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ÖZET 

YENİ İLKÖĞRETİM 1., 2., ve 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ  PROGRAMININ 
UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 
TUNALI, Fadimana 

Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Mustafa USLU 

Kasım  2009, XV +158 sayfa 
 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında uygulanan yeni ilköğretim 

1.,2.,3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında karşılaştıkları sorunların ne 

olduğuna ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir.Bu araştırma 

tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmanın evrenini, Konya ili 

merkezindeki ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Belirlenen evrenin tümüne 

ulaşılması güç olduğundan random yöntemi ile Konya Büyükşehir sınırları 

içerisindeki üç ilçeden; Karatay ilçesinden 21, Meram ilçesinden 25 ve Selçuklu  

ilçesinden 29 ilköğretim okulu seçilmiştir. Belirtilen okullardaki yönetici ve 

öğretmen sayısı Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminden 

alınarak örneklem grubunun evreni temsil edebilme gücü tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Toplam 1893 (1.,2., ve 3. sınıf öğretmenleri) kişilik bu evreni 319 

kişiden oluşacak bir örneklem grubunun, 455 (yönetici) kişilik bu evreni 208 kişiden 

oluşacak bir örneklem grubunun 0.05 anlamlılık ve % 5 hoşgörü düzeyinde  temsil 

edebileceği (Balcı, 2004: 95) düşünülmüştür.Yöneticilere uygulanan ölçeklerin % 

86,15’i (179 kişi), öğretmenlere uygulanan ölçeklerin  % 93,69’u (300 kişi) 

değerlendirmeye uygun bulunmuş, toplam 479 tane ölçek değerlendirmeye 

alınmıştır.Araştırmada veri toplama araçları olarak Rençber (2007) tarafından 

geliştirilen “Yeni İlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri 

Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik 

ortalama, standart sapma uygulanmıştır. Alınan cevaplarda yöneticiler ve 

öğretmenlerin cevapları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için 

bağımsız örneklemler için t testi (Independent Samples T Testi) ile analiz edilmiştir. 

İkiden fazla grup karşılaştırıldığında ilişkisiz örneklemlerde tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA)  kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlı farkın bulunduğu durumlarda 

farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için çoklu karşılaştırma 

testlerinde (post-hoc test) Tukey testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında 
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öneriler geliştirilmiştir.Genel olarak, ilköğretim okullarında uygulanan yeni 

ilköğretim 1.,2.,3. sınıf hayat bilgisi programının uygulanmasında karşılaştıkları 

sorunlara ilişkin ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin görüşlerinin; X = 2,85 

ile “Kısmen Katılıyorum”  düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi, İlköğretim, Öğretim Programı, Öğretmen, 

Yönetici, Yapılandırmacılık 
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ABSTRACT 

THE PROBLEMS THAT ARE FACED WHİLE APPLİCATİON OF NEV 

PRİMARY EDUCATİON 1.,2. AND 3. CLASSES SCİENCE OF LİFE 

PROGRAM 

TUNALI, Fadimana 
Master of Arts Thesis 

Master thesis , Department of Educational Sciences 
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Mustafa USLU 

NOVEMBER  2009, XV +158 pages 

The aim of this research is: to determine the views of the director and 

teachers about the problems they faced while practicing the new primary school 

education 1., 2. and 3. classes life knowledge proramme applied in primary  scholls. 

This research is a descriptional study in a minute search model. Primary school in the 

centre of Konya are the base of this research. As it is difficult to reach the whole of 

the determined universe, in 3 districts of Konya city: 21 school form Karatay 

disctrict, 25 schools from Meram disctrict, 29 schools from Selçuklu disctricts are 

choosen by the use of randow method. The numbers of directors and teachers in 

these determined schools are taken from Konya Education Management Strategy 

Development Section. And studied to establish the power of representation of 

universe. Totally 1893 (1., 2. and 3. class tearchers) of this universe is performed 

sample group formed by 319 people; 455 (director) number of people are performed  

by sample group formed by 208 people with 0.05 sense and  % 5 tolerance. %86,15 

(179 person) of scales applied on directors; % 93,69 (300 person) of scales applied 

on teachers are suitable for evaluation, totally 479 scales are evaluated. In the 

research the scala of the views of teachers and managers in the problems faced 

during the application of the new primary school 1., 2. and 3. classes life knowledge 

lesson developed by Rençber (2007)  is used as data collction means. Percentage, 

frequency, aritmetical average, satandart deviation are applied in the analyring of 

datas in the research. In order to determine if there is a meanigful difference between 

the answers of managers and teachers t test fort he independent samples is used for 

analysing. Tuhen more than two groups are compered one way anova analyse is 

used. When there is a meaningful difference: in order to find in which groups the 

difference is between.Plural comparison test (post-hoc test) Tukey test is used. Offers 

are developed by the use of gained data. Generally, it is determined that the views of 
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teachers and managers in the problems faced during the application of the new 

primary school 1., 2. and 3 classes life konwledege lesson is by X = 2,85 “I partly 

participate level”. 

Key Words: Life Knowledge, Primary School Education, Education 

Programme, Teacher, Manager, Construct 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmaya ilişkin problem durumu, problem cümlesi, alt 

problemler, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, sınırlılıklar ve tanımlar yer 

almaktadır. 

1.1.Problem Durumu 

Eğitim ve öğretim işi programlı olarak yapılması gereken önemli bir iştir. 

Çünkü toplumların ideal olarak benimsedikleri eğitim hedeflerine ulaşabilmeleri, bu 

alandaki çalışmaları belli programlara uygun olarak sürdürmelerine bağlıdır. Aslında 

okulun eğitimin planlı, düzenli ve kontrollü bir süreç olması da önceden hazırlanmış 

programlarla sağlanmaktadır (Büyükkaragöz,1995:1). 

Çağdaş eğitimde program geliştirme, kendine özgü bir “araştırma süreci”dir. 

Bu süreç birbirini izleyen belli basamaklardan oluşur. Bu basamaklardan ilki, 

geliştirilecek olan “programın hazırlanması”dır. Onu, sırasıyla, hazırlanan 

“programın denenmesi (uygulanması)” denenen “programın değerlendirilmesi” ve 

değerlendirilen “programın düzeltilmesi” basamakları izler. Her basamak kendine 

özgü bir “araştırma evresi”dir. Bu evreler ardardına gelerek bir “araştırma dizisi” 

oluşturur (Büyükkaragöz,1995:69-70). 

Program geliştirme süreci dört temele dayanmaktadır. Bunlar; 

1. Toplumsal güçler, 

2. Bilimsel gelişmeler, 

3. Eğitim felsefesindeki değişmeler ve, 

4. İnsan gelişimi ve öğrenme süreci ile ilgili araştırmalar (Çepni2006:9).  

Program geliştirme en genel anlamıyla eğitim programlarının tasarlanması, 

uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler 

doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, 

program geliştirme süreklilik isteyen bir çalışmadır ( Erden,1993:4). 

Bir programın basılı bir materyal olarak değeri, ancak uygulamadaki başarısı 

ile ölçülür. Geliştirilmiş olan programın uygulanmasında çeşitli sorunlar ortaya 

çıkabilir. Ortaya çıkan bu sorunların giderilmesinde mevcut araştırma sonuçlarından 



 2

yararlanılabileceği gibi , söz konusu problemler ile ilgili araştırmalar da yapılabilir. 

Dolayısıyla; bu araştırmalar da program geliştirme sürecinin bir parçası olur. Eğitim 

programlarının uygulanması sürecinde, mevcut programın daha iyi hale getirilmesi 

için yapılan her türle etkinlik program geliştirme çabası olarak değer kazanır 

(Uşun,2006:50-51). 

Eğitim programları yalnızca okulda düzenli çalışmayı değil, aynı zamanda da 

yaşama ve öğrenme koşullarını geliştirmeyi amaç edinir. Bu sebeple, eğitim 

programları, bir taraftan toplumun problemleri ve gereksinimleri, diğer taraftan da 

çocukların ve gençlerin problemleri, ilgileri, gelişim özellikleri ve ihtiyaçları esas 

alınarak geliştirilmektedir ( Varış,1978:24).  

Eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi, oldukça karmaşık bir 

problemin çözülmesine benzetilebilir. Yüzyıllar boyunca insanoğlu, program 

geliştirmenin bilimsel bir konu olduğunu düşünmemiştir. Çağın gereklerinin artması, 

insanoğlunun öğrenmesi gereken alanların fazlalaşması ve çağın donanımlı bireylere 

daha iyi yaşanabilir olacağı fikri, programların üzerinde hassasiyetle ve uzmanlarınca 

durulması gerektiğini göstermiştir. Özellikle Türkiye’de 1990’lı yıllara gelindiğinde 

Milli Eğitim Bakanlığı program geliştirme ve ölçme değerlendirmeye ayrı bir önem 

vermeye başlamıştır ( İnan, 2006:15) 

Eğitimde niteliğin geliştirilmesi, eğitim kurumlarının en önemli uğraşlarından 

biri olmuştur. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında tüm eğitim faaliyetleri önceden 

hazırlanan bir program çevresinde yürütülür. Kurumda bireye hangi davranışların 

nasıl kazandırılacağı eğitim programlarında yer alır. Bu nedenle eğitimim niteliği 

büyük ölçüde uygulanan programa bağlıdır. Uygulanan programların aksaklık ve 

eksiklikleri giderildikçe, toplumdaki ve bilim alanındaki değişmelere göre yeniden 

düzenlendikçe, diğer bir deyişle, program geliştirildikçe eğitimin niteliğinin de 

artması beklenir.  

Eğitim programı gelişi güzel geliştirilemez. Programları daha etkili hale 

getirecek doğru kararların alınabilmesi, bu kararların dayanaklarının bilimsel 

çalışmalarla araştırılmasına ve uygulamaların değerlendirilmesine bağlıdır 

(Erden,1998:2). 

Her programın uygulanmasında bir takım sorunlar ortaya çıkabilir, 

problemler belirebilir. Ortaya çıkan problemlerin çözümünde, o konuda,  
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a) Varsa mevcut araştırma raporlarından faydalanılır. 

b) İşbirliği ile aksiyon araştırmaları yapılır.  

Eğitim programların uygulanmasında en iyi sonuçları almak üzerinde yapılan 

faaliyetlerin tümü program geliştirme faaliyetleridir. Program düzenlerken ise, bir 

taraftan uygulamadan gelen problemleri nazara dikkate almakta, diğer taraftan 

araştırma, geliştirme ve öğrenci davranışlarında amaçların doğrultusunda değişiklik 

sağlayacak araştırma sonuçlarından yararlanılmaktadır (Varış,1978:21). 

Geliştirilip uygulama sürecine konulmuş olan bir öğretim programının 

etkililiğini anlamak ve uygulama sürecinin sonuçlarından program geliştirmeye 

sürekli dönüt sağlamak amacıyla programın değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

Uygulama sonuçları hakkında yeterli dönüt alınmayan  bir program yada öğretim 

süreci niteliğinden haberdar olmaksızın sürekli takip edilen bir program ya da 

öğretim süreci özelliğini kazanabilir (Taşdemir,2000:33). 

Program tasarısını planlama, uygulama, değerlendirme süreci, sonu olmayan 

bir faaliyetlerdir. Çünkü, kuramsal alanda program tasarısının dayanağı olan 

kaynaklar sürekli değişmektedir. Diğer taraftan, tasarlanan program ile yaşanan 

program arasında ki farklılık, program tasarısının dinamik bir yapıya sahip olmasını 

gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, tasarlanan bir programı olmuş bitmiş şekilde 

düşünmek daha başlangıçta sistemi değişme ve gelişmeye kapalı tutmaya ve 

statikleşmeye götürür. O halde, program sistemi ve sonuçta da eğitim sisteminin açık 

bir sistem olabilmesi için program tasarısının sürekli değişme ve gelişmeye açık 

olması gerekmektedir ( Çolakoğlu, 1988:2-3). 

Program değerlendirme, program tasarımı aşamasında verilen kararların 

değerlendirilmesi için bilgi toplama ve bilgileri yorumlama sürecidir. Program 

değerlendirme; öğretim sürecini ve öğretim kaynaklarını gözden geçirmek, 

karşılaşılan sorunları analiz etmek, öğrencilerin kazandıkları yeterlilikler ile 

programın amaçlarını ve iş hayatında bu görevde çalışan bireylerin niteliklerini 

karşılaştırarak programı geliştirmek için yapılır. Değerlendirmede; öğrencilere, 

öğretim yöntemlerine ve öğretim kaynaklarına, programın amaçlarına, mezunların 

başarılarına ve programdan tatmin olmalarına ilişkin veriler toplanmalıdır 

(Dogan,1997:29). 
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Değerlendirme sonuçlarına göre sisteme sürekli dönüt sağlamakla; böylece 

programın düzeltilmesi yapıldıktan sonra yeni programın uygulama kılavuzu 

hazırlanmakta ve program tanıtıldıktan sonra ülke genelinde uygulamanın 

yaygınlaştırılmasına gidilmektedir. Bu şekilde program geliştirme çalışmalarının 

sürekli, araştırma ve gelişmeye açık bir süreç olduğu ön plana çıkarılmaktadır. 

Program geliştirme çalışmalarında sürekliliği sağlamak için her okulda ve il 

merkezinde bir araştırma-geliştirme (AR-GE) merkezinin kurulması önerilmektedir. 

AR-GE birimlerinin etkili çalışmasıyla, eğitim hizmetinin niteliğinin artacağı 

öngörülmektedir (Demirel,2007:64). 

İlköğretim okullarında (1–5) kazandırılan bilgi ve becerilerin bir yandan 

bireyin hayata atıldığı zaman kendisi ve toplum için daha üretken ve verimli olmasını 

sağlarken diğer yandan daha ileri eğitim kademelerindeki öğrenmenin temelini 

oluşturur. Özellikle eğitim olanaklarının sınırlı olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde toplumdaki tüm bireylerin en azından temel bilgi ve becerilerle donanımlı 

hale getirilmesi açısından ilkokulların eğitim sistemini oluşturan diğer eğitim 

kurumları arasında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu nedenle Türkiye’de 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra ilkokulların yaygınlaştırılması devletin temel 

eğitim politikalarından biri olmuştur ( Subaşı,2006:15-16).  

Geçen yüzyılın son yıllarından itibaren dünyada öğretim programı geliştirme 

alışmaları hızlanmış ve pek çok ülke köklü değişikliklere gitme ihtiyacı duymuştur. 

Eğitim ülkemizde de yansımasını bulmuş ve hayat bilgisi programı 2005 yılında 

yeniden düzenlenmiştir. (Kılıçoğlu, 2006:20). 

Türkiye’de de, özellikle yeni bir siyasi, ekonomik ve kültürel oluşum olan 

Avrupa Birliği’ne uyum amacıyla toplumsal yaşamda ve toplumsal sistemlerde 

oldukça kapsamlı değişimlerin gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu bir dönemde, 

eğitim basamaklarında yapısal düzenlemelerin yapılması ve bu düzenlemeler 

doğrultusunda eğitim programlarının geliştirilmesi gereksinimi vardır. 2005-2006 

öğretim yılından itibaren uygulanmaya konulan “Yeni İlköğretim Programı”nın bu 

gereksinime dayandırıldığı kuşkusuzdur. Bu çerçevede programın “öğrenci 

merkezli” ya da “yapılandırmacı” yaklaşımdan hareketle etkinlik temelli, öğrencinin 

öğrenme sürecine aktif olarak katılmasını amaçlayan, dersler arası yatay ve dikey 

ilişkileri dikkate alan, sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme deneyimlerini bütünleştirmeye 

önem veren bir anlayışla geliştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu özellikler 
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dikkate alındığı zaman “yeni” programın, ilköğretim düzeyindeki eğitime önemli 

katkılar getirme potansiyeli olduğu söylenebilir. Ancak, bu programın hazırlanması 

aşamasında, program geliştirme süreci ve ilkeleri yönünden önemli eksiklerin olduğu 

ve uygulamada ciddi sorunların yaşandığı da bilinen bir gerçektir ( Gömleksiz ve 

diğerleri, 2006).  

İlköğretimde ilk üç sınıfta okutulan ve çocuğun çevreye uyumunu ve 

gelişmesini sağlayan Hayat Bilgisi dersinin mevcut  gelişmeler ışığında 

değerlendirilmesi önemlidir. Hayat Bilgisi dersinin amacına ulaşması, programın 

bütün öğeleriyle bireysel, toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 

düzenlenmesine bağlıdır. Hazırlanan programların gelişmeler ve yapılan 

değerlendirmeler ışığında sürekli yenilenmesi gereklidir (Demir Baysal,2008:1).. 

1.2. Problem Cümlesi 

Yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında 

karşılaşılan sorunlara ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin ne olduğu bu 

araştırmanın problemi olarak seçilmiştir.  

1.3. Araştırmanın Amacı 

Bütün dünyada eğitimin değişimi ve gelişimi sürekli devam etmektedir. 

Türkiye’de de değişim ve gelişim sürecinde 2004-2005 eğitim öğretim yılında pilot 

okullarda, 2005-2006 eğitim öğretim yılında bütün okullar da yeni ilköğretim 

programı uygulanmıştır.   

Program uygulanırken çeşitli sorunlar çıkabilir. Bu sorunları tespit edip 

ortadan kaldırılabilmesi için programı uygulayıcıların görüşlerine başvurmak 

gerekmektedir. Programın uygulayıcısı olan öğretmen ve yöneticilerin görüşleri 

doğrultusunda belirlenen aksaklıklar ve eksiklikler giderilerek program 

geliştirilmelidir. 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında uygulanan yeni ilköğretim 

1.,2.,3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında karşılaştıkları sorunların ne 

olduğuna ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Bu amacı 

gerçekleştirmek için şu alt problemlere cevap aranmıştır.  
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1.4. Alt Problemler 

1. Yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının          

uygulanmasında karşılaşılan yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve içerik 

kaynaklı, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme kaynaklı sorunlara ilişkin 

yönetici ve öğretmenlerin görüşleri nelerdir?  

2. Yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının 

uygulanmasında karşılaşılan; yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve 

içerik kaynaklı, öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme kaynaklı sorunlara 

ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri;  

a. görev unvanı,  

b. cinsiyet,  

c. okutulan sınıf,  

d. istihdam durumu,  

e. yaş,  

f. kıdem,  

g.mezun olunan okul değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 

1.5. Araştırmanın Önemi  

Dünya da meydana gelen birçok değişime parelel olarak eğitim sisteminde de 

değişimler meydana gelmiştir. Türkiye’de de 2004-2005 eğitim öğretim yılında pilot 

okullarda, daha sonra tüm okullarda yeni bir öğretim programı, Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından uygulamaya başlamıştır. Yeni ilköğretim programı uygulama 

aşamasında bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunları tespit etmek ve 

sorunları gidermek için  eğitim içinde görev alan herkese görev düşmektedir. 

Program hakkında eğitim içinde görev yapan uzmanlığı olan kişilerden görüş 

alınmalıdır. Programın bire bir  izleyebilen yöneticiler ve uygulayıcı öğretmenler 

program hakkında görüşleri oluşmuştur. Bu görüşler programın gelişimi  açısından 

çok önemlidir.  

Bu araştırma da 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanan hayat 

bilgisi dersi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunları tespit etmek için 

yönetici ve öğretmen görüşlerine başvurulmuştur. Hayat bilgisi dersi programında 
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uygulama esnasında çıkan sorunların giderilmesi ve hayat bilgisi programının 

geliştirilmesi için yol gösterici olacaktır. 

1.6. Sınırlılıklar 

Araştırma, 2005–2006 Eğitim-Öğretim Yılında tüm yurtta ilköğretim 

okullarında uygulamaya konan yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi 

programı ile sınırlıdır. 

Araştırma, 2008- 2009 Eğitim-Öğretim Yılında, Konya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü bünyesinde görev yapan  Konya ili merkez Karatay, Meram ve Selçuklu 

ilçelerinde bulunan ilköğretim okulu müdür ve müdür yardımcıları ile bu okullarda 

görev yapan 1.,2. ve 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi okutan sınıf öğretmenlerinin 

görüşleri ile sınırlıdır. 

Araştırma, yönetici ve öğretmenlerin kendilerine yöneltilen 39 anket sorusuna 

verdikleri cevaplarla ve anket sorularında yer alan ifadelerle sınırlıdır. 

1.7. Tanımlar 

Eğitim Programı: Öğretim-öğrenme süreçlerini kapsayan öğretim programı 

ve öğretim programı dışındaki faaliyetlerin programlarının tümüdür (Küçükahmet, 

1999:9). 

Hayat Bilgisi: Bireylerin kendilerini, içerisinde yaşadıkları çevreyi ve diğer 

toplumları tanıyarak kanaat geliştirmesini sağlayan bilim dalıdır. 

Ders programı: “Öğretim programlarında yer alan bilgi kategorilerinin 

disiplinlerin ve faaliyet alanlarının, eğitim amaçları ile ilişkili olan özel amaçlarını 

gerçekleştirmeleri için,  öğretim ilkelerini, konuların alt kategorilerini ve 

değerlendirme esaslarını içeren ve eğitim öğretim programlarındaki esasları öğrenci 

davranışına dönüştüren program” (Varış, 1978:17–18) olarak tanımlanabilir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde, araştırma ile ilgili kuramsal açıklamalar ve bu alanla ilgili 

yapılan araştırmalar yer almaktadır. 

2.1.Giriş 

İlköğretim eğitim sisteminin temel taşıdır. Bu eğitim kademesinde bireylere 

toplum içinde diğer üyelerle uyum içinde yaşamaları ve yaşamlarını daha iyi bir 

biçimde sürdürmeleri için gerekli olan temel bilgi ve beceriler 

kazandırır(Fidan,Erden,1998). 

Hayat bilgisi doğal ve toplumsal gerçekle kanıtlamaya dayalı bir bağ kurma 

süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak tanımlanabilir 

(Sönmez,1999). 

Hayat bilgisi dersinde çocuğa- içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel 

çevreyi inceleterek- daha küçük yaşlardan başlayarak, çevresi ve çevre sorunları 

hakkında doğru ve sağlam bilgiler ile çevreye uyumda iyi alışkanlık ve gerekli 

becerileri öğretmek amacı ön planda yer almaktadır. Bu derste konular çocuğun 

çevresinden alındığı için daha anlamlıdır (Binbaşıoğlu,2003) 

Hayat bilgisi gerçeğin öğretimidir. Gerçeği uymayan ve gerçek olmayan 

bilgiler bunun konusu olamaz. Hayat bilgisi ilköğretiminin birinci kademesinin 

belkemiğidir. Buna göre çoğunu “ana dili, kalbi, sosyal bilgiler kasları, fen dersleri 

de beynidir” diyebiliriz. Diğer dersler teşhir, ifade ve temsil görevlerini bu derste 

alırlar. Çünkü hayat bilgisi bir yaşama, bir deneme, bir gözlem ve iş dersidir. Bu 

sebeple hayat bilgisi dersi birinci kademe derslerine birlik ve bütünlük ruhu 

kazandırır. Hayatımızın bütün ruhsal kuvvetlerimizi harekete geçirerek, üzerimizde 

derin izlenimler bırakan bir faaliyet şeklidir. Yaşanılarak kazanılan bilgiler hayat 

boyunca devam eder ve unutulmaz. Onun içinde, hayatın asıl değeri de 

buradadır(Güngördü,2001). 

2.2.Programın Vizyonu 

 “2005 ilköğretim 1. 2. ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretimi 

programının temel hedefi ve vizyonunun; Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını 

benimsemiş, temel demokratik değerlerle donanmış, bireysel farklılıkları ne olursa 
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olsun, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme 

becerileri gelişmiş; yasam boyu öğrenen ve insan haklarına saygılı, mutlu Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmek olduğu ifade edilmiştir ( Uğur,2006). 

Hayat Bilgisi dersi ailesinden ayrılarak okula gelen çocuğu topluma 

alıştırmak; kendisini, çevresini tanımasına yardımcı olmak için öğretilen bir derstir. 

Öğrenciler için ilköğretimin birinci kademesinde ilk üç sınıf için öğretilen en önemli 

derstir. Öğrencilere üst öğrenmeler için iyi bir zemin hazırlama Hayat Bilgisi 

dersinin verimli islenmesi ile mümkündür (Yıldırım,2006,s:17 ). 

Hayat  Bilgisi dersiyle toplumsal, doğal, kültürel ve düşünsel tüm değerler 

bir araya getirilmiştir. Çocukların yaşamı bütün olarak algılamaları nedeniyle 

programda amaçlar ve davranışsal amaçlar bu duruma göre düzenlenmiştir. Yaşama 

uyum sağlamış bireyler yetiştirmek Hayat Bilgisi dersinin amaçları arasındadır. Bu 

amaçlara göre Hayat Bilgisi dersi, ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflarda çocukların 

yaşama uyum sağlamaları ve yaşamı algılamaları sürecinde önemli bir mihver 

derstir. Hayat Bilgisi dersinin genel amaçlarında öğrencilerin, Türk milletinin bireyi 

olmaktan gurur duyan, ülkesini seven ve ülkesinin sorunlarına duyarlı olan bireyler 

olması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin 

çevresini tanıyan, koruyan, ülke ve dünya olaylarını izleyen bireyler olması 

beklenmektedir. Hayat Bilgisi dersinde, öğrencilerin, aile yaşamının anlamını ve 

bunun toplumsal yaşamdaki rolünün önemini bilmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. 

Bu amaçla, bunu sağlayacak bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması 

desteklenmektedir. Öğrencilerin, demokratik bireyler olmalarında temel demokratik 

bilgilerin kazandırılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bunun yanında, 

öğrencilerin olayları eleştirel bakış açısıyla değerlendirmelerinin sağlanması 

istenmektedir. İnsanları seven birer birey olmalarının gerektiği amaçlarda 

vurgulanmaktadır. Hayat Bilgisi dersinin genel amaçlarının da, ilköğretimin 

amaçlarına benzer biçimde her bir öğrencinin bireysel ve toplumsal olarak 

kazanması gerekenleri vurguladığı söylenebilir(Şimşek,2005:20). 

Bu programın vizyonu, hayat bilgisi dersinde ayrılan zamanı büyük bir 

bölümünde öğrencilerin kendi girişimleri ile gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin 

öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol göstereceği 

etkinlikler aracıyla,  
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• Öğrenmekten keyif alan, 

• Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, 

• Kendini,milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, 

• Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilerle, yaşam 

becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, 

• Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek, 

• Mutlu bireyler yetiştirmektir ( Öğülmüş,2005). 

2.3.Programın Temel Yaklaşımı ve Yapısı 

Geleneksel eğitim sisteminde, öğretmen öğrencilere neyi, ne zaman ve nasıl 

yapacaklarını söyler. Öğrenciler de bu konuda öğretmene güvenirler ve dolayısıyla 

öğrenme sürecine karar alıcı rolde katılmazlar. Öğretmen öğrencilerin olumlu 

davranışlarını övmek yerine, yanlışlarını düzeltmeye çalışır. Sürekli olarak 

yanlışların söylenmesi, öğrencilerin kendilerine güven duygularını azaltır. 

Öğrenciler kendi hatalarını göremez ve bu hatalardan sonuç çıkaramazlar. Kendileri 

için düşünemezler. Öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda uygulamaya koyamazlar 

(Ünver, 2003: 2). 

Geleneksel eğitim anlayışında öğrenciler boş bir levha olarak kabul 

edilmektedir. Okula gelen birey, burada yeni bir şekil kazanmaktadır. Oysa öğrenci 

asla boş bir levha değildir. Ailesinden ve çevresinden aldığı bilgi ve belirli 

donanımlarla okula gelmektedir. Okulda edindiği öğrenmeler hem alt öğrenmelerde 

edindiği bilgiler hem de okul öncesi dönemlerde edindiği öğrenmelerin üzerine 

yapılandırılır. Her bireyin ön öğrenmeleri farklıdır. Bu da doğal olarak her bireyin 

yapılandırdığı bilgilerin de kendine özgü olduğu gerçeğini ortaya çıkarır. Özellikle 

ilköğretim 1,2,3. sınıfta Hayat Bilgisi dersinde öğrenciye verilmeye çalışılan bilgiler 

öğrencinin yaşadığı çevrede mevcut olan durumlardan seçilir. Öğrenci sosyal bir 

varlık olmayı, vatanına milletine saygıyı, ailesine vermesi gereken önemi, zaman 

algısını vb. konuları bu dersin içerisinde öğrenir. Öğrenci bilgileri kendi yasam 

süzgecinden geçirerek özümser ve anlamlandırır ( Yıldırım,2006:16). 

Hayat bilgisi dersi yapılandırmacılık temeline dayanmaktadır.  Derste 

öğretmenin sözel açıklamalar yaparak ya da işlemleri veya davranışı öğrencilere 

göstererek onlara bilgi ve beceri öğretmeye çalışmasını içeren yaklaşım yerine, 
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yapılandırmacı anlayışla çeşitli etkinlikler üzerinde düşünmeleri, öğretmenlerin de 

bu süreçte öğrencilere yardımcı olmaları amaçlanmaktadır (Karabıyık, 2006:8). 

Yapısalcı kurama göre öğrenme, bireyin zihninde oluşan bir iç süreçtir. Birey 

dış uyaranların edilgen bir alıcısı olmayıp, onların özümleyicisi ve davranışların 

aktif katılımcısıdır. Bilgiler insan zihnine aynen taşınarak depolanmaz. Ayrıca insan 

zihni de tüm bilgilerin depolandığı boş bir depo değildir. Yapısalcı kuram tüm 

öğrenmelerin zihinde ki bir yapılandırma sonucu oluştuğu üzerine temellenir bu 

varsayım uyarınca bireyler öğrenilecek öğeleri daha önce öğrendikleri ile 

zihinlerinde ilişkilendirerek yapılandırırlar. Yapılandırma sürecinde birey zihninde 

bilgi ile ilgili anlam oluşturmaya ve oluşturduğu anlamı kendisine mal etmeye 

çalışır. Bir başka deyişle bireyler öğrenmeyi kendilerine sunulan biçimi ile değil 

zihinlerinde yapılandırdıkları biçimi ile oluştururlar (Yaşar,1998). 

Yeni Hayat Bilgisi dersi öğretim programında temelde “yapılandırmacı” 

yaklaşımın kuramsal olarak benimsendiği ve açıkça ifade edildiği gözlenmiştir. 

Programın çocuk merkezli olduğu, öğrencinin bakış açısının esas alındığı, ezberleme 

yerine aktif katılım yoluyla öğrenmenin, öğrencinin ihtiyacı olan ve sürekli 

yenilenen bilgiyi öğrencinin yapılandırmasının önemi, bireyin yaşam kalitesini 

artıracak temel becerileri kazanmanın, yetenekleri ve kişiliği geliştirmenin önceliği, 

dersin zevkli ve eğlenceli olması ve yaşamın ve insanın bütünlüğüne paralel olarak 

olguların da bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınmasının gereği üzerinde 

durulmaktadır. Programda ürün kadar sürecin ve değerlendirme ile öğrenme-

öğretme sürecinin birlikte ele alınmasının önemi üzerinde durulmaktadır. Bir önceki 

programda özellikle dikkati çeken yaklaşım, programın hedef ve davranış ifadeleri 

ile gözlenen davranışçı yaklaşımdır.  

Program davranışçı program geliştirme ilkelerine göre ve teknik özelliklere 

dikkat edilerek hazırlanmıştır. Ancak davranışçı bir yaklaşım için gözlem ve ölçme 

açısından çok zor olan duyuşsal alanın yüksek oranda kapsanması da dikkat 

çekicidir. Bu programda davranışçı yaklaşımla önceden öğrenciler için belirlenmiş 

istendik vatandaşlık becerileri belli adımlarla öğrencilere aktarılmaktadır. Diğer bir 

deyişle hayat bilgisi öğretiminde vatandaşlık için gerekli olan bilgi/kültür aktarımı 

yaklaşımı ağır basmaktadır.  
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Öğrencinin içinde yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlayıcı bilgi, 

tutum ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak programın uygulanmasıyla 

ilgili esaslar altında “her öğrenci ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve öğrenme kapasitesi ile 

kendine özgü bir varlık olduğundan, eğitim ve öğretimde başlangıç noktası onun 

hazırbulunuşluk seviyesi olmalıdır” ve “öğrencinin derse katılımı ve yaparak, 

yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır” gibi ifadelerle  öğrenci merkezli özelliklere de 

göndermeğe yapıldığı gözlenmiştir (Aşkar ve diğerleri,2005). 

Hayat Bilgisi dersi çocukların hayata hazırlamayı amaçlayan bir derstir. 2004 

Hayat Bilgisi ders programı Türk Milli Eğitiminin  genel amaçlarını 

gerçekleştirmeyi ve onları hayata hazırlamak için öğrencilerin yaşam becerileri ve 

kişisel nitelikleri kazanmalarının yanı sıra haklarını ve sorumluluklarını bilen iyi bir 

birey ve vatandaş olarak yetiştirilmelerini amaçlamaktadır ( Öğülmüş, 2004). 

Yenilenen hayat bilgisi programında, 

• Çocuğun öğrenme sürecinde aktif ve ezbercilikten uzak olması, 

• Eğlenirken öğrenmesi, 

• Yaşamı için gereksinim duyacağı bilgi ve becerilere  öncelik vermesi 

ve bunlara kendisinin ulaşması, 

• Bireyin her yönüyle geliştirilmesi ilkeleri benimsenmiştir 

(Karip,2005).  

2.3.1.Kazanımlar 

Kazanım, öğretme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar 

sayesinde öğrencide görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir (Öztürk 

ve Elbistan,2007:12).  

  Programda öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmaları, olumlu 

kişisel nitelikler geliştirmeleri ve Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerine temel 

olacak bilgileri kazanmalarına fırsat yaratmak amaçlanmıştır. Bunu sağlamak için 

belirlenen temalarla bütünleştirilecek şekilde “kazanımlar” oluşturulmuştur. 

Kazanımların belirlenmesinde konu bütünlüğünden çok beceriler göz önünde 

bulundurulmuştur. Kazanım ifadeleri çocukların gözlenebilir davranışları, bilgi, 

beceri, tutum ve değerleri içermektedir (MEB, 2005, s. 12–13). 
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Bir dersin kazanımları, o dersi alan öğrenciye kazandırılmak istenen yeni 

davranışlar ya da öğrencinin önceki  davranışlarında oluşturulmak istenen 

değişikliklerdir (Yılmaz & Sünbül, 2004:72). 

Programın birinci boyutu olan hedefler, dikey ve yatay olmak üzere iki 

aşamada ele alınmalıdır. Dikey boyutta hedefler uzak, genel ve özel hedefler olarak 

belirlenir. Yatay boyutta ise aşamalı olarak üç alanda sınıflandırılmaktadır. Bunlar 

bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlardır (Demirel, 2000:31). 

Hayat bilgisi programında çocukların temel yaşam becerilerinin yanı sıra, 

olumlu kişisel nitelikler geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak çocukların 

“sosyal bilgiler” ve “fen ve teknoloji” derslerine temel oluşturacak nitelikte bilgilere 

de sahip olmaları da beklenmektedir. Dolayısıyla programda bu öğeler ( öğrencilerin 

temel yaşam becerileri ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmak, 

“sosyal bilgiler” ve “fen ve teknoloji” derslerine temel oluşturacak bilgiler 

kazanmalarına fırsat yaratmak), belirlenen temalarla bütünleştirilecek şekilde 

“kazanımlar” oluşturulmuştur (Öztürk ve Elbistan,2007:20).  

Hayat bilgisi dersi programında çocukların temel yaşam becerilerinin yanı 

sıra, olumlu kişisel nitelikler geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak 

çocukların sosyal bilgiler, fen ve teknoloji derslerini temel oluşturacak nitelikte 

bilgilere de sahip olmaları beklenmektedir. Dolayısıyla programda bu öğeler 

(öğrencilerin temel yaşam becerileri ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine 

yardımcı olmak, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerine temel oluşturacak 

bilgiler kazanmalarına fırsat yaratmak), belirlenen temalarla bütünleştirilecek 

şekilde “kazanımlar” oluşturulmuştur. Kazanımlar çocukların doğrudan 

gözlenilebilir davranışlarının yanı sıra, bilgi, beceri, tutum ve değerleri de içeren 

ifadelerdir.  Kazanımlar belirlenirken konu bütünlüğünden çok, beceriler esas 

alınmıştır. Programda yer alan kazanımların, öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek 

etkinlikler aracılığıyla elde edilmesi söz konusudur (Yetkin ve Daşcan , 2008; 301). 

Eğitim-öğretim faaliyetleri, tesadüflerden uzak planlı etkinlikler sürecidir. 

Bu süreç öncelikle cevaplandırılması gereken “eğitimin amaçlarının neler olduğu” 

sorusudur. Eğitimin amaçlarını bilişsel, duyuşsal ve devinimsel alanın farklı 

basamaklarında olabilir. İkinci olarak cevaplandırılması gereken soru, belirlenen 
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amaçlarının nasıl ne ile ve nerede, hangi süre içerisinde birer davranış haline 

getireceği sorusudur ( Uşun, 2006:136). 

2005 ilköğretim 1., 2. ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı da 

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Hayat Bilgisi Özel İhtisas 

Komisyonu tarafından geliştirilmiştir. Bu program, ilköğretim okulu 1., 2. ve 3. 

sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin, 2005 ilköğretim 1,2 ve 3. Sınıflar Hayat 

Bilgisi Dersindeki kazanımlarını, bu kazanımlara hangi temalar çerçevesinde ve 

hangi öğrenme-öğretme durumlarında erişebileceklerini, Öğrenme-öğretme 

sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir (MEB Program, 

2005: 6). 

2.3.2.Öğrenme – Öğretme Süreci 

Program içeriği nasıl öğretelim sorusuna cevap veren öğe(boyut) öğretim 

süreçleridir. “Programın bu bölümü öğretim (öğrenme-öğretme) süreçleriyle, geçerli 

eğitim yaşantılarının kazandırılmasıyla ilgilidir. “Öğretim süreçleri belli bir zaman 

diliminin içeriğinin (eğitim yaşantılarının) öğrenilmesi-öğretilmesi için yapabilecek 

her türlü etkinliği ifade eder (Kemertaş,2003:23).  

Günümüzde öğrenme-öğretme süreci ile ilgili olarak yeni yaklaşımlar ortaya 

çıkmıştır. Bilginin yarılanma  süresinin 4 yıl gibi oldukça kısa sürelere inmesi ve 

dolayısıyla mevcut bilgilerin hızla eskimesi nedeniyle çocuklara bilgi aktarma 

yaklaşımının önemi azalmıştır. Öğrenme-öğretme süreci çocukların bilgilerini 

sürekli olarak güncelleyebilme becerilerinin gerçekleştirmesi daha önemli hale 

gelmiştir. Buda öğrencilerin aktif olduğu yöntemlerle gerçekleştirmek 

gerekmektedir. Öğretmenlerin temel rollerinden biri, öğrencilere bu anlayışa uygun 

öğrenme-öğretme ortamları hazırlamaktır ( Öztürk ve Elbistan,2007:32).  

Yapısalcı anlayışın uygulandığı eğitim ortamları, bireylerin öğretme 

sürecinde daha fazla sorumluluk almalarını ve etkin olmalarını gerektirir. Çünkü 

öğrenilecek öğelerle ilgili zihinsel yapılandırmalar daha öncede belirtildiği gibi 

bireyin bizzat kendisi tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle yapısalcı eğitim 

ortamları bireylerin çevreleriyle daha fazla etkileşimde bulunmalarına dolayısıyla 

zengin öğrenme yaşantıları geçirmelerine olanak sağlayacak bir biçimde düzenlenir. 

Bu tür eğitsel ortamlar sayesinde bireyler, zihinlerinde daha önce yapılandırdıkları 

bilgilerin doğruluğunu sınama yanlışlarını düzeltme ve hatta önceki bilgilerden 
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vazgeçerek yenilerini koyma fırsatı elde edilir. Yapısalcı kuramın uygulandığı 

eğitim ortamlarında, genelde, öğrencilerin öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk 

almalarına ve etkin olmalarına olanak sağlayan işbirliğine dayalı öğrenme gibi 

öğrenme yaklaşımlarından yararlanılır (Yaşar, 1998). 

Programda dengenin sağlanması için, düzenlemede bilginin sistematik 

kategorileri kullanılmalıdır. Etkili öğrenmeyi gerçekleştirmek için bilgi, öğrenme 

teorileri, öğrenme ve kullanma amaçları dikkate alınarak sistemleştirilmeli ve çeşitli 

kategorilere ayrılmalıdır. En kısa zamanda, en kolay ve etkili öğrenilecek; sonra da 

tabii ve sosyal şartlarda kullanılacak, bilgiler öncelikle ele alınmalıdır 

(Saylan,1995:103). 

Hayat bilgisi bir gözlem, yaşama, iş ve deney dersidir. Bu derse öğrencilerin 

eşya ve olaylarla bizzat karşı karşıya gelmekte, bunları yaş ve seviyelerine uygun bir 

şekilde incelenmesine yol açacaktır. Dersin konusu, çocukları doğrudan doğruya 

duyu organlarına hitap edilen yakın çevreleridir. Birinci ve ikinci sınıflarda çocuğun 

en yakın çevresi olan ev, okul, mahalle veya semt, üçüncü sınıflarda bütün şehir ve 

köy üzerinde durulur( Güngördü, 2001). 

Hayat bilgisi dersinde etkinlikler, kazanımlara ulaşmada önemli bir araçtır.   

Programda yer alan kazanımlar, öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler 

aracılığıyla elde edilecektir. Öğrenme sürecinde öğrenciler, etkinliklerle aktif 

kılınarak becerilere ulaştırılacaktır (Yiğit,2007:10). 

Öğretmen, öğrencinin hedef davranışları kazanabilmesi için gerekli 

yaşantıları geçirmesini sağlayacak biçimde çevresini hazırlar, düzenler  ve ayarlar. 

Öğrencinin istenilen yaşantıları geçirebilmesi için gerekli dış koşullar iç koşullara 

göre düzenlenip ayarlanır. Dış koşullar iç koşullara göre düzenlenip ayarlanırsa, 

öğrenci çevresiyle etkileşerek istenilen yaşantıları (Yılmaz ve Sünbül,2004:91). 

2.3.3.Ölçme ve Değerlendirme Süreci 

Değerlendirme, öğretim süreci ile ilgili kararları verebilmek için uygun olan 

verilerin toplanması ve yorumlanması sürecidir. Bu tanımdan üç sonuç çıkarmak 

mümkündür. Birincisi, değerlendirme sürekli bir süreçtir. Değerlendirme öğretime 

başlamadan önce başlar, öğretim esnasında ve öğretim tamamlandıktan sonra sürer. 

İkincisi, değerlendirme süreci planlı bir faaliyettir. Değerlendirme, belirli bir amaca 

yöneliktir ve öğretimin etkililiğini ve verimini bulmaya yöneliktir. Üçüncüsü, karar 
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vermeye esas olacak verileri toplamak için değerlendirme doğru, güvenilir ve 

duyarlı ölçme araçlarının kullanılması gerektirir. Değerlendirme, öğretim nasıl 

ilerlediğini saptamak, sonucun ne olduğunu belirlemek ve öğretimin nasıl daha iyi 

yapılabileceğini göstermek için gerekli verileri toplamayı içerir(Doğan,1997:317). 

Değerlendirme eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır eğitim 

programlarının başarısı, öğrencilerde beklenen bilgi, beceri ve tutumların gelişip 

gelişmediğini ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. Bu nedenle ölçme ve 

değerlendirme eğitim-öğretimi sürekli izleyerek aksaklıkları zamanında tespit ve 

düzeltme şansı verir. Bu programda değerlendirme ile sadece öğrenme ürünü değil 

öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir. Bu programda değerlendirme, öğrencilerin 

ne bilmediklerini değil ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır ( Öğülmüş, 2004). 

Etkili bir öğretmen, sınav aracı hazırlama, sınav yapma ve birçok farklı 

becerilerin sentezine gerektiren sınavlar konusunda yeterli bilgi, beceri ve deneyime 

sahip olmalıdır. Öğretmenler, öğrenmenin doğasını, öğrencilerin dil becerilerini, 

ilgilerini, tecrübelerini vb. bilmeli, yani eğitimsel formasyona sahip olmalıdır. Onlar 

sınav prensipleri ve prosedürlerine başvurduğunda profesyonel yargılamayı 

yapabilmeli ve eğitim, sınav ve değerlendirme yöntemleri hakkında tekliflerde 

bulunabilmelidir. Çünkü aktif kararlara; eğitimin kalitesi öğretmenin bilgiyi 

toplamasına, yorumlamasına ve ilgili bilgiyi kullanmasına ve bunlara dayalı isabetli 

kararlar verebilmesine bağlıdır. Eğitim açısından isabetli karar verme; hedefleri ve 

onların davranışlarını belirleme, hedef davranışların hedef davranışların geliştirildiği 

kapsamı analiz etme, test maddelerini yani sınav soruları yazma, sınavı yapma, testi 

puanlama ve elde edilen puanları bir ölçüde veya ölçütlerle karşılaştırma, yani 

değerlendirme ve not verme şeklinde bir süreci gerektirir( Öztürk, 2003). 

Programda sadece ürüne değil, öğrencilerin öğrenme süreçleri de 

değerlendirilir. Değerlendirme, öğrencilerin ne bilmedikleri değil, neyi bildiklerini 

görmek ve sahip oldukları becerileri, günlük yaşamda kullanma ve 

uygulayabilmelerine katkıda bulunan bir araçtır. Program, her öğrencinin kendini 

farklı yansıtabileceği düşüncesiyle değişik değerlendirme araç ve yöntemleri 

kullanmayı önerir. Bu amaçla değerlendirmede, öğretmenlerin halen kullanmdıkları 

klasik ölçme araçları ( çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirmeli testler, yazılı 

yoklamalar vb. ) yanında, süreci değerlendirmek için;  
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• Performans değerlendirmesini, 

• Öğrenci ürün dosyası hazırlamasını, 

• Öğrencinin duyuşsal gelişmelerinin izlenmesi, 

• Derse yönelik tutum ve kendilerine güvenleri hakkında bilgi edinme için 

ölçekler (gözlem, görüşme vb.) kullanılmasını da öneriyor 

(Yetkin&Daşcan,2008;33). 

      Değerlendirme teknikleri öğrencinin tüm becerilerinin 

değerlendirilmesini sağlamalıdır. Aynı şekilde, bazı değerlendirme teknikleri de 

belli konular için daha uygundur. Bilgiyi edinme, kullanma, yorumlama gibi üst 

düzey becerileri ölçmede açık uçlu sorular daha etkili olabilir. Bu nedenle, 

değerlendirme öğrenme sürecinin gerekliliklerine uygun araçlarla yapılmalıdır. 

Hayat Bilgisi Dersi için hazırlanmış etkinliklere ve değerlendirme örneklerine yer 

verilmiştir. Temalardaki kazanımlara uygun değerlendirme araçlarını geliştirerek 

kullanılmalıdır. Örneğin, derslerin işlenişi sürecinde öğrencilerin yapılan etkinliklere 

katılma düzeylerini gözlemlemek için örnek olarak verilen gözlem formları aynen 

kullanılabileceği gibi değerlendirme ölçütlerine göre bazı ölçütler çıkarabilir ya da 

başka ölçütler eklenebilir (Uğur,2006:38). 

2.4. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 

Hayat bilgisi dersi programın da çocukların temel yaşam becerilerinin yanı 

sıra, olumlu kişisel nitelikler geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak 

çocukların sosyal bilgiler, fen ve teknoloji derslerine temel oluşturacak nitelikte 

bilgilere de sahip olmaları beklenmektedir. Dolayısıyla programda bu öğeler 

(öğrencilerin temel yaşam becerileri ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine 

yardımcı olmak, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerine temel oluşturacak 

bilgiler kazanmalarına fırsat yaratmak ), belirlenen temalarla bütünleştirecek şekilde 

“ kazanımlar”  oluşturulmuştur.  

Kazanımlar, çocukların doğrudan gözlenilebilir davranışlarının yanı sıra, 

bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren ifadelerdir. Kazanımlar belirlenirken konu 

bütünlüğünden çok, beceriler esas almıştır. Programda yer alan kazanımların, 

öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla elde edilmesi söz 

konusudur. Bu nedenle de öğrenme- öğretme etkinlikleri, bu programın en kritik 
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öğesidir. Programda kazanımların türüne ve niteliğine göre uygun ölçme araçların 

kullanılmasına izin veren bir yaklaşım benimsenmiştir. Programda hayat bilgisi dersi 

ile diğer derslerin kazanımları ve ara disiplinleri ait kazanımlar arasında da ilişkiler 

gözetilmiştir (Öğülmüş, 2005). 

Programda “birey”, “toplum” ve “doğa” olmak üzere üç ana öğrenme alanı 

belirlenmiş, değişim de bütün bu öğrenme alanlarını kuşatan daha genel bir boyut 

olarak düşünülmüştür. Hayat Bilgisi dersi için özellikle benimsenen toplu öğretim 

yaklaşımımın da bir gereği olarak bu öğrenme alanını aynı anda kuşatabilen üç tema 

belirlenmiştir (Öğülmüş, 2004). 

 

BİREY-TOPLUM-
DOĞA

- YAŞAM BECERİLERİ
- KİŞİSEL NİTELİKLER 
- ARA DİSİPLİNLER 
- DİĞER DERSLERLE 
  İLİŞKİLER 

OKUL HEYECANIM 

DÜN, BUGÜN, YARIN BEN
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DOĞA 

BİREY 
TOPLUM 

DOĞA 

 

 

İM EŞSİZ YUVAM   

 

Şekil 1: Hayat Bilgisi Programında Yer Alan Öğrenme Alanları ( Öztürk ve 

Elbistan,2007:20.) 

Programdaki tema adları; “ Okul heyecanım”, “ Benim eşsiz yuvam” ve “ 

Dün, bugün, yarın” olarak belirlenmiştir. Bu temalar yaşam becerileri ara disiplinler 

ve diğer derslerle ilişkilendirilmiştir.  Üç yıl boyunca aynı adlandırılmayla devam 

eden temalar, kazanımların pekiştirilmesini önceki öğrenme temellerinin üzerine 

yenilerini eklemesini ve belirlenmesini ve bunun uygulanmasını sağlamaktadır 

(Karip, 2005). 

2.5. Hayat Bilgisi Dersi Programında Yer Alan Temel Değişiklikler 

Hayat Bilgisi Dersinin ne zaman ve nerede başladığı kesin olarak 

bilinmemektedir. Ancak, insanoğlunun var olduğu andan itibaren hem fen, hem de 

sosyal bilimler eğitiminin başladığı bilinmektedir (Sönmez, 1999: 16). 
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Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar, ülkemiz ilköğretim kurumlarında 

yararlanılmak üzere hazırlanan program tasarılarının konu alanları merkeze alınarak 

düzenlendiği görülmektedir. Bazı alanların birleştirilerek geniş alanlar sekimde 

tasarlanmasıyla konu alam yaklaşımında yumuşama ve alanlar arası bütünleşme 

sağlanmakla birlikte, "1968 İlkokul Program" tasarısı hariç olmak üzere, tüm dersler 

arasında bütünleşme sağlanamamıştır. Ayrıca, İlköğretim 1-5 ile 6-8. sınıflardaki 

dersler arasında da bütünlükten çok fazla söz edilememektedir (Saylan,1999). 

Çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı 

tanımaları için tasarlanan Hayat bilgisi dersleri 1924, 1936, 1948, 1968, 1998 ve 

2004 ilköğretim programlarında yer almıştır. Hayat Bilgisi ders programı MEB 

Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı’nca oluşturulan Hayat Bilgisi özel ihtisas 

komisyonu tarafından geliştirilmiştir. Bu program, ilköğretim okulu 1,2 ve 3. 

sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin; hayat bilgisi dersindeki kazanımlarını, bu 

kazanımlara hangi temalar çerçevesinde ve hangi öğrenme-öğretme durumlarında 

erişebileceklerini, öğrenme-öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl 

değerlendirileceğini içermektedir ( Demir,2006,s:6). 

2005 yılı ortalarında Türkiye’de eğitim-öğretim ve program geliştirme 

alanında çalışanlar, “yeni ilköğretim müfredat programı” adı altında yapılan 

çalışmalarla karşı karşıya kaldılar. Bu programla ilgili düzlenmelerin resmi olarak 

ilk adresi Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gazetelere ve haber kanallarına vermiş 

olduğu bilgilendirmeler olmuştur. “Program reformu” adı verilen bu çalışmalar yeni 

bir program anlayışının getirilmesi, programın felsefesinin değiştirilmesi, hedeflerin, 

içeriğin ve yaşantıların yenilenmesi, programın düzenlenmesine ve uygulanmasına 

ilişkin modellerin değiştirilmesi, eğitim-öğretimde öğrenci merkezli yöntemlerin 

kullanılması, programda kullanılacak araç gereçlerin yenilenmesi ve programda yer 

alan değerlendirme araçlarının değişmesi baslıkları altında özetlenebilir (Güven ve 

Demirhan İşçan, 2006). 

2.6. Eğitim Programını Geliştirme 

Eğitim ve öğretim işi de programlı olarak yapılması gereken önemli bir iştir. 

Çünkü toplumların ideal olarak benimsedikleri eğitim hedeflerine ulaşabilmeleri, bu 

alandaki çalışmaları belli programlara uygun olarak sürdürmelerine bağlıdır. Aslında 
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okul eğitimin planlı, düzenli ve kontrollü bir süreç olması da önceden hazırlanmış 

programlarla sağlanmaktadır (Büyükkaragöz,1995).  

“Programların gelişmesi; uzman, öğretmen, öğrenci, veli, ders kitapları, araç 

ve gereçler, çevre koşulları gibi etkenlerin gelişmesine bağlıdır. Gelişmenin 

gerçekleşmesi için programla ilgili bütün bireylerin ve programdan etkilenen 

herkesin geliştirme sürecine katılması gerekir” (Varış 1978: 25). 

Program geliştirme,  gerek okul içinde ve gerekse okul dışında, milli eğitimin 

ve okulun amaçlarını etkinlikle geliştirmek ve gerçekleştirmek üzere düzenlenen 

muhteva ve faaliyetlerin, uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerle geliştirilmesine 

yönelmiş koordine çabaların tümüdür (Varış,1978:20). Bu yönüyle bakıldığında 

program geliştirme ne yalnızca eğitim uzmanının, ne öğretmenin ne de öğrencinin 

tek başına üstleneceği ve başarılabileceği bir süreç olarak gözükmemektir. Bunun 

başarılması ancak programla ilgili tüm ilgilerin bu sürece bir ekip halinde katılıp, 

ortak çalışması ile mümkün olacaktır. Bu yönüyle bakıldığında program 

geliştirirken; 

1- Eğitim uzmanı 

2- Öğretmen  

3- Öğrenci 

4- Veli 

5- Müfettişler v.b 

Olmak üzere tüm ilgililerin program geliştirme çalışmalarına katılmasına 

özen gösterilmelidir(Özden,2006:3). 

Disiplin olarak program geliştirme tek bir yaklaşıma dayanmamaktadır. 

Tarihi süreçte program geliştiricilerin felsefi görüşleri, benimsedikleri psikolojik 

akım ile döneme uygun paradigmalar, program geliştirmede değişik yaklaşımların 

ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Eğitim faaliyetlerinde başarılı olmanın yolu iyi 

planlamadan geçer. Program geliştirmede amaçlar, konular, öğrenme yaşantıları, 

yöntemler, materyaller ve değerlendirmelerle ile ilgili planlar olmadan program 

geliştirme düşünülemez. Etkili bir programı ortaya koymak oldukça zordur. Program 

geliştirme sürecinde başlarken ilk temel soru programın konu alanı, öğrenci ve 

toplumdan hangisini merkeze alacağıdır. Bu karar programının şekillenmesinde ve 
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tasarımında önemlidir. Çünkü bu durum program geliştirmede farklı yaklaşımlar 

doğurmuştur. Program geliştirme ile ilgili yaklaşımlar teknik (bilimsel) ve teknik 

(bilimsel) olmayan diye iki ana guruba ayrılmaktadır(Doğanay ve Karip, 2006:21). 

Eğitim sisteminin temel değişikliklerinden biri olan ve “insan yetiştirme 

projesi” diye nitelendirilen eğitim ya da öğretim programı şu dört soruya verilen 

yanıtları içermektedir: 

            1.Yetiştireceğimiz bireylerin sahip olmaları gereken istendik 

özellikler nelerdir?    (Eğitim ya da öğretim programının amaçları/kazanımları) 

            2) Bu özellikler, hangi yaşam bilgilerini, becerilerini, kısaca hangi 

konuları kapsar?    (İçerik) 

            3) Bu özellikler, bireylere nasıl kazandırılır? (Öğrenme-öğretme 

süreci) 

 4) İstendik özelliklerin bireyde oluşup oluşmadığı nasıl anlaşılabilir?  

(Değerlendirme)                                      

Eğitim sisteminde yapılan düzenlemeler, programlarda yer aldığı ölçüde 

anlam kazanır. Programlar ulaşılacak amaçları (hedefleri), bu amaçlara (hedeflere) 

ulaşabilmek için seçilecek ve belli ilkelere göre düzenlenecek içeriği, uygulanacak 

yöntemleri, destekleyici araç-gereçleri, amaçlara (hedeflere) ne kadar ulaşılabildiğini 

gösteren değerlendirme ölçütlerini kapsamaktadır. Türkiye’de program geliştirme 

çabalarına bakıldığında, çalışmaların Cumhuriyetin ilânıyla başladığı görülmektedir. 

Program geliştirme etkinliklerinin 1950’li yıllardan itibaren sistemli bir biçimde 

yürütülmesi yolunda çabalar artmıştır ( Gözütok, 2003).  

2.7.Eğitim Programının Uygulanması 

Çağdaş eğitim önceden planlanır ve plana göre gerçekleştirmeye çalışılır. 

Eğitim sürecine giren bireyin (öğrencinin) davranışlarında oluşturulacak 

değişmelerin “neler” olduğunu önceden belirlenip kararlaştırılır. Bu değişmelerin 

“ne ile”, “nasıl” gerçekleştirileceği ve gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin nasıl 

belirleneceği, belirlenen sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ve (hangi) 

değerlendirme sonuçları  ışığında ne gibi kararlara varılacağı ayrıntılı olarak 

belirlenir. Bu planlama sonunda ortaya çıkan ürün “tasarlanmış program”, bu ürünün 
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ya da tasarlanmış programın uygulamadaki görünümü ise “gerçekleşmiş program” 

olarak adlandırılabilir (Büyükkaragöz,1995:16). 

Eğitim programı tasarısı, uygulamaya esas olan kitap ya da kılavuz 

kaynaktır. Program tasarısı ilkelerine uygun olarak hazırlanan programlar 

uygulamada işlerlik kazanırlar. Program geliştirme ve değerlendirme faaliyetinin 

odak noktası tasarı olmakla birlikte uygulama göz önünde bulundurulmaksızın 

gerçekçi bir değerlendirme yapmak mümkün değildir (Erden, 1998:9). 

İyi bir eğitim programının bir özelliği  onun uygulanabilir olmasıdır. 

Programların uygulanabilirlik özelliği onların işlevsellik ve esneklik özelliklerinin 

bir sonucudur. Eğitim programlarını gelişen ve değişen dinamik bir kılavuz olarak 

görülmelidir (İşman ve Eskicumalı,1999). 

Eğitim, uygulamalı bir bilim alanıdır. Bu bakımdan, yenileşme çabaların, 

kâğıt üzerinde özenerek çizilmiş yapı değişiklikleriyle, yapılan konuşma ve 

tartışmalarla ve ya herkesin kendi tecrübe dağarcığından çıkararak en iyi niyetlerle 

ortaya attığı önerilerle gerçekleşeceği düşünülmemelidir. Ağırlığı öğrencilerin sınıf 

geçmeleri üzerinde toplamak ta lokomotifin omuzlanarak yürütülmesine benzer. 

Eğitimde yenilenme, her şeyden çok, birey davranışlarının yenilenmesidir. Bunun 

için de, eğitim amaçlarının saptanması ve amaçlar ile değerlendirme süreçleri 

arasındaki boşluğun doldurulması gerekmektedir (Varış, 1978: 14). 

Müfredat Laboratuar Okulları ile gelen en önemli yenilik, geliştirilen 

programların pilot uygulama olarak bu okullarda denenmesi ve test edilmesidir. 

Önceki yıllarda programlar denenmeden tüm ülke çapında uygulanmaktaydı. Bu 

durumda programın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklar tüm ülkeyi 

etkilemekte ve bu aksaklıklar kısa zamanda ve kolayca giderilmemekteydi. Bu 

projeyle programlar Müfredat Laboratuar Okullarında denenip test edilerek sorunlar 

ortaya çıkarılmakta ve bu sorunlar giderildikten sonra programlar tüm ülkede 

uygulanmaktadır. Programların denenmesi ve düzeltilmesi işinin EARGED’e 

(Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi) verildiği projede, Müfredat Laboratuar 

Okullarında uygulanacak programların hazırlanması ve geliştirilmesi için EARGED 

tarafından bir program modeli oluşturulmuş, bu model Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı tarafından uygun bulunmuştur (MEB, 1998, s.5, 153).  
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Programın uygulanması, değişimi uygulamaya koyma sürecidir. Değişim, 

yeni bilgilerin ortaya çıkmasıyla olur; ancak yeni bilgilerin mevcut olması değişim 

için yeterli olmayabilir. Önemli olan değişime gerek duyulmalıdır. Program 

değişikliği de gerek olarak ortaya çıkmalı ve yeni hazırlanan programı denenmek 

üzere uygulama sürecine programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak 

sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program 

uygulanmasının, 1) deneyimli ve başarılı öğretmenlerle, 2) ön koşul bilgi ve 

becerilere sahip öğrencilerle ve 3) uygun öğrenme ortamlarında yapılması önemli 

görülmektedir (Demirel,2007:171). 

Bir ders programı tek basına düşünülemez. Programın uygulayıcısı 

öğretmendir. Bir program ne kadar mükemmel olursa olsun, gerekli donanıma ve 

yeterliğe sahip olmayan öğretmenler tarafından uygulanırsa istediği amaca ulaşması 

mümkün değildir. Dolayısıyla, eğitim programlarının istenilen başarıya ulaşmasında 

öncelikle mevcut öğretmen yeterliliklerinin kazandırılmış olması şarttır (Uğur, 

2006). 

Yeni ilköğretim programlarının başarıyla uygulanarak amacına ulaşabilmesi 

her şeyden önce uygulamayı yapacak öğretmenlerin ve onlara rehberlik edecek 

müfettişlerin, acilen çok iyi eğitilmeleri zorunludur. Aksi halde, büyük çaba ve 

ümitlerle hazırlanan programlar da 1968 programı gibi öğretmen merkezli ve ders 

kitaplarındaki bilgileri ezberletme anlayışı ile devam eder ve başarısızlığa uğrar. 

Milli Eğitim İstatistikleri 2004-2005 rakamlarına göre, bugün yeni programların 

uygulanacağı 10289 şehir ve birleştirilmiş sınıflı 25298 köy okulunda 399025 

öğretmen görev yapmaktadır. Bu okullardaki öğretmenlerin ve yöneticilerin; planlı 

programlı, yaygın, ekonomik, acil ve sürekli bir hizmet içi eğitimini gerektirir. 

Bunun için:  

• Milli eğitim bakanlığında bir müsteşar yardımcısının başkanlığında 

talim ve terbiye kurulu, ilköğretim genel müdürlüğü, eğitim teknolojileri genel 

müdürlüğü ve hizmet içi eğitim dairesi yetkili ve görevlilerinden oluşacak “ ders 

programlarının uygulanması, izlenmesi değerlendirilmesi ve öğretmenlerin eğitimi 

kurulu “ oluşturulmalı. Uygulama ve öğretmen eğitiminin planlanması, yürütülmesi 

ve kontrolü bu kurul tarafından yapılması. 
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• Hizmet içi dairesi başkanlığı 1981 yılında olduğu ve 11. Milli Eğitim 

şurasında da teklif edildiği gibi hizmet içi eğitimi genel müdürlüğü olara 

teşkilatlandırılmalı, bu genel müdürlükte yeteri kadar akademik personel 

görevlendirilmeli. 

• Bölgelerde ki Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri devamlı seminer verecek 

personel ve diğer imkânlar bakımından takviye edilmeli. Gerekirse sayıları 

artırılmalı. 

• Milli Eğitim kurullarına yönetici, müfettiş ve hizmet içi eğitimi 

elamanı yetiştirecek olan milli eğitim akademisi, Hasanoğlan’daki bitirilerek biran 

önce faaliyete geçirilmeli. 

• İllerde Milli Eğitim müdürlüklerine bağlı hizmet içi eğitim büroları, 

hizmetiçi eğitim merkezlerine dönüştürülmeli, ilçelerde de hizmetiçi eğitim şubeleri 

kurulmalı. 

• Hizmet içi eğitim enstitüleri hizmetiçi eğitim merkezleri ve 

şubelerinde “ öğretmen meslek kütüphaneleri ve dokümantasyon merkezleri” 

kurulmalı. Bu kütüphaneleri ve merkezlerden bütün öğretmenlerden yararlanmalı 

(Tekışık, 2005). 

2.8. Eğitim Programının Değerlendirilmesi 

2.8.1. Kavramsal Tanımlar 

Eğitim, bireyde istendik davranış değişikliği oluşturma süreci olarak 

anlaşılınca değerlendirme bu tür davranış değişmelerinin program tasarısında 

saptanan ölçütlere göre, beklenen sonuca ulaşıp ulaşamadığını, nerede, ne oranda 

başarılı ve nerede başarısızlık olduğunu ortaya çıkarmak için başvurulan bir süreç 

olarak anlaşılmaktadır ( Bilen,2002).  

Eğitim sürecinde değerlendirme genellikle iki amaca yönelik yapılır: 

1. Öğrencilerin başarısını değerlendirerek bir dersin hangi öğrenciler 

tarafından tekrar edilmesi gerektiğine karar vermek, 

2. Eğitim programlarının etkililiği hakkında yargıda bulunmak ve 

programdaki aksaklıkların, programın hangi öğe yada öğelerinden kaynaklandığını 

belirleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamak (Erden, 1998:9). 
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2005 yılı ortalarında Türkiye’de eğitim-öğretim ve program geliştirme 

alanında çalışanlar, “yeni ilköğretim müfredat programı” adı altında yapılan 

çalışmalarla karşı karşıya kaldılar. Bu programla ilgili düzlenmelerin resmi olarak 

ilk adresi Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gazetelere ve haber kanallarına vermiş 

olduğu bilgilendirmeler olmuştur. “Program reformu” adı verilen bu çalışmalar yeni 

bir program anlayışının getirilmesi, programın felsefesinin değiştirilmesi, hedeflerin, 

içeriğin ve yaşantıların yenilenmesi, programın düzenlenmesine ve uygulanmasına 

ilişkin modellerin değiştirilmesi, eğitim-öğretimde öğrenci merkezli yöntemlerin 

kullanılması, programda kullanılacak araç gereçlerin yenilenmesi ve programda yer 

alan değerlendirme araçlarının değişmesi baslıkları altında özetlenebilir (Güven ve 

Demirhan İşçan, 2006). 

Artık birçok ülke eğitim sistemini sorgulamaktadır. Çünkü toplumlar, var 

olan bilginin öğrenciye hazır olarak “dayatıldığı” öğretim yöntemlerinin, yaratıcılığı, 

üretmemeyi ve sorun çözmeyi ne derecede geliştirici olduğu konusunda kuşku 

duymaktadırlar. Öğretim sürecinde, öğrenciye bilgileri hazır kalplar halinde verip 

sonra bunu olduğu gibi geri istemenin pek bir anlamı kalmamıştır. Bu şekilde bir 

öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciler hangi bilgiyi olduğunun bile farkında 

olmadığı gibi kendi dışında belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için kendilerine 

aktarılan bilgileri hafızasına kaydetmeye çalışmaktadır. Bu kaydetme işi pekte kolay 

gerçekleşmediğinden, eve gidip tekrar etmekte, uğraşı içerisinde neden aldığını hala 

bilmediği bu bilgileri biraz olsun ezberlemiş duruma gelmektedir. Başka bir öğrenci 

tipi ise tüm bu sıkıntılara katlanamayacağını en baştan beri bilmekte ve bu 

tekrarlama senfonini hiç sürdürmeyip, beklide çoğunlukla hak etmediği halde 

“sıradan” yada “tembel” bir öğrenci olarak nitelendirilmektedir(Özden,2006:1).  

Öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde uygulamaya konulacak olan 

programın nasıl değerlendirileceği ve değerlendirme sonuçlarının programın sürekli 

geliştirilmesine nasıl katkı sağlayacağı açık bir biçimde ortaya konulmuş olmalıdır. 

Ülkemizde bilimsel bir yaklaşımla öğretim programı geliştirme anlayışlarının yeni 

kabul görüyor olması günümüze kadar gerçekleştirilen öğretim hizmetlerinin 

neredeyse programsız denebilecek bir özellikte; çoğu zaman ders çizelgeleri ve kur 

tanımlarından öteye geçmeyen “müfredat”larla gerçekleştiriliyor olması, olmayan 

programların değerlendirilmesi gibi bir sonucu ortaya çıkaramayacaktı ve nitekim de 

öyle olmuştur. Buna karşılık Milli Eğitim Bakanlığı’nın bazı öğretim kademeleri 
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için bazı dönemler yapmaya çalıştığı “ merkezi düzey belirleme sınavları”  

gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin genel görünümü hakkında kısmen de olsa bir 

fikir verebilir. Ancak bu değerlendirmelerde hangi değerlendirme ölçütünü esas 

almak gerektiği de ciddi anlayışlarla ortaya konulmalıdır. Gözlenen durum sadece 

ürünü değerlendirmeye dönüktür ki bunun tek başına yeterli olabileceğini savunmak 

tartışma götürür ( Taşdemir, 2000). 

Özçelik’e  göre değerlendirme, ölçme sonucunu bir ölçüt ile karşılaştırma ve 

bu yolla ölçme sonucuyla belirlenmiş olan özellikleri hakkında bir karara varma 

işlemidir. Turgut da değerlendirmeyi, benzer bir biçimde ele alarak bir 

değerlendirme modeli geliştirmiştir. Bir şeyin niteliği hakkında değer yargısına 

ulaşılabilmesi için nitelik üzerimde en az bir gözlem yapılmış ve veri elde edilmiş 

olunması, bu veriyi karşılaştırılacak bir ölçüt bulunması gereklidir. Bu veri o ölçütle 

karşılaştırılarak bir değer yargısına ulaşılabilir (Erden, 1998). 

2.8.2. Program Değerlendirme Yaklaşımları 

Programın değerlendirme esnasında yaşantıların istendik davranış 

değişmelerini, alınan önlemlerinde geçerli yaşantıları meydana getirip getirmediğine 

bakılmaktadır. Bu inceleme sonucunda eğitim durumları, öğrenme yaşantıları ve 

istendik davranış değişmeleri arasında ki denensel ilişkiler test edilmekte, yetişeğin 

hedeflerine hizmet derecesi oldukça objektif bir biçimde belirlenmektedir. Bu 

etkinlikler program öğelerinin değişmeye ve sürekli geliştirilmeye açık tutulması 

olanağını yaratmaktadır. İşte program hakkında bir karara ulaşabilmek ve bu karar 

uyarınca program tasarısını geliştirmek ancak değerlendirme sayesinde mümkün 

olmaktadır ( Bilen, 2002). 

Öte yandan bir programın, değişime açıklığı ile ilgili çok önemli bir boyutu 

program değerlendirme modelinin nasıl geliştirildiği ve uygulama ile bütünlük 

içinde nasıl sürdürüldüğüdür. Program değerlendirme program geliştirme sürecinin 

ayrılmaz bir yönüdür ve her programın kendine özgü bir değerlendirme modelinin 

olması gerekir. Bu modele göre sürekli ihtiyaç belirleme ile desteklenen programın 

tüm öğeleri ile uygulama süresince nasıl değerlendirileceğinin, değerlendirme 

araştırmaları ile nasıl destekleneceğinin, verilerin karar vermede nasıl 

kullanılacağının, gelişimin ve değişimin nasıl izleneceğinin belli program 

standartlarına göre belirlenmesi gerekmektedir ( Aşkar ve diğerleri,2005). 
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Günümüzde çeşitli eğitimciler tarafından geliştirilen hem niceliksel hem de 

niteliksel yöntemlere ağırlık veren program değerlendirme modelleri bulunmaktadır. 

Bu modellerin önemli bir kısmı geniş kapsamlı program değerlendirme projeleri 

sırasında ortaya konmuştur. Program değerlendirme modelleri büyük ölçüde 

program geliştirme yaklaşımına göre farklılık göstermektedir. Program 

geliştirmedeki çeşitlilik nedeniyle program değerlendirme içinde tek bir model 

önermek doğru değildir. Program değerlendirme araştırmalarında araştırmacılar 

kendi amaç ve koşullarına en uygun modeli seçebilir ya da bu modellerden 

yararlanarak yeni bir model geliştirebilirler. Bu program değerlendirme 

modellerinden popüler olan ve birbirinden farklı kavram ve görüş getiren bazı 

modeller: hedefe dayalı değerlendirme modeli, stuflebeam’in çevre, girdi, süreç ve 

ürün modeli, eğitsel eleştiri modelidir (Erden, 1998:11-14). 

Ertürk program değerlendirme yaklaşımlarını altı grupta toplamaktadır: 

1. Program tasarısına bakarak yapılan değerlendirme 

2. Ortama bakarak yapılan değerlendirme 

3. Başarıya bakarak yapılan değerlendirme  

4. Erişiye bakarak yapılan değerlendirme 

5. Öğrenmeye bakılarak yapılan değerelendirme 

6. Ürüne bakılarak yapılan değerlendirmedir (Ertürk,1972:113-114). 

2.8.3. Program Değerlendirme Süreci 

Eğitim programları koşullara ve zamana göre değişir. Çünkü hayat durmadan 

değişmektedir. Bu değişme ve gelişmeleri sistemli ve bilimsel bir biçimde çocuklara 

ve gençlere aktarmak, uyumlarını sağlamak, becerikli bir vatandaş olarak 

yetiştirmek, var olan uygarlığı biraz daha katkıda bulunmak, ancak programların 

değişimi ile mümkündür (Kemertaş,2003:3). 

Öğretim programı hazırlanmasında beş aşama meydana gelmiştir. İlk aşama 

konuyla ilgili konsey toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıya sivil toplum kuruluşu, 

akademisyenler, müfettişler ve öğretmenler katılmıştır. Daha sonra 

akademisyenlerden, müfettişlerden ve öğretmenlerden bir komisyon kurulmuştur. 

Bu komisyon program hazırlama çalışmaları başlatmıştır. Program çalışmalarının 

taslakları çıktığında bunlar farklı akademisyenlere, farklı müfettişlere, farklı 
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öğretmenlere v.s sunulmuş ve tartışılmıştır. Tartışılan bu taslaklar komisyon 

tarafından tekrar düzeltilmiştir. Daha sonra bütün illerden davet edilen müfettişler ve 

öğretmenler bunu belirli illerde yeniden eleştiriye tutmuştur. Böylece programa son 

hali verilmiştir. Bu arada 38 sivil toplum kuruluşu, yaklaşık 30 bin kadar öğrenci, 3 

bin kadar veli, yaklaşık 700 kadar müfettişin görüşleri alınmıştır. Bu arada 11 

ülkenin öğretim programları incelendi, gözden geçirildi. Ayrıca programı yabancı 

akademisyenler incelemişlerdir. Böylece Avrupa Birliği vizyonuyla da örtüşen, çok 

geniş, binlerce kişinin emek verdiği, katılımcı bir çalışma sistematiği kurulmuştur ve 

program hazırlanmıştır ( Kartallıoğlu,2005:15).  

2.8.3.1. Kazanımların Değerlendirilmesi 

Dersin içeriği üç tema üzerine yoğunlaştırılmıştır. Her tema içerisinde 

işlenmesi gereken belirli gün ve haftalara kitabın içeriğinde yer verilmiştir. Birinci 

tema Okul Heyecanım, ikinci tema Benim Eşsiz Yuvam, üçüncü tema ise Dün, 

Bugün ve Yarındır. Her tema içerisinde öğrencilere verilmesi gereken belirli 

kazanımlar bulunmaktadır. Kazanımlar ön bilgi oluşturacak şekilde ve çocuğun 

yaşamındaki olay ve olguların oluşma sırası göz önünde bulundurularak 

sıralanmıştır. Kazanımların sırası belirli gün ve haftalarla ilgili kazanımlar hariç 

değiştirilemez. Ancak birbirini takip eden kazanımlar arasında uygun birleşmeler 

yapılabilir. Öğrencilerin üniteye hazırlık aşamasında kazanımlardan haberdar 

edilmesi gerekir. Kazanımlardan haberdar edilen öğrencinin hedefe ulaşması daha 

kolaydır(Yıldırım,2006:25). 

Genel ve özel hedefler nasıl ifade edilirse edilsin eğitim programlarının temel 

taşıdır. Bu nedenle de özellikle hedefe dayalı program değerlendirme çalışmalarında 

çoğunlukla hedefler bir ölçütler takımı olarak ele alınır ve hedeflerin doğruluğu 

çoğunlukla sayıtlı olarak kabul edilir ve öğrencilerin hedeflere ulaşma derecelerine 

bakılır . Her ne kadar kuramsal olarak, eğitim programlarının hazırlanmasında 

hedefler toplumun, konu alanının ve öğrenci özelliklerini belirleyen araştırma 

bulgularına dayalı olarak saptanması, sonra eğitim felsefesi ile tutarlılığına 

bakılması gerekiyorsa da, bazı durumlarda bu analizlerde bazı aksaklıklar olabilir ya 

da programlar bu özelliklerden bazıları göz önünde bulunmadan hazırlanabilir. 

Ayrıca programların uygulandığı süre içinde toplumsal değişme ve bilim alanındaki 

ilerlemeler sonucu genel ve özel hedeflerde değişikliğe gitmek gerekebilir. Bu 

nedenlerden ötürü program değerlendirme çalışmaları sırasında hedefleri doğru 
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seçilmiş olarak kabul etmek yerine hedeflerin yerindeliğinin de araştırılması 

program hakkında daha güvenilir kararlar verilmesine yardımcı olacaktır 

(Erden,1998:24). 

2.8.3.2. Eğitim Durumlarının Değerlendirilmesi 

Eğitim durumları planlanırken öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate 

alınmalı, konular basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, yakın çevreden uzak 

çevreye, somuttan soyuta doğru örgütlenmelidir. Konular öyle bir sıra izlemeli ki 

öğrencilerin bir basamakta öğrendiklerini diğer basamakta tekrarlayarak 

geliştirebilsinler. Öğrencilerin başlangıçta öğrendikleri onları ileri öğrenmeler için 

güdülesin ve istekli kılsın. Öğrencileri bir dersten sağlanan öğrenme yaşantılarını 

diğer derslerde sağlanan yaşantılara paralel olsun ve birbirini pekiştirmesini sağlasın 

( İşman ve Eskicumalı,1999). 

Eğitim programını geliştirirken amaçlarla belirlenmiş bulunan insan 

niteliklerin ve bu niteliklerin örtüşür olduğu yaşam konularının belirlenmesi ile iş 

bitmez. Yapılması gereken bir diğer çalışmada bu davranışların nasıl kazandırılacağı 

sorusunu çözmektedir. Program geliştirme uzmanları hedef davranışların nasıl 

kazandıracağı konusunda programı uygulamaya koyacak olan öğretmenlere gerekli 

açıklamayı da yapmak durumundadırlar ( Kemertaş,2003). 

Öğretme-öğrenme süreci, Hayat Bilgisi programında, öğretmenin “nasıl 

öğretirim?” ya da “öğrenmeyi nasıl gerçekleştirebilirim?” sorularına vereceği 

yanıtları bulmaya çalıştığı boyuttur. Bu süreçte, öğretmenin, öğreteceği konuyla 

ilgili strateji, yöntem, teknik ve araç-gereci belirlemesi gerekmektedir. Hayat Bilgisi 

programında öğretme-öğrenme süreciyle ilgili son yapılan değişikliklerde her 

üniteye ve her sınıf düzeyine uygun olarak öğretme-öğrenme etkinlikleri başlığı 

altında bir bölüme yer verildiği görülmektedir. Bu bölüm, öğretme-öğrenme 

sürecinin düzenlenmesinde öğretmene yol gösterici nitelik taşımaktadır. Ancak, 

öğretmenlerin bunları aynen kullanmaları onların yaratıcılıklarını sınırlayabilir 

(Şimşek,2005:22). 

Programın başında “ Programın Uygulanmasıyla ilgili Esaslar” başlığı 

altında 14 maddelik bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümdeki maddeler programı 

uygularken öğretmene yol gösterici niteliktedir ( Çelenk, Tertemiz ve Kalaycı, 

2000:130).  
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İstenilen öğrenme yaşantılarını oluşturabilecek eğitim durumlarının seçilip 

düzenlenmesinde uyulması gereken bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir: 

1) Eğitim durumları hedefle ilgili olmalıdır. 

2) Eğitim durumları öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. 

3) Eğitim durumları hem birden çok hedefe hizmet etmeli hem de 

istenmeyen sonuçlar çıkarmaya ırak olmalıdır ( Sünbül,2004). 

Eğitim durumlarının değerlendirilmesi sırasında aşağıdaki sorulara yanıt 

aranması gerekir: 

1. Hangi davranışlar ve kapsamın öğretilmesinde güçlükler var? 

2. Kullanılan yöntem etkili mi? 

3. Öğretim programı ve günlük ders planları ile uygulama tutarlı mı? 

4. Öğretmen davranışları öğretim ilkeleri ile tutalı mı? 

5. Öğrencilerin derse yönelik duyuşsal özellikleri olumlu mu? 

6. Öğrenciler kendilerinden beklenen faaliyetleri yerine getiriyor mu? 

(Erden,1998:33). 

Öğretim faaliyetlerinin ilkelerine uygun olarak planlanıp gerçekleştirilmesi 

eğitim durumları düzenlemeye daha fazla dikkat ve önem vermeyi gerektirmektedir 

(Taşdemir, 2000). 

Hayat bilgisi, birinci devrenin temel dersi olduğunda, diğer bütün derslerin 

bu dersle ilgi kurularak işlenmesi gerekir. Bu yolla hem Hayat Bilgisi konuları 

pekişecek, hem de diğer dersler önceki öğrenmelerle ilişkilendirildiği için öğrenme 

kalıcı olacaktır. Mesela, Hayat Bilgisi Dersinde “ Çevremizde kış” ünitesi işlenirken 

Türkçe dersinde kış ile ilgili problem ve alıştırmalar, Müzik dersinde kış 

şarkıları,Resim-iş dersinde kış manzara resimleri, Beden eğitimi dersinde de kış 

sporları kış oyunları gibi konular işlenmelidir (Demir,2006,s:9). 

2.8.3.3. Ölçme ve Değerlendirme Durumların Değerlendirilmesi 

Değerlendirme, ölçme sonuçlarının, aynı alana ait bir kriter ile kıyaslanarak 

bir değer yargısına ve oradan da bir karara ulaşma sürecidir (Yılmaz, 2004;21). 
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Sınama durumları, öğrencide gözlemeye karar verdiğimiz istendik 

davranışların kazanılıp kazanılmadığı hakkında bir yargıya varma işidir. Yetiştirilen 

öğrencinin istendik davranışlara sahip olup olmadığını bakarak sınama durumlarını 

düzenleyebiliriz (Demirel,1998). 

Öğrenci başarısını değerlendirme ile verimlilik birlikte tartışılırsa şu 

durumlardan biri ortaya çıkar:  

(1) Öğrencilerin önemli bir kısmı başarılı sayılmışlardır ve başarılı sayılanlar 

hedef davranışların kabul edilen bir yüzdesi kadarını verilen öğretimle 

kazanmışlardır. Bu durumda öğretimin verimli olduğu ve değerlendirme öğesinin iyi 

çalıştığı söylenebilir.  

(2) Öğrencilerin önemli bir kısmı başarılı sayılmışlardır ve öğretim sonunda 

hedef alınan davranışların kabul edilir bir yüzdesi kadarına sahiptirler. Fakat sahip 

oldukları davranışların önemli bir kısmına öğretimin başında zaten sahiptirler. Bu 

öğretimin söz konusu öğrenciler için verimli olduğu söylenemez. Buradaki arıza, 

öğrencilerin sahip bulundukları davranışların kazandı olmasını amaçlayan bir derse 

veya kursa alınmalarıdır. Bu durumda, öğrencileri uygun programa yönlendirme 

yönünden değerlendirme hatası yapılmıştır. Bu duruma, yabancı dil kurslarında sık 

rastlanır.  

(3) Öğrencilerin önemli bir kısmı başarılı sayılmışlardır; fakat öğretimin 

sonunda hedef alınan davranışların kabul edilebilen bir yüzdesinden daha azını 

kazanmışlardır. Bu durumda öğretim verimli sayılamaz. Bunun değerlendirme öğesi 

ile ilgili sebepleri arasında ölçme sonuçlarının yetersizliği ve ölçütün çok düşük 

tutulması veya gevşetilmesine olabilir. Bu durum bir eğitim sisteminde yaygın hale 

gelirse, o sistem bazı özellikler yönünden düşük nitelikte bireyler üretir.  

(4) Öğrencilerin önemli bir kısmı başarısız sayılmıştır ve hedef alınan 

davranışları da kazanamamışlardır. Bu durumda değerlendirme öğesinin öğrenci 

başarısını değerlendirme yönünden iyi çalıştığı söylenebilir  

(5). Öğrencilerin önemli bir kısmı, hedef davranışların kabul edilebilen bir 

yüzdesi kadarını kazanmış oldukları halde başarısız sayılmışlardır. Bu durumda 

öğretim başarılı olduğu halde başarısız görünmektedir. Böyle bir duruma sebep olan 

bir değerlendirme sistemi eleyicidir. Bu durum, ölçme sonuçlarının yeterli geçerlik 
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ve güvenirlikte olmamasından ileri gelebileceği gibi, daha çok, değerlendirmedeki 

ölçütlerin gereğinden fazla sıkı olmasından kaynaklanabilir (Baykul, 1992). 

Ölçme araçları değerlendirirken şu sorulara yanıt alınmalıdır: 

1. Ölçme sonuçları geçerli mi? 

2. Ölçme sonuçları güvenilir mi? 

3. Ölçüt uygun mu? ( Erden,1998). 

2.9. Hayat Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirilmesi 

Yeni Hayat Bilgisi dersi öğretim programında temelde “yapılandırmacı” 

yaklaşımın kuramsal olarak benimsendiği ve açıkça ifade edildiği gözlenmiştir. 

Programın çocuk merkezli olduğu, öğrencinin bakış açısının esas alındığı, ezberleme 

yerine aktif katılım yoluyla öğrenmenin, öğrencinin ihtiyacı olan ve sürekli 

yenilenen bilgiyi öğrencinin yapılandırmasının önemi, bireyin yaşam kalitesini 

artıracak temel becerileri kazanmanın, yetenekleri ve kişiliği geliştirmenin önceliği, 

dersin zevkli ve eğlenceli olması ve yaşamın ve insanın bütünlüğüne paralel olarak 

olguların da bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınmasının gereği üzerinde 

durulmaktadır. Programda ürün kadar sürecin ve değerlendirme ile öğrenme-

öğretme sürecinin birlikte ele alınmasının önemi üzerinde durulmaktadır 

(http://www.erg.sabanciuniv.edu.tr, 01.09.2008). 

Yeni Hayat Bilgisi programında geliştirilmesi amaçlanan özellikler 

kazanımlar olarak ifade edilmiştir. Çocuklarda gelişmesi amaçlanan temel yaşam 

becerileri, olumlu kişisel nitelikler, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji derslerine temel 

oluşturacak bilgiler belirlenen temalarla bütünleştirilerek kazanımlar 

oluşturulmuştur. Programda kazanımlar, çocukların doğrudan gözlenebilir 

davranışlarının yanı sıra, bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren ifadeler olarak 

tanımlanmıştır(http://www.erg.sabanciuniv.edu.tr.,2005). 

Programın içeriğinde bir karmaşa söz konusudur. Bu da 2005-2006 öğretim 

yılında bu programın uygulanmasının doğru olup olmadığı sorusunu karşımıza 

çıkarmaktadır. Kazanımlara yönelik etkinlik örnekleri verilerek, öğretmene öğretim 

konusunda yardımcı olunmaya çalışılmıştır. 2004 programında içerik kazanımlara 

göre şekil almakta ve düzenli değildir. İçeriğin nasıl, ne kadar verileceği öğretmenin 

inisiyatifine bırakılmıştır. Ayrıca kazanımlar düzensizlik olarak sıralanmaktadır. Bu 

http://www.erg.sabanciuniv.edu.tr/
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da öğretmenler açısında belirsizlik yaratılmaktadır. 2004 hayat bilgisi programının 

bir düzen içerisinde verilmektedir. Bu program da öğretmenlere eğitim- öğretim 

ortamında daha az iş düşüyormuş gibi düşünülse de öğretmenin sorumluluğu daha 

da artmıştır. Öğretmen öğrenci için düzgün ve doğru rehber olmalıdır. Öğrencinin 

yapacağı çalışmalar daha dikkatli kontrol edilmeli, bireyin tamamen başıboş 

kalmasına izin verilmemelidir. Bu konuda program daha yol gösterici olmalıdır. 

2004 programında çeşitli değerlendirme formlarına rastlamaktayız.  

Program öğrencilerin entelektüel olarak gelişmelerin yanı sıra beceri ve 

kişilik gelişimine odaklanmıştır. Bunların becerileri değerlendirilmesinde çoktan 

seçmeli boşluk doldurma, eleştirilmeli, kısa cevaplı, açık uçlu sorulardan oluşan 

testlerin yanında, süreci değerlendirmeye yönelik olarak gözlem, performans, 

posterler vb. araç ve yöntemler kullanılabilir. Ancak öğretmenler uygulama en 

zorlandıkları kısım ölçme değerlendirmedir. Bu formların mevcut koşullara uygun 

olması ya da mevcut koşulların daha önceden düzeltilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu 

ölçeklerin değerlendirilmesinin çok uzun zaman alması da öğretmenlerimizi 

olumsuz etkilemektedir (Özden, 2005) 

Programın düzenlenmesinde bir diğer yenilik her sınıf için ve her tema 

altında kazanımlar ve etkinliklerle ilgili açıklamalarda ara disiplinlerle ilişki 

kurmanın vurgulanmasıdır. Ara disiplinler, program hazırlama sürecinde göz önünde 

bulundurulan ana disiplinlerle açık ve kapsayıcı biçimde örtüşen diğer disiplinler 

olarak tanımlanmıştır. Buna göre, afet eğitimi, girişimcilik, insan hakları ve 

vatandaşlık, kariyer bilinci geliştirme özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma, 

sağlık kültürü, spor kültürü ve olimpik eğitim olarak belirlenmiştir. Bu disiplinlerin 

neden ve nasıl ara disiplin olarak seçildikleri, öğretmen ve öğrenci rolleri açısından 

önemi ve yeri açık olarak anlaşılamamıştır. Programda “Ara disiplinlere ait 

kazanımlar”, “Hayat bilgisi programı kazanımları”yla eşleştirilmiştir. İçerikle ilgili 

bir diğer özellik bu programda her sınıf için üç tema altında dersin temel 

kavramlarının verilmesidir. Örnek olarak, “Okul heyecanım” teması için 1.sınıfta 

54, 2.sınıfta 18 ve 3.sınıfta 20 kavram verilmiştir. Ancak bunların kavram olup 

olmadığı, temel kavramların hepsini kapsama durumu ve kim için (öğretmen mi, 

öğrenci mi?) temel kavramlar olduğu tartışmalıdır. Yeni programın sunuluşunda 

öğrencinin kendisi için gerekli olan temel bilgileri kendi yaşantılarıyla kendisi 

tarafından yapılandırılacağı vurgulanmaktadır. 2004 programında da belirli gün ve 
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haftalar üç sınıf için ayrı ayrı belirtilmiştir. Önceki Hayat Bilgisi programında içerik 

ünite temeline göre düzenlenmiştir ve ünitelerin çocuğun/öğrencinin yaşamındaki 

temel konular, birey, toplum, çevre ve belli milli ve yaşamsal etkinlikler ile ilgili 

olarak düzenlendiği gözlenmiştir(Aşkar ve diğerleri,2005) 

Yeni öğretim programlarının özellikle estetik gelişim açısından zayıf kaldığı 

belirlenmiştir. Örneğin, Hayat Bilgisi programında estetik gelişim ve sanat eğitimi 

“Yaratıcı Düşünme” becerileri ve “Kültürel değerleri Koruma ve Geliştirme” kişisel 

niteliği/değeri çerçevesinde yer alan bazı kazanımlarda sınırlı bir biçimde 

gözlenmektedir ((http://www.erg.sabanciuniv.edu.tr.,2005). 

Birinci sınıf öğretmenleri Yeni Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Öğretim 

programında tema ve konuların çok iyi seçildiğini ve programa uygun ders 

kitaplarının iyi bir şekilde hazırlandığını ifade etmişlerdir. Türkiye’deki hızlı nüfus 

artışı ve göçlerden kaynaklanan kalabalık sınıflar sorunu tam olarak çözülememesi 

yeni programın ülke genelinde istenilen şekilde uygulanmasını zorlaştırmaktadır. 

Çünkü öğretmenler etkinliklerin fazla sınıfların kalabalık, öğretmen gözlem 

formlarının çok fazla olması ve sürenin azlığından dolayı uygulamada güçlükler 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir( Korkmaz, 2006). 

Öğretmenlerin HBDÖP eğitim durumuna ilişkin görüşleri il, sınıf, cinsiyet, 

kıdem, eğitim düzeyi ve sınıf mevcudu değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde 

değişmediği saptanmıştır( Bulut,2006). 

Bu program çalışmasını en zayıf halkalarından biri değerlendirmedir. 

Programda ölçme ve değerlendirme uzmanlarının çalışmamış olması hemen fark 

edilmektedir. Komisyonda çalışanlar ölçme nedir? Değerlendirme nedir? Bunu 

karıştırmışlardır. Gelin bir iki örnekte bu basmaktan verelim. Bir ölçme aracı ile 

değerlendirme yapılmaz ölçme yapılır. Programın her kazanımında bu ifade yanlış 

kullanılmıştır. Değerlendirme ölçme aracı ile yaptığınız işlemin anlamlandırılması 

yargıya varma sürecidir. Ölçme ve değerlendirme konusunda bir hususunda daha 

değinmek gerekir. Her kazanımda değerlendirmede kullanılacak araçlar isimle 

belirtilmektedir. Örneğin öz değerlendirme formu, öğrenci gözlem formu proje 

değerlendirme ölçeği gibi. Bazı kazanımlarda da “ dereceleme ölçekleri ile 

değerlendirilecektir” ibaresi yer almaktadır. Derecelendirme ölçeği bir araç çeşidi 

değildir. Programda kullanılan formların hemen hepsinde zaten derecelendirme 
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ölçeği kullanılmıştır. Örneğin, öğrenci gözlem formunda beşli derecelendirme 

ölçeği, grup öz değerlendirme formunda 3l’i kullanılmıştır. “her zaman, sıklıkla, 

bazen, nadiren, hiçbir zaman yada her zaman bazen hiçbir zaman gibi.” 

(Küçükahmet, 2005). 

2005  İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Programında 

bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğretme ve öğrenme stratejileri 

benimsenmiştir. Bu nedenle ölçme ve değerlendirmede öğrencilerin bilgi, beceri ve 

tutumlarını sergilemeleri için çoklu değerlendirme kullanılmıştır. Sadece yazılı ve 

sözlü sınavlarla öğrenci başarışının ölçülmesi ve değerlendirilmesi uygun değildir. 

Çocukların yaşam becerilerini uygulama düzeyleri farklıdır. Bazı çocuklar eleştirel 

düşünmede ileri düzeydeyken, bazıları yaratıcılıkta, bazıları da kişisel gelişimlerini 

tanıma ve izlemede başarılı olabilirler (Uğur,2006). 
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2.10. İlgili Araştırmalar 

Bu başlık altında, literatür taramasında ulaşılmış olan bazı araştırmalara 

ilişkin sonuçlar sunulmuştur. 

Tuncer (1998)’in “İlköğretim Okulları 2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi 

Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans 

tezinde İlköğretim Okulları’nda okutulan Hayat Bilgisi (2-3) kitaplarının öğretmen 

görüşleri ile değerlendirilmesi yapılmıştır.  

 Hayat Bilgisi Kitapları üzerinde yapılan bu araştırmada aşağıda belirtilen 

sonuçlar elde edilmiştir. Kitapların fiziksel özellikleri bakımından; kitapların boyut 

yönünden öğretmen ve öğrenci kullanımı için uygun olduğu kitapların baskısı ve 

kağıdının kaliteli olduğu, yazı karakterlerinin öğrencinin ilgisini çekecek nitelikte 

olduğu, kapak, cilt ve sayfa düzeni yönünden öğrenciye yetecek düzeyde cazip 

yönde olmadığı ve kitapların cilt bakımından biraz dayanıklı olduğu, kullanılan yazı 

büyüklüğünün ve satır aralıklarını göz sağlığını bozmayacak nitelikte olduğu ünite 

kısımlarının açık ve ilgi çekecek nitelikte hazırlanmasına  biraz  önem verildiği 

belirtilmiştir.   

Dersin ifade ve beceri dersleri ile biraz bağlantılı olduğu. Özet ve tekrara 

biraz yer verildiği, sözlük kısmının bu dönem çocukları için gerekli olduğu, kitapta 

yer alan bilgilerin bilimsel verilere uygun olduğu, konuların öğrencilerin daha önce 

gördüğü konularla temellen dirildiği, Kitaplarda yer alan soruların öğrencinin 

başarısını değerlendirilebilecek nitelikte olmadığı, konuların gerçek hayata biraz 

uygulanabilir olduğu kanaatine varılmıştır. Kitaplarda kullanılan dil gerçek hayatta 

kullanılan dili yansıtıldığı, Kitaplarda kullanılan cümle ve açıklamaların, öz ve 

anlaşılır olmasına özen gösterildiği, imla ve noktalama yönünden çok az hata 

olduğu, kelime parçalama ve yanlış hece bölümlendirilmelerinden kaçınıldığı, cümle 

seviyesinin öğrenci düzeyine uygun olduğu, kitaplarda yer alan içindekiler kısmının 

öğrenciler tarafından kolayca kullanılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olduğu 

sonuçlarına varılmıştır.  

Ders kitapları seçiminin veliler tarafından yapılmasının öğretmenlerce doğru 

bulunmadığı, öğretmenlerin kitabın kapağı, cildi ve sayfa düzeni öğrenciye cazip 

gelecek niteliktedir sorusuna verdikleri cevaplar ile cinsiyetler  arasında  .05 

düzeyinde ilişki bulunmuştur. Öğretmenlerin Hayat Bilgisi kitaplarının kullanımı 
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için uygundur sorusuna verdikleri cevaplarla kıdemleri arasındaki öğretmenlerin 

kitap kullanılan baskı ve kağıt bakımından kalitelidir sorusuna verdikleri cevaplarla 

kıdemleri arasındaki öğretmenlerin kitapta yer kıdemleri arasında, öğretmenlerin, 

kitapta konular öğrencinin daha önce görmüş  olduğu konular üzerine temellen 

dirilmiştir, sorusuna verdikleri cevaplarla kıdemleri arasında .05 düzeyinde ilişki 

bulunmuştur. 

Ocak (2003)’ın “İlköğretim Okulları 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders  İçeriğinin 

Öğretmen Görüşlerine Göre, Bazı Değişkenler Açısından Yeterlilik Düzeyi 

(Standart Belirleme – Erzurum  İl Örneği” adlı doktora tezinde ilköğretim 

okullarında uygulanan 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi programının içerik bakımından, 

öğretmen görüşleri analiz edilmiş, Hayat Bilgisi dersine ilişkin standartlar 

oluşturulmuştur.   

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda öğretmenlerce, geliştirilen 

içerik standartları; amaçlarla tutarlılık düzeyi bakımından yüzde 86.5, öğrenci 

seviyesine uygunluk düzeyi bakımından yüzde 89.6, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını 

karşılama düzeyi bakımından yüzde 87.5, strateji – yöntem ve tekniklerle 

kazandırılabilme düzeyi bakımından yüzde 87.5 oranında desteklenmiş  ancak  bu  

standartların içerikte (ders kitabında) yer alma düzeyi yüzde 14.6 oranında 

desteklenmiştir. Öğretmenlerce, standartların içerikte (ders kitabında) yüzde 85.4 

oranında yer almadığına karar verilmiştir. 

Uğur (2006)’un “2005 İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi 

Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Uşak ili Örneği ) adlı araştırması 

Uşak ili ilköğretim okullarında 2005 İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi 

Dersi Öğretim Programını uygulayan öğretmenlerin programın genel durumuna, 

beceri ve kazanımlarına, temalarına, etkinliklerine, ölçme-değerlendirmesine ilişkin 

görüşlerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre;   

1. Programın 1998 programından daha iyi olduğu, beceriler, kazanımlar, 

kişisel nitelikler, değerler, ara disiplinlerin gerçekleştirilebilir olduğu,  

2.Temaların birey, toplum ve doğa öğrenme alanları ve bağlı olduğu beceri 

ve kazanımlar ile örtüştüğü, kazanım sayılarına göre temalar için belirlenen sürenin 

yeterli olduğu,  
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3.Ölçme-değerlendirmenin programın değerlendirme boyutunu tam 

karşılamadığı,  

4.Bayan öğretmenlerin görüşlerinin erkek öğretmenlere göre daha olumlu 

olduğu, il,  belde ve köyde çalışan öğretmenlerin görüşlerinin ilçede çalışan 

öğretmenlere göre daha olumlu olduğu, ön lisans, lisans, diğer mezunu olan 

öğretmenlerin görüşlerinin öğretmen okulu veya lisesi ve yüksek lisans mezunu 

öğretmenlere göre daha olumlu olduğu, birleştirilmiş sınıf, birinci, üçüncü sınıf 

okutan öğretmenlerin görüşlerinin ikinci sınıfı okutan öğretmenlere göre daha 

olumlu olduğu, normal öğretim yapan okullarda çalışan öğretmenlerin görüşlerinin 

ikili öğretim yapılan okullarda çalışan öğretmenlere göre  daha  olumlu  olduğu 

belirlenmiştir. 

Baysal (2008)’ın “2005 İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim 

Programındaki Öğrenci Etkinliklerine Yönelik Öğretmen Görüşleri” adlı yüksek 

lisans araştırma 2005 ilköğretim Hayat Bilgisi dersi öğretim programındaki öğrenci 

etkinliklerine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Tarama 

modeli kullanılmıştır. Veri toplam aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 

anket kullanılmıştır. Anket Muğla ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan 1. , 

2. ve 3. sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Veriler üzerinde istatistiksel işlemler 

SPSS 15.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Öğretmen görüşlerini belirlemek 

için frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır.  Öğretmen görüşlerinin cinsiyet, eğitim 

düzeyi, mezun oldukları bölüm, çalıştıkları yere göre anlamlı farklılık olup 

olmadığını belirlemek için X (Kay kare) testi yapılmıştır. Anlamlı fark olup 

olmadığı 0.05 düzeyinde test edilmiştir. Öğretmen görüşlerinde hizmet yılı ve 

okutulan sınıflara göre fark olup olmadığını belirlemek için frekans ve yüzde 

kullanılmıştır.   

 Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin 2005 ilköğretim Hayat Bilgisi 

dersi öğretim programındaki öğrenci etkinliklerine yönelik genelde olumlu görüş 

belirtmişlerdir. Öğretmen görüşlerinde cinsiyet, eğitim düzeyi, mezun oldukları 

bölüm ve çalıştıkları yere göre anlamlı fark bulunmamıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli; evren ve örneklemi, veri toplama yöntemi, 

veri toplama aracı ve özellikleri, araştırma verilerinin toplanması ve analizi ile ilgili 

açıklamalar yer almıştır. 

3.1. Araştırma Modeli 

Konya ili ilköğretim okullarında uygulanan yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf 

Hayat Bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin yöneticilerin 

ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel verilere dayalı 

tarama modelinde bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan 

bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. 

Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2005: 77).  

3. 2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni; 2008–2009 eğitim öğretim yılı Konya ili Karatay, Meram, 

Selçuklu ilçe merkezlerinde yer alan ilköğretim okulu yöneticilerinden ve 1.,2. ve 3. 

sınıf  okutan sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır.  

Tablo 3.1.Araştırma Evrenine Giren İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve 1.,2. 

ve 3. Sınıf  Okutan Sınıf  Öğretmenlerinin Dağılımları  
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Karatay 49 % 26.8 117 % 25.71 484 % 25.57 

Meram 69 % 37.7 149 % 32.75 566 % 29.90 

Selçuklu 65 % 35.5 189 % 41.54 843 % 44.53 

Toplam 183 100 455 100 1893 100 

Kaynak: Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 



 40

Araştırma yansız olarak seçilen örneklem üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın 

örneklemini 2008–2009 Eğitim-Öğretim Yılında Konya İli merkez ilçe okullarında 

görev yapan, tabakalı örnekleme yoluyla tespit edilen verilere uygun olarak 

rastlantısal örneklem yoluyla seçilmiş okullardaki 1.,2.ve 3. sınıf öğretmenleri ve 

okul yöneticilerinden oluşturmaktadır.  

Belirtilen ilçelerdeki yönetici ve öğretmen sayıları Konya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminden alınarak örneklem grubunun evreni temsil 

edebilme gücü tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Örnekleme dâhil ilçelerdeki görev yapan yönetici ve öğretmen sayıları 

Tablo.3.1’de verilmiştir. Toplam 1893 (öğretmen) kişilik bu evreni 319 kişiden 

oluşacak bir örneklem grubunun, 455 (yönetici) kişilik bu evreni 208 kişiden 

oluşacak bir örneklem grubunun 0.05 anlamlılık ve % 5 hoşgörü düzeyinde (Tablo 

3.2) temsil edebileceği (Balcı, 2004: 95) düşünülmüştür. 

Yönetici Örneklem Formülü 
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Tablo 3.2.Araştırma Örneklemine Giren İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve 

1.,2. ve 3. Sınıf  Okutan Sınıf Öğretmenlerinin Dağılımları 
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Karatay  54 48 88,89 82 78 95,12 
Meram 68 56 82,35 95 85 89,47 
Selçuklu 86 75 87,21 142 137 96,48 
Toplam 208 179 86,15 319 300 93,69 
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Araştırma Evrenine Giren okullarda toplam 1893 öğretmen (1.,2. ve 3. sınıf  

okutan sınıf öğretmeni) ve 455 yöneticinin (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve 

müdür yardımcıları) görev yaptığı Tablo 3.1’den anlaşılmaktadır. Örnekleme girecek 

ilköğretim okulları kura yöntemiyle tespit edilmiştir. Araştırmada bilgi toplama aracı 

olarak ölçekler Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden  (Ek-1) alınan izinle bu 

okullardaki yöneticilere ve 1.,2. ve 3. sınıf  okutan sınıf öğretmenlerine 

uygulanmıştır.  

Araştırmacı, örnekleme giren yönetici ve 1.,2. ve 3. sınıf  okutan sınıf 

öğretmenlerinin tümüne ulaşmaya çalışmıştır. Belirlenen okullara (Ek-4) tek tek 

gidilerek  okul müdürleriyle ölçeğin kullanılabilmesi için görüşülmüş, ölçekle ilgili 

izin kendilerine tebliğ edilerek bu konuda yardımcı olmaları istenmiştir. Ölçek 

uygulanan yönetici ve 1.,2. ve 3. sınıf  okutan sınıf öğretmenleri sayıları ile geri 

dönüş oranlarına ilişkin bilgiler Tablo 3.2’de gösterilmiştir. 

Tablo 3.2’den de görüldüğü üzere örneklem olarak seçilen okullarda toplam 

208 yönetici ve 319 öğretmene ölçek uygulanmıştır. Bu ölçeklerin 7 tanesi (boş veya 

eksik bilgi nedeniyle) değerlendirme dışı tutulmuştur. Yöneticilere uygulanan 

ölçeklerin % 86,15’i (179 kişi), öğretmenlere uygulanan ölçeklerin  % 93,69’u (300 

kişi) değerlendirmeye uygun bulunmuş, toplam 479 tane ölçek değerlendirmeye 

alınmıştır. 

Tablo 3.3. Öğretmen ve Yöneticilerin Görev Unvanlarına Göre Dağılımları 

Görev Unvanı f % 

Yönetici 179 % 37,37 

1.,2. ve 3. Sınıf Öğretmeni 300 % 62,63 

Toplam 479 % 100,00 

Tablo 3.3’te görüldüğü gibi ankete katılan öğretmenlerin % 37,37’si yönetici 

(müdür yada müdür yardımcısı), % 62,63’ü 1.,2., ve 3., sınıf öğretmeni olarak görev 

yapmaktadır. 

Tablo 3.4. Öğretmenlerin Okuttukları Sınıflara Göre Dağılımları 

Öğretmenlerin Okuttukları Sınıf f % 

1.Sınıf 87 % 29,00 

2.Sınıf 104 % 34,67 

3.Sınıf 109 % 36,33 

Toplam 300 % 100,00 
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Tablo 3.4’de görüldüğü gibi ankete katılan öğretmenlerin % 29,00’u 1.sınıf, % 

34,67’si  2.sınıf ve % 36,33’ü 3.sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 

Tablo 3.5. Öğretmenlerin İstihdam Durumuna Göre Dağılımları 

İstihdam Durumu F % 

Kadrolu Sınıf Öğretmeni 273 % 91,00 

Sözleşmeli Sınıf Öğretmeni 16 % 5,33 

Ücretli Sınıf Öğretmeni 11 % 3,67 

Toplam 300 % 100,00 

Tablo 3.5’te görüldüğü gibi ankete katılan öğretmenlerin % 91,00’i kadrolu 

sınıf öğretmeni, % 5,33’ü sözleşmeli sınıf öğretmeni ve % 3,67’si ücretli sınıf 

öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 

Tablo 3. 6. Öğretmen ve Yöneticilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

Yönetici Öğretmen Toplam 
Cinsiyet 

f % f % f % 

Kadın 28 % 15,64 156 % 52,00 184 % 38,41 

Erkek 151 % 84,36 144 % 48,00 295 % 61,59 

Toplam 179 % 100,00 300 % 100,00 479 % 100,00 

Tablo 3.6’da ankete katılan öğretmenlerin cinsiyetleri açısından 

incelendiğinde; % 38,41’i kadın ve % 61,59’u erkektir. 

Tablo 3. 7. Öğretmen ve Yöneticilerin Yaşlarına Göre Dağılımları 

Yönetici Öğretmen Toplam 
Yaş 

f % f % f % 

21-30 Yaş Arası 16 % 8,94 26 % 8,67 42 % 8,77 

31-40 Yaş 58 % 32,40 156 % 52,00 214 % 44,68 

41-50 Yaş 67 % 37,43 95 % 31,67 162 % 33,82 

51 Yaş ve Üzeri 38 % 21,23 23 % 7,67 61 % 12,73 

Toplam 179 % 100,00 300 % 100,00 479 % 100,00 

Tablo 3.7.’de görüldüğü gibi ankete katılan öğretmenlerin % 8,77’si 21-30 yaş 

arasında, % 44,68’i 31-40 yaş arasında, % 33,82’si 41-50 yaş arasında ve % 12,73’ü 

51 yaş ve üzerinde görev yapmaktadır. 
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Tablo 3. 8. Öğretmen ve Yöneticilerin Kıdemlerine Göre Dağılımları 

Yönetici Öğretmen Toplam 
Kıdem 

f % f % f % 

1-5 Yıl Arası 2 % 1,12 19 % 6,33 21 % 4,38 

6-10 Yıl Arası 23 % 12,85 38 % 12,67 61 % 12,73 

11-15 Yıl Arası 38 % 21,23 108 % 36,00 146 % 30,48 

16-20 Yıl Arası 49 % 27,37 67 % 22,33 116 % 24,22 

21 Yıl ve Üzeri 67 % 37,43 68 % 22,67 135 % 28,18 

Toplam 179 % 100,00 300 % 100,00 479 % 100,00 

Tablo 3.8’de görüldüğü gibi ankete katılan öğretmenlerin % 4,38’i 1-5 yıl 

arası, % 12,73’ü 6-10 yıl arası, % 30,48’i 11-15 yıl arası, % 24,22’si 16-20 yıl arası 

ve %28,18’i 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olarak görev yapmaktadırlar. 

Tablo 3. 9. Öğretmen ve Yöneticilerin En Son Mezun Oldukları Okullara Göre 

Dağılımları 

Yönetici Öğretmen Toplam Mezun Olunan 

Okul f % f % f % 

Öğretmen Okulu 

ve Lisans 

Tamamlama 

55 30.7 83 27.6 138 28.8 

Lisans 86 48.1 158 52.7 244 50.9 

Lisans Üstü 

(Yüksek Lisans 

ve Doktora) 

22 12.3 15 5.0 37 7.7 

Diğer 16 8.9 44 14.7 60 12.6 

Toplam 179 % 100,00 300 % 100,00 479 % 100,00 

 

Tablo 3.9’da görüldüğü gibi ankete katılan öğretmenlerin % 28,8’i öğretmen 

okulu ve lisans tamamlama, % 50,9’u  lisans mezunu, % 7,7’si lisansüstü mezunu ve 

% 12,6’sı diğer fakültelerden mezun olarak görev yapmaktadırlar. 

3. 3. Veri Toplama Araçları  

Araştırmada yararlanılmak üzere ilgili literatür incelenmiş ve konu ile ilgili tez, 

kitap, makale ve diğer kaynaklar taranmıştır. Kaynakçada belirtilen kaynakların 

tamamına araştırmacı tarafından ulaşılmıştır. Araştırma uygulamasına başlamadan 

önce anket için İlknur Rençber ile iletişim kurulmuş ve kendisinin geliştirmiş olduğu 

“Yeni İlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının Uygulamasında 

Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Ölçeği”nin 

uygulanması konusunda izin istenmiş ve bu konuda gerekli izin ve yardım alınmıştır. 
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Örneklem kapsamına alınan ilköğretim okullarında görevli yöneticiler ve 1.,2. 

ve 3. sınıf  okutan sınıf öğretmenlerinden araştırma amaçları doğrultusunda bilgi 

toplamak için anket tekniği uygulanmıştır. Bu araştırmada öğretmenlere ve 

yöneticilere uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır (Ek-2). 

Birinci bölümde, uygulama grubuna ait kişisel bilgiler yer almaktadır. İkinci 

bölümde yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf  Hayat Bilgisi programının uygulanmasında 

karşılaşılan sorunlara ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin ne olduğunu 

ölçmek amacıyla, Rençber (2007) tarafından geliştirilen ölçek yer almaktadır.  

Anket formunda yer alan 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. sorular yönetsel kaynaklı 

sorunları, 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. sorular öğretmen kaynaklı sorunları, 16., 

17., 18., 19., 20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.  sorular kazanım ve içerik kaynaklı 

sorunları, 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. sorular ise 

öğrenme-öğretme ve değerlendirme kaynaklı sorunları ölçmektedir. 

Yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulamasında 

karşılaşılan sorunlara ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri ölçeğinde beşli 

derecelendirmeye uygun olarak elde edilen ortalama puanların derecelendirilmesi 1 

ile 5 arası altı eşit parçaya bölünerek elde edilen değerler sınıflandırılmış ve bu beşli 

sınıflandırma beş aralık için (5-1=4) hesaplanan aralık katsayısına göre (4/5=0,80) 

seçenek aralıkları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

Tablo 3.10. “Yeni İlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri 

Ölçeği” Sınır Değerleri ve Ölçek Düzeyleri 

Ölçek Düzeyi Puan 
Sınır 

Değerleri 
Ölçek Düzeyi  

Katılmıyorum 1 1.00–1.80 
Böyle bir durumla kesinlikle 

karşılaşılmamaktadır. 

Çok Az Katılıyorum 2 1.81–2.60 Böyle bir durumla çok az karşılaşılmaktadır. 

Kısmen Katılıyorum 3 2.61–3.40 Böyle bir durumla kısmen karşılaşılmaktadır. 

Oldukça Katılıyorum 4 3.41–4.20 Böyle bir durumla oldukça karşılaşılmaktadır. 

Tamamen Katılıyorum 5 4.21–5.00 Böyle bir durumla her zaman karşılaşılmaktadır. 
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Ölçeğin güvenirlik çalışması SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Cronbach 

Alpha (α) iç tutarlılık yöntemiyle yapılan güvenirlik katsayısı ölçeğin geneli için r= 

0,86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları için belirlenen güvenirlik katsayısı 

0,79 ve 0,89 arasında değişmektedir. 

Tablo 3.11.Yeni İlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri 

Ölçeğinin Maddelerinin Ayrıldıkları Alt Faktörler ve Faktörlerin Cronbach Alpha 

Katsayıları 

Alt Faktörler Madde No n α 

Yönetsel Kaynaklı Sorunlar 1,2,3,4,5,6,7,8 8 0,84 

Öğretmen Kaynaklı Sorunlar 9,10,11,12,13,14,15 7 0,79 

Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlar 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 11 0,85 

Öğrenme-Öğretme ve Değerlendirme 

Kaynaklı Sorunlar 

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,

38,39 
13 0,89 

Kaynak: Rençber 2008:87’den alınmış ve tablolaştırılmıştır. 

“Yeni İlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının Uygulamasında 

Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” ölçeğinin faktör 

analizi ve güvenirlik analizi ile ilgili gerekli uzman görüşleri alınmış ve gerekli 

hesaplamalar yapılarak analiz sonuçları (Ek-3)’te verilmiştir. 

Bu bulgulara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğu 

kabul edilmiştir. 

3.4.Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Ölçek aracılığı ile toplanan veriler, SPSS 13.0 for Windows paket programına 

kaydedilmiş ve veriler analiz edilmiştir. Katılanların göreve ait bilgileri ile verdikleri 

cevaplar derecelendirme ölçeğine göre derecelendirilmiştir. Toplanan veriler 

kodlanarak tablolaştırılmıştır. 

Öğretmen ve yöneticilerin yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi 

programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemek için 

her bir ifadeye ilişkin; yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılarak 

birinci alt probleme cevap aranmıştır. 

 İki ilişkisiz örneklem ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadığını 

test etmek için “t testi” kullanılır (Büyüköztürk,2005:39). Yönetici ve öğretmenlerin 
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yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve içerik kaynaklı, öğrenme-öğretme 

ve değerlendirme kaynaklı sorunlarına ilişkin görüşlerinde; görev unvanlarına ve 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t testi 

kullanılmıştır. 

İkiden fazla grup karşılaştırıldığında ilişkisiz örneklemlerde tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA)  kullanılarak analiz edilmektedir. Anlamlı farkın bulunduğu 

durumlarda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için çoklu 

karşılaştırma testlerinde (post-hoc test) Tukey testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 

2005).  

Yönetici ve öğretmenlerin; yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve 

içerik kaynaklı, öğrenme-öğretme ve değerlendirme kaynaklı sorunlarına ilişkin 

görüşlerinde; okutulan sınıf, çalışma durumu, yaş, kıdem ve en son mezun olunan 

okul değişkenlerine göre anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için F testi 

kullanılmıştır. Ortalamalar bir ölçekten elde edilen genel ortalamadan puan 

ortalaması hesaplanarak yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, 

araştırma sorularına uygun olarak tablolara dönüştürülerek yorumlanmıştır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bu bölümde, ilköğretim okullarında görevli 1.,2., ve 3. sınıf okutan 

öğretmenler ve yöneticilerden elde edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan 

bulgular ve yorumlar yer almaktadır. 

4.1.Birinci Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde ilköğretim okullarında uygulanan, yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. 

Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin 

yönetici ve öğretmenlerin görüşleri araştırılmıştır. 

4.1.1. Yeni İlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri 

Bu bölümde aşağıdaki alt probleme cevap aranmıştır. 

“Yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında 

karşılaşılan yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve içerik kaynaklı, 

öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme kaynaklı sorunlara ilişkin yöneticilerin 

ve öğretmenlerin görüşleri nelerdir?” 

4.1.1.1. Yönetsel Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.1. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Yönetsel Kaynaklı Sorunlara İlişkin Frekans Dağılımı Tablosu 

SEÇENEKLERİN DAĞILIMI 
YÖNETSEL KAYNAKLI SORUNLAR 
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f % f % f % f % f % f % X  SS 
Madde1 81 16,7 131 27,0 152 31,3 98 20,2 17 3,5 479 100 2,66 1,08 
Madde2 59 12,2 127 26,2 136 28,0 144 29,7 13 2,7 479 100 2,84 1,06 
Madde3 63 12.8 148 30.5 157 32.4 96 19.8 16 3.3 479 100 2,69 1,03 
Madde4 60 12.4 138 28,5 135 27,8 128 26,4 18 3,7 479 100 2,80 1,08 
Madde5 56 11.5 136 28,0 159 32,8 111 22,9 17 3,5 479 100 2,78 1,03 
Madde6 53 10,9 124 25,6 161 33,2 119 24,5 22 4,5 479 100 2,86 1,05 
Madde7 52 10,7 145 29,9 119 24,5 132 27,2 31 6,4 479 100 2,88 1,12 
Madde8 46 9,5 121 24,9 142 29,3 139 28,7 31 6,4 479 100 2,97 1,08 
TOPLAM 470 12,0 1070 27,6 1161 29,6 967 25,7 165 4,4 3832 100 2,81 1,06 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerin yönetsel kaynaklı sorunlara 

ilişkin, verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 4.1’de sunulmuştur. Tablo 

4.1 incelendiğinde; ilköğretim okullarında yeni ilköğretim 1.,2., ve 3. sınıf Hayat 
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Bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan yönetsel sorunlara ilişkin yönetici 

ve öğretmenlerin görüşleri “kısmen katılıyorum”, “çok az katılıyorum” ve 

“oldukça katılıyorum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Toplam dağılımın aritmetik 

ortalaması ise ( X =2,81) “kısmen katılıyorum” kategorisinde yer almıştır. 

Anket maddelerinin Tablo 4.1.’in incelenmesi sonucu, yönetici ve 

öğretmenlere göre yönetsel kaynaklı sorunlara ilişkin;  

(Madde 1) Hayat bilgisi programının hazırlık aşaması kısa bir zaman 

dilimine sığdırılmıştır: Yönetici ve öğretmenlerin Hayat Bilgisi programın hazırlık 

aşamasının kısa bir zaman dilimine sığdırılmasına ilişkin görüşleri; “kısmen 

katılıyorum”, “çok az katılıyorum” ve “oldukça katılıyorum”  seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,66) “kısmen katılıyorum” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 2) Hayat bilgisi programı ve gerekleri yeterince 

anlatılamamıştır: Yönetici ve öğretmenlerin Hayat bilgisi programı ve gerekleri 

yeterince anlatılamamasına ilişkin görüşleri; “oldukça katılıyorum”  , “kısmen 

katılıyorum” ve “çok az katılıyorum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X =2,84) “kısmen katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde3) Hayat bilgisi programının tanıtımında eğitimin paydaşı olan 

örgütler (yazılı ve görsel basın, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, yerel 

yönetim vb.)  işe koşulamamıştır: Yönetici ve öğretmenlerin Hayat bilgisi 

programının tanıtımında eğitimin paydaşı olan örgütler (yazılı ve görsel basın, sivil 

toplum örgütleri, üniversiteler, yerel yönetim vb.)  işe koşulamamasına ilişkin 

görüşleri; “kısmen katılıyorum”, “çok az katılıyorum” ve “oldukça katılıyorum”  

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,69) “kısmen 

katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 4) Hayat bilgisi programının tanıtım ve uygulamasında, eğitim 

kurumlarında iletişim ve organizasyon bozukluğu ile karşılaşılmıştır: Yönetici 

ve öğretmenlerin Hayat bilgisi programının tanıtım ve uygulamasında, eğitim 

kurumlarında iletişim ve organizasyon bozukluğu ile karşılaşılmasına ilişkin 

görüşleri; “çok az katılıyorum” ,“kısmen katılıyorum” ve “oldukça katılıyorum”  

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,80) “kısmen 

katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 
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(Madde 5) Hayat bilgisi programının gerektirdiği örgütsel değişim 

sağlanamamıştır: Yönetici ve öğretmenlerin Hayat bilgisi programının gerektirdiği 

örgütsel değişim sağlanamamasına ilişkin görüşleri; “kısmen katılıyorum”, “çok az 

katılıyorum” ve “oldukça katılıyorum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X =2,78) “kısmen katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 6) Hayat bilgisi programıyla ilgili finansman sorunlarının 

çözümünde kurumlar yetersiz kalmıştır: Yönetici ve öğretmenlerin Hayat bilgisi 

programıyla ilgili finansman sorunlarının çözümünde kurumlar yetersiz kalmasına 

ilişkin görüşleri; “kısmen katılıyorum”,   “çok az katılıyorum” ve “oldukça 

katılıyorum”   seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,86) 

“kısmen katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır.  

(Madde 7) Karşılaşılan sorunların çözümünde öğretmen, yönetici 

işbirliği sağlanamamıştır: Yönetici ve öğretmenlerin Karşılaşılan sorunların 

çözümünde öğretmen, yönetici işbirliği sağlanamamasına ilişkin görüşleri; “çok az 

katılıyorum”, “oldukça katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum”  seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,88) “kısmen katılıyorum” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 8) Kademeler arası geçişlerde program bütünlüğü ve sürekliliği 

sağlanamamıştır: Yönetici ve öğretmenlerin Kademeler arası geçişlerde program 

bütünlüğü ve sürekliliği sağlanamamasına ilişkin görüşleri; “kısmen katılıyorum”, 

“oldukça katılıyorum” ve “çok az katılıyorum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. 

Genel ortalamanın ise ( X =2,97) “kısmen katılıyorum” aralığında olduğu 

anlaşılmıştır. 

4.1.1.2. Öğretmen Kaynaklı Sorunlar 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerin öğretmen kaynaklı sorunlara 

ilişkin, verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 4.2’de sunulmuştur. Tablo 

4.2 incelendiğinde; ilköğretim okullarında yeni ilköğretim 1.,2., ve 3. sınıf Hayat 

Bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan öğretmen sorunlara ilişkin yönetici 

ve öğretmenlerin görüşleri; “çok az katılıyorum”, “kısmen katılıyorum” ve 

“oldukça katılıyorum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Toplam dağılımın aritmetik 

ortalaması ise ( X =3,15) “kısmen katılıyorum” kategorisinde yer almıştır. 
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Tablo 4.2. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğretmen  Kaynaklı Sorunlara İlişkin Frekans Dağılımı Tablosu 

SEÇENEKLERİN DAĞILIMI 
ÖĞRETMEN KAYNAKLI SORUNLAR 
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f % f % f % f % f % f % X  SS 
Madde9 40 8.2 92 19.0 111 22.9 117 36.5 59 12.2 479 100 3.25 1.15 

Madde10 33 6.8 91 18.8 123 25.4 167 34.4 65 13.4 479 100 3.29 1.12 
Madde11 46 9.5 113 23.3 140 28.9 128 26.4 52 10.7 479 100 3.05 1.14 
Madde12 35 7.2 85 17.5 142 29.3 168 34.6 49 10.1 479 100 3.23 1.08 
Madde13 35 7.2 107 22.1 139 28.7 144 29.7 54 11.1 479 100 3.15 1.11 
Madde14 47 9.7 116 23.9 145 29.9 129 26.6 42 8.7 479 100 3.00 1.12 
Madde15 35 7.2 107 22.1 152 31.3 146 30.1 39 8.0 479 100 3.09 1.06 
TOPLAM 271 7.9 711 20.9 952 28.0 999 31.1 360 10.6 3353 100 3.15 1.11 

(Madde 9) Öğretmenler Hayat bilgisi programının amaç ve vizyonunu 

benimsememektedir: Yönetici ve öğretmenlerin Öğretmenler Hayat bilgisi 

programının amaç ve vizyonunu benimsememesine ilişkin görüşleri; “oldukça 

katılıyorum”, “kısmen katılıyorum” ve “çok az katılıyorum” seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =3.25) “oldukça katılıyorum” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 10) Öğretmenler program ve uygulamaya karşı isteksiz ve 

önyargılıdır: Yönetici ve öğretmenlerin Öğretmenler program ve uygulamaya karşı 

isteksiz ve önyargılı ilişkin görüşleri; “oldukça katılıyorum” “kısmen katılıyorum” 

ve “çok az katılıyorum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise 

( X =3,29) “oldukça katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 11) Öğretmenlerde alışılmış uygulamaları devam ettirme isteği 

mevcuttur: Yönetici ve öğretmenlerin Öğretmenlerde alışılmış uygulamaları devam 

ettirme isteği mevcut ilişkin görüşleri; “kısmen katılıyorum”, “oldukça 

katılıyorum”  ve “çok az katılıyorum”   seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X =3,05) “kısmen katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır.    

(Madde 12) Hayat bilgisi programın genel felsefesi öğretmenler 

tarafından anlaşılamamıştır: Yönetici ve öğretmenlerin Hayat bilgisi programın 

genel felsefesi öğretmenler tarafından anlaşılamamasına ilişkin görüşleri; “oldukça 

katılıyorum”, “kısmen katılıyorum” ve “çok az katılıyorum”  seçeneklerinde 
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yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =3,23) “kısmen katılıyorum” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 13) Öğretmen kılavuzlarında belirtilen açıklamalar 

okunmamaktadır: Yönetici ve öğretmenlerin Öğretmen kılavuzlarında belirtilen 

açıklamalar okunmamasına ilişkin görüşleri; “oldukça katılıyorum”, “kısmen 

katılıyorum” ve “çok az katılıyorum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X =3,15) “kısmen katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Yönetici ve öğretmenlerin Öğretmenler formasyon bilgilerini yenilememesine ilişkin 

görüşleri; “kısmen katılıyorum”, “oldukça k

(Madde 14) Öğretmenler formasyon bilgilerini yenilememektedir: 

atılıyorum” ve “çok az katılıyorum”  

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =3,00) “kısmen 

katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 15) Öğretmenler, Hayat bilgisi programın öngördüğü öğretim 

yöntem ve yaklaşımlarını uygulama güçlüğü çekmektedir: Yönetici ve 

öğretmenlerin Öğretmenler, Hayat bilgis amın öngördüğü öğretim yöntem ve 

yaklaşımlarını uygulam

i progr

a güçlüğü çekmesine ilişkin görüşleri; “kısmen 

katılıyorum”, “oldukça katılıyorum” ve “çok az katılıyorum”  seçeneklerinde 

yoğunl X =3,09) “kısmaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( en katılıyorum” aralığında 

olduğu

ğretmenlerin görüşleri; “tamamen 

katılıyorum”, “oldukça katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum”  seçeneklerinde 

yoğunl

 anlaşılmıştır. 

4.1.1.3. Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlar 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerin kazanım ve içerik kaynaklı 

sorunlara ilişkin, verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 4.3’de 

sunulmuştur. Tablo 4.3 incelendiğinde; ilköğretim okullarında yeni ilköğretim 1.,2., 

ve 3. sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan kazanım ve içerik 

kaynaklı sorunlara ilişkin yönetici ve ö

aşmıştır. Toplam dağılımın aritmetik ortalaması ise ( X =3,17) “kısmen 

katılıyorum” kategorisinde yer almıştır. 

(Madde 16) Kazanımlar, öğrenci gelişim düzeyine uygun d ğildir: 

Yönetici ve öğretmenlerin Kazanımlar, öğrenci geliş

e

im düzeyine uygun değildir 

ilişkin görüşleri; “oldukça katılıyorum”, “kısmen katılıyorum” ve “çok az 
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katılıyorum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =3,28) 

“kısmen katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Tablo 4.3. ıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulan ında Kazanım ve İçe aynaklı Sorunlara İliş Frekan ılımı Tablosu 

NEKL DAĞIL

İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sın
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f % f % f % f % f % f % X  SS 
Madde16 27 5.6 86 17.7 137 28.2 182 37.5 47 9.7 479 100 3.28 1.04 
Madde17 37 7.6 74 15.3 141 29.1 179 36.9 48 9.9 479 100 3.26 1.08 
Madde18 34 7.0 67 13.8 131 27.0 191 39.4 56 11.5 479 100 3.35 1.08 
Madde19 39 8.0 94 19.4 140 28.9 167 34.4 39 8.0 479 100 3.15 1.08 
Madde20 33 6.8 89 18.4 144 29.7 179 36.9 34 7.0 479 100 3.19 1.04 
Madde21 32 6.6 78 16.1 125 25.8 185 38.1 59 12.2 479 100 3.33 1.09 
Madde22 27 5.6 89 18.4 163 33.6 158 32.6 42 8.7 479 100 3.20 1.02 
Madde23 43 8.9 88 18.1 135 27.8 171 35.3 42 8.7 479 100 3.16 1.10 
Madde24 26 5.4 97 20.0 144 29.7 163 33.6 49 10.1 479 100 3.23 1.05 
Madde25 51 10.5 136 28.0 165 34.0 100 20.6 27 5.6 479 100 2.82 1.05 
Madde26 58 12.0 124 25.6 127 26.2 128 26.4 42 8.7 479 100 2.94 1.16 
TOPLAM 407 7.6 1022 19.1 1552 29.0 1803 30.8 485 9.1 5269 100 3.17 1.07 

(Madde 17) Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. (dersler ve sınıflar 

arası): Yönetici ve öğretmenlerin Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. (dersler ve 

s ıflar arası) ilişkin görüşleri; “oldukça katılıyorum”, “kısmeın n katılıyorum” ve 

“çok a oz katılıy rum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise 

( X =3,26) “kısmen katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

öğretmenlerin İçerik günlük hayatla örtüşmemesine ilişkin görüşleri; “oldukça 

katılıyorum” , “kısm

 (Madde 18) İçerik günlük hayatla örtüşmemektedir Yönetici ve 

en katılıyorum” ve “çok az katılıyorum” ve seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =3,35) “kısmen katılıyorum” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 19) İçerik, kazanımları gerçekleştirebilecek yeterlilikte değildir: 

Yönetici ve öğretmenlerin İçerik, kazanımları gerçekleştirebilecek yeterlilikte 

değildir ilişkin görüşleri; “oldukça katılıyorum” , “kısmen katılıyorum” ve “çok 

az katılıyorum”   seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =3,15) 

“kısmen katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 20) İçerik, Hayat bilgisi programın öngördüğü ortak becerileri  

(Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. ) 

kazandırabilecek özellikte değildir:  Yönetici ve öğretmenlerin İçerik, Hayat 
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bilgisi programın öngördüğü ortak becerileri  (Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, 

eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. ) kazandırabilecek özellikte değildir ilişkin 

görüşleri; “oldukça katılıyorum” , “kısmen katılıyorum” ve “çok az katılıyorum”   

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =3,19) “kısmen 

katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 21) Öğretmen kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları 

Hayat bilgisi programının içeriğine uygun olarak hazırlanmamıştır: Yönetici ve 

öğretmenlerin Öğretmen kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları Hayat bilgisi 

programının içeriğine uygun olarak haz lanmamasına ilişkin görüşleri; “oldukça 

katılıyorum” , “kısm

ır

en katılıyorum” ve “çok az katılıyorum” seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =3,33) “kısmen katılıyorum” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 22) İçerik, ara disiplin kazanımlarını gerçekleştirebilecek 

nitelikte düzenlenmemiştir: Yönetici ve öğretmenlerin İçerik, ara disiplin 

kazanımlarını gerçekleştirebilecek nitelikte düzenlenmemesine ilişkin görüşleri; 

“kısmen katılıyorum”, “oldukça katılıyorum” ve “çok az katılıyorum”  

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =3,20) “kısmen 

katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 23) İçerikte yer alan konular ( somuttan soyuta, bilinenden 

bilinmeyene doğru…)  kendi içinde tutarlı olacak biçimde düzenlenmemiştir: 

Yönetici ve öğretmenlerin İçerikte yer alan konular ( somuttan soyuta, bilinenden 

bilinmeyene doğru…)  kendi içinde tutarlı olacak biçimde düzenlenmemesine ilişkin 

görüşleri; “oldukça katılıyorum” , “kısmen katılıyorum” ve “çok az katılıyorum” 

ve seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =3,16) “kısmen 

katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır.  

(Madde 24) Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya özendirecek 

etkinlikler bulunmamaktadır: Yönetici ve öğretmenlerin Öğrencileri bireysel ve 

grupla çalışmaya özendirecek etkinlikler bulunmamasına ilişkin görüşleri; “oldukça 

katılıyorum” , “kısmen katılıyorum” ve “çok az katılıyorum”  seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =3,23) “kısmen katılıyorum” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 
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(Madde 25) Farklı zekâ bölümündeki öğrenciler için farklı etkinliklere 

yeteri kadar yer verilmemiştir: Yönetici ve öğretmenlerin Farkl zekâ bölümündeki 

öğrenciler için farklı etkinliklere yeteri kada

ı 

r yer verilmemesine ilişkin görüşleri; 

“kısmen katılıyorum”, “çok az katılıyorum” ve “oldukça katılıyorum”  

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,82) “kısmen 

katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 26) İçerik öngörülen sürede gerçekleştirilememektedir Yönetici 

ve öğretmenlerin İçerik öngörülen sürede gerçekleştirilememesine ilişkin görüşleri; 

“olduk ”   

seçenek

ça katılıyorum” , “kısmen katılıyorum” ve “çok az katılıyorum

Xlerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( =2,94) “kısmen 

katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

4.1.1.4. Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4. Hayat Bilgisi Programının 

Uygulan ında Öğ ğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlara İlişkin Frekans 

Dağılım losu 

EKLE AĞIL

4. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf 

mas

ı Tab

renme-Ö

SEÇEN RİN D IMI 
Ö ENME-Ö ME SÜ  ve DE ENDİ

NAKLI S UNLAR 
ĞR ĞRET

KAY
RECİ

OR
ĞERL RME 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
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a
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o

ru
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Ç
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T
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Top m 

M
A

D
D

E
LE

R
 

f % f % f % f % f % f % X  SS 
Madde27 161 33.2 168 34.6 89 18.4 51 10.5 10 2.1 479 100 2.12 1.05 
Madde28 109 22.5 191 39.4 120 24.7 47 9.7 12 2.5 479 100 2.29 1.00 
Madde29 113 23.3 142 29.3 144 29.7 65 13.4 15 3.1 479 100 2.43 1.08 
Madde30 65 13.4 130 26.8 135 27.8 123 25.4 26 5.4 479 100 2.82 1.12 
Madde31 123 25.4 125 25.8 129 26.6 74 15.3 28 5.8 479 100 2.49 1.19 
Madde32 130 26.8 165 34.0 125 25.8 46 9.5 13 2.7 479 100 2.26 1.04 
Madde33 73 15.1 171 35.3 136 28.0 85 17.5 14 2.9 479 100 2.57 1.04 
Madde34 173 35.7 145 29.9 96 19.8 50 10.3 15 3.1 479 100 2.14 1.11 
Madde35 197 40.6 127 26.2 93 19.2 47 9.7 15 3.1 479 100 2.07 1.13 
Madde36 210 43.3 125 25.8 94 19.4 35 7.2 15 3.1 479 100 1.99 1.10 
Madde37 211 43.5 129 26.6 87 17.9 39 8.0 13 2.7 479 100 1.98 1.09 
Madde38 190 39.2 157 32.4 77 15.9 41 8.5 14 2.9 479 100 2.02 1.07 
Madde39 115 23.7 127 26.2 131 27.0 75 15.5 31 6.4 479 100 2.54 1.19 
TOPLAM 1870 29.7 1903 30.1 1406 23.0 751 13.6 221 3.5 6227 100 2.28 1.09 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerin Öğrenme-Öğretme Süreci ve 

Değerlendirme  kaynaklı sorunlara ilişkin, verdikleri cevaplardan elde edilen 

bulgular Tablo 4.4’de sunulmuştur. Tablo 4.4’de incelendiğinde; ilköğretim 

okullarında yeni ilköğretim 1.,2., ve 3. sınıf Hayat Bilgisi programının 

uygulanmasında karşılaşı n Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme  sorunlarala  

ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri; “çok az katılıyorum” , “katılmıyorum”  
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ve “kısmen katılıyorum”,   seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Toplam dağılımın 

aritmetik ortalaması ise ( X =2,28) “çok az katılıyorum” kategorisinde yer almıştır. 

(Madde 27) Kalabalık sınıflarda etkinlikler amacına uygun olarak 

gerçekleştirilememektedir: Yönetici ve öğretmenlerin Kalabalık sınıflarda 

etkinlikler amacına uygun olarak gerçekle tirilememesine ilişkin görüşleri; “çok az 

katılıyorum” , “ka

ş

tılmıyorum” ve “kısmen katılıyorum”, seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,12) “çok az katılıyorum” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 28) Etkinlikleri her öğrencinin farklı sürede tamamlaması 

öğrencinin farklı sürede tamamlaması uygulamayı güçleştirmesine ilişkin görüşleri; 

“çok az katılıyorum

uygulamayı güçleştirmektedir: Yönetici ve öğretmenlerin Etkinlikleri her 

” , “kısmen katılıyorum”, ve “katılmıyorum”  seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,29) “çok az katılıyorum” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 29) Bazı etkinlikler araç-gereç yetersizliğinden 

gerçekleştirilememektedir: Yönetici ve öğretmenlerin Bazı etkinlikler araç-gereç 

yetersizliğinden gerçekleştirilememesine ilişkin görüşleri; “kısmen katılıyorum”, 

“çok az katılıyorum” ve “katılmıyorum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X =2,43) “çok az katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 30) Var olan araç-gereçler amacına uygun kullanılmamaktadır: 

Yönetici ve öğretmenlerin Var olan araç-gereçler amacına uygun kullanılmamasına 

ilişkin görüşleri; “kısmen katılıyorum”, “çok az katılıyorum” ve “oldukça 

katılıyorum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,82) 

“kısmen katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 31) Etkinlikler öğrenci ve öğretmene kırtasiye yükü 

getirmektedir: Yönetici ve öğretmenlerin Etkinlikler öğrenci ve öğretmene kırtasiye 

yükü getirmesine ilişkin görüşleri; “kısmen katılıyorum”, “çok az katılıyorum” ve 

“katılmıyorum” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,49) 

“çok az katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 32) Bazı materyaller tüm öğrenciler tarafından 

getirilememektedir: Yönetici ve öğretmenlerin Bazı materyaller tüm öğrenciler 



 56

tarafından getirilememesine ilişkin görüşleri; “çok az katılıyorum”, 

“katılmıyorum”  ve “kısmen katılıyorum” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X =2,26) “çok az katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 33) Uygulama ile ilgili veliye ve öğrenciye yeterli dönüt 

verilememektedir: Yönetic ğretmenlerin Uygulama ile ilgili veliye ve 

öğrenciye yet

i ve ö

erli dönüt verilememesine ilişkin görüşleri; “çok az katılıyorum”, 

“kısmen katılıyorum” ve “oldukça katılıyorum” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. 

Genel ortalamanın ise ( X =2,57) “çok az katılıyorum” aralığında olduğu 

anlaşılmıştır. 

(Madde 34) Ders ve çalışma kitapları taşıma güçlü ü getirmektedir: 

Yönetici ve öğretmenlerin Ders ve çalışma kitapla

ğ

rı taşıma güçlüğü getirmesine 

ilişkin görüşleri; “katılmıyorum” , “çok az katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum” 

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,14) “çok az 

katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 35) Sınıf içinde uygulanması gereken formlar fazladır: Yönetici 

ve öğretmenlerin Sınıf içinde uygulanması gereken formlar fazladır ilişkin görüşleri; 

“katılmıyorum” , “çok az katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum” seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,07) “çok az katılıyorum” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 36) Formların uygulanması fazla zaman almaktadır: Yönetici ve 

öğretmenlerin Formların uygulanması fazla zaman almasına ilişkin görüşleri; 

“katılmıyorum” , “çok az katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum”  seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =1,99) “çok az katılıyorum” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 37) Formların çoğaltılmasında maliyet sorunları yaşanmaktadır: 

Yönetici ve öğretmenlerin Formların çoğaltılmasında maliyet sorunları yaşanmasına 

ilişkin görüşleri; “katılmıyorum” , “çok az katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum”  

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =1,98) “çok az 

katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 38) Proje ödevleri çoğunlukla veliler tarafından yapılmaktadır: 

Yönetici ve öğretmenlerin Proje ödevleri çoğunlukla veliler tarafından yapılmasına 
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ilişkin görüşleri; “katılmıyorum” , “çok az katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum”  

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,02) “çok az 

katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

(Madde 39) Ölçme-değerlendirme teknikleri konusunda bilgi yetersizdir: 

Yönetici ve öğretmenlerin Ölçme-değerlendirme teknikleri konusunda bilgi 

yetersi  katılıyorum” ve 

“katılm

zliğine ilişkin görüşleri; “kısmen katılıyorum”, “çok az

ıyorum”  seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X =2,54) 

“çok az katılıyorum” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

4.2. İkinci Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının 

uygulanmasında karşılaşılan; yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve 

içerik kaynaklı, öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme kaynaklı sorunlara 

ilişkin 

ıştır. 

Bilgisi Programının 

Uygula

 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında 

karşılaşılan; yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve içerik kaynaklı, 

öğrenm kaynaklı sorunlara ilişkin yöneticilerin 

ve öğr

(Madde 1) Hayat bilgisi programının hazırlık aşaması kısa bir zaman 

ı

dilimine sığdırılması konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik 

yönetici ve öğretmenlerin görüşleri; görev unvanı, cinsiyet, okutulan sınıf, 

çalışma durumu, yaş,  kıdem ve mezun olunan okul değişkenlerine göre farklılık 

göstermekte midir? Sorusuna cevap aranm

4.2.1. İlköğretim 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat 

nmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görev Unvanı Değişkenine 

Göre Öğretmen ve Yönetici Görüşleri 

Bu bölümde aşağıdaki alt probleme cevap aranmıştır. 

“Yeni ilköğretim 1.,2. ve

e- öğretme süreçleri ve değerlendirme 

etmenlerin görüşleri; görev unvanı (yönetici-öğretmen) değişkenine göre 

farklılık göstermekte midir?” 

4.2.1.1. Yönetsel Kaynaklı Sorunlar 

Öğretmen ve yöneticilerin yönetsel kaynaklı sorunlara ilişkin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için t testi 

uygulanmıştır. Bu işlemle ilgili sayısal veriler Tablo 4.5’te verilmiştir. 

dilimine sığd rılmıştır: Hayat Bilgisi programın hazırlık aşamasının kısa bir zaman 
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ortalamaları Tablo 4.5’ten incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( X =2,46), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =2,78) 

düşük 

isi programının 

hazırlı

likleri sınıf içinde 

uygula

. İlk  Okullar  Yeni 1.,2  ve 3. ıf Ha i 

Uygu net ı Sorun İlişkin Gör n işkenine Göre T-Testi Tablosu  

YÖNETSEL 
KAYNAKLI 
SORUNLAR 

çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, 

yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler.  

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin   “Hayat Bilg

k aşaması kısa bir zaman dilimine sığdırılmıştır” maddesine verdikleri 

cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=3.13, p<0,05]. 

Programın hazırlık aşamasının kısa bir zaman dilimine sığdırılması 

konusunda öğretmenlerin programın getirdiği değişik

malarında sıkıntı yaşamaları ve yöneticilerinde bu sıkıntıların yaşanmasını 

istememeleri nedeniyle bir görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

Tablo 4.5

lanmasında  Yö

öğretim ında .,  Sın yat Bilgis Programının 

sel Kaynakl lara ev Unva ı Değ

GRUP N X  SS t i p  değer  değeri

Yönetici 179 2,46 1,13 Madde1 
Öğretmen 300 2,78 1,04 

3,13 0.002 

Yönetici 179 2,68 1,05 Madde2 
Öğretmen 300 2,93 1,07 

2,48 0.013 

Yönetici 179 2,71 1,06 Madde3 
Öğretmen 300 2,69 1,01 

0,25 0.798 

Yönetici 179 2,75 1,08 Madde4 
Öğretmen 300 2,83 1,07 

0,77 0.439 

Yönetici 179 2,63 1,12 Madde5 
Öğretmen 300 2,87 0,97 

2,42 0.016 

Yönetici 179 2,82 1,09 Madde6 
Öğretmen 300 2,88 1,03 

0,62 0.534 

Yönetici 179 2,86 1,16 Madde7 
Öğretmen 300 2,89 1,10 

0,29 0.772 

Yönetici 179 2,92 1,06 Madde8 
Öğretmen 300 3,00 1,10 

0,82 0.410 

P<0.05 

(Madde 2) Hayat bilgisi programı ve gerekleri yeterince 

anlatılamamıştır: Hayat bilgisi programı ve gerekleri yeterince anlatıl maması 

konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.5’ten 

incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması (

a

X =2,68), 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =2,93) düşük çıkmıştır. 

Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, yöneticilerden daha fazla 

sorun yaşadıkları görüşündedirler. 
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Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin   “Hayat bilgisi programı ve 

gerekleri yeterince anlatılamamıştır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir [t=2.48, p<0,05].  

Milli Eğitim Bakanlığı program geliştirme ve uygulama sürecinde bakanlık 

resmi internet sitesi ve TTKB web sayfasından (öğretmen portalı) programın aşama 

ve özellikleri ile ilgili tanıtıcı bilgi vermesine rağmen bu tanıtım tüm paydaşlara 

yeterince ulaştırılamamıştır. Bunun da internet alt yapısının yetersizliği ve 

teknolojiyi doğru kullanmamamız gibi sebeplere bağlı olduğu düşünülebilir. 

Programların çoğunlukla internet üzerinden tanıtımının yapılmasının, tanıtımda bazı 

önemli eğitim paydaşı örgütlerinin işe koşulamamasının, program üzerindeki 

önyargıları arttırdığı söylenebilir. MEB’in hayat bilgisi programı, gerek toplumun 

tüm ta

 verdikleri cevapların 

ortalam

raflarına gerekse katılımcılık ve paylaşım adına kendi personeli başta olmak 

üzere kamuoyuna aktarmakta yetersiz kalması gibi sebeplerden dolayı öğretmenler 

ve yöneticiler arasında görüş farklılığının ortaya çıktığı düşünülebilir. 

(Madde 5) Hayat bilgisi programının gerektirdiği örgütsel değişim 

sağlanamamıştır: Hayat bilgisi programının gerektirdiği örgütsel değişim 

sağlanamaması konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.5’ten incelendiğinde, Yöneticilerin

X =2,63), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından (ası ( X =2,87) 

düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, 

yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

m 

değişimine paralel olarak gerçekleştirilecek örgütsel değişim, okullarda programların 

daha etkili uygulanmasını sağlayabilir. Bunların sağlanamaması gibi nedenlerle 

öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığının ortaya çıktığı düşünülebilir. 

Analiz sonuçları,  yönetici ve öğretmenlerin   “Hayat bilgisi programının 

gerektirdiği örgütsel değişim sağlanamamıştır” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.42, p<0,05]. 

Örgütsel değişimin sağlanamamasından kaynaklanan sorunların en çok 

uygulamadaki öğretmenleri etkilediği düşünülmektedir. Eğitimde meydana gelen 

program değişiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilememesi, sınıf içi 

uygulamalarda olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Bu durumun eğitim 

örgütlerinin hedeflerine ulaşmasını da engelleyeceği söylenebilir. Progra
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4.2.1.2. Öğretmen Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.6. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğretmen  Kaynaklı Sorunlara İlişkin  Görev Unvanı Değişkenine Göre T-Testi 

Tablosu 

ÖĞRETMEN 
KAYNAKLI 
SORUNLAR 

GRUP N X  SS t değeri p değeri 

Yönetici 179 3.01 1.19 Madde9 
Öğretmen 300 3.40 1.09 

3,65 0.000 

Yönetici 179 3.04 1.17 Madde10 
Öğretmen 300 3.44 1.07 

3,75 0.000 

Yönetici 179 2.93 1.20 Madde11 
Öğretmen 300 3.12 1.10 

1,73 0.083 

Yönetici 179 3.04 1.08 Madde12 
Öğretmen 300 3.34 1.07 

2,93 0.003 

Yönetici 179 2.94 1.12 Madde13 
Öğretmen 300 3.28 1.09 

3,25 0.001 

Yönetici 179 2.83 1.20 Madde14 
Öğretmen 300 3.10 1.05 

2,46 0.014 

Yönetici 179 2.91 1.06 Madde15 
Öğretmen 300 3.20 1.05 

2,90 0.004 

P<0.05 

(Madde 9) Öğretmenler Hayat bilgisi programının amaç ve vizyonunu 

benimsememektedir: Öğretmenler Hayat bilgisi programının amaç ve vizyonunu 

benimsememesi konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.6’dan incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( X =3,01), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,40) 

düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, 

yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin   “Hayat bilgisi programının 

amaç ve vizyonunu benimsememektedir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı 

bir fark olduğu görülmektedir [t=3.65, p<0,05]. 

Hayat bilgisi programının uygulama sürecinde etkili hizmet içi eğitimlerin 

düzenlenmemesi nedeniyle öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı 

yaşandığı  düşünülebilir. 

(Madde 10) Öğretmenler program ve uygulamaya karşı isteksiz ve 

önyargılıdır: Öğretmenler program ve uygulamaya karşı isteksiz ve önyargılıdır 

konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 

4.6’dan incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =3,04), 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,44) düşük çıkmıştır. 



 61

Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, yöneticilerden daha fazla 

sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları,  yönetici ve öğretmenlerin   “Öğretmenler program ve 

uygulamaya karşı isteksiz ve önyargılıdır ” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=3.75, p<0,05]. 

Kalabalık sınıflar, eksik alt yapı ve donanım gibi problemlerin program 

öncesi çözümlenmemiş olmasının da öğretmenlerde program ve uygulamaya karşı 

isteksizlik ve önyargı oluşturabilir. Bu sebeplerden doyalı öğretmenler ve yöneticiler 

arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 12) Hayat bilgisi programın genel felsefesi öğretmenler 

tarafından anlaşılamamıştır: Hayat bilgisi programın genel felsefesi öğretmenler 

tarafından anlaşılamamıştır konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.6’dan incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( X =3,04), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından 

( X =3,34) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, 

yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin   “Hayat bilgisi programın 

genel felsefesi öğretmenler tarafından anlaşılamamıştır” maddesine verdikleri 

cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.93, p<0,05]. 

Tüm plan ya da program değişiklikleri, eğer onlar anlamlı ve bilinçli 

eylemlerle desteklenir, hayata geçirilirse dönüşüm yaratabilir. Hayat bilgisi 

programının temel felsefesinin kısmen de olsa öğretmenler tarafından anlaşılamamış 

olması uygulayıcıların programlar ve özellikleri ile ilgili olarak yeterince 

bilgilendirilmemiş olmasına bağlanabilir. Bu nedenle öğretmenler ve yöneticiler 

arasında bir görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 13) Öğretmen kılavuzlarında belirtilen açıklamalar 

okunmamaktadır: Öğretmen kılavuzlarında belirtilen açıklamalar okunmam 

konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 

4.6’dan incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,94), 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,28) düşük çıkmıştır. 
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Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, yöneticilerden daha fazla 

sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin   “Öğretmen kılavuzlarında 

belirtilen açıklamalar okunmamaktadır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı 

bir fark olduğu görülmektedir [t=3.25, p<0,05]. 

Öğretmenlerin kılavuz kitaplarını yeterli görmeyerek ilgili açıklamaları 

okuyarak hareket etmemeleri ve yöneticilerin de ders denetimlerinde bunlardan 

haberdar olmaları nedeniyle aralarında bir görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 14) Öğretmenler formasyon bilgilerini yenilememektedir: 

Öğretmenler formasyon bilgilerini yenilememektedir konusunda öğretmen ve 

yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.6’dan incelendiğinde, 

Yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,83), öğretmenlerin verdikleri 

cevapların ortalamasından ( X =3,10) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında öğretmenler, yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin   “Öğretmenler formasyon 

bilgilerini yenilememektedir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir [t=2.46, p<0,05].  

Bilgi çağında enformasyon toplumunun aktif bir üyesi olarak öğretmenlerin 

kendini her yönden geliştirerek, özellikle mesleki bilgilerini yeniden sorgulamalarını 

zorunlu kıldığı düşünülmektedir. Okul yöneticilerinin de yöneticilikten ziyade 

yönetim süreçlerini en iyi şekilde uygulayan dönüşüm liderliği yapmaları 

beklenmektir. Bundan dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı 

yaşanıyor olabilir. 

(Madde 15) Öğretmenler, Hayat bilgisi programın öngördüğü öğretim 

yöntem ve yaklaşımlarını uygulama güçlüğü çekmektedir: Öğretmenler, Hayat 

bilgisi programın öngördüğü öğretim yöntem ve yaklaşımlarını uygulama güçlüğü 

çekmektedir konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları 

Tablo 4.6’dan incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması 

( X =2,91), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,20) düşük 

çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, yöneticilerden daha 

fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler.  
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Analiz sonuçları,   yönetici ve öğretmenlerin   “Öğretmenler, Hayat bilgisi 

programın öngördüğü öğretim yöntem ve yaklaşımlarını uygulama güçlüğü 

çekmektedir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [t=2.90, p<0,05]. 

Yenilenen hayat bilgisi programıyla birlikte, hayat bilgisi dersinin kendi 

yapısına özgü çeşitli öğretim yöntem ve yaklaşımları da getirilmiştir. Öğrencilerin 

belirlenen kazanımları edinmesi için öğrenciyi aktif kılan, öğrenci merkezli ve 

yapılandırıcı öğrenmeyi esas alan stratejilerin hangisinin kullanılacağı konusunda 

öğretmene esneklik sunulmuştur. Etkili olmayan hizmet içi eğitimleri, hayat bilgisi 

programının yetersiz tanıtımı gibi nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler 

arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

4.2.1.3. Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.7. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlara İlişkin Görev Unvanı Değişkenine Göre T-Testi 

Tablosu 

KAZANIM 
ve İÇERİK 
KAYNAKLI 
SORUNLAR 

GRUP N X  SS t değeri p değeri 

Yönetici 179 3.15 1.05 Madde16 
Öğretmen 300 3.36 1.03 

2,06 0.040 

Yönetici 179 3.03 1.16 Madde17 
Öğretmen 300 3.40 1.00 

3,57 0.000 

Yönetici 179 3.17 1.18 Madde18 
Öğretmen 300 3.45 0.99 

2,67 0.008 

Yönetici 179 2.97 1.13 Madde19 2,80 0.005 
Öğretmen 300 3.26 1.03 
Yönetici 179 3.05 1.08 0.021 Madde20 2,31 

Öğretmen 300 3.27 1.00 
Yönetici 179 3.10 1.15 Madde21 

Öğretmen 300 3.47 1.03 
3,68 0.000 

Yönetici 179 3.06 1.10 Madde22 2,40 0.016 
Öğretmen 300 3.29 0.96 
Yönetici 179 2.94 1.18 Madde23 

Öğretmen 300 3.30 1.03 
3,38 0.001 

Yönetici 179 3.13 1.14 Madde24 
Öğretmen 300 3.29 0.99 

1,59 0.111 

Yönetici 179 2.72 1.07 Madde25 
Öğretmen 300 2.88 1.03 

1,57 0.115 

Yönetici 179 2.98 1.18 Madde26 
Öğretmen 300 2.91 1.15 

0,68 0.494 

P<0.05 

(Madde 16) Kazanımlar, öğrenci gelişim düzeyine uygun değildir: 

Kazanımlar, öğrenci gelişim düzeyine uygun değildir konusunda öğretmen ve 

yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, 

Yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =3,15), öğretmenlerin verdikleri 
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cevapların ortalamasından ( X =3,36) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında öğretmenler, yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları,  yönetici ve öğretmenlerinin “Kazanımlar, öğrenci gelişim 

düzeyine uygun değildir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [t=2.06, p<0,05].  

Öğrencinin istenen davranışları gösterebilmesi için programın öngördüğü 

kazanımların öğrencinin gelişim düzeyine uygun olarak hazırlanması gerekir. Bu 

sebeple programların geliştirilme sürecinde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-

motor gelişimlerinin dikkate alınması gerekir. Bulgulara göre kazanımların öğrenci 

gelişim düzeyine uygun olmaması konusunda öğretmenler ve yöneticiler arasında 

görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 17) Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. (dersler ve sınıflar 

arası): Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. (dersler ve sınıflar arası) konusunda 

öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den 

incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =3,03), 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,40) düşük çıkmıştır. 

Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, yöneticilerden daha fazla 

sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerinin “Kazanımlar birbirleri ile 

tutarlı değildir. (dersler ve sınıflar arası)” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=3.57, p<0,05]. 

Eğitim programlarının kazanımlarının birbiriyle tutarlı olması oldukça önem 

taşımaktadır. Aksi takdirde programın verimliliği ve başarısından söz etmek 

mümkün olmayacaktır. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler 

arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 18) İçerik günlük hayatla örtüşmemektedir İçerik günlük hayatla 

örtüşmemektedir konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( X =3,17), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,45) 
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düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, 

yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerinin “İçerik günlük hayatla 

örtüşmemektedir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [t=2.67, p<0,05]. 

Bütün programlar hazırlanırken öğrencinin kendisi, kendi çevresi temel alınır. 

Kendi yaşamı, değerleri, inançları, eşyaları, çevresi vb. gibi.  Bunların içerikte 

sağlanamaması nedeniyle öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı 

yaşanıyor olabilir. 

(Madde 19) İçerik, kazanımları gerçekleştirebilecek yeterlilikte değildir: 

İçerik, kazanımları gerçekleştirebilecek yeterlilikte değildir konusunda öğretmen ve 

yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, 

Yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,97), öğretmenlerin verdikleri 

cevapların ortalamasından ( X =3,26) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında öğretmenler, yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin “İçerik, kazanımları 

gerçekleştirebilecek yeterlilikte değildir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı 

bir fark olduğu görülmektedir [t=2.83, p<0,05].  

Program içeriklerinde yer alan resim, şekil, grafik, yazılı metin vs. gibi bütün 

görsel ve yazınsal ürünlerin kazanımların davranışlara dönüştürülmesinde 

kazanımlarla paralel gitmesi gereklidir. Bunların paylaşılması ve aktarılması 

nedeniyle öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 20) İçerik, Hayat bilgisi programın öngördüğü ortak becerileri  

(Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. ) 

kazandırabilecek özellikte değildir:  İçerik, Hayat bilgisi programın öngördüğü 

ortak becerileri  (Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. 

) kazandırabilecek özellikte değildir konusunda öğretmen ve yöneticilerin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, Yöneticilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ( X =3,05), öğretmenlerin verdikleri cevapların 

ortalamasından ( X =3,27) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında 

öğretmenler, yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 
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Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin “İçerik, Hayat bilgisi 

programın öngördüğü ortak becerileri  (Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, 

eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. ) kazandırabilecek özellikte değildir” 

maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.31, 

p<0,05].  

Yenilenen hayat bilgisi programının içeriğinin en önemli görevlerinden birisi 

öğrencilere becerileri kazanmalarında yardımcı olmaktır. Becerileri nasıl 

kazanacaklarının içerikte aktif bir şekilde verilmesi sayesinde öğrencilere nasıl bir 

yol izleyecekleri de gösterilmiş olacaktır. Bunların sağlanamaması nedeniyle 

öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 21) Öğretmen kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları 

Hayat bilgisi programının içeriğine uygun olarak hazırlanmamıştır: Öğretmen 

kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları Hayat bilgisi programının içeriğine 

uygun olarak hazırlanmaması konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( X =3,10), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından 

( X =3,47) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, 

yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları,    yönetici ve öğretmenlerin “Öğretmen kılavuzları, 

öğrenci ders ve çalışma kitapları Hayat bilgisi programının içeriğine uygun 

olarak hazırlanmamıştır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [t=3.68, p<0,05]. 

Öğretmen kılavuz kitaplarını, öğrenci ders ve çalışma kitaplarını hazırlayan 

yayınevlerinin kitapları programın içeriğini gerçekleştirebilecek nitelikte oluşturup 

oluşturamadıkları gibi nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş 

farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 22) İçerik, ara disiplin kazanımlarını gerçekleştirebilecek 

nitelikte düzenlenmemiştir:  İçerik, ara disiplin kazanımlarını gerçekleştirebilecek 

nitelikte düzenlenmemesi konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( X =3,06), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,29) 
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düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında öğretmenler, 

yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin “İçerik, ara disiplin 

kazanımlarını gerçekleştirebilecek nitelikte düzenlenmemiştir” maddesine 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.40, p<0,05].  

Hayat bilgisi programında ara disiplinlerin (Afet eğitimi, girişimcilik, insan 

hakları ve vatandaşlık, kariyer bilinci geliştirme, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik 

danışma, sağlık kültürü, spor kültürü ve olimpik eğitim) üzerinde titizlikle durulması 

ve ara disiplinlerle ilgili verilen kazanımların derslerin kazanımları ile 

ilişkilendirilmesi istenmektedir. İçeriğin ara disiplin kazanımlarını 

gerçekleştirebilecek nitelikte olması önemlidir. Ancak konular ile ara disiplin 

kazanımları arasındaki ilişkilendirmenin bilgi yetersizliğinden dolayı uygulamada 

eksikliklerin olduğu düşüncesi öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı 

yaşanması sebep olarak gösterilebilir. 

(Madde 23) İçerikte yer alan konular ( somuttan soyuta, bilinenden 

bilinmeyene doğru…)  kendi içinde tutarlı olacak biçimde düzenlenmemiştir: 

İçerikte yer alan konular ( somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru…)  kendi 

içinde tutarlı olacak biçimde düzenlenmemesi konusunda öğretmen ve yöneticilerin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, Yöneticilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,94), öğretmenlerin verdikleri cevapların 

ortalamasından ( X =3,30) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında 

öğretmenler, yöneticilerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin “İçerikte yer alan konular ( 

somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru…)  kendi içinde tutarlı olacak 

biçimde düzenlenmemiştir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir [t=3.38, p<0,05] 

“İşitirsem unutmam, görürsem bilirim, yaparsam anlarım” deyimi öğrencinin 

öğrenmesinde önemli yer tutar. Öğrenmenin kalıcı olabilmesi için daha çok duyu 

organlarına hitap eden  bir ortamın düzenlenmesi ve hayat bilgisi ders kitaplarında 

yer alan konuların da somut bir şekilde tasnif edilmesi gereklidir. Öğrenciye 

öğretilecek bilgiler hayat bilgisi ders kitaplarında; yakın zamandan uzağa, yakın aile 
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ve okul çevresinden uzağa, yakın köy-kasaba-bölge-ülke çevresinden uzağa ilkesi 

temel alınarak hazırlanmalıdır. Bunların kitaplarda sağlanmaması gibi nedenlerden 

dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

4.2.1.4. Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.8. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlara İlişkin Görev Unvanı 

Değişkenine Göre T-Testi Tablosu 

ÖĞRENME-
ÖĞRETMEN 
SÜRECİ ve 
DEĞERLEN 

DİRME 
KAYNAKLI 
SORUNLAR 

GRUP N X  SS t değeri p değeri 

Yönetici 179 2.12 1.02 Madde27 
Öğretmen 300 2.12 1.08 

0,03 0.970 

Yönetici 179 2.48 0.96 Madde28 
Öğretmen 300 2.18 1.01 

3,15 0.002 

Yönetici 179 2.65 1.13 Madde29 
Öğretmen 300 2.29 1.03 

3,52 0.000 

Yönetici 179 2.83 1.18 Madde30 
Öğretmen 300 2.81 1.08 

0,23 0.816 

Yönetici 179 2.64 1.23 Madde31 
Öğretmen 300 2.40 1.16 

2,14 0.032 

Yönetici 179 2.45 1.16 Madde32 
Öğretmen 300 2.15 0.95 

2,94 0.004 

Yönetici 179 2.57 1.03 Madde33 
Öğretmen 300 2.57 1.04 

0,02 0.983 

Yönetici 179 2.51 1.19 Madde34 
Öğretmen 300 1.91 0.99 

5,66 0.000 

Yönetici 179 2.48 1.15 Madde35 
Öğretmen 300 1.82 1.03 

6,26 0.000 

Yönetici 179 2.44 1.15 Madde36 
Öğretmen 300 1.73 0.97 

6,96 0.000 

Yönetici 179 2.31 1.13 Madde37 
Öğretmen 300 1.79 1.01 

5,05 0.000 

Yönetici 179 2.44 1.12 Madde38 
Öğretmen 300 1.77 0.96 

6,71 0.000 

Yönetici 179 2.70 1.27 Madde39 
Öğretmen 300 2.44 1.13 

2,31 0.021 

P<0.05 

(Madde 28) Etkinlikleri her öğrencinin farklı sürede tamamlaması 

uygulamayı güçleştirmektedir: Etkinlikleri her öğrencinin farklı sürede tamamlaması 

uygulamayı güçleştirmesi konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.5’ten incelendiğinde, Yöneticilerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( X =2,48), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =2,18) 

düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında yöneticiler, 

öğretmenlerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 
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Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerinin “Etkinlikleri her öğrencinin 

farklı sürede tamamlaması uygulamayı güçleştirmektedir” maddesine verdikleri 

cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=3.15, p<0,05]. 

Yeni hayat bilgisi programıyla birlikte öğretmenlerin, öğrenciye bilgi aktarma 

rolleri, yerini bilgiye ulaşmak için yol gösterme rolüne bırakmıştır. Öğrenci, verilen 

görevleri yerine getirecek, derse aktif olarak katılacak, sorular soracak, konuları 

kendine özgü plan ve tekniklere uyarak araştıracak, gözleyip bunlardan bir sonuç 

çıkaracak hale gelecektir.  Öğretmen de öğrencinin bunların sonucunda çıkacak olan 

ürünleri; performans-proje değerlendirme, tema değerlendirme ve çeşitli gözlem 

formları ile gözlemleyerek her öğrenci için değerlendirmeleri ayrı ayrı yapacaktır. 

Ancak her öğrencinin etkinlikleri istenilen sürede tamamlaması Türkiye şartlarındaki 

kalabalık sınıf ortamlarında ve belirlenen sürelerde yapması uygulama açısında zor 

gibi gözükmektedir. Bunların istenilen ölçüde sağlanamamasından kaynaklanan 

nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor 

olabilir. 

(Madde 29) Bazı etkinlikler araç-gereç yetersizliğinden 

gerçekleştirilememektedir Bazı etkinlikler araç-gereç yetersizliğinden 

gerçekleştirilememesi konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.5’ten incelendiğinde, yöneticilerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( X =2,65), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =2,29) 

düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında yöneticiler, 

öğretmenlerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerinin “Bazı etkinlikler araç-gereç 

yetersizliğinden gerçekleştirilememektedir” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=3.52, p<0,05]. 

Derslerin öğretiminde görsel, işitsel, basılı materyallere yer verilmesi 

öğrenmenin kalıcılığı ve kalitesi bakımından önemlidir. Derslerin araç-gereç 

zenginliği içinde işlenmesi dersleri teori olmaktan çıkarır, sıkıcılık ve tekdüzelikten 

kurtarır, öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilir. Buna rağmen programın uygulanmaya 

başladığı ilk günlerde programın öngördüğü materyallerin okullara en kısa zamanda 

ulaştırılacağı belirtildiği halde bazı merkez okullara bile hala ulaştırılmamış olması 

nedeniyle öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 
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(Madde 31) Etkinlikler öğrenci ve öğretmene kırtasiye yükü 

getirmektedir Etkinlikler öğrenci ve öğretmene kırtasiye yükü getirmesi konusunda 

öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.5’ten 

incelendiğinde, yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,64), 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =2,40) düşük çıkmıştır. 

Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında yöneticiler, öğretmenlerden daha fazla 

sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin “Etkinlikler öğrenci ve 

öğretmene kırtasiye yükü getirmektedir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı 

bir fark olduğu görülmektedir [t=2.14, p<0,05]. 

Yeni hayat bilgisi programı tamamen öğrenci merkezlidir. Öğrenci derse aktif 

olarak katılacak, etkinlikler yapacak ve bu etkinlikleri sınıf ortamında sunacak ve 

ürün dosyasında saklayacaktır. Öğrenciye öğretmenin ve velinin görevi rehberlik ve 

yollar göstermek olacaktır. Öğretmen öğrencinin yapması gereken konu, tema 

değerlendirmelerini, proje ve performans görevlerinin yönergelerini öğrenciye 

bildirecektir. Bunun için okul yönetimi gerekli fotokopi kağıtları, fotokopi makinesi 

vb. gibi  diğer materyalleri temin edecektir. Bunun temininin bütün öğrencilere ve 

öğretmenlere yapılması düşünüldüğünde bir kırtasiye yükü ile karşı karşıya 

kalınması muhtemeldir. Bunların koordineli ve işbirliği içerisinde 

sağlanamamasından kaynaklanan sebeplerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler 

arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

 (Madde 32) Bazı materyaller tüm öğrenciler tarafından 

getirilememektedir: Hayat Bilgisi programın hazırlık aşamasının kısa bir zaman 

dilimine sığdırılması konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.5’ten incelendiğinde, yöneticilerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( X =2,45), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından ( X =2,15) 

düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında yöneticiler, 

öğretmenlerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin “Bazı materyaller tüm 

öğrenciler tarafından getirilememektedir” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.94, p<0,05]. 
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Materyaller ile zenginleştirilen bir öğrenme sürecinin daha kalıcı olduğu 

şüphesizdir. Özellikle kırsal kesimdeki öğrencilerin programın öngördüğü bazı 

materyalleri getiremediği, bununda uygulamayı güçleştirdiği söylenebilir. Okul 

yöneticileri ve öğretmenler koordineli olarak bunların giderilmesini sağlamalıdır. 

Temin edilememe nedenlerini okul yöneticileri öğretmenlere gerekçeli olarak da 

bildirmelidir. Okul yöneticileri gerekli kırtasiye malzemelerini sene başından itibaren 

maddi durumu zayıf öğrenciler göz önüne alınarak imkânlar ölçüsünde okulda 

bulundurmalıdırlar. Bunların sağlanamamasından dolayı öğretmenler ve yöneticiler 

arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 34) Ders ve çalışma kitapları taşıma güçlüğü getirmektedir: Ders 

ve çalışma kitapları taşıma güçlüğü getirmesi konusunda öğretmen ve yöneticilerin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.5’ten incelendiğinde, Yöneticilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,51), öğretmenlerin verdikleri cevapların 

ortalamasından ( X =1,91) yüksek çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında yöneticiler, öğretmenlerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin “Ders ve çalışma kitapları 

taşıma güçlüğü getirmektedir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir [t=5.66, p<0,05]. 

Yeni hayat bilgisi programıyla birlikte öğrenci ders ve çalışma kitapları 

geliştirilmiş buda öğrencinin taşıdığı çantanın ağırlığını arttırmıştır. Bu durumun 

öğrencilerin sağlıklı gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Okul 

idarelerinin alacağı küçük tedbirlerle bu sorunun çözülebileceği söylenebilir. Ancak 

finansman sorunları yaşayan okulların bu konuda ne şekilde tedbir alacakları 

düşündürücüdür. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı öğretmenlerle yöneticiler arasında 

görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 35) Sınıf içinde uygulanması gereken formlar fazladır: Sınıf 

içinde uygulanması gereken formlar fazladır konusunda öğretmen ve yöneticilerin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.5’ten incelendiğinde, yöneticilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,48), öğretmenlerin verdikleri cevapların 

ortalamasından ( X =1,82) yüksek çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında yöneticiler, öğretmenlerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 
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Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin “Sınıf içinde uygulanması 

gereken formlar fazladır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [t=6.26, p<0,05]. 

Sınıf içinde uygulanması gereken formlar öğrenciyi çeşitli yönleri ile 

değerlendirme ve gelişimini izleme fırsatı verdiği gibi yapılan öğretimin ne derece 

etkili olduğu konusunda da öğretmene rehberlik eder. Ancak uygulanması gereken 

formların fazlalığının özellikle kalabalık sınıflarda uygulama güçlüğü yarattığı 

düşünülmektedir. Ayrıca formların fazlalığının öğretmene ve okul idaresine kırtasiye 

yükü getirdiği söylenebilir. Formların fazlalığının süreç içinde öğretmende ve 

öğrencide bıkkınlık yaratacağı da düşünülmektedir. Bu gibi sebeplerden dolayı 

öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 36) Formların uygulanması fazla zaman almaktadır: Formların 

uygulanması fazla zaman alması konusunda öğretmen ve yöneticilerin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.5’ten incelendiğinde, yöneticilerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( X =2,44), öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından 

( X =1,73) yüksek çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında yöneticiler, 

öğretmenlerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları,  yönetici ve öğretmenlerin “Formların uygulanması fazla 

zaman almaktadır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [t=6.96, p<0,05]. 

Öğrencilerin çeşitli açılardan değerlendirilmesi hiç şüphesiz eğitim adına 

önemli bir adımdır. Ancak değerlendirme ölçütleri üzerindeki bilgi yetersizliği, 

kalabalık sınıf mevcutları ve öğretmene yüklenen rollerin fazlalığı formları 

uygulamanın uzun süre almasına neden olduğu söylenebilir. Bu ve benzeri 

sebeplerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor 

olabilir. 

(Madde 37) Formların çoğaltılmasında maliyet sorunları yaşanmaktadır: 

Formların çoğaltılmasında maliyet sorunları yaşanması konusunda öğretmen ve 

yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.5’ten incelendiğinde, 

yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,31), öğretmenlerin verdikleri 
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cevapların ortalamasından ( X =1,79) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında yöneticiler, öğretmenlerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin “Formların çoğaltılmasında 

maliyet sorunları yaşanmaktadır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir [t=5.05, p<0,05]. 

Formların çoğaltılmasının özellikle kalabalık sınıflarda öğretmene ve okul 

idaresine maliyet yükü getirdiği düşünülmektedir. Bu sebepten dolayı öğretmenler ve 

yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 38) Proje ödevleri çoğunlukla veliler tarafından yapılmaktadır: 

Proje ödevleri çoğunlukla veliler tarafından yapılması konusunda öğretmen ve 

yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.5’ten incelendiğinde, 

yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,44), öğretmenlerin verdikleri 

cevapların ortalamasından ( X =1,77) yüksek çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında yöneticiler, öğretmenlerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin “Proje ödevleri çoğunlukla 

veliler tarafından yapılmaktadır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir [t=6.71, p<0,05]. 

Program sürece veli katılımını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Ancak 

öğrencinin gelişim seviyesinin üzerinde verilen proje ve performans etkinliklerinin 

çoğu zaman veliler tarafından yapıldığı söylenebilir. Bakanlık bu durumun 

önlenmesi için performans ödevlerinin adını performans görevi şeklinde değiştirerek 

sınıf ortamında öğretmen kontrolünde yapılması konusunda yeni bir düzenlemeye 

gitmiştir. Bu konuda görülen eksikliğin velilerin ödevlerin amacı konusunda yeterli 

derecede bilgilendirilmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sebeplerden 

dolayı da öğretmenler ve yöneticiler aralarında görüş farklılığı yaşıyor olabilirler. 

(Madde 39) Ölçme-değerlendirme teknikleri konusunda bilgi yetersizdir: 

Ölçme-değerlendirme teknikleri konusunda bilgi yetersizliği konusunda öğretmen ve 

yöneticilerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.5’ten incelendiğinde, 

yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,70), öğretmenlerin verdikleri 



 74

cevapların ortalamasından ( X =2,44) yüksek çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında yöneticiler, öğretmenlerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, yönetici ve öğretmenlerin “Ölçme-değerlendirme 

teknikleri konusunda bilgi yetersizdir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı 

bir fark olduğu görülmektedir [t=2.31, p<0,05].  

Yeni hayat bilgisi programıyla öğrencilere kazandırılan bilgi, beceri ve 

tutumların değerlendirilmesi amacıyla alternatif ölçme-değerlendirme sistemleri de 

uygulanmaya başlanmıştır. Öğrencilerin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerini, ders 

içi performanslarını sürece dayalı ve çok yönlü ölçmeye dayanan program 

değerlendirme sisteminin başarısı, doğru anlaşılmasına ve doğru şekilde uygulanmasına 

bağlıdır. Programın öngördüğü ölçme-değerlendirme teknikleri konusunda sorunlarla 

karşılaşıldığı görülmektedir. Ölçme-değerlendirme teknikleri konusunda bilgi 

eksikliğinin sebebi, program tanıtımlarının etkili ve yeterli olmaması şeklinde 

yorumlanabilir. Değerlendirme sistemi ile ilgili ayrıca ve geniş bir hizmet içi eğitimin 

düzenlenmemiş olması da sorunların ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir.  

Bunların sağlanıp sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler 

arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

4.2.2. İlköğretim 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Okutulan Sınıf Değişkenine 

Göre Öğretmen ve Yönetici Görüşleri 

Bu bölümde aşağıdaki alt probleme cevap aranmıştır. 

“Yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında 

karşılaşılan; yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve içerik kaynaklı, 

öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme kaynaklı sorunlara ilişkin yöneticilerin 

ve öğretmenlerin görüşleri; okutulan sınıf (1.sınıf-2.sınıf ve 3.sınıf)  değişkenine 

göre farklılık göstermekte midir?” 

4.2.2.1. Yönetsel Kaynaklı Sorunlar 

Öğretmen, yöneticilerin yönetsel kaynaklı sorunlara ilişkin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı test edilerek incelenmiştir. 
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Tablo 4.9. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında  Yönetsel Kaynaklı Sorunlara İlişkin Okutulan Sınıf Değişkenine Göre ANOVA Tablosu  

OKUTULAN SINIF 
1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 

 
N X  SS N X  SS N X  SS 

F p Fark 

Madde1 87 2.72 0,98 104 2.83 0,99 109 2.77 1,14 0,273 .761 - 
Madde2 87 2.96 1.01 104 2.84 1.06 109 3.00 1.12 0,590 .555 - 
Madde3 87 2.65 1.07 104 2.70 1.02 109 2.70 0.97 0,072 .931 - 
Madde4 87 2.91 1.05 104 2.74 1.15 109 2.85 1.01 0,681 .507 - 
Madde5 87 2.98 0.97 104 2.79 0.94 109 2.86 1.01 0,914 .402 - 
Madde6 87 2.89 1.01 104 2.88 1.01 109 2.87 1.07 0,014 .986 - 
Madde7 87 2.79 1.11 104 2.86 1.08 109 3.00 1.10 0,988 .370 - 
Madde8 87 2.98 1.09 104 2.97 1.11 109 3.05 1,12 0,169 .845 - 

 

4.2.2.2. Öğretmen Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.10. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğretmen  Kaynaklı Sorunlara İlişkin Okutulan Sınıf Değişkenine Göre ANOVA 

Tablosu 

OKUTULAN SINIF 
1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 

 
N X  SS N X  SS N X  SS 

F p Fark 

Madde9 87 3,40 1,07 104 3,31 1,09 109 3,48 1,11 0,629 .534 - 
Madde10 87 3,51 1,07 104 3,42 1,10 109 3,39 1,05 0,333 .717 - 
Madde11 87 3,00 1,17 104 3,12 1,07 109 3,22 1,08 1,037 .356 - 
Madde12 87 3,32 1,10 104 3,34 1,05 109 3,35 1,07 0,027 .973 - 
Madde13 87 3,16 1,15 104 3,26 1,09 109 3,39 1,04 1,114 .330 - 
Madde14 87 2,94 1,21 104 3,14 0,96 109 3,20 0,98 1,569 .210 - 
Madde15 87 3,14 1,09 104 3,20 1,05 109 3,25 1,02 0,253 .777 - 

 

4.2.2.3. Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.11. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlara İlişkin Okutulan Sınıf Değişkenine Göre 

ANOVA Tablosu 

OKUTULAN SINIF 
1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 

 
N X  SS N X  SS N X  SS 

F p Fark 

Madde16 87 3,29 1,01 104 3,30 1,06 109 3,45 1,04 0,772 .463 - 
Madde17 87 3,34 0,98 104 3,38 1,03 109 3,45 1,00 0,326 .722 - 
Madde18 87 3,43 0,99 104 3,37 1,01 109 3,55 0,98 0,844 .431 - 
Madde19 87 3,27 1,00 104 3,25 0,98 109 3,25 1,11 0,015 .985 - 
Madde20 87 3,27 0,99 104 3,32 1,00 109 3,22 1,02 0,248 .781 - 
Madde21 87 3,37 1,09 104 3,49 1,06 109 3,54 0,95 0,608 .545 - 
Madde22 87 3,25 0,99 104 3,27 0,94 109 3,33 0,97 0,210 .811 - 
Madde23 87 3,24 1,12 104 3,26 0,91 109 3,37 1,07 0,478 .621 - 
Madde24 87 3,25 1,08 104 3,25 0,98 109 3,35 0,94 0,356 .701 - 
Madde25 87 2,81 1,12 104 2,78 1,00 109 3,02 0,99 1,672 .190 - 
Madde26 87 2,70 1,18 104 2,98 1,14 109 3,01 1,12 2,118 .122 - 
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4.2.2.4. Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.12. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlara İlişkin Okutulan 

Sınıf Değişkenine Göre ANOVA Tablosu 

OKUTULAN SINIF 
1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 

 
N X  SS N X  SS N X  SS 

F p Fark 

Madde27 87 1,90 0,92 104 2,14 1,07 109 2,28 1,18 2,977 .052 - 
Madde28 87 2,02 0,87 104 2,09 0,88 109 2,39 1,18 3,917 .021 1-3 
Madde29 87 2,06 0,94 104 2,38 1,06 109 2,39 1,05 3,005 .051 - 
Madde30 87 2,59 1,06 104 2,93 1,00 109 2,87 1,16 2,519 .082 - 
Madde31 87 2,25 1,12 104 2,38 1,14 109 2,55 1,19 1,627 .198 - 
Madde32 87 1,98 0,93 104 2,14 0,96 109 2,28 0,94 2,350 .097 - 
Madde33 87 2,52 0,99 104 2,50 0,98 109 2,66 1,13 0,738 .479 - 
Madde34 87 1,83 0,96 104 1,85 0,97 109 2,03 1,04 1,242 .290 - 
Madde35 87 1,81 1,00 104 1,82 1,08 109 1,83 1,03 0,008 .992 - 
Madde36 87 1,70 0,91 104 1,71 0,96 109 1,77 1,04 0,150 .861 - 
Madde37 87 1,75 0,95 104 1,75 0,96 109 1,85 1,12 0,330 .719 - 
Madde38 87 1,79 0,94 104 1,61 0,82 109 1,89 1,09 2,333 .099 - 
Madde39 87 2,32 1,12 104 2,40 1,13 109 2,57 1,14 1,321 .268 - 

(Madde 28) Etkinlikleri her öğrencinin farklı sürede tamamlaması 

uygulamayı güçleştirmektedir: Tablo 4.12’de görüldüğü gibi ölçekteki yirmi 

sekizinci maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde 1.sınıf 

öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =2,02); 2.sınıf öğretmenlerinin ( X =2,09); 

3.sınıf öğretmenlerinin ( X =2,39) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1.sınıf, 2.sınıf ve 3.sınıf öğretmenlerinin “Etkinlikleri her 

öğrencinin farklı sürede tamamlaması uygulamayı güçleştirmektedir” 

maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-

297)=3,917, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi 

yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.12. ‘den incelendiğinde; 1.sınıf 

öğretmenleri-3.sınıf öğretmenleri arasında anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu 

madde de 1.sınıf öğretmenleri ve 3.sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında fark 

olduğu, 1.sınıf öğretmenlerinin; 2.sınıf ve 3.sınıf öğretmenlerine göre maddeye daha 

olumlu baktıkları söylenebilir. 

Farklı zekâ alanlarına sahip öğrencilere yönelik uygun etkinliklerin seçilip 

düzenlenememesinin uygulamayı güçleştirdiği düşünülmektedir. Farklı zekâ 

alanlarına yönelik öğrencilere yaptırılan aynı tür etkinlikler bazı öğrenciler tarafından 

daha erken tamamlamaktadır. Geri kalan sürede bu öğrencilere uygun etkinlikler 

düzenlenmediğinde öğrencilerde bıkkınlık oluşabilir. Etkinliklerin farklı zamanlarda 

tamamlanması, her öğrenciye hitabeden çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini zorunlu 
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kılabilir. Bu konudaki sorunların çoklu zekâ uygulamaları ile ilgili bilgi 

eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Buna göre  farklı zekâ alanlarına sahip öğrencilere yönelik uygun 

etkinliklerin seçilip düzenlenememesi aynı tür etkinliklerin tüm sınıfa uygulanması 

durumunda öğrencilerin farklı zamanda tamamlaması, daha çok uygulama içinde yer 

alan öğretmeni sıkıntıya soktuğu söylenebilir. Etkinlikler, öğrenci seviyelerine uygun 

olarak zenginleştirilebilir. Farklı etkinlikler düzenleme noktasında öğretmenlerde 

bilgi ve çaba eksikliği olduğu düşünülebilir. Bu gibi nedenlerden dolayı öğretmenler 

arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

4.2.3. İlköğretim 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin İstihdam Durumu Değişkenine 

Göre Öğretmen ve Yönetici Görüşleri 

Bu bölümde aşağıdaki alt probleme cevap aranmıştır. 

“Yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında 

karşılaşılan; yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve içerik kaynaklı, 

öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme kaynaklı sorunlara ilişkin yöneticilerin 

ve öğretmenlerin görüşleri; istihdam durumu (kadrolu, sözleşmeli ve ücretli)  

değişkenine göre farklılık göstermekte midir?” 

4.2.3.1. Yönetsel Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.13. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında  Yönetsel Kaynaklı Sorunlara İlişkin İstihdam Durumu Değişkenine Göre ANOVA 

Tablosu  

İSTİHDAM DURUMU 
Kadrolu Sözleşmeli Ücretli 

 
N X  SS N X  SS N X  SS 

F p Fark 

Madde1 273 2.79 1.05 16 2.56 1.03 11 2.72 1.00 0.400 .671 - 
Madde2 273 2.95 1.07 16 2.62 0.95 11 2.90 1,13 0.723 .486 - 
Madde3 273 2.71 1.00 16 2.25 1.00 11 2.72 1.34 1.584 .207 - 
Madde4 273 2.86 1.07 16 2.43 1.09 11 2.63 1.12 1.379 .253 - 
Madde5 273 2.89 0.97 16 2.43 1.09 11 3.18 0.87 2.188 .114 - 
Madde6 273 2.89 1.04 16 2.43 0.62 11 3.18 1.16 1.989 .139 - 
Madde7 273 2.94 1.08 16 2.18 0.91 11 2.81 1.32 3.642 .027 1-2 
Madde8 273 3.02 1.08 16 2.50 1.31 11 3.27 1.10 2.050 .131 - 

(Madde 7) Karşılaşılan sorunların çözümünde öğretmen, yönetici 

işbirliği sağlanamamıştır: Tablo 4.13’de görüldüğü gibi ölçekteki yedinci 

maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde kadrolu çalışan 
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öğretmenlerin ortalamalarının ( X =2,94); sözleşmeli çalışan öğretmenlerin 

( X =2,18); ücretli çalışan öğretmenlerin ( X =2,81) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli çalışan öğretmenlerin 

“Karşılaşılan sorunların çözümünde öğretmen, yönetici işbirliği 

sağlanamamıştır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=3,642, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.13’den incelendiğinde; 

kadrolu çalışan öğretmenler-sözleşmeli çalışan öğretmenler arasında anlamlı fark 

görülmektedir. Buna göre bu madde de kadrolu öğretmenlerin ve sözleşmeli 

öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, kadrolu öğretmenlerinin; sözleşmeli 

ve ücretli öğretmenlerine göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Hayat bilgisi programının başarısının öğretmen, yönetici ve velinin koordineli 

işbirliğine bağlı bulunduğu düşünülmektedir. Sorunların eğitimin uygulayıcıları 

arasında işbirliği ile çözümü önem arz etmektedir. Bu çözümün sağlanamaması 

nedeniyle kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler arasında görüş 

farklılığının ortaya çıktığı düşünülebilir. 

4.2.3.2. Öğretmen Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.14. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğretmen  Kaynaklı Sorunlara İlişkin İstihdam Durumu Değişkenine Göre ANOVA 

Tablosu 

İSTİHDAM DURUMU 
Kadrolu Sözleşmeli Ücretli 

 
N X  SS N X  SS N X  SS 

F p Fark 

Madde9 273 3.41 1.09 16 2.87 1.08 11 3.90 0.83 3.076 0.048 2-3 
Madde10 273 3.44 1.08 16 3.00 1.03 11 3.90 0.83 2.413 0.091 - 
Madde11 273 3.15 1.10 16 2.62 1.31 11 3.18 0.75 1.744 0.177 - 
Madde12 273 3.35 1.08 16 3.00 1.21 11 3.45 0.52 0.903 0.406 - 
Madde13 273 3.28 1.09 16 3.06 1.23 11 3.63 1.02 0.896 0.409 - 
Madde14 273 3.13 1.05 16 2.56 1.15 11 3.09 0.83 2.280 0.104 - 
Madde15 273 3.25 1.04 16 2.50 0.89 11 3.09 1.04 4.014 0.019 1-2 

(Madde 9) Öğretmenler Hayat bilgisi programının amaç ve vizyonunu 

benimsememektedir: Tablo 4.14’de görüldüğü gibi ölçekteki dokuzuncu maddeden 

elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde kadrolu çalışan öğretmenlerin 

ortalamalarının ( X =3,41); sözleşmeli çalışan öğretmenlerin ( X =2,87); ücretli 

çalışan öğretmenlerin ( X =3,90) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli çalışan öğretmenlerin “Hayat 

bilgisi programının amaç ve vizyonunu benimsememektedir” maddesine 
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verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=3,076, p<0,05]. 

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey 

testi sonuçları Tablo 4.14’den incelendiğinde; ücretli çalışan öğretmenler-sözleşmeli 

çalışan öğretmenler arasında anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu madde de 

ücretli öğretmenlerin ve sözleşmeli öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, 

ücretli çalışan öğretmenlerinin; sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerine göre maddeye 

daha olumlu baktıkları söylenebilir.  

Hayat bilgisi programının gereklerinin yeterince anlatılamaması nedeniyle 

sözleşmeli ve ücretli öğretmenler arasında görüş farkının ortaya çıktığı söylenilebilir. 

(Madde 15) Öğretmenler, Hayat bilgisi programın öngördüğü öğretim 

yöntem ve yaklaşımlarını uygulama güçlüğü çekmektedir: Tablo 4.14’de 

görüldüğü gibi ölçekteki on beşinci maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları 

incelendiğinde kadrolu çalışan öğretmenlerin ortalamalarının ( X =3,25); sözleşmeli 

çalışan öğretmenlerin ( X =2,50); ücretli çalışan öğretmenlerin ( X =3,09) olduğu 

görülmektedir.  

Analiz sonuçları, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli çalışan öğretmenlerin 

“Öğretmenler, Hayat bilgisi programın öngördüğü öğretim yöntem ve 

yaklaşımlarını uygulama güçlüğü çekmektedir” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=4,014, p<0,05]. Bu farkın nereden 

kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 

4.14’den incelendiğinde; kadrolu çalışan öğretmenler-sözleşmeli çalışan öğretmenler 

arasında anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu madde de kadrolu öğretmenlerin 

ve sözleşmeli öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, kadrolu 

öğretmenlerinin; sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerine göre maddeye daha olumlu 

baktıkları söylenebilir. 

Yaşam boyu öğrenen, edindiği bilgi ve beceriyi yaşama geçiren bireylerin 

yetiştirilmesinde öğretim yöntem ve teknikleri de büyük önem taşımaktadır. Çağın 

gerektirdiği donanımlara uygun hedefler belirlenmiş olsa bile bu hedefleri tamamen 

geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmek mümkün değildir. Bunun aksi olarak; 

öğrenci merkezli ve öğrencinin kabiliyetlerini, ilgilerini ve yeteneklerini 

geliştirecekleri öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak gerekmektedir. Kadrolu 
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ve sözleşmeli öğretmenlerin uygulamalarından kaynaklanan görüş farklılığı 

yaşanıyor olabilir. 

4.2.3.3. Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.15. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlara İlişkin İstihdam Durumu Değişkenine Göre 

ANOVA Tablosu 

İSTİHDAM DURUMU 
Kadrolu Sözleşmeli Ücretli 

 
N X  SS N X  SS N X  SS 

F p Fark 

Madde16 273 3.37 1.03 16 3.00 1.09 11 3.54 0.93 1.159 0.315 - 

Madde17 273 3.42 1.00 16 2.75 1.06 11 3.81 0.75 4.430 0.013 1-2 
2-3 

Madde18 273 3.47 0.99 16 2.87 1.08 11 3.90 0.70 3.951 0.020 2-3 
Madde19 273 3.28 1.03 16 2.68 0.87 11 3.36 1.12 2.630 0.074 - 
Madde20 273 3.28 1.02 16 2.75 0.68 11 3.81 0.75 3.851 0.022 2-3 
Madde21 273 3.50 1.02 16 2.75 1.18 11 3.72 0.64 4.525 0.012 1-2 
Madde22 273 3.30 0.96 16 2.81 1.10 11 3.63 0.67 2.726 0.067 - 
Madde23 273 3.31 1.04 16 2.81 0.98 11 3.54 0.68 2.140 0.119 - 
Madde24 273 3.30 1.00 16 2.93 0.99 11 3.54 0.68 1.385 0.252 - 
Madde25 273 2.89 1.03 16 2.56 1.09 11 3.00 1.09 0.856 0.426 - 
Madde26 273 2.95 1.14 16 2.18 1.04 11 2.81 1.32 3.483 0.032 1-2 

(Madde 17) Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. (dersler ve sınıflar 

arası): Tablo 4.15’de görüldüğü gibi ölçekteki on yedinci maddeden elde edilen 

toplam puan ortalamaları incelendiğinde kadrolu çalışan öğretmenlerin 

ortalamalarının ( X =3,42); sözleşmeli çalışan öğretmenlerin ( X =2,75); ücretli 

çalışan öğretmenlerin ( X =3,81) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1.sınıf, 2.sınıf ve ücretli çalışan öğretmenlerin 

“Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. (dersler ve sınıflar arası)” maddesine 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=4,430, p<0,05]. 

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey 

testi sonuçları Tablo 4.15’den incelendiğinde; kadrolu çalışan öğretmenler-

sözleşmeli çalışan öğretmenler ve sözleşmeli çalışan öğretmenler-sözleşmeli çalışan 

öğretmenler arasında anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu madde de kadrolu 

öğretmenlerin -sözleşmeli öğretmenlerinin- ücretli öğretmenlerin görüşleri arasında 

fark olduğu, ücretli öğretmenlerinin; sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerine göre 

maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir.  

Bu durumun öğretmenlerin uygulama esnasında her öğretim yılında 

okuttukları farklı sınıf düzeylerinde kazanımların birbiri ile tutarlı olup olmadığı 

yönünde daha rahat değerlendirme yapabildiklerinden kaynaklandığı söylenebilir.  
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(Madde 18) İçerik günlük hayatla örtüşmemektedir Tablo 4.15’de 

görüldüğü gibi ölçekteki on sekizinci maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları 

incelendiğinde kadrolu çalışan öğretmenlerin ortalamalarının ( X =3,47); sözleşmeli 

çalışan öğretmenlerin ( X =2,87); ücretli çalışan öğretmenlerin ( X =3,90) olduğu 

görülmektedir.  

Analiz sonuçları, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli çalışan öğretmenlerin “İçerik 

günlük hayatla örtüşmemektedir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=3,951, p<0,05]. Bu farkın nereden 

kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 

4.15’den incelendiğinde; ücretli çalışan öğretmenler-sözleşmeli çalışan öğretmenler 

arasında anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu madde de ücretli öğretmenlerin ve 

sözleşmeli öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, ücretli öğretmenlerinin; 

sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerine göre maddeye daha olumlu baktıkları 

söylenebilir.  

Araştırmada içeriğin günlük hayatla örtüşmediği noktasındaki sorunlarla 

karşılaşılmaması, uzun bir sürecin ardından yenilenen programların geliştirme 

sürecinde içerik oluşturulurken öğrencinin yaşadığı ortam ve şartların göz önüne 

alınması gerekliliği şeklinde yorumlanabilir. Bunun sağlanmamasından kaynaklanan 

bir görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 20) İçerik, Hayat bilgisi programın öngördüğü ortak becerileri  

(Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. ) 

kazandırabilecek özellikte değildir:  Tablo 4.15’de görüldüğü gibi ölçekteki 

yirminci maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde kadrolu 

çalışan öğretmenlerin ortalamalarının ( X =3,28); sözleşmeli çalışan öğretmenlerin 

( X =2,75); ücretli çalışan öğretmenlerin ( X =3,81) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1.sınıf, 2.sınıf ve ücretli çalışan öğretmenlerin “İçerik, 

Hayat bilgisi programın öngördüğü ortak becerileri  (Türkçeyi doğru ve etkili 

kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. ) kazandırabilecek özellikte 

değildir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

[F(2-297)=3,851, p<0,05]. ]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey 

testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.15’den incelendiğinde; ücretli çalışan 

öğretmenler-sözleşmeli çalışan öğretmenler arasında anlamlı fark görülmektedir. 



 82

Buna göre bu madde de ücretli öğretmenlerin ve sözleşmeli öğretmenlerinin 

görüşleri arasında fark olduğu, ücretli öğretmenlerinin; sözleşmeli ve kadrolu 

öğretmenlerine göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir.  

Öğrenciler, becerileri ve becerilerle ilgili kazanımları, karşılaştıkları 

nesnelere, olaylar ve materyaller hakkındaki bilgileri işlemekte kullanırlar. Bunların 

içerikte programın istediği becerileri gerçekleştirebilecek nitelikte verilememesinden 

kaynaklanan nedenlerden dolayı öğretmenler arasında bir görüş farklılığı yaşanıyor 

olabilir. 

(Madde 21) Öğretmen kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları 

Hayat bilgisi programının içeriğine uygun olarak hazırlanmamıştır: Tablo 

4.15’de görüldüğü gibi ölçekteki yirmi birinci maddeden elde edilen toplam puan 

ortalamaları incelendiğinde kadrolu çalışan öğretmenlerin ortalamalarının ( X =3,50); 

sözleşmeli çalışan öğretmenlerin ( X =2,75); ücretli çalışan öğretmenlerin ( X =3,72) 

olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli çalışan öğretmenlerin 

“Öğretmen kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları Hayat bilgisi 

programının içeriğine uygun olarak hazırlanmamıştır” maddesine verdikleri 

cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=4,525, p<0,05]. ]. Bu 

farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi 

sonuçları Tablo 4.15’den incelendiğinde; kadrolu çalışan öğretmenler-sözleşmeli 

çalışan öğretmenler arasında anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu madde de 

kadrolu öğretmenlerin ve sözleşmeli öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, 

ücretli öğretmenlerinin; sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerine göre maddeye daha 

olumlu baktıkları söylenebilir.  

Öğretmen kılavuz kitaplarını, öğrenci ders ve çalışma kitaplarını hazırlayan 

yayınevlerinin kitapları programın içeriğini gerçekleştirebilecek nitelikte oluşturup 

oluşturamadıkları gibi nedenlerden dolayı öğretmenler arasında görüş farklılığı 

yaşanıyor olabilir. 

(Madde 26) İçerik öngörülen sürede gerçekleştirilememektedir: Tablo 

4.15’de görüldüğü gibi ölçekteki yirmi altıncı maddeden elde edilen toplam puan 

ortalamaları incelendiğinde kadrolu çalışan öğretmenlerin ortalamalarının ( X =2,95); 
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sözleşmeli çalışan öğretmenlerin ( X =2,18); ücretli çalışan öğretmenlerin ( X =2,81) 

olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1.sınıf, 2.sınıf ve ücretli çalışan öğretmenlerin “İçerik 

öngörülen sürede gerçekleştirilememektedir” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=3,483, p<0,05]. ]. Bu farkın nereden 

kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 

4.15’den incelendiğinde; kadrolu çalışan öğretmenler-sözleşmeli çalışan öğretmenler 

arasında anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu madde de kadrolu öğretmenlerin 

ve sözleşmeli öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, kadrolu 

öğretmenlerinin; sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerine göre maddeye daha olumlu 

baktıkları söylenebilir.  

Yeni hayat bilgisi programıyla birlikte farklı zekâ türlerine sahip öğrencilere 

yönelik çeşitli etkinlikler ile değerlendirmede alternatif pek çok ölçme-

değerlendirme aracı uygulamaya konmuştur. Bunların her öğrenci için ayrı ayrı 

uygulanması öngörülen sürenin kullanımında sorunlara neden olabilir. Bunlardan 

kaynaklanan nedenlerden dolayı öğretmenler arasında görüş farklılığı yaşanıyor 

olabilir. 

4.2.3.4. Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.16. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlara İlişkin İstihdam 

Durumu Değişkenine Göre ANOVA Tablosu 

İSTİHDAM DURUMU 
Kadrolu Sözleşmeli Ücretli 

 
N X  SS N X  SS N X  SS 

F P Fark 

Madde27 273 2.12 1.06 16 1.62 0.61 11 2.81 1.66 4.034 0.019 2-3 
Madde28 273 2.18 1.00 16 1.81 0.83 11 2.72 1.34 2.687 0.070 - 
Madde29 273 2.32 1.04 16 1.75 0.57 11 2.45 1.03 2.465 0.087 - 
Madde30 273 2.81 1.09 16 2.37 0.95 11 3.36 0.80 2.742 0.066 - 
Madde31 273 2.42 1.16 16 1.81 0.98 11 2.72 1.19 2.595 0.076 - 
Madde32 273 2.17 0.96 16 1.68 0.70 11 2.09 0.94 2.045 0.131 - 
Madde33 273 2.56 1.05 16 2.43 0.81 11 2.90 1.13 0.708 0.494 - 
Madde34 273 1.91 1.00 16 1.68 0.79 11 2.18 1.07 0.807 0.447 - 
Madde35 273 1.82 1.04 16 1.43 0.72 11 2.45 1.12 3.175 0.043 2-3 
Madde36 273 1.73 0.99 16 1.25 0.57 11 2.27 0.78 3.703 0.026 2-3 
Madde37 273 1.77 0.99 16 1.56 1.03 11 2.54 1.21 3.527 0.031 2-3 
Madde38 273 1.76 0.97 16 1.62 0.71 11 2.00 1.18 0.487 0.615 - 
Madde39 273 2.45 1.14 16 2.18 1.16 11 2.45 1.03 0.425 0.654 - 

(Madde 27) Kalabalık sınıflarda etkinlikler amacına uygun olarak 

gerçekleştirilememektedir: Tablo 4.16’da görüldüğü gibi ölçekteki yirmi yedinci 

maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde kadrolu çalışan 
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öğretmenlerin ortalamalarının ( X =2,12); sözleşmeli çalışan öğretmenlerin 

( X =1,62); ücretli çalışan öğretmenlerin ( X =2,81) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli çalışan öğretmenlerin 

“Kalabalık sınıflarda etkinlikler amacına uygun olarak 

gerçekleştirilememektedir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir [F(2-297)=4,034, p<0,05]. ]. Bu farkın nereden kaynaklandığını 

belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.16’dan 

incelendiğinde; ücretli çalışan öğretmenler-sözleşmeli çalışan öğretmenler arasında 

anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu madde de ücretli öğretmenlerin ve 

sözleşmeli öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, ücretli öğretmenlerinin; 

sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerine göre maddeye daha olumlu baktıkları 

söylenebilir.  

Türkiye’de maalesef çoğu okulda çeşitli sebeplere bağlı olarak sınıf 

mevcutları istenen ideal seviyeye düşürülememiştir. Kalabalık sınıflar, öğrencilerle 

bireysel olarak ilgilenme, programın gerektirdiği etkinlikleri amacı uygun olarak 

yaptırma ve değerlendirme ölçütlerini uygulama noktasında sorun teşkil etmektedir. 

Kalabalık sınıf mevcutlarının ideal seviyeye indirilememesinin ülke gerçekleriyle 

ilgili olduğu düşünülmektedir. Bunların okul, sınıf ve ders düzeyine yansıması 

öğretmenler arasında görüş farklılığı yaşanmasına neden olabilir. 

(Madde 35) Sınıf içinde uygulanması gereken formlar fazladır: Tablo 

4.16’da görüldüğü gibi ölçekteki otuz beşinci maddeden elde edilen toplam puan 

ortalamaları incelendiğinde kadrolu çalışan öğretmenlerin ortalamalarının ( X =1,82); 

sözleşmeli çalışan öğretmenlerin ( X =1,43); ücretli çalışan öğretmenlerin ( X =2,45) 

olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli çalışan öğretmenlerin “Sınıf 

içinde uygulanması gereken formlar fazladır” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=3,175, p<0,05]. ]. Bu farkın nereden 

kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 

4.16’dan incelendiğinde; ücretli çalışan öğretmenler-sözleşmeli çalışan öğretmenler 

arasında anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu madde de ücretli öğretmenlerin ve 

sözleşmeli öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, ücretli öğretmenlerinin; 
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sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerine göre maddeye daha olumlu baktıkları 

söylenebilir.  

Hayat bilgisi ders ve öğrenci çalışma kitaplarının konularında ve temalarının 

sonlarında yer alan öğrenci, veli, öğretmen değerlendirme formlarının her öğrenci 

için ayrı ayrı yapılması zorunluluğu ve bu formların fazlalığı nedeniyle öğretmenler 

arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

 (Madde 36) Formların uygulanması fazla zaman almaktadır: Tablo 

4.16’da görüldüğü gibi ölçekteki otuz altıncı maddeden elde edilen toplam puan 

ortalamaları incelendiğinde kadrolu çalışan öğretmenlerin ortalamalarının ( X =1,73); 

sözleşmeli çalışan öğretmenlerin ( X =1,25); ücretli çalışan öğretmenlerin ( X =2,27) 

olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli çalışan öğretmenlerin 

“Formların uygulanması fazla zaman almaktadır” maddesine verdikleri 

cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=3,703, p<0,05]. ]. Bu 

farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi 

sonuçları Tablo 4.15’den incelendiğinde; ücretli çalışan öğretmenler-sözleşmeli 

çalışan öğretmenler arasında anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu madde de 

ücretli öğretmenlerin ve sözleşmeli öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, 

ücretli öğretmenlerinin; sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerine göre maddeye daha 

olumlu baktıkları söylenebilir.  

Uygulama içinde yer alan öğretmenin, kalabalık sınıf mevcutları dolayısıyla 

formların gerek uygulanmasında gerekse analiz edilip nota çevrilmesinde fazla zaman 

harcadığı konusunda sorunlar yaşadığı düşünülmektedir. 

 (Madde 37) Formların çoğaltılmasında maliyet sorunları 

yaşanmaktadır: Tablo 4.16’da görüldüğü gibi ölçekteki otuz yedinci maddeden elde 

edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde kadrolu çalışan öğretmenlerin 

ortalamalarının ( X =1,77); sözleşmeli çalışan öğretmenlerin ( X =1,56); ücretli 

çalışan öğretmenlerin ( X =2,54) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli çalışan öğretmenlerin 

“Formların çoğaltılmasında maliyet sorunları yaşanmaktadır” maddesine 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=3,527, p<0,05]. 
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]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey 

testi sonuçları Tablo 4.16’dan incelendiğinde; ücretli çalışan öğretmenler-sözleşmeli 

çalışan öğretmenler arasında anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu madde de 

ücretli öğretmenlerin ve sözleşmeli öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, 

ücretli öğretmenlerinin; sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerine göre maddeye daha 

olumlu baktıkları söylenebilir.  

Formların çoğaltılmasının özellikle kalabalık sınıflarda, uygulama içindeki 

öğretmene maliyet yükü getirdiği şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle öğretmenler 

arasında bir görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

4.2.4. İlköğretim 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Cinsiyet Değişkenine Göre 

Öğretmen ve Yönetici Görüşleri 

Bu bölümde aşağıdaki alt probleme cevap aranmıştır. 

“Yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında 

karşılaşılan; yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve içerik kaynaklı, 

öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme kaynaklı sorunlara ilişkin yöneticilerin 

ve öğretmenlerin görüşleri; cinsiyet (kadın-erkek) değişkenine göre farklılık 

göstermekte midir?” 

4.2.4.1. Yönetsel Kaynaklı Sorunlar 

(Madde 1) Hayat bilgisi programının hazırlık aşaması kısa bir zaman 

dilimine sığdırılmıştır: Hayat Bilgisi programın hazırlık aşamasının kısa bir zaman 

dilimine sığdırılması konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.17’den incelendiğinde, Erkeklerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( X =2,58), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından ( X =2,78) 

düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha 

fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin birinci maddeye 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=1.97, p<0,05].  

Milli Eğitim Bakanlığı; araştırmalarda, eğitim şuralarında, akademik tezlerde 

ve kalkınma planlarında yer alan ilköğretim programlarında yeniden yapılanma 



 87

sürecini T.C. 58. hükümetinin ortaya koyduğu ve Bakanlar Kurulunca onaylanan 3 

Ocak 2003 tarihli Acil Eylem Planı’nda yer alan “sürekli” zamanlı olarak yer verilen 

“SP–13” kodlu maddeye dayanarak başlatmıştır. Bu madde de MEB ‘in öncelikli 

olarak eğitim programlarını yenilemesi gerekliliği belirtilmiş (DPT, 2003: 92), 

çalışmalar da bu tarihten sonra başlamıştır.  

Öncelikle 16 Mayıs 2003’te nasıl bir insan yetiştirmeyi hedeflediğimizin 

tartışıldığı, çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı “Program Konseyi” 

toplantısı ile çalışmalar başlanmış bir yılı aşan bir süre program geliştirme süreci ve 

ardından bir öğretim yılı içinde gerçekleştirilen pilot uygulamalar ile 2005-2006 

öğretim yılında yurt genelinde tüm ilköğretim kurumlarında uygulamaya geçilmiştir.  

Katılımcı kadın ve erkeklerin bu maddeye verdikleri cevaplarda hazırlık 

sürecinin daha geniş bir zaman dilimine yayılarak alınacak dönütlerin programın 

daha az sorunla ve daha fazla içselleştirilerek uygulanacağını düşündükleri ve bu 

nedenle de aralarında görüş farklılığının yaşandığı söylenebilir. 

Tablo 4.17. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında  Yönetsel Kaynaklı Sorunlara İlişkin Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Tablosu  

YÖNETSEL 
KAYNAKLI 
SORUNLAR 

GRUP N X  SS t değeri p değeri 

Erkek 295 2.58 1.09 Madde1 
Kadın 184 2.78 1.06 

1,97 .049 

Erkek 295 2.77 1.06 Madde2 
Kadın 184 2.95 1.06 

1,74 .082 

Erkek 295 2.69 1.04 Madde3 
Kadın 184 2.70 1.02 

0,02 .977 

Erkek 295 2.71 1.09 Madde4 
Kadın 184 2.94 1.04 

2,27 .023 

Erkek 295 2.70 1.06 Madde5 
Kadın 184 2.90 0.99 

2,04 .041 

Erkek 295 2.80 1.08 Madde6 
Kadın 184 2.94 1.00 

1,40 .162 

Erkek 295 2.78 1.11 Madde7 
Kadın 184 3.04 1.12 

2,44 .015 

Erkek 295 2.88 1.08 Madde8 
Kadın 184 3.11 1.07 

2,30 .022 

P<0.05 

(Madde 4) Hayat bilgisi programının tanıtım ve uygulamasında, eğitim 

kurumlarında iletişim ve organizasyon bozukluğu ile karşılaşılmıştır: Hayat 

bilgisi programının tanıtım ve uygulamasında, eğitim kurumlarında iletişim ve 

organizasyon bozukluğu ile karşılaşılması konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.17’den incelendiğinde, erkeklerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( X =2,71), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından 
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( X =2,94) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında erkekler, 

kadınlardan daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin dördüncü 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.27, 

p<0,05]. 

Hayat bilgisi programının uygulamaya konduğu ilk yıllarda öğrenci 

kitaplarının ve öğretmen kılavuzlarının yetersiz basımında ve dağıtımında; sürecin 

taraflarla paylaşımında; velilerin programın özellikleri ile ilgili bilgilendirilmesinde; 

eğitimcilere etkili hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesinde; ödül ve özendirici 

yaklaşımları kullanmada gerek bakanlık ve taşra, gerekse taşradaki kurumlar arası 

organizasyon sorunlarının yaşanması gibi nedenlerle katılımcı bayan ve erkekler 

arasında görüş farklılığının yaşandığı söylenilebilir. 

(Madde 5) Hayat bilgisi programının gerektirdiği örgütsel değişim 

sağlanamamıştır: Hayat bilgisi programının gerektirdiği örgütsel değişim 

sağlanamaması konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları 

Tablo 4.17’den incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması 

( X =2,70), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından ( X =2,90) düşük 

çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla 

sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin beşinci maddeye 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.04, p<0,05]. 

Eğitimde meydana gelen yeniliklere paralel olarak değişim ve değişimin iyi 

yönetimi örgütler için bir gereklilik halini almıştır. Eğitimde meydana gelen program 

değişiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilememesi ya da yönetilememesi örgütün 

hedeflerine ulaşmasını da engelleyeceği söylenebilir. Sürekli olarak değişen ve 

gelişen dünyamızda gerek öğretmenlerin gerekse de okul yöneticilerimizin toplumun 

beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek programın gerektirdiği örgütsel değişime 

gitmeleri ve bu değişime öncülük edecek bilgi ve beceriye sahip olmalarının önemli 

olması gibi sebeplerle katılımcı bayan ve erkek öğretmenler arasında görüş 

farklılığının ortaya çıktığı düşünülebilir.  

(Madde 7) Karşılaşılan sorunların çözümünde kadın, erkek işbirliği 

sağlanamamıştır: Karşılaşılan sorunların çözümünde kadın, erkek işbirliği 



 89

sağlanamaması konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları 

Tablo 4.17’den incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması 

( X =2,78), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,04) düşük 

çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla 

sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin yedinci maddeye 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.44, p<0,05]. 

Hayat bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ancak taraflar 

arasındaki işbirliği ile çözümlenecektir. Bu işbirliğinin sağlanamaması gibi 

nedenlerden dolayı katılımcı bayan ve erkek öğretmenler arasında görüş farklılığının 

ortaya çıktığı söylenebilir. 

(Madde 8) Kademeler arası geçişlerde program bütünlüğü ve sürekliliği 

sağlanamamıştır: Kademeler arası geçişlerde program bütünlüğü ve sürekliliği 

sağlanamaması konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları 

Tablo 4.17’den incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması 

( X =2,88), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,11) düşük 

çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla 

sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin sekizinci maddeye 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.30, p<0,05]. 

Kademeler arası geçişlerde sınıf içi uygulamalar ve hayat bilgisi programının 

gerçekleştirilebilme derecesini olumsuz yönde etkilemesinin öğretmenleri bu konuda 

sıkıntıya soktuğu söylenebilir. Bundan dolayı katılımcı bayan ve erkek öğretmenler 

arasında görüş farklılığının olduğu söylenebilir. 

4.2.4.2. Öğretmen Kaynaklı Sorunlar 

(Madde 9) Öğretmenler Hayat bilgisi programının amaç ve vizyonunu 

benimsememektedir: Öğretmenler Hayat bilgisi programının amaç ve vizyonunu 

benimsememesi konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları 

Tablo 4.18’den incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması 

( X =3,12), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,46) düşük 
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çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla 

sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin dokuzuncu 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=3.19, 

p<0,05]. 

Hayat bilgisi programının gereklerinin yeterince anlatılamaması nedeniyle 

katılımcı kadın ve erkekler arasında görüş farkının ortaya çıktığı söylenilebilir. 

Tablo 4.18. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğretmen  Kaynaklı Sorunlara İlişkin Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Tablosu 

ÖĞRETMEN 
KAYNAKLI 
SORUNLAR 

GRUP N X  SS t değeri p değeri 

Erkek 295 3.12 1.17 Madde9 
Kadın 184 3.46 1.08 

3,19 .002 

Erkek 295 3.20 1.14 Madde10 
Kadın 184 3.43 1.08 

2,19 .029 

Erkek 295 2.95 1.14 Madde11 
Kadın 184 3.21 1.13 

2,43 .015 

Erkek 295 3.12 1.07 Madde12 
Kadın 184 3.39 1.09 

2,64 .008 

Erkek 295 3.01 1.14 Madde13 
Kadın 184 3.39 1.02 

3.68 .000 

Erkek 295 2.85 1.13 Madde14 
Kadın 184 3.25 1.05 

3,81 .000 

Erkek 295 2.98 1.07 Madde15 
Kadın 184 3.27 1.03 

2,83 .005 

P<0.05 

(Madde 10) Öğretmenler program ve uygulamaya karşı isteksiz ve 

önyargılıdır: Öğretmenler program ve uygulamaya karşı isteksiz ve önyargılıdır 

konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.18’den 

incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =3,20), kadınların 

verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,43) düşük çıkmıştır. Aritmetik 

ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla sorun yaşadıkları 

görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin onuncu maddeye 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.19, p<0,05]. 

Hayat bilgisi programının tanıtımındaki iletişim ve organizasyon 

bozuklukları, taraflar arasındaki işbirliğinin sağlanamaması, akademik çevrelerle 

bürokratik çevrelerin programın tanıtımı noktasında eşgüdümle çalışamaması vb. 

çeşitli sebeplerin öğretmenin kafasında programla ilgili pek çok sorunun oluşmasına 
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neden olduğu, bunun da önyargı ve isteksizlik oluşturduğu düşünülmektedir. 

Bunlardan dolayı katılımcı bayan ve erkek öğretmenler arasında görüş farklılığı 

oluşmuş olabilir. 

(Madde 11) Öğretmenler alışılmış uygulamaları devam ettirme isteği 

mevcuttur:  Öğretmenler alışılmış uygulamaları devam ettirme isteği mevcuttur 

konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.18’den 

incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,95), kadınların 

verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,21) düşük çıkmıştır. Aritmetik 

ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla sorun yaşadıkları 

görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin on birinci 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.43, 

p<0,05]. 

Toplumlarda yeniliklerin, değişimin en zor kabul edildiği kurumlar eğitim 

kurumlarıdır. Çünkü her yenilik bilinmeyenleri de beraberinde getirir. Öğretmenlerde 

kısmen de olsa alışılmış uygulamaları devam ettirme isteğinin, bu bilinmeyenleri 

çözmek ve öğrenmek için her zaman daha fazla gayret ve fedakârlık gerektirmesine 

dayandığı söylenebilir. Oysaki bilinen alışılmış uygulamalar farklı bir çaba 

göstermeyi gerektirmez. Bilinmeyene karşı duyulan korku ve kaygının eski 

uygulamaları devam ettirme isteğinin katılımcı kadın ve erkek öğretmenler arasında 

görüş farklılığına neden olduğu söylenebilir. 

(Madde 12) Hayat bilgisi programının genel felsefesi öğretmenler 

tarafından anlaşılamamıştır: Hayat bilgisi programın genel felsefesi kadınlar 

tarafından anlaşılamamıştır konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.18’den incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( X =3,12), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,39) 

düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha 

fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin on ikinci maddeye 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.64, p<0,05]. 
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Öğretmenlerde ve yöneticilerde hayat bilgisi programının genel felsefesini 

öğrenme ve anlamada bireysel merak ve çaba eksikliğinden kaynaklanan bir görüş 

farklılığı olabilir. 

(Madde 13) Öğretmen kılavuzlarında belirtilen açıklamalar 

okunmamaktadır: Öğretmen kılavuzlarında belirtilen açıklamalar okunmam 

konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.18’den 

incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =3,01), kadınların 

verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,39) düşük çıkmıştır. Aritmetik 

ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla sorun yaşadıkları 

görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin on üçüncü 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=3.68, 

p<0,05]. 

Programların uygulanması noktasında uygulayıcılara yol gösterme önemli bir 

durumdur. Öğretmen kılavuzları tamamen yeterli olmamakla beraber program ve 

temel felsefesi ile ilgili pek çok bilgiyi içermektedir. Bunların okunup 

okunmamasının gerekleri hususunda katılımcı kadın ve erkek öğretmenler arasında 

bir görüş farklılığı olduğu söylenilebilir. 

(Madde 14) Öğretmenler formasyon bilgilerini yenilememektedir: 

Öğretmenler formasyon bilgilerini yenilememektedir konusunda kadın ve erkeklerin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.18’den incelendiğinde, erkeklerin 

verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,85), kadınların verdikleri cevapların 

ortalamasından ( X =3,25) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında 

kadınlar, erkeklerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin on dördüncü 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=3.81, 

p<0,05]. 

Enformasyon toplumunun gerektirdiği teknolojilerin arttığı günümüzde bu 

teknolojiler okulda öğrenme-öğretme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiştir. Son yüzyılda meydana gelen bilimsel ve teknolojik değişim ve yenilikler 

teknolojiyi kullanacak her yönden donanımlı öğretmenlerin ve yöneticilerin 
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mevcudiyetini gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı öğretmenler ve yöneticiler 

arasında görüş ayrılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 15) Öğretmenler, Hayat bilgisi programın öngördüğü öğretim 

yöntem ve yaklaşımlarını uygulama güçlüğü çekmektedir: Öğretmenler, Hayat 

bilgisi programın öngördüğü öğretim yöntem ve yaklaşımlarını uygulama güçlüğü 

çekmektedir konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 

4.18’den incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,98), 

kadınların verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,27) düşük çıkmıştır. Aritmetik 

ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla sorun yaşadıkları 

görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin on beşinci 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.83, 

p<0,05]. 

Öğrencilerin programda belirlenen kazanımları edinebilmesi için kullanılacak 

öğretim stratejileri ve öğrenme deneyimleri yapılandırıcı öğrenme teorisiyle 

yönlendirilmeli, öğrenme ortamları ve öğretim stratejileri de yapılandırıcı, aktif bir 

öğrenme süreci görüşünü yansıtmalıdır. Öğretmen ve yöneticilerin bunları 

uygulamalarından kaynaklanan sebeplerden dolayı görüş ayrılıkları yaşanıyor 

olabilir. 

4.2.4.3. Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlar 

(Madde 17) Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. (dersler ve sınıflar 

arası): Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. (dersler ve sınıflar arası) konusunda 

kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.19’dan incelendiğinde, 

erkeklerin verdikleri cevapların ortalam sı (a X =3,16), kadınların verdikleri 

cevapların ortalam sından (a X =3,42) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin on yedinci 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.64, 

p<0,05]. 

Kazanımların tutarlı olmaması konusunda görüş ve önerilerin tam 

anlaşılmamasından kaynaklanan bir görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 
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Tablo 4.19. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlara İlişkin Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi 

Tablosu 

KAZANIM 
ve İÇERİK 
KAYNAKLI 
SORUNLAR 

GRUP N X  SS t değeri p değeri 

Erkek 295 3.23 1.08 Madde16 
Kadın 184 3.36 0.98 

1,32 .186 

Erkek 295 3.16 1.11 Madde17 
Kadın 184 3.42 1.00 

2,64 .009 

Erkek 295 3.25 1.12 Madde18 
Kadın 184 3.50 0.99 

2,48 .011 

Erkek 295 3.06 1.11 Madde19 
Kadın 184 3.28 1.02 

2,17 .030 

Erkek 295 3.11 1.06 Madde20 
Kadın 184 3.32 0.98 

2,14 .033 

Erkek 295 3.21 1.12 Madde21 
Kadın 184 3.53 1.01 

3,21 .001 

Erkek 295 3.16 1.06 Madde22 
Kadın 184 3.27 0.94 

1,18 .235 

Erkek 295 3.06 1.14 Madde23 
Kadın 184 3.33 1.02 

2,63 .009 

Erkek 295 3.14 1.12 Madde24 
Kadın 184 3.38 0.92 

2,41 .012 

Erkek 295 2.76 1.07 Madde25 
Kadın 184 2.91 1.01 

1,53 .125 

Erkek 295 2.85 1.20 Madde26 
Kadın 184 3.08 1.08 

2,08 .038 

P<0.05 

(Madde 18) İçerik günlük hayatla örtüşmemektedir İçerik günlük hayatla 

örtüşmemektedir konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları 

Tablo 4.19’dan incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması 

( X =3,25), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,50) düşük 

çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla 

sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin on sekizinci 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.48, 

p<0,05]. 

İçeriğin günlük hayatla örtüşmesi öğrencilerin gelecekte gerçek hayatta 

karşılaşacakları sorunlara karşı farklı çözümler üretmesinde kolaylıklar sağlayacağı 

söylenebilir. Bunun sağlanamamasından kaynaklanan sebeplerden dolayı 

öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 19) İçerik, kazanımları gerçekleştirebilecek yeterlilikte değildir: 

İçerik, kazanımları gerçekleştirebilecek yeterlilikte değildir konusunda kadın ve 

erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.19’dan incelendiğinde, 
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erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =3,06), kadınların verdikleri 

cevapların ortalamasından ( X =3,28) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin on dokuzuncu 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.17, 

p<0,05]. 

İçerik düzenlenirken öğrencilere her alanla ilgili olgular, kavramlar, ilkeler, 

yöntem ve yaklaşımlar öğrenmeyi kolaylaştıracak biçimde düzenlenmelidir. Bunun 

sağlanamamasından kaynaklanan nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler 

arasında görüş farklılığı oluşmuş olabilir. 

(Madde 20) İçerik, Hayat bilgisi programın öngördüğü ortak becerileri  

(Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. ) 

kazandırabilecek özellikte değildir:  İçerik, Hayat bilgisi programın öngördüğü 

ortak becerileri  (Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. 

) kazandırabilecek özellikte değildir konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.19’dan incelendiğinde, erkeklerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( X =3,11), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından 

( X =3,32) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, 

erkeklerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin yirminci maddeye 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.14, p<0,05]. 

İçeriğin programın öngördüğü ortak becerileri kazandırabilecek nitelikte 

olmaması ve öğrencilerin bu becerileri kazanmaları için gerekli koşulları 

sağlanamaması gibi  nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş 

farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 21) Kadın kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları Hayat 

bilgisi programının içeriğine uygun olarak hazırlanmamıştır: Kadın kılavuzları, 

öğrenci ders ve çalışma kitapları Hayat bilgisi programının içeriğine uygun olarak 

hazırlanmaması konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları 

Tablo 4.19’dan incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması 



 96

( X =3,21), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,53) düşük 

çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla 

sorun y

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=3.21, 

p>0,05]. 

lerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş 

farklılığı yaşanıyor olabilir. 

aşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin yirmi birinci 

maddeye 

Öğretmen kılavuz kitaplarını, öğrenci ders ve çalışma kitaplarını hazırlayan 

yayınevlerinin kitapları programın içeriğini gerçekleştirebilecek nitelikte oluşturup 

oluşturamadıkları gibi neden

(Madde 23) İçerikte yer alan konular ( somuttan soyuta, bilinenden 

bilinmeyene doğru…)  kendi içinde tutarlı olacak biçimde düzenlenmemiştir: 

İçerikte yer alan konular ( somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru…)  kendi 

içinde tutarlı olacak biçimde düzenlenmemesi konusunda kadın ve erkeklerin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.19’dan incelendiğinde, erkeklerin 

verdikleri cevapların ortalaması ( X =3,06), kadınların verdikleri cevapların 

ortalamasından ( X =3,33) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında 

kadınla

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.63, 

p<0,05]. 

lerden dolayı öğretmenlerle yöneticiler arasında görüş 

farklılığ

r, erkeklerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin yirmi üçüncü 

maddeye 

Öğrenilecek içeriğin bilinenden bilinmeyene, soyut bilgiye doğru mantıksal 

bir aşamalı, öğrenmeye elverişli bir sıra izlemesi, öğrencinin önemli bilgilerden 

önemsizi ayırt etmesini sağlayacak ve anlamlı bütünlük oluşturacak şekilde 

örgütlenmesi öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırıcı faktörlerdendir (Senemoğlu, 

2005: 397). Araştırma bulgularına göre içerikte yer alan konuların somuttan soyuta, 

bilinenden bilinmeyene doğru kendi içinde tutarlı olacak biçimde düzenlenip 

düzenlenmemesi gibi neden

ı yaşanıyor olabilir. 
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(Madde 24) Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya özendirecek 

etkinlikler bulunmamaktadır: Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya 

özendirecek etkinlikler bulunmaması konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.19’dan incelendiğinde, erkeklerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( X =3,14), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından 

( X =3,

aliz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin yirmi dördüncü 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.41, 

p<0,05]. 

gibi becerilerini geliştirmesi bakımından da önemlidir. Bunların 

sağlanamamasından dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı 

yaşanıyor olabilir. 

 

38) düşük çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında kadınlar, 

erkeklerden daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

An

Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya özendirecek yeter sayıda örnek ve 

etkinliğe yer verilmesi öğrenmenin kalıcılığı ve pekiştirilmesi açısından önem 

taşımaktadır. Ayrıca öğrencilerin kimi zaman bireysel kimi zaman da grupla 

çalışmaya özendirilmesi; onların özgüven, sosyalleşme, işbirliği, birlikte başarma, 

başarıyı paylaşma 

(Madde 26) İçerik öngörülen sürede gerçekleştirilememektedir: Hayat 

Bilgisi programın hazırlık aşamasının kısa bir zaman dilimine sığdırılması 

konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.19’dan 

incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,85), kadınların 

verdikleri cevapların ortalamasından ( X =3,08) düşük çıkmıştır. Aritmetik 

ortalam

aliz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin yirmi altıncı 

maddeye verdikleri cevaplarda anlam

e, 

alar dikkate alındığında kadınlar, erkeklerden daha fazla sorun yaşadıkları 

görüşündedirler. 

An

lı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.08, 

p<0,05]. 

Kalabalık sınıf mevcutlarında içeriğin öngörülen sürede gerçekleştirilemediği 

düşünülebilir. İçerikte yer alan konuların ve öğrencilere verilmesi istenen proj



 98

perform si hususu 

öğretm

 Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlar 

. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygul ğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlara İlişkin Cinsiyet 

Değiş -Tes u 

S  
DEĞERLEN 

KAYNAKLI 
S  

ans, etkinliklerin istenilen sürede yetiştirilip yetiştirilmeme

enler ve yöneticiler arasında görüş farklılığının yaşanmasına neden olabilir. 

4.2.4.4. Öğrenme-Öğretme

Tablo 4.20

anmasında Ö

ke e Tnine Gör

ÖĞRENME-
ÖĞRETMEN 

ti Tablos

ÜRECİ ve

DİRME 

ORUNLAR

GRUP N X  SS t değeri p değeri 

Erkek 295 2.11 1.04 Madde27 
Kadın 184 2.14 1.08 

0,35 .726 

Erkek 295 2.32 0.96 Madde28 
Kadın 184 2.23 1.07 

0,94 .343 

Erkek 295 2.50 1.09 Madde29 
Kadın 184 2.31 1.07 

1,83 .067 

Erkek 295 2.75 1.14 Madde30 
Kadın 184 2.92 1.08 

1,56 .119 

Erkek 295 2.55 1.21 Madde31 
Kadın 184 2.39 1.16 

1,45 .147 

Erkek 295 2.29 1.09 Madde32 
Kadın 184 2.20 0.96 

0,93 .338 

Erkek 295 2.54 1.03 Madde33 
Kadın 184 2.61 1.04 

0,66 .507 

Erkek 295 2.25 1.13 Madde34 
Kadın 184 1.96 1.07 

2,72 .007 

Erkek 295 2.16 1.13 Madde35 
Kadın 184 1.92 1.10 

2,29 .022 

Erkek 295 2.14 1.13 Madde36 
Kadın 184 1.76 0.99 

3,77 .000 

Erkek 295 2.04 1.08 Madde37 
Kadın 184 1.89 1.09 

1,40 .161 

Erkek 295 2.15 1.08 Madde38 3,45 .001 
Kadın 184 1.80 1.04 
Erkek 295 2.57 1.22 Madde39 
Kadın 184 2.48 1.15 

0,82 .411 

P<0.05 

(Madde 34) Ders ve çalışma kitapları taşıma güçlüğü getirmektedir: Ders 

ve çalışma kitaplar  taşıma güçlüğü getirmesi konusunda kadın ve erkeklerin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.20’den incelendiğinde, erkeklerin 

ı

verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,25), kadınların verdikleri cevapların 

Xortalamasından ( =1,96) yüksek çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında erkekler, kadınlardan daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin otuz dördüncü 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.72, 

p<0,05]. 
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Yeni hayat bilgisi programıyla birlikte öğrenci ders ve çalışma kitapları 

geliştirilmiştir. Bulgulara göre taşıma güçlüğünden kaynaklanan sorunlarla daha çok 

öğretmenin karşı karşıya kaldığı düşünülmektedir. Alınacak küçük tedbirlerle bu 

sorunun çözülebileceği söylenebilir. Ancak finansman sorunları yaşayan okulların bu 

konuda ne şekilde tedbir alacakları düşündürücüdür. Bunlardan kaynaklanan 

sebeplerden dolayı öğretmenlerle yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor 

olabilir

ti

. 

(Madde 35) Sınıf içinde uygulanması gereken formlar fazladır: Sınıf 

içinde uygulanması gereken formlar fazladır konusunda kadın ve erkeklerin 

puanlarının aritme k ortalamaları Tablo 4.20’den incelendiğinde, erkeklerin 

verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,16), kadınların verdikleri cevapların 

ortalamasından ( X =1,92) yüksek çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında erkekler, kadınlardan daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin otuz beşinci 

maddeye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=2.29, 

p>0,05]. 

ıflarda uygulama, çoğaltma ve değerlendirme noktasında en 

çok uygulamanın önemli unsuru olan öğretmenin sorun yaşamasına neden olduğu 

şeklinde yorum

f

Değişimin çok boyutlu olması, o değişimi değerlendirmenin de çok yönlü 

gerçekleşmesini gerekli kılar. Buna bağlı olarak programın öngördüğü formların 

fazlalığının; kalabalık sın

lanabilir. 

(Madde 36) Formların uygulanması fazla zaman almaktadır: Formların 

uygulanması azla zaman alması konusunda kadın ve erkeklerin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.20’den incelendiğinde, erkeklerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( X =2,14), kadınların verdikleri cevapların ortalamasından ( X =1,76) 

yüksek

aliz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin otuz altıncı 

madde

 çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında erkekler, kadınlardan 

daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

An

ye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=3.77, 

p<0,05]. 
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Haftalık hayat bilgisi iş programına göre verilmesi gereken kazanım sayısı 

ünitelendirilmiş yıllık planlarda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Öğretmen bu 

kazanımları vermeye çalışırken ayrıca yeni programın getirisi olarak gözlem, proje, 

performans, tema değerlendirme, ara karne vb. gibi formları da vermek, bu formları 

öğrenciye doldurmak, veliye kontrol ettirip doldurtmak ve nihayetinde kendisi 

kontrol edip doldurmak zorundadır. Bunların yapılması, uygulanması, 

değerle

n

ti

ndirilmesi ve yetişip yetişmemesi gibi nedenlerden dolayı öğretmenler ve 

yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 38) Proje ödevleri çoğunlukla veliler tarafından yapılmaktadır: 

Proje ödevleri çoğunlukla veliler tarafı dan yapılması konusunda kadın ve erkeklerin 

puanlarının aritme k ortalamaları Tablo 4.20’den incelendiğinde, erkeklerin 

verdikleri cevapların ortalaması ( X =2,15), kadınların verdikleri cevapların 

ortalamasından ( X =1,80) yüksek çıkmıştır. Aritmetik ortalamalar dikkate 

alındığında erkekler, kadınlardan daha fazla sorun yaşadıkları görüşündedirler. 

Analiz sonuçları, kadın ve erkek yönetici ve öğretmenlerin otuz sekizinci 

madde

u konuda ayrıntılı bilgilendirmeleridir. 

Bunlar l

ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygula  Değişkenine Göre 

Öğretmen v

ye verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [t=3.45, 

p<0,05]. 

Proje ve performansa görevleri öğrencinin problem  çözme becerisini 

geliştiren, yaratıcı düşünmeyi sağlayan ve sorumluluk alarak kendi kendine 

çalışmayı benimseten görevlerden birisidir. Öğretmen öğrencinin yapması 

gerekenlerin yönergesini ve değerlendirme kriterleri için dereceli puanlama 

anahtarını öğrenciye sunar. Öğrenci bu kriterler doğrultusunda çalışmasını belirtilen 

takvimde getirip sınıfın huzurunda takdim eder. Ancak velinin bilgisayardan kopyala 

yapıştır taktiği ile çocuğunun ödevini hazırlaması veya ödevi kendisinin yapması 

öğrencinin gelişimini etkileyecektir. Okul yönetiminin ve öğretmenlerinin yapması 

gerekenler veli toplantılarında velileri b

ın yapı ıp yapılmaması gibi nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler 

arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

4.2.5. İlköğretim 1.,2., 

nmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Yaş

e Yönetici Görüşleri 

Bu bölümde aşağıdaki alt probleme cevap aranmıştır. 



 101

“Yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında 

karşılaşılan; yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve içerik kaynaklı, 

öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme kaynaklı sorunlara ilişkin yöneticilerin 

ve öğr , 31-40 arası-41-50 arası 51 yaş ve 

üzeri) değişkenine göre farklılık göstermekte midir?” 

Tablo 4.21. İlköğretim Okulla Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında yna İlişkin i Far

A

etmenlerin görüşleri; yaş (21-30 arası

4.2.5.1. Yönetsel Kaynaklı Sorunlar 

rında 

  Yönetsel Ka klı Sorunlara  Cevaplardak klılıklar  

Y Ş 

21  ve
i -30 Yaş 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51 Yaş

Üzer
 

 

N X  SS N X  SS N X  SS N X  SS 

F p 

Fa
rk

 

Madde1 42 2.80 1.01 214 2.69 1.09 162 2.64 1.07 61 2.52 1.16 0.650 .583 - 

Madde2 42 2.95 1.03 214 2.87 1.11 162 2.79 1.04 61 2.78 1.03 0.411 .745 - 

Madde3 42 2.97 0.97 214 2.74 1.01 162 2.58 1.05 61 2.67 1.07 1.865 .135 - 

Madde4 42 2.95 1.12 214 2.91 1.04 162 2.66 1.06 61 2.68 1.17 2.079 .102 - 

Madde5 42 2.97 1.13 214 2.84 0.99 162 2.69 1.02 61 2.70 1.13 1.241 .294 - 

Madde6 42 3.11 0.99 214 2.85 1.04 162 2.82 1.03 61 2.78 1.17 0.993 .396 - 

Madde7 42 3.02 1.09 214 3.02 1.09 162 2.75 1.13 61 2.63 1.15 3.131 .025 2-3 
2-4 

Madde8 42 3.02 1.07 214 3.12 1.06 162 2.82 1.10 61 2.80 1.10 2.934 .033 2-3 
2-4 

(Madde 7) Karşılaşılan sorunların çözümünde öğretmen, yönetici 

işbirliği sağlanamamıştır: Tablo 4.21’de görüldüğü gibi ölçekteki yedinci 

maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde 21-30 yaşında  

yönetici ve öğretmenlerin   ortalamalar ın (

 

ın X =3,02); 31-40 yaşında   yönetici ve 

öğretm X =3,02); 41-50 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin   (enlerin   ( X =2,75) 51 

yaş ve üzeri yönetici ve öğretmenlerin ( X =2,63)  olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında,  31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri   yönetici ve öğretmenlerin   “Karşılaşılan sorunların çözümünde öğretmen, 

yönetici işbirliği sağlanamamıştır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=3,131, p<0,05]. Bu farkın nereden 

kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 

4.21’den incelendiğinde; 31-40 yaşında öğretmenler-41-50  yaşında öğretmenler ve 

31-40 yaşında öğretmenler – 51 yaş ve üzerinde ki öğretmenler arasında anlamlı fark 

görülmektedir. Buna göre bu madde de 21-30 yaşında ve 31-40 yaşında öğretmenler 
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41-50 

nı ileri sürerek 

program

n 

yaşında, 51 yaş ve üzerinde ki öğretmenlere göre maddeye daha olumlu 

baktıkları söylenebilir.  

Hayat bilgisi programı ve özellikleri ile ilgili bilgi yetersizliğinin de 

işbirliğini etkilediği söylenebilir. Öyleki araştırmacı, bazı ilköğretim okulu 

müdürlerinin, yetersiz hizmet içi eğitimleri ve branşının ilgili olmadığı

 ve özelliklerinden habersiz olduğunu gözlemlemiştir. Bundan dolayı 

öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 8) Kademeler arası geçişlerde program bütünlüğü ve sürekliliği 

sağlanamamıştır: Tablo 4.21’de görüldüğü gibi ölçekteki sekizinci maddeden elde 

edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde 21-30 yaşında   yönetici ve 

öğretmenlerin   ortalamalarını ( X =3,02); 31-40 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin   

( X =3,12); 41-50 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin   ( X =2,82) ; 51 yaş ve üzeri  

yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,80)olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında,  31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri   yönetici ve öğretmenlerin   “Kademeler arası geçişlerde program 

bütünlüğü ve sürekliliği sağlanamamıştır” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=2,934, p<0,05]. Bu farkın nereden 

kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 

4.21’den incelendiğinde; 31-40 yaşında öğretmenler-41-50  yaşında öğretmenler ve 

31-40 yaşında öğretmenler  51 yaş ve üzerinde ki öğretmenler arasında anlamlı fark 

görülmektedir. Buna göre bu madde de 21-30 yaşında ve 31-40 yaşında öğretmenler 

41-50 

suz yönde etkilemesinin öğretmenleri bu konuda 

sıkıntıy ğretmenler ve yöneticiler arasında 

görüş f

yaşında, 51 yaş ve üzerinde ki öğretmenlere göre maddeye daha olumlu 

baktıkları söylenebilir.  

Kademeler arası geçişlerde sınıf içi uygulamalar ve hayat bilgisi programının 

gerçekleştirilebilme derecesini olum

a soktuğu söylenebilir. Bundan dolayı ö

arklılığı yaşanıyor olabilir. 

4.2.5.2. Öğretmen Kaynaklı Sorunlar 

(Madde 9) Öğretmenler Hayat bilgisi programının amaç ve vizyonunu 

benimsememektedir: Tablo 4.22’de görüldüğü gibi ölçekteki dokuzuncu maddeden 

elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde 21-30 yaşında   yönetici ve 
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öğretmenlerin   ortalamalarının ( X =3,52); 31-40 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin  

(

 

X =3,31); 41-50 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin   ( X =3,25) ; 51 yaş ve üzeri  

yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,88) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri yönetici ve öğretmenlerin   “Hayat bilgisi programının amaç ve vizyonunu 

benimsememektedir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=3,082, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.22’den incelendiğinde; 21-

30 yaşında-31-40 yaşında öğretmenler,31-40 yaşında öğretmenler-41-50  yaşında 

öğretmenler ve 31-40 yaşında öğretmenler – 51 yaş ve üzerinde ki öğretmenler 

arasınd

ylenebilir.  

unlara 

neden olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında 

görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

o 4.22. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilg o amın

Uygulanmasınd ğretmen  ı Sorunl İliş n Yaş eğ nine G blosu 

YAŞ 

a anlamlı fark görülmektedir. Buna göre bu madde de 51 yaş ve üzerinde ki 

öğretmenler 21-30 yaşında, 31-40 yaşında , 41-50 yaşında öğretmenlere göre 

maddeye daha olumlu baktıkları sö

Öğretmenlerin hayat bilgisi programını içselleştirmesi noktasında sor

Tabl isi Pr gr ın 

a Ö Kaynakl ara ki  D işke öre ANOVA Ta

21-30 Yaş 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51  v
i 

 Yaş e 
Üzer 

N X
 

SS N X
 

SS N X
 

SS N X
 

SS 

F p 

Fa
rk

 

Madde9 42 3.52 0.99 214 3.31 1.15 162 3.25 1.13 61 2.88 1.21 3.082 .027 
1-4 
2-4 
3-4 

Madde10 42 3.35 1.24 214 3.42 1.06 162 3.19 1.13 61 3.01 1.19 2.731 .043 2-3 
2-4 

Madde11 42 3.26 1.10 214 3.08 1.12 162 3.01 1.16 61 2.90 1.23 0.931 .425 - 

Madde12 42 3.30 1.02 214 3.35 1.05 162 3.16 1.10 61 2.95 1.11 2.544 .056 - 

Madde13 42 3.30 0.99 214 3.30 1.12 162 3.00 1.09 61 2.95 1.14 3.305 .020 2-3 
2-4 

Madde14 42 3.00 1.14 214 3.11 1.08 162 2.90 1.13 61 2.90 1.17 1.348 .258 - 

Madde15 42 3.11 1.01 214 3.25 1.05 162 2.94 1.08 61 2.93 1.04 3.229 .022 2-3 
2-4 

(Madde 10) Öğretmenler program ve uygulamaya karşı isteksiz ve 

önyargılıdır: Tablo 4.22’de görüldüğü gibi ölçekteki onuncu maddeden elde edilen 

toplam puan ortalamaları incelendiğinde 21-30 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin   

ortalamalarının ( X =3,35); 31-40 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin   ( X =3,42); 
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41-50 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin   ( X =3,19) ; 50 yaş ve üzeri  yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,01) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri yönetici ve ö retmenlerin   “Öğretmenler program ve uygulamaya karşı 

isteksiz ve önyarg ıdır ” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F =2,731, p<0,05]. 

Hayat bilg i programı ile ilgili verilen hizmet içi eğitimin kısa süreli olması 

sebebiyle öğretmenlerde programa karşı motivasyon sağlanamamasının isteksizlik ve 

önyargı geliştird i gibi sebeplerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş 

farklılığı oluşmu  olabilir. 

ğretmen kılavuzlarında belirtilen açıklamalar 

okunmamaktad ablo 4.22’de görüldüğü gibi ölçekteki onüçüncü maddeden elde 

edilen topl lamaları incelendiğinde 21-30 yaşında   yönetici ve 

öğretmenlerin   ortalamalarının (

ğ

ıl

(2-297)

is

iğ

ş

(Madde 13) Ö

ır: T

am puan orta

X =3,30); 31-40 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin   

( X =3,30); 41-50 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin   ( X =3,00) ; 50 yaş ve üzeri  

yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,95) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri yönetici ve öğretmenlerin   “Öğretmen kılavuzlarında belirtilen açıklamalar 

okunmamaktadır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=3,305, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.22. ‘den incelendiğinde; 

21-30 yaşında  öğretmenleri-41-50 yaşında  öğretmenleri arasında anlamlı fark 

görülmektedir. Buna göre bu madde de 21-30 yaşında  öğretmenleri ve 41-50 yaşında  

yönetici ve öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, 21-30 yaşında  yönetici 

ve öğretmenlerinin; 31-40 yaşında  ve 41-50 yaşında  yönetici ve öğretmenlerine 

göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir.  

Öğretmenlerdeki okuma alışkanlığının yetersizliğinden, kılavuz kitaplardaki 

bilgilerin okunmasını gerekli olup olmadığı ve bireysel çaba eksiklikleri vb. gibi 

nedenlerle öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir.  

(Madde 15) Öğretmenler, Hayat bilgisi programın öngördüğü öğretim 

yöntem ve yaklaşımlarını uygulama güçlüğü çekmektedir: Tablo 4.22’de 



 105

görüldüğü gibi ölçekteki onbeşinci maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları 

incelendiğinde 21-30 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin   ortalamalarının 

( X =3,11); 31-40 yaşında   yönetici ve öğretmenlerin   ( X =3,25); 41-50 yaşında   

yönetici ve öğretmenlerin   ( X =2,94) ; 50 yaş ve üzeri  yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =2,93) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri   yönetici ve öğretmenlerin   “Öğretmenler, Hayat bilgisi programın 

öngördüğü öğretim yöntem ve yaklaşımlarını uygulama güçlüğü çekmektedir” 

maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-

297)=3,229, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi 

yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.22. ‘den incelendiğinde; 21-30 yaşında  

öğretmenleri-41-50 yaşında  öğretmenleri arasında anlamlı fark görülmektedir. Buna 

göre bu madde de 21-30 yaşında  öğretmenleri ve 41-50 yaşında  yönetici ve 

öğretmenlerinin görüşleri arasında fark olduğu, 21-30 yaşında  yönetici ve 

öğretmenlerinin; 31-40 yaşında  ve 41-50 yaşında  yönetici ve öğretmenlerine göre 

maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Öğrenme süreçlerinde, öğrencilerin düşünmelerini, araştırmalarını, sorun 

çözmelerini ve edindikleri bilgi ve beceriyi yeniden yapılandırıp yaşama 

geçirmelerini destekleyen yöntem ve tekniklerin işe koşulması yeni hayat bilgisi 

programının temelini oluşturmaktadır. Bunun uygulanıp uygulanmamasından 

kaynaklanan nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı 

yaşanıyor olabilir. 

4.2.5.3. Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlar 

(Madde 17) Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. (dersler ve sınıflar 

arası): Tablo 4.23’de görüldüğü gibi ölçekteki on yedinci maddeden elde edilen 

toplam puan ortalamaları incelendiğinde 21-30 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin 

ortalamalarının ( X =3,33); 31-40 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,43); 

41-50 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,17) ; 51 yaş ve üzeri  yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =2,85) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri   yönetici ve öğretmenlerinin “Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. 
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(dersler ve sınıflar arası)” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=5,401, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.23’den incelendiğinde; 21-

30 yaş-51 ve üzeri yaş  öğretmenlerin, 31-40 yaş-41-50 yaş öğretmenlerin, 31-40 

yaş-51 ve üzeri yaş öğretmenlerin, 41-50 yaş-51 ve üzeri yaş öğretmenlerin   

arasında anlamlı fark olduğu, 31-40 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin; 21-30 

yaşında, 41-50 yaşında ve 51 ve üzeri yaşında  yönetici ve öğretmenlere göre 

maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Kazanımların dersler ve sınıflar düzeyinde birbirleri ile tutarlı olması 

gerekmektedir. Tutarsızlıkla karşılaşılması ve bunların paylaşılması hususunda 

öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

Tablo 4.23. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlara İlişkin Yaş Değişkenine Göre ANOVA Tablosu 

YAŞ 

21-30 Yaş 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51 Yaş ve 
Üzeri  

N X
 

SS N X
 

SS N X
 

SS N X
 

SS 

F p 

Fa
rk

 

Madde16 42 3.45 1.01 214 3.35 1.01 162 3.16 1.10 61 3.22 1.00 1.544 .202 - 

Madde17 42 3.33 0.97 214 3.43 1.02 162 3.17 1.13 61 2.85 1.09 5.401 .001 

1-4  
2-3 
2-4  
3-4 

Madde18 42 3.30 1.11 214 3.53 0.95 162 3.27 1.14 61 2.93 1.16 5.605 .001 
2-3  
2-4 
3-4 

Madde19 42 3.11 1.04 214 3.28 1.07 162 3.06 1.07 61 2.93 1.13 2.377 .069 - 

Madde20 42 3.11 1.13 214 3.23 1.01 162 3.21 1.03 61 3.03 1.07 0.686 .561 - 

Madde21 42 3.40 0.98 214 3.50 1.05 162 3.15 1.13 61 3.18 1.13 3.709 .012 2-3  
2-4 

Madde22 42 3.30 0.94 214 3.26 1.03 162 3.18 1.01 61 3.00 1.08 1.197 .310 - 

Madde23 42 3.35 1.07 214 3.31 1.03 162 3.07 1.10 61 2.77 1.25 4.842 .002 
1-4 
2-3 
2-4 

Madde24 42 3.30 1.09 214 3.36 0.98 162 3.08 1.08 61 3.11 1.15 2.494 .059 - 

Madde25 42 2.80 1.10 214 2.89 1.01 162 2.80 1.08 61 2.63 1.06 0.935 .423 - 

Madde26 42 3.21 1.27 214 2.94 1.11 162 2.85 1.19 61 2.98 1.17 1.112 .344 - 

(Madde 18) İçerik günlük hayatla örtüşmemektedir Tablo 4.23’de 

görüldüğü gibi ölçekteki on sekizinci maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları 

incelendiğinde 21-30 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ortalamalarının 

( X =3,30); 31-40 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,53); 41-50 yaşında  

yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,27) ; 51 yaş ve üzeri  yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =2,93) olduğu görülmektedir.  
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Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve  51 yaş ve 

üzeri  yönetici ve öğretmenlerinin “İçerik günlük hayatla örtüşmemektedir” 

maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-

297)=5,605, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi 

yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.23’den incelendiğinde; 31-40 yaş-41-50 

yaş öğretmenlerin, 31-40 yaş-51 ve üzeri yaş öğretmenlerin, 41-50 yaş-51 ve üzeri 

yaş öğretmenlerin   arasında anlamlı fark olduğu, 31-40 yaşında  yönetici ve 

öğretmenlerinin; 21-30 yaşında, 41-50 yaşında ve 51 ve üzeri yaşında  yönetici ve 

öğretmenlere göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Bütün programlar hazırlanırken öğrencinin kendisi, kendi çevresi temel alınır. 

Kendi yaşamı, değerleri, inançları, eşyaları, çevresi vb. gibi.  Bunların içerikte 

sağlanamaması nedeniyle öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı 

yaşanıyor olabilir. 

(Madde 21) Öğretmen kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları 

Hayat bilgisi programının içeriğine uygun olarak hazırlanmamıştır: Tablo 

4.23’de görüldüğü gibi ölçekteki yirmi birinci maddeden elde edilen toplam puan 

ortalamaları incelendiğinde 21-30 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin 

ortalamalarının ( X =3,40); 31-40 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,50); 

41-50 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,15) ; 50 yaş ve üzeri  yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,18) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri     yönetici ve öğretmenlerinin “Öğretmen kılavuzları, öğrenci ders ve 

çalışma kitapları Hayat bilgisi programının içeriğine uygun olarak 

hazırlanmamıştır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=3,779, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.23’den incelendiğinde; 31-

40 yaş-41-50 yaş öğretmenlerin, 31-40 yaş-51 ve üzeri yaş öğretmenlerin arasında 

anlamlı fark olduğu, 31-40 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin; 21-30 yaşında, 41-

50 yaşında ve 51 ve üzeri yaşında  yönetici ve öğretmenlere göre maddeye daha 

olumlu baktıkları söylenebilir. 

Öğretmen kılavuz kitaplarını, öğrenci ders ve çalışma kitaplarını hazırlayan 

yayınevlerinin kitapları programın içeriğini gerçekleştirebilecek nitelikte oluşturup 
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oluşturamadıkları gibi nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş 

farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 23) İçerikte yer alan konular ( somuttan soyuta, bilinenden 

bilinmeyene doğru…)  kendi içinde tutarlı olacak biçimde düzenlenmemiştir: 

Tablo 4.23’de görüldüğü gibi ölçekteki yirmi üçüncü maddeden elde edilen toplam 

puan ortalamaları incelendiğinde 21-30 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin 

ortalamalarının ( X =3,35); 31-40 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,31); 

41-50 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,07) ; 51 yaş ve üzeri  yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =2,77) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri   yönetici ve öğretmenlerinin “İçerikte yer alan konular ( somuttan soyuta, 

bilinenden bilinmeyene doğru…)  kendi içinde tutarlı olacak biçimde 

düzenlenmemiştir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=4,842, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.23’den incelendiğinde; 21-

30 yaş-51ve üzeri yaş öğretmenlerin, 31-40 yaş-41-50 yaş öğretmenlerin, 31-40 yaş-

51 ve üzeri yaş  öğretmenlerin   arasında anlamlı fark olduğu, 21-30 yaşında  yönetici 

ve öğretmenlerinin; 31-40 yaşında, 41-50 yaşında ve 51 ve üzeri yaşında  yönetici ve 

öğretmenlere göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Çocukların zihin gelişimleri somuttan soyuta doğru olmaktadır. Çocuklar her 

zaman somut olarak gördüğü, algıladığı şeyleri onların soyut kavramlarla 

anlatılmasından daha kolay öğrenir. Ayrıca çocukların bildiklerinden başlayarak 

bilmedikleri konulara doğru ve yakın çevrelerinden uzak çevrelerine doğru öğrenme-

öğretmen sürecinin ilkelerini temel alarak konular hazırlanmalıdır. Bunların 

hazırlanan yeni hayat bilgisi kitaplarında öğretmen ve yöneticilerin istediği şekilde 

yer almaması nedeniyle aralarında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir.  

4.2.5.4. Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlar 

(Madde 31) Etkinlikler öğrenci ve öğretmene kırtasiye yükü 

getirmektedir: Tablo 4.24’de görüldüğü gibi ölçekteki otuz birinci maddeden elde 

edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde 21-30 yaşında  yönetici ve 

öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =2,85); 31-40 yaşında  yönetici ve 
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öğretmenlerinin ( X =2,42); 41-50 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,40) ; 

50 yaş ve üzeri  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,75) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri   yönetici ve öğretmenlerinin “Etk ler öğrenci ve öğretmene kırtasiye 

yükü getirmektedir” ma lı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=2,853, p<0,05]. Bu fark n nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.24’den incelendiğinde;21-

30 yaş-31-40 yaş öğretmenlerin, 21-30 yaş-4 50 yaş öğretmenlerin, 41-50 yaş-51 ve 

üzeri yaş öğretmenlerin   arasında anlamlı ğu, 21-30 yaşında  yönetici ve 

öğretmenlerinin; 31-40 yaşında, 41-50 yaşında ve 51 ve üzeri yaşında  yönetici ve 

öğretmenlere göre maddeye daha olumlu bakt ı söylenebilir. 

Tablo 4.24. İlköğretim Okullarında Yeni , ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğrenme-Öğretme Süreci ve D lendirme Kaynaklı Sorunlara İlişkin Yaş 

Değişkenine Göre ANOVA Tablosu 

YAŞ 

inlik

ddesine verdikleri cevaplarda anlam

ı

1-

 fark oldu

ıklar

1.,2.

eğer

21-30 Yaş 31-40 Yaş Yaş 51 Yaş ve 
Üzeri  41-50 

 

N X
 

SS N X
 

SS N X
 

SS N X
 

SS 

F p 

Fa
rk

 

Madde27 42 2.40 1.25 214 2.10 1.00 162 2.09 1.08 61 2.06 1.01 1.094 .351 - 

Madde28 42 2.57 1.12 214 2.24 0.94 162 2.23 1.03 61 2.42 1.04 1.765 .153 - 

Madde29 42 2.54 1.15 214 2.36 1.06 162 2.45 1.06 61 2.50 1.14 0.512 .674 - 

Madde30 42 3.07 1.11 214 2.79 1.07 162 2.72 1.09 61 3.00 1.34 1.667 .173 - 

Madde31 42 2.85 1.27 214 2.42 1.15 162 2.40 1.19 61 2.75 1.22 2.853 .037 
1-2  
1-3 
3-4 

Madde32 42 2.50 1.04 214 2.23 0.96 162 2.25 1.12 61 2.22 1.11 0.800 .494 - 

Madde33 42 2.71 0.99 214 2.58 1.07 162 2.58 0.98 61 2.40 1.08 0.775 .509 - 

Madde34 42 2.47 1.19 214 2.03 1.03 162 2.17 1.16 61 2.19 1.16 2.065 .104 - 

Madde35 42 2.35 1.16 214 1.97 1.08 162 2.06 1.14 61 2.24 1.19 1.896 .129 - 

Madde36 42 2.45 1.21 214 1.81 0.98 162 2.08 1.18 61 2.09 1.04 4.886 .002 
1-2 
1-3 
2-3   

Madde37 42 2.40 1.16 214 1.86 1.07 162 2.00 1.09 61 2.06 1.04 3.026 .029 1-2 
1-3 

Madde38 42 2.38 1.10 214 1.92 1.06 162 1.98 1.06 61 2.24 1.12 3.173 .024 
1-2 
1-3 
2-4 

Madde39 42 2.71 1.08 214 2.63 1.16 162 2.41 1.22 61 2.42 1.28 1.440 .230 - 

Gerek etkinlik yapraklarının gerekse değerlendirme formlarının gereğinden 

fazla kırtasiye yükü getirdiği düşünülmektedir. Bu konuda okul yönetiminin 

uygulamayı kolaylaştırıcı etkisinin yadsınamayacağı söylenebilir. Öğretmenler 

birebir uygulama içinde bulunduklarından bu sorunla ilgili olarak daha fazla sıkıntı 
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çektikleri, gerek etkinlik yapraklarının gerekse değerlendirme formlarının 

çoğaltılmasının daha çok öğretmene kırtasiye yükü getirdiği düşünülmektedir. 

Okulların bütçelerinin sınırlı olması ve yeni programın gerektirdiği malzemelerin 

sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş 

farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 36) Formların uygulanması fazla zaman almaktadır: Tablo 

4.24’de görüldüğü gibi ölçekteki otuz altıncı maddeden elde edilen toplam puan 

ortalamaları incelendiğinde 21-30 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin 

ortalamalarının ( X =2,45); 31-40 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =1,81); 

41-50 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,08) ; 51 yaş ve üzeri  yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =2,09) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri   yönetici ve öğretmenlerinin “Formların uygulanması fazla zaman 

almaktadır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

[F(2-297)=4,886, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey 

testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.24’den incelendiğinde; 21-30 yaş-31-

40 yaş öğretmenlerin, 21-30 yaş-41-50 yaş öğretmenlerin, 31-40 yaş-31-40 yaş 

öğretmenlerin arasında anlamlı fark olduğu, 21-30 yaşında yönetici ve 

öğretmenlerinin; 31-40 yaşında, 41-50 yaşında ve 51 ve üzeri yaşında yönetici ve 

öğretmenlere göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Formların uygulanması ve değerlendirmesinin titizlik istemesi, tek tek bütün 

öğrencilere uygulanması, uygulanan formların ayrıca velilere gönderilmesi  ayrıca 

haftalık iş programına uyulmasının zorunluluğu ve yetiştirilip yetiştirilmesinin sorun 

teşkil etmesi gibi nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş 

farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 37) Formların çoğaltılmasında maliyet sorunları yaşanmaktadır: 

Tablo 4.24’de görüldüğü gibi ölçekteki otuz yedinci maddeden elde edilen toplam 

puan ortalamaları incelendiğinde 21-30 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin 

ortalamalarının ( X =2,40); 31-40 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =1,86); 

41-50 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,00) ; 51 yaş ve üzeri  yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =2,06) olduğu görülmektedir.  
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Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri   yönetici ve öğretmenlerinin “Formların çoğaltılmasında maliyet sorunları 

yaşanmaktadır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=3,026, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.24’den incelendiğinde; 21-

30 yaş-31-40 yaş öğretmenlerin, 21-30 yaş-41-50 yaş öğretmenlerin arasında anlamlı 

fark olduğu, 21-30 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin; 31-40 yaşında, 41-50 

yaşında ve 51 ve üzeri yaşında  yönetici ve öğretmenlere göre maddeye daha olumlu 

baktıkları söylenebilir. 

Formların çoğaltılmasındaki maliyet sorunlarının çözümünde öğretmen-yönetici-

veli işbirliği sağlanarak çeşitli çevresel kuruluşların işe koşulması, sponsorluğunun 

sağlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bunların sağlanıp sağlanamaması gibi 

nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farlılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 38) Proje ödevleri çoğunlukla veliler tarafından yapılmaktadır: 

Tablo 4.24’de görüldüğü gibi ölçekteki otuz sekizinci maddeden elde edilen toplam 

puan ortalamaları incelendiğinde 21-30 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin 

ortalamalarının ( X =2,38); 31-40 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =1,92); 

41-50 yaşında  yönetici ve öğretmenlerinin ( X =1,98); 51 yaş ve üzeri  yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =2,24) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 21-30 yaşında , 31-40 yaşında  , 41-50 yaşında ve 51 yaş ve 

üzeri   yönetici ve öğretmenlerinin “Proje ödevleri çoğunlukla veliler tarafından 

yapılmaktadır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=3,173, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.24’den incelendiğinde; 21-

30 yaş-31-40 yaş öğretmenlerin, 21-30 yaş-41-50 yaş öğretmenlerin, 31-40 yaş-51 ve 

üzeri yaş öğretmenlerin   arasında anlamlı fark olduğu, 21-30 yaşında  yönetici ve 

öğretmenlerinin; 31-40 yaşında, 41-50 yaşında ve 51 ve üzeri yaşında  yönetici ve 

öğretmenlere göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Hayat bilgisi programı, sürece veli katılımını desteklemekte ve teşvik etmektedir. 

Ancak verilen proje ve performans etkinliklerinin çoğu zaman veliler tarafından 

yapıldığının öğretmenler tarafından daha yakından gözlendiği söylenebilir. Bu konuda 
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görülen eksikliğin velilerin, ödevlerin amacı konusunda yeterli derecede 

bilgilendirilmemesinden kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. Ailelerin program ve 

değerlendirme sistemi hakkında bilgi sahibi olmamalarının uygulamayı güçleştirdiği 

düşünülmektedir.  Bu sebeplerde dolayı da öğretmenler ve yöneticiler görüş farklılığı 

yaşıyor olabilirler. 

4.2.6. İlköğretim 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Kıdem Değişkenine Göre 

Öğretmen ve Yönetici Görüşleri 

Bu bölümde aşağıdaki alt probleme cevap aranmıştır. 

“Yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında 

karşılaşılan; yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve içerik kaynaklı, 

öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme kaynaklı sorunlara ilişkin yöneticilerin 

ve öğretmenlerin görüşleri; kıdem (1-5 yıl arası, 6-10 yıl arası, 11-15 yıl arası, 16-

20 yıl arası, 21 yıl ve üzeri) değişkenine göre farkl k gösterm idir?” 

4.2.6.1. Yönetsel Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.25. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında  Yönetsel Kaynaklı Sorunlara İlişkin Kıdem Değişkenine Göre ANOVA Tablosu  

KIDEM 

ılı ekte m

1-5 Yıl 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 Yıl ve 
Üzeri 

  N  
 SS N  

 SS N  
 SS N  

 SS N  
 SS 

F p 

Fa
rk

 

Madde1 21 2.76 1.13 61 2.60 1.09 146 2.76 1.11 116 2.60 1.00 135 2.61 1.12 0.569 .686 - 

Madde2 21 2.66 1.19 61 2.75 1.19 146 2.89 1.07 116 2.81 1.02 135 2.88 1.03 0.376 .826 - 

Madde3 21 2.95 1.02 61 2.77 0.92 146 2.78 1.08 116 2.57 0.94 135 2.64 1.10 1.108 .352 - 

Madde4 21 2.95 1.02 61 2.91 1.09 146 2.84 1.10 116 2.79 1.03 135 2.69 1.10 0.650 .627 - 

Madde5 21 2.90 0.88 61 2.86 1.16 146 2.83 1.03 116 2.82 0.95 135 2.63 1.08 0.987 .414 - 

Madde6 21 3.23 0.83 61 2.95 1.13 146 2.82 1.06 116 2.87 0.99 135 2.79 1.09 0.972 .422 - 

Madde7 21 3.14 1.27 61 2.95 1.00 146 2.93 1.12 116 2.92 1.09 135 2.72 1.16 1.122 .345 - 

Madde8 21 3.09 0.94 61 2.93 1.16 146 3.10 1.10 116 2.95 0.98 135 2.84 1.13 1.135 .339 - 

4.2.6.2. Öğretmen Kaynaklı Sorunlar 

(Madde 9) Öğretmenler Hayat bilgisi programının amaç ve vizyonunu 

benimsememektedir: Tablo 4.26’da görüldüğü gibi ölçekteki dokuzuncu maddeden 

elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde kıdem yılı; 1-5 yıl olan 

öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =3,76); 6-10 yıl olan öğretmenlerinin ( X =3,49); 

11-15 yıl olan öğretmenlerinin ( X =3,29); 16-20 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin 

X X X X X
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( X  =3,18); 21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X  =3,09) olduğu 

görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1-5 yıl olan, 6-10 yıl olan , 11-15 yı ıl olan ve 

21 yıl ve üzeri öğretmenlerinin “Hayat bilgisi programını yonunu 

benimsememektedir” maddesine verdikleri cevaplarda anlam  bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=2,498, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynakland ğını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.26’dan incelendiğinde;1-5 

yıl-16-20 yıl, 1-5 yaş-21yıl ve üzeri, 6-10 yıl-21 yıl ve üzeri kıdem  olan yönetici ve 

öğretmenlerin    arasında anlamlı fark olduğu,kıdem yılı 1-5 y l olan yönetici ve 

öğretmenlerin, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri  yönetici ve öğretmenlere 

göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Hayat bilgisi programının uygulama esnasında etkili rehberliğin 

yapılamaması nedeniyle ö retmenler ve yönetic r arasında görüş farklılığının 

yaşandığı düşünülebilir. 

Tablo 4.26. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğretmen  Kaynaklı Sorunlara İlişkin Kıdem Değişkenine Göre ANOVA Tablosu 

KIDEM 

l olan, 16-20 y

n amaç ve viz

lı

ı

i

ı

ğ ile

1-5 Yıl 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 Yıl ve 
Üzeri 

  N  
 SS N  

 SS N  
 SS N  

 SS N  
 SS 

F p 

Fa
rk

 

Madde 9 21 3.76 0.88 61 3.49 1.10 146 3.29 1.10 116 3.18 1.22 135 3.09 1.16 2.498 .042
1-4 
1-5  
2-5  

Madde10 21 3.61 1.11 61 3.29 1.18 146 3.47 1.05 116 3.10 1.15 135 3.20 1.13 2.512 .041 3-4  
3-5

Madde11 21 3.52 0.87 61 3.13 1.13 146 3.05 1.11 116 3.00 1.16 135 2.99 1.21 1.088 .362 - 

Madde12 21 3.38 0.80 61 3.29 1.03 146 3.34 1.06 116 3.20 1.14 135 3.08 1.10 1.195 .312 - 

Madde13 21 3.71 0.78 61 3.34 1.09 146 3.30 1.14 116 2.97 1.10 135 2.97 1.09 4.166 .003

1-4 
1-5 
2-4 
2-5 
3-4 
3-5

Madde14 21 3.33 1.06 61 2.85 1.22 146 3.15 1.08 116 2.93 1.10 135 2.91 1.12 1.717 .145 - 

Madde15 21 3.28 1.10 61 3.09 1.04 146 3.24 1.06 116 3.05 1.06 135 2.94 1.06 1.598 .174 - 

(Madde 10) Öğretmenler program ve uygulamaya karşı isteksiz ve 

önyargılıdır: Tablo 4.26’da görüldüğü gibi ölçekteki onuncu maddeden elde edilen 

toplam puan ortalamaları incelendiğinde kıdem yılı; 1-5 yıl olan öğretmenlerinin 

ortalamalarının ( X =3,61); 6-10 yıl olan öğretmenlerinin ( X =3,29); 11-15 yıl olan 

öğretmenlerinin ( X =3,47); 16-20 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X  =3,10); 

21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X  =3,20) olduğu görülmektedir.  

X X X X X
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Analiz sonuçları, 1-5 yıl olan, 6-10 yıl olan , 11-15 yıl olan, 16-20 yıl olan ve 

21 yıl ve üzeri olan öğretmenlerinin “Öğretmenler program ve uygulamaya karşı 

isteksiz ve önyargılıdır ” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=2,512, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.26’dan incelendiğinde;11-

15 yıl-16-20 yıl, 11-15 yaş-21yıl ve üzeri kıdemi olan yönetici ve öğretmenlerin    

arasında anlamlı fark olduğu,kıdem yılı 1-5 yıl olan yönetici ve öğretmenlerin, 6-10 

yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri  yönetici ve öğretmenlere göre maddeye daha 

olumlu baktıkları söylenebilir. 

Öğretmenlerin tamamen hayat bilgisi programına ilişkin isteksiz ve önyargılı 

olmamasına karşın hizmet içi eğitimlerde gerek yeteri kadar deneyim sahibi olmayan 

kişilere görev verilmesi nedeniyle öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı 

yaşanıyor olabilir. 

(Madde 13) Öğretmen kılavuzlarında belirtilen açıklamalar 

okunmamaktadır: Tablo 4.26’da görüldüğü gibi ölçekteki on üçüncü maddeden 

elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde kıdem yılı; 1-5 yıl olan 

öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =3,71); 6-10 yıl olan öğretmenlerinin ( X =3,34); 

11-15 yıl olan öğretmenlerinin ( X =3,30); 16-20 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X  =2,97); 21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,97) olduğu 

görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1-5 yıl olan, 6-10 yıl olan , 11-15 yıl olan, 16-20 yıl olan ve 

21 yıl ve üzeri olan öğretmenlerinin “Öğretmen kılavuzlarında belirtilen 

açıklamalar okunmamaktadır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir [F(2-297)=4,166, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını 

belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.26’dan 

incelendiğinde;1-5 yıl-16-20 yıl, 1-5 yaş-21yıl ve üzeri, 6-10 yıl-16-20 yıl, 6-10 yıl-

21 yıl ve üzeri, 11-15 yıl-16-20 yıl, 11-15 yıl-21 yıl ve üzeri kıdemi olan yönetici ve 

öğretmenlerin    arasında anlamlı fark olduğu,kıdem yılı 1-5 yıl olan yönetici ve 

öğretmenlerin, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri  yönetici ve öğretmenlere 

göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 
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Kılavuzların okunmaması, programın felsefesinin anlaşılmasında ve 

uygulanmasında önemli eksikliklerin doğmasına neden olabilir. Bundan dolayı 

öğretmenler ve yöneticiler arasında bir görüş farklıl  yaşanı

4.2.6.3. Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.27. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlara İlişkin Kıdem Değişkenine Göre ANOVA 

Tablosu 

KIDEM 

ığı yor olabilir. 

1-5 Yıl 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 Yıl ve 
Üzeri 

  N  
 SS N  

 SS N  
 SS N  

 SS N  
 SS 

F p 

Fa
rk

 

Madde16 21 3.47 0.81 61 3.34 1.18 146 3.36 1.01 116 3.24 1.06 135 3.17 1.03 0.827 .508 - 

Madde17 21 3.47 0.92 61 3.39 1.05 146 3.45 1.01 116 3.23 1.12 135 3.00 1.10 3.636 .006 2-5 
3-5 

Madde18 21 3.66 0.85 61 3.37 1.06 146 3.58 0.97 116 3.35 1.10 135 3.02 1.13 5.396 .000 

1-5 
2-5 
3-5 
4-5 

Madde19 21 3.23 0.88 61 3.09 1.12 146 3.33 1.03 116 3.18 1.08 135 2.93 1.11 2.558 .038 3-5 

Madde20 21 3.38 0.86 61 3.00 1.11 146 3.30 1.02 116 3.22 1.04 135 3.10 1.03 1.368 .244 - 

Madde21 21 3.80 0.67 61 3.39 1.08 146 3.55 0.99 116 3.29 1.12 135 3.03 1.15 5.222 .000 
1-4 
2-5 
3-5 

Madde22 21 3.66 0.85 61 3.18 1.00 146 3.34 1.00 116 3.12 1.01 135 3.07 1.06 2.506 .041 
1-4 
1-5 
3-5 

Madde23 21 3.61 0.97 61 3.22 1.13 146 3.42 0.93 116 3.06 1.12 135 2.88 1.19 5.504 .000 

1-4 
1-5 
2-5 
3-4 
3-5 

Madde24 21 3.42 1.02 61 3.18 1.07 146 3.37 1.01 116 3.14 1.04 135 3.14 1.10 1.308 .266 - 

Madde25 21 2.76 1.13 61 2.75 1.01 146 2.96 1.01 116 2.89 1.04 135 2.65 1.09 1.787 .130 - 

Madde26 21 3.00 1.44 61 2.96 1.25 146 3.03 1.12 116 2.87 1.13 135 2.88 1.15 0.446 .776 - 

(Madde 17) Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. (dersler ve sınıflar 

arası): Tablo 4.27’de görüldüğü gibi ölçekteki on yedinci maddeden elde edilen 

toplam puan ortalamaları incelendiğinde kıdem yılı; 1-5 yıl olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =3,47); 6-10 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =3,39); 11-15 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,45); 16-20 yıl olan 

yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,23); 21 yıl ve üzeri olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,00) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1-5 yıl olan, 6-10 yıl olan , 11-15 yıl olan, 16-20 yıl olan ve 

21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin “Kazanımlar birbirleri ile tutarlı 

değildir. (dersler ve sınıflar arası)” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=3,636, p<0,05]. Bu farkın nereden 

kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 

X X X X X
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4.27’den incelendiğinde; 6-10 yıl-21 yıl ve üzeri, 11-15 yıl-21 yıl ve üzeri kıdemi 

olan yönetici ve öğretmenlerin    arasında anlamlı fark olduğu,kıdem yılı 1-5 yıl olan 

yönetici ve öğretmenlerin, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri  yönetici ve 

öğretmenlere göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Kazanımlardaki tutarsızlık nedeniyle hayat bilgisi programının amacına 

ulaşamaması ve değerlendirmede istenilen dönütlerin alınamaması gibi nedenlerden 

dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 18) İçerik günlük hayatla örtüşmemektedir Tablo 4.27’de 

görüldüğü gibi ölçekteki on sekizinci maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları 

incelendiğinde kıdem yılı; 1-5 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ortalamalarının 

( X =3,66); 6-10 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,37); 11-15 yıl olan 

yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,58); 16-20 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =3,35); 21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,02) olduğu 

görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1-5 yıl olan, 6-10 yıl olan , 11-15 yıl olan, 16-20 yıl olan ve 

21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin “İçerik günlük hayatla 

örtüşmemektedir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=5,396, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.27’den incelendiğinde; 1-5 

yaş-21yıl ve üzeri, 6-10 yıl-21 yıl ve üzeri, 11-15 yıl-21 yıl ve üzeri, 16-20 yıl-21 yıl 

ve üzeri kıdemi olan yönetici ve öğretmenlerin    arasında anlamlı fark olduğu,kıdem 

yılı 1-5 yıl olan yönetici ve öğretmenlerin, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve 

üzeri  yönetici ve öğretmenlere göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Bütün programlar hazırlanırken öğrencinin kendisi, kendi çevresi temel alınır. 

Kendi yaşamı, değerleri, inançları, eşyaları, çevresi vb. gibi. Bunların içerikte 

sağlanamaması nedeniyle öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı 

yaşanıyor olabilir. 

(Madde 19) İçerik, kazanımları gerçekleştirebilecek yeterlilikte değildir: 

Tablo 4.27’de görüldüğü gibi ölçekteki on dokuzuncu maddeden elde edilen toplam 

puan ortalamaları incelendiğinde kıdem yılı; 1-5 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin 

ortalamalarının ( X =3,23); 6-10 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,09); 11-
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15 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,33); 16-20 yıl olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,18); 21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =2,93) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1-5 yıl olan, 6-10 yıl olan , 11-15 yıl olan, 16-20 yıl olan ve 

ıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin “İçerik, kazanımları 

gerçekleştirebilecek yeterlilikte değildir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı 

bir fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=2,558, p<0,05]. Bu farkın nereden 

kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 

4.27’den incelendiğinde; 11-15 yıl-21 yıl ve üzeri kıdemi olan yönetici ve 

retmenlerin    arasında anlamlı fark olduğu,kıdem yılı 11-15 yıl olan yönetici ve 

retmenlerin, 1-5 yıl, 6-10 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri  yönetici ve öğretmenlere 

addeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

İçerikte yer alan her hangi bir bilgi, sembol, metin, resim, grafik, hareketli 

görüntüler hayat bilgisi programında yer alan kazanımları destekleyerek davranışa 

ştürmesi gerekmektedir. Bunların sağlanamamasından kaynaklanan nedenlerden 

ı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 21) Öğretmen kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları 

Hayat bilgisi programının içeriğine uygun olarak hazırlanmamıştır: Tablo 

4.27’de görüldüğü gibi ölçekteki yirmi birinci maddeden elde edilen toplam puan 

lamaları incelendiğinde kıdem yılı; 1-5 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin 

lamalarının (

21 y

öğ

öğ

göre m

dönü

dolay

orta

orta X =3,80); 6-10 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,39); 11-

15 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,55); 16-20 yıl olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,29); 21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =3,03) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1-5 yıl olan, 6-10 yıl olan , 11-15 yıl olan, 16-20 yıl olan ve 

21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin “Öğretmen kılavuzları, öğrenci 

ders ve çalışma kitapları Hayat bilgisi programının içeriğine uygun olarak 

hazırlanmamıştır” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [F(2-297)=5,222, p<0,05]. Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek 

için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 4.27’den incelendiğinde;1-5 

yıl-16-20 yıl, 6-10 yıl-21 yıl ve üzeri, 11-15 yıl-21 yıl ve üzeri kıdemi olan yönetici 

ve öğretmenlerin    arasında anlamlı fark olduğu,kıdem yılı 1-5 yıl olan yönetici ve 



 118

öğretmenlerin, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri  yönetici ve öğretmenlere 

göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Öğretmen kılavuz kitaplarını, öğrenci ders ve çalışma kitaplarını hazırlayan 

yayınevlerinin kitapları programın içeriğini gerçekleştirebilecek nitelikte oluşturup 

oluşturamadıkları gibi nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş 

farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 22) İçerik, ara disiplin kazanımlarını gerçekleştirebilecek 

nitelikte düzenlenmemiştir:  Tablo 4.27’de görüldüğü gibi ölçekteki yirmi ikinci 

maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde kıdem yılı; 1-5 yıl 

olan yönetici ve öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =3,66); 6-10 yıl olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,18); 11-15 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,34); 

16-20 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,12); 21 yıl ve üzeri olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X  =3,07) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1-5 yıl olan, 6-10 yıl olan , 11-15 yıl olan, 16-20 yıl olan ve 

21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin “İçerik, ara disiplin kazanımlarını 

gerçekleştirebilecek nitelikte düzenlenmemiştir” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(2-297)=2,506, p<0,41]. Bu farkın nereden 

kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçları Tablo 

4.27’den incelendiğinde;1-5 yıl-16-20 yıl, 1-5 yaş-21yıl ve üzeri, 11-15 yıl-21 yıl ve 

üzeri kıdemi olan yönetici ve öğretmenlerin    arasında anlamlı fark olduğu,kıdem 

yılı 1-5 yıl olan yönetici ve öğretmenlerin, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve 

üzeri  yönetici ve öğretmenlere göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

İçerik, yeni hayat bilgisi programında belirtilen ara disiplin kazanımlarını 

destekleyecek şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca programda belirtilen sekiz ara 

disiplinlere özgü kazanımlar içerik ile bütüncül olmalıdır. Bunların programda 

sağlanamadığı ya da eksikliklerinin olduğu düşüncesi nedeniyle öğretmenler ve 

yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 
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(Madde 23) İçerikte yer alan konular ( somuttan soyuta, bilinenden 

bilinmeyene doğru…)  kendi içinde tutarlı olacak biçimde düzenlenmemiştir: 

Tablo 4.27’de görüldüğü gibi ölçekteki yirmi üçüncü maddeden elde edilen toplam 

puan ortalamaları incelendiğinde kıdem yılı; 1-5 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin 

ortalamalarının ( X =3,61); 6-10 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,22); 11-

15 yıl olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,42); 16-20 yıl olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,06); 21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =2,88) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, 1-5 yıl olan, 6-10 yıl olan , 11-15 yıl olan, 16-20 yıl olan ve 

21 yıl ve üzeri olan yönetici ve öğretmenlerinin “İçerikte yer alan konular ( 

somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru…)  kendi içinde tutarlı olacak 

biçimde düzenlenmemiştir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir [F(2-297)=5,504, p<0,05].  

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. 

Tukey testi sonuçları Tablo 4.27’den incelendiğinde;1-5 yıl-16-20 yıl, 1-5 yaş-21yıl 

ve üzeri, 6-10 yıl-21 yıl ve üzeri, 11-15 yıl-16-20 yıl, 11-15 yıl-21 yıl ve üzeri 

kıdemi olan yönetici ve öğretmenlerin    arasında anlamlı fark olduğu, kıdem yılı 1-5 

yıl olan yönetici ve öğretmenlerin, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri  

yönetici ve öğretmenlere göre maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Somut bilgi öğrencinin daha kolay resmetmesini, imajlar oluşturmasını 

sağladığından, soyut bilgiden daha kolay ve doğru olarak anlamlandırılır ve 

hatırlanabilir. Bu nedenle öğrenci hangi düzeyde olursa olsun, aşina olmadığı yeni 

bilgi verilirken, bilginin kapsamı olabildiğince resimler,  tablolar, grafikler ve 

benzetimlerle somutlaştırılmalıdır.  

Öğrencilere verilecek örnekler onun yakın çevresinden ve bildiklerinden 

seçilmelidir. Mevcut hayat bilgisi kitaplarında da bu ilkelere uyulması 

gerekmektedir. Bunların sağlanıp sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı 

öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş ayrılığı yaşanıyor olabilir. 
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4.2.6.4. Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.28. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlara İlişkin Kıdem 

Değişkenine Göre ANOVA Tablosu 

KIDEM 

1-5 Yıl 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 Yıl ve 
Üzeri 

  N  
 SS N  

 SS N  
 SS N  

 SS N  
 SS 

F p 

Fa
rk

 

Madde27 21 2.66 1.49 61 2.08 1.03 146 2.16 0.98 116 2.06 1.08 135 2.07 1.04 1.643 .162 - 

Madde28 21 2.42 1.39 61 2.19 0.90 146 2.26 0.92 116 2.24 1.02 135 2.40 1.04 0.730 .572 - 

Madde29 21 2.42 1.20 61 2.31 1.13 146 2.31 1.05 116 2.53 1.05 135 2.51 1.10 1.085 .363 - 

Madde30 21 3.33 1.01 61 2.73 1.09 146 2.88 1.10 116 2.65 1.05 135 2.85 1.20 1.980 .096 - 

Madde31 21 3.14 1.15 61 2.39 1.21 146 2.41 1.15 116 2.41 1.21 135 2.60 1.19 2.293 .059 - 

Madde32 21 2.52 1.03 61 2.19 1.02 146 2.21 1.03 116 2.19 0.98 135 2.35 1.11 0.826 .509 - 

Madde33 21 3.00 .100 61 2.31 0.84 146 2.58 1.16 116 2.68 1.03 135 2.52 0.96 2.257 .062 - 

Madde34 21 2.42 1.02 61 2.18 1.07 146 2.01 1.08 116 2.13 1.11 135 2.22 1.17 1.023 .395 - 

Madde35 21 2.33 1.15 61 1.95 1.10 146 1.95 1.08 116 2.13 1.19 135 2.15 1.13 1.106 .353 - 

Madde36 21 2.04 0.97 61 2.04 1.17 146 1.80 0.97 116 1.98 1.12 135 2.19 1.16 2.294 .058 - 

Madde37 21 2.38 1.43 61 1.93 1.09 146 1.87 1.04 116 1.87 1.00 135 2.16 1.13 2.318 .056 - 

Madde38 21 2.23 1.30 61 1.96 0.99 146 1.89 1.03 116 2.02 1.12 135 2.15 1.08 1.313 .264 - 

Madde39 21 2.52 1.20 61 2.54 1.13 146 2.56 1.20 116 2.43 1.12 135 2.60 1.27 0.322 .863 - 

4.2.7. İlköğretim 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Mezun Olunan Okul 

Değişkenine Göre Öğretmen ve Yönetici Görüşleri 

Bu bölümde aşağıdaki alt probleme cevap aranmıştır. 

“Yeni ilköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi programının uygulanmasında 

karşılaşılan; yönetsel kaynaklı, öğretmen kaynaklı, kazanım ve içerik kaynaklı, 

öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme kaynaklı sorunlara ilişkin yöneticilerin 

ve öğretmenlerin görüşleri; mezun olunan okul (öğretmen okulu ve lisans 

tamamlama-lisans-lisans üstü-diğer) değişkenine göre farklılık göstermekte 

midir?” 

4.2.7.1. Yönetsel Kaynaklı Sorunlar 

(Madde3) Hayat bilgisi programının tanıtımında eğitimin paydaşı olan 

örgütler (yazılı ve görsel basın, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, yerel 

yönetim vb.)  işe koşulamamıştır: Tablo 4.29’da görüldüğü gibi ölçekteki üçüncü 

maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde; öğretmen okulu ve 

lisesi mezunu  olan yönetici ve öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =2,57); lisans 

X X X X X
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mezunu  olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,71); lisans üstü mezunu  olan 

yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,16) ; diğer okullardan mezun olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =2,63) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, öğretmen okulu ve lisesi mezunu, lisans mezunu, lisansüstü 

mezunu ve diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerin “Hayat bilgisi 

programının tan mında eğitimin paydaşı olan örgütler (yazılı ve görsel basın, 

sivil toplum örgütleri, üniversiteler, yerel yönetim vb.)  işe koşulamamıştır” 

maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(3-

475)=3,306, p<0,05].  

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. 

Tukey testi sonuçları Tablo 4.29’dan incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu olan öğ enler ve yöneticiler ile lisansüstü mezunu olan öğretmenler ve 

yöneticiler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu olan öğ enlerin ve yöneticilerin bu maddeye daha olumlu baktıkları 

söylenebilir. 

Tablo 4.29. öğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasınd aynaklı Sorunlara İlişkin Mezun Olunan Okul Değişkenine Göre ANOVA 

Tablosu 

MEZUN OLUNAN OKUL 

ıtı

retm

retm

 İlk

a  Yönetsel K

Öğ en 
 ve 

Li
Tamamlama 

Lisans 

Lisans Üstü 
(Yüksek 
Lisans ve 
Doktora) 

Diğer 

retm
Okulu

sans  

N X  SS N X  SS N X  SS N X  SS 

F P 

Fa
rk

 

Madde1 138 2,60 1,04 244 2,61 1,09 37 2,64 1,11 60 3,00 1,10 2,208 ,086 - 

Madde2 138 2,79 0,99 244 2,81 1,07 37 2,89 1,07 60 3,05 1,19 0,929 ,426 - 

Madde3 138 2,57 1,04 244 2,71 1,01 37 3,16 0,92 60 2,63 1,10 3,306 ,020 1-3 

Madde4 138 2,57 1,06 244 2,85 1,05 37 3,05 1,05 60 2,96 1,17 3,298 ,020 
1-2 
1-3 
1-4 

Madde5 138 2,67 1,00 244 2,75 1,05 37 3,13 1,08 60 2,96 0,97 2,653 ,048 1-3 
2-3 

Madde6 138 2,85 0,99 244 2,82 1,08 37 2,86 1,10 60 3,01 1,06 0,535 ,658 - 

Madde7 138 2,76 1,07 244 2,81 1,14 37 3,10 1,04 60 3,30 1,09 4,107 ,007 1-4 
2-4 

Madde8 138 2,91 1,02 244 2,93 1,11 37 2,86 1,13 60 3,36 1,04 3,033 ,029 1-4 
2-4 

Eğitim alanında yapılan değişim uygulamaları ve bu uygulamaların 

tanıtımında, ilgili tüm taraf ve paydaşların katılımının sağlanması, yeni uygulamanın 

etkiliğini artırma da önemli bir durumdur. Bu maddeye ilişkin olarak program ve 

gereklerinin yeterince anlatılamadığı, tanıtımın tüm tarafları tatmin edecek şekilde 
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yapılamadığı söylenebilir. Oysaki programın tanıtımında toplumu çok yakından 

etkilediği malum olan yazılı ve görsel basın daha aktif kullanılmalı, üniversiteler ve 

sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar düzenlenip eğitimin tüm paydaşları 

sempozyumlar, paneller ve konferanslar ile bilgilendirilmeliydi. Böyle bir 

paylaşımın, program üzerindeki önyargı ve olumsuz tutumları yok edeceği gibi hayat 

bilgisi programının uygulama etkililiğini de arttıracağı söylenebilir. Süreç içinde yer 

alan tüm paydaşları farklılıklara adapte etmenin, farklılıklarda birleştirmenin ancak 

iyi bir tanıtım ve paydaşların etkili katılımını gerektirdiği gibi nedenlerle öğretmen 

okulu veya lisans tamamlama mezunu öğretmenler ve yöneticiler ile lisansüstü 

mezunu öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığına sebep olarak 

gösterilebilir. 

(Madde 4) Hayat bilgisi programının tanıtım ve uygulamasında, eğitim 

kurumlarında iletişim ve organizasyon bozukluğu ile karşılaşılmıştır: Tablo 

4.29’da görüldüğü gibi ölçekteki dördüncü maddeden elde edilen toplam puan 

ortalamaları incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi mezunu  olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =2,57); lisans mezunu  olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =2,85); lisans üstü mezunu  olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =3,05) ; diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,96) 

olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, öğretmen okulu ve lisesi mezunu, lisans mezunu, lisansüstü 

mezunu ve diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerin “Hayat bilgisi 

programının tanıtım ve uygulamasında, eğitim kurumlarında iletişim ve 

organizasyon bozukluğu ile karşılaşılmıştır” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(3-475)=23,298, p<0,05].  

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. 

Tukey testi sonuçları Tablo 4.29’dan incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu-lisans mezunu; öğretmen okulu ve lisesi mezunu-lisansüstü mezunu; 

öğretmen okulu ve lisesi mezunu-diğer okullardan mezun olan öğretmenler ve 

yöneticiler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu olan öğretmenlerin ve yöneticilerin bu maddeye daha olumlu baktıkları 

söylenebilir. 
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Bakanlık ve birimlerinin arasında geniş çaplı, süreç odaklı, etkili ve sağlıklı 

bir iletişim sisteminin kurulamaması ve  bu durumda iletişim ve organizasyondan 

kaynaklanan sorunların uygulamaya olumsuz yansıması nedenleriyle öğretmen okulu 

veya lisans tamamlama-lisans-lisansüstü ve diğer bölüm mezunu öğretmenler ve 

yöneticiler arasında görüş farklılığının ortaya çıkmasına neden olduğu düşünülebilir. 

 (Madde 5) Hayat bilgisi programının gerektirdiği örgütsel değişim 

sağlanamamıştır: Tablo 4.29’da görüldüğü gibi ölçekteki beşinci maddeden elde 

edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi mezunu  

olan yönetici ve öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =2,67); lisans mezunu  olan 

yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,75); lisans üstü mezunu  olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,13); diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =2,96) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, öğretmen okulu ve lisesi mezunu, lisans mezunu, lisansüstü 

mezunu ve diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerin “Hayat bilgisi 

programının gerektirdiği örgütsel değişim sağlanamamıştır” maddesine 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(3-475)=2,653, p<0,05].  

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. 

Tukey testi sonuçları Tablo 4.29’dan incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu-lisansüstü mezunu; lisans mezunu-lisansüstü mezunu öğretmenler ve 

yöneticiler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu olan öğretmenlerin ve yöneticilerin bu maddeye daha olumlu baktıkları 

söylenebilir. 

Etkili örgüt değişime ve gelişmeye açık örgüttür. Çünkü örgütlerin yaşaması 

çevrelerindeki değişimlere ve yeniliklere uyum sağlayarak gelişmelerine bağlıdır. 

Örgütlerinde canlılar gibi “yaşayan bir organizma” olduğu düşünülürse değişim ve 

gelişim, örgüt yapıları için vazgeçilmez bir süreçtir.  Pek çok alanda değişim ve 

yeniliklerin yaşandığı günümüzde eğitim sisteminde meydana gelen yeniliklere 

paralel olarak eğitim örgütleri de yeni stratejiler geliştirmelidir. Genel yeni 

ilköğretim programının ve içinde yer alan hayat bilgisi programının da öngördüğü 

öğrenci merkezli, katılımcı program yapısı eğitim örgütlerinin değişimini de zorunlu 

kılmaktadır. Gerek merkez teşkilatının gerekse okulların örgüt yapısının değişen 

gelişen çağa ayak uydurup programın öngördüğü öğretmen, öğrenci ve yöneticinin 
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değişen rollerine paralel olarak örgüt yapılarını yeniden gözden geçirmesi, örgüt 

içindeki tüm tarafların işbirliği ve katılımının sağlanması gibi nedenlerden dolayı 

öğretmen okulu veya lisans tamamlama mezunu  ve lisansüstü mezunu öğretmenler 

ve yöneticiler arasında görüş farklılığının ortaya çıktığı söylenebilir. 

(Madde 7) Karşılaşılan sorunların çözümünde öğretmen, yönetici 

işbirliği sağlanamamıştır: Tablo 4.29’da görüldüğü gibi ölçekteki yedinci 

maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları ; öğretmen okulu ve lisesi mezunu  

olan yönetici ve öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =2,76); lisans mezunu  olan 

yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,81); lisans üstü mezunu  olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,10); diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =2,30) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, öğretmen okulu ve lisesi mezunu, lisans mezunu, lisansüstü 

mezunu ve diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerin “Karşılaşılan 

sorunların çözümünde öğretmen, yönetici işbirliği sağlanamamıştır” maddesine 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(3-475)=4,107, p<0,05].  

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. 

Tukey testi sonuçları Tablo 4.29’dan incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu-diğer okul mezunu; lisans mezunu-diğer okul mezunu öğretmenler ve 

yöneticiler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu olan öğretmenlerin ve yöneticilerin bu maddeye daha olumlu baktıkları 

söylenebilir. 

Okul yöneticilerin iş yükü nedeniyle okulun donanım ve bürokratik işlerinden 

program uygulamalarına ve eğitim liderliğine fırsat bulamadığı düşünülebilir. 

Görüşlere neden olarak farklı bakış açılarına sahip olan yöneticilerle öğretmenler 

arasındaki iletişimsizlikte gösterilebilir. Bu gibi nedenlerden dolayı öğretmen okulu 

veya lisans tamamlama mezunu ile diğer bölüm mezunu; lisans mezunu ile diğer 

bölüm mezunu öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklığının ortaya çıktığı 

düşünülebilir. 

 (Madde 8) Kademeler arası geçişlerde program bütünlüğü ve sürekliliği 

sağlanamamıştır: Tablo 4.29’da görüldüğü gibi ölçekteki sekizinci maddeden elde 

edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi mezunu  

olan yönetici ve öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =2,91); lisans mezunu  olan 
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yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,93 lisans üstü mezunu  olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =2,86iğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =3,36duğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, öğretmen okulu ve lisesi mezunu, lisans mezunu, lisansüstü 

ezunu ve diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerin “Kademeler 

ı geçişlerde program bütünlüğü ve sürekliliği sağlanamamıştır” maddesine 

verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(3-475)=3,033, p<0,05].  

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. 

Tukey testi sonuçları Tablo 4.29’dan incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi 

ezunu-diğer okul mezunu; lisans mezunu-diğer okul mezunu öğretmenler ve 

yöneticiler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Lisansüstü mezunu olan 

retmenlerin ve yöneticilerin bu maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 

Kademeler arası geçişlerde sınıf içi uygulamalar ve hayat bilgisi programının 

leştirilebilme derecesini olumsuz yönde etkilemesinin öğretmenleri bu konuda 

ntıya soktuğu söylenebilir. Bu sebepten dolayı öğretmen okulu veya lisans 

mlama mezunu ve diğer bölüm mezunu ile lisans mezunu ve diğer bölüm 

ezunu öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş farklılığının ortaya çıktığı 

ünülebilir.  

4.2.7.2. Öğretmen Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.30. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

lanmasında Öğretmen  Kaynaklı Sorunlara İlişkin Mezun Olunan Okul Değişkenine Göre ANOVA 

MEZUN OLUNAN OKUL 

m

aras

m

öğ

gerçek

sıkı

tama

m

düş

Uygu

Tablosu 

Öğretmen 
Okulu ve 

Lisans 
Tamamlama 

Lisans 

Lisans Üstü 
(Yüksek 
Lisans ve 
Doktora) 

Diğer 

 

N X  SS N X  SS N X  SS N X  SS 

F P 

Fa
rk

 

Madde9 138 3,18 1,16 244 3,29 1,14 37 3,10 1,17 60 3,38 1,13 0,716 ,542 - 

Madde10 138 3,21 1,08 244 3,31 1,16 37 3,13 1,05 60 3,46 1,11 1,008 ,389 - 

Madde11 138 3,04 1,15 244 2,99 1,20 37 3,29 0,93 60 3,18 1,01 1,017 ,385 - 

Madde12 138 3,21 1,06 244 3,19 1,13 37 3,18 0,87 60 3,45 1,06 0,930 ,426 - 

Madde13 138 3,06 1,08 244 3,20 1,15 37 2,91 1,08 60 3,31 1,03 1,436 ,232 - 

Madde14 138 3,02 1,10 244 3,00 1,15 37 2.75 1,06 60 3,10 1,08 0,768 ,512 - 

Madde15 138 3,00 1,02 244 3,10 1,09 37 3,16 1,04 60 3,26 1,05 0,933 ,424 - 

4.2.7.3. Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlar 
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Tablo 4.31. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlara İlişkin Mezun Olunan Okul Değişkenine Göre 

ANOVA Tablosu 

MEZUN OLUNAN OKUL 

Öğretmen 
Okulu ve 

Lisans 
Tamamlama 

Lisans 

Lisans Üstü 
(Yüksek 
Lisans ve 
Doktora) 

Diğer 

 

N X  SS N X  SS N X  SS N X  SS 

F P 

Fa
rk

 

Madde16 138 3,31 0,95 244 3,20 1,09 37 3,56 1,06 60 3,38 1,00 1,632 ,181 - 

Madde17 138 3,20 1,03 244 3,22 1,11 37 3,43 1,04 60 3,48 1,04 1,398 ,243 - 

Madde18 138 3,22 1,12 244 3,34 1,09 37 3,37 1,06 60 3,65 0,89 2,184 ,089 - 

Madde19 138 3,02 1,04 244 3,10 1,11 37 3,35 1,11 60 3,53 0,92 3,790 ,010 
1-4 
2-4 
3-4 

Madde20 138 3,11 1,05 244 3,13 1,05 37 3,29 1,07 60 3,53 0,85 2,793 ,040 1-4 
2-4 

Madde21 138 3,16 1,10 244 3,31 1,10 37 3,35 1,03 60 3,78 0,94 4,560 ,004 1-4 
2-4 

Madde22 138 3,05 1,04 244 3,22 1,03 37 3,29 1,05 60 3,45 0,87 2,322 ,074 - 

Madde23 138 3,06 1,08 244 3,18 1,12 37 3,05 1,22 60 3,43 0,98 1,695 ,167 - 

Madde24 138 3,18 1,08 244 3,25 1,07 37 3,32 1,08 60 3,23 0,90 0,223 ,881 - 

Madde25 138 2,81 1,01 244 2,81 1,10 37 2,59 1,06 60 3,03 0,95 1,382 ,247 - 

Madde26 138 2,88 1,11 244 2,87 1,22 37 3,27 1,19 60 3,13 0,98 1,891 ,130 - 

(Madde 19) İçerik, kazanımları gerçekleştirebilecek yeterlilikte değildir: 

Tablo 4.31’de görüldüğü gibi ölçekteki on dokuzuncu maddeden elde edilen toplam 

puan ortalamaları incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi mezunu  olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =3,02); lisans mezunu  olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,10); lisans üstü mezunu  olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =3,35); diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,53) 

olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, öğretmen okulu ve lisesi mezunu, lisans mezunu, lisansüstü 

mezunu ve diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerin “İçerik, 

kazanımları gerçekleştirebilecek yeterlilikte değildir” maddesine verdikleri 

cevaplarda anlamlı bir fark  olduğu görülmektedir [F(3-475)=3,790, p<0,05].  

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. 

Tukey testi sonuçları Tablo 4.31’den incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu-diğer okul mezunu; lisans mezunu-diğer okul mezunu; lisansüstü mezunu-

diğer okul mezunu öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. Öğretmen okulu ve lisesi mezunu olan öğretmenlerin ve yöneticilerin 

bu maddeye daha olumlu baktıkları söylenebilir. 
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Kazanımları gerçekleştirmeyecek hiçbir yazılı ve görsel materyallerin içerikte 

olmaması gerekmektedir. Kitaplarda yer alan konuların gelişigüzel değil de hayat 

bilgisi programında kazanımları gerçekleştirebilecek biçimde, amacına hizmet 

ederek ve  öğrencinin o kazanımı davranışa dönüştürmesini en erken zamanda 

sağlayacak şekilde olmalıdır. Bunların sağlanamamasında kaynaklanan nedenlerden 

dolayı öğretmen ve yöneticiler arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir. 

(Madde 20) İçerik, Hayat bilgisi programın öngördüğü ortak becerileri  

(Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. ) 

kazandırabilecek özellikte değildir:  Tablo 4.31’de görüldüğü gibi ölçekteki 

yirminci maddeden elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde; öğretmen 

okulu ve lisesi mezunu  olan yönetici ve öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =3,11); 

lisans mezunu  olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,13); lisans üstü mezunu  olan 

yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,29); diğer okullardan mezun olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,53) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, öğretmen okulu ve lisesi mezunu, lisans mezunu, lisansüstü 

mezunu ve diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerin “İçerik, Hayat 

bilgisi programın öngördüğü ortak becerileri  (Türkçeyi doğru ve etkili 

kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. ) kazandırabilecek özellikte 

değildir” maddesine verdikleri cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

[F(3-475)=2,793, p<0,05].  

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. 

Tukey testi sonuçları Tablo 4.31’den incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu-diğer okul mezunu; lisans mezunu-diğer okul mezunu öğretmenler ve 

yöneticiler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu olan öğretmenlerin ve yöneticilerin bu maddeye daha olumlu baktıkları 

söylenebilir. 

Yenilenen hayat bilgisi programı beraberinde belirli becerileri ve becerilerle 

ilgili kazanımları da getirmiştir. Bu beceriler: eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, 

araştırma, iletişim, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, 

Türkçeyi etkili doğru ve güzel kullanma, karar verme, kaynakları etkili kullanma, 

güvenlik ve korunmayı sağlama, özyönetim, bilimin temel kavramlarını tanıma, 

temalarla ilgili temel kavramları tanıma’dır. Bunların gerçekleştirilebilmesi için 
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öğrencilere uygun yaşantı ortamlarının sağlanması ve içerikte yer alan konuların bu 

ortak becerileri gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bunların 

sağlanamamasından kaynaklanan nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler 

arasında görüş farklılığı yaşanıyor olabilir.  

(Madde 21) Öğretmen kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları 

Hayat bilgisi programının içeriğine uygun olarak hazırlanmamıştır: Tablo 

4.31’de görüldüğü gibi ölçekteki yirmi birinci maddeden elde edilen toplam puan 

ortalamaları incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi mezunu  olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =3,16); lisans mezunu  olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =3,31); lisans üstü mezunu  olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =3,35); diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =3,78) 

olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, öğretmen okulu ve lisesi mezunu, lisans mezunu, lisansüstü 

mezunu ve diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerin “Öğretmen 

kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları Hayat bilgisi programının 

içeriğine uygun olarak hazırlanmamıştır” maddesine verdikleri cevaplarda 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(3-475)=4,560 p<0,05].  

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. 

Tukey testi sonuçları Tablo 4.31’den incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu-diğer okul mezunu; lisans mezunu-diğer okul mezunu öğretmenler ve 

yöneticiler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu olan öğretmenlerin ve yöneticilerin bu maddeye daha olumlu baktıkları 

söylenebilir. 

Öğretmen kılavuz kitaplarını, öğrenci ders ve çalışma kitaplarını hazırlayan 

yayınevlerinin kitapları programın içeriğini gerçekleştirebilecek nitelikte oluşturup 

oluşturamadıkları gibi nedenlerden dolayı öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş 

farklılığı yaşanıyor olabilir. 

4.2.7.4. Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlar 

Tablo 4.32. İlköğretim Okullarında Yeni 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlara İlişkin Mezun 

Olunan Okul Değişkenine Göre ANOVA Tablosu 
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MEZUN OLUNAN OKUL 

Öğretmen 
Okulu ve 

Lisans 
Tamamlama 

Lisans 

Lisans Üstü 
(Yüksek 
Lisans ve 
Doktora) 

Diğer 

 
N X  SS N X  SS N X  SS N X  SS 

F P 

Fa
rk

 

Madde27 138 2,07 1,01 244 2,09 1,04 37 2,24 1,11 60 2,26 1,16 0,645 ,586 - 

Madde28 138 2,26 1,02 244 2,31 0,99 37 2,27 0,87 60 2,30 1,10 0,062 ,980 - 

Madde29 138 2,33 1,04 244 2,45 1,09 37 2,56 0,98 60 2,45 1,19 0,626 ,598 - 

Madde30 138 2,82 1,15 244 2,81 1,11 37 2,86 1,00 60 2,80 1,19 0,026 ,994 - 

Madde31 138 2,52 1,19 244 2,47 1,20 37 2,51 1,23 60 2,48 1,17 0,055 ,983 - 

Madde32 138 2,42 1,11 244 2,15 1,00 37 2,51 1,12 60 2,16 0,94 2,739 ,043 1-2 

Madde33 138 2,59 0,99 244 2,59 1,06 37 2,45 1,09 60 2,50 1,03 0,311 ,817 - 

Madde34 138 2,20 1,16 244 2,07 1,09 37 2,43 1,21 60 2,08 0,99 1,301 ,274 - 

Madde35 138 2,07 1,17 244 2,06 1,12 37 2,24 1,14 60 1,98 1,08 0,909 ,746 - 

Madde36 138 2,08 1,23 244 1,93 1,04 37 2,32 1,08 60 1,83 0,97 2,084 ,101 - 

Madde37 138 1,97 1,14 244 1,95 1,05 37 2,24 1,14 60 1,96 1,11 0,756 ,519 - 

Madde38 138 2,03 1,04 244 1,98 1,06 37 2,43 1,19 60 1,88 1,00 2,221 ,085 - 

Madde39 138 2,54 1,21 244 2,53 1,21 37 2,59 1,27 60 2,51 1,06 0,034 ,992 - 

(Madde 32) Bazı materyaller tüm öğrenciler tarafından 

getirilememektedir: Tablo 4.32’de görüldüğü gibi ölçekteki otuz ikinci maddeden 

elde edilen toplam puan ortalamaları incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu  olan yönetici ve öğretmenlerinin ortalamalarının ( X =2,42); lisans mezunu  

olan yönetici ve öğretmenlerinin ( X =2,15); lisans üstü mezunu  olan yönetici ve 

öğretmenlerinin ( X =2,51); diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerinin 

( X =2,16) olduğu görülmektedir.  

Analiz sonuçları, öğretmen okulu ve lisesi mezunu, lisans mezunu, lisansüstü 

mezunu ve diğer okullardan mezun olan yönetici ve öğretmenlerin “Bazı 

materyaller tüm öğrenciler tarafından getirilememektedir” maddesine verdikleri 

cevaplarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [F(3-475)=2,739, p<0,05].  

Bu farkın nereden kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. 

Tukey testi sonuçları Tablo 4.31’den incelendiğinde; öğretmen okulu ve lisesi 

mezunu-lisans mezunu öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. Lisans mezunu olan öğretmenlerin ve yöneticilerin bu maddeye daha 

olumlu baktıkları söylenebilir. 
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Özellikle kırsal kesimde ve merkezde maddi problemleri olan öğrencilerin 

programın öngördüğü bazı materyalleri getirememesinin uygulamayı güçleştirdiği, 

bunun da en çok uygulama içinde yer alan öğretmeni etkilediği düşünülmektedir. 

Bunların sağlanamamasından dolayı da öğretmenler ve yöneticiler arasında görüş 

farklılığı yaşanıyor olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131

BEŞİNCİ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Sonuçlar 

İlköğretim okullarında uygulanan yeni ilköğretim 1.,2.,3. sınıf hayat bilgisi 

programının uygulanmasında karşılaştıkları sorunların ne olduğuna ilişkin yönetici 

ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

5.1.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar 

1. Yönetsel kaynaklı sorunlar boyutunda öğretmenlerin ve yöneticilerin 

verdikleri cevaplar  “kısmen katılıyorum” aralığında yoğunlaşmıştır. 

2. Öğretmen kaynaklı sorunlar boyutunda öğretmenlerin ve yöneticilerin 

verdikleri cevaplar “kısmen katılıyorum” aralığında yoğunlaşmıştır. 

3. Kazanım ve içerik kaynaklı sorunlar boyutunda öğretmenlerin ve 

yöneticilerin verdikleri cevaplar  “kısmen katılıyorum” aralığında yoğunlaşmıştır. 

4. Öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme kaynaklı sorunlar boyutunda 

öğretmenlerin ve yöneticilerin verdikleri cevaplar “çok az katılıyorum” aralığında 

yoğunlaşmıştır.  

5.1.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar 

5.1.2.1. Görev Unvanı (öğretmen-yönetici) Değişkenine İlişkin Sonuçlar 

1. Yönetsel kaynaklı sorunlar boyutunda 1.,2 ve 5. maddelerde öğretmenler 

ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

2. Öğretmen kaynaklı sorunlar boyutunda 9.,10.,12.,13.,14 ve 15. maddelerde 

öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

3. Kazanım ve içerik kaynaklı sorunlar boyutunda 16.,17.,18.,19.,20.,21.,22 

ve 23. maddelerde öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. 

4. Öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme kaynaklı sorunlar boyutunda 

28.,29.,31.,32.,34.,35.,36.,37.,38 ve 39. maddelerde öğretmenler ve yöneticiler 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 
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5.1.2.2. Okutulan Sınıf Değişkenine İlişkin Sonuçlar 

1. Yönetsel kaynaklı sorunlar boyutunda öğretmenler arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmüştür. 

2. Öğretmen kaynaklı sorunlar boyutunda öğretmenler arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmüştür. 

3. Kazanım ve içerik kaynaklı sorunlar boyutunda öğretmenler arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

4. Öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme kaynaklı sorunlar boyutunda 

28. maddede öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

5.1.2.3. İstihdam Durumu Değişkenine İlişkin Sonuçlar 

1. Yönetsel kaynaklı sorunlar boyutunda 7. maddede öğretmenler ve 

yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

2. Öğretmen kaynaklı sorunlar boyutunda 9. ve 15. maddelerde öğretmenler 

ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

3. Kazanım ve içerik kaynaklı sorunlar boyutunda 17.,18.,20.,21 ve 26. 

maddelerde öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. 

4. Öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme kaynaklı sorunlar boyutunda 

27.,35.,36 ve 37. maddelerde öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür. 

5.1.2.4. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Sonuçlar 

1. Yönetsel kaynaklı sorunlar boyutunda 1.,4.,5.,7 ve 8. maddelerde 

öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

2. Öğretmen kaynaklı sorunlar boyutunda 9.,10.,11.,12.,13.,14 ve 15. 

maddelerde öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. 

3. Kazanım ve içerik kaynaklı sorunlar boyutunda 17.,18.,19.,20.,21.,23.,24 

ve 26. maddelerde öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. 
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4. Öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme kaynaklı sorunlar boyutunda 

34.,35.,36 ve 38. maddelerde öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür. 

5.1.2.5. Yaş Değişkenine İlişkin Sonuçlar 

1. Yönetsel kaynaklı sorunlar boyutunda 7 ve 8. maddelerde öğretmenler ve 

yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

2. Öğretmen kaynaklı sorunlar boyutunda 9.,10.,13 ve 15. maddelerde 

öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

3. Kazanım ve içerik kaynaklı sorunlar boyutunda 17.,18.,21 ve 23. 

maddelerde öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. 

4. Öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme kaynaklı sorunlar boyutunda 

31.,36.,37 ve 38. maddelerde öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür. 

5.1.2.6. Kıdem Değişkenine İlişkin Sonuçlar  

1. Yönetsel kaynaklı sorunlar boyutunda öğretmenler ve yöneticiler arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

2. Öğretmen kaynaklı sorunlar boyutunda 9.,10 ve 13. maddelerde 

öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

3. Kazanım ve içerik kaynaklı sorunlar boyutunda 17.,18.,19.,21.,22 ve 23. 

maddelerde öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. 

4. Öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme kaynaklı sorunlar boyutunda 

öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

5.1.2.7. Mezun Olunan Okul Değişkenine İlişkin Sonuçlar 

1. Yönetsel kaynaklı sorunlar boyutunda 3.,4.,5.,7 ve 8. maddelerde 

öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

2. Öğretmen kaynaklı sorunlar boyutunda öğretmenler ve yöneticiler arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 



 134

3. Kazanım ve içerik kaynaklı sorunlar boyutunda 19.,20 ve 21. maddelerde 

öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

4. Öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme kaynaklı sorunlar boyutunda 

32. maddede öğretmenler ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. 

5.2. Öneriler 

1. Hayat bilgisi programı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde öğretmen 

ve yönetici işbirliği sağlanmalıdır. 

2. Öğretmenler hayat bilgisi programının amaç ve vizyonunu 

benimsemelidirler. 

3. Öğretmenler hayat bilgisi programını uygulamaya karşı isteksiz ve 

önyargılı olmamalıdırlar. 

4. Öğretmen kılavuz kitaplarında belirtilen açıklamalar öğretmenler tarafından 

okunmalıdır. 

5. Programını hazırlayanlar 1.,2 ve 3.sınıf hayat bilgisi kazanımlarının 

birbirleri ile tutarlı olmasına dikkat etmelidirler. 

6. Programı hazırlayanlar hayat bilgisi programının içeriğinin günlük hayatla 

örtüşmesine dikkat etmelidirler. 

7. Hayat bilgisi program içeriği ortak becerileri kazandırabilecek nitelikte 

olmalıdır. 

8. Öğretmen kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma kitapları hayat bilgisi 

programının içeriğine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

9. İçerikte yer alan konular (somuttan soyuta, basitten karmaşığa, yakın 

cevreden uzağa, bilinenden bilinmeyene doğru…) kendi içinde tutarlı olacak biçimde 

düzenlenmelidir. 

10. Hayat bilgisi programını hazırlayanlar, programda yer alan formların 

uygulanmasının zaman alabileceği kaygısını güderek gereğinden fazla formlara yer 

vermemelidirler. 
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Ek 2 
 

DEĞERLİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLER, 
 

Bu anket, “Yeni İlköğretim 1.,2.,3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının 

Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin, Yönetici ve Öğretmen Görüşleri”ni 

belirlemek üzere düzenlenmiştir. Sonuçlar, bilimsel bir araştırma için kullanılacağından adınızı 

ve soyadınızı yazmanıza gerek yoktur. İçtenlikle cevap vermeniz araştırmanın güvenirliği için 

önemlidir. 

Araştırmaya değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. 

 

Fadimana TUNALI 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı  
Yüksek lisans Öğrencisi 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 
Aşağıdaki kişisel durumunuzla ilgili olan uygun seçeneği (x) işareti ile belirleyiniz. 

 
1. Göreviniz 

 

(  ) Yönetici (Okul Müd. veya Müdür 

Yrd.) 

(  ) Sınıf Öğretmeni  

 

2. Okuttuğunuz Sınıf 

 

(  ) 1.Sınıf Okutuyorum 

(  ) 2.Sınıf Okutuyorum 

(  ) 3.Sınıf Okutuyorum 

 

3. İstihdam Durumunuz 

 

(  ) Kadrolu Sınıf Öğretmeni 

(  ) Sözleşmeli Sınıf Öğretmeni 

(  ) Ücretli Sınıf Öğretmeni 

 

4. Cinsiyetiniz 

 

(  ) Erkek 

(  ) Kadın 

 

 

 

5. Yaşınız 

 

(  ) 21-30 Yaş Arası 

(  ) 31-40 Yaş Arası  

(  ) 41-50 Yaş Arası  

(  ) 51 Yaş ve Üzeri 

 

6. Kıdeminiz 

 

(  ) 1-5 Yıl Arası 

(  ) 6-10 Yıl Arası 

(  ) 11-15 Yıl Arası    

(  ) 16-20 Yıl Arası      

(  ) 21 Yıl ve Üzeri 

 

7. En Son Mezun Olduğunuz Okul 

 

(  ) Öğretmen Okulu ve Lisans Tamamlama  

(  ) Lisans 

(  ) Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve Doktora) 

(  ) Diğer (Yazınız)...................................
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

Yeni ilköğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin 
maddelerden size uygun seçeneği (x) işareti ile belirleyiniz. 
 

 

 
Soru 
No 
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m
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Ç
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1 Hayat bilgisi programının hazırlık aşaması kısa bir 

zaman dilimine sığdırılmıştır. 
     

2 Hayat bilgisi programı ve gerekleri yeterince 

anlatılamamıştır. 
     

3 

Hayat bilgisi programının tanıtımında eğitimin 

paydaşı olan örgütler (yazılı ve görsel basın, sivil 

toplum örgütleri, üniversiteler, yerel yönetim vb.)  

işe koşulamamıştır. 

     

4 
Hayat bilgisi programının tanıtım ve 

uygulamasında, eğitim kurumlarında iletişim ve 

organizasyon bozukluğu ile karşılaşılmıştır. 

     

5 Hayat bilgisi programının gerektirdiği örgütsel 

değişim sağlanamamıştır. 
     

6 
Hayat bilgisi programıyla ilgili finansman 

sorunlarının çözümünde kurumlar yetersiz 

kalmıştır. 

     

7 Karşılaşılan sorunların çözümünde öğretmen, 

yönetici  işbirliği sağlanamamıştır. 
     

8 Kademeler arası geçişlerde program bütünlüğü ve 

sürekliliği sağlanamamıştır. 
     

9 Öğretmenler Hayat bilgisi programının amaç ve 

vizyonunu benimsememektedir. 
     

10 Öğretmenler program ve uygulamaya karşı 

isteksiz ve önyargılıdır. 
     

11 Öğretmenlerde alışılmış uygulamaları devam 

ettirme isteği mevcuttur. 
     

12 Hayat bilgisi programının genel felsefesi 

öğretmenler tarafından anlaşılamamıştır. 
     

13 Öğretmen kılavuzlarında belirtilen açıklamalar 

okunmamaktadır. 
     

14 Öğretmenler formasyon bilgilerini 

yenilememektedir. 
     

15 
Öğretmenler, Hayat bilgisi programının öngördüğü 

öğretim yöntem ve yaklaşımlarını uygulama 

güçlüğü çekmektedir. 
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Soru 

No 
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16 Kazanımlar, öğrenci gelişim düzeyine uygun 

değildir. 
     

17 Kazanımlar birbirleri ile tutarlı değildir. (dersler ve 

sınıflar arası) 
     

18 İçerik günlük hayatla örtüşmemektedir.      

19 İçerik, kazanımları gerçekleştirebilecek yeterlilikte 

değildir. 
     

 

20 

İçerik, Hayat bilgisi programının öngördüğü ortak 

becerileri  (Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, 

eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. ) 

kazandırabilecek özellikte değildir. 

     

21 
Öğretmen kılavuzları, öğrenci ders ve çalışma 

kitapları Hayat bilgisi programının içeriğine uygun 

olarak hazırlanmamıştır. 

     

22 İçerik, ara disiplin kazanımlarını 

gerçekleştirebilecek nitelikte düzenlenmemiştir. 
     

23 
İçerikte yer alan konular ( somuttan soyuta, 

bilinenden bilinmeyene doğru…)  kendi içinde 

tutarlı olacak biçimde düzenlenmemiştir. 

     

24 Öğrencileri bireysel ve grupla çalışmaya 

özendirecek etkinlikler bulunmamaktadır. 
     

26 İçerik öngörülen sürede gerçekleştirilememektedir.      

25 Farklı zekâ bölümündeki öğrenciler için farklı 

etkinliklere yeteri kadar yer verilmemiştir. 
     

27 Kalabalık sınıflarda etkinlikler amacına uygun 

olarak gerçekleştirilememektedir. 
     

28 Etkinlikleri her öğrencinin farklı sürede 

tamamlaması uygulamayı güçleştirmektedir. 
     

29 Bazı etkinlikler araç-gereç yetersizliğinden 

gerçekleştirilememektedir. 
     

30 Var olan araç-gereçler amacına uygun 

kullanılmamaktadır. 
     

31 Etkinlikler öğrenci ve öğretmene kırtasiye yükü 

getirmektedir. 
     

32 Bazı materyaller tüm öğrenciler tarafından 

getirilememektedir. 
     

33 Uygulama ile ilgili veliye ve öğrenciye yeterli dönüt 

verilememektedir. 
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34 Ders ve çalışma kitapları taşıma güçlüğü 

getirmektedir. 
     

35 Sınıf içinde uygulanması gereken formlar fazladır.      

36 Formların uygulanması fazla zaman almaktadır.      

37 Formların çoğaltılmasında maliyet sorunları 

yaşanmaktadır. 
     

38 Proje ödevleri çoğunlukla veliler tarafından 

yapılmaktadır. 
     

39 Ölçme -değerlendirme teknikleri konusunda bilgi 

yetersizdir. 
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Ek 3 
KMO and Bartlett's Test 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,725 

Approx. Chi-Square 2223,245 
df 741 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 

  Initial Extraction 
Madde 1  1,000 ,547 
Madde 2 1,000 ,481 
Madde 3  1,000 ,566 
Madde 4 1,000 ,443 
Madde 5 1,000 ,546 
Madde 6 1,000 ,414 
Madde 7 1,000 ,511 
Madde 8 1,000 ,496 
Madde 9 1,000 ,589 
Madde 10 1,000 ,545 
Madde 11 1,000 ,627 
Madde 12 1,000 ,457 
Madde 13 1,000 ,434 
Madde 14 1,000 ,419 
Madde 15 1,000 ,517 
Madde 16 1,000 ,469 
Madde 17 1,000 ,492 
Madde 18 1,000 ,700 
Madde 19 1,000 ,457 
Madde 20 1,000 ,556 
Madde 21 1,000 ,646 
Madde 22 1,000 ,586 
Madde 23 1,000 ,435 
Madde 24 1,000 ,598 
Madde 25 1,000 ,491 
Madde 26 1,000 ,315 
Madde 27 1,000 ,315 
Madde 28 1,000 ,477 
Madde 29 1,000 ,547 
Madde 30 1,000 ,458 
Madde 31 1,000 ,485 
Madde 32 1,000 ,548 
Madde 33 1,000 ,434 
Madde 34 1,000 ,609 
Madde 35 1,000 ,490 
Madde 36 1,000 ,670 
Madde 37 1,000 ,606 
Madde 38 1,000 ,451 
Madde 39 1,000 ,344 
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Total Variance Explained 
 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 
Compo
nent Total 

% of 
Variance 

Cumulati
ve % Total 

% of 
Variance 

Cumulati
ve % Total 

% of 
Variance 

Cumulati
ve % 

1 7,557 19,378 19,378 7,557 19,378 19,378 6,246 16,016 16,016 
2 5,834 14,960 34,337 5,834 14,960 34,337 5,442 13,953 29,969 
3 3,459 8,870 43,208 3,459 8,870 43,208 4,571 11,720 41,688 
4 2,920 7,486 50,694 2,920 7,486 50,694 3,512 9,006 50,694 
5 1,545 3,962 54,656            
6 1,463 3,752 58,408            
7 1,372 3,518 61,925            
8 1,181 3,029 64,955            
9 1,158 2,969 67,924            
10 ,935 2,398 70,322            
11 ,901 2,310 72,632            
12 ,822 2,109 74,741            
13 ,767 1,966 76,707            
14 ,729 1,870 78,578            
15 ,673 1,726 80,304            
16 ,623 1,596 81,900            
17 ,615 1,576 83,476            
18 ,563 1,444 84,921            
19 ,543 1,392 86,312            
20 ,503 1,290 87,602            
21 ,490 1,255 88,857            
22 ,460 1,179 90,036            
23 ,397 1,019 91,055            
24 ,383 ,981 92,036            
25 ,360 ,922 92,959            
26 ,313 ,804 93,763            
27 ,299 ,767 94,529            
28 ,287 ,736 95,266            
29 ,261 ,670 95,936            
30 ,250 ,642 96,578            
31 ,243 ,622 97,201            
32 ,201 ,516 97,717            
33 ,181 ,464 98,181            
34 ,163 ,419 98,600            
35 ,139 ,356 98,955            
36 ,124 ,317 99,272            
37 ,116 ,298 99,570            
38 ,113 ,290 99,860            
39 ,055 ,140 100,000            
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Component Matrix(a) 
 

Component 

  1 2 3 4 
Madde 33 ,636      
Madde 30 ,613      
Madde 28 ,602      
Madde 17 ,592 ,355    
Madde 29 ,575 -,460    
Madde 3 ,559     -,500 
Madde 4 ,552     -,350 
Madde 8 ,542     -,399 
Madde 20 ,534 ,351   ,347 
Madde 1 ,529     -,493 
Madde 5 ,529     -,501 
Madde 23 ,522 ,342    
Madde 2 ,509     -,408 
Madde 6 ,508     -,371 
Madde 39 ,474 -,324    
Madde 31 ,470 -,418    
Madde 27 ,419 -,341    
Madde 26 ,370     ,320 
Madde 18 ,395 ,732    
Madde 36 ,390 -,716    
Madde 34 ,338 -,701    
Madde 37 ,401 -,651    
Madde 35 ,391 -,575    
Madde 21 ,391 ,575   ,393 
Madde 19 ,373 ,555    
Madde 16 ,415 ,542    
Madde 32 ,402 -,514    
Madde 38 ,385 -,504    
Madde 24 ,474 ,485   ,359 
Madde 22 ,446 ,466   ,305 
Madde 11     ,761  
Madde 9     ,690  
Madde 10     ,640  
Madde 15     ,629  
Madde 12     ,616  
Madde 14     ,600  
Madde 13     ,570  
Madde 7 ,318     -,532 
Madde 25 ,421     ,458 
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Rotated Component Matrix(a) 

 

Component 

  1 2 3 4 
Madde 36 ,784      
Madde 37 ,770      
Madde 34 ,746      
Madde 32 ,719      
Madde 35 ,689      
Madde 29 ,685      
Madde 38 ,663      
Madde 31 ,647      
Madde 28 ,598      
Madde 39 ,553      
Madde 30 ,550     
Madde 27 ,537      
Madde 33 ,494     
Madde 21   ,793    
Madde 24   ,768    
Madde 22   ,748    
Madde 20   ,728    
Madde 18   ,714   
Madde 25   ,674   
Madde 23   ,610   
Madde 19   ,596   
Madde 16   ,570   
Madde 17   ,570   
Madde 26   ,475    
Madde 5     ,725  
Madde 3     ,725  
Madde 1     ,719  
Madde 7     ,680  
Madde 8     ,670  
Madde 2     ,660  
Madde 6     ,613  
Madde 4     ,565  
Madde 11       ,787 
Madde 9       ,725 
Madde 10       ,705 
Madde 14       ,625 
Madde 13       ,608 
Madde 12      ,603 
Madde 15      ,585 
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Component Transformation Matrix 
 

Component 1 2 3 4 
1 ,601 ,556 ,574 -,003 
2 -,751 ,605 ,202 ,171 
3 ,088 -,201 ,109 ,970 
4 ,257 ,533 -,786 ,175 
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1.FAKTÖR 
 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Madde 1 15,5825 25,363 ,630 ,823 
Madde 2 15,4369 26,209 ,569 ,830 
Madde 3 15,4272 24,326 ,657 ,818 
Madde 4 15,7961 25,536 ,538 ,833 
Madde 5 15,6408 24,429 ,641 ,821 
Madde 6 15,5728 25,110 ,519 ,837 
Madde 7 15,3010 25,487 ,525 ,835 
Madde 8 15,1359 25,295 ,593 ,827 

 
 

2.FAKTÖR 
 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Madde 9 17,1165 22,045 ,579 ,765 
Madde 10 16,8350 21,276 ,584 ,762 
Madde 11 17,1456 20,439 ,657 ,748 
Madde 12 17,2718 22,416 ,490 ,779 
Madde 13 16,9223 21,680 ,495 ,779 
Madde 14 17,0583 21,271 ,494 ,780 
Madde 15 17,2427 22,558 ,423 ,791 

 
 

3.FAKTÖR 
 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Madde 16 36,0291 53,676 ,546 ,839 
Madde 17 36,1845 53,172 ,594 ,836 
Madde 18 35,8835 52,359 ,660 ,831 
Madde 19 36,0388 54,097 ,556 ,839 
Madde 20 35,9320 52,162 ,652 ,832 
Madde 21 35,7767 51,450 ,691 ,829 
Madde 22 36,1262 52,151 ,659 ,831 
Madde 15 36,7476 62,563 -,043 ,880 
Madde 23 36,0485 53,498 ,525 ,840 
Madde 24 35,9417 51,761 ,674 ,830 
Madde 25 36,4466 52,250 ,558 ,838 
Madde 26 36,6505 55,798 ,344 ,854 
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4.FAKTÖR 
 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Madde 27 23,2718 61,102 ,476 ,888 
Madde 28 23,1942 60,570 ,571 ,884 
Madde 29 23,2913 57,679 ,661 ,879 
Madde 30 22,5437 59,505 ,522 ,887 
Madde 31 23,2427 58,048 ,582 ,884 
Madde 32 23,4951 59,252 ,633 ,881 
Madde 33 22,8058 60,825 ,475 ,888 
Madde 34 23,6796 58,200 ,648 ,880 
Madde 35 23,8350 60,590 ,601 ,883 
Madde 36 23,7379 57,725 ,703 ,877 
Madde 37 23,7184 58,930 ,686 ,879 
Madde 38 23,4369 59,915 ,582 ,883 
Madde 39 23,1262 60,307 ,499 ,887 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 155

Ek 4 
 

KARATAY İLÇESİNDE YER ALAN OKULLAR 

 

1. Karma İlköğretim Okulu 

2. 19 Mayıs İlköğretim Okulu 

3. Akçeşme İlköğretim Okulu 

4. 23 Nisan Egemenlik İlköğretim Okulu 

5. Ferit Paşa İlköğretim Okulu 

6. Mahmut Şevket Paşa İlköğretim Okulu 

7. Hacıveyszade Ahmet Haşhaş İlköğretim Okulu 

8. Hürriyet İlköğretim Okulu 

9. Yavuz Selim İlköğretim Okulu 

10. Şehit Albay İlköğretim Okulu 

11. İstiklal İlköğretim Okulu 

12. Cengiz Topel İlköğretim Okulu 

13. Halil Bahçeci İlköğretim Okulu 

14. Büyük Sinan Mehmet Fatma Dalan İlköğretim Okulu 

15. İzzet Bey İlköğretim Okulu 

16. Birol Polat İlköğretim Okulu 

17. Akif Paşa İlköğretim Okulu 

18. İsmet Paşa İlköğretim Okulu 

19. Yaşar Doğu İlköğretim Okulu 

20. Celal Akın İlköğretim Okulu 

21. Nakipoğlu İlköğretim Okulu 
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MERAM İLÇESİNDE YER ALAN OKULLAR 

 

1. Şükrü Doruk İlköğretim Okulu 

2. Mehmet Katırcı İlköğretim Okulu 

3. Mehmet Hasan Sert İlköğretim Okulu 

4. Aliihsan Dayıoğlugil İlköğretim Okulu 

5. Çumralıoğlu İlköğretim Okulu 

6. Meram Dere Zafer İlköğretim Okulu 

7. Mümtaz Koru İlköğretim Okulu 

8. İhsan Özkaşıkçı İlköğretim Okulu 

9. Meram Dere Cumhuriyet İlköğretim Okulu 

10. Vakıfbank İlköğretim Okulu 

11. Niyaz Usta İlköğretim Okulu 

12. Mehmet Beğen İlköğretim Okulu 

13. Şeker İlköğretim Okulu 

14. Yunus Emre İlköğretim Okulu 

15. Atatürk İlköğretim Okulu 

16. Kemal Hatipoğlu İlköğretim Okulu 

17. Cumhuriyet İlköğretim Okulu 

18. İ. Hakkı Konyalı İlköğretim Okulu 

19. Şeker İlköğretim Okulu 

20. Üresinler İlköğretim Okulu 

21. Necati Bey İlköğretim Okulu 

22. Vali Necati Çetinkaya İlköğretim Okulu 

23. 24 Kasım İlköğretim Okulu 

24. Zafer İlköğretim Okulu 

25. Alparslan İlköğretim Okulu 
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SELÇUKLU İLÇESİNDE YER ALAN OKULLAR 

 

1. İhsaniye İlköğretim Okulu 

2. Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 

3. Ahmet Hazım Uluşahin İlköğretim Okulu 

4. Kazım Özenç Seçen İlköğretim Okulu 

5. Mustafa Hotamışlı İlköğretim Okulu 

6. Ayşe Tümer İlköğretim Okulu 

7. Mustafa Bülbül İlköğretim Okulu 

8. İbrahim Yapıcı İlköğretim Okulu 

9. Alaeddin İlköğretim Okulu 

10. Öğretmen Fethiye Onsun İlköğretim Okulu 

11. Büyükbayram İlköğretim Okulu 

12. Özel İdare 100. Yıl İlköğretim Okulu 

13. Şükriye Onsun İlköğretim Okulu 

14. Zeki Altındağ İlköğretim Okulu 

15. Eşrefoğlu İlköğretim Okulu 

16. Ova İlköğretim Okulu 

17. Mimar Sinan İlköğretim Okulu 

18. Dr. Mustafa Öten İlköğretim Okulu 

19. Adnan Hadiye Sürmegöz İlköğretim Okulu 

20. Ahmet Acar İlköğretim Okulu 

21. Ahmet Karaciğan İlköğretim Okulu 

22. Ahmet-Perihan Demirok İlköğretim Okulu 

23. Akıncılar Ahmet Haşhaş İlköğretim Okulu 

24. Akşemsettin İlköğretim Okulu 

25. Barbaros İlköğretim Okulu 

26. İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Okulu 

27. M.Nuri Küçükköylü İlköğretim Okulu 

28. Orgeneral Bedrettin Demirel İlköğretim Okulu 

29. Zeliha-Lütfi Kulluk İlköğretim Okulu 
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Ek 5 
ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı Soyadı Fadimana TUNALI 

Sürekli Adresi Değiş İlköğretim Okulu Derbent-KONYA 

Cep Telefonu (0531) 345 12 61 

E-Posta Adresi fadim_83@hotmail.com 

Doğum Yeri ve Tarihi Ereğli 18.12.1982 

Yabancı Dili İngilizce 

İlköğretim Sazgeçit İlköğretim Okulu 1997 

Ortaöğretim Ereğli Sağlık Meslek Lisesi 2001 

Lisans 

Celal Bayar Üniversitesi  

Demirci Eğitim Fakültesi 

Sınıf Öğretmenliği–2006 

Çalışma Hayatı 
Konya ili Derbent ilçesi Değiş İlköğretim Okulu’nda 

sınıf öğretmeni olarak görevine devam etmektedir. 
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