinin görevi kendisine ö retmen taraf ndan sunulan bütün bilgileri
“emmek”tir. Di er bir deyi le, bu bilgi al p-verme sürecinde ö renciler birer
“ansiklopedi” olarak görülürler ve kazan lan bilgilerin kendileri için ne anlam ifade
etti ine pek önem verilmez. Bu ba lamda ö rencinin tan m , “çok bilen ve ezberden çok
fazla bilgiyi hat rlayabilen” olur. Ancak, e er ö renciler depolamakta olduklar bilgilerle
nas l dü ünülece ini ö renemezlerse, gerçek anlamda o bilgilere sahip de ildirler.
Çünkü bildi imiz hakk nda ne ve nas l dü ündü ümüz, Ço u zaman ne kadar
bildi imizden daha de erlidir.
Çoklu zeka kuram , ayn

zamanda ö retmenlerin ö rencileri hakk ndaki

görü lerini, beklentilerini veya de er yarg lar n etkileyerek s n ftaki ö renme-ö retme
sürecine olumlu katk lar sa lamaktad r.
Bu çerçeveden ele al nd

nda, çoklu zeka kuram n n ö retim alan na sa lad

en büyük katk , bir çok geleneksel e itim sistemlerinde ö retmenlerin sahip olduklar
ö retim stratejileri repertuarlar n n sözel-dil zeka alan n n d na ç karak daha da
geni letmeleri gerekti ini vurgulamas d r. Bu durumda, örne in, uzaysal zeka alan n
güçlü olan bir ö renci, resimler, üç boyutlu materyaller, video oyunlar veya grafik
içeren bilgisayar programlar ile yeni eyler ö renmeyi tercih edebilir.
Öte yandan, çoklu zeka kuram n uygulamaya koymak için standart say labilecek
tek bir ö retim modelinden, tarz ndan veya yakla m ndan söz etmek mümkün de ildir.
Aksine, çoklu zeka kuram , ö retmenlere bir dizi seçenekler sunarak onlar s n flar nda
farkl ö retim modellerinin bir arada uygulanmas n gerektiren çoklu bir ö retim
yakla m n benimsemeye zorlanmaktad r.

Ülkemiz Ko,ullar+ ve Çoklu Zeka Uygulamalar+
Geleneksel yöntemlerle e itim veren okullarda e itim, ö retmen merkezlidir.
Ülkemizde de durum böyledir. Ö retmen s n fa girer, o günkü konusunu anlat r, ö renci
dinler. Ö rencinin derse kat l m ö retmeni dinlemek, not tutmak, anlamad

yerleri

sormaktan ibarettir. Son zamanlarda ülkemizde çoklu zekan n tan nmas yla birlikte bu
konuyla ilgili çal malar yap lmakta ve yap lan çal malarda çoklu zeka lehine sonuçlar
al nmaktad r. Henüz yeni tan nan bu yakla m 2005–2006 ö retim y l nda ilkö retim
okullar nda uygulamaya konulmu programda da yerini alm t r. Ülkemizde üniversite
giri s nav n n kendine özgü karakteri nedeniyle böyle bir uygulaman n ne kadar yararl
olaca

tart labilir niteliktedir. Teorikte cazip gelen çoklu zeka kuram na göre e itim

ülkemizin e itim ko ullar yla ne kadar ba da r. Ö retmenlerin bu kurama dayal
uygulamalara bak

aç lar bir soru i aretidir. Program n tümden de i mesiyle ö renme

ve ö retme sürecinde ya anan sorunlar n tespiti yararl olacak sonuçlar elde edilmesini
sa layabilir.
E itimin, ö rencinin bireysel özelliklerine göre yap lmas esast r. Ancak ülkemiz
ko ullar nda bu pek mümkün görünmemektedir. Kalabal k s n f mevcutlar , fiziksel
ko ullardaki yetersizlikler, klasik e itimi bile zorla t r rken böyle bir yakla ma göre
yayg n olarak e itim vermek oldukça zor görünmektedir
Demirel (1999)’e göre e itim genel anlamda davran
tan mlanmaktad r. Davran

de i tirme süreci olarak

de i tirmenin kas tl kültürleme yoluyla okulda yap lmas

e itim, kültürlemenin belli bir düzenek içinde yap lmas da e itim programlar ile
olmaktad r. Planl programl olmayan hiçbir ö renme etkinli i e itim program n n
kapsama alan na girmez. E itim bile enleri olarak gösterilen ö retmen, ö renci ve
e itim program bir bütünün ayr lmaz parçalar d r. Sistem yakla m aç s ndan, “sistemin
bir ö esinde olan de i im sistemin tümünü etkiler” görü ünden hareketle bu üç ö eden
birinde olan de i meler di erlerini de etkileyecektir. Bu nedenle de i imin belirleyicisi
olan e itim, de i im sürecini e itim programlar ile bunu uygulayacak ö retmen e itimi
ve ö retmen yeterlikleri ile ve nitelikli ö retmenlerin ça da

programlar yoluyla

ö renciyi yeti tirmesi ve davran lar nda istendik de i meler meydana getirmesi ile
sa lanacakt r.
E itimde yenilikçi ve at l mc de i meler yaln z ve ancak e itim programlar n n
ça da la mas yla olas

görülmektedir. Program geli tirme çal malar n n bilimsel

temellere dayand r lmas ara t rma geli tirme çal malar na yer verilmesi ve bu çabalar
için parasal kaynak ayr lmas e itim sisteminin vazgeçilmez ko ullar aras nda yer
almaktad r. Program n de erlendirilip de erlendirme sonuçlar na göre yeniden ele al n p
düzenlenmesi program geli tirmenin do as nda vard r. Program de erlendirme
konusunda uygun veri toplama yollar ndan biri program n uygulay c s

olan

ö retmenlerin görü üne ba vurmakt r. Bu nedenle, 2005–2006 ö retim y l nda
uygulanmaya ba lanan yeni ilkö retim program konusunda de erlendirme yapabilmek
amac yla ö retmenlerin görü ü al nabilir. Program n yeniden gözden geçirilmesi
s ras nda bu görü lerden yararlan labilir. Bu nedenle, ö retmenlerin görü lerine
dayanarak

yeni

program n

de erlendirilmesini

amaçlayan

problem,

a a da

tan mlanm t r.
Ara,t+rman+n Amac+
Günümüzde h zla geli en bilim ve teknoloji, e itimin her alan n etkilemektedir.
Geleneksel e itim yakla mlar n n yetersiz kald

, 3çinde bulundu umuz bilgi ve

teknoloji ça nda çoklu zeka ve yap land r c e itim yakla mlar ön plana ç kmaktad r.
Yeni yakla mlar özellikle e itim anlay lar nda da köklü de i imleri zorunlu
k lmaktad r. Bu yakla mlarla e itim sürecinde, ö retmen merkezli anlay la ö rencinin
davran n

de i tirmek yerine, ö renci merkezli anlay la ö rencinin zihinsel

becerilerini geli tirmeye ve bilgiyi yap land rmaya a rl k verilmektedir.
Aç kgöz’e göre, baz alanlarda var olan bilgiler üç be y l içinde de i mektedir.
Bu dört y ll k bir okulun birinci s n f nda ö renilenlerin, ö renciler mezun olana kadar
de i mesi demektir. Bu durum, toplumsal ya am n birçok alan nda da de i meyi
zorunlu duruma getirmektedir (Aç kgöz, 2003).

2005–2006 ö retim y l nda uygulamaya konulan program n bu zorunlulu u
kar lamak amac n güttü ü söylenebilir. Yeni program n felsefesi yap land rmac l k
kuram na dayanmaktad r. Yap land r c yakla ma göre, ö renme sürecinde ön bilgileri
harekete geçirme, geli im düzeyini dikkate alma, etkili ileti im kurma, anlama,
uygulama ve de erlendirme önemli kavramlar aras nda yer al r.
Yap land rmac l k bir bilme kuram oldu u için, bilme, bilen, bilinen bilgiyi
yap land rma süreci, bu süreci etkileyen etkenlerle ilgili bir çok aç klama içermektedir
(Aç kgöz 2005).
Aç kgöz (2005)’e göre, yap land rma ve bili elci kavramlar n, dü üncelerin
sentezlenmesi ve ö retimin tasarlanmas ndan uygulanmas na kadar çe itli a amalarda
nas l kullanaca

ayr

bir çal ma alan

haline gelmi tir. Baz

e itimciler ve

ara t rmac lar kuram uygulamaya dönü türmeye çal maktad r.
Geleneksel e itimin geçmi te saptanan yararlar olabilir ancak, günümüzde
uygulanan yeni programa da gereksinim oldu u görülmektedir. Çünkü Akboy (2005)’a
göre, günümüzdeki klasik yöntemlerle e itim veren e itim kurumlar nda e itim
ö retmen merkezlidir. Yeni program n daha çok ö renciyi merkeze ald

söylenebilir.

Yeni program n ö renciyi, ara t rmac , kendine güvenen, ö renmeyi payla an,
düzeyini yükseltip ba ar l olmas n ; geçmi programlarla kar la t r ld

nda ö retmen,

ö renci, veli aç s ndan kolayl k sa layabilece i dü ünülmektedir.
Bu çerçevede ele al n rsa, yeni program n amaçlar na uygun bir biçimde
uygulan p uygulanmad
amac , uygulay c

n sorgulamak yerinde bir davran

olacakt r. Bu çal man n

olarak ö retmenlerin yeni program konusundaki görü lerini

betimlemektir.
Ara,t+rman+n Önemi
Yap land rmac kurama dayal ö renmede, Aç kgöz’e göre önemli olan ö retimi
ve ö rencinin ö renme biçimini uygun hale getirmektir. Aksi takdirde ö rencilerde

güvensizlik, dü k r kl

, b kk nl k gibi duygularla ortaya ç kan disiplin suçu v.b.

olumsuzluklar gözlemektedir (Aç kgöz 2002).
Yeni programda kitap say s n n artmas , kitaplar n okulda tutulmas , s n flar n
kalabal k olu u, her ö renci ürün dosyalar n n yine s n fta saklanmas ve fiziki
olanaklar n yeterli olup olmad

yönündeki durumlar n saptanmas gere i vard r..

Bümen (2005) göre kuramla ilgili uygulamalarda ö retmenlerin yak nd

temel

konu ülkemizde ders içeriklerinin çok yo un olmas d r. Ö retmenler konular n daha
genel ve öz bilgilerden olu tu u ünitelerde kuram n daha kolay uygulanabilece ini
belirtmektedir.
Program n uygulanmas s ras ndaki sorunlar çe itli de i kenler, örne in okulun
bulundu u çevre, s n f mevcudu,

araç-gereç durumu gibi aç lardan incelemek ve

uygulay c lara öneriler geli tirmek bu ara t rman n önemini vurgulayabilir.
Bümen (2005) göre, kurama dayal

ö retim etkinlikleri zengin ö retim

materyalleri gerektirmektedir. Mevcut ders kitaplar ise sadece bölüm öncesi ve sonras
sorulardan olu maktad r.
Burada s n f mevcudunun kalabal k olu u, araç-gereç eksikli i farkl çevrelerden
gelen ö rencilerin kendi içinde uyum problemi gibi sorunlar görülmektedir. Bu gibi
etkenler yeni program n uygulan n olumsuz yönde etkileyip ba ar s n dü ürüyor
olabilir. Ö renci merkezli ö renme modeline göre geli tirilmi ve bütün etkinlikler bu
aç dan ele al nm t r. Bu nedenle, programda aktif ö renme, ö renmeyi ö renme, s n f
d nda e itim, bireysel farkl l klara duyarl e itim gibi çe itli uygulamalara a rl k
verilmi tir. Bümen (2005)’e göre, sonuç olarak ö rencilere, velilere de erlendirme
sorumlulu u yüklemekte ve tek bir ölçmeye de il, çoklu ya da çe itli ölçme araçlar yla
de erlendirme yap lmas n önermektedir. Her ölçme de erlendirme hedefine en uygun
ölçme arac seçilerek, nas l uygulanaca na karar verilmelidir (Bümen 2005).
2005–2006 y l nda 3.Ö.O’lar n ilk be y l için uygulamaya konan yeni program,
ÇZK dayanan s n f içi uygulamalara dayanarak, ö rencilerin ba ar lar n art rmay ve
onlar daha iyi tan may , zeka alanlar n geni letmeyi hedef alan bir e itim süreci

öngörmektedir. Burada amaç ö rencilerin derslere olan ilgisini kuvvetlendirmek onlar
ara t rmaya yöneltmek, kendilerine olan güvenlerini artt rmakt r.
Yeni program gelenekselden farkl olarak, ö renme ve ö retme sürecinde
ö renciyi merkeze alan bir programd r. Programda çoklu zeka kuram na dayal aktif
ö renme etkinliklerine yer verildi i iddia edilmektedir. Ancak, yeni programa yönelik,
program n uygulanmaya ba land

ilk y ldan itibaren hem veli, hem de ö retmenler

taraf ndan ele tiriler yöneltilmeye ba lanm t r. Program n uygulay c lar ö retmenler
oldu una göre, yeni program n uygulanmas s ras nda kar la lan sorunlar n neler
oldu unun tespit edilmesi program n de erlendirilebilmesi aç s ndan önemli bilgiler
sa layabilir. Bu ba lamda yap lan bu çal ma, yeni program n uygulay c s olan
ilkö retim ö retmenlerinin gözüyle yeni program n de erlendirilmesini amaçlamaktad r.
Program henüz uygulamaya kondu undan, de erlendirilmesine dönük akademik
çal malar s n rl d r. Eldeki çal ma, 2005–2006 ö retim y l nda uygulanmaya ba lanan
yeni

ilkö retim

amaçlad

program n

ö retmen

görü lerine

dayanarak

de erlendirmeyi

ndan oldukça yeni bir ara t rma say labilir. Çal ma sonucunda ula lan

bulgular, yeni program n gözden geçirilmesi s ras nda, dikkate al nmas gereken
bilgilerin bir k sm n sa layabilece i için önemli bir ara t rma olarak görülebilir.
Bu gereklilik göz önünde bulunduruldu unda, ara t rmada yan t aranmaya
çal lan problem ve alt problemleri u ekilde ifade etmek mümkündür:
Problem Cümlesi
Ö retmenlerin, 2005–2006 Ö retim y l nda uygulanmaya ba lanan 3lkö retim
Programlar na ili kin görü leri aras nda cinsiyetlerine, mezun olduklar okul türlerine ve
k dem durumlar na göre anlaml farkl l klar var m d r?
Alt Problemler
1) Ö retmenlerin yeni program n “olumlu” ve “olumsuz” yönlerine ili kin görü lerinin
da l mlar nas ld r?

2) Ö retmenlerin cinsiyetlerine göre yeni program n,
a) “Geneline”,
b) “Olumlu Yönlerine” ve
c) “Olumsuz Yönlerine” ili kin görü leri aras nda ne gibi farklar vard r?
3) Ö retmenlerin mezun olduklar okul türlerine göre yeni program n,
a) “Geneline”,
b) “Olumlu Yönlerine” ve
c) “Olumsuz Yönlerine” ili kin görü leri aras nda ne gibi farklar vard r?
4) Ö retmenlerin k dem durumlar na göre yeni program n,
a) “Geneline”,
b) “Olumlu Yönlerine” ve
c) “Olumsuz Yönlerine” ili kin görü leri aras nda ne gibi farklar vard r?
5) “özel ve devlet okullar nda çal an ö retmenlerin yeni program n,
a) “Geneline”,
b) “Olumlu Yönlerine” ve
c) “Olumsuz Yönlerine” ili kin görü leri aras nda ne gibi farklar vard r?

Say+tl+lar
1. Ö retmenler ölçeklere gerçek dü üncelerini yans tan yan tlar vermi tir.
S+n+rl+l+klar:
1. Bu ara t rma 2005–2006 e itim ö retim y l nda, 3zmir ili Buca, Gaziemir,
Balçova, Bornova, Kar yaka ilçelerinde bulunan 3lkö retim Okullar nda görev
yapan s n f ö retmenleriyle s n rl d r.
2. Yeni programa ili kin ö retmen görü leri “Ö retmen Görü leri Ölçe i”ne vermi
olduklar yan tlar ile s n rl d r.

3. Yeni

Program n

“olumlu”

de erlendirme sonuçlar

ve

“olumsuz”

yönlerine

ili kin

ö retmen

eldeki ölçe in boyutlar nda yer alan maddelerle

s n rl d r.
Tan+mlar
lkö;retim Okulu: Zorunlu e itim ça ndaki çocuklar n e itim ö retim
gördükleri ve ö renim süreci sekiz y l olan ilkö retim kurumu.
S+n+f Ö;retmeni: Alan s n f ö retmenli i olan ve ilkö retim okulu birinci
kademede (1, 2, 3, 4 ve 5. s n f) görev yapan ö retmenler.
K+saltmalar:
ÇZK: Çoklu Zeka Kuram
3.O: 3lkö retim Okulu
M.O. T: Ö retmenlerin mezun oldu u okul türü
O: Aritmetik Ortalama
ÖGÖ: Ö retmen görü ölçe i
Sx: Ölçek ham puanlar n n ortalamas
Sj: Madde puanlar standart sapmas

II. BÖLÜM

LG L YAYIN ve ARA TIRMALAR

Kazak ve di erleri (1999) taraf ndan yap lan bir çal man n amac ÇZK’nda
de inilen ö retmen rolüne ili kin E itim Fakültesi 3 ve 4 s n f ö retmen adaylar ile
Yüksek Lisans ö rencilerinin görü lerini almak ve bilgi düzeylerine ba l olarak
görü ler aras nda fark olup olmad

n

incelemektir. Bu amaçla yap lan anket

sonuçlar n n istatistiksel analizi göstermi tir ki, ö renciler dile getirilen konu hakk nda
bilgilendirildiklerinde ÇZK ö retmen rolünü benimsedikleri görülmü tür. Böylece,
ÇZK’n n e itimde etkili bir

ekil de uygulanabilmesi, lisans düzeyinde de

bilgilendirilmeleri gereklili ini ortaya ç karm t r.
3 men (2001), yapt

bir çal mada, duygusal zekâ ve alg lanan problem çözme

becerisi aras ndaki ili kiyi inceleyerek duygusal zekây

aç klamada bilgi i lem

yakla m n kullanan teorilere veri sa lamay amaçlam t r. Ara t rman n örneklemini
3stanbul Üniversitesi’nde okuyan 225 ö renci (Lisans-Tezsiz Yüksek Lisans)
olu turmaktad r. Örneklemi olu turan ö rencilerin duygusal zekâlar n belirlemek için
EQ-VED (Engin, 3 men, Özabac , 1999) alg lanan problem çözme becerilerini saptamak
için ise Problem Çözme Envanteri (Heppner ve Petersen 1982) kullan lm t r. Problem
çözme becerisi ve duygusal zekâ aras ndaki ili ki Pearson Mement Kerelasyon Katsay s
tekni i kullan larak incelenmi tir.

Ara t rma sonucunda 19 ya ve alt – 26 ya ve üstü ya grubunda duygusal zekâ
ve problem çözme becerilerinin ya a göre farkl la mad
zekân n cinsiyete göre farkl la t

saptanm t r. Duygusal

, k zlar n 3 boyutta ve toplamda erkeklere göre daha

yüksek puan ald klar belirlenmi tir. Ayr ca, duygusal zekâ seviyesi artt kça problem
çözme becerisi alg s nda da art oldu u görülmü tür.
Otluo lu (2002) ilkö retimin genel amaçlar yla, Türk milli e itiminin genel
amaçlar do rultusunda ö rencilerin hangi nitelikleri kazanmalar gerekti ini ortaya
koymay amaçlayan bir çal ma yapm t r. 3lkö retimin amaçlar n gerçekle tirebilmek
için olu turulan ve uygulamaya konulan ilkö retim program nda, çe itli derslerle bu
nitelikler kazand r lmaya çal lmaktad r. Ö rencilere kazand r lacak nitelikler, bir tak m
bili sel yeterlilikler, devini sel beceriler ve duyu sal özelliklerden olu maktad r. Bili sel
yeterliliklerin kazand r lmas yla bilen, devini sel becerilerin kazand r lmas yla yapabilen
ve duyu sal özelliklerin kazand r lmas yla da ne yapt
sorgulayabilen ki iler yeti tirilebilir.

n , nas l yapt

n bilen ve

Türk e itim sisteminde gerek e itimin düzeyi

yükseldikçe gerekse genel amaçlardan özel amaçlara do ru inildikçe duyu sal alana
dönük amaçlar azalmaktad r. Di er baz etkenlerin yan nda amaçlardaki bu azalma
duyu sal alana dönük çal malar n yeterince yap lmamas sonucunu do urmaktad r.
Ders izlencesinde kazand r lmas gereken baz duygulardan söz edilmekle
birlikte, içerikte bu duygularla ilgili bölümlere pek yer verilmemekte ve bunlar n nas l
kazand r labilece i konusunda somutlay c

örnekler bulunmamaktad r. Bu durum

e itimin kalitesine olumsuz olarak yans maktad r. Bu çal mada ilkö retim ders
izlencelerinin amaçlar , duyu sal alan ve duygu e itimi bak m ndan irdelenmektedir.
Öztürk ve Otluo lu (2002) yapt klar ara t rmada, sosyal bilgiler ö retiminde
duyu sal

davran lar n

kazand r lmas nda

yaz l

edebiyat

ürünlerinin

etkisini

irdelemi lerdir. Deneysel modeldeki bu ara t rma, 2000–2001 ö retim y l nda 3stanbul
3li Kartal 3lçesi Marmara 3lkö retim Okulu’nda gerçekle tirilmi tir. Uygulama küme
örnekleme yöntemiyle seçilen iki be inci s n f ö rencilerinin kat l m yla, “Vatan ve
Millet” ünitesi i lenirken yap lm t r. Kontrol grubunda geleneksel araç gereçlerle ders

i lenirken, deney grubunda bunlar n yan nda yaz l

edebiyat ürünlerinden de

yararlan lm t r. Elde edilen bulgular, “Vatan ve Millet” ünitesiyle ilgili Duyu sal
Davran lara Eri i Testinde iki grubun aritmetik ortalamalar aras nda, ö retimde yaz l
edebiyat ürünlerini kullanan grup lehine anlaml bir fark oldu unu göstermi tir. Ayr ca
duyu sal davran lara eri i düzeyinde cinsiyet de i kenine göre, erkekler lehine anlaml
farkl la ma görülmü tür. Bili sel yeterlilik kazanma düzeyleri ile duyu sal davran lara
eri i

düzeyleri

aras nda

bulunmam t r. Yaz l

yap lan

korelasyon

analizlerinde

edebiyat ürünlerinin ders arac

ö renciler, duyu sal davran

anlaml

bir

olarak kullan ld

ili ki
derste

özellikleri bak m ndan kendilerini daha yetkinle mi

olarak gördüklerini belirtmi lerdir.
Aç kgöz (1992), ça da
makalesinde, ça da ö retim anlay

ö retim’e ili kin çözümlemelerinin yer ald
ve ilkeleri, etkili ö retmen özellikleri, ö retmen

de erlendirme, s n f çevresi ve bir ö retim sürecinde yer alabilecek i lemler ile ilgili
baz noktalara aç kl k getirmektedir.
Çözümlemenin odak noktas , her s n f n toplumsal bir çevre oldu udur. Bütün
toplumsal çevrelerde oldu u gibi bir s n ftaki bireyler, ileti im kal plar , kurallar ,
normlar , insan ili kileri, fiziksel ko ullar, liderlik biçimleri vb. gibi de i kenlerin etkisi
alt ndad r. Her s n f n kendine özgü çevresel özellikleri, atmosferi vard r. Baz s n flar
hareketli, baz lar durgun, baz lar rahat, baz lar

gergin, baz lar

ne eli baz lar

ne esizdir. Ö rencilerin ö renmeleri böyle çevreler içinde gerçekle ir ve s n f
çevresinden en az ö retmen, araç-gereç, ö retim yöntemleri vb gibi etkenlerden
etkilendi i kadar etkilenir.
Özer, Gülaçt , Ç k l (2002) taraf ndan yap lan bir ara t rmada, ilkö retim
ö rencilerinin karar alma ve uygulamada, sorumlulu u alma ve davran a yans tmada
denetim oda n n “içten” ya da “d tan” olma durumuna bak lm t r. Çal man n
evrenini 2001 – 2002 e itim - ö retim y l Ankara ili Keçiören bölgesi 3.Ö.O. 8. s n f
ö rencileri olu turmaktad r. Örneklem, izin al nan 12 okuldan toplam 337 ö renciden
olu maktad r. 3lkö retim 8. s n f ö rencilerinin sorumluluk duygusu ve davran

ile iç-

d

denetimsel sorumluluk düzeyine bak lm

ve elde edilen ölçek ham puanlar

aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon de erlerine bak lm t r. 3ç-denetimsel
sorumluluk duyanlar n, sorumlu davran

ya ant lar na aktard

sorumluluk gösterenlerin sorumlulu un davran

, d -denetimsel

boyutunda di erlerine göre daha az

kararl l k gösterdi i bulunmu tur.
Güçlü (1998) bir makalesinde, s n f içi etkili ö renmeye ili kin görü lerini
anlatm t r. Etkili ö retimle ilgili görü ler, ö retmen-ö renci etkile imi üzerinde önemle
durmaktad r. Ö retme stratejileri önemlidir, ancak bunu ö retmen ö renci aras ndaki
etkile im tamamlar. Yeni Zelanda, Amerika ve Avusturya’da 50 bin ö retmen ve
ö renci üzerinde yap lan ara t rmada, ö retmenin ki iler aras becerilerinin, olumlu bir
çal ma ortam yaratmak ve sürdürmek için oldukça önemli oldu u görülmü tür
(Wubbels ve Brekelmans 1997: 82). Temelde, etkili ö retmenler çok iyi bir uzman
olduklar

kadar mükemmel bir ileti imci de olmal d rlar. Etkili ö renmenin

gerçekle ebilmesi için ö retmenler ö rencileriyle ileti im kurarken içtenlik, onlara de er
verme ve empati gösterme gibi davran lar göstermelidirler. 3çtenlik ö retmenin
ö renciyle ili kilerinde gerçek duygular n ya amas d r. Ö renciye de er verme, sayg
duyma ö rencinin benlik sayg s n yükseltir. Bu durum, ö rencinin ba kalar na sayg
duymas n , s n f ortam nda kendini özgürce ortaya koymas na yard mc olur. Ö renciye
güvenme, onun yeteneklerine ve do ruyu seçme e ilimi oldu una inanma, ö renciye
de er verildi ini gösterir. Empatik anlay

ise, ö renmeyi kolayla t r r. Empati, s n f

ortam nda ö retmenin kendisini ö rencinin yerine koyarak, olaylara onun gözüyle
bakabilmesi demektir.
Gülderen, Çepni (2003) makalelerinde, üstün yetenekliler için de er e itiminin
önemine

öyle de inmi lerdir. De erlerin bir ba ka boyutunu bireysel de erler

olu turmaktad r. Bu de erler ki inin karakter özelliklerinin geli iminde önemli rol
oynar. Bireyde bu de erlerin yeterince geli memi olmas durumunda ki ilik problemi
ile kar

kar ya kalma riski söz konusudur. Etkileyecek, hatta belki örgün e itim

ortam ndan ayr lmas na neden olabilecektir. Örne in ABD’nin New York eyaletinde
haz rlanan bir rapora göre lise düzeyinde çe itli problemler ya ayarak okuldan ayr lan

bireylerin %20’sini üstün yetenek potansiyeline sahip bireyler olu turmaktad rlar (Davis
Rimm, 1997) karakter özellikleri yönlerinden geli memi ve ö retmenleri taraf ndan
motive edilmeyen, ö renciden ba ar beklemek bir tarafa örne inde de görüldü ü gibi
çocuk tamamen “kaybedilebilir”. De erler her ne ekilde s n fland r l rsa s n fland r ls n
sosyal bir varl k olan insan n toplum ile uyumu ve bireylerin günlük ya amlar ndaki
performanslar nda do rudan ya da dolayl olarak etkili olmaktad r.
Kale (1996) geleneksel e itimi ça da la t rmak üzerine görü lerine yer verdi i
makalesinde öyle söz etmektedir: E itimin temel amac ulusal ve evrensel kültür nakli
ve daha önemlisi toplumu gelece e, hep bir ad m ileriye haz rlamakt r. E itim, bir
toplumun daha ça da

bir düzeye ula abilmek, kendini uluslar aras platformda

kan tlayabilmek, güçlenmek için çok iyi de erlendirmesi gereken en önemli araçlardan;
kozlardan birisidir
Geleneksel veya gelenekselle mi

olgular asl nda bir toplumu, toplumdaki

yerle ik zihniyeti karakterize eden önemli göstergeler olup “eskide kalm

olmalar

dolay s yla sayg n tutulup ku aktan ku a a iletilen al kanl k toplum ya am nda
kendilerini mutlaka itaate zorunlu duyduklar davran

kal plar ; toplumsal normlar

tak m n olu turan denetim araçlar d rlar (Tezcan, 1996). Gelenekçilik de toplumsal
kurumlar ve inançlar daha çok geçmi ten süregeldikleri için benimseyen, sayg n tutan,
destekleyen yeni kültür ö elerine de er vermeyen tutum ve ö retimin genel ad d r. 3 te
ancak böyle bir e itim – ö retim anlay yla insana ve onun potansiyeli olarak ta d
tüm niteliklere, yetilere önem verme k saca müfredat , ö retmeni okulu odak noktas
olmaktan ç kar p bu noktaya ö renciyi kat l ml bir ö retimi koyma yolu da aç lacakt r
ki bu yol bizi ça da platformlara, ça da l a götürecektir.
Kocaman (2004)’ n e itimde paradigma de i imi, ö retim ve ö renim üzerine
görü lerini içeren bir bildiride, ö retme ve ö renme paradigmalar ile ö renci merkezli
ö renme yöntemlerini incelemi tir. Ö renci merkezli ö renme yöntemlerinden aktif
ö renme, kendi kendine ö renme, i birlikli ö renme ve probleme dayal ö renme
yöntemlerinin de i en e itim anlay lar ba lam nda ortaya ç kt

n , buna ba l olarak

e itim programlar n n köklü de i imler geçirdi ini; e itim programlar n n içeri inin
yan s ra ö retim yöntemlerinin de e itici merkeziliden ö renci merkezliye do ru
yönelmi oldu unu vurgulam t r. O’na göre, bu de i iklik ayn zamanda klasik e itim
yakla m n n ve e itici rolündeki “ö retmenin” yerini “ö renmenin” almas anlam na
gelmektedir. Bu nedenle de i en rollerin temellendi i e itim dü üncelerinin neler
oldu unun bilinmesine gereksinim vard r.
Öztürk (1980), ilkokul program n n birle tirilmi s n flarda uygulanmas ndan
ortaya ç kan problemlerin neler oldu unu tespit edebilmek yapt

bir ara t rman n

evrenini Ankara 3lindeki birle tirilmi s n fl köy okullar olu turmu tur. Örneklem ise,
Ankara 3li K z lcahamam 3lçesi bir, iki ve üç ö retmenli birle tirilmi s n fl 31 köy
ilkokulunda görevli 33 yönetici ve ö retmenden olu mu tur.
Makalede

verilen

bilgiye

göre,

mevcut

ilkokullar n

%92’si

köylerde

bulunmaktad r. 1971–1972 y l nda mevcut faal 35,916 köy ilkokullar ndan 3916 olan
%31,2 si bir, 12,556’s olan %34’ü iki, 4712’si olan %13,1’i üç ö retmenli okullard r.
Bu durum okutulabilen çocuklar n ve gençlerin kaliteli ve fonksiyonel programlara göre
yeti tirilmelerini önemli hale gelmektedir. 3lkokullarda uygulanan ilkokul program
birle tirilmi s n fl ilkokullarda uygulanmaktad r. 3lkokul program n n birle tirilmi
s n flarda uygulanmas ile bir tak m problemler ortaya ç kmakta ve problemler özellikle
birle tirilmi s n flar n bulundu u az nüfuslu k rsal alanlarda daha belirgin bir biçimde
hissedilmektedir.
Kozanda ’n n 2001 y l nda yapm

oldu u ara t rmas n n genel amac ,

ilkö retim 1- kademede görev yapmakta olan s n f ö retmenlerinin “Fen bilgisi Dersi
Ö retim Programlar Hakk ndaki” görü lerini ortaya koymak ve bu bulgular

nda

ilkö retim 1. kademe Fen bilgisi ö retim program n n geli tirilmesine yönelik önerilerde
bulunmaktad r. Yap lan ara t rma sonucunda ö retmenlerin büyük ço unlu unun Fen
Bilgisi ö retim program n inceledikleri görülmü tür. Ayr ca ço u ö retmen taraf ndan
program n da tan nmad

kabul edilmi tir.

Ara t rma 570 s n f ö retmeninden olu maktad r. Sadece 4 ve 5. s n f
ö retmenlerinden de il ilkö retim birinci kademedeki tüm s n f ö retmenlerinden
olu maktad r. Ara t rman n sonuçlar na göre, s n f ö retmenleri Fen Bilgisi Ö retim
Program n

uygulamaya yönelik bulmam lar, okullarda araç gereç eksikli ine,

laboratuar n olmay na, ö retmenlerin deney ve gözlem beceri ve bilgilerine sahip
olmay

gibi konular n uygulamay engellemekte oldu una inand klar n belirtmi lerdir.

Buna kar n özel okullar n laboratuar aç s ndan daha zengin oldu u dile getirilmi tir.
Sonuç olarak denilebilir ki, ö rencilerin aktif alanda ya anarak derse kat lamad klar
konusunu s n f ö retmenleri ifade etmi lerdir.
Ayayd n (2004) ara t rmas nda, çoklu zeka ve e itim alan ndaki en son
geli melerden yararlan larak tasarlanan yeni bir sanat e itimi ö retim yönteminin
uygulanmas yla ortaya ç kan sonuçlar n görülmesini amaçlanm t r. Zeka ile ilgili en son
bulgular ve teknolojideki geli meler, e itim alan nda yeni anlay lar da beraberinde
getirmi tir. Howard Gardner ve arkada lar

taraf ndan uzun ara t rmalar sonucu

geli tirilen kuram zeka tan m yla kalmay p yeni bir e itim felsefesi ile birlikte kar m za
ç km t r. Çoklu zeka kuram na göre zekan n sekiz türü vard r. Bu zeka türlerinin hepsi
tüm bireylerde mevcuttur. Fakat, bireyin zeka türleri farkl derecelerde geli mi tir.
Böylece geleneksel yönteme büyük ölçüde hakim olan say sal ve sözel zeka d nda
di er zeka türlerinde geli mi olan bireylerin de ba ar l olmalar , kendilerini zay f
olduklar zeka türlerinde ek geli meleri sa lanabilmektedir. Genel e itim sistemini
hedef, içerik, yöntem vs. olarak de i tiren bu kurum, sanat e itimine de yeni bir bak
aç s getirmi tir. Özellikle Resim – 3 e itimi dersi olarak bilinen görsel tasar m amaçl
dersin genel karakterini ortaya ç karm t r. Ara t rma, genel olarak nitel gözlemlere
dayal betimleme ara t rmas özelli i ta maktad r. Ara t rmada birden fazla metot
kullan lm t r. Elde edilen bulgular, çoklu zeka kuram na göre tasarlanan bu
uygulaman n sanat e itimine çe itlilik ve zenginlik getirdi ini, dersi geleneksel yönteme
göre daha e lenceli ve verimli hale getirdi ini ortaya ç karm t r.
Dündar (2003) yapt

bir ara t rmada, ilkö retim üçüncü s n f hayat bilgisi

dersinde ö renme paketi kullan m n n ö rencinin ba ar s na, tutumuna ve yarat c l

na

etkisini ele alm t r. Çal ma gruplar n , Edirne 3li, Kükrü Pa a 3lkö retim Okulu 2002 –
2003 e itim – ö retim y l nda ilkö retim üçüncü s n fta okuyan 3-D ve 3-C s n f ndaki
ö renciler olu turmu tur. Bu ara t rmada e itim teknolojisinin ö renmeyi kolayla t rd
ve dersi ö renciye sevdirdi i, buna ba l olarak da ö rencinin derse kat l m n n artt rd
dü üncesinden hareketle Hayat Bilgisi dersi için geli tirilmi olan ö renme paketlerinin
etkilili i ara t r lm t r.
Sonuç olarak, Hayat Bilgisi dersi, sa l kl büyüyelim ünitesinde Döner-LevhaTeyp kayd e le tirmeli ö renme paketi kullan lan derslerde, deney grubu ö rencilerinin
ba ar s ile derslerin geleneksel ö retim yöntemiyle i lendi i kontrol grubundaki
ö rencilerin ba ar s aras nda deney grubu lehine anlaml bir fark bulunurken; Power
Point’te haz rlanan ö renme paketi ile i lenen derslerde, deney grubu ö rencilerinin
ba ar s

ile derslerin geleneksel ö retim yöntemiyle i lendi i kontrol grubu

ö rencilerinin ba ar s aras nda anlaml bir fark bulunamam t r. Hayat Bilgisi dersinin
ö renme paketiyle i lendi i deney grubunun, geleneksel ö retim yöntemiyle i lendi i
kontrol grubunun Hayat Bilgisi dersine yönelik tutumlar ndan daha olumlu bulunmu tur.
Ayr ca her iki grubun yarat c l k puanlar aras nda fark bulunmam t r.
Sucuo lu (1999) ö renci yüklemeleri ve i birlikli ö renme gruplar ndaki
etkile im üzerine bir ara t rma yapm t r. Bu ara t rma, 1995–1996 ilkö retim y l II.
döneminde Milli E itim Bakanl

’na ba l Çi li 3zzet Gökçimen 3lkö retim Okulu’na

devam etmekte olan 8. s n f ö rencileri aras nda seçilen 74 ö renci üzerinde yap lm t r.
Ara t rmada elde edilen bulgular sonucunda, içsel ö rencilerin d sal ö rencilere
göre grubu yönetme, u ra t r c l

tercih etme, ortak çal ma iste i ve yar mac

tutumlar n n daha çok oldu u görülmü tür. 3çsellerin grup üyelerini önemsenmemesinin
d sallara göre daha çok oldu u saptanm t r. Ayr ca emir alma ya da dan ma e ilimi
d sallarda daha çok iken, içsellerde bu görülmemi tir. Ö rencilerin ba ar

ve

ba ar s zl k yüklemelerinin i birlikli ö renme gruplar ndaki etkile imi etkiledi i
gözlemlenmi tir.

Kentürk (1996) E itimde “Yarat c Drama” konusundaki yaz s nda ça da e itim
anlay n u ekilde ele almaktad r:
E itim etkinli inin temel amac , kültürel kimli ini kazanm

üretken bireyler

olu turmaktad r. Bu yarat c süreçte e itim bireyin kendi de erlerini tan mas na, tarihsel
bilincini olu turmas na ve bu de erlerle üretken, yarat c bir birey olarak toplumsal
i levini yerine getirmesine yard mc olur (Ya c , 1995). Günümüzde Ça da E itim
anlay , ezberci e itim sistemi yerine aktif, sosyal yönden geli mi , çevresi ile bar k,
ara t r c ve üretken bireyler yeti tirmektir.
Kim ek (1990) i birlikli ö renme konusunda yap lan çal malar ele ald
makalesinde unlar vurgulamaktad r:
3 birlikli ö renme konusunda günümüze kadar pek çok ara t rma yap la
gelmi tir. 3 birlikli ö renme geleneksel ö renmeye kar

kullan lmak amac yla en çok

ara t rma yap lan eklidir. Ayn zamanda kooperatif ö renme olarak da adland r lan
i birlikli ö renmenin, kendini kabullenmeyi olumlu olarak artt rd
yükseltti i, problem çözümünde üstünlük sa lad

, motivasyonu

bir de okula, ö retmenlere ve

akrabalara kar olumlu tutumlar n geli ti i üzerinde durmu lard r.
Kim ek (1990)’ n aktard

na göre, Johson, Maruyama, Johnson, Nelson, Skin

(1981) 3 birlikli ile bireysel ve yar maya dayal ö renme metotlar n n genel olarak
ö renci ba ar s üzerindeki etkilerinin kar la t r ld
3 birlikli ve yar mac yöntemler kar la t r ld

122 çal may incelemi lerdir.

zaman, 65 çal ma i birlikliyi, 8

çal ma yar mac y desteklemi ve 36 çal ma da önemli bir de i iklik bulmam t r.
Bireysel ve i birlikli çal malar kar la t r ld

nda ise 108 çal ma i birlikliyi, 6 çal ma

bireysel çal may desteklemi ve 42 çal mada da fark bulunamam t r. Hepsinin
de erlendirilmesi yap ld

nda, bireysel, yar mac ö renme yöntemleri ile i birlikli

ö renme yöntemi kar la t r lmas nda ö renci ba ar s n n 0,75 art

gösterdi i

bulunmu tur. 3 birlikli ö renme konusunda yap lan ara t rmalar n incelenmesi
göstermi tir ki ö renciler i birli i yapt klar
ö renmektedirler.

küçük gruplar içinde daha iyi

K l ç (2002), ö retmen beklentileri ve onlar n s n f içi ileti im örüntüleri
hakk nda görü lerini betimledi i ara t rmas nda, örneklem 1998–1999 ö retim y l nda
3zmir ili anakent alan nda bulunan 15 özel 325 ilkö retim okulunda çal an
ö retmenlerden olu maktad r. Yap lan ara t rma sonunda, ö retmenlerin cinsiyetlerine
göre beklentileri Akademik ve Mesleki Geli me alt boyutunda farkl l k göstermektedir.
Bu alt boyutta bayan ö retmenlerin erkeklere göre daha olumlu beklenti geli tirdikleri
saptanm t r.
Bayan ö retmenler çocuklu undan ba layarak meslek ya ant s na at l ncaya
deyin ba ta aile olmak üzere pek çok engel ile kar la maktad rlar. Ö retmenlerin
k demlerine ve ya lar na göre beklentileri olumsuz öngörüler, öz-yeterlilik, Akademik
ve Meslek Geli me alt boyutlar nda farkl l k göstermektedir. Özel okullarda görev yapan
ö retmenlerin devlet okullar nda görev yapan ö retmenlere göre daha olumlu beklentiye
sahip olduklar saptanm t r. Mesle in ilk 10 y l n dolduran ö retmenler 21 y l üstü
ö retmenlere göre daha çok olumsuz beklenti içindedirler. Özel okul ö retmenleri devlet
okulu ö retmenlerine göre, okulda araç gereç eksikli ini olumsuzluklardan, uzak
tutmaktad rlar; özel okul ö retmenleri aile ve çevreyi olumsuz bir beklenti nedeni olarak
görmemektedirler.
Babacan (1999)’ n yapm

oldu u bir ara t rmaya göre, ö retmenlerin

ö rencilere yönelik tutumlar ve güdülenmesi ile ilgili görü leri öyledir: Ö retmen her
çocu u etkileyen en önemli ki ilerden biridir. 6–7 ya lar nda okula haz rlayan çocuk için
ö retmeni ana-babas ndan sonra yeni bir özde im modelini olu turur. Ö retmenin
ö retim sürecindeki rolü özel bir önem kazanmaktad r.
Babacan’ n ara t rmas n n örneklemi 1997–1998 ö retim y l nda 3zmir 3linde
bulunan 325 ilkö retim okulunda görev yapan ö retmen ve ö renciler aras ndan
seçilmi tir. Ara t rmada ö renci güdüsünün dü ük oldu u bulunmu tur. Ö rencilerin
ba arma iste i ve çabalar n n yüksek olmas na ra men ders çal ma istekleri dü ük
ç km t r. Buna kar n, ö retmenlerin ö rencilere yönelik tutumlar

ile ö renci

güdülenmesi aras ndaki ili kiler ilginç sonuçlar vermi tir. Ö retmenin ö renciye yönelik

tutumlar

ile ö renci güdüsü aras ndaki ili kiye bak ld

nda sadece bir ili ki

bulunmu tur. Di er ölçeklerde hiçbir ili ki bulunmam t r. Oysaki ders çal ma iste i
olan bir ö renciden çaba ve ba arma iste inin de olmas beklenirken bu sonuç elde
edilmemi tir. Bunun nedeni ö retmenlerin ö rencilerin yeteri kadar güdeleyemedi i
ö retmenlerin güdülerinin de içsel de il d sal olmas ndan kaynaklanmaktad r.
Sar ta (2002) yapt

bir ara t rmada, ilkö retim dördüncü s n f matematik

dersinde i birlikli ve geleneksel s n flardaki ba ar l ve ba ar s z problem çözücülerin
kulland klar

ö renme stratejileri, edim düzeyleri ve tutumlar n

incelenmi tir.

Ara t rma, 1999-2000 e itim-ö retim y l güz döneminde Denizli 19 May s Müfredat
Laboratuar 3lkö retim Okulunda yap lm t r. Ara t rma kapsam na bu okulda okuyan
dördüncü s n f ö rencileri al nm t r.
Ara t rma sonuçlar , i birlikli ö renmenin ö renci ba ar s üzerinde olumlu
etkileri oldu unu göstermektedir. Bu sonuç i birlikli ö renmenin çe itli düzeylerde ve
çe itli konu alanlar nda ba ar y artt rd

n saptayan çe itli ara t rma bulgular yla

desteklenmektedir. Kasap (1999) 3lkö retim Fen Bilgisi, Özkul (2000) 3lkö retim Sosyal
Bilgiler,

Aç kgöz

(1993)

ve

Gümleksiz

(1993)

yüksekö retimde

yapt klar

ara t rmalarda bu sonucu destekler sonuçlar elde etmi lerdir. Bunun yan s ra Chun Yen
ve Sengoling (1999) ve Lampe ve Roze (1996) yapm olduklar ara t rmalarda i birlikli
ö renme yönteminin ba ar üzerinde olumlu etkilerinin oldu unu saptam lard r.
Ayr ca Erçelebi (1995) 3lkö retim 3. s n flarda ve Gömleksiz (1997) ilkö retim
4. s n flarda matematik dersinde yapm

olduklar ara t rmalarda i birlikli ö renmenin

ba ar üzerinde olumlu etkilerinin oldu unu belirlemi lerdir (Akt. Sar ta , 2002).
Özer (1999) yapt

bir ara t rmada, ö renme ve geleneksel ö retimin, ilkö retim

ö rencilerinin Türkçe ba ar s ve ba ar güdüleri üzerindeki etkileri incelenmi tir.
Ara t rmaya, 1998–1999 ö retim y l 2. döneminde Milli E itim Bakanl

’na ba l

3zmir Kar yaka Cumhuriyet 3lkö retim Okulu’na devam etmekte olan 5. S n f
ö rencileri aras ndan seçilen 74 ö renci kat lm t r. Okulda bulunan 5. s n flar aras ndan
seçilen iki s n ftan random örnekleme yoluyla biri deney, di eri kontrol grubu olarak

atanm t r. Deney grubundan 38, kontrol grubundan ise 36 ö renci ara t rmaya
kat lm t r.
Bu

ara t rma,

i birlikli

ö renme

ve

geleneksel

ö retimin

ilkö retim

ö rencilerinin Türkçe ba ar lar ve ba ar güdüleri üzerindeki etkilerini ortaya ç karmak
amac ile gerçekle mi tir. Bu amaçla elde edilen bulgular incelendi inde, ula lan
ba l ca sonuçlar unlard r. 3 birlikli ö renme yöntemi, ilkö retim ö rencilerinin Türkçe
ba ar s n art rmada geleneksel ö retime göre daha etkili olmu tur. 3 birlikli ö renme
yöntemi, ilkö retim ö rencilerinin ba ar güdülerini artt rmada geleneksel ö retime göre
daha etkili olmu tur.
Kendur’un 1999 y l nda yapm

oldu u ara t rmas n n amac , ilkö retim okulu

be inci s n f ö rencilerinin s n f atmosferine ili kin alg lar , bu alg lar n okul türü ve
cinsiyet ile ili kileri, ba ar güdüsü düzeyleri, ba ar güdüsü düzeylerinin okul türü ve
cinsiyet ile ili kileri, s n f atmosferine ili kin alg lar ile ba ar güdüsü düzeyleri
aras ndaki ili kilerin neler oldu unu belirlemektir. Bu ara t rman n evrenini 1997–1998
ö retim y l nda 3zmir ili anakent alanda bulunan 15 özel ilkö retim okulu ve 325 resmi
ilkö retim okulunda ö renim gören 18979 be inci s n f ö rencisi olu turmaktad r.
Kendur’un ara t rmas n n sonucunda, ö rencilerin s n flar ndaki atmosfere ili kin
görü leri sonucunda, kimi durumlardan önemli ölçüde rahats z olduklar ve rahats z
olduklar , bu durumlar n ba ar güdülerini olumsuz yönde etkiledi i görülmü tür. Elde
edilen bu sonuç, Schwarzwold, Hoffman ve Fatem (1998), Aç kgöz (1988) ve Keker
(1995) taraf ndan yap lan çal ma sonuçlar ile paralellik göstermektedir. Devlete ait ve
özel ilkö retim okullar nda okuyan ö rencilerin s n f büyüklü ü ve s n f düzeni
boyutlar nda farkl alg lara sahip olduklar , dolay s yla ba ar güdüsü düzeylerinin de
farkl oldu u ortaya ç km t r. Moos ve Mous (1978), Fraser ve Fisher (1983) Byme,
Hatitie ve Fraser (1986), Solmen (1996) ve Donahye ile Nonjun (1997) çal malar nda
da okul ve s n f ortam nda yarat lacak fiziksel ve psikolojik ko ullar n farkl ba ar
güdüsü düzeyinin ortaya ç kmas nda önemli rol oynad

ifade edilmi tir.

Özcan (2001) taraf ndan yap lan bir ara t rman n amac , Resmi ve Özel temel
e itim okullar nda görev yapan ö retmenlerin beklentileri ile cinsiyetleri, ya lar ,
bran lar , k dem özelilikleri aras ndaki ili kinin incelenmesidir. E itimsel amaçlar n
gerçekle mesi ö retmenin ö retim sistemindeki ö renci, malzeme ve program vb.
ö eleri aras ndaki etkile imi sa lanmas yla mümkündür. Ara t rman n örneklemini,
1997–1998 ö retim y l nda 3zmir 3linde bulunan resmi ve özel ilkö retim okullar nda
görev yapan ö retmenler olu turmaktad r.
Ara t rmada sonuç olarak görülmü tür ki, temel e itim ö retmenlerinin
beklentilerini okul türü d ndaki cinsiyet, ya , k dem, mezun olunan okul ve bran
etkilemektedir. Ancak, farkl inan lar , karakterleri, ö rencilerin bireysel özellikleri,
sosyo-ekonomik düzeyleri ö rencileriyle diyalogu, ilk izlenimleri, ö retmenlik
mesle inden duyduklar

mutluluk gibi özellikler aç s ndan tatmin olup olmama

durumlar n n ö retmenlerin beklentilerini etkiledi i görülmü tür.
Solmaz (2002) yapt

bir ara t rmas nda, ilkö retim ö rencilerinin ba ar lar n

etkileyen faktörleri bulmay amaçlam t r. Bu ara t rma için haz rlanan ölçek, 2001–
2002 ö retim y l nda Bal kesir il merkezinde 3 özel 11 resmi ilkö retim okuluna giden
ö rencilerden random örnekleme yöntemiyle seçilen 200 ki ilik bir örneklem üzerinde
uygulanm t r. Sonuç olarak, ö rencilerin ölçe e vermi

olduklar yan tlara göre,

ö rencilerin ba ar s n etkileyen faktörlerin, ö retmenin ö retmeye istekli olmas ,
ö retmenin ö rencilerin anlamad

konular tekrar etmesi, huzurlu bir aile ortam n n

olmas , ö retmenin demokratik olmas , ö retmenin dersin hedeflerini aç klamas gibi
faktörler oldu u bulgusuna ula lm t r.
K ran (1991)’ n yapt

ara t rmas n n genel amac , ilkö retimde çok amaçl

okulun ülkemizde yap lan uygulamas n de erlendirmek ve Türkiye için çok amaçl bir
okul modeli geli tirmektir.
Ara t rman n örneklemi, 1983–1984 ö retim y llar aras nda çok amaçl okul
denemesi yap lan yirmi lisede görev yapan yönetici ve ö retmenlerden olu maktad r.
Ara t rmada elde edilen sonuçlara göre, ö rencilere e it e itim ortam verilmi fakat

e itim olanaklar yeterli düzeyde götürülememi tir. Farkl e itim ortam nda olan
çocuklar kayna mam lard r. Ö rencilere istedikleri programa girebilme olana
verilmemi tir, örgün ve yayg n e itim etkinlikleri yeterince bütünle tirilememi tir.
Toytok, Titrek (2005) yapt klar bir ara t rmada, ilkö retim okullar nda görev
yapan ö retmenlerin duygusal zeka yeterliliklerini s n f yönetirken kullanma düzeylerini
belirlemeyi amaçlam t r. Bu amaca ula mak için Titrek’in doktora tezi için geli tirdi i
ölçek uyarlanm t r. Sonuç olarak, ö retmenlerin duygusal zeka yeterliliklerinin yüksek
düzeyde olmas na kar n, özellikle empati boyutu konusundaki yeterliklerde önemli
eksikliklerin

oldu u

saptanm t r.

Ayr ca

evli

ö retmenlerin

duygusal

zeka

yeterliliklerini kullanma düzeyinin daha yüksek oldu u belirlenmi tir. Ö retmenlerin
meslek tecrübesinin de s n f yönetiminde duygusal zeka yeterliliklerini kullanma
düzeyini olumlu yönde etkiledi i ifade edilmektedir.
Demir (2005)’in yapt

ara t rman n amac , okulda ve ailede ö rencilere,

çocuklara bedensel ceza uygulan p uygulanmad
biçimlerinden hangilerinin uyguland

n , uygulan yorsa bedensel ceza

n , bedensel cezan n hangi s kl kla uyguland

n

ve ö rencilerin bedensel cezaya maruz kald klar nda neler hissettiklerini belirleyerek,
bedensel cezan n ö rencilere demokratik tutumlar üzerinde etkisini saptamakt r. Elaz
ili ilkö retim okullar n n ö rencileridir. Elaz

il merkezinde bulunan 6 ilkö retim

okulunun 204 ö rencisidir.
Ara t rman n sonucunda “aileler taraf ndan e itim ve disiplin sa lamak amac yla
yeti tirmede fiziksel iddet olan dayak e itimin bir parças olarak kabul edilmektedir”
bulgusuna ula lm t r.
Kabaday (2002) taraf ndan yap lan bir ara t rman n amac , ö retmenlerin çoklu
zeka alanlar n tespit etmek ve bu tespitlerin sonucuna göre ö retmenlerin ö rencileri
nas l yeti tirdiklerini, dersleri hangi zeka alanlar na göre i lediklerini ortaya ç karmakt r.
Ara t rma Ku adas ’ndaki tüm ilkö retim okullar nda yürütülmü tür. Ara t rmaya 81
ö retmen kat lm t r. Sonuç olarak, ö retmenlerin geli me aç s ndan yeni ö retmen ve
ö retme stratejilerine ilgi duymad klar , ilgi duyan ö retmenlerinse çok az oldu u

belirtilmektedir. Ö retmenlerin çoklu zeka alanlar n

tespit ederek, e itsel kol

çal malar nda geli mi zeka alanlar na göre görev almalar sa lanmal , ö retmenlerin
eksik kald
içi

noktalar n tespit edilip desteklenmeli, etkinlikleri ö renmeleri için hizmet

e itimden

geçirilmeleri

ve

e itim

fakültelerinin

programlar n n

yeniden

düzenlenmesi gerekti i vurgulanm t r.
Do ramac (2004), Proje Tabanl ö renme modelinin kullan ld

gruplarda

akran de erlendirmesinin geçerli i üzerine bir ara t rma yapm t r. Bu çal ma Proje
Tabanl Ö renme Modelinin uyguland
s n f na

devam

eden
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3zmir Özel Tevfik Fikret 3lkö retim Okulu 3.

ö renciyi

kapsamaktad r.

de erlendirmesinde, s n f düzeyi göz önüne al nd
ö rencilerin akranlar n

Sonuç

olarak,

nda tutarl sonuçlara var ld

akran
ve k z

de erlendirirken erkek ö rencilere göre daha objektif

davrand klar bulgusuna yer verilmektedir.
Ertürk (2005), ilkö retim okullar nda görev yapan ö retmenlerin, 2005–2006
e itim ö retim y l nda ba lanacak olan ÇZK temelli e itim konusunda ne
dü ündüklerini ortaya koymak için bir ara t rma yapm t r. Bu ara t rmada,
ö retmenlere, program geli tirmecilere, konuyla ilgili di er kimselere dönüt vermek ve
sürece katk sa lamak amaçlanmaktad r. Çal ma, 3zmir ili Çi li 3lçesi’ndeki 8
ilkö retim okulunda görev yapan, 86 ö retmenle yap lm t r. Sonuç olarak
ö retmenlerin büyük ço unlu u çoklu zekaya ili kin e itim almam lard r. ÇZK ile ilgili
bilgileri seminer döneminde alm lard r. Ö retmenlerin büyük bir k sm ÇZK’y e itim
metodu gibi alg lad klar görülmektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmad
görülmektedir. Ö retmenler ÇZK temelli e itimde, ö retmenin rolünü ö rencilerin ilgi
ve yeteneklerini gözlemlemek ve ö renmeyi ö retmenlik eklinde tan mlam lard r.
ÇZK hakk nda ö retmenlerin büyük ço unlu unun olumlu dü ündü ü görülmü tür.
Ö retmenler fiziksel ko ullar n yetersizli i ile fiziksel alt yap yeterli inin son derece
önemli oldu unu dü ünmektedirler.
Sucuo lu (2003)’nun yapt

bir ara t rmada, i birlikli ö renmenin ve geleneksel

ö retimin ö rencilerin yüklemeleri, edimi ve ö renme stratejisi kullan m üzerindeki

etkileri ara t r lm ve i birlikli ö renme gruplar ndaki etkile im örüntüleri incelenmi tir.
2001–2002 e itim ö retim y l II. Döneminde, 2002–2003 e itim ö retim y l 1.
döneminde 3zmir ili s n rlar içinde yer alan ve orta sosyo ekonomik düzeye sahip bir
okulda okumakta olan lise I. S n f ö rencileri üzerinde yürütülmü tür. Sonuç olarak
i birlikli ö renme yöntemleri ö rencilerin biyoloji ba ar s n artt rd
Akademik ba ar lar

saptanm t r.

yüksek olan ö rencilerin daha fazla aç klama yapt klar

saptanm t r. Ö renme stratejilerini yaln zca geleneksel ö retim grubundaki ö rencilerin
yüklemelerini etkilemesinin nedeni olarak i birlikli ö renmenin ö rencilerin ö renme
stratejilerini etkilemedi i ile aç klanmaktad r.
Günay, Hamurcu, Özy lmaz (2002) taraf ndan yap lan çal mada, Buca E itim
Fakültesi 3lkö retim Bölümü ve S n f Ö retmenli i Anabilim Dal nda ö renim gören
ö retmen adaylar n n Çoklu Zeka Kuram na dayal

profilleri ortaya konmaya

çal lm t r. Çal ma, Buca E itim Fakültesi’nde 2001–2002 ö retim y l nda
gerçekle tirilmi tir. Örnekleme al nan 362 ö renciden, 253’ünü k z, 109’unu ise erkek
ö renciler olu turmaktad r. Sonuç olarak ö rencilerin bir çok zeka alan aç s ndan çok
geli mi , geli mi ve orta düzeyde geli mi düzeylerde bulunduklar görülmektedir.
Ö rencilerin genellikle bu zeka alanlar na ait bilgilerinin bulunmay p ve orta ö retim ve
ilkö retim düzeyinde ÇZK’na dayal e itim veren okullardan mezun olmad klar da
dikkate al nd

nda olumlu görülmektedir.

III. BÖLÜM

YÖNTEM

Bu bölümde ara t rman n evreni, örneklemi, çal mada kullan lan veri toplama
arac ve istatistiksel çözümleme yöntemleri üzerinde durulmaktad r.
Ara,t+rman+n Türü
Tarama modelleri, geçmi te ya da halen varolan bir durumu varoldu u ekliyle
betimlemeyi amaçlayan ara t rma yakla mlar d r. Ara t rmaya konu olan olay, birey ya
da nesne, kendi ko ullar içinde ve oldu u gibi tan mlanmaya çal l r. Onlar , herhangi
bir ekilde de i tirme, etkileme çabas gösterilmez. Bilinmek istenen ey vard r ve
oradad r. Önemli olan onu uygun bir biçimde, “gözleyip” belirleyebilmektir. Tarama
modellerinde amaçlar n ifade edili i genellikle soru cümleleri ile olur. Bunlar “Ne idi?”,
“Nedir?”, “Ne ile ilgilidir?” ve “Nelerden olu maktad r?” gibi sorulard r (Karasar,
1994).

Tarama ara t rmalar nda, geçmi olaylara ili kin olgu bulma, ili ki kurma ve
yarg larda bulunabilme amac ile, kan tlar n toplanmas ve de erlendirilmesi bir ba ka
önem kazan r. Tarihsel veri kaynaklar , ço un, bilgi aktarmak amac yla haz rlanm
yaz l ve bas l belgeler ile ilgili dönem ya da kurumlara ili kin kal nt lard r. Bunlardan,
geçerli ve güvenilir veriler toplay p, do ru sonuçlara ula mak için, toplanan her veri
“geçerlik” ve “önem” aç lar ndan ele tiri süzgecinden geçirilir. Bu amaçla “bu belge ya
da kal nt gerçek midir? Gerçekse, ne derece önemlidir?” gibi sorular n sorulmas
gerekir (Karasar, 1994).
Bu ara t rma, 2005–2006 ö retim y l nda uygulanmaya ba lanan yeni ilkö retim
program konusunda ö retmen görü lerini taramay amaçlad

ndan tarama modelinde

veya betimleme niteli i ta yan bir ara t rmad r.
Evren
Ara t rman n evreni, 2005–2006 y l nda 3zmir ili Buca, Gaziemir, Konak,
Balçova, Kar yaka, Bornova ilçeleri s n rlar içinde bulunan ve ilkö retim okullar nda
görev yapan s n f ö retmenlerinden olu maktad r.
Örneklem
Ara t rman n örneklemi belirlenirken, 3zmir Büyük ehir Belediyesi s n rlar
içerisinde bulunan Buca, Balçova, Bornova, Konak, Kar yaka, Gaziemir ilçeleri resmi
ve özel ilkö retim okullar dikkate al nm t r. Bu ilçelerdeki okul ve ö retmen say lar
göz önünde bulundurularak örnekleme yoluna gidilmi tir.
Örneklem belirleme s ras nda tabakal

ve oranl

örnekleme yöntemine

ba vurulmu tur. Tabakalar, ilçeler ve ilçelerdeki farkl sosyo ekonomik çevrede bulunan
ilkokullarda çal an s n f ö retmenleridir. Bu bölgelerde çal an ö retmenleri örnekleme
seçerken evrendeki oranlar n temsil edebilecek say da olmas na özen gösterilmi tir.
Örnekleme seçilen okullar unlard r:

lçe Ad+
BUCA

Okul Ad+
Çakabey 3.O.
Tu savul 3.Ö. O.
Cengiz Topel 3.Ö. O.
Dirayet Süren 3.Ö. O.
Kuruçe me 75 y l 9 Eylül Vak f 3.Ö. O. (Özel)
Ege 3hracatç Birlikleri 3.Ö. O.
23 Nisan 3.Ö. O.
Hasan Ali Yücel 3.Ö. O.
Mehmet Emin Yurdakul 3.Ö. O.

lçe Ad+
BALÇOVA

Okul Ad+
Orhan Gazi 3.Ö. O.
Vali Kutlu Akta 3.Ö. O.
Ertu rul Gazi 3.Ö. O.
Yusuf Uz 3.Ö. O.

lçe Ad+
BORNOVA

Okul Ad+
Merkez Bornova 3.Ö. O.
Ömer Özkan 3.Ö. O.
Zehra Hoca Han m 3.Ö. O.
80 Y l Bornova 3.Ö. O.
Özel Ege 3.Ö. O. (Özel)

lçe Ad+
Konak

Okul Ad+
Fevzi Çakmak 3.Ö. O.
Mustafa Urcan 3.Ö. O.
Üzümcü 3.Ö. O.
Nezine Merkezi 3.Ö. O.
Konak Tahir 3.Ö. O.
Çamlaralt Koleji 3.Ö. O. (Özel)

lçe Ad+
Gaziemir

Okul Ad+
Mevlüt Aysun Özer 3.Ö. O.

9 Eylül 3.Ö. O.
Cengiz Han 3.Ö. O.
Sabiha Gökçen 3.Ö. O.
Gazikent 3.Ö. O.
Atatürk 3.Ö. O.
lçe Ad+
Kar,+yaka

Okul Ad+
Ba ar 3.Ö. O. (özel)
K. Hac Abdullah 3.Ö. O.
Cemil Atlas 3.Ö. O.
Kaz n Dirik 3.Ö. O.
Cemil Akyüz 3.Ö. O.

Veri Toplama Arac+
Ara t rmada veri toplamak amac yla, 2005–2006 ö retim y l nda uygulamaya
konan yeni program konusunda “Ö retmen Görü leri Ölçe i” (ÖGÖ) kullan lm t r. Bu
ölçek ara t rmac taraf ndan geli tirilmi tir.
Geli tirme s ras nda u a amalar izlenmi tir:
1. Görü lere temel olu turmak ve denemelik maddeleri yazabilmek amac yla 100
ö retmene yeni program konusundaki dü üncelerini almay amaçlayan aç k uçlu
sorular sorulmu tur.
2. Literatür inceleme sonuçlar yla birlikte ö retmenlerin aç k uçlu sorulara
verdikleri yan tlar da dikkate al narak 110 madde yaz lm t r.
3. Yaz lan bu maddeler uzman görü üne sunulmu bu görü ler çerçevesinde 84
maddelik deneme ölçe i haz rlanm t r.

4. Bu ölçek 14 Nisan – 20 May s tarihlerin aras nda 140 ö retmenin üzerinde
denenmi geçerlik ve güvenilirli i çal mas yap lm t r.
Ölçe;in Geçerlili;i ve Güvenirli;i: Uzman görü üne dayanan kapsam geçerli i
ile birlikte faktör analizi yard m yla ölçe in yap geçerli ine de bak lm t r. Analiz
sonuçlar na göre, ölçe in iki faktörde birle ti i görülmü tür. 1. faktörün öz de eri 18,
aç klad

toplam varyans 26,5; 2. faktörün öz de eri 8, aç klad

bulunmu tur. Böylece toplam ölçe in öz de eri 26, aç klad

toplam varyans 13,7

toplam varyans ise 40,2

olarak hesaplanm t r. Ölçekte 16 maddenin faktör yükü 0,40’tan daha küçük ve
belirlenen iki faktörün d nda kald klar için elenmi tir. Nihai ölçek iki boyutlu ve 68
maddeden olu maktad r. Birinci boyut program n “olumlu” yönlerini, ikinci boyut ise
“olumsuz” yönlerini ölçmeyi amaçlayan sorular içermektedir.
Tablo 1: Birinci ve kinci Boyutta Yer Alan Maddelerin Faktör Yükleri
Madde No
1

Faktör1
0,570

Faktör2
----

Madde No
35

Faktör1
----

Faktör2
0,595

2

----

0,418

36

0,589

----

3

0,480

----

37

0,620

----

4

----

0,516

38

0,704

----

5

0,618

----

39

0,723

----

6

0,514

----

40

----

0,579

7

0,508

----

41

0,608

----

8

0,486

----

42

0,764

----

9

0,653

----

43

----

0,514

10

----

0, 481

44

0,620

----

11

0,698

----

45

0,651

----

12

----

0,593

46

----

0,688

13

0,619

----

47

0,617

----

14

----

0,565

48

0,472

----

15

0,655

----

49

----

0,570

16

----

0,409

50

0,441

----

17

0,534

----

51

0,620

18

0,617

----

52

0,451

----

19

----

0,623

53

----

0,582

20

0,617

----

54

0,719

----

21

----

0,554

55

0,708

----

22

0,734

----

56

0,486

----

23

----

0,658

57

----

0,515

24

0,734

----

58

0,628

----

25

0,694

----

59

0,522

----

26

----

0,633

60

----

0,558

27

0,741

----

61

0,607

----

28

0,756

----

62

----

0,556

29

----

0,629

63

----

0,491

30

0,459

----

64

----

0,560

31

0,506

---

65

----

0,577

32

----

0,524

66

----

0,625

33

0,711

----

67

----

0,565

34

0,713

----

68

----

0,549

Ölçe in güvenilirli i alfa (

) iç tutarl l k kat say s yla bulunmu tur. Alfa

güvenirlik katsay s hem ölçe in tümü hem de boyutlar dikkate al narak hesaplanm t r.
Buna göre 68 maddelik toplam ölçe in güvenirlik katsay s 0,95; 41 maddelik birinci
boyutun güvenirlik katsay s 0,92 ve 27 maddelik ikinci boyutun güvenirlik katsay s
0,92 olarak bulunmu tur.
Verilerin Toplanmas+

Yeni programa ili kin ö retmen görü lerini ölçmeyi amaçlayan “Ö retmen
Görü leri Ölçe i” örnekleme seçilen ve 35 okulda görev yapan 500 ö retmene
da t lm t r. Da t lan ölçeklerden 425 tanesi geri dönmü tür. Ancak, geri dönen
ölçeklerden bir k sm yan tlanmam , eksik yan tlanm

veya geli i güzel yan tlanm

oldu u için 397 ölçek de erlendirmeye al nm t r.
397 ö retmenin çe itli özelliklerine göre da l mlar öyledir:
1. Ö retmenlerin 309’u kad n, 86’s erkektir.
2. Mezun olduklar okul türüne göre 110’u ö retmen okulu, 76’s e itim enstitüsü,
102’si e itim fakültesi ve 109’u da di er okul mezunu olan ö retmenlerdir.
3. K dem durumuna göre ö retmenlerin 82’si 10 y l ve daha az, 171’i 11 ve 20 y l
aras nda, 104’ü 21 ve 30 y l aras nda, 40’ ise 31 ve daha üstünde k deme
sahiptir.
4. Örneklem grubunda yer alan ö retmenlerin 31’i özel 366’s ise resmi devlet
ilkö retim okullar nda görev yapmaktad r.
Verilerin Çözümlenmesi
Bu ara t rmada, ara t rman n problem ve alt problemlerine yan t bulmak
amac yla

elde

edilen

veriler

uygun

istatistiksel

i lemlerden

yararlan larak

çözümlenmi tir. Ara t rman n birinci alt problemi için madde ortalama ve standart
sapmalar hesaplanm t r. 3kinci ve be inci alt problemlerin çözümü için ortalama ve
standart

sapma

yararlan lm t r.

ile

ortalamalar n

kar la t r lmas n

sa layan

t

istatisti inden

Ara t rman n üçüncü ve dördüncü alt problemlerinin çözümü için

aritmetik ortalamalar n kar la t r lmas için varyans analizi, gruplar aras farkl l klar
saptamak için ise scheffe testi kullan lm t r.

IV. BÖLÜM

BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, elde edilen verilerden hareketle, ara t rman n alt problemlerine
ili kin çözümleme sonuçlar na dayanan bulgular ve bu bulgular üzerinde yap lan
yorumlara yer verilmi tir. Bu i lem, s ras yla ara t rman n üzerine kurguland

alt

problemlerine göre yap lm t r.
1. Ö;retmenlerin Yeni Program+n “Olumlu” ve “Olumsuz” Yönlerine
li,kin Görü,lerinin Da;+l+m+
Ara t rman n birinci alt probleminde, “ö retmenlerin yeni program n “olumlu”
ve “olumsuz” yönlerine ili kin görü lerinin da l mlar nas ld r?” sorusu yan tlanmaya
çal lm t r. Bu amaçla, tüm ö retmenlerin ölçe in “olumlu” ve “olumsuz” yönlerine
ili kin maddelere vermi olduklar yan tlar n madde düzeyinde ortalamalar ve standart
sapmalar hesaplanm , sonuçlar Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmi tir.
Yeni program n “olumlu” ve olumsuz” yönlerine ili kin ö retmen görü lerinin
ortalama ve standart sapmalar n içeren tablolar olu turulurken, maddelerin ölçek
içerisindeki s ra numaralar oldu u gibi al nm , ancak s ralama, madde ortalamalar

dikkate al narak yap lm t r. S ralamada madde ortalamalar küçükten büyü e do ru
verilmi tir.
A a da verilen Tablo 2 incelendi inde, ÖGÖ’ nün olumlu maddelerine verilen
yan tlar n ortalamalar n n 3,17 ile 4,22; standart sapmalar n n ise 0,83 ile 1,19 aras nda
de i ti i

görülebilir.

Ö retmenler

yeni

program n

olumlu

yönlerini

yans tan

maddelerden en çok “plan yapmaya ayr lan zaman k saltmaktad r” görü üne, en az
“sosyalle meye dönük oturumlar yap lmaktad r” görü üne kat lm lard r.

Tablo 2: Ö;retmenlerin ÖGÖ Ölçe;inin “Olumlu” Boyutuna li,kin Görü,lerinin
Madde Ortalama ve Standart Sapmalar+
Maddeler
30. Ö rencilerin sosyalle mesi için genel ve aç k oturumlar yap lmaktad r
51. Bu programda ö retimsel yaz l m deste i sa lanmaktad r
45. Yeni program ö retmen ve veli aras nda bilgi al veri i sa lamaktad r.
31. Ö renciler yeni programdan memnun kalmaktad r
7. Program ba ms z ö renme becerisini geli tirmektedir.
33. Program ö rencilerin problem çözme becerilerini geli tirmektedir
58. Program her ö rencinin derse kat l m n sa lamaktad r
9. Yeni program dü ünce, içerik aç s ndan uygun bir programd r.
18. Bu program bireysel e itim etkinliklerine dayal uygulamalara a rl k vermektedir
44. Yeni program ö rencilerin ho una gidip okula zevkle gelmelerini sa lamaktad r.
17. Program s n f d nda e itim görme etkinliklerine yer vermektedir
36. Ö rencilerin bir gruba ait olma duygular n geli tirmektedir
38. Ö rencilerin becerilerini uygulama ortam sa lamaktad r
39. Ö rencilerin ö retmenden ba ms z ö renebilme duygular n geli tirmektedir
34. Bu program ö rencilerin bilgisini daha kal c k lmaktad r
48. Bu programda ö retmenin yard mc kitaplarla desteklenmesine önem verilmektedir
61. Bu program özel yetenekleri olanlar ortaya ç karmaktad r
50. Bu programda dersliklerde ö renme materyallerine önem verilmektedir
59. Bu konulara göre konular basit ve somut olarak verilmektedir
15. Program ba ms z ö renme becerisini geli tirmektedir
37. Ö rencilerin kendi aralar nda ileti im kurmalar n sa lamaktad r
56. Programda dersler aras ndaki ili kilere önem verilmektedir
41. Ö rencilerin hayata dönük ve daha aktif olmalar n sa lamaktad r.
6. Bireysel çal malardan çok i birli ine dayal uygulamalara yönlendirmektedir
3. Ö rencileri teknoloji kullanmaya yöneltmektedir
24. Ö rencilerin konular yorumlay p tahminde bulunmalar n sa lamaktad r
28. Bu program ö rencilerin özgüvenini art rmaktad r
42. Ö rencileri haz rc l ktan ara t rmaya yönlendirmektedir.
20. Program yeni bilgileri yap land rmay ve üretmeyi amaçlamaktad r
54. Bu program ö rencilerin yaz l ve sözlü ifade becerilerini geli tirmektedir
25. Program ö rencilere ak l yürütme becerilerini kazand rmaktad r
27. Program ö rencilerin kendini ifade etme becerisini geli tirmektedir
1. Ö rencileri ara t rmaya te vik etmektedir
55. Dersler gerçek hayat ili kilerine önem verilerek i lenmektedir
11. Program ezberden uzak bir programd r
5. Bilgiyi ezberlemeye de il, kullanmaya yöneltmektedir
22. Ö rencilerin aktif olarak derse kat lmas n sa lamaktad r
47. Bu program ö retmeni teknolojiyi kullanmaya yöneltmektedir
8. Sistemin iyi i leyebilmesi için eski al kanl klar n b rak lmas gerekmektedir
13. Bu program ö rencilerin kendi etkinliklerini art rmaktad r
52. Ö retmenlerin plan yapmaya giden zaman n ortadan kald rmaktad r

Ayn

O
3,17
3,38
3,45
3,56
3,57
3,57
3,57
3,58
3,58
3,58
3,61
3,62
3,63
3,64
3,66
3,67
3,67
3,74
3,75
3,76
3,76
3,78
3,79
3,81
3,82
3,83
3,83
3,83
3,86
3,86
3,89
3,89
3,90
3,91
3,92
3,94
3,94
3,95
3,96
3,99
4,22

Sj
1,15
1,19
1,01
0,97
1,03
0,93
1,05
1,02
0,95
1,03
1,03
0,96
0,98
0,97
1,02
1,18
1,15
1,18
0,98
0,93
0,97
0,99
0,92
0,95
0,91
0,91
1,01
0,98
0,89
0,95
0,83
0,89
0,93
0,90
0,94
0,91
0,93
1,09
1,07
0,91
0,99

ekilde bütün maddeleri için ifade etmek gerekirse, ö retmenler yeni

programla ilgili “ö rencilerin kendi etkinliklerini art rd

, iyi uygulanabilmesi için

eski al kanl klar n terk edilmesi gerekti i, teknolojiden yararlanmaya yöneltti i,
ö renciyi aktif k ld

, ö rencileri bilgiyi kullanmaya ve ara t rmaya yönlendirdi i,

ak l yürütme, yaz l ve sözlü ifade becerilerini geli tirmeyi amaçlad

” gibi

görü lere daha çok kat lm lard r.
Öte yandan, ö retmenler yeni program n, “uygulamalar için yaz l m deste i
sa lad

, ö retmen veli ileti imini art rd

, ö rencilerin program uygulamalar ndan

memnun oldu u, ö rencilerde ba ms z ö renme becerilerini geli tirdi i” yönündeki
görü lere daha az kat lm lard r. Ö retmenlerin bu gruptaki görü lere daha az
kat lmalar n n bir nedeni maddelerin ço unlukla ö rencilere dönük maddeler
olmas ndan kaynaklanabilir. Daha yüksek ortalamaya sahip olan maddelerin
ö retmenlerin aç k olarak gözlemleyebildikleri maddeler oldu u söylenebilir.
Ö retmenlerin yeni program n “olumsuz” yönlerini sorgulamay amaçlayan
maddelere verdikleri yan tlardan hareketle hesaplanan madde ortalama ve standart
sapmalar a a da Tablo 3’te gibidir.
Tablo 3’te verilen madde ortalama ve standart sapmalar incelendi inde,
ortalamalar n 2,92 ile 4,46; standart sapmalar n ise 0,99 ile 1,33 aras nda de i ti i
görülebilir. Buna göre, ö retmenler yeni programla ilgili “pasif ö rencileri daha pasif
k ld

,

belirsizlikler

içerdi i,

bire

bir

ilgilenmenin

gerçekle tirilemedi i,

çal malar n ö rencilere a r geldi i, ö rencilere benzer biçimde hitap etmedi i” gibi
görü lere daha az kat lm lard r. Di er yandan, “s nav sistemiyle örtü medi i, s n f
mevcutlar n n azalt lmas gerekti i, de erlendirme formlar n n karma k oldu u,
fiziksel ko ullar n yetersizli i, ders araç, gereç ve bunlar n ta nmas yla ilgili”
görü lere daha fazla kat lm lard r.

Tablo 3: Ö;retmenlerin ÖGÖ Ölçe;inin “Olumsuz” Boyutuna

li,kin

Görü,lerinin Madde Ortalama ve Standart Sapmalar+
Maddeler
63. Program pasif ö rencileri daha da pasif k lmaktad r

O

Sj

2,92

1,22

2. Program ö retmenleri ikilemde b rakan belirsizlikler içermektedir

3,16

1,13

65. Programda ö renciler ile bire bir ilgilenme gerçekle ememektedir

3,27

1,26

62. Verilen çal malar ö rencinin kendi çabas yla yapamayaca

3,35

1,14

35. Program bütün ö rencilere hitap etmiyor

3,40

1,21

26. Programda baz konular n nas l i lenece i bilinmemektedir

3,51

1,19

43. Programda çal ma kitaplar yetersizdir

3,51

1,23

4. Ders saatleri dersin i leni ve örneklendirilmesi için yetersizdir

3,60

1,17

60. Uygulamada zaman alan çal malara için uygun ortam yarat lamamaktad r

3,64

1,28

16. Bu programda k lavuz kitaplar n olmamas sorun yaratmaktad r

3,67

1,33

66. Programda kar la lan sorunlar çözmek için yetkili mercilere ula lamamaktad r

3,73

1,26

46. Proje ve çal malar kesinlikle yeti tirilememektedir

3,76

1,17

64. Program ö renciye k rtasiye yükü getirmektedir

3,76

1,24

57. Ara t rma imkan olmayan ö renci çal malardan mahrum kalmaktad r

4,00

1,12

14. Bu programda etkinliklere zaman yetmemektedir

4,10

1,08

67. Ö rencinin program ba ar yla takip etmesi için bilgisayar gerekmektedir

4,10

1,02

32. Baz materyaller tüm ö renciler taraf ndan getirilememektedir

4,12

1,08

40. Kitaplar n fazla olmas ndan kaynaklanan çanta sorunu ya anmaktad r

4,15

1,20

19. Bu program için derslerle ilgili araç gereç yetersizdir

4,16

1,03

29. De erlendirmeler çok ayr nt l ve zor oldu u için uygulama çok zaman almaktad r

4,21

1,12

53. De erlendirme etkinlikleri ö rencilerin çok zaman n almaktad r

4,29

1,02

23. Ölçme, de erlendirme ve dosyalamalara zaman bulmakta güçlük çekilmektedir

4,32

1,12

12. Program n ba ar l olmas için derslikler ve laboratuarlar yetersizdir

4,33

1,04

21. Okullarda çekilecek fotokopi sorunun çözümlenmesi gerekmektedir

4,35

1,06

49. Programda, de erlendirme için gözlem formlar sadele tirilmelidir

4,38

0,99

10. Program n ba ar l olmas için s n f mevcutlar n n azalt lmas gerekmektedir

4,45

0,99

68. Program n s nav sistemiyle örtü mesi gerekmektedir

4,46

1,00

türden olmaktad r

2. Ö;retmenlerin Cinsiyetlerine Göre Yeni Program+n, “Geneline”,
“Olumlu Yönlerine” ve “Olumsuz Yönlerine” li,kin Görü,lerinin
Kar,+la,t+r+lmas+
Ara t rman n ikinci alt probleminde, “cinsiyetlerine göre, ö retmenlerin yeni
program n, geneline, olumlu yönlerine ve olumsuz yönlerine ili kin görü leri
aras nda ne gibi farklar vard r?” eklinde ifade edilen soruya yan t aranm t r. Bu
amaçla erkek ve bayan ö retmenlerin ölçe in geneline, olumlu ve olumsuz yönlerine

ili kin

görü lerinin

ortalamalar ,

standart

sapmalar

kar la t r lmas n sa layan t istatisti i hesaplanm

ve

ortalamalar n

ve sonuçlar s ras yla a a daki

tablolarda verilmi tir.
Tablo 4: Cinsiyetlerine Göre, Ö;retmenlerin Yeni Program+n Geneline li,kin
Görü,lerinin Kar,+la,t+r+lmas+na Dönük t statisti;i Sonuçlar+
Cinsiyet

n

O

Sx

Bayan

309

155,29

23,84

Erkek

86

146,86

27,28

sd

t

p

393

4,00

0,000**

**p<0.01
Ö retmenlerin yeni program n geneline ili kin görü leri cinsiyetlerine göre
incelendi inde, kad n ö retmenlerin ortalamas n n 155,29, standart sapmas n n
23,84; erkek ö retmenlerin ortalamas n n 146,86, standart sapmas n n 27,28 oldu u
görülmektedir. Yap lan t istatisti inin sonucuna göre, kad n ve erkek ö retmenlerin
görü lerinin ortalamalar aras ndaki fark kad nlar lehine anlaml bulunmu tur. Bu
sonuçlar, kad nlar n yeni program n geneline ili kin görü lerinin erkeklere göre daha
yüksek oldu unu göstermektedir.
A a da hem kad n hem de erkek ö retmenlerin yeni program n “olumlu” ve
“olumsuz”

yönlerine

ili kin

görü lerinin

da l mlar

ve

bu

görü lerin

kar la t r lmas n içeren istatistikleri verilmi tir. Bu istatistikler incelendi inde hem
kad n hem de erkek ö retmenlerin program n “olumlu” ve” olumsuz” yönlerine
kat lma dereceleri daha iyi anla labilir.

Tablo 5: Cinsiyetlerine Göre, Ö;retmenlerin Yeni Program+n “Olumlu”
Yönlerine li,kin Görü,lerinin Kar,+la,t+r+lmas+na Dönük t statisti;i Sonuçlar+
Cinsiyet

n

O

Sx

sd

t

p

Bayan

309

261,62

29,83

393

2,81

0,005**

Erkek

86

245,91

39,63

**p<0.01
Ö retmenlerin yeni program n geneline ili kin görü leri cinsiyetlerine göre
incelendi inde, kad n ö retmenlerin ortalamas n n 261,62, standart sapmas n n

29,83; erkek ö retmenlerin ortalamas n n 245,91, standart sapmas n n 39,63 oldu u
görülmektedir. Yap lan t istatisti inin sonucuna göre, kad n ve erkek ö retmenleri
görü lerinin

ortalamalar

aras nda

kad n

ö retmenler

lehine

anlaml

fark

bulunmu tur. Bu sonuçlar, bayan ö retmenlerin yeni program n “olumlu” yönlerine
erkek ö retmenlerden daha çok kat ld klar n göstermektedir. Bayan ö retmenler
yeni program erkek ö retmenlere oranla daha çok olumlu bulmu lard r.
Tablo 6: Cinsiyetlerine Göre, Ö;retmenlerin Yeni Program+n “Olumsuz”
Yönlerine li,kin Görü,lerinin Kar,+la,t+r+lmas+na Dönük t statisti;i Sonuçlar+
Cinsiyet

n

O

Sx

Bayan

309

106,33

16,11

Erkek

86

99,05

19,57

sd

t

p

393

3,53

0,000**

**p<0.01
Öte yandan Tablo 6’da verilen bulgular dikkate al nd

nda, bayanlar n

program n “olumsuz” yönlerine ili kin görü lerinin ortalamas n n da (106,33) erkek
ö retmenlerin görü lerinden (99,05) anlaml biçimde (p<0,01) daha yüksek oldu u
sonucuna ula lm t r. Bu bulgu Tablo 4’te verilen bulguyu destekler niteliktedir.
Elde edilen sonuçlara göre, bayan ö retmenler, program n hem Tablo 5’te verilen
“olumlu” hem de Tablo 6’da verilen “olumsuz” yönlerine erkeklerden daha çok
kat lm lard r. Yani, bayan ö retmenler yeni program n ö renci ba ar s n art rmada
eski programa oranla daha güçlü bir etki yarataca n ancak, program n var olan
ko ullar içerisinde uygulanmas n n oldukça güç olabilece i yönündeki görü lere
erkek ö retmenlerden daha fazla kat lm lard r.
3. Ö;retmenlerin Mezun Olduklar+ Okul Türüne Göre Yeni Program+n,
“Geneline”,

“Olumlu”

ve

“Olumsuz”

Yönlerine

li,kin

Görü,lerinin

Kar,+la,t+r+lmas+
Ara t rmada bu alt probleminde, “mezun olduklar okul türlerine göre,
ö retmenlerin yeni program n, geneline, olumlu yönlerine ve olumsuz yönlerine
ili kin görü leri aras nda ne gibi farklar vard r?” sorusuna yan t aranm t r. Bu
amaçla, mezun olduklar okul türlerine göre, ö retmenlerin ölçe in geneline, olumlu
ve olumsuz yönlerine ili kin görü lerinin ortalamalar , standart sapmalar ve

ortalamalar n kar la t r lmas n

sa layan varyans analizi sonuçlar

s ras yla

a a daki tablolarda verilmi tir.
Tablo 7: Mezun Olduklar+ Okul Türlerine Göre, Ö;retmenlerin Yeni
Program+n “Geneline”, “Olumlu” ve “Olumsuz” Yönlerine li,kin Görü,lerinin
Da;+l+m+
Görü,ler
Genel

“Olumlu”

“Olumsuz”

M.O. T.

n

O

Sx

1.E itim Yüksek Okulu

110

258,81

35,79

2.E itim Enstitüsü

76

253,22

32,41

3. E itim Fakültesi

102

260,33

33,45

5. Di er Fakültelerden Mezun

109

259,41

29,33

1.E itim Yüksek Okulu

110

154,46

26,13

2.E itim Enstitüsü

76

150,95

23,84

3. E itim Fakültesi

102

155,59

23,66

5. Di er Fakültelerden Mezun

109

152,70

25,51

1.E itim Yüksek Okulu

110

104,35

17,08

2.E itim Enstitüsü

76

102,28

16,88

3. E itim Fakültesi

102

104,75

16,86

5. Di er Fakültelerden Mezun

109

106,74

17,66

Tablo 7 incelenirse, mezun olunan okul türüne göre, ö retmenlerin yeni
programa ili kin genel görü lerinin ortalamalar n n 260,33 ile 253,22, standart
sapmalar n n 35,73 ile 29,33; “olumlu” yönlerine ili kin görü lerinin ortalamalar n n
155,59 ile 150,95, standart sapmalar n n 26,13 ile 23,66 ve program n “olumsuz”
yönlerine

ili kin

görü lerinin

ortalamalar n n

106,74

ile

102,28,

standart

sapmalar n n ise 17,66 ile 16,86 aras nda de i ti i görülebilir.
A a da, mezun olduklar okul türlerine göre, ö retmenlerin yeni program n
“geneline”, “olumlu” ve “olumsuz” yönlerine ili kin görü lerinin kar la t r lmas n
içeren varyans analizi sonuçlar s ras yla verilmi tir.
Tablo 8: Mezun Olduklar+ Okul Türlerine Göre, Ö;retmenlerin Yeni
Program+n “Geneline” li,kin Görü,lerinin Kar,+la,t+r+ld+;+ Varyans Analizi
Sonucu

Varyans+n Kayna;+

Kareler Toplam+

sd

Kareler Ortalamas+

Gruplar aras+

2543,65

3

847,88

Gruplar içi

424297,28

393

1079,64

Toplam

426840,93

396

F

p

0,79

0,50*

*p>0,05
Yap lan varyans analizi sonucuna göre, mezun olunan okul türleri
bak m ndan ö retmenlerin yeni program n geneline ili kin görü lerinin ortalamalar
aras nda anlaml bir fark bulunmam t r. Bu sonuç, mezun olunan okul türü de i mi
olsa da ö retmenlerin yeni program konusundaki dü üncelerinin de i medi ini
göstermektedir. Yani, “farkl okullardan mezun olmu ö retmenlerin yeni program
konusundaki dü ünceleri ayn d r” denilebilir.
Tablo 9: Mezun Olduklar+ Okul Türlerine Göre, Ö;retmenlerin Yeni
Program+n “Olumlu” Yönlerine li,kin Görü,lerinin Kar,+la,t+r+ld+;+ Varyans
Analizi Sonucu
Varyans+n Kayna;+

Kareler Toplam+

sd

Kareler Ortalamas+

1114,29

3

371,43

Gruplar içi

243897,96

393

620,61

Toplam

245012,25

396

Gruplar aras+

F

p

0,59

0,62*

*p>0,05
Tablo 9 incelendi inde, mezun olunan okul türüne göre ö retmenlerin yeni
program n “olumlu” yönlerine ili kin görü lerinin ortalamalar aras nda anlaml fark
olmad

görülebilir. Buna göre, farkl okullardan mezun olmu

ö retmenlerin

tamam , program n “olumlu” yönlerine ili kin ayn düzeyde görü bildirmi lerdir.
Yani, bütün ö retmenlerin program n olumlu yönlerini benzer biçimde alg lad klar
ve bu alg lar üzerinde ö retmenlerin mezun oldu u okulun türünün etkili olmad
söylenebilir.
Tablo 10: Mezun Olduklar+ Okul Türlerine Göre, Ö;retmenlerin Yeni
Program+n “Olumsuz” Yönlerine li,kin Görü,lerinin Kar,+la,t+r+ld+;+ Varyans
Analizi Sonucu

Varyans+n Kayna;+

Kareler Toplam+

Gruplar aras+

sd

Kareler Ortalamas+

F

915,44

3

305,15

Gruplar içi

115612,25

393

294,18

Toplam

116527,69

396

p

1,04

0,38*

*p>0,05
Bir önceki bulguda oldu u gibi, Tablo 10’da verilen bulgular dikkatle
incelendi inde, mezun olunan okul türüne göre ö retmenlerin yeni program n
olumsuzluklar na ili kin görü lerinin de ayn yönde oldu u söylenebilir.
4.

Ö;retmenlerin

“Geneline”,

“Olumlu”

K+dem

Durumlar+na

ve“Olumsuz”

Göre

Yönlerine

Yeni

li,kin

Program+n,
Görü,lerinin

Kar,+la,t+r+lmas+
Ara t rman n 4. alt probleminde, “k dem durumlar na göre, ö retmenlerin
yeni program n, geneline, olumlu yönlerine ve olumsuz yönlerine ili kin görü leri
aras nda ne gibi farklar vard r?” sorusuna yan t aranm t r. Bu amaçla, k dem
durumlar na göre, ö retmenler dört gruba ayr larak incelenmeye çal lm t r.
K demlerine göre dört ayr grupta yer alan ö retmenlerin ölçe in “geneline”,
“olumlu” ve “olumsuz” yönlerine ili kin görü lerinin ortalamalar , standart sapmalar
ve bu ortalamalar n kar la t r lmas na dönük varyans analizi sonuçlar a a da
s ras yla verilmi tir.
Ö retmenlerin k dem durumlar na göre, hem ölçe in geneline hem de
“olumlu” ve “olumsuz” yönleri yans tan alt boyutlar na ili kin görü lerinin ortalama
ve standart sapmalar Tablo 11’de verilmi tir.
Tablo 11: K+dem Durumlar+na Göre, Ö;retmenlerin Yeni Program+n
“Geneline”, “Olumlu” ve “Olumsuz” Yönlerine li,kin Görü,lerinin Da;+l+m+
Görü,ler
Genel

K+dem Durumu

n

O

Sx

1. 10 Y l ve daha az

82

261,89

25,48

2. 11–20 y l

171

261,73

31,78

Olumlu

Olumsuz

3. 21–30 y l

104

251,52

35,44

4. 30 y l ve daha fazla

40

253,88

40,68

1. 10 Y l ve daha az

82

152,72

23,69

2. 11–20 y l

171

156,22

23,11

3. 21–30 y l

104

149,38

25,10

4. 30 y l ve daha fazla

40

155,03

32,29

1. 10 Y l ve daha az

82

109,17

15,21

2. 11–20 y l

171

105,51

16,96

3. 21–30 y l

104

102,13

17,47

4. 30 y l ve daha fazla

40

98,85

18,72

Tablo 11’de verilen yeni program n “geneline” ili kin ö retmen görü lerinin
da l m incelenirse, en dü ük k demli ö retmenlerin en yüksek ortalamaya üçüncü
grupta yer alan (21–30 y l aras ) ö retmenlerin ise en dü ük ortalamaya sahip
olduklar görülebilir. Program n “olumlu” yönlerine ili kin görü ler aç s ndan en
yüksek ortalama ikinci gruba (11–20 y l aras ), en dü ük ortalama ise üçüncü gruba
(21–30 y l aras ) aittir. Program n “olumsuz” yönlerine ili kin görü ler aç s ndan
ifade edilirse, en yüksek ortalama birinci grubun (10 Y l ve daha az) en dü ük
ortalama ise dördüncü grubun (30 y l ve daha fazla) ortalamas d r. Söz konusu
ortalamalar aras ndaki farklar n test edilmesi amac yla yap lan varyans analizi ve
varyans analizinin anlaml oldu u durumlarda fark n ya da farklar n hangi gruplar
aras nda oldu unu saptamak amac yla yap lan Scheffe testi sonuçlar a a da
s ras yla verilmi tir.
Tablo 12: K+dem Durumlar+na Göre, Ö;retmenlerin Yeni Program+n
“Geneline” li,kin Görü,lerinin Kar,+la,t+r+ld+;+ Varyans Analizi Sonucu
Varyans+n Kayna;+

Kareler Toplam+

sd

Kareler Ortalamas+

8634,95

3

2878,32

Gruplar içi

418205,97

393

1064,14

Toplam

426840,93

396

Gruplar aras+

*p<0,05

F

p

2,71

0,04*

K demlerine göre ö retmenlerin yeni program n geneline ili kin görü leri
aras nda anlaml
ö retmenlerin

bir farkl l k bulunmu tur. Bu fark, farkl

yeni

göstermektedir. Farkl l

programa

ili kin

dü üncelerinin

de

k demlere sahip
farkl

n hangi grup ya da gruplardan kaynakland

oldu unu

n belirlemek

amac yla yap lan Scheffe testi sonuçlar Tablo 13’te verilmi tir.
Tablo 13: K+dem Durumlar+na Göre, Ö;retmenlerin Yeni Program+n Geneline
li,kin Görü,lerinin Çoklu Kar,+la,t+r+lmas+na li,kin Scheffe Testi Sonuçlar+
(I) k+dem

(J) k+dem

Ortalama

p

Farklar+ (I-J)
Genel

1. 10 y l ve daha az

2. 11–20 y l

2. 11–20 y l

0,16

0,97

3. 21–30 y l

10,37*

0,03

4. 30 y l ve daha fazla

8,02

0,20

1. 10 y l ve daha az

-0,16

0,97

3. 21–30 y l

10,21**

0,01

7,86

0,17

1. 10 y l ve daha az

-10,37*

0,03

2. 11–20 y l

-10,21**

0,01

-2,36

0,69

-8,02

0,20

2. 11–20 y l

-7,86

0,17

3. 21–30 y l

2,36

0,69

4. 30 y l ve daha fazla
3. 21–30 y l

4. 30 y l ve daha fazla
4. 30 y l ve daha fazla 1. 10 y l ve daha az

* p<0,05; ** p<0,01
Tablo 13’te verilen Scheffe testi sonuçlar na göre, yeni program n geneline
ili kin görü ler bak m ndan k demi birinci gruba (10 y l ve daha az) giren
ö retmenlerle üçüncü gruba (21–30 y l aras ) giren ö retmenler; ikinci gruba (11–20
y l aras ) giren ö retmenler ile yine üçüncü gruba (21–30 y l aras ) giren ö retmenler
aras nda bir (10 y l ve daha az) ve ikinci gruba (11–20 y l aras ) giren ö retmenler
lehine anlaml farkl l k bulunmu tur. Bir (10 y l ve daha az) ve ikinci grupta (11–20
y l aras ) yer alan ö retmenler üçüncü gruptakilere (21–30 y l aras ) oranla yeni
programla ilgili daha olumlu görü e sahiptirler.

Yeni program n olumlu yönlerine ili kin görü lerin ö retmenlerin k dem
durumlar na göre farkl la p farkl la mad

n test etmek amac yla yap lan varyans

analizi sonuçlar Tablo 14’te verilmi tir.
Tablo 14: K+dem Durumlar+na Göre, Ö;retmenlerin Yeni Program+n “Olumlu”
Yönlerine li,kin Görü,lerinin Kar,+la,t+r+ld+;+ Varyans Analizi Sonucu
Varyans+n Kayna;+

Kareler Toplam+

sd

Kareler Ortalamas+

3168,56

3

1056,19

Gruplar içi

241843,69

393

615,38

Toplam

245012,25

396

Gruplar aras+

F

p

1,72

0,16

*p>0,05
Varyans analizi sonucuna göre, yeni program n olumlu yönlerine ili kin
görü ler ö retmenlerin k dem durumlar na göre anlaml farkl l k göstermemektedir.
Farkl k deme sahip olsalar da ö retmenlerin tümü program e it düzeyde “olumlu”
olarak de erlendirmi lerdir. Yani, bütün ö retmenler program n olumlu oldu u
görü ünde birle mi gibi görünmektedirler.
Ö retmenlerin program n “olumsuz” yönlerine ili kin görülerinin yine k dem
durumlar na göre kar la t r ld

varyans analizi sonucu Tablo 15’te verilmi tir.

Tablo 15: K+dem Durumlar+na Göre, Ö;retmenlerin Yeni Program+n
“Olumsuz” Yönlerine li,kin Görü,lerinin Kar,+la,t+r+ld+;+ Varyans Analizi
Sonucu
Varyans+n Kayna;+

Kareler Toplam+

sd

Kareler Ortalamas+

3804,13

3

1268,04

Gruplar içi

112723,56

393

286,83

Toplam

116527,69

396

Gruplar aras+

F

4,42

**p<0,01
K demlerine göre ö retmenlerin yeni program n “olumlu” yönlerine ili kin
görü leri aras nda anlaml fark bulunmazken, program n “olumsuz” yönlerine ili kin
görü leri aras ndaki fark anlaml bulunmu tur. Bu sonuç, k dem durumlar na göre en
az iki grubun görü leri aras nda fark oldu u anlam na gelmektedir. Farklar n hangi

p

,005**

gruplar aras nda anlaml olup olmad

n belirlemek amac yla ikili kar la t rmalar

yap lm ve sonuçlar Tablo 16’da verilmi tir.
Tablo 16: K+dem Durumlar+na Göre, Ö;retmenlerin Yeni Program+n
“Olumsuz” Yönlerine li,kin Görü,lerinin Çoklu Kar,+la,t+r+lmas+na li,kin
Scheffe Testi Sonuçlar+
(I) k+dem

(J) k+dem

Ortalama Farklar+

p

(I-J)
Olumsuz

1. 10 y l ve daha az

Yönü
2. 11–20 y l

3. 21–30 y l

4. 30 y l ve daha fazla

2. 11–20 y l

3,66

0,10

3. 21–30 y l

7,04**

0,005

4. 30 y l ve daha fazla

10,32**

0,002

1. 10 y l ve daha az

-3,66

0,10

3. 21–30 y l

3,37

0,11

4. 30 y l ve daha fazla

6,66*

0,03

1. 10 y l ve daha az

-7,04**

0,005

2. 11–20 y l

-3,37

0,11

4. 30 y l ve daha fazla

3,28

0,29

-10,32*

0,002

2. 11–20 y l

-6,66*

0,03

3. 21–30 y l

-3,28

0,29

1. 10 y l ve daha az

* p<0,05; **p<0,01
Tablo 16’daki ikili kar la t rmalara dönük Scheffe testi sonuçlar incelenirse,
k dem durumlar na göre ö retmenlerin yeni program n olumsuz yönlerine ili kin
görü lerinin anlaml biçimde farkl la t

görülebilir. Söz konusu farkl l klar, birinci

grupta (10 y l ve daha az) yer alan ö retmenler ile üç (21–30 y l aras ) ve dördüncü
(30 y l ve daha fazla); ikinci grupta (11–20 y l aras ) yer alan ö retmenler ile
dördüncü grupta (30 y l ve daha fazla)

yer alan ö retmenler aras nda

gözlenmektedir. Farklar bir (10 y l ve daha az) ve ikinci grupta (11–20 y l aras ) yer
alan ö retmenler lehinedir. Yani birinci (10 y l ve daha az) ve ikinci grupta (11–20
y l aras ) yer alan ö retmenler yeni program n olumsuz yönlerine di erlerinden daha
fazla kat lm lard r. Bu sonuçlara göre, genel olarak daha az k deme sahip olan
ö retmenlerin k demli ö retmenlere oranla yeni program n olumsuz yönlerini daha
çok vurgulad klar söylenebilir.

5. Özel ve devlet Okullar+nda Çal+,an Ö;retmenlerin Yeni Program+n,
“Geneline”,

“Olumlu”

ve

“Olumsuz”

Yönlerine

li,kin

Görü,lerinin

Kar,+la,t+r+lmas+
Ara t rman n be inci alt probleminde, “özel ve devlet okullar nda çal an
ö retmenlerin yeni program n, “geneline”, “olumlu” ve “olumsuz” yönlerine ili kin
görü leri aras nda ne gibi farklar vard r?”

eklinde ifade edilen soruya yan t

aranm t r. Bu amaçla, özel ve devlet okullar nda çal an ö retmenlerin ölçe in
“geneline”, “olumlu” ve “olumsuz” yönlerine ili kin görü lerinin ortalamalar ,
standart sapmalar

ve ortalamalar n kar la t r lmas n

sa layan t istatisti i

hesaplanm ve sonuçlar s ras yla a a daki tablolarda verilmi tir.
Tablo 17: Özel ve Devlet Okullar+nda Çal+,an Ö;retmenlerin Yeni Program+n
“Geneline” li,kin Görü,lerinin Kar,+la,t+r+lmas+na Dönük t statisti;i
Sonuçlar+
Okul Türü

n

O

Sx

Özel

31

254,87

35,15

Devlet

366

258,59

32,66

Okul türüne göre kar la t r ld

sd

t

p

395

-0,61

0,55

nda ö retmenlerin yeni program n geneline

ili kin görü leri aras nda anlaml farkl l k bulunmam t r. Özel ve devlet okullar nda
çal an ö retmenlerin yeni program benzer biçimde de erlendirdikleri söylenebilir.
Program n “olumlu” yönlerine ili kin görü lerinin kar la t r lmas na ili kin t
istatisti i sonuçlar Tablo 18’de verilmi tir.
Tablo 18: Özel ve Devlet Okullar+nda Çal+,an Ö;retmenlerin Yeni Program+n
“Olumlu” Yönlerine li,kin Görü,lerinin Kar,+la,t+r+lmas+na Dönük t statisti;i
Sonuçlar+
Okul Türü

n

O

Sx

Özel

31

160,06

27,21

Devlet

366

153,04

24,63

sd

t

p

395

1,51

0,131

Tablo 18’de verilen kar la t rma sonuçlar na göre, özel ve devlet okullar nda
çal an ö retmenlerin yeni program n olumlu yönlerine ili kin görü leri aras nda
anlaml bir farkl l k bulunmam t r. Her iki grupta yer alan ö retmenler de program
e it derecede olumlu bulmu lard r. Yani, yeni program n olumlu oldu u yönündeki
dü ünce hem devlet hem de özel okulda çal an ö retmenler taraf ndan benzer
biçimde de erlendirilmektedir.
Program n “olumsuzluklar na” ili kin görü lerin kar la t r ld

t istatisti i

sonuçlar Tablo 19’da verilmi tir.
Tablo 19: Özel ve Devlet Okullar+nda Çal+,an Ö;retmenlerin Yeni Program+n
“Olumsuz” Yönlerine li,kin Görü,lerinin Kar,+la,t+r+lmas+na Dönük t
statisti;i Sonuçlar+
Okul Türü

n

O

Sx

Özel

31

94,81

18,14

Devlet

366

105,55

16,83

sd

t

p

395

-3,39

0,001**

**p<0,01
Yeni program n olumsuz yönlerine ili kin elde edilen bulgular incelenirse,
özel okullarda çal an ö retmenlerin görü lerinin ortalamas 94,81 iken devlet
okullar nda çal an ö retmenlerin görü lerinin ortalamas 105,55 oldu u görülebilir.
Bu iki ortalama aras ndaki fark devlet okullar nda çal an ö retmenler lehine anlaml
bulunmu tur. Bu sonuç, devlet okullar nda çal an ö retmenlerin yeni program n
olumsuz olan yönlerine daha fazla kat ld klar n göstermektedir. Bunun bir nedeni,
devlet okullar n n fiziksel ko ullar n n yetersizli i veya geleneksel e itim
uygulamalar n n etkisinin sürmesi, di er bir nedeni de özel okullar n yeni program n
öngördü ü uygulamalara daha haz rl kl olmas olabilir.

V. BÖLÜM

SONUÇ VE ÖNER LER

2005–2006 y l ndan itibaren uygulanmaya ba lanan yeni ilkö retim
programlar konusunda ö retmenlerin görü lerine dayanarak, program n olumlu ve
olumsuz yönlerine ili kin dönüt sa lamay amaçlayan bu ara t rma, 3zmir ili anakent
s n rlar içerisinde bulunan ilkö retim okullar nda çal an s n f ö retmenleri üzerinde
gerçekle tirilmi tir. Çal mada elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara dayan larak
geli tirilen önerileri a a daki gibi s ralamak mümkündür.
Sonuçlar:
1. Cinsiyetlerine göre, ö retmenlerin yeni program n hem “geneline”, hem de
“olumlu” ve “olumsuz” yönlerine ili kin görü lerinin ortalamalar aras nda
bayan ö retmenler lehine anlaml farkl l k bulunmu tur. Bu sonuçlar, bayan
ö retmenlerin, yeni program n hem olumlu hem de olumsuz yönlerine ili kin
görü lerinin erkek ö retmenlerden daha yüksek oldu unu göstermektedir. Bu
durumu, bayan ö retmenlerin yeni program n olumlu yönlerini erkek
ö retmenlere göre daha yüksek alg larken, program n olumsuz yönlerine
ili kin endi elerini de erkek ö retmenlere oranla daha yüksek sesle dile
getirdikleri eklinde yorumlamak mümkündür.
2. Mezun olduklar

okul türlerine göre, ö retmenlerin yeni program n

“geneline”, “olumlu” ve “olumsuz” yönlerine ili kin görü lerinin ortalamalar
aras nda anlaml bir farkl l k bulunmam t r. Buna göre, ö retmenlerin mezun
olduklar okul türleri farkl olsa da, yeni program konusundaki dü üncelerinin
benzer oldu u söylenebilir.
3. K dem durumlar na göre, ö retmenlerin yeni program n “geneline”, “olumlu”
ve “olumsuz” yönlerine ili kin görü lerinin ortalamalar kar la t r ld

nda,

program n “geneline” ili kin görü ler aras nda birinci (10 y l ve daha az) ve
ikinci grup (11-20 y l aras ) ile üçüncü grup (21-30 y l aras ) aras nda bir ve

ikinci gruplar lehine anlaml fark bulunmu tur. Öte yandan, program n
“olumlu” yönlerine ili kin görü lerin ortalamas

aras nda anlaml

fark

bulunmam t r. Bu sonuç, ö retmenlerin k demleri de i se de program n
“olumlu” yönleri konusunda benzer görü ler sergilemi lerdir. Ancak,
ö retmenlerin program n “olumsuz” yönlerine ili kin görü leri aras nda
k demi dü ük olanlarla k demli ö retmenler aras nda k demi dü ük olanlar
lehine anlaml farkl l k bulunmu tur. Bu sonuca göre, mesleki k demi dü ük
olan ö retmenlerin k demli ö retmenlere oranla yeni program daha sorunlu
gördükleri söylenebilir.
4. Özel ve devlet okullar nda çal an ö retmenlerin yeni program n “geneline”
ve “olumlu” yönlerine ili kin görü leri aras nda anlaml fark bulunmazken,
“olumsuz” yönlerine ili kin görü leri aras nda devlet okullar nda çal an
ö retmenler lehine anlaml fark bulunmu tur. Bu sonuç, devlet okullar nda
çal an ö retmenlerin yeni program özel okullarda çal an ö retmenlerden
daha sorunlu bulduklar anlam na gelir. Bunun bir nedeni, devlet okullar n n
fiziksel ko ullar n n yetersizli i veya geleneksel e itim uygulamalar n n
etkisinin sürmesi, di er bir nedeni de özel okullar n yeni program n
öngördü ü uygulamalara daha haz rl kl olmas olabilir.
Öneriler:
1. Bayan ö retmenlerin özellikle program n olumsuz yönlerine ili kin
endi elerini azaltabilmek için bütün ö retmenlerin içinde yer alabilece i
hizmet içi kurslar düzenlenebilir. Bu kurslar k sa aral klarla, uzun süreli ve en
önemlisi uygulama becerisi kazand rmaya dönük olabilir.
2. Özellikle

program n

uygulanmas

s ras nda

kar la labilecek

ve

ö retmenlerin görü lerine göre öncelikli olarak ifade edilen sorunlar n
(örne in, s n f mevcutlar n n azalt lmas gibi) çözümüne dönük önlemler
al nabilir.
3. Devlet okullar nda çal an ö retmenlerin özel okullarda çal an ö retmenlere
göre özellikle program n uygulanmas konusunda daha çok endi e ta d klar
söylenebilir. Bunun önemli nedeni, devlet okullar n n olanaklar n n s n rl l
ve ö retmenlerin yeni ö retim yöntemleri konusundaki bilgi, beceri ve

deneyim eksiklikleri olabilir. Her iki durumun da kar lanmas na dönük
al nacak önlemler, uygulamada verimlili i art rabilir.
4. Sonraki ara t rmac lar yeni program de erlendirme konusunda, bu çal mada
izlenen yöntemin d nda daha farkl yöntemler izleyerek (örne in, hedeflere
ula mada yeni program n etkililik derecesini belirlemek gibi) çal ma
yapabilirler.
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EKLER
Ek-1: “Ö;retmen Görü,leri Ölçe;i”
Ek-2: zin Belgeleri

EK–1. “ÖGÖ”

Say n Meslekta lar m,
9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “E itim programlar ve
ö retimi Anabilim Dal ’nda yapmakta oldu um Yüksek Lisans tez çal mam n
konusu

olan

bu

anket

yeni

program

konusundaki

görü lerinizi

almay

amaçlamaktad r.
Sonuçlar, Bilimsel bir ara t rma için kullan laca ndan kesinlikle sakl
tutulacakt r. Ara t rman n güvenirli i için gerçek dü üncelerinizi yazman z
önemlidir.
Her sorunun yan nda

“kesinlikle kat lm yorum, kat lm yorum, çok az

kat l yorum, kesinlikle kat l yorum, kat l yorum” seçenekleri vard r. Sizce hangi
seçenek en uygunsa (X) eklinde i aretleyiniz. Her sütun için yaln zca bir i aret
kullan n z.
Ara t rman n planlanan sürede tan mlanabilmesi için anketlerin en geç bir
hafta içinde ara t rmac taraf ndan elden al nacakt r.
En k sa sürede yan tlayaca n z umar, yard mlar n z için imdiden te ekkür
ederim.

Zahide GÜNAY

K

SEL B LG LER

1. C NS YET N Z:…..Kad+n ( )

Erkek ( )

2. BRAN INIZ: …………………………………………………
3. MEZUN OLDU UNUZ OKUL
1) ( ) E

T M YÜKSEK OKULU

2) ( ) E

T M ENST TÜSÜ

3) ( ) E

T M FAKÜLTES

4) ( ) BA KA (Varsa belirtiniz) ………………………………………
4. GÖREV N Z
1) ( ) YÖNET C
2) ( ) Ö RETMEN
5. KIDEM N Z
1) ( ) 10 y+l ve daha az
2) ( ) 11 – 20 y+l
3) ( ) 21 – 30 y+l
4) ( ) 31 ve daha çok

1. Ö rencileri ara t rmaya te vik etmektedir
2. Program ö retmenleri ikilemde b rakan belirsizlikler
içermektedir.
3. Ö rencileri teknolojiyi kullanmaya yöneltmektedir.
4. Ders saatleri dersin i leni ve örneklendirilmesi için
yetersizdir.
5. Bilgiyi ezberlemeye de il, kullanmaya yöneltmektir.
7. Bireysel çal malardan çok i birli ine dayal uygulamalara
yönlendirmektedir.
9. Program ba ms z ö renme becerisini geli tirmektedir.
10. Sistemin iyi i leyebilmesi için eski al kanl klar n
b rak lmas gerekmektedir.
11. Yeni program, içerik aç s ndan uygun bir programd r.
12. Program n ba ar l olmas için s n f mevcutlar n n
azalt lmas gerekmektedir.
13. Program ezberden uzak bir programd r.
14. Program n ba ar l olmas için derslikler ve laboratuarlar
yetersizdir.
15. Bu program ö rencilerin kendi etkinliklerini art rmaktad r.
16. Bu programdaki etkinliklere zaman yetmemektedir.
17. Program ba ms z ö renme becerisini geli tirmektedir.
18. Bu programda k lavuz kitaplar n olmamas sorun
yaratmaktad r.
19. Program s n f d nda e itim görme etkinliklerine yer
vermektedir.
21. Bu program bireysel farkl l klara dayal e itim
uygulamalar na a rl k vermektedir.
22. Bu program için dersler ile ilgili araç ve gereçleri
yetersizdir.
23. Program yeni bilgileri yap land rmay ve üretmeyi
amaçlamaktad r.
24. Okullarda çekilecek fotokopi sorununun çözümlenmesi
gerekmektedir.
25. Ö rencilerin aktif olarak derse kat lmas n sa lamaktad r.
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26. Ölçme ve de erlendirme ve dosyalamalara zaman bulmakta
güçlük çekilmektedir.
27. Ö rencilerin konular yorumlay p tahminde bulunmalar n
sa lamaktad r.
28. Program ö rencilerin ak l yürütme becerilerini
kazand rmaktad r.
29. Programda baz konular n nas l i lenece i bilinmemektedir.
30. Program ö rencilerin kendilerini ifade etme becerisini
geli tirmektedir.
31. Bu program ö rencilerin özgüvenini artt rmaktad r.
32. De erlendirmeler çok ayr nt l ve zor oldu u için uygulama
çok zaman almaktad r.
33. Ö rencilerin sosyalle mesi için genel ve aç k oturumlar
yap lmakta
34. Ö renciler yeni programdan memnun kalmaktad r.
35. Baz materyaller tüm ö renciler taraf ndan
getirilememektedir.
36. Program ö rencilerin problem çözme becerilerini
geli tirmektedir.
37. Bu program ö rencinin bilgilerini daha kal c k lmaktad r.
38. Program bütün ö rencilere hitap etmiyor.
39. Ö rencilerin bir gruba ait olma duygular n
geli tirmektedir.
40. Ö rencilerin kendi aralar nda ileti im kurmalar n
sa lamaktad r.
42. Ö rencilerin becerilerini uygulama ortam sa lamaktad r.
43. Ö rencilerin ö retmenden ba ms z ö renebilme
duygular n geli tirmektedir.
44. Kitaplar n fazla olmas ndan kaynaklanan çanta sorunu
ya anmaktad r.
45. Ö rencilerin hayata dönük ve aktif olmalar n
sa lamaktad r.
46. Ö rencilerin haz rc l ktan ara t rmaya yönlendirmektedir.
47. Programda çal ma kitaplar yetersizdir.
48. Yeni programa ö rencilerin ho una gidip okula zevke
gelmelerini sa lamaktad r.
49. Yeni program ö retmen ve veli aras nda bilgi al veri i
sa lamaktad r.
50. Proje ve çal malar kesinlikle yeti tirilememektedir
51. Bu program ö retmeni teknolojiyi kullanmaya
yöneltmektedir.
52. Bu programda ö retmenin yard mc kitaplarla
desteklenmesine önem verilmektedir

53. Programda de erlendirme gözlem formlar
sadele tirilmelidir.
54. Bu program dersliklerin ö renim materyallerine önem
vermektedir.
55. Bu programda ö retimsel yaz l m deste i sa lanmaktad r.
56. Ö retmenlerin plan yazmaya giden zaman n ortadan
kald rmaktad r.
57. De erlendirme etkinlikleri ö retmenlerin çok zaman n
almaktad r.
58. Bu program ö rencilerin yaz l ve sözlü ifade becerilerini
geli tirmektedir.
59. Dersler gerçek hayat ili kilerine önem verilerek
i lenmektedir.
60. Programda dersler aras ndaki ili kilere önem verilmektedir.
61. Ara t rma imkan olmayan ö renci bu çal malardan
mahrum kalmaktad r.
62. Program her ö rencinin derse kat l m sa lamaktad r.
63. Bu programa göre konular basit ve somut olarak
verilmektedir.
64. Uygulamada zaman alan çal malara uygun ortam
yarat lmamaktad r.
65. Bu program özel yetenekleri olanlar ortaya ç karmaktad r.
66. Ö rencilere verilen çal malar, ö rencinin kendi çabas ile
yapamayaca türden olmaktad r.
67. Program pasif ö rencileri daha da pasif k lmaktad r.
68. Program ö renciye k rtasiye yükü getirmektedir.
69. Programda ö renciler ile bire bir ilgilenme
gerçekle ememektedir.
70. Programda kar la lan sorunlar çözmek için yetkili
mercilere ula lamamaktad r.
71. Ö rencinin program ba ar yla takip etmesi için bilgisayar
gerekmektedir.
72. Program n s nav sistemiyle örtü mesi gerekmektedir.
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