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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı; Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin eğitim 

ortamında TBSB kullanım düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak araştırmacı 

tarafından hazırlanan “Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programı’nın” etkisini 

ortaya koymaktır. Öntest-Sontest kontrol gruplu deneme modelinin kullanıldığı 

araştırmanın çalışma grubunda; 2013-2014 eğitim yılında  İzmir İlinde Zübeyde 

Hanım Bağımsız Anaokulu ve Dua Tepe Bağımsız Anaokulundaki 34 öğretmen 

deney grubu, Bergama Anaokulu, Bergama Bağımsız Anaokulu Ve Çiğli Neriman 

Haşim Emirli Anaokulundaki toplam 34 öğretmen, araştırmanın kontrol grubu olarak 

yer almıştır. Öğretmenlerin eğitim ortamında Temel Bilimsel Süreç Becerilerini 

yüksek düzeyde kullanabilmeleri amacıyla hazırlanan Destekleyici Bilim Etkinlikleri 

Eğitim Programında; “Işık ve Gölge, Donma ve Erime, Doğamız(ağaçlar, yapraklar, 

taşlar, bitkiler, kökler), Hava ve Su, Kullandığımız Araçlar(Taşıtlar), Kullandığımız 

Materyaller, Rampalar, İnceleme Gezileri, Madde Etkileşimleri” konularını içeren 

etkinlikler bulunmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan; “Okulöncesi 

Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeyleri 



V 
 
 
 
Ölçeği” ile toplanmıştır. Deneme ve kontrol gruplarının kendi içlerinde ön-test/son-

test puan ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımlı t testi kullanılmıştır. Yine 

deneme ve kontrol gruplarının son test puan ortalamaları ise bağımsız gruplar için t 

testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre, “Destekleyici Bilim Etkinlikleri 

Eğitim Programına” katılan deneme grubundaki öğretmenlerin “Okulöncesi Eğitim 

Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanım Düzeyleri Ölçeği” puan 

ortalamaları ile kontrol grubu öğretmenlerinin puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak(deneme grubu lehine) 0.05 düzeyinde anlamlı fark gözlenmiştir. Ayrıca, 

araştırma sonucuna göre;  deneme grubundaki öğretmenlerin OÖEÖTBSBKDÖ 

sontest ve kalıcılık puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Yani deneme grubuna verilen DBEEP 

öğretmenlerin TBSB kullanma düzeyleri üzerinde kalıcılı bir etki sağlamıştır. 

Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar DBEEP’nın okulöncesi eğitim öğretmenlerinin 

TBSB kullanma düzeyleri üzerinde etkili ve kalıcı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Temel Bilimsel Süreç Becerileri, Okulöncesi Eğitim 

Öğretmenleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 
 
 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
 

Ö
ğr

en
ci

ni
n 

Adı Soyadı SARA KEFİ Numarası 

084138032001 

Ana Bilim/Bilim 
Dalı 

Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim 
Dalı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı 

Danışmanı Yrd. Doç.Dr. MUSTAFA USLU 

Tezin Adı The Effects Of Supportive Scientific Activities Education 
Program On Pre-School Teachers’ Usage Levels Of Basic  
Scientific Process Skills 

 

SUMMARY 

The main purpose of the present study is to reveal the effects of ‘Supportive 

Scientific Activities Education Program’ that is prepared by the researcher on Pre-

school teachers’ usage levels of Basic Scientific Process Skills in the educational 

environment. Pre-test Post-test control group design model is used in the study.  The 

sample of the study was formed with teachers from Zübeyde Hanım and Dua Tepe 

Independent Pre-schools located in İzmir with 34 participants as experimental group 

and the control group was formed with teachers from Bergama and Bergama 

Independent Pre-school and Çiğli Neriman Haşim Emirli Pre-school with the total 

number of 34 pre-school teachers teaching during the education year of 2013-2014. 

The ‘Supportive Scientific Activities Education Program’ which was prepared to 

help teachers use Basic Scientific Process Skills in the educational environment at a 

high level includes the following subjects in the activities “Light and Shade, Freezing 

and Melting, Our Earth (trees, leaves, stones, plants, roots), Air and Water, Motor 

Vehicles being used (Means of Transport), Materials that we use, Ramps, 
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Observation Trips, Substance Interactions”.  In order to collect the data “Pre-School 

Teachers’ Usage Levels of Basic Scientific Process Skills Scale” (PSTULOBSPSS) 

which was prepared by the researcher is used. Dependent t-test is used while 

comparing experimental and control group pre-test and post-test score average. 

Nevertheless, the post-test score average of experimental and control group 

compared with the independent group t-test. According to the results of the present 

study,  the difference between the average scores of  teachers forming the 

experimental group and taking “Supportive Scientific Activities Education Program” 

and the control group was meaningful in terms of  using Basic Scientific Process 

Skills in favor of the experimental group at 0.05 level.  In addition, there was no 

meaningful difference regarding PSTULOBSPSS post-test and permanence average 

scores of the experimental group statistically at 0.05 level. In other words, the 

Supportive Scientific Activities Education Program taken by the experimental group 

had a permanent effect on teachers’ levels of usage of Basic Scientific Process Skills. 

The results of the present study show that Supportive Scientific Activities Education 

Program is effective and permanent on teachers’ levels of usage of Basic Scientific 

Process Skills.  

Key Words: Basic Scientific Process Skills, Pre-school Teachers. 
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BÖLÜM I 

 
GİRİŞ 

 
"Öğretmenlerin de öğrenmesi beklentisinde olmak ve buna izin vermeyi teklif etmek 

çok mu hayalperestlik olur?"Frances and  Hawkins 

 
Bilimin amacı, bilimsel araştırma olarak bilinen “bilimsel süreçler” yoluyla 

doğal dünyayı anlamaktır(Worth, 2010). 

Okulöncesi dönem, çocukların temel kavramları ve bilimsel süreç becerilerini 

kazandıkları deneyimlerle dolu bir dönemdir. Çocukların bu dönemde yaşadıkları 

deneyimler, bilginin yapı taşları olarak nitelendirilen kavramların kazanılması için 

uygun ortam oluşturur. Çocukların bu kavramları günlük hayatlarında yapılandırarak 

kullandıkları gözlemlenir(Kamay ve Kaşker, 2006). 

Okulöncesi eğitim; çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal yönden 

gelişimlerinin bireysel düzeylerine uygun zengin uyarıcı ortamlarda desteklenmesi, 

onları ilköğretime hazırlaması bakımından önemli bir süreçtir (MEB, 2013). Bu 

süreçte çocuklar duyu organlarını kullanarak bilgi edinme çabasındadırlar. Dünya 

hakkındaki bilgileri; olayları gözlemleyerek, araştırma içgüdülerini izleyerek, 

oynadıkları oyunların sonuçlarını ölçerek kısaca bilimsel süreçleri kullanarak 

edinirler (Ünal ve Akman, 2006). 

Çocukların araştırmalarını kolaylaştırmak için öğretmenlerin yol gösterici 

olmaları gerekir.   Küçük çocuklar için bilim içeriği, kavramları, bilimsel mantık, 

bilimin doğası ve bilim yapmanın arasında, sofistike bir etkileşim olduğu ifade 

edilmektedir. Bilimsel süreç becerileri bu kavramların kazanılmasında önemlidir. 

Öğretme ve öğrenme süreci,  birbirinden ayrılamaz(Worth, 2010). 

Bilim; bilimsel araştırma olarak bilinen bir süreç yoluyla doğal dünyayı 

anlamak,  anlayış inşa etmek ve fikir geliştirmek için bir süreç olarak görülmektedir. 

Ve okulöncesi eğitim programlarının doğal bir odak noktasıdır(Worth, 2010). MEB 

Okulöncesi eğitim programında, öğrenme ürünlerinden daha çok süreç önem 

taşımaktadır. Bu yüzden bilgilerin nasıl öğretileceği ile bunların öğretimi sırasında 
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hangi yöntem ve tekniklerin kullanılacağı önem taşır. Okulöncesi eğitim programları 

içerisinde önemli bir bölümü oluşturan “fen eğitimi” ve bu eğitimin omurgasını 

oluşturan “bilimsel süreç becerileri”, hem fen ve diğer tüm derslerin 

öğrenilip/öğretilmesinde, hem de temel yaşam becerileri bağlamında çocuklara 

okulöncesi eğitimden itibaren kazandırılması gereken olmazsa olmaz beceriler 

içerisinde yer almaktadır. 

Okulöncesi dönemde çocukların,  araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, 

problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirebilmeleri, yaşam boyu öğrenen 

bireyler olmaları, kısacası bilim okur-yazarı olarak yetiştirilebilmeleri için fen ve 

teknoloji ile ilgili bilgi, anlayış, tutum ve değer yanında bilimsel süreç becerileri 

bakımından da geliştirilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda öğretmenler, derslerde 

öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanabileceği veya geliştirebileceği 

aktivitelere daha fazla yer vermelidir (Böyük, Tanık, Saraçoğlu, 2011). Bu bağlamda, 

Fen eğitiminin amacı tüm insanları bilim insanı olmak için eğitmek değil, fakat tüm 

insanları bilimsel okur-yazar olarak yetiştirmek ve bilim insanlarının teorileri ve 

kuramları nasıl keşfettiklerini anlamalarını sağlamaktır. Böylece insanlar günlük 

yaşamlarında karşılaştıkları durumlarda problemi bulma ve buna uygun hipotezler 

kurarak çözüme ulaşmada bilimsel süreci takip edebilirler(Aktamış ve Şahin 

Pekmez, 2011).  

Bilim eğitimi standartları (NRC, 1996) incelendiğinde bilimsel süreç 

becerilerinin fen öğretiminde önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Çocuklar keşif 

içeren etkinliklerle bilimsel süreçleri kullanarak fen bilimlerinin özünü keşfederler. 

Bu etkinlikler çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi  için gerekli süreçlerdir 

(Lind, 2000). 

Bilimsel süreç becerileri; öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmeleri, 

bilimsel çalışmaları anlamaları için bir araç, fen eğitimi için ise öğrencilere 

kazandırılması hedeflenen önemli bir amaçtır(Böyük ve diğ, 2011). Bilimsel süreç 

becerilerini Lind(2000), bilgi oluşturmada, problemler üzerinde düşünmede ve 

sonuçları formüle etmede kullandığımız düşünme becerileri olarak tanımlar. 
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Öğrencilerin bilimsel bilgiyi ve bu bilginin nasıl elde edildiğini anlayabilmeleri için 

bilimsel süreç becerilerini öğrenmeleri gerekir. 

Bilimsel Süreç Becerileri; Bir bilgiyi oluştururken problem çözme sürecinde 

kullanılan düşünme becerileridir. American Association for the Advancement of 

Science (AAAS), Science-A Process Aproach’da, bilimsel süreç becerilerini, temel 

ve bütünleyici olmak üzere iki tipe bölünmektedir (Akt.Can ve Şahin-Pekmez, 2008). 

Temel beceriler “Gözlem yapma, tahmin, ölçüm yapma, sınıflandırma, sunum 

yapma, sonuca varma”, Üst düzey beceriler; Değişkenlerin belirlenmesi, 

değişkenlerin kontrol edilmesi, hipotez kurma, deney yapma, verilere dayanarak 

sonuçların ifade edilmesi, grafik çizme, yorum yapma, modelleme, şeklinde 

özetlenebilir(Akt:Can ve Şahin-Pekmez 2010).  

Temel ve bütünleyici olmak üzere iki gruba ayrılan bilimsel süreç becerileri, 

aslında birbirinin devamı niteliğinde ve birbirleriyle önkoşul ilişkisi bulunan iki 

süreci ifade etmektedir. Temel süreç becerilerinin öğrenilmesi, bütünleştirilmiş süreç 

becerilerinin geliştirilmesi için ön koşuldur. Temel beceriler, okul öncesi dönemden 

itibaren öğrencilere kazandırılabilirken, üst düzey beceriler ilköğretim ikinci 

basamaktan itibaren kazandırılabilir. Bu beceriler sadece adım adım izlenmesi 

gereken basamaklar olarak görülmemeli bir düşünce biçimini oluşturacak becerilerin 

bir bütünü olarak benimsenmelidir (Ergin, Şahin-Pekmez ve Öngel-Erdal, 2005). 

Ancak Çocuklar temel süreç becerilerini okulöncesi dönemden itibaren 

geliştirmeden, ilköğretim ve ilerisinde bütünleştirilmiş süreç becerilerini tam olarak 

kazanamamaktadırlar.  

 Öte yandan, temel bilimsel süreç becerilerinin okulöncesi dönemde etkili bir 

şekilde kazandırılması kolay bir iş değildir. Bu becerilerin kazandırılmasında birçok 

faktörün etkisi bulunmaktadır; “Program, öğrenci, ortam ve dış faktörler ve 

öğretmenlerin rolü” süreç üzerinde etkili faktörler olarak yer almaktadır. Ulusal 

Araştırma Konseyi NRC (National Research Council, 2001) çeşitli araştırmalara 

dayanarak öğretmenlerin bilim eğitiminin nitelikli olmasında önemli bir rol 
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oynadığını, ailenin ve toplumun diğer bileşenlerinin sadece iyi öğretmenlerin yardımı 

ile daha etkili olabileceğini belirtmektedir.  

Öğretmenin rolü çocuğun bilim öğrenmesi bakımından kritiktir Ancak 

öğretmenlerin bilim öğretmelerinin arka planında küçük çocukların yeteneklerine 

karşı bir güvensizlikleri olduğu görülmektedir. Birçok ortamda, çocukların bilişsel 

potansiyeli, bilim müfredatını  genişletmek ve derin deneyimler edinmeleri için 

kullanılmamaktadır.  Bunun yerine, okuma ile ilgili artan endişeler, “okuma yazma, 

aritmetik, ve sosyalizasyon sürecinin temel becerilerini öğrenme” neredeyse tekil 

odak olarak güçlendirilmiştir (Worth, 2010). Malzemelerle çalışma erken çocukluk 

için temel olmasına rağmen, bu malzemelerle çocukların bilimsel düşünce 

geliştirerek deneyim edinebileceği üzerinde nadir olarak durulmaktadır. 

Okulöncesinde bilim faaliyetleri genellikle kelimelerle veya küçük motor 

koordinasyon gerektiren, becerilerin geliştirilmesi için, bir araç(sayma, renk, şekil, 

tanıma) olarak görülmektedir.  Bu faaliyetler uzun süreli araştırmaların, projelerin 

parçası olmayan veya bilim kavramları üzerinde durulmayan ve bilimsel araştırma 

süreçlerini vurgulamaz. Çoğu zaman, çocukların bilişsel potansiyeli için yeni bir 

bilgi ve zorlu deneyimlerle derinlemesine araştırma yapmalarını genişletmek için 

müfredat geliştirilmemektedir(Worth, 2010; Katz, 2010).  

Çocuklarda sağlam bilimsel temellerin oluşması öğretmenlerin kullandıkları 

öğretim teknikleri ile tutumlarına bağlıdır(Ünal ve Akman, 2006). Çünkü 

öğretmenlerin tutumları ve buna bağlı olarak hazırladıkları etkinlikler çocuklarda 

bilimsel süreçlerin kazanılmasını ve düşünce becerilerinin gelişimini etkilemektedir. 

Ancak bu becerilerin kazanılmasında ve bu becerileri sınıfa getirmede okulöncesi 

öğretmenlerinin ciddi eğitim boşlukları bulunmaktadır(Ayvacı, 2010).   

Araştırmalar Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin bilim kavramlarını 

öğretmeye az zaman harcadıklarını göstermektedir(Diamod, Justice, Siegler, and 

Syinder,2013). Birçok gelişim kuramcısının tavsiyelerine rağmen erken çocukluk 

eğitimi sırasında öğretmenler, günlük rutinlerinde, bilim öğretme uygulamalarından 

kaçınmaktadır. Bunun nedenleri olarak da “öğretmenlerin bu konudaki düşük 
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algıları, bilim faaliyetlerine öğrencilerini katmada deneyim eksikliği” olarak 

vurgulanmaktadır(Roerhring ve diğ. 2011).    

Okulöncesi dönem çocuklarının bilim yetkinliğine sahip olarak örgün eğitime 

başlaması gerektiği bilinmektedir. Bilim müfredatı ile ilgili öğrenme hedeflerinin 

varlığına rağmen, öğretmenlerin bu hedefleri yerine getirebilmeleri için hizmet içi 

eğitim veya mesleki gelişim programları ile okulöncesi eğitim öğretmenlerinin etkili 

bilim öğretimini için desteklenmeleri gerekmektedir. Genel olarak okulöncesi 

matematiğin öğretimi hakkında az şey bilinirken bilim öğretimi hakkında ise çok 

daha az şey bilinmektedir (Brenneman, Stevenson and  Frede, 2009). Öğretmenlerin 

bu konudaki bilgi ve öğretim becerilerinin profesyonel  gelişim fırsatları ile 

güçlendirilmesi bilimsel süreç becerilerinin kazanımı için oldukça önemlidir(Copley 

and Pardon, 1999). Sonuç olarak; öğretmenlerin, öğrencilerinin bilim öğrenmelerini 

desteklemeleri için kendi bilgi boşluklarını doldurmalarında ekstra zaman 

harcamaları gerekmektedir(Worth & Grollman, 2003). 

Okulöncesi dönemde çocuğa verilecek uygun eğitim onun bilimsel süreç 

becerilerini kullanma yeterliliklerini geliştirecek ileriki yıllarda bu becerileri aktif 

kullanmasına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla okul öncesi öğretmenlerinin çocukların 

bu becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler planlayarak uygulaması 

gerekmektedir (Ayvacı, 2010). Öğretmenlerin görevi çocuklara bilgi verirken onlara 

bilgiye ulaşma becerisini de kazandırmaktır. Ancak, okul öncesi eğitim kurumlarında 

“fen eğitimi ile programın diğer alanları arasındaki bütünlüğün” de sağlanması 

gerekir(Ünal ve Akman, 2006). 

 Ülkemizde “2002-2006-2013” okulöncesi eğitim programında yer alan 

kazanım ve göstergeler, temel bilimsel süreç becerileri ile ilişkilendirilerek eğitim 

ortamında kullanılabilir. Ancak (tablo,5) programda yer alan kazanım ve göstergeler 

incelendiğinde, tüm temel bilimsel süreç becerilerini eğitim ortamında kullanmak 

için tam anlamıyla yeterli olmadığı gözlenmektedir ama, eğer okulöncesi 

öğretmenleri bilim etkinliklerini temel bilimsel süreç becerilerini bütünleştirerek 

planlayıp uygulayabilirse, öğrencilerinin “gözlem, tahmin, ölçüm, deneme/deney, 
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iletişim, veri kaydetme, sonuç çıkarma” becerilerinin gelişmesine ve programda yer 

alan kazanım ve göstergelerin kazanılmasını sağlayabilirler. Fakat öğretmenlerin, 

“bilimsel süreç becerilerinin” neler olduğunu ve çocuklara nasıl kazandırılabileceğini 

iyi bilmeleri gerekmektedir(İnan, 2010). Çocukların bu becerileri kazanabilmesi 

öğretmenlerin bu becerilerin kazanımına yönelik etkinlikleri planlayıp 

uygulayabilmesine bağlıdır. Yani okulöncesi öğretmenlerin, temel bilimsel süreç 

becerilerini sınıf ortamında kullanabilme düzeyi ile ilişkilidir.  Okulöncesi eğitimde 

nitelikli bir öğretmen rehberliğinde öğrencilere yaşatılacak deneyimlerin, onların 

daha sonraki öğrenmeleri üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Yanı sıra 

öğrencilerin(çocukların) gelecekte bilimsel bir anlayış kazanabilmelerinde temel 

oluşturacaktır.
 
 

Yapılan araştırmalarda öğrencilerin bilimsel süreç becerileri kazanımlarında 

birçok değişkenin etkili olduğu öne sürülmektedir(Aydoğdu, 2006). Özellikle; 

öğretmen niteliğinin, öğrenci başarısı üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu 

belirtilmektedir. Ancak  bilim öğretmede okulöncesi eğitim öğretmenleri sık sık 

fobik reaksiyonlar gösterir. Başarılı pedagojik deneyimlerle birlikte, bilim 

kavramlarını öğrenmeye karşı güven geliştirmek, küçük çocukların bilime karşı 

olumlu bir tutum geliştirmelerine model olacaktır (Copley and  Padrón,1999). Yine 

yapılan çalışmalar; “Hsiung 1988; Germann, 1994”, bilimsel süreç becerileri, bilişsel 

gelişme, fen’e karşı tutum ve öğrencilerin akademik başarısı arasında pozitif bir 

ilişkinin olduğunu göstermektedir (akt:Sittirug, 1997). 

Yurtdışında yapılan birçok araştırma ile  “Walters ve Soyibo(2001), 

Turpin(2000), Sittirug (1997), Nicosia ve diğ. (1984), Kallery ve Psillos(2001),Choi 

Kim ve Choi(2003), Kallery(2004), Faulkner-Schneider(2005)”, okulöncesi 

öğretmenlerinin TBSB’ni sınıf ortamına getirme, öğrencilerinin fen öğrenmeye karşı 

pozitif tutum geliştirmelerini sağlama, bilim içerik bilgisinde yetersiz, öğrencilerin 

TBSB geliştirmelerine yönelik etkinlik planlama ve uygulama da güçlüklerinin 

olduğu”, ortaya konmuştur.  
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Bu problemlerin çözümüne yönelik olarak yurtdışında son yıllarda okulöncesi 

dönemde bilim eğitimine yönelik; hem içerik hem de süreç hedeflerini ön plana 

çıkaran, bilim merkezli okulöncesi eğitim müfredatını oluşturma, uygulama ve 

iyileştirme çabası içinde olunduğu görülmektedir. Bunlara örnek olarak; 

ScienceStart(Conezio ve French, 2002), S.A.M.E.(Gilson ve Cherry,2002); Science 

Lab.(Dyckerhoff,  2007);STEM (Beering, 2007), MTP-M-S(Bell, 2014), Programları 

verilebilir.  

Ayrıca; “Zan(2010), Hall(2010), Worth(2010), Chalufour(2010), Van 

Meeteren & Zan(2010), Hoisington(2010), Katz(2010), Cripe(2009), Richardson ve 

Liang(2008), Englehart(2008), Turpin(2000)”, okulöncesi eğitim sınıflarında bilim 

etkinliklerinin uygulanması, içerik ve süreç, öğretmenin rolü gibi konularda alternatif 

uygulama modelleri sunmaktadırlar. Yurtdışında geliştirilen bu program ve 

çalışmalarla; önce okulöncesi öğretmenlerinin bu becerileri günlük program süreci 

içinde kullanma düzeylerinin artırılması, daha sonra okulöncesi eğitim gören 

öğrencilerin TBSB’nin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Ülkemizde Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin fen etkinliklerini 

uygulamalarına ilişkin yapılan  araştırmalar; “Alisinanoğlu ve diğ.(2012), 

Çalışandemir, (2002), Ayvacı, Yiğit ve Devecioğlu’nun(2002), Büyüktaşkapu(2010), 

Parlakyıldız ve Aydın (2004), Karaer ve Kösterelioğlu(2005), Akkaya(2006), 

Adak(2006), Özbey(2006), Özbek(2009), Karamustafaoğlu ve diğ(2004), 

Karamustafaoğlu ve Kandaz (2006), Uysal(2007),Ünal ve Akman(2006), Keleşi ve 

Halmatov(2010), Öztürk-Yılmaztekin ve Tantekin-Erden (2011), Demiriz ve Ulutaş 

(2000), Bilaloğlu ve diğr.(2006), Kıldan ve Pektaş(2009), Özbey ve 

Alisinanoğlu(2009) Güler ve Bıkmaz(2002), değerlendirildiğinde; Okulöncesi eğitim 

öğretmenlerinin fen etkinliklerini planlama, uygulama, yöntem ve teknik kullanma, 

araç gereç temin etme veya fen etkinliklerindeki yeterliliklerinde, tutumlarında 

güçlükler olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Ülkemizde bilimsel süreç becerileriyle ilgili yapılan çalışmalar, yurt dışındaki 

benzerleriyle karşılaştırıldığında, bu alanın ülkemiz için oldukça yeni olduğu 

görülmektedir. 

Yurtiçinde Bilimsel Süreç Becerileri İle İlgili ilköğretim ve ilerisindeki 

öğrencileri kapsayacak şekilde yapılan  araştırma sonuçlarına göre; (Temiz, 2001), 

Balkı ve diğ(2003), Dökme(2005), Arslan ve Özdemir(2006),Tan ve Temiz,(2003), 

ilköğretim ve ilerisindeki öğrencilerin BSB gelişimlerinin düşük düzeyde olduğu 

yönündedir. Temiz, (2001), yaptığı araştırmasına katılan öğrencilerin, “BSB” 

geliştirmeye yönelik düzenlenen “etkinlik veya program” uygulamalarının etkili 

olduğu ve  öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark bulunduğu görülmüştür.  

Çarpıcı nokta ise öntest-sontest puanlarının düşük olmasıdır, yani öğrenciler düşük 

bir puandan yine düşük bir puana gelişme göstermişlerdir. Bu sonucun örneklemdeki 

öğrencilerin okulöncesi eğitimden itibarenki eğitim süreçlerinde bilimsel süreç 

becerilerinin yeterince geliştirilmediğinden kaynaklanabileceği belirtilmiştir. 

TBSB’nin okulöncesi dönemden itibaren kazanılmasının ilköğretim ve 

ilerisinde bütünleştirilmiş süreç becerilerinin kazanımının bir ön koşulu olduğu 

düşünülürse, yukarıda sözü edilen araştırmalara katılan öğrencilerin, okulöncesi 

dönemde TBSB’nin gelişiminin etkin bir şekilde sağlanamadığı sonucu çıkarılabilir. 

Ve yine araştırma bulgularına göre; öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin düşük 

düzeyde olmasının nedeni olarak, öğretmenlerin sınıfta bilimsel süreç becerilerini 

kullanma düzeylerinin düşük olması şeklinde açıklanmaktadır(Aydoğdu, 2006).   

Ülkemizde, okulöncesi eğitim öğretmen ve öğretmen adayları ile sınıf 

öğretmenleri ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının BSB düzeyleri ve bu 

becerileri sınıf ortamında kullanma düzeyleri ile ilgili yapılan araştırma sonuçları ise; 

öğretmen ve öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve bu becerileri kullanım 

düzeylerinin çok düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu düşüklüğün ortak 

nedenleri olarak; içerik bilgisi, yöntem ve teknik kullanmada eksiklik, fen’e ve fen 

öğretmeye karşı düşük tutum, materyal ve araç geliştirememe, TBSB sınıf ortamına 

getirmelerinde ve uygulamada, etkinlik planlamada güçlüklerinin, olduğu programda 
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var olan amaçların kazanımını etkin bir şekilde sağlayamama”, gösterilmiştir(Kefi, 

Çeliköz ve Erişen, 2013; Kefi ve Çeliköz, 2014; Kefi, 2014; Aydoğdu, 2006; 

Aydoğdu ve Ergin,2007; İnan,2010; İnan, 2011; Pekmez, 2001; Şimşek,2010; Hazır 

ve Türkmen, 2008; Toğrol,2000).  

Bu noktada; ülkemizde okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB kullanım 

düzeylerinin artırılmasına yönelik henüz zengin içerikli bir bilim programının 

olmayışı, temel problem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu nedenle araştırmada; Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim 

Ortamında TBSB Kullanım Düzeylerinin Artırılmasına Yönelik Destekleyici Bilim 

Etkinlikleri Eğitim Programı hazırlanmış ve okulöncesi eğitim öğretmenlerine 

uygulanarak bu öğretmenlerin eğitim ortamında TBSB kullanma düzeyleri 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

 

Araştırmanın Amacı 

 

Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programı, okulöncesi öğretmenlerinin 

Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeylerini etkilemekte midir?, 

sorusuna yanıt aramaktır. 

Alt Amaçlar 

Araştırmanın temel amacına bağlı olarak  alt amaçlar aşağıda verilmiştir. 

1.Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programı, Okulöncesi Öğretmenlerinin 

TBS’den,  

a) Gözlem 

b)Tahmin 

c) Ölçme 

d)Veri kaydetme 
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e) İletişim 

f) Deneme/deney 

g) Sonuç   çıkarma,     becerilerini    kullanım düzeylerini, etkilemekte 

midir?. 

2. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programına katılan deneme grubundaki 

öğretmenlerin Temel Bilimsel Süreçlerden “Gözlem, Tahmin, Ölçme, Veri 

kaydetme, İletişim, Deneme/deney, Sonuç  çıkarma”,  becerilerini  kullanım düzeleri 

son-test  ölçümleri ile, eğitim programının uygulanmasından on hafta sonra verilen 

kalıcılık ölçümleri arasında anlamlı fark var mıdır?, sorularına yanıt aramaktır.  

 

Denenceler 

Araştırmanın genel amacına uygun olarak aşağıda belirtilen denenceler test 

edilmiştir.  

I.   Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB kullanım düzeyleri ile ilgili 

denenceler 

1.0.     Deneme ve kontrol gruplarının, TBSB kullanma düzeyleri öntest puan 

ortalamaları arasında anlamlı  fark yoktur. 

1.1.      Deneme ve kontrol gruplarının, TBS’den gözlem becerisini kullanma 

düzeyleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

1.2.    Deneme ve kontrol gruplarının, TBS’den tahmin becerisini kullanma 

düzeyleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

1.3.      Deneme ve kontrol gruplarının, TBS’den ölçme  becerisini kullanma 

düzeyleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

1.4. Deneme ve kontrol gruplarının, TBS’den deney / deneme becerisini 

kullanma düzeyleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur 

1.5. Deneme ve kontrol gruplarının, TBS’den veri kaydetme becerisini 

kullanma düzeyleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 
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1.6.  Deneme ve kontrol gruplarının, TBS’den iletişim becerisini kullanma 

düzeyleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

1.7. Deneme ve kontrol gruplarının, TBS’den sonuç çıkarma becerisini 

kullanma düzeyleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

II.Eğitim programı ile ilgili denenceler 

2.  1.0. DBEEP’na katılan deneme grubunun, TBSB’ni kullanım düzeyleri 

öntest sontest puan ortalamaları  arasında anlamlı fark vardır. 

2.  1.1. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den gözlem becerilerini 

kullanım düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

2.  1.2. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den tahmin becerilerini 

kullanım düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

2.  1.3. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den ölçme becerilerini 

kullanım düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları  arasında anlamlı fark vardır. 

2. 1.4. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den deneme/deney 

becerilerini kullanım düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

vardır. 

2. 1.5. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den veri kaydetme 

becerilerini kullanım düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

vardır. 

2. 1.6. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den iletişim becerilerini 

kullanım düzeyleri, öntest sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

2. 1.7. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den sonuç çıkarma 

becerilerini kullanım düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları  arasında anlamlı 

fark vardır. 

2. 2.0. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBSB’ni kullanım düzeyleri 

sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan ortalamaları arasında 

(deneme grubu lehine) anlamlı  fark vardır. 
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2. 2.1. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den gözlem becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan 

ortalamaları arasında (deneme grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

 2. 2.2. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den tahmin becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan 

ortalamaları arasında (deneme grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

2. 2.3. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den ölçme becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan 

ortalamaları arasında (deneme grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

2. 2.4. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den deneme/deney 

becerilerini kullanım düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest 

puan ortalamaları arasında (deneme grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

2. 2.5. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den veri kaydetme 

becerilerini kullanım düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest 

puan ortalamaları arasında (deneme grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

2. 2.6. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den iletişim becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan 

ortalamaları arasında (deneme grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

2. 2.7. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den sonuç çıkarma 

becerilerini kullanım düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest 

puan ortalamaları arasında (deneme grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

 

III. Eğitim Programının etkisinin kalıcılığı ile ilgili denenceler 

3.0. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBSB’ni  kullanım düzeyleri 

sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra verilen ölçümler arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 
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3.1. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den gözlem becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra verilen 

ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

3.2. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den tahmin becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra verilen 

ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

3.3. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den ölçüm becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra verilen 

ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

3.4. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den deneme/deney 

becerilerini kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta 

sonra verilen ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

3.5. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den veri kaydetme becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra verilen 

ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

3.6. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den iletişim becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra verilen 

ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

3.7. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den sonuç çıkarma 

becerilerini kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim  bitiminden on hafta 

sonra verilen ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Araştırmanın Önemi 

 

Günümüzde her zamankinden fazla okulöncesi düzeyinde ve devamında 

ilköğretim düzeyinde aktif bir şekilde bilim öğretme ve öğrenme çalışmalarının 

gerektiği konusunda bir birlik vardır. Bugüne kadar gerçekleri ezberleme şeklinde bir 

uygulama izlenirken, günümüzde bilim; gerçekleri düşünme ve anlama yolu olarak 

karşımıza çıkmaktadır(Lind, 1999). Bu durumda geleneksel bilim öğretiminde 
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olduğu gibi bilimsel bilgileri sunarak öğretmekle bilim okuryazarı bireyler 

yetiştirilemeyecektir. Bu nedenle erken yaşlardan itibaren öğrencilerin, bilimsel 

düşünceyi geliştirmeleri, bilimsel süreci uygulayabilmeleri ve bilimi tanıyabilmeleri 

için “bilimsel süreç becerileri” diye adlandırılan becerileri geliştirmeleri 

gerekir(Bağcı-Kılıç, 2006). 

 Harlen (1999), bilimsel süreç becerilerini öğrencilerin kazanması gerektiğini 

çünkü bu becerilerin bilimsel okuryazarlık için son derece önemli olduğunu 

belirtmektedir. Ulusal Bilim Öğretmenleri Birliği NSTA(National Science Teachers 

Association) ortaokul ve liseye gitmek kadar, anaokulundan itibaren bilim eğitimi 

verilmeye odaklanılmasının gerekliliğini belirtmektedir. Ancak Eğitimcilerde dahil 

olmak üzere bir çok yetişkin; ilk yıllarda bilimin çekirdek fikirlerini  uygulamalarla 

öğrenmek ve çocukların bilim becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar ve deneyimler 

sağlama ve kavramsal anlayış oluşturmak için çocukların kapasitesini hafife alma  

eğilimindedirler(NRC, 2007). NRC (National Research Council, 1996), Okulöncesi 

dönemde araştırmaya dayalı bilim öğrenme fırsatları sağlanan çocukların, daha 

sonraki eğitim sonuçları olumlu yönde  etkilenebilir. Çünkü bu kritik alanlarda artan 

başarı, okuma yazma ve çalışma becerilerini olumlu yönde etkileyebilir 

(akt;Brenneman ve diğ.(2009).   

Yüksek kaliteli okulöncesi bilim eğitimi, yüksek kaliteli öğretmene bağlıdır. 

Bunun gerçekleşmesi ise okulöncesi öğretmenlerin eğitim gereksinimlerinin 

karşılanmasını, böylece öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılmasını gerekli kılar 

(Brenneman ve diğ. 2009). 

Bilimsel süreç becerileri; bilgi oluşturmada, problemler üzerinde düşünmede 

ve sonuçları formüle etmede kullandığımız düşünme becerileri olarak tanımlanabilir 

(Lind, 2000). İnsanların bu becerileri günlük yaşamındaki her durumda kullanıp 

uygulaması beklenir (Huppert, 2002). Bilimsel süreç becerileri bilimi öğrenme ve 

bilimsel çalışmaları anlama için bir araç olmasının yanı sıra, eğitimin de önemli bir 

amacıdır (Anagün, 2011). Bilimsel Süreç Becerileri, temel ve bütünleyici olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Temel bilimsel süreç becerileri okulöncesi dönemden 
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itibaren kazanılırken, bütünleştirilmiş süreç becerileri ise ilköğretim ve ilerisinde 

kazanılabilmektedir. Ancak temel bilimsel süreç becerilerinin kazanılması, 

bütünleştirilmiş süreç becerilerinin kazanılmasının ön koşulu olarak kabul 

edilmektedir. Bu nedenle Temel bilimsel süreç becerileri okulöncesi eğitim 

programının temel noktası olarak görülmekte ve okulöncesi eğitim kapsamında 

çocuklara “temel bilimsel süreç becerilerinin” etkin bir şekilde kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde ilköğretim öğrencilerinin 

bilimsel süreç becerilerinin düşük düzeyde olduğu görülmektedir (Aydoğdu ve 

Ergin,2007).1999 yılında yapılan uluslararası matematik ve fen çalışmaları(TIMMS), 

sonuçlarına göre Türkiye’nin  38 ülkeden 33. Olması(MEB, 2003),  2007  TIMMS  

sonuçlarına göre fen alanında sıralamada 59 ülkeden 31. Olması(MEB, 2011), 

(TIMMS) 2011 yılında yapılan sınav sonuçlarına göre de fen alanında 50 ülkeden 36. 

Olması  ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin düşük olduğunun bir 

göstergesidir(Oral ve  Mcgivney, 2013). Ayrıca, Türkiye’nin fen bilimleri ve 

problem çözme ortalama başarılarının, Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü 

(Organizasyon for Economic Co-Operation and Development-OECD) üyesi ülkelerin 

başarı ortalamasının alt sıralarda yer aldığını gösteren Uluslar arası öğrenci 

Değerlendirme Programı (PISA) rapor sonuçları da eklenebilir(OECD, 2003, 2006, 

2009, 2013). TIMSS 1999 çalışmasında bilimsel araştırma ve bilimin doğası alanında 

yapılan sıralamada ilk beşe giren ülkeler sırasıyla Singapur, Güney Kore, Japonya, 

Tayvan ve İngiltere’dir.  Bu ülkeler genel sıralamada da ilk sıralarda yer 

almaktadır(Bağcı-Kılıç, 2003). TIMMS 2011 sınavı sonuçlarında da ilk sınava 

benzer şekilde Kore, Singapur, Japonya, Finlandiya ve ABD’nin ilk sıralarda yer 

aldığı görülmektedir. Yine PISA 2012 sonuçları değerlendirildiğinde Kore Singapur, 

Finlandiya, Japonya, İngiltere ve ABD’nin ilk sıralarda yer aldığı 

görülmektedir(OECD, 2013). ABD diğer ülkelere göre performansını etkileyen 

etmenleri tespit ederek bu etmenleri iyileştirici çalışmalar, araştırmalar 

yürütmektedir. TIMMS ve PISA sınavlarında bilim performansını diğer ülkelerle 
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karşılaştırmakta ve ABD’nin sıralamalarda üst sırada yer almasını sağlamak için 

mesleki gelişim programları düzenlemektedir(NSI, 2010). 

 Erbaş(2005), PISA verilerine dayalı olarak yaptığı, Türkiye’de Fen 

okuryazarlığını etkileyen faktörleri incelediği araştırmasında, fen okuryazarlığı ile 

okulöncesi eğitime katılım arasında da olumlu bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.  

Bu tür sınavlarda öğrenci başarısını etkileyen bir çok faktör olmasının yanı 

sıra nitelikli öğretmen yetiştirme ve nitelikli eğitim programlarının uygulanması en 

önemli faktörlerdir. Bu durumu düzeltmek için nitelikli öğretmenlere ve eğitim 

programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim sisteminin anahtarı konumunda olan 

öğretmenlerin çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesi, hizmet içi eğitim 

olanaklarından yararlandırılması, destekleyici eğitim programları ile güçlendirilmesi 

son derece önemlidir. Böylece okulöncesi eğitimden başlamak üzere öğrenciler 

Temel Bilimsel Süreç Becerilerini etkin bir şekilde kazanabilecek ilköğretim ve 

ilerisinde bütünleştirilmiş süreç becerilerini kazanmak için güçlü bir temel 

oluşturabileceklerdir. Dolayısı ile TIMMS, PISA gibi sınavlarda fen okuryazarlığı ve 

diğer tüm alanlarda yüksek başarı gösterebileceklerdir. Yukarıda ilk sıralarda yer 

alan ülkelerin güçlü eğitim politikalarının olmasının yanı sıra fen alanında da nitelikli 

ve okulöncesi eğitimden başlanarak takip edilen eğitim programlarının olmasıdır.  

Bunun en önemli örneklerinden biri Finlandiya’dır. Uluslar arası okuryazarlık, 

matematik ve fen değerlendirme testleri başladığından beri Finlandiya’nın eğitim 

sistemi batı dünyasının hayranlığını uyandırmıştır(Kocaarslan,2012). Finlandiya’nın 

eğitimdeki başarısını etkileyen faktörlerden biride öğretmen yetiştirme programı ve 

hizmet içi öğretmen eğitimidir(Eraslan, 2009). Yine Amerika (AAAS, 2005), 

İngiltere, Kanada (OME, 2005) gibi ülkelerde fen öğretiminin en önemli 

amaçlarından biri, bilim okuryazarlığını geliştirmektir. Bilim okuryazarlığının 

boyutlarından biride bilimsel süreç becerileridir (akt:Bağcı-K.,Haymana ve 

Bozyılmaz,  2008). Ayrıca ABD de öğretmenlerin eğitim programlarını planlarken 

erken çocukluk dönemimden itibaren liseyi bitirinceye  kadar takip edecekleri bilim 

standartları vardır(NRC, 1996). Özetle bu ülkelerin sözü edilen sınavlarda 

gösterdikleri başarı tesadüf değildir. 
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Ülkemizdeki ilköğretim öğrencilerinin bu sınavlarda düşük başarı 

göstermesinin bir nedeni olarak, bu öğrencilerin okulöncesi eğitimlerinden itibaren 

temel bilimsel süreç becerilerini etkin bir şekilde kazanmaları için öğretmenleri 

tarafından yeterli şekilde desteklenemedikleri söylenebilir. Araştırmalar, bu 

becerileri sınıfa getirmede okulöncesi öğretmenlerinin ciddi eğitim boşlukları 

olduğunu, okulöncesi öğretmenlerinin, öğrencilerinin temel bilimsel süreç 

becerilerini kazanabilecekleri etkinlikleri planlayamadıkları, uygulayamadıkları, 

içerik ve bilgi eksiklikleri olduğunu ortaya koymuştur. 

Yine Araştırmalar okulöncesi eğitimin, insan yaşamının en kritik dönemine 

denk geldiğine dikkat çekerek, öğrencilerin ileriki yıllarda “bilimsel süreç 

becerilerini” etkili bir şeklide kullanabilmeleri için, okulöncesi eğitimde bu beceriler 

ile tanışmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu becerilerin etkin bir şekilde 

kazandırılması için, iyi bir öğrenme/öğretmen ortamı hazırlanmalı ve düzenlenen 

etkinliklerle öğrencilerin uygun deneyimleri yaşaması desteklenmelidir. Bu 

öğrenme/öğretme ortamını hazırlayacak öğretmenlerin ise, “temel bilimsel süreç 

becerilerini sınıf ortamında zengin olarak kullanabileceği bilim etkinliklerini” 

planlayıp uygulanmasını sağlayabilmelidir. 

Bu doğrultuda Araştırmanın önemi üç açıdan ele alınabilir: 

Birinci olarak; ülkemizde okulöncesi öğretmenlerinin öğrencilerinin temel 

bilimsel süreç becerilerini etkin bir şekilde kazabilmeleri amacıyla bilim 

etkinliklerini; tüm temel bilimsel süreç becerini birleştirerek yüksek düzeyde 

kullanarak planlayıp, uygulanmasını sağlayabilecekleri, bu konuda içerik ve bilgi 

eksikliklerini giderebilecekleri bir “bilim eğitimi programının” olmayışı büyük  bir 

eksikliktir.  

Bu bağlamda; Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programı ile, Okulöncesi 

öğretmenlerinin planladıkları ve uyguladıkları bilim etkinliklerin de,  Temel Bilimsel 

Süreç Becerilerini kullanma düzeylerinin geliştirilmesi noktasında araştırma 

önemlidir. 
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İkinci olarak; çalışmanın bu kapsamda yapılmış bir araştırmaya henüz 

rastlanmaması nedeniyle, bu konuda yapılacak yeni bilimsel araştırmalara yön 

vermesi, okulöncesi öğretmenliği alanında eğitim gören öğretmen adaylarının ders 

içeriklerinin yeniden gözden geçirilmesine katkı sağlaması, görev yapmakta olan 

öğretmenlere yol göstermesi açısından araştırma önemlidir. 

Üçüncü olarak;  DBEEP’nı uygulayan öğretmenlerin öğrencilerinin; 

“bilimsel süreci uygulayarak, bilimi tanıyabilmelerine, bilimsel okuryazar olabilme 

temellerinin atılmasına, ilköğretim ve ilerisinde bütünleştirilmiş süreç becerilerini 

daha etkin kazanmalarına katkı sağlaması  açısından  araştırma önemlidir.  

 

Sayıtlılar 

1.Okulöncesi eğitim öğretmenlerinden oluşan deneme ve kontrol grubu 

öğretmenlerinin, kontrol altına alınamayan dışsal etkenlerden eşit düzeyde 

etkilendikleri, 

2.Deneme ve kontrol grubundaki öğretmenlerin uygulama sürecinde araştırmanın 

sonucunu etkileyecek herhangi bir etkileşimde bulunmadıkları, 

3.Araştırmada kullanılan “Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç 

Becerilerini Kullanma Düzeyleri” ölçeğinin amaca uygun bir ölçme aracı olduğu, 

varsayılmıştır. 

Sınırlılıklar 

Araştırma; 

1.İzmir İli Bergama, Çiğli ve Konak İlçelerindeki Bağımsız Anaokullarında görev 

yapan, 34 deneme ve 34 kontrol grubu olmak üzere toplam 68 öğretmenden elde 

edilen verilerle, 

2.Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programı, 7  boyuttan oluşan TBSB ile, 

3.Araştırmaya katılan öğretmenlerin TBSB kullanma düzeyleri, okulöncesi 

öğretmenlerinin TBSB kullanma düzeyleri(OÖEÖTBSBKDÖ) ölçeğinin kapsamı ile 
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4.Uygulama süreci; grup toplantıları, bireysel sunumlar, sınıf içi gözlemler, 

öğretmenlerin sınıf içi uygulama örnekleri sunumları ile, 

5.Eğitim programını uygulama süreci,  14 hafta ile sınırlıdır. 

 

Tanımlar 

Araştırmada kullanılan kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

Bilim: Çocukların etkinliklerle uğraşarak, gözlemleyerek, sorular sorarak her 

gün yaptığı bir uğraştır(Diffily, 2001). 

Bilimsel Süreç Becerileri: A.A.A.S. (Amerikan Bilimi İlerletme Birliği), 

bilimsel süreç becerilerini, geniş ölçüde aktarılabilir, birçok fen disiplini için 

benimsenmiş, bilim adamlarının doğru davranışlarının yansıması olarak kabul edilen 

beceriler seti olarak tanımlanmıştır(akt. Tan ve Temiz, 2003).  

Bilimsel Süreç Becerileri: American Association for the Advancement of 

Science (AAAS), Science-A Process Aproach’da, temel ve bütünleyici olmak üzere 

iki tipe bölünmektedir (akt. Can-Taşkın ve Şahin-Pekmez, 2008).  

Temel Bilimsel Süreç Becerileri: Bütünleştirilmiş bilimsel süreç 

becerilerinin öğrenilmesine temel oluşturan becerilerdir(Padilla, 1990).  

Bu beceriler;  

Gözlem: bir problemi çözmek için bilgileri toplamanın ilk basamağıdır (Lind, 

2000). Gözlem yapma; duyu organları kullanarak bir nesne veya olay hakkında bilgi 

edinme becerisidir(Genç-Kumtepe,2011). 

Tahmin: gelecekte yapılacak gözlem için bir ön yargıda bulunmadır (Çepni, 

ve Ayvacı, 1996). 

 

Ölçme: Gözlemlerin miktarını belirleme becerisidir. Bu sayıları, uzaklıkları, 

zamanı, sesi, sıcaklığı, standart birimlerle ölçülebilenleri ve ölçülemeyenleri içine 

alır(Lind, 2000).  
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Deney Yapma/deneme:  değişkenleri değiştirme ve kontrol etme sürecidir. 

Deney yapma tüm bilimsel süreç becerilerini kapsar niteliktedir. Çocuk deneylere 

aktif katılımı sayesinde yaparak yaşayarak öğrenme ortamı bulur. Bu süreç diğer tüm 

süreçlerle birleşir(Erar, 2003).  

Verileri kaydetme: verileri kullanma ve model oluşturma için temel hazırlar. 

Tablolar çizme, not tutma, bir taslak çizme, teyp kaydı alma, fotoğraf çekme, yapılan 

deneyi bir rapor haline getirme, verileri kaydetme becerisiyle ilgili bazı 

davranışlardır (Çepni ve Ayvacı,1996).  

İletişim kurma: toplanmış, düzenlenmiş bilgilere ve anladığımız şeyleri 

başkalarına anlatmaya yardım eden, bir yol sunan beceridir (Lind, 2000). 

Sonuç çıkarma: yapılan gözlem ya da deneyin sonucunda birtakım sonuçlara 

ve genellemelere varabilme açıklamalar getirebilme sürecidir(Büyüktaşkapu, 2010). 

Bütünleştirilmiş Süreç Becerileri: Değişkenleri tanımlama ve kontrol etme, 

hipotez kurma, operasyonel tanımlama, grafik oluşturma ve yorumlama ile deney 

yapma becerileridir (Burns, Okey ve Wise, 1985). 
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BÖLÜM   II 

 

 
ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMELİ 

 

1.BİLİM VE BİLİMSEL OKURYAZARLIK 

 

1.1.Bilim nedir? 

“Bilim” kelimesi günlük hayatımızda “ilim” ve “fen” olarak da 

kullanılmaktadır. Bu kelimeler kimi zaman eş anlamlı kimi zamanda farklı 

anlamlarda kullanılmaktadır(Aslan, 2013). İlim ve fen kelimeleri Arapça kökenlidir. 

Haidar(1999) göre  Arapça anlamıyla ilim, bilim kelimesine göre daha geniş 

anlamdadır. İlim bütün bilgi türlerini içerir “dini, politik, sosyal, doğal ve biyolojik 

bilgi türleri” (akt: Aslan, 2013). 

Fen kelimesinin ise Arapça “fenn” kelimesinin karşılığı olarak fizik, kimya, 

matematik ve biyoloji bilimlerine verilen ortak ad olarak  fizik, kimya, matematik ve 

biyolojiden elde edilen verileri “iş ve yapım” anlamında uygulama, “bilim, bilgi” 

anlamına gelmektedir(TDK, 2008). Ve hem bilim hem de teknik anlamı 

vardır(Bağcı-Kılıç, 2006). 

Ayrıca Bilim kavramı Latince kökenli “bilmek” anlamında kullanılan bir 

terimdir. Bilim genel anlamda bilimsel bilgi birikimi ya da bilimsel gerçekler 

topluluğu olarak tanımlanır. Yalnızca tek bir gerçek mi vardır?, Post modern 

felsefeyle sorgulanmaya başlayan modern pozitivist bilimsel düşünce, tek bir 

doğrunun varlığını kabul etmeyen bir bilimsel bakış açısını yansıtmaktadır. 

Geleneksel bilim anlayışına göre, bilim gerçekleri araştırma yolu ve yordamı iken 

post modern düşüncenin bilim paradigması gerçeğe dayalı nesnel ve değişmez 

olguların varlığını reddederek gerçeğin kişilere ve şartlara bağlı olarak değişebileceği 

esnekliğini savunan bir akım olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaya konan her türlü 
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görüş, bilimsel düşüncenin önünü açabilir, bilgimizi genişletebilir ve bizi kendi bilim 

anlayışımızı sorgulamaya sevk edebilir. Görüldüğü üzere, bu anlayış bilimde 

evrensel bir gerçek değil tartışmaksızın kabul etmek yerine sorgulayıcı, gözlemleyici 

ve araştırmacı bir kimlik taşımamızı, yani bilimi bir anlamda kişileştireceğimizin 

habercisidir. Sonuç olarak, bilimin sürekliliğini ve bilginin yenilenilebilirliğini 

benimser bir yaklaşımla bilim, bilginin doğası hakkında düşünme, çevreyi algılama, 

mevcut bilgi birikimini anlama ve yeni bilgi üretme biçimi ve süreci olarak 

tanımlanabilir. Bilimin bu tanımından yola çıkarak çocukları bilimsel merak ve 

araştırma heyecanıyla dolu, sürekli gözlemleyen ve sorgulayan bireyler olarak 

yetiştirmemiz okul öncesi fen eğitim ve öğretim programının başlıca hedeflerinden 

olmalıdır(Genç-Kumtepe, 2011). 

Her gün kullandığımız ancak yaşamımızı ne ölçüde kolaylaştırdığını hiç 

düşünmediğimiz araçlar insanoğlunun doğaya egemen olma çabaları sonucunda 

ortaya çıkmıştır. Bilim ürettiği bilgi ile kullandığı yöntemler açısından sürekli bir 

değişim içerir. Bu nedenle “bilim nedir” sorusunu cevaplamak çokta kolay değildir. 

Bilimin ne olduğu konusunda birçok farklı tanım yapılmış fakat tek bir ortak tanıma 

ulaşılamamıştır. Bu durum bilimin sürekli değişen ve gelişen, kullandığı yöntemle 

incelediği konular açısından çeşitliliğe sahip olan sınırsız bir etkinlik olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bilimle uğraşanlar bilimi tanımlarken bilimin bir çok farklı 

özelliğine vurgu yapmışlardır(Doğan ve diğ., 2009; Yalçınoğlu,2011). Sheldon Gott 

Lieb bilimi, “insanların içinde yaşadıkları doğaya ilişkin bilgi edinme ve bu bilgiyi 

anlamlı desenler oluşturacak bir şekilde organize etmek amacıyla yürüttükleri 

entelektüel bir etkinlik” olarak tanımlamıştır. Sheldon Gott Lieb bilimin öncelikli 

amacının veri toplamak, nihai amacının ise çeşitli veriler arasındaki ilişkiyi ortaya 

çıkarmak olduğunu söylemiştir. Bu tanımdan ortaya çıkarak bilimin sadece bilgi 

toplamaktan ibaret olmadığını, dünya ve dünyada gerçekleşen olgular hakkında 

yapılan sistematik ve organize bir araştırma olduğunu söylemek mümkündür. 

Bilimin günlük yaşantının bir uzantısı olduğunu söyleyen Einstein (1879-1955) ise 

bilim denilen uğraşın günlük yaşamda karşılaştığımız durumlardan çokta farklı 

olmadığına vurgu yapmaktadır. Einstein günlük yaşamımıza devam ettirmek için 
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gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin daha sistematik ve planlı uygulamalarının bilimsel 

çalışmalar kapsamında da ele alındığını belirtmiştir(akt: Yalçınoğlu, 2011). 

Çepni(2005) bilimin tanımının yapılmasının oldukça zor olduğunu 

belirtmekle birlikte genel olarak bilimi “doğru düşünme, doğruyu ve bilgiyi 

araştırma, bilimsel metotlar kullanarak sistematik bilgi edinme ve bilgiyi düzenleme 

süreci, evreni anlama ve tanımlama gayreti” olarak tanımlamaktadır.  

Geleneksel bilim anlayışı olarak adlandırılan anlayış bilimin kesin gerçeklere 

ulaşmak için yürütülen bir faaliyet olduğunu, bilim yapabilmek için tek bir bilimsel 

metodun kullanıldığı, bilimin sadece deney yapmak ile sınırlı olduğunu ve bilimsel 

bilginin değişmeyeceğini savunur(Yalçınoğlu, 2011). Ayrıca geleneksel bilim 

öğretiminin amacı bilimsel bilgileri çocuklara öğretmek olmuş ve bilgiler arttıkça da 

öğretim programlarının kapsamı genişlemiştir. Kapsam genişleyince derinlik 

kaybolmuştur(Bağcı-Kılıç, 2006).  

Çağdaş bilim öğretimi ise, daha az konuda daha derin öğrenmeler sağlayarak 

bilgilere kendileri ulaşan, bu bilgileri kullanabilen, bilimsel düşünen, bilim yapabilen 

ve bilimsel davranan bireyler yetiştirmektir. Diğer bir değiş ile “bilim okuryazarı 

bireyler” yetiştirmektir(Bağcı-Kılıç, 2006).  

 

1.2. Bilimsel Okuryazarlık 

Literatürde bilim okuryazarlığı (scientific literacy) olarak adlandırılmaktadır 

(Lederman and Niess, 1998). Türkiye’de ilköğretim 4-8. Sınıf fen ve teknoloji dersi 

programın da “bilimsel okur yazar” bireyler yetiştirilmesi vizyon olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca Ulusal Bilim Öğretmenleri Birliği NSTA (National Science 

Teachers Association, 2014) ve American Association For The Advancement Of 

Science AAAS,(2007) “Bilimsel okuryazar” bireyler yetiştirilmeye  okul öncesi 

dönemden itibaren  başlanması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Amerika (AAAS, 2005), İngiltere, Kanada (OME, 2005) gibi ülkelerde 

fen/bilim öğretiminin en önemli amaçlarından biri, bilim okuryazarlığını 
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geliştirmektir. Fen/bilim öğretiminde bu akım diğer ülkelere de yayılmaktadır. 

Türkiye de bu ülkelerden biridir(akt:Bağcı -Kılıç, Haymana ve Bozyılmaz, 2008). 

Bilimsel araştırma ürünleri ile dolu bir dünyada, bilimsel okuryazarlık herkes 

için bir zorunluluk haline gelmiştir. Her gün ortaya çıkan seçimleri yapabilmesi için 

herkesin, bilimsel bilgilerini kullanması gerekir. Herkesin bilim ve teknoloji içeren 

önemli konularda kavramsal söylem ve tartışmamalarla akıllıca meşgul olabilmesi 

gerekmektedir. Ve herkes doğal dünya hakkında heyecanla öğrenmeyi, anlamayı hak 

etmektedir(NRC, 1996). 

 

 

Bilimsel okuryazarlığın yedi boyutu şu şekilde belirtilmektedir; 

1. Fen bilimleri ve teknolojinin doğası, 

2.  Anahtar fen kavramları, 

3.  Bilimsel surec becerileri (BSB), 

4.  Fen-Teknoloji-Toplum-Cevre (FTTC) ilişkileri, 

5.  Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler, 

6.  Bilimin ozunu oluşturan değerler, 

7.  Fen’e ilişkin tutum ve değerler (TD),(MEB, 2005). 

Yurtdışı kaynaklarda bilim okuryazarlığının dört boyutu olduğu  

belirtilmektedir (Lederman and Niess, 1998; Bou Jaoude, 2002;Bağcı-Kılıç ve 

diğ:2008). Bu dört boyut ; 

1.Bilimsel bilgi,  

2.Bilimin araştırıcı doğası,  

3.Bilgiye ulaştıran bilim ve  

4.Bilim-teknoloji ve toplumun etkileşimidir (Bou Jaoude, 2002; Bağcı-Kılıç 

ve diğ:2008). 
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Bilim okuryazarlığının bilimsel bilgi boyutu, bilimsel gerçekler, kavramlar, 

prensipler, yasalar, kanunlar, hipotezler, teoriler ve bilimsel modelleri 

kapsamaktadır. Bu boyut, bilim okuryazarı bir bireyin öğrenmesi gereken bilimsel 

bilgileri içermektedir.  

Bilimin araştırıcı doğası boyutu, bilim yapma ve bilimsel düşünmeye teşvik 

etmeyi kapsamaktadır. Bu boyut, gözlem, ölçme, sınıflandırma, çıkarım, veri 

kaydetme ve analizi, iletişim yollarını kullanarak bilimsel süreçleri ve metotları 

kullanmayı da kapsamaktadır.  

Bilim okuryazarı bireyin bilimsel araştırmayı öğrenmesi gereken süreçler bu 

boyutta ele alınmaktadır.  

Bilgiye ulaştıran bilim boyutu, bilimsel bilginin oluşumunda ve bilim 

insanlarının çalışmasında, düşünme, irdeleme ve yansıtma üzerinde durmaktadır. Bu 

boyutta bilim yapılarak bilimsel bilgi oluşturulması için gereken entelektüel boyut 

vurgulanmaktadır. Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını bilmek de bu boyutun 

kapsamındadır. 

Bilim, teknoloji ve toplumun etkileşimi boyutu ise, bilim, teknoloji ve toplum 

arasındaki karşılıklı etkileşimi ve bilimin toplumdaki etkisini anlamalarını 

kapsamaktadır. Bu boyut bireylerin bilim, teknoloji ve toplum arasındaki 

etkileşimleri çok yönlü irdeleyerek, bilimsel ve teknolojik konularda eğitimli kararlar 

almaları gerektiğini vurgulamaktadır(Bağcı-Kılıç ve diğ:2008). Bilim 

okuryazarlığının bu dört boyutu, Fen ve Teknoloji Programı’nda belirtilen yedi 

boyutla karşılaştırıldığında benzer oldukları görülmektedir. 

Bunlara dayalı olarak “bilim okuryazarı” olan birey; bilimin ve bilimsel 

bilginin doğasını anlar, temel fen, kavram, ilke, yasa ve kuramları anlar ve bunları 

uygun şekilde kullanır; problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreç 

becerilerini kullanır; fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre 

arasındaki etkileşimleri anlar; bilimsel ve teknik psikomotor beceriler geliştirir; 

bilimsel tutum ve değerlere sahip olduğunu gösterir(MEB, 2005). 
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Bu durumda geleneksel bilim öğretiminde olduğu gibi bilimsel bilgileri 

sunarak öğretmekle bilim okuryazarı bireyler yetiştirilemeyecektir. Bilimsel 

düşünceyi geliştirmeleri, bilimsel süreci uygulayabilmeleri ve bilimi tanıyabilmeleri 

için bilimsel süreç becerileri diye adlandırılan becerileri geliştirmeleri gerekir(Bağcı-

Kılıç, 2006). 

Yapılan araştırmalara göre bir insanın beyin gelişimi okulöncesi yıllarda en 

üst düzeye ulaşmaktadır. Bu çağlardaki çocuklar tıpkı bir bilim insanı gibi 

çevresindeki her olaya ve her cisme karşı duyarlıdır. Onlar dünya hakkında sürekli 

soru sorarlar, cisim ve eşyaları ellerine alarak özelliklerini anlamaya çalışırlar. Bu 

nedenle bir çocuğa bilimsel düşüncenin kavratılmasına okulöncesi dönemden 

başlanmalı ve daha ileriki eğitim kademelerinde devam edilmelidir. Bilimsel 

düşünme belli bir disiplini gerektirir. Bu da ancak bilimin doğasını ve bilimsel 

bilginin nasıl oluşup geliştiğinin öğrenilmesi ile mümkündür. Fen eğitiminin en 

önemli amaçlarından birisi bu olmalı ve bilimsel okuryazar bireylerin yetiştirilmesi 

için özel çaba gösterilmelidir. Bilimsel okur yazar bireyler yetiştirebilmek öncelikle 

iyi hazırlanmış öğretim programları ve çağdaş bilim anlayışına sahip öğretmenler ile 

sağlanabilir(Doğan ve diğ: 2009).  

Bir bireyin bilim okuryazarı olabilmesi için üç alanda yeterli olması gerekir. 

Bu yeterlilikler bilim içeriği(temel fen kavramları) hakkında bilgi sahibi olma, 

bilimin doğasını anlama ve bilim-teknoloji-toplum arasında ilişki kurmaktır. Bilimin 

doğasını anlamak, temel fen kavramalarını ve bilim-teknoloji-toplum ilişkisini 

anlamayı kolaylaştıracağından, bilim okuryazarı olmayı da destekler(Nuhoğlu, 

2013). 

Öğretmenlerin meslek hayatına başladığında hiç unutmaması gereken ilke; 

bilimsel okur-yazarlık, kritik düşünebilme yeteneğine sahip olma, fen bilimine karşı 

pozitif bir tutum sergileme ve fen alanında sağlam bir bilgi altyapısı oluşturmanın 

temelleri erken çocukluk dönemine dayanmaktadır(Genç-Kumtepe,  2011). Harlen 

(1999), bilimsel süreç becerilerini öğrencilerin kazanması gerektiğini çünkü bu 

becerilerin bilimsel okuryazarlık için son derece önemli olduğunu belirtmektedir.  
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Fen bilimleri eğitiminde öncelikle öğrencilerin bilimsel okur yazar olmaları 

(Scientific Literacy), en önemli amaçlar arasında gösterilmektedir. Bu okur 

yazarlığın gerçekleşebilmesi için öğrencilerin fen bilimlerine karsı pozitif tutumlara 

sahip olmaları gerekmektedir. Bilimsel okur yazarlığın bir parçası da öğrencilerin ve 

bir çok zaman öğretmenlerin bilimin doğasını iyi bir şekilde kavramadan geçtiği 

unutulmamalıdır. Bu sebeple örgün eğitimin hemen hemen her kademesinde 

öğrenciler bilimsel anlamda okur yazar, bilime karsı pozitif tutumlara sahip ve 

bilimin doğasını anlamış birer birey olmalıdırlar ve bu eğitimin amaçları arasında 

öncelikli bir yer teşkil etmelidir(Türkmen ve Yalçın, 2001). 

Çağdaş bilim anlayışına göre bilim ve bilimsel bilgi değişebilir bir özelliğe 

sahiptir. Bilimsel bilgi gözlem ve deneylerden elde edilen kanıtlara dayanır ve 

kısmen bilim insanlarının hayal gücünün ve yaratıcılığının ürünüdür. Bilim ve 

bilimsel bilgi üretildikleri toplumun sosyal ve kültürel yapısını etkiler. Bu açıdan 

bakıldığında bilim insanları da yetiştikleri ve içinde yaşadıkları toplumun sosyal ve 

kültürel değerinden etkilendikleri için ürettikleri bilimsel bilgi öznel bir yapıya 

sahiptir. Ayrıca bilimsel bilgi türlerinden olan gözlemler ve çıkarımlar arasındaki 

ilişki de teoriler ve kanunlar arasındaki ilişki gibi geleneksel ve çağdaş bilim 

anlayışlarına göre farklı şekillerde açıklanmaktadır. Bilim felsefesi, tarihi ve eğitimi 

ile uğraşan araştırmacılar tarafından çağdaş bilim anlayışı olarak ortaya konulan bu 

ifadeler “bilimin ve bilimsel bilginin doğası” başlığı altında ele 

alınmaktadır(Yalçınoğlu, 2011). 

 

1.3. Bilimin Doğası 

Bilimin doğası; bilimsel bilginin ve bilim insanlarının karakteristik 

özelliklerini bilimsel yayınları, toplumun bilimi, bilimin toplumu, nasıl etkilediği 

gibi konuları içermektedir. Einstain’in 1933 yılındaki “eğer bilim insanlarının nasıl 

çalıştıklarını bilmek istiyorsanız, bilim insanlarının sözlerini dinleyin, dikkatinizi 

onların çalışmalarına veriniz”, ifadesini kullanmıştır. Birden fazla bakış açısı ile 
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bilimin doğasının, bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığına bakılması ile 

anlaşılabileceği ifade edilmektedir(akt:Demirbaş ve Balcı, 2013). 

İnsanlık tarihi boyunca fiziksel, biyolojik, psikolojik ve sosyal Dünya 

hakkında birbiri ile bağlantılı ve geçerli birçok fikir üretilmiştir. Bu fikirler insanı ve 

çevresini anlamada nesillere öncülük etmiştir. Bu fikirleri üretmek için kullanılan 

yollardan bazıları gözlem yapmak, akıl yürütmek, deney yapmak ve üretilen bilginin 

geçerliliğini kontrol etmektir. Bu yollar bilimin doğasına ait temel özellikleri 

kapsarlar ve bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden farkını ortaya 

koyarlar(Yalçınoğlu, 2011). 

Öğretmenler bilimin ve bilimsel bilginin doğası ile ilgili, öğrencilere uygun 

şekilde rehberlik ederek onları bilimsel girişimler “ proje yapmak, yarışmalara 

katılmak” için yönlendirmelidirler. Öğrenciler ne kadar çok bilimsel girişimlerde 

bulunurlarsa o kadar çok düşünmeye vakit ayıracakları için, karşılaştıkları toplumsal 

ve bilimsel olayları da bilimsel düşünceyle yaklaşarak değerlendirecektir. Eğer 

öğretmenler fen etkinliklerinde “bilimin doğasını bilimsel bilginin nasıl 

oluşturulduğu ve geliştiği” konusunda öğrencileri bilinçlendirirlerse onların bilimsel 

düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunacaklardır (Doğan ve diğ. 2009) . 

    Bu gerekçeler ışığında Bilimin doğası ile ilgili 7 tane unsur belirlenmiştir. 

1- Bilimsel Bilginin Değişebilir Doğası 

2- Bilimsel Bilgi Deney ve Gözlemlerden Elde Edilmiş Delillere Dayanır 

3- Öznellik 

4- Bilimsel Bilginin Yaratıcı Doğası 

5- Bilimsel Bilginin Sosyal ve Kültürel Yapısı 

6- Gözlemler, Çıkarımlar ve Bilimde Teorik Başlıklar 

7- Bilimsel Teoriler ve Kanunlar 

1.Bilimsel Bilginin Değişebilir Doğası 
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Bilimsel Bilgi yeni gözlemler ve var olan gözlemlerin yorumlanması ile 

değişebilir. Bilimsel bilgi güvenilir ve uzun süreli olmasına rağmen tam doğru yada 

kesin değildir. Bilim ve Bilimsel Bilgi içerisinde bulunduğu toplumun kültürel ve 

sosyal yapısından etkilenerek oluştuğu için bunlardaki değişiklik de bilimi etkiler( 

Doğan ve dig, 2009) 

Bilimsel bilgiler teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde yenileri ile 

değiştirilebilir ya da yeniden yorumlanabilir. Bilimsel bilginin kesin ve değişmez 

olduğuna dair yaygın bir kanı vardır. Birçok insan bilim insanları tarafından üretilen 

bilginin sabit ve durağan olduğunu düşünür. Bu oldukça yanlış bir algıdır. Lederman 

(2007) Bilimsel bilginin hiçbir zaman mutlak ya da kesin olmadığını ifade eder. 

Bütün bilimsel bilgi türleri (olgu, kanun, teori vb.) değişmeye açıktır. Bilimsel 

iddialar, hipotezler, kanunlar ve teoriler özellikle teknolojik gelişmeler sonucu elde 

edilen yeni veriler sayesinde ya da var olan verilerin yeni teknolojilerin sağladığı 

olanaklarla yeniden yorumlanmasıyla değişebilirler (akt:Yalçınoğlu, 2011) .  

Peki, eğer bilimde kesinlik söz konusu değilse, bilimsel bilgi ne kadar 

güvenilirdir. Bilim insanları Dünya ve işleyişine dair güvenli ve nihai gerçeğe 

ulaşmanın hiçbir zaman mümkün olmadığını fakat giderek kesinliği artan tahminlere 

ulaşmanın mümkün olduğunu kabul ederler. Güvenli ve nihai gerçeğe ulaşma çabası 

bilim sürecinin bir parçası olarak kabul edilmemekle beraber, bilimsel bilgilerin 

büyük çoğunluğu süreklidir. Fikirlerin güçlü yapılandırmalar halinde yaşamını 

devam ettirebilmesi ve daha tutarlı bir hale gelebilmesi ve çoğunlukça kabul edilmesi 

için tamamen reddedilme yerine değiştirilmesi bilimin doğasında vardır. Devamlılık 

ve süreklilik de değişim gibi bilimin karakteristik özellikleridir. Bilimsel bilginin 

güvenirliği de geçerliliği (deneyselliğe açık oluşu) kadar kabul görür(Yalçınoğlu, 

2011). 

2. Bilimsel Bilgi Deney ve Gözlemlerden Elde Edilmiş Delillere Dayanır 

Bilimsel bilgi doğanın gözlenmesi ve yapılan deneyler sonucunda elde edilen 

veriler bilim insanlarının teorik süzgeçlerinden geçirilerek ve kısmen yaratıcılık ve 
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hayal güçlerinden etkilenerek yorumlanarak geçerli bilimsel iddialar ileri 

sürülür(AAAS.,1990).  

Bilim insanları bilimsel bilginin elde edilmesinde deneysel çalışmalardan 

destek alırlar. Bilimsel bilginin ortaya çıkışı bazen tesadüfen (x ışınlarının keşfi) 

ortaya çıkarken, bazen Mendel’ in çalışmaları gibi uzun yıllar sürebilir(Doğan ve 

dig., 2009). 

Bilimsel bilgi kanıt talep eder. Bu özellik bilimsel bilgiyi sağduyudan, 

inançtan ve kişisel beğenilerden ayırır. Lederman (2007)’e göre, bir kişinin belli bir 

görüşe ya da dine inanması için bilimsel bir takım verilere sahip olması 

gerekmeyebilir ancak söz konusu olan bilimsel bir bilgi ise veriler olmadan bilimsel 

bilginin geçerliği ve güvenirliği sağlanamaz. Bilimsel bilgi doğanın gözlenmesi ve 

yapılan deneyler sonucunda elde edilen verilere dayanır(akt:Yalçınoğlu, 2011). 

3. Bilimsel bilginin öznel doğası 

Bilim, bugüne kadar kabul edilen bilimsel teori ve kanunlardan etkilenerek 

ilerlemiştir. Elde edilen verilerin görüşülmesi, araştırılması, sorularının gelişmesi, 

günlük teorilerin yeniden süzgeçten geçirilmesi, bilimsel bilginin değişmesi, bilimin 

ilerlemesine katkıda bulunur. İlk elden elde edilen kanıtlar yeni bilgilerin bakış açısı 

ile incelendiğinde bilimin tutarlı olması ve ilerlemesi için bilimde değişikliğe yol 

açar. Bilim insanının öznelliği yani kişisel değerleri, bakış açısı, inançları, ve önceki 

tecrübeleri çalışmalarını nasıl ve ne şekilde idare edeceğini belirler(Demirbaş ve 

Balcı, 2013; Doğan ve diğ, 2009). 

Bilimsel çalışmalar bilim insanlarının ilgilerine, deneyimlerine ve 

eğitimlerine bağlı olarak şekillenirler. Bilimsel bilgi öznel ya da teori tabanlıdır. 

Bilim insanlarının teorik bağlılıkları, inançları, önceki bilgileri, eğitimleri, 

deneyimleri ve beklentileri yaptıkları işi etkiler. Bütün bu donanım ve tecrübeler 

bilim insanının üzerinde çalıştığı problemi, araştırma yöntemini, neyi gözlemlediğini 

ya da gözlemlemediğini ve bu gözlemleri nasıl anlamlandırdığını etkileyen bir bakış 

açısı oluşturur. Bilimsel bilginin üretilmesinde rol alan öznellik bu bakış açısından 

yada yaratıcılıktan doğar(Yalçınoğlu, 2011).  
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4. Bilimsel Bilginin Yaratıcı Doğası 

Bilimsel bilgi, insan hayali ve doğadaki olayların mantıklı nedenlerinin 

araştırılması ile yaratılır. Bu yaratılış, doğanın gözlemlenmesine ve bu gözlemlerin 

yorumlanmasına dayanır. Bilimsel bilginin üretilmesi, gelişmesi doğanın 

gözlenmesinin yanında insan hayali ve yaratıcılığını da içerir. Bilim, yaygın inanışın 

aksine cansız, tamamen makul ve sıralı aktiviteler değildir. Bilimin içerdiği 

açıklamalar icatlar, ve teorik konular bilim insanlarının kişisel yaratıcılığı sonucu 

yapılır(Demirbaş ve Balcı, 2013). 

Bilimde çığır açan fikirler yaratıcılığı yüksek ve hayal gücü geniş bilim 

insanlarının ürünleridir. Bilimsel bilgi doğal dünyaya ait olguların gözlemlenmesi 

sonucu oluşturulmuş olsa da yine de insana özgü hayal gücü ve yaratıcılık unsurları 

da içerir. Yaygın inancın tersine bilim tamamen hayattan kopuk, rasyonel ve sıralı bir 

etkinlik değildir. Bilim açıklamaların keşfedilmesini içeren ve bilim insanlarının 

yaratıcılıklarına ihtiyaç duyulan bir süreci içerir (Yalçınoğlu, 2011). 

5.Bilimsel Bilginin Sosyal ve Kültürel doğası 

Bilim üretildiği toplumun ve dönemin sosyal ve kültürel değerlerinden 

etkilenir. Bir insan faaliyeti olarak bilim insanlarınında bir parçası olduğu geniş bir 

kültürel yapının içerisinde gerçekleştirilir. Bilim içinde yapıldığı kültürün çeşitli 

öğelerini ve entelektüel katmanlarını etkilerken aynı zamanda bunlardan da etkilenir. 

Kültürün bu öğeleri arasında sosyal yapı, güç odakları, politika, sosyo ekonomik 

etmenler, felsefe ve din sayılabilir, ancak bu faktörler onun ilerlemesini 

sınırlamaz(Demirbaş ve Balcı, 2013;Yalçınoğlu, 2011; Doğan ve diğ: 2009).  

Bilimsel çalışmalar dünyadaki her ulustan birçok insanın kişisel çabalarının 

ürünüdür. Farklı etnik ve ulusal kimliklere sahip bir çok bilim insanı bilimle 

uğraşmaktadır. Bireysel çalışmalar da olsa bilimsel bilgi üretimi süreci farklı sosyal 

değerlerin ve bakış açılarının birleştiği sosyal bir süreçtir. Bilimsel çalışmalar 

üretildikleri dönemin sosyal ve kültürel yapısından izler taşırlar (Yalçınoğlu,2011). 
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6. Gözlemler, Çıkarımlar ve Bilimde Teorik Başlıklar  

Bilim gözlemlere ve bu gözlemlerden elde edilen çıkarımlara bağlıdır. 

Gözlemler insan duyuları ile ya da çeşitli araçların yardımıyla elde edilir. Çıkarımlar 

ise bu gözlemlerin yorumlarıdır. Bugünkü bilimin ve bilim insanının bakış açısına 

gözlemler ve çıkarımlar rehberlik eder. Çok yönlü bakış açısı ve yorumlar 

gözlemlerin geçerli olması için katkıda bulunur. Doğrudan duyularla elde edilen 

gözlemler doğal olgular hakkındaki durumlarda bazen yanıltıcı olabilir(Demirbaş ve 

Balcı, 2013). 

Bilimsel bilgi doğanın gözlenmesi ve yapılan deneyler sonucunda elde edilen 

verilere dayanır. Gözlem ve deney sonucunda elde edilen veriler bilim insanlarının 

teorik süzgeçlerinden geçirilerek ve kısmen yaratıcılık ve hayal güçlerinden 

etkilenerek yorumlanarak geçerli bilimsel iddialar ileri sürülür(AAAS, 1990). 

Bilimin doğası söz konusu olduğunda öncelikle gözlem ve çıkarım arasındaki 

önemli farkın anlaşılması gerekir. Gözlemler doğal olgulara ait duyu organları ya da 

duyu organlarının uzantıları ile doğrudan elde edilen ve birden fazla gözlemcinin 

üzerinde fikir birliğine vardıkları tanımlayıcı ifadelerdir. Öte yandan, çıkarımlar 

duyuların ve duyu organları ile elde edilen bilgilerin ötesindedir(Yalçınoğlu, 2011). 

7.Bilimsel Teoriler ve Kanunlar 

Teoriler ve kanunlar farklı bilimsel bilgilerdir.  Kanunlar, doğadaki olguların 

algılanan ya da gözlenen ilişkilerinin tanımlanmasıdır. Teori,  doğal olgular 

arasındaki ilişkinin mekaniksel açıklamalarından sonuç çıkarımlarıdır(Demirbaş ve 

Balcı, 2013). 

Bilimsel kanunlar ve bilimsel teoriler birçok araştırma tarafından 

desteklenerek bilimin ürettiği geçerli bilgi türleridir. Lederman (2007)’e göre 

kanunlar ve teoriler farklı özelliklere sahiptirler ve birbirlerine dönüşmezler. Gözlem 

ve çıkarım arasındakine benzer bir farkta bilimsel teoriler ve kanunlar arasında 

bulunmaktadır. Teori ve kanun arasında genellikle basit ve hiyerarşik bir ilişki 

olduğu düşünülür. Teorilerin onları destekleyen verilerin artmasıyla bir gün kanuna 

dönüşeceğine dair yaygın bir kanı vardır. Bu kanı bilimsel yasaların teorilerden daha 
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üstün ve kapsamlı olduğunu ifade eden bir başka yanılgıya da yol açmaktadır. 

Bilimsel teoriler ve kanunlar hakkındaki bu iki inançta yanlıştır. Bilimsel teoriler ve 

kanunlar farklı yapıda bilimsel bilgilerdir. Biri diğerine dönüşmez. Bilimsel kanunlar 

gözlenebilen olgular arasındaki ilişkileri açıklayan ifadeler ya da tanımlamalardır 

(akt:Demirbaş ve Balcı, 2013). 

Görüldüğü gibi; Bilimin doğası geniş bir yelpazeyi içine almaktadır. Bilim 

insanlarından bilimsel süreç yada metotlara kadar farklı açılardan bilimin doğası 

tanımlanabilmektedir. Bilimin doğası ile ilgili. Bilimsel metot, bilimin nasıl yapıldığı 

gibi noktalar ele alındığında bilim insanlarının bilimsel süreç becerileri ile bilim  

yaptıkları söylenebilir(Demirbaş ve Balcı, 2013). 

 

1.4. Bilimin Doğası Öğretimi 

Bilimin doğası öğretiminin en temel hedeflerinden biri, öğrencilerin bilimin 

doğasının özelliklerini doğru olarak kavramalarına yardımcı olmaktır. Literatür 

incelendiğinde, bilimin doğasının öğretiminde kullanılan farklı yaklaşımlardan 

bahsedilmektedir. 

Tarihsel Yaklaşım; Bilimin tarihi ve felsefesi hakkında bilgi sahibi olmak 

bilimin doğasını anlamayı kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Bilim tarihinin 

öğretilmesi öğrencileri daha derin düşünmeye sevk eder, sorgulama ve tartışma 

becerisi kazandırır (Nuhoğlu,2013). 

Dolaylı Yaklaşım: Mc Comas(1993)’e göre, bu yaklaşımda, “öğrenciler 

araştırma, sorgulama veya bilimsel süreç becerileri odaklı bilimsel etkinliklerin 

içinde bizzat yer aldığında, bilimin doğası hakkındaki düşünceleri de kendiliğinden 

gelişir” düşüncesi hakimdir.  Bilimin doğasının yaparak ve yaşayarak öğrenilmesi  

gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak yaparak ve yaşayarak bilimin doğası öğretilirken 

bilimin doğasının bazı  özel yönleri hakkında tartışmalara odaklanılmadığında 

öğretimin sınırlı olacağı da  öne sürülmektedir. Yanı sıra , Abd-El-Khalick ve 

Lederman (2000), dolaylı yaklaşımla öğrencilerin bilime yönelik tutumlarını olumlu 

yönde etkilediğini öne sürmektedir (akt:Nuhoğlu, 2013) 
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 Açık Düşündürücü Yaklaşım: Bu yaklaşım ile bilimin doğasını öğrenen 

öğrencilerin, günlük hayattaki deneyimlerini bilimin doğası bağlamında “düşünme ve 

sorgulama, kendi öğrendikleri ile bilim insanlarının çalışmaları arasında bağlantı 

kurma becerileri gelişir. Sorgulayıcı araştırmaya dayalı öğrenme-öğretme süreci 

dahilinde “gözlem yapma, soru sorma, araştırma yapma, veri toplama, elde edilen 

verileri analiz etme ve yorumlama, olaylar hakkında tahminde bulunma ve sonuç 

çıkarma” gibi bilimsel süreç becerileri kullanılır(Nuhoğlu, 2013). 

Bilim okuryazarı bir birey, temel fen kavram, prensip, kanun ve terimlerini ve 

bunları uygun şekilde kullanmayı bilir, bilimsel gelişmeleri takip eder bilimin nasıl 

geliştiğini merak eder, problemleri tanımlarken ve alternatif çözüm yolları önerirken 

bilimsel süreç becerilerini kullanır, bilimin teknolojik ve çevre ile ilişkisini anlar ve 

topluma etkilerinin bilincindedir. Bilim okuryazarlığının temelinde bilimin doğası 

vardır.  

Bilimin doğasına yönelik araştırmalar incelendiğinde, bilimin doğasının 

öğretiminde üç farklı yetersizlik üzerinde odaklanılmaktadır. Öğretmenlerin, 

öğrencilerin ve fen öğretim programlarının yetersizliği. Ancak en önemli yetersizlik 

kaynağı olarak öğretmenler görülmektedir(Lederman, 1992: akt. Nuhoğlu, 2013).  

Bunun yanında Brickhouse(1992) yaptığı  araştırmaya göre, öğretmenlerin bilimin 

doğasını doğru bir şekilde uygulaması ve öğrencilerin bilime karşı olumlu tutum 

geliştirmelerini sağlaması durumunda öğrencilerin fen derslerindeki başarıları 

artmaktadır(akt:Nuhoğlu, 2013). Bu nedenle bir çok araştırmacı öğretmenlerin 

bilimin doğasının anlaşılmasında ve öğrencilerin başarılarının artmasında önemli bir 

etken olduğunu düşünerek araştırmalarında öğretmenlere odaklanmaktadır.  

Görüldüğü gibi bilimsel okuryazar olmada, bilimin doğası unsurlarını 

kavramak önemlidir. Bilimin doğası unsurları ise, bilimsel süreç becerilerinin aktif 

kullanımı ile daha etkin  kavranabilecektir.   

 

2. OKULÖNCESİ DÖNEM VE BİLİM EĞİTİMİ 

2.1. Okulöncesi Dönemde  Bilim Eğitiminin  Kuramsal  Temelleri 
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Bilimle ilgili temel kavramlar bebeklikte başlar ve okulöncesi dönemde 

gelişerek olgunlaşır. Bu gelişmenin ne zaman ve nasıl olduğuna ilişkin anlayışımızın 

önemli bir bölümü, Jean Piaget ve Lev Vygotsky’nin (Kamii ve De Vries1978 ve 

Osborn ve Freyberg1985; De Viries And Kholberg 1987/1990; Driver et al. 1985), 

kavram gelişimi teorilerine dayalı araştırmalarına dayanmaktadır ve bu teori; 

yapılandırmacı yaklaşımın ortaya çıkmasında etkili olmuştur(akt: Lind, 1999). 

Öğrenme kuramları arasında şuan en etkili olarak “yapılandırmacılık” 

gelmektedir. Küçük çocukların  bilgiyi inşa etmede başkaları tarafından doğru 

cevabın söylenmesinin aksine kendi etkinliği aracılığı ile bilgiyi inşa etmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Çocuklar, nesneleri işlemek, sonuçları gözlemek ve tahmin etmek, 

duymak ve dilini kullanmak ve yetişkin ile birlikte fikirlerini geliştirmek için 

işbirliğine teşvik edilmektedir. Çocuğun kendi motivasyonu, öğrenme sürecini 

şekillendirmesinde önemlidir. Çocukların geçici anlayış hataları olmasına rağmen, 

yetişkinlerin çocuğu öğrenmeye teşvik etmesi ve düşünme için çocuğun 

yeteneklerine güvenmesi önemlidir. Burada ifade edilmek istenen; anlamlı macera 

dolu bir keşif ortamı ve tüm bu eylemlerin angarya ya da monoton bir öğrenmeye 

dönüştürülmeden zevkli anlamlı ve maceralı, başkaları ile iletişim içinde ve keşif 

ortamının yaşanmasının önemli olduğudur (Bowman, 1999). 

Bilim içerik ve bilimsel kapasite ile ilgili olarak, Piaget’in(1969) gelişim 

evrelerinin, bilim öğretme ve öğrenmeye önemli katkı koyduğu kabul edilse de, 

küçük çocuklar için bilim müfredatı ve deneyimlerini tasarlarken, eğitimciler ve 

müfredat geliştiriciler her zaman dikkatle bu aşamaları takip etmemektedir. Oysa 

çocukların bilimi öğrenmeleri ve bilimsel okuryazar olmalarını istiyorsak 

eğitimcilerin farklı gelişim aşamalarında çocukların bilişsel kapasitelerine uygun 

bilim içerik ve deneyimlerini seçmeleri gerekir(Lind, 1999). 

Piaget; çocukların yetişkinlerden farklı düşündüklerini kabul edip, onlarında 

etkin birer kuram geliştirici olduklarını ve kendi yarattıkları bu kuramları sınayarak 

bilgileri yapılandırdıklarını anlamamız gerektiği yönündedir. Piaget ayrıca, 

çocukların sorulara, olay ve olgulara ilişkin yorumlarını tamamıyla anlamadan 
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sadece doğru ya da yanlış biçimde değerlendirme yapmanın çocukların öğrenme 

sürecinde yeni bilgiler üretmelerini ve mevcut bilgilerini sınamalarını 

engelleyebileceğine işaret etmektedir. Çocukların kuramları onların gözlemleri ve 

bilgileriyle sınırlıdır. Yani bu yorumlar mantıklı olsalar bile eksik veya yanlış 

olabilirler. Çocuklar, sahip oldukları temel bilgi eksiklikleri, gözlem yetersizlikleri, 

olguları yanlış veya eksik kavrama, yeterli deneysel ortamlara sahip olamama gibi 

nedenlerden dolayı da bize alışılmadık yanıtlar verebilirler. Diğer bir deyişle, 

çocuklar sınanan olgular için bilimsel olarak doğrulanmamış açıklamalar ve/veya 

kavram yanılgıları yapabilirler(Genç-Kumtepe, 2011). 

Piaget tarafından tanımlanan okulöncesi ve ilköğretimin gelişimsel aşamaları 

göz önüne alındığında; dünya ile bilimsel ve matematiksel kavramlara bir çocuğun 

bakış açısının yetişkininki ile aynı olmadığı unutulmamalıdır. Küçük çocuklar 

olayları; kendi algı ve kendi perspektifinden bakarak gerçekleştirdiği 

deneyimlerinden oluşur. Bu deneyimler esnasında yanılgılar ortaya çıkabilir. 

Öğretmenler bu durumda onların, düşünmelerini genişleterek dünyayı keşfetmelerine 

hazırlamalıdır. Ve bir sonraki gelişim aşaması için hazırlamalıdır. Kendi duyuları ile 

gözlemleme sınıflandırma, tahmin ve iletişim becerilerini kullanmalarını çocuklara 

öğreterek, çocuğun diğer bakış açılarını keşfetmesi sağlanmış olmalıdır(Lind, 1999). 

Yapılandırmacı kurama katkı koyan bir diğer kuramcı olan Vygotsky, 

toplumdaki yetişkinlerin çocukların bilişsel gelişimlerini istendik ve sistematik bir 

şekilde sağladıklarına inanır(sosyal yapılandırmacılık), yetişkinler çocukları anlamlı 

ve onları zihinsel açıdan güçlendirici aktivitelere koyar, böylece onlara bu aktiviteleri 

başarmaları konusunda yardım eder. Çocuklar için oyun, zaman kaybı değil, aksine 

çocuğun yetişkin dünyasına başarılı bir şekilde katılımını sağlayacak egzersizleri 

içerir(Silman ve Baysen, 2013).                                     

Vygotsky’e göre öğrenme tek başına yapılan bir etkinlik değildir. Öğrenme 

çocuğun çevresi ile etkileşimi sonucu oluşan bilgi ve beceriler olarak ifade edilir. 

Çocukta kavram gelişimi aktif bir süreçtir. Bu süreç çocukluğun erken dönemlerinde 

başlamakta ve kavram oluşumunun zihinsel temelleri ergenlik dönemimde 



37 
 
 
 
atılmaktadır. Diğer kavramların oluşumu gibi, fen kavramlarının oluşumu da 

çocuğun içinde bulunduğu çevrenin ona sunduğu olanaklar ve ondan beklenen ile 

sınırlıdır. Fen bilgisinde öğrenme, çevreden gelen uyarıcılar ve çocuğun algılama 

becerisine bağlıdır. Vygotsky’e göre çevrenin iyi düzenlenmesi, çocuğun bilişsel 

gelişimini doğrudan etkiler. İyi düzenlenmiş bir çevre çocuğun bilişsel gelişimini 

hızlandırır. İyi düzenlenmemiş bir çevre ise onun bilişsel gelişimini yavaşlatır. Fen 

kavramlarının öğretim ortamlarının düzenlenmesinde bu durum göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu nedenle okulöncesi fen eğitimi programları; çocuğun 

keşiflerde bulunabileceği süreçlere yer veren etkinlikler içerecek biçimde 

planlanmalıdır(Erdoğan, 2011). 

İleri ve daha başarılı kişilerin yardımı çocukların zor hedeflere ulaşmalarını 

sağlar. Vygotsky farklı iki beceriden bahseder. Birincisi çocuğun yardım almaksızın 

kendi başına başarabileceği en üst düzeyi ifade eden gerçek gelişim seviyesi iken, 

ikinci beceri ise çocuğun daha ileri seviyede bulunan bir kişinin yardımı ile 

ulaşabileceği en üst seviyeyi ifade eden potansiyel gelişim seviyesidir(Silman ve 

Baysen, 2013). 

Yapılandırmacılık ezberci yaklaşım yerine araştırmaya yönelik sürecin 

desteklendiği günümüz fen eğitiminde oldukça önemlidir(Lind, 1999). Eğitimde 

amaç, bu dünyaları bir birinin kopyası haline getirmek değil, kendi oluşumlarını 

gerçekleştirmelerine yardım etmek, olmalıdır. Bu nedenle yapılandırmacı   öğrenme, 

geleneksel-davranışçı öğrenmeden önemli ölçüde ayrılmaktadır(Uyanık-Balat, 2011). 

Bu bağlamda, okulöncesi eğitimde planlanacak bilim aktivitelerinin; 

geleneksel eğitimden uzak, çocuğun bilgiyi kendisinin inşa etmesine fırsat verecek 

şekilde yapılandırmacı süreçlere odaklanarak uygulanması önemlidir. 

 

2.2.Okulöncesi Eğitimde Bilim 

“Sciencing” kavramı ilk olarak Neuman(1972) tarafından okulöncesi 

çocuklarda fen çalışmalarına ilişkin kullanılmış bir kavramdır  ve Küçük çocuklar 

için “bilimle-fenle” ilgili etkinlikler için kullanılmıştır. Ellison ve Jenkins (2003) 



38 
 
 
 
göre “Sciencing” yeni bilimsel (fen ile ilgili) çalışmalar çocukların doğal merakını 

geliştirir ve gelecekteki keşiflerine öncülük eder (akt:Uyanık-Balat, 2011). 

Bu nedenle erken yaşta tüm çocukların bilimi öğrenmesi ve bilimsel 

okuryazar olma fırsatının verilmesi gerekir. Bu öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, 

bilim araştırma ve keşif temelli deneyimleri tanıtmaya erken yaşlarda çocuklara 

başlatılmalıdır. Günümüzde her zamankinden fazla okulöncesi düzeyinde ve 

devamında ilköğretim düzeyinde aktif bir şekilde bilim öğretme ve öğrenme 

çalışmalarının gerektiği konusunda bir birlik vardır. Bugüne kadar gerçekleri 

ezberleme şeklinde bir uygulama izlenirken, günümüzde bilim; gerçekleri düşünme 

ve anlama yolu olarak karşımıza çıkmaktadır( Lind, 1999). 

Johnson (1999)’a göre okulöncesi eğitim sınıflarında bilim aktiviteleri 

genellikle ihmal edilmektedir.  Bunun nedeni  küçük yaştaki çocukların öğretmenleri 

için bilim eğitiminin aşırı şekilde zor olarak algılanmasıdır.  

Yapılandırmacı yaklaşım, eğitim sürecinin merkezine çocuğu yerleştirir. Bu 

yaklaşımda öğretmenin rolü gözlemci ve kolaylaştırıcıdır. Ancak Bilim  eğitimi uzun 

süre  otorite figürü olarak ve tüm doğru cevapları bilen biri olarak   öğretmen-

merkezli olmuştur. Kuşkusuz, böyle otorite merkezli, bir geleneksel bilim programı - 

öğretmen yönlendirmeli talimat içeren - küçük çocuklar için uygun değildir. Her 

düzeyde bilim eğitiminde iyi uygulamalar ve araştırma tabanlı bilim yaklaşımı, 

öğretmenin -otorite görüntüsünü azaltmaktadır (Johnson, 1999). Bu nedenle Küçük 

çocukların kendi doğal merak ve devam eden zihinsel gelişimini besleyen,  uyarıcı 

bilimsel müfredattan yararlanılması gerekir. Böyle bir müfredat yoluyla, çocuklar 

harika fikirlere sahip  olabilirler ve bu durum onların  sevinç içinde  keyifle bilim 

aktivitelerine katılmalarına fırsat verebilir 

Bilime yönelik olarak günümüzde hem içerik hem de hedef ve süreç 

açısından çeşitli değişim ve gelişimler yaşanmaktadır. Aşağıda Tablo 1’de 

okulöncesi dönemdeki çocuklara bilim öğretmede eski ve yeni anlayış 

karşılaştırılmıştır. 
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Tablo 1: Okulöncesi Dönemdeki Çocuklara Bilim Öğretmede Eski Ve Yeni 

Anlayışın Karşılaştırılması 

Okulöncesi bilim eğitiminde Geleneksel  yaklaşım Okulöncesi Bilim Eğitiminde Çağdaş Yaklaşım 
 Bilim Keşfedilmiş Bilgi Olarak Görülür.  Bilim Aktif Bir Keşfetme Faaliyeti Olarak 

Görülür.  

Öğretmen Otorite Olarak Görülür.  Öğretmen Rehber Olarak Görülür.  
Çalışma Alanları Öğretmen Tarafından Belirlenir.  Çalışma Alanları Çocukların İlgi Alanlarına 

Yönelik Olarak Belirlenir.  
Öğretim Ve Araştırma Faaliyetleri Büyük 
Gruplar İçerisinde Gerçekleştirilir.  

Öğretim Ve Araştırma Faaliyetleri Küçük 
Gruplar İçerisinde Ya Da Bireysel Olarak 
Gerçekleştirilir.  

Değerlendirmede Doğru Cevaplar Esas Alınır.  Değerlendirme Çoklu Kriterlere Göre Yapılır.  
İçerik, Çocukların Deneyimleriyle Bağlantılı 
Değildir.  

İçerik, Çocukların Deneyimleriyle Bağlantılıdır.  

Çalışma Alanı İçerisinde Önceden Belirlenmiş 
Parametreler Dikkate Alınır.  

Çalışmanın İçeriği Açık Uçludur.  

Veri Elde Etme Ve Verileri Kayıt Altına Alma 
Yöntemleri Tek Düzedir.  

Veri Elde Etme Ve Verileri Kayıt Altına Alma 
Yöntemleri Çok Çeşitlidir.  

Bilim Müfredatın Ayrı Bir Parçası Olarak 
Düşünülür.  

Bilim Diğer  Müfredat Alanları İle   İç İçe 
Geçmiş Durumdadır.  

Kaynak: Wilson (2008). Promoting The Development Of Scientific Thinking, Early Childhood News 

Bilim öğrenmede Temel kavram becerilerinin gelişimi; 

Herhangi bir bilim adamının yaptığı gibi, bilim öğretmek için en iyi yol, bilim 

yapmaktır. Bu, “araştırmayı yürütürken soru sorma, veri toplama, sonuç çıkarma” 

için tek yoldur. Çocuklar bu stratejileri en iyi okulda gerçekleştirilebilir. En iyi bilim 

öğretimi aktif uygulamalı, öğrenci merkezli araştırmalar ile gerçekleşebilir. 

Kavramlar bilginin yapıtaşlarıdır. İnsanların bilgileri organize ve katagorize  

etmesini sağlar. “Erken çocukluk dönemi; çocukların aktif olarak temel kavramları 

edinme ve temel süreç becerilerini öğrenme ile meşgul olmaları gereken bir 

zamandır. Öğretmenler; günlük faaliyetleri esnasında çocukları izleyerek, çeşitli 

gelişim aşamalarında onların, kavramları nasıl inşa ettiğini görebilir(çocuklar, 

sınıflarında, sayma, ölçüm çalışmaları yaparken). Bilimde kullanılan kavramlar, 

erken bebeklikten itibaren gelişerek büyür. Bebekler kendi duyuları ile dünyayı 

keşfetmeye başlarlar. Bunlar, dokunma, koku, duymak, ve tat almadır. Çocuklar 

büyük bir merak ile doğarlar ve çevrelerindeki dünya hakkında her şeyi bilmek 

isterler. Çocuklar okulöncesi eğitime başladıklarında ise keşif ve yeni durumlar ile 

ilgili ilk adımları gelişerek devam eder. Böylece çocuklar, sorularını cevaplamak için 
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organize etme ve temel kavramları uygulayarak başlar. Veri toplama; gözlem 

becerilerini, saymayı ve veri kaydını organize etmeyi gerekir. Örneğin okulöncesi 

eğitimde bir bilim araştırması için çocuklar, “tohumları kavanoza yerleştirebilir, her 

gün tohumları sulayarak gözlemleyebilir, bir grafik üzerinde kendi yorumlarını 

kaydedebilirler. Her çocuğun kendine ait bir grafiğinin olması önemlidir. Onlar 

filizlenene kadar her gün listelerine notlar alabilirler ve daha sonra cam 

kavanozlardaki tohumların ilk filizleri çıkıncaya kadar kaç gün geçtiğini sayabilirler. 

Her çocuğun grafiği diğer sınıf üyelerinin ki ile karıştırılabilir, iki grup karşılaştırma 

yaparak, karşılaştırma kavramını kullanabilirler( Lind,1999). 

 

Küçük Çocuklar Bilim Kavramlarını  Nasıl kazanırlar? 

Okulöncesi dönem sürecinde çocuklar, aktif bir şekilde temel bilimsel süreç 

becerilerini öğrenirler ve bu yolla temel kavramları yapılandırırlar. Çocuklar 

çevreleriyle aktif katılım içinde temel kavramları kazanır. Onlar çevrelerini aktif bir 

şekilde keşfederek kendi bilgilerini inşa edebilir. Charlesworth ve Lind(1985) ifade 

ettikleri gibi küçük çocuklar natüralist, gayri resmi ya da yarı yapılandırılmış olarak 

özel öğrenme deneyimleri yaşarlar. Bu deneyimler, aktiviteye ya da öğretmen ve 

çocuğa göre farklılık gösterse de, doğacı deneyimler, çocuğun seçim ve eylemi 

kontrol ettiği; informal deneyimler, çocuğun aktivitesini ve eylemi seçtiği; yarı 

yapılandırılmış deneyimler, ise yetişkininin bir noktada müdehale ettiği, çocuk için 

yetişkinin deneyim seçtiği ve çocuğun eylemlerine bazı yönler verdiği deneyimlerdir. 

Ancak bu deneyimlerin yaşanmasında, çocuk grupları arasında farklı kültürel gruplar 

arasında öğrenme farklılıklarının olabileceğinin de göz ardı edilememesi gerekir. Bu 

nedenle bilim içeriğinin geliştirilmesi gerekmektedir(akt:Lind, 1999). 

Doğacı deneyimler; çocukların günlük faaliyetleri kapsamında onlar 

tarafından kendiliğinden başlatılır. Bu deneyimler, sensörimotor dönemde çocuklar 

için öğrenmenin en önemli anahtarıdır. Doğacı deneyimler küçük çocuklarda olduğu 

gibi büyük çocukların  öğrenmeleri içinde değerli bir anahtardır.  
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İnformal öğrenme deneyimleri;çocukların doğal deneyimleri gibi öğretmen 

informal öğrenme deneyimlerini başlatabilir. Bu deneyimler önceden planlanmış 

değildir. Öğretmenin deneyimi ya da sezgisi veya her ikiside, deneyimlerin 

başlatılması gerektiğini belli eder. Örneğin çocuk bir sorunun çözümüne doğru yol 

almış olabilir, ama bir işaret ya da teşvike ihtiyacı olabilir.  Başka bir durumda 

öğretmenin bazı kavramları güçlendirmek için benzer bir deneyim başlatabilir.  

Yapılandırılmış öğrenme  deneyimleri; çok farklı durumlarda ortaya çıkabilen 

öğrenme deneyimleridir. Öğretmenler, küçük grup zamanlarında, büyük grup 

zamanlarında ve  uygun olan fırsatta yapılandırılmış öğrenme deneyimlerini içeren 

etkinlikler sunabilir. Örneğin öğretmen 4 yaşındaki melisanın saymaya ihtiyacı 

olduğuna karar verir ve melisa burada kaç tane araba engeli var? Diyerek deneyimi 

başlatır. Veya öğretmen çocuklara  farklı boyutlarda top gösterir ve toplar incelenir 

ve onların özelliklerini tartışmak için “bana en küçük topu bulun” vb. ile deneyimi 

sürüdür(Lind, 1999). 

 

Okulöncesi dönemde bilim(fen) matematik ortak özellikleri; 

Matematik ve fen içerik alanlarında “temel kavram ve süreç becerilerinde” 

doğal bir bütünleşme vardır. Temel matematik kavramları; karşılaştırma, 

sınıflandırma ve bilim problemlerine uygulanan ölçme olarak adlandırılan süreç 

becerileridir. 

Bu matematiksel kavramlar bazı bilim sorularını ölçmek için gereklidir. Diğer 

bilimsel süreç becerileri “gözlem, iletişim, çıkarım, hipotezin tanımlanması ve 

kontrol ise hem bilim, hem matematik sorularını çözmek için aynı derece önemli 

değişkenleridir. Örneğin; fizikte temel bir kavram olan rampa ilkesi düşünülerek; iki 

ayak genişliğinde kontropilaktan bir rampa hazırlanır(büyük blokları yasladığınızı 

varsayın) farklı büyüklük ve ağırlıktaki toplara numara verilir. İki top aynı anda 

yuvarlanırsa ne olur?, rampanın uzunluğu değişirse ne olur?, çocukların tahmin 

etmesi desteklenir. Soruların cevabını çocukların denemeleri, gözlemeleri ve 

keşfetmeleri desteklenir. Topun ağırlığı büyüklüğü, rampanın yüksekliği veya 
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uzunluğu ile diğer değişkenler, “hız ve mesafe” şartlarında farkındalık yarattığı 

gözlendiği bir süreç yaşanır. Bu örnekte çocuklar bilimsel süreç becerilerini 

kullanırken aynı zamanda “hız mesafe, yükseklik, uzunluk ve sayma" gibi 

matematiksel kavramları da kullanır(Lind, 1999).  

Çocuklar;  bloklar, su, kum ve manipulatif malzemelerle oynamalarının yanı 

sıra, dramatik oyun, yemek pişirme ve açıkhava etkinlikleri sırasındada matematik ve 

fen kavramlarını bilimsel süreç becerileri ile kazanabilirler. Onların günlük 

faaliyetlerinde matematik ve fen kavramlarını kazanabileceği onların gelecekteki 

öğrenmeleri içinde temel anlayış ve ilgi oluşturmaları için yardımcı olur( Lind, 

1999). 

 

2.3.Okulöncesi Eğitimde Bilimin Yeri Ve Önemi 

Bilimin amacı; bilimsel araştırma olarak bilinen bilimsel süreçler yoluyla 

doğal dünyayı anlamaktır(Worth, 2010). 

Ulusal Araştırma Konseyi NRC (National Research Council, 2012), Erken 

yaşta tüm çocukların çevrelerindeki dünyayı gözlemleyerek keşfetmek için büyük bir 

kapasite ve eğilimleri olduğunu vurgular.  Bunlar hayatlarının ilk yıllarında çocuklar 

arasında teşvik edildiğinde çocukların bilim öğrenmelerinde güçlü bir temel 

oluşturabilecektir. Ulusal Bilim Öğretmenleri Birliği NSTA (National Science 

Teachers Association), ilk yıllarda çocukların çevrelerindeki dünyayı keşfetmek için 

bilim uygulamalarının merak ve zevk içeren ortamlarda, erken yaşlardan itibaren 

başlamasının onların bilim öğrenme ilerlemesi için güçlü bir temel hazırlayacağını 

doğrulamaktadır. Bu deneyimlerin 3 yaşından itibaren okulöncesi eğitim yoluyla 

çocuklara yaşatılmasına odaklanılması gerektiğini belirtmektedir(NSTA, 2002). 

 Çocukların çevrelerindeki  dünyayı keşfederek  anlamaları için NSTA, 

aslında doğumdan itibaren küçük çocukların keşfedici bilim ile ilgili oyunlara aktif 

katılımının sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır. NSTA ortaokul ve liseye gitmek 

kadar, anaokulundan itibaren bilim öğrenmeye odaklanılmasının gerekliliğini 

belirtmektedir. 
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Mevcut araştırmalar küçük çocukların, araştırma  uygulamaları ile kavramsal 

öğrenme ve muhakeme etme becerisine sahip olduklarını göstermektedir(NRC, 2007; 

2012). 

Eğitimcilerde dahil olmak üzere bir çok yetişkin; ilk yıllarda bilimin çekirdek 

fikirlerini  uygulamalarla öğrenmek ve çocukların bilim becerilerini geliştirmeleri 

için fırsatlar ve deneyimler sağlama ve kavramsal anlayış oluşturmak için onların 

kapasitesini hafife alma  eğilimindedirler(NRC, 2007). Ve bu doğrultuda NSTA 

küçük çocukların ilköğretim okullarına sorunsuz geçişini kolaylaştırmak için bilim 

öğrenmelerinin desteklenmesini ifade etmektedir (NSTA, 2014).  

Ancak eğitimcilerde dahil olmak üzere, bir çok yetişkin ve aile, okulöncesi 

dönemde çocukların bilim öğrenme uygulamalarında, bilim becerilerini geliştirme ve 

kavramsal anlayış geliştirme kapasitelerinin yetersiz olduğu algısı vardır(NRC, 

2007). Ayrıca okulöncesi dönem çocuklarının bilim keşiflerini sürdürmeleri için 

uzun süre odaklanabileceğini tahmin edemezler. Oysa etkili bir bilim araştırmasında 

okulöncesi dönem çocukları uzun bir periyodda tek bir aktivitede veya sonrasında 

meşgul olabilirler. NSTA(2002) ilköğretim okullarına sorunsuz bir geçiş oluşturmak 

için okulöncesi eğitimde bilim öğrenmenin desteklenmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

NSTA, Çocukların gün içinde arkadaşları ile birlikte oyun yoluyla her gün bir 

çok deneyim yaşadıkları, Ancak öğretmenlerin çocukların bu deneyimlerini sorularla 

daha derin araştırmalara dönüştürmeleri ve çocukların bulgularını diğerleri ile 

tartışmaları için “iletişim ve veri yorumlama becerisi” bağlamında teşvik edici ortam 

yaratmaları gerektiği vurgulamaktadır. Ayrıca, dikkatlice hazırlanmış açık uçlu 

sorular ile araştırmaya dayalı bir ortam yaratılarak çocukların doğal ilgi ve 

yeteneklerine odaklanılması gerektiği belirtilmektedir. Küçük çocuklar için güvenli 

bir ortamda her gün araştırma temelli zengin bir keşif ortamı içeren bilimsel süreç 

becerilerinin kullanılacağı” kasıtlı oluşturulmuş fırsatlar sağlanmasını 

belirtmektedir(NSTA, 2014).  
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Okulöncesi dönem çocuklarının, doğal dünyayı anlamaya ve  keşfetmeye 

karşı büyük bir isteklilikleri vardır(Duschl, Schweingrube & Shouse 2007). Bilim 

materyalleri küçük çocuklar için bir çok öğrenme fırsatı sağlasa da, öğretmenlerin 

çocukların bu konudaki gelişimleri ile ilgili derin bir bilgi tabanına sahip olması ve 

onların bilimsel düşünme ve öğrenmelerini desteklemesi gerekir(Brenneman ve diğ., 

2009). 

Okulöncesi dönem çocukları için bilim; 

a) Bilim, çocukların erken öğrenmelerinin kritik bir parçasıdır. 

b) Bilim, çocukların doğal dünya hakkındaki merakını oyun ile gidermeleri için 

güçlü bir katalizördür. 

c) Bilim, uygun rehberlik ile bu doğal merak ve dünyayı anlama için gerekli 

temel olguları keşfetmek için yapacakları araştırma becerilerini 

kullanmalarına olanak sağlar. 

d) Bilim, erken dönemde çocukların birbirleri ile çalışmaları dahil olmak üzere 

diğer önemli becerilerini, büyük ve küçük motor kontrolü, dil ve erken 

matematiksel anlayışlarını geliştirmek ve kullanmak için zengin bir 

bağlamdır. 

e) Çocukların deneyimleri çok çeşitli olmasına rağmen, bilimsel düşüncenin 

destekleyici unsurlarını düzenleyerek akıl yürütmenin çok çeşitli yollarını 

kullanabilir(akt:Worth, 2010; Duschl ve diğ.,  2007). 

 

2.4. NSTA’nın (National Science Teachers Association ) Tanımladığı Okulöncesi 

Dönem Çocuklarının Bilim Öğrenmesindeki Temel Hedefler 

Ulusal Bilim Öğretmenleri Birliği(NSTA)2014’de okulöncesi dönem 

çocuklarının bilim öğrenmesindeki temel hedefleri belirleyerek yayınlamıştır. Bu 

hedeflerin okulöncesi eğitim öğretmenleri, uzmanlar, tarafından dikkate alınması 

önemle vurgulanmaktadır. 
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Çocuklar kavramsal düzeyde anlayış geliştirme ve bilim uygulamaları ile  

ilgilenme kapasitesine sahiptir;  

Mevcut kaynaklar küçük çocukların kavramsal öğrenme ve dünyanın nasıl 

çalıştığını araştırmak gibi, akıl ve sorgulama becerilerini kullanmada sağlam bir 

kapasiteye sahip olduklarını göstermektedir. Öğretmenler soru sorarak çocukların 

bilimsel inceleme sürecini başlatmasını sağlayabilir. Öğretmenler, uygun gelişimsel 

ortamlar sağlayarak  gündelik yaşamın bir parçası olarak çocukların bilimsel süreci 

yaşamalarını destekleyebilir. Bu becer ve yetenekler, bilimsel akıl geliştirmek için 

başlangıç noktası sağlayabilir. 

 

Öğretmenler okulöncesi dönem çocuklarının bilim öğrenmelerine yardımcı 

olmada merkez bir rol oynamaktadır; 

Öğretmenler, çocukların bilimsel keşifleri için uygun ortamı sağlayarak 

onların bilim öğrenmelerine katkı sağlayabilir. Çocukların gözlemlerine odaklanarak 

günlük yaşam ile ilgili zengin bilim deneyimleri yaşamalarını destekleyebilir. 

Öğretmenler çocukların oyunları aracılığı ile onların kendi deneyimleri ile kendi 

öğrenme girişimlerini destekleyebilirler. Öğretmenlerin çocuklardan aldıkları 

işaretlere bakarak onların merakını destekleyerek öğrenme deneyimlerini uyarlaması 

özellikle önemlidir. 

Okulöncesi dönem çocuklarının bilimi araştırma ve keşfetmelerinde birden 

fazla fırsat gerekir; 

Okul öncesi dönem çocuklarının soruşturma yoluyla bilim araştırma ve 

deneyim kazanmaları için birden fazla fırsat verildiğinde en iyi bilim anlayışını 

geliştirebilir. Örneğin: açık öğrenme alanları ile doğal çevrenin birleştirilmesi 

çocuklara fırsatlar sağlayabilir. İlgi çekici hayvanların, böceklerin, yaşam alanlarını 

incelemek, nasıl hareket ettiklerini keşfetmek, suyun akışını araştırmak, mevcut 

farklı dokuları tanımak, bir şeyler hakkında tahmin yapmak için fırsatlar 

sağlanmalıdır. Çocukların tüm bu deneyimleri Temel Bilimsel Süreç Becerilerini  
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kullanarak kazanmaya teşvik edilmesi onların bilimsel anlayış kazanmalarını 

destekleyecektir. 

Okulöncesi dönem çocuklarının “temel bilimsel süreç becerileri” formal ve 

informal bilgilerle geliştirilebilir; 

Okulöncesi eğitim kurumlarında bilgili öğretmenler tarafından eğitim 

programları vasıtası ile kasıtlı etkinlikler planlanarak formal eğitim sağlanabilir, 

materyaller ile doğal dünyayı keşfetmek, araştırmak için fırsatlar oluşturulabilir. 

Yanı sıra, bilim öğrenmede informal etkinliklerle çocuklara fırsatlar yaratılabilir. 

Yemek pişirme aktiviteleri, açık havada oyun veya toplumsal çevreyi gözlemleme 

gibi informal ortamda bilim öğrenme desteklenebilir.  

Okulöncesi dönem çocuklarının temel  bilimsel süreç becerileri zamana 

yayılarak geliştirilebilir; 

Etkili bilim anlayışının geliştirilmesi için küçük çocukların aynı konuya 

odaklanarak haftalar, aylar boyunca materyaller ve sohbetlerle etkileşimde 

bulunacağı fırsatları sürdürmek gerekir. Örneğin, birkaç hafta boyunca ışık ve gölge 

kavramını araştıran gözlemler ve tahminler üzerine inşa edilmiş çok sayıda 

aktiviteler ile çocukların tekrar tekrar inceleme yapma fırsatı yaratılabilir. 

Okulöncesi dönem çocukları deneyimsel öğrenme yaparak bilimsel süreç 

becerilerini öğrenmeyi geliştirebilir; 

Bilimsel aktiviteler çocukların soru sormasına keşfetmesine araştırmasına 

malzemeleri işleyerek bilgiyi oluşturmasına izin verir(NTSA, 2014). 

 

2.5. Okulöncesi Eğitimde Çocukların Bilimi Öğrenmesi 

 

Bilim ve çocuklar arasında doğal bir uyum vardır. Çocuklarla zaman geçiren 

herkes, onların kendi duyularını kullanarak araştırma yapmaya meraklı ve motive 

olduğunu bilir. Çocuklar, veri toplamak, ilişki aramak, yeni deneyimler edinmek ve 
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dünyayı açıklamak için teoriler üretmek, gözlem ve araştırma yapmak gibi “bilimsel 

süreç becerilerini” kullanmada genç bilim adamı gibidirler. Fiziksel bilimler, yaşam 

bilimleri ve dünya  bilimleri konuları, çocukların zengin araştırmalar yapmalari için 

içeriğin yanısıra, matematik, dil ve okuryazarlık etki alanları arasında entegre 

öğrenme için bir bağlam sağlar. 

Su, yapı ve doğa araştırmaları onların daha sonraki bilim öğrenmeleri için 

temel sağlayacak “büyük fikirleri” çocuklara tanıtır. Çocukların erken deneyimleri 

bilişsel gelişim ve öğrenmelerinde önemli bir rol oynar. Bilim aktiviteleri, çocuğun 

keşifleri için bir firsat dünyasi sunar. Yanısıra keşiflerle çocuk gözlemlerini yansıtır. 

Ve bu beyin gelişimi için gereklidir.  Çcukların ellerini ve zihinlerini kullanarak 

deneyimleri ile muhakeme etme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri için 

bilim aktiviteleri kritik bir öneme sahiptir.  

Küçük çocuklar doğuştan meraklıdır. Her firsatta onlar, nesneleri, 

malzemeleri ve onların ilgisini çekecek olayları araştırır ve gözlemleri ile 

çevrelerindeki dünyayı keşfederler. Bu erken deneyimler çocuklarin kanıta dayalı 

gerekçeli çıkarımlarının sonucunda fikir üretmesini sağlar, örneğin; “tüm büyük 

şeyler yüzer”, yapraklar sallanınca rüzgara neden olur, vb. Yargıları içeren fikirler 

üretebilir. Bu deneyimler daha sonraki gerçek bilim anlayışının kazanılmasına bir 

temel oluşturur.  “Bilim yapmak” için çocukların “neden ve etkilerle” ilgili tahminler 

yaparak araştırma, veri toplama gibi bilimsel süreç becerilerini uygulamamaları ve 

geliştirmelerinin teşvik edilmesi gerekir (Michaels, Shouse & Schweingruber, 2008). 

 

Bilimsel Okuryazarlığın Temelleri  FSL (Foundation Of Science 

Literacy)’nin, Okulöncesi Bilim Eğitimi Ile Ilgili Varsayımları; 

Bilim okuryazarlığı vakfı adı altında kurulmuş olan FSL, okulöncesi eğitimde 

bilim eğitimi ile ilgili bazı varsayımlar açıklamıştır. 

a) Bilim araştırmaları, doğal dünya hakkında çocukların soru ve fikirler 

yaratmasını sağlar. Araştırmalar çocukların soruları ile başlar ve kendi keşifleri ile 

kanıta dayalı olarak çocukların fikirlerini açığa çıkarmaya odaklanır.  
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b) Doğrudan deneyimler, çocukların bilim araştırmarının merkezindedir. 

Çocukların doğrudan gözlemleri, canlıları keşfetmek için bir çok fırsat sağlar. 

c) Bilim öğrenme aktif bir süreçtir. Çocuklar soru sormak, gözlem 

yapmak, denemek, fikirlerini test etmek, bilgi toplamak, gözlemleri ve keşifleri 

hakkında konuşmak gibi, bilimsel süreç becerilerilerini kullanır. 

d) Çocukların süreç boyunca, farklı ortamlarda fikirlerini keşfetmek için 

fırsatları olur. Örneğin; çocuklar bitki tohumlarını gözlemler, bitkilerin büyümesini 

ölçer, farklı bitkilerin büyümesini karşılaştırır. 

e) Çocukların kavramsal gelişimleri için buldukları hakkında iletişim 

becerisini kullanarak konuşmaları önemlidir. Çocuklar diğerleri ile düşüncelerini ve 

keşiflerini konuşmaya davet edilir. Bunlar çizim ve boyama, yoluyla fikirlerini temsil 

etme, yaptığı modelleri(üç boyutlu) sunması şeklinde  olur (Michaels ve diğ.,2008). 

  

2.6. Okulöncesi Eğitimde Bilim Etkinliklerinin İçeriği 

Öğretmenler çocukların bilim öğrenmeleri ve bilimsel okuryazar olmalarını 

istiyorlarsa, çocukların kendi gelişim aşamalarında onların bilişsel kapasitelerine 

uygun içerik ve deneyimleri seçmeleri gerekmektedir(Lind, 1999). 

Okulöncesi eğitimde bilim ekinliklerinin içeriği, “soru” ile keşfedilmeye 

değer bir çok olay ve temel kavramlar olmalıdır. 

 Çocukların odak noktası olacağı olası konu seçiminde önemli kriterler ise 

şunlardır; 

İlk kriter; küçük çocuklar için seçilen olay/konuların doğrudan araştırmaya 

uygun  ve çocukların yaşadıkları ortamdan seçilmesidir. Örneğin; nesneler, yapılar, 

bitkiler, ve hayvanların yaşam döngüleri, hareket, ışık ve gölge, konuları çocukların 

doğrudan sorularına yanıt arayarak keşifler yapabileceği konulardır.  

İkinci kriter; çocuklar için seçilen içerik konularının bilim için temel 

kavramlar olması önemlidir. Örneğin; salyangozun keşfi, hayvanların davranışları ve 
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fiziksel yapıları ile ilgili temel kavramlardır. Onun ihtiyacını karşılama için çocuğun 

bir yol bulması gerekir. Böyle bir deneyim çocukların yavaş yavaş evrim anlayışını 

geliştirmede temel sağlar. Rampa üzerinde topla çalışma deneyimleri çocuğun güç ve 

hareket kavramı ile ilgili daha sonrası için temel oluşturması açısından önemlidir. 

Üçüncü kriter; zaman içinde birden fazla keşif yapmaya uygun derinliği olan, 

gelişimsel olarak odaklanılabilecek konuların seçilmesi önemlidir. Çocukların bir 

dizi deneyim ile olaylar arasındaki bağlantılar hakkında düşünmesinin mümkün 

olduğu, araştırması için yeni sorular geliştirebileceği konular seçmelidir. Aynı zaman 

da seçilecek konuların çocuklar ve öğretmenin kendisi içinde ilginç olması gerekir. 

Öğretmen yaşam ve fiziksel bilim arasında bir denge kurarak konu seçiminde karar 

vermelidir. Oysa genellikle öğretmenler yaşam bilimi ile ilgili konuları daha 

yoğunlukta seçerken, fizik bilimleri ile ilgili konuları daha az seçmektedir. Oysa her 

ikisi de önemlidir. Bu nedenle okulöncesi eğitimde bilim programında konu 

seçiminde denge önemlidir. 

Özetle; çocuk merkezli bir bilim müfredatı, bilim için malzemeler, zaman ve 

mekan kullanımı, tartışma ve temsil(sunum) etmede öğretmenin rolü 

büyüktür(Worth, 2010). 

Bilimin Nasıl Öğretilmesi İle İlgili TSTS(Taking Science To School: 

Learning And Teaching Science)  Raporu Önerilerine göre; Bilim öğretimi 

öğrencilere 4 farklı boyutta yeterlilik sunmalıdır. Devlet ve eğitimle ilgili yerel 

liderler bu 4 boyutlu yeterlilik için öğretmenlere, sınıf öğretim modelleri 

sağlamalıdır. “Politikacılar, eğitim liderleri ve yöneticilerin öğretmenlerin bilim 

içeriği ile ilgili yeterli bilgiye sahip ve yeterli mesleki gelişim, yeterli zaman ve 

kaynak” sağlamalıdır (Duschl ve diğ.,2007).  

 

2.7. Okulöncesi Bilim Eğitiminde  Öğretmenin Rolü 

Erken çocukluk sınıflarında, bilime odaklanma ihtiyacı şuanda erken 

çocukluk toplumunu etkileyen bir dizi faktöre bağlıdır. Öncelikle büyüyen anlayış 

çocukların erken düşünme ve öğrenme gücünün tanınmasıdır. Araştırma ve 
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uygulamalar çocukların önceden düşünülenden çok daha fazla, bilgi edinmek için ve 

öğrenme için, zengin ve daha zorlu ortamlar sunulması gerektiğini göstermektedir. 

Bu ortamlarda usta bir öğretmen rehberliğinde, çocukların ilk yıllarda edineceği 

deneyimlerinin, onların daha sonraki öğrenmeleri üzerinde önemli bir etkisinin 

olabileceği ifade edilmektedir. Buna ek olarak; bilimin sadece gelecekteki bilimsel 

anlayışa bir temel oluşturmak için değil, aynı zamanda öğrenme için önemli beceri 

ve tutum oluşturmaya hizmet etmesinde erken dönemde önemli bir etki olabilir, NRC 

(1996) bu görüşü desteklemektedir.  

Yüksek nitelikli bir okulöncesi eğitim programında bilim; çocukların 

öğrenme anlayışlarına uygun bir bilim içeriğine dayanmalıdır. Bu tür programlarda 

bilim; sınıfın ayrılmaz bir parçasıdır ve küçük çocuklar için belirlenmiş genel 

hedefleri destekler. Yetenekli bir öğretmen için programda bilimin yeri son derece 

önemlidir. Bu nedenle dikkatle tasarlanmış bir çerçevede çocukların ilgisini çekecek 

ve açık hedefleri olan, oyun ve sorulardan oluşan bir bilim planlaması yapar.  Her 

eğitim programında olduğu gibi okulöncesi eğitim programında da bilim öğretme ve 

öğrenmede en önemli rol öğretmenindir(Worth and Grollman, 2005). 

Çocuklar sadece pasif alıcılar değildir. Bunun yerine öğretmenler çocukların 

her birinin bağımsız olarak yüksek düzeyde yapabileceklerini gerçekleştirmelerine 

yardımcı olmak için bir iskele sağlamalıdır(Vygotsky, 1978).  

Öğretmenin yardımıyla optimum öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanır, böylece 

öğretmenin etkili bir ortak anlayışa dayalı bilim deneyimleri düzenlemesine olanak 

verir. Aktivitenin merkezinde öğretmen veya kavramlar değil, çocuk vardır(Cho, 

Kim and Choi, 2003). Örneğin öğretmen açık uçlu sorular sorar; bu fikre nasıl 

vardın?, bunu nasıl açıklayabilirsin?, sen nasıl karar verdin?, sen cevabı nasıl 

buldun?. Öğretmenler çocukların ne yaptıklarını ve fikirlerini yansıtmalarına 

yardımcı olmak için ve onların keşiflerinin sonuçlarını açıklamalarına destek olmak 

için vardır. Ve cevapları geniş bir yelpazede kabul eder. Bu sorular, öğretmenin 

çocukların ne anladığını veya düşündüğünü anlamasına izin verir(Faulkner-

Schneıder, 2005).  
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Müfredat oluşturma; 

Organize bir çevre planlı bir bilim müfredatı oluşturmak, öğretmenin 

sorumluluğundadır. Bunun için günlük eğitim programında, “öğrenme çevresi ve 

öğrenme materyalleri, çocuk ve öğretmen arasındaki etkileşim ve müfredat”,  anahtar 

parçalar olarak yer alır. 

Lind(1998) çocukların öğrenmesinde üç tip öğrenme deneyimi  önerir. 

a) Çocuğun seçimleri ve eylemleri ile başlatılan araştırma deneyimleri, 

b) İnformal deneyimler; çocuğun seçimlerini ve aktiviteleri ile hareket edilen, 

ancak yetişkinin bazı noktalara müdahale ettiği deneyimler, 

c) Yapılandırılmış deneyimler; yetişkinin çocuğun eylemlerine yön verdiği 

deneyimler. 

Öğretmenler farklı şekillerde bilimden yararlanmak gerektiğini bilerek, doğal  

oyun merkezli bir müfredat içine bilim aktivitelerini entegre etmelidir. Bilim bir 

“eklenti” ya da erken çocukluk programının ayrı bir parçası olarak görülmemelidir 

(Faulkner-Schneıder, 2005). 

Bilim, tüm diğer müfredat alanı içine entegre edilmelidir. Matematik, okuma 

yazma, sosyal bilimler, sanat, Serbest zaman ve tümü bilim bağlantılı olabilir(Worth, 

2010). 

Çocuklar doğal olarak meraklıdırlar ve ellerinden geldiğince her şeyi 

öğrenmek isterler. Onlar rüzgarı, ağaçların nasıl büyüdüğünü, balıkların neden 

yüzgeçleri olduğunu, kaplumbağanın kışın nereye gittiğini, ne yaptığını bilmek 

isterler. Ancak yetişkinler onlara cevap vermek yerine, deneyerek keşfetmelerini ve 

bilgiyi inşa etmelerini desteklemelidir. Öğretmenler çocukların kendi sorularını 

sormaya, kendi verilerini toplamaya ve yeni harika fikirler üretmelerini teşvik 

etmelidir. Bu, erken çocukluk bilim müfredatının temelini oluşturmalıdır. 

 

 



52 
 
 
 
Çevre-Bilim Merkezi oluşturma; 

MEB(2013), Okulöncesi eğitim programında; okulöncesi eğitim sınıflarında 

bulunması gereken bilim/fen merkezinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini 

geliştirebilecekleri bir merkez olması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Ancak bilim merkezleri genellikle çok az keşif durumları dışında ihmal 

edilmektedir. Çocukların anlam inşa etmeleri içim zengin problem çözme çevresi 

sağlanmalıdır. Çocukların, keşfetmesi, yönetmesi, işlemesi, dönüştürmesi, hatta yok 

etmesi için öğrenme ortamı, malzemelerle dolu olmalıdır. Öğretmenler bilim 

alanında basit makineler, teknoloji araçları, keşif içeren araçlar ve ürünler, 

bulundurmalıdır ve bitkiler de sadece araştırmalara katılımcı olarak değil, çevreyle 

bütünleştirilmeli ve çocukların canlılara saygı göstermelerini öğrenmeleri 

sağlanmalıdır. Öğretmenler sadece sınıfta ilginç bilim merkezi oluşturmakla 

kalmamalı, aynı zamanda açık ve doğal çevrede yararlanılmasını da teşvik edici 

olmalıdır (Faulkner-Schneıder, 2005). 

Malzemelerle çalışma okulöncesi dönem için temel olmasına rağmen, bu 

malzemelerle çocukların bilimsel düşünce geliştirerek deneyim edinebileceği 

üzerinde nadir olarak durulmaktadır. Okulöncesinde bilim faaliyetleri genellikle 

kelimelerle veya küçük motor koordinasyon gerektiren, becerilerin geliştirilmesi için, 

bir araç(sayma, renk, şekil, tanıma) olarak görülmektedir(Worth, 2010). 

Bilim için malzeme seçimi ve malzemelere ulaşmak çok önemlidir. Çocuklar 

malzemeleri manipule  edebilmelidir. Malzemeler, mümkün olduğu ölçüde, açık uçlu 

ve şeffaf seçilmelidir. Örneğin şeffaf borular, damlalık, su hunileri, vb. kullanılabilir. 

Bu malzemelerin kendisi açık uçludur ve suyun hareketi görülebilir. Veya blok inşat 

malzemeleri ile yapılar araştırılabilir. Çocuklar bir binanın gerçek modelini, 

duvarlarını, yapabilir. Blok veya yapı malzemeleri ile çocuklar bir binanın 

güçlendirilmesi için neye odaklanacağını deneyimleyebilir(Worth, 2010). 

Bir çok yönden çocuğun Çevresindeki doğal dünya hakkında iyi fikir 

geliştirebilmesi ve bilimsel akıl yürütebilmesi, çocuğun kendi deneyimlerine dayanır. 

Çocuklar oldukça açık bir şekilde olayları araştırır. Çocuk malzemelerle heyecan 
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verici bir şekilde oynar. Malzemeler tanıdık hale geldikçe yetişkinler çocukların 

keşfetmesine odaklanarak bir çalışma planlar. Worth, okulöncesi eğitim 

öğretmenlerinin, sınıf ortamında çocuğun malzemelerle etkileşimlerini ve bunu bilim 

öğretmek için teşvik etme konusunda hazırlıksız olduklarını ifade eder. Çocukların 

malzemelerle daha bilimsel bir şekilde meşgul olması ve bunun için sınıf deneyimleri 

yaşamasını öğretmenlerin planlaması gerekir (Worth, 2014).  

Her sınıfta bulunacak  bir bilim alanı veya keşif merkezi,  çocukların  öğeleri 

keşfetmek içi “yaprak, taş, deniz kabuğu vb., ya da uygun diğer malzemeler, 

mıknatıslar ve büyüteçler” gibi  gelişimsel olarak etkili bir bilim öğretimi için 

gereklidir(Copple and Bredekamp, 2003). Nitelikli erken çocukluk öğretmenleri 

çeşitli ucuz materyalleri  küçük çocukların  sınıf içinde  duyularını kullanarak  yakın 

gözlem yapmalarını  sağlayabilir(Morrison,2012). 

Kum ve su oyunlarıyla nesnelerin değişimini gözlemleme, batan ve yüzen 

nesneler hakkında deneyim edinme, donma, erime, buharlaşma gibi olayları 

gözlemleme, bir örümcek ya da çiçeği gözlemleme, köpükleri üfleme, derinlik ve 

yükseklikle ilgili kavramları kazanma günlük yaşamda kullanılabilecek araç gereçleri 

kullanabilme becerilerini geliştirmek için düzenlenen etkinlikler, bilimsel 

düşünmenin gelişmesine temel oluşturmaktadır (Davies, Howe, 2003). 

Pusulalar, boy grafikleri, tartılar, teraziler, mikroskop, ölçü kapları, ölçü 

kaşıkları, slâyt makinesi, saat, cetvel, mezure, el feneri, çeşitli mutfak eşyaları, piller, 

teller, ampuller gibi elektrikli aletler, süzgeç huni, plastik kaplar, kovalar bu 

merkezde  bulunması gereken temel materyaller arasında sayılabilir. Deniz altından 

çıkarılmış deniz canlılarının iskeletleri, deniz kabukları, göktaşları, farklı kabuklar, 

kuş çeşitleri, balıklar, böcekler, çeşitli hayvanlara ait yumurtalar, dinozor, balık vb. 

hayvanların bulunduğu resimler, maketler, bul yap şeklindeki üç boyutlu insan 

figürleri, farklı ülke insanlarının resimleri, faklı ülkelere ait coğrafi özellikleri içeren 

tanıtım kartları, dergiler vb. materyaller, çocukların zevkle ilgilenebileceği ve oyun 

içinde öğrenmesini destekleyecek bilim  eğitimi materyallerinden bazılarıdır. Deniz 

altından çıkarılmış deniz canlılarının iskeletleri, deniz kabukları, göktaşları, farklı 
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kabuklar, kuş, oyun hamurları, balonlar, ıslak ve kuru kum, kar, buz küpleri, un, su, 

nişasta, pamuk bezinden toplar çocukların dokunma duyularına hitap eden 

materyallerdir. Bu materyaller büyük teknelerde ya da küvetlerde çocukların 

deneyimine sunulabilir. Duyu materyalleri, el-göz koordinasyonu, büyük ve küçük 

kas gelişimi ve sosyal gelişimin yanı sıra buharlaşma, inşa, ağırlık, hacim, ölçme gibi 

fen ve matematik kavramlarının kazanılmasında da önemli rol oynamaktadır. Işığın 

keşfedilmesi için gerekli olan metal aynalar, içbükey ve dışbükey  aynalar,  eski 

saatler, zarar vermeyen tamir aletleri, farklı büyüklükte kutular,  çimlendirilebilecek 

tohumlar, baklagiller fen ve doğa köşesinde çocuklara sınırsız keşif ve deneyim 

fırsatı verecek olan materyallerdir(Özbey, 2006).  

Zamanı planlama; 

Bilimsel aktivitelerin zamana yayılarak miktarı genişletilerek 

gerçekleştirilmesi, Birkaç hafta yada birkaç ay süren bilimsel süreci içeren 

araştırmalar  ile küçük çocuklar için çok daha keşfedici ve yararlı olur(Worth, 2005; 

Worth, 2010; Katz, 2010). 

Oyun yöntemini kullanma; 

Okulöncesi eğitim programının temel özelliklerinden birisi de oyun temelli 

oluşudur. Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla 

tanır ve kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, kritik düşünme becerilerini oyun 

içinde kazanır. Çocuğun dili oyundur; diğer bir deyişle oyun, çocuğun işidir. 

Programda kazanım ve göstergeler ele alınırken oyunun bir yöntem ve/veya etkinlik 

olarak kullanılması özellikle önerilmektedir. Oyun aracılığıyla öğrenme bu 

programın ve okul öncesi eğitiminin ayrılmaz parçası olarak görülmektedir 

MEB(2013).  

Bilim eğitiminde çocukların sıradan bir oyun değil keşif amaçlı bir oyun 

oynamalarının önemli olduğu vurgulanmaktadır. Çocukların öğrenme yolunun oyun 

olduğu ancak bunun mantıksal halde çocuğa yaşatılması gerektiği, bu durumda 

çocuğun bilim anlayışının geliştirileceği ifade edilir(Worth, 2014). 
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Bir çok bilim adamı, bilim yapmanın aynı zamanda eğlence ve yaratıcılık 

içerdiğini ifade etmektedir. Ünlü bilim adamı Richard Feyman; “fizik yaparken niçin 

mi zevk aldım?, çünkü ben onunla oynardım. Oynamak ise ilginç ve eğlenceli olup 

olmadığına bağlıydı…” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bir çok araştırmacı; 

özellikle okulöncesi eğitimde, TBSB ile ilgili yapılan aktivitelerin oyun temelli 

olmasının çocuklarının “ilgi ve merak ile sürece aktif katılımını sağlayacağı, 

odaklanmasını koylaştıracağı bu yolla araştırmalarını derinleştireceğini 

belirtmektedir(Worth, 2010; Katz, 2010). Bilimin amacı, bilimsel araştırma olarak 

bilinen süreçler(temel bilimsel süreçler) yoluyla doğal dünyayı anlamaktır(Worth, 

2010). Öyleyse okulöncesi eğitimde bilim aktivitelerinde bu süreçlerin 

kullanılmasında öğretmenlerin, çocukların en çok sevdiği, merak duyduğu, 

ilgilendiği, dikkatini topladığı, keşfettiği, Oyun yönteminden yararlanması 

aktiviteleri oyunsu bir süreç içinde planlaması önemlidir.     

MEB(2013) okulöncesi eğitim programında da Oyun ve Araştırma öğrenme 

için en önemli ve birincil kaynaktır. Çocuklar ilginç ve düşündürücü malzemelerle 

meşgul olurken, öğretmenler destek veren sorular sorarak, gözlemleyerek ve kasıtlı 

zorluklar sunmalı, böylece çocukların zaten kurmuş oldukları oyun içinde uyum ve 

etkileşimle yeni kavram ve becerileri edinirler. Öğretmenler, kasıtlı olarak ilgi çekici, 

ilginç ve zorlu bir öğrenme planı hazırlamalıdır.  

Öğretmenler çocuklarla birlikte öğrenme sürecine girmelidir. Onlar, günlük 

rutin içinde yüksek kaliteli oyun deneyimleri ile çocukların kavramları keşfetmeleri 

için aktivite planlamalıdır. Oyun ve araştırma, öğrenme için en önemli ve öncelikli 

uygulama şekli olmalıdır. Öğretmen, çocukların ilginç ve düşündürücü malzemelerle 

meşgul olmalarını desteklemelidir. Çocukların ilginç ve düşündürücü materyallerle 

çalışabilmesi için öğretmenler çocuklarla etkileşime girmelidir, destek sağlayarak 

soru sorarak, gözlemleyerek ve düşündürücü aktiviteler önererek süreci yaşamalarını 

sağlamalıdır. Böylece çocuklar yeni becerileri ve kavramları daima kendi 

uygulamaları ile inşa edebileceklerdir (New Mexcoo Pre-k, 2011). 
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Preschool Pathways to Science (PrePS©) okulöncesi bilim ve matematik 

programında öğretmenler her çocuğun derinlemesine gözlem yapacağı, veri kaydı 

yapacağı, tahmin becerisini geliştirecek etkinlik ortamları düzenlemesi, fırsat 

yaratması, esastır. Öğretmen programda oyunsu süreci kullanır (Gelman ve 

Brenneman, 2004). 

Aile Katılımı Sağlama; 

Bilim eğitiminde ailenin etkin bir katkısının olabilmesi için öğretmenlerin 

aileleri bu konuda desteklemesi önemlidir.  

NSTA çocukların bilim öğrenmelerinde ebeveynlerin katılımının, onların 

bilim öğrenme yeteneği için çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Araştırmalar, 

ebeveynlerin aktif bir rol oynarken “sosyoekonomik, sosyokültürel” statülerinin ne 

olursa olsun, ya da ebeveynlerin kendi düzeyleri”, öğrenenlerin yani öğrencilerin 

büyük başarılar elde ettiğini göstermektedir. 

Çocukların bilim öğrenmeleri için muazzam fırsatları sağlamada anne 

babaların değeri çok önemli görülmelidir. Ebeveynler bilim için kritik bir rol 

oynamaktadır. Evde çocuklarının bilim öğrenmesini destekleyen oyunlar oynamaları 

toplumun genelinde vardır. Öğretmenlerde bu çabada önemli bir rol oynar. Ve okul 

çağındaki çocukların bilim öğrenme güvenini ve becerilerini geliştirmede velilerle 

değerli ortaklıklar kurabilir. 

NSTA bilim öğrenmede veli katılımının öneminin farkında olarak şu 

tavsiyelerde bulunur; 

Ebeveynler, araştırma ve keşif için evde pozitif ve güvenilir bir ortam 

yaratarak her yaştan çocukların bu doğal meraklarını besleyebilir. 

Okullar bilim öğrenme için önemli kaynaklardır. Velilerin çocuklarının okul 

ortağı olması gerekir. 

Çocukların bilim öğrenme fırsatları ve performansı hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için çocukların öğretmenlerin, okul yöneticileri ve danışmanlarla düzenli 

iletişim kurulması sağlanmalı. 
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Ebeveynler çocuklarının bilim ve teknoloji becerileri için gerekli olan bilgiyi 

ve bilimsel okuryazar, bilgili vatandaşlar olmayı sağlamada, önemli bir rol 

oynamaktadırlar. 

Ebeveynler okul saatleri dışında çocukları ile oyun yoluyla geziler, hayvanat 

bahçesi, doğa merkezleri, parklar, evin bahçesi, mutfak, vb. çocukların bilim 

öğrenmelerini destekleyebilir (NSTA,2009). 

 

2.7.1. Okulöncesi Eğitim Sınıflarında Bilimin Doğası ve Öğretimi 

Bugün dünyada, liseden mezun olan tüm öğrencilerin “bilimsel okuryazar 

olmaları” amaçlanmaktadır ve erken yaşta tüm çocuklara bilimi öğrenmesi ve 

bilimsel okuryazar olmaları için  fırsat yaratılmaya çalışılmalıdır. Bu bağlamda bilim 

müfredatları planlanmakta ve uygulanmaktadır. Müfredatı uygulayacak olan 

öğretmenlerin öncelikli olarak bilim okuryazarı olma ile ilgili donanımının olması ise 

bir zorunluluktur. Bilimsel okuryazar olabilmenin ilk koşulu bilimin doğasını 

kavramak ile başlar. Bilimin doğasını kavramak için de bilimsel süreç becerilerini 

kullanmak gerekir. Öğretmenlerin okulöncesi dönemden başlayarak bu doğrultu da  

bilim müfredatlarını hazırlaması gerekir. Ancak bu müfredatı hazırlama, uygulama 

ve değerlendirme konusunda da yeterliliklerinin olması, mesleki gelişim programları 

ile donanımlarının desteklenmesi de son derece önemlidir.   

Küçük çocukların bilimin içeriğini kavramaları, bilimsel mantık 

geliştirmeleri, bilimin doğası ve bilim yapma(TBSB kullanma) arasında sofistike bir 

etkileşim vardır. Her bilgi bilim değildir. Gerçekler önemli olmakla birlikte, 

çocukların temel kavramlarla ilgili bir anlayış oluşturmaları ve yaşadıkları dünya ile 

bu anlayışlarını bağdaştırabilmeleri gerekir. Ve bilimin düşünme süreçleri ve 

becerileri(TBSB) de önemlidir. Öğretmenler müfredat hazırlanırken bilim araştırma, 

bilimin doğası, ve içeriği ile ilgili temel kavramları ve bunların hangi konular 

aracılığı ile odaklanılacağını bilmesi gerekir(Worth, 2010). 

Okulöncesi eğitim sınıflarında öğrencilerin, doğal ve sosyal olaylar ile ilgili 

deneyim kazanması ve bilimin zevkli olduğu anlayışını kazandırmak önemlidir.  Her 
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türlü soyut kavram ve soyut açıklamaları kendi el ve akıl deneyimleri ile işleme 

yeteneğinin geliştirilmesi önemlidir. Bunu yaparken gerçekleştirilecek aşamalar ise 

“bilimsel dünya görüşü, bilimsel araştırma ve bilimsel teşebbüs” hakkında 

genellemeler yapabilmesi için geçerlidir. Benchmarks AAAS-Proje 2061(2009)’ de 

okulöncesi eğitim sınıflarında çocukların “bilimin doğasını” kavramalarına yönelik 

üç esas belirlemiştir.  

A). Okulöncesi Eğitim Sınıflarında Bilimsel Dünya Görüşü kazandırma: 

İlk günden itibaren öğrenciler aktif olarak bilimsel dünya görüşünü öğrenme 

ile meşgul olmalıdır. Bu; onların  doğa hakkında sorular sorarak, sorularına yanıt 

arayarak bilimi sevme ve anlama ruhu içinde  “veri toplayarak, sayarak, ölçerek, 

nitel gözlem yaparak, koleksiyonları gözlemleyerek ve düzenleyerek”  elde ettiği 

bulgularını tartışmak için onları teşvik etmek anlamına gelir. Temel bilimsel süreç 

becerilerini kullanarak yapacağı bu araştırmaların arkasından bilimsel dünya 

görüşündeki farkındalık gelir. 

Tutarlılık; bilimsel dünya görüşü anlayışı, erken dönemde bilim deneyimleri 

aracılığı ile doğanın birlik yönü inancının ortaya çıkarılması için tasarlanmıştır. 

Öğrencilerin bazen okul bahçesinde ve evde birden fazla tekrar yapmaları  mümkün 

olduğunda ve bu deneyimler esnasında gözlem ve araştırmalarla yeniden tekrarlar 

yapabilme fırsatı  sunulmalıdır.  

Okulöncesi eğitim alan çocukların ilköğretim ikinci sınıfa geldiklerinde 

bilimsel dünya görüşü anlayışı kazandılarsa aşağıdaki çıkarımları yapması beklenir. 

a) Bir bilim araştırması daha önce yapıldığı şekliyle yapılırsa, biz çok benzer bir 

sonuç almayı umarız. 

b) Bir bilim araştırması farklı bir yerde tekrar yapıldığın da, biz çok benzer bir 

sonuç almayı umarız. 

B. Okulöncesi Eğitim Sınıflarında Bilimsel Sorgulama: 

Bilimsel araştırma için pek çok dikkatli gözlem yapmak ve daha sonra bu 

gözlemleri organize etmek gerekir. Bilimsel araştırma için yapılan deneyler 
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laboratuar ortamı ile sınırlı değildir. Hayal gücü ve yaratıcılık kullanılarak pek çok 

insan bilimsel araştırma yapabilir. Tek başına çalışan bilimsel araştırmacılar bazen 

büyük keşifler yapabilir. Ancak, bilim sürekli bir gelişme sağlar ve bir bütün 

teşebbüstür. Öğrencilerin kendilerinin teşebbüste bulunarak bilimsel araştırmalara 

katılması, oldukça önemlidir. 

Okulöncesi eğitim kurumunda bilimsel sorgulama; öğrencilerin sınıf içinde 

ve dışında aktif olarak ilgi duydukları olguları keşfetmeye sevk edilmesi anlamına 

gelir. Bu araştırmaların  heyecan verici eğlenceli olması önemlidir.   

Öğrencilerin keşiflerinin önemli bir kısmı, onların meraklı kılan düşüncelerini 

ve gördüklerini başkalarına anlatması ile anlaşılır. Çocuklar gözlemlerini ve 

diğerlerin ile kendi gözlemlerini karşılaştırırken iletişim becerisini kullanırlar. Bilim 

araştırmalarında “dikkat” unsurunun önemli olduğu anlayışı çocuklara 

kazandırılmaya çalışılmalı ancak bu düzeyde öğrencilerin gözlem sonuçlarının 

bilimsel olarak doğru açıklamalar olması beklenmemelidir. 

Okulöncesi eğitim alan çocukların ilköğretim ikinci sınıfa geldiklerinde 

bilimsel sorgulama anlayışı kazandılarsa aşağıdaki çıkarımları yapması beklenir; 

a) İnsanlar genellikle çevrelerini dikkatli gözlemleyerek bazı şeyleri 

öğrenebilir. 

b) Termometreler, büyüteçler, cetveller, gibi bu tür araçlar sadece çıplak gözle 

gözlemekten daha fazla bilgi verebilir. 

c) Bilim, mümkün olduğu kadar doğruya ulaşmaktır. Bunun içinde birey kendi 

gözlemleri ile başkalarınınkini karşılaştırarak sonuca ulaşmaya çalışmalıdır. 

d) İnsanlar aynı şeyler ile ilgili farklı sonuçlar elde ettiğinde kimin haklı 

olduğunu tartışmak yerine bazı yeni gözlemler yapması daha iyi bir fikirdir. 

C. Okulöncesi Eğitim Sınıflarında Bilimsel Teşebbüs/Girişim: 

Bilimsel etkinlik çağdaş dünyanın temel özelliklerinden biridir. Dünyanın 

nasıl çalıştığını öğrenmek de bir çaba olarak çok büyük sayıda insana bir yaşam 

sağlar. Öğrencilerin bilimsel işletmenin dört yönünü bilmesi gerekir; Sosyal yapısını, 
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disipline ve kurumsal kimlik, kendi etik ve kamu işlerinde bilim adamlarının rolünü. 

Bu konular erken sınıflarda açık tartışılamaz ama öğrencilerin okul yoluyla 

ilerlemesi olarak daha fazla ve daha önemli görülmelidir. Mezun oldukları zaman, 

öğrencilerin bilimsel girişimin doğası hakkında genel anlamda konuşurken rahat 

olmalı ve haberlerde bilim konularında ki tartışmaları anlayabilmeleri beklenir. 

Okulöncesi eğitim sınıflarında öğrencilerin sorular sorması, cevaplarını ve 

sınıf arkadaşlarının cevaplarını yani bulgularını küçük takımlar halinde paylaşma 

çalışmalarını yapma fırsatı bulması gerekir. Bu çalışmalara anaokulundan 

başlanmalıdır. Öğretmenler, biraz daha büyük öğrenci grupları ile bilgi toplama ve 

organize etmede, bunların sunum yapılarak paylaşılmasını öğretmelidir. Başlangıçtan 

itibaren öğretmenler, öğrencilerin ve öğrenci gruplarının çalışmalarında bunların 

örneklerini yaşatarak bilimsel değeri teşvik etmelidir(Benchmarks, 2009). 

Okulöncesi eğitim alan çocukların ilköğretim ikinci sınıfa geldiklerinde 

bilimsel teşebbüs anlayışı kazandılarsa aşağıdaki çıkarımları yapması beklenir; 

a) Herkes bilim yaparak bazı şeyler veya fikirler icat edebilir. 

b) Bilim yaparken, bir ekip ile çalışmak, bulguları başkalarıyla paylaşmak için 

genellikle yararlı bir yoldur. Tüm takım üyeleri bulgularının ne anlama 

geldiğini anlamak için kendi bireysel sonuçlarına ulaşması gerekir. 

c) Bitki ve hayvanları yakından gözlemlenerek bir çok şey öğrenilebilir. Ancak 

onların sınıf ortamında yaşam ile ilgili bakım ihtiyaçlarının iyi bilinmesi 

gerekir.  

 

2.7.2. Öğretmenin Yüksek Nitelikli  Bilim Programı Uygulaması 

Worth and Grollman (2003), Yüksek nitelikli bilim programının uygulanması 

için öğretmenin çocukların öğrenmesi için fırsatlar sağlaması gerektiğini 

belirtmektedir. 

 Geleneksel eğitimde okul öncesi eğitim öğretmenleri, çocukların blokları ile 

inşa yapmasını, şövalede boyaları karıştırmasını, hayvan besleme, dışarıda oynama 
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gibi çalışmaları bilim  öğrenme adına yaptığını düşünür. Ancak gerçek bir bilim 

öğretiminde “çocukların çalışmanın odağı” yapılması önemlidir. Okulöncesi 

eğitimde böyle bir odağı sürdürmeleri için öğretmenlerin bazı görevler üstlenmesi ve 

öğretmenlerin bilim ile ilgili küçük çocukların araştıran/sorgulayan hale getirilmesi 

önemlidir(Worth and Grollman, 2003). 

A. Öğretmenler araştırma için bir odak noktası seçmeli; 

İlk adım çocuğun bilim ile ilgili kavramlar üzerine düşünebileceği bir konu 

seçmelidir. Aynı zamanda seçilecek konunun çocuklar tarafından merak edilmesi de 

önemlidir. 

Konu seçiminde öğretmenin kendisine şu soruları sorması gerekir; 

• Bu konu benim öğrencilerim için ilginç mi? Ve çekici mi?. 

• Konu çocukların deneyimlerini çizmesi, kaydetmesi vb. için uygun mu? 

• Çocuğun aktiviteler içinde elleri ile konu üzerinde direk keşifler yapması 

mümkün olabilir mi? 

• Bu konuda çocuklar temel bilim kavramları hakkında düşünebilir mi? 

• Benim öğrencilerimin yaş grubu bu konuyu kavrayabilir mi? 

 

B.Çocukların konuyu araştırmaları için önce öğretmenler kendini 

hazırlamalı; 

 

Birçok öğretmen bilim öğretmek için güçlü bir altyapıya sahip olmak 

gerektiğini ve hazırlık yapmak gerektiğini düşünmez. Öğretmenlerin çocukların 

yeterli keşifler yapabilmesi için malzemelere ihtiyacı olduğunu, derin araştırma 

yapabilmesi için ise teşvik edici uygun bir fiziksel ortam yaratması gerekir. Bu 

nedenle öğretmen araştırmayı destekleyen fiziksel bir ortam yaratmalıdır. Ellerle 

keşfetmek araştırmanın kalbidir. 
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 Hazırlık için  öğretmenin kendisine şu soruları sorması gerekir; 

•  Birlikte çalışmak için yeterli alan var mı? 

•  Bu malzemeler çocukların bilim fikirlerini geliştirmede çocukların 

dikkatini çeker mi? 

•  Hangi malzemeleri ekleye bilirim? 

•  Hangi malzemeleri kaldıra bilirim? 

 

C.Çocuklara, derinlemesine araştırma yapabilmesi için yeterli zaman vermeli; 

• Çocukların keşifler yapabilmesi için zamana ihtiyaçları vardır. Çoğu 

araştırma birkaç hafta hatta aylar sürebilir. Öğretmenler zaman planlaması 

yaparken aşağıdaki soruları sorması gerekir; 

• Çocukların keşifleri için yeterince uzun zaman ayırdım mı? 

• Çocukların yaptıklarını tartışmaları için yeterli büyük grup zamanı ayırdım 

mı? 

• Benim sınıfım bu konuda birkaç hafta veya daha uzun süre çalışabilir mi,  

bunun için yeterli zaman ayırdım mı?. 

 

D.Bilimsel keşiflerle ilgili çocukların birçok soru üretmesi desteklemeli; 

Öğretmenler çocukların konu hakkında birçok soru üretmesini teşvik etmeli, 

çocukların sorularını dinlediği gibi kendi kendine aşağıdaki soruları sormalıdır; 

• Bu soru doğrudan keşfetmeye uygun mu? 

• Eğer öğle ise ben destek sağlamak için hangi malzemeleri sağlamalıyım? 

• Web veya uzman? En iyi kaynak hangisi? 

• Bu soru sadece tartışma için mi? 
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Her soru ve her fikri takip etmek mümkün olmasa bile öğretmenler çocukların 

fikirlerine değer vermeli ve saygı duymalıdır. Ve çeşitli stratejileri kullanabilmelidir. 

Örneğin; öğretmenler grafiklerle ilginç fikirlerin tartışılmasını sağlayabilir. Ve 

çocukların yeni bireysel fikir ve sorularını takip edebilir. 

 

E.Öğretmenler çocukların çalışmalarını derinleştirmeleri ve anlayış seviyelerini 

geliştirmeleri için onları cesaretlendirmeli; 

Öğretmenlerin çeşitli yollarla çocukların fikirlerini sorularını teşvik etmeleri 

gerekir. Onlar çocukların işlerine nasıl değer verdiğini görmek için zaman 

ayırmalıdır. Öğretmenler çocukların malzemelerle ve diğerleri ile nasıl etkileşimde 

bulunduğunu gözlemlemelidir. Bunun için çocuklarla vakit geçirmelidir. Bu esnada 

öğretmenler çocuklara “bu ne oldu sence?, neden böyle oldu?, gibi sorular sorabilir. 

Daha sonra ne yapacağını sorabilir. Böylece onların öngörülerini tartışmak için fırsat 

yaratır. 

Öğretmenler çocukların anlayışlarını geliştirebilmek için aşağıdaki yolları 

kullanabilirler;  

Gözlemlerini ve fikirlerini açıklamalıları için sözcükleri kullanarak 

çocukların çalışmaları hakkında daha derin düşünmelerine yardımcı olabilir. 

• Solucanın diğer şeyleri sevmediğini nasıl anlarız? 

• Bu duvarı sağlam yapmak için(bloklarla) ne gerekli? 

• Bana  ne yaptığını söyleyebilir misin? 

• Bu işin zor tarafı neydi? 

• Bu küçük bloklarla en uzun kuleyi nasıl yapılabilir? 

• Kulenin düşmemesi için önemli olan nedir? 

Grup tartışmalarına öğretmen lider olmalı;  
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Öğretmen Çocukların deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşmalarında küçük 

veya büyük grup  tartışmaları için ortam yaratmalıdır. Öğretmen çocukların 

çalışmaları ile ilgili fotoğraflarını, çizimlerini göstermelerini desteklemelidir. 

• Ali, köpeğin evini nasıl sağlam yaptığını bize gösterir misin? 

• Topun hızlı yuvarlanması için rampayı nasıl yaptığını bize anlatır mısın? 

• Solucanlara ev yapmak için hangi malzemeler gerekli? 

• Çocukları belge ve çalışmalarını sunmaları için özendirmelidir. Çocuklar 

belge veya yaptıkları işi sunduklarında onlar yeni yollar ile kendi deneyimleri 

hakkında düşünür. 

 

Dokümanları  değerlendirmeli; 

Sınıfta kullanılan sözler, videolar, fotoğraflar ve çocukların bilim 

çalışmalarını içeren her şeyi belgelendirmek ve saklamak gereklidir. Bunlar daha 

sonra yeniden gözden geçirme için önemli bir katkı sağlayabilir. Çocukların daha 

sonra kendi aralarında konuşmaları için, yetişkin ve çocuğun konuşması için bir odak 

noktası sağlar. Resim ve kelimelerle bir hikaye oluşturulabilir. Bir dokümantasyon 

paneli oluşturulabilir.  

 

F.Öğretmenler çocukların bireysel ve grup olarak gözlemlemeli ve 

değerlendirmelidir; 

Gözlem ve değerlendirme okul öncesi sınıflarında bilim öğretiminin kritik bir 

parçasıdır. Öğretmenlerin çocukların deneyimleri hakkında, oyunlarındaki icatları 

hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bireysel ve grup üzerinde notlar alabilir. 

Fotoğraf çekerek dokümantasyon hazırlayabilir. Çocukların çalışmalarından örnekler 

alabilir. Ve bu örnek çalışmaları saklayarak kim nerede çalıştı kontrol listeleri 

oluşturabilir. Bu veriler; sonraki plan için katkı sağlayabilir. Çocukların bu 



65 
 
 
 
deneyimleri hakkında diğer personel ve aile ile konuşmak için bir sıçrama tahtası 

olabilir.  

Çocukların gözlem ve değerlendirmesi hakkındaki düşünceleri için öğretmen 

kendine aşağıdaki soruları sorabilir; 

• Ben bilim için beklentileri ve hedefleri açıkça belirledim mi? 

• Benim sistematik bir değerlendirme planım var mı 

• Ben değerlendirme için farklı hangi stratejileri kullanabilirim? 

• Ben çocukların deneyimlerini nasıl kayıt altında tutacağım ve onların 

düşüncelerini ve öğrenmelerini nasıl gözleyeceği? 

Nitelikli bir erken çocukluk bilim programının içeriği; 

• Yaşam bilimi 

• Fizik bilimi 

•   Dünya ve uzay(mekan) bilimi olarak araştırmalara odaklanılarak 

düzenlenebilir(Worth and Grollman, 2003) . 

 

Özetle okulöncesi eğitim programında yüksek nitelikli bilim aktivitelerinin  

özellikleri: 

a) Programda bilim çalışmaları, çocukların önceki deneyimleri, 

geçmişleri ve erken çocukluk teorileri üzerine inşa edilmeli, 

b) Çocukların merakını çeken, kendi sorularını oluşturmalarını teşvik 

eden ve onların kendi fikirlerini geliştiren, 

c) Derinlemesine keşif yapabileceği bir konu üzerinde dikkatle 

hazırlanmış bir öğrenme çevresi, 

d) Çocukların düşüncelerini cesaretlendiren, onların fikirlerini temsil 

etmelerine fırsat veren, 
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e) Deneyimlerini belgelendirerek paylaşmalarına ortam hazırlanan, 

f) Çocukların gün içindeki çalışma ve oyunlarını diğer alanlar ile entegre 

etmesine fırsat veren, 

g) Tüm çocukların bilim deneyimlerini gerçekleştirmesini sağlayan,  

kapsamda olmalı.  

 

Böyle bir programda öğretmenin görevleri; 

a) Araştırma için bir odak noktası seçmek, 

b) Çocukların bir konuyu araştırması için önce kendini hazırlamak, 

c) Araştırmayı destekleyerek fiziksel bir çevre yaratmak, 

d) Araştırmaya izin verecek yeterli zamanı planlamak, 

e) Çocukların sorularını genişletmek, 

f) Çocukların araştırmalarını genişletmeleri için onları cesaretlendirmek, 

g) Çocukların ve grubun bireysel anlayışını gözlemlemek ve 

değerlendirmektir 

h) Bilim öğretiminde “çocukların çalışmanın odağı” yapılmasının 

önemli olduğu, seçilen konuların çocukların “bilimsel süreç becerilerini” 

etkili kullanmaları için bir araç olarak belirlendiği unutulmamalıdır(Worth 

and Grollman, 2003). 

 

Bilim etkinlikleri, kaliteli okulöncesi eğitim programının temel bileşeni 

olarak görülmelidir. Bilim etkinliklerini öğretmen “araştırma  bazlı” düzenlemelidir. 

Hizmet içi eğitimlerle bilim etkinliklerinin içeriğini ve uygulamasını geliştirerek 

öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini kazanmalarını desteklemelidir. Öğretmen 

kaliteli bilim eğitimi için çocuğun bilgiyi kendi inşa edebileceği şekilde uygun 

sistemler yaratmaya odaklanmalıdır. Okulöncesi dönemde çocukların bilime karşı 
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pozitif tutuma sahip olmaları, onların gelecekte okul içinde ve dışında öğrenmeye 

karşı olumlu tutuma sahip olacaklardır (Brenneman ve diğ, 2009). Duschl (2007)’e 

göre Çocuklar çok erken yaşlardan itibaren soyut akıl yürütme ve teori oluşturma 

yeteneğine sahiptir. 

Öğretmenler düzenli olarak araştırılabilecek konuları test etmeli ve çocukların 

araştırmaları esnasında makul tahminler yapmasını desteklemelidir.  Öğretmenler, 

çocukların gözlem yapmalarına ve bu kendi gözlemlerini raporlaştırmalarını 

desteklemelidir. Bu uygulamalar çocukların kendi raporlarını oluşturmak için meşgul 

olurken davranış problemlerinin azalmasını da sağlar.  Öğretmenler, bilim 

çalışmalarında aile katılımını da desteklemelidir (French, 2004). 

 

 

3.BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ VE OKULÖNCESİ EĞİTİMDEKİ YERİ 

 

3.1.Bilimsel Süreç Becerileri 

 

Günümüz eğitim-öğretim sürecinde, öğrencilerin bilimsel düşünme ile ilgili 

becerileri kazanmaları önemli bir yer tutmaktadır(Dökme,2004). Okulöncesi 

dönemde çocuklar meraklıdır, araştırarak bilim yapar ve bu yolla açıklayıcı kuramlar 

geliştirir. Çocuklar bilim yaparak önemli olaylar ve fikirler ile ilgili deneyim sağlar 

ve tüm bunları temel bilimsel süreç becerilerini kullanarak yapar(Worth, 2005). 

Fen öğrenmenin iki temel amacından birisi kişinin yaşantısındaki sorunlarla 

baş edebilmesi için bilimsel yollarla sorun çözme becerisi kazanmadır. Bu nedenle 

erken yaşlardan itibaren eğitim sürecinde BSB kazandırılmalıdır. Bu beceriler temel 

ve üst düzey beceriler olarak ikiye ayrılır. Bir soruna bilim insanı tutumuyla 

yaklaşma ve sorunu bilimsel yöntemin basamaklarına uygun olarak çözebilmek 

gerekmektedir. Zorunlu eğitimden geçmiş her insanın BSB becerilerini genel 

hatlarıyla kazanmalıdır (Ergin ve diğ.,2012).  Bilimsel süreç becerileri bilimi 
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öğrenme ve bilimsel çalışmaları anlama için bir araç olmasının yanı sıra, eğitimin de 

önemli bir amacıdır (Anagün, 2011). 

Şahin-Pekmez (2001), bilimsel süreç becerilerini, öğrenmeye yardım eden, 

keşfetme yöntemlerini öğreten, öğrencileri aktif yapan, onların sorumluluklarını 

geliştiren temel beceriler olarak tanımlamaktadır. Taşar ve arkadaşları (2002) 

bilimsel süreç becerilerini, fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve 

yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde 

sorumluluk alma duygusunu geliştiren ve öğrenmenin kalıcılığını artıran temel 

beceriler olarak tanımlamaktadır.  

Huppert(2002)’e göre bu beceriler sadece bilim adamlarının çalışmaları 

sırasında kullandıkları beceriler değil, aynı zamanda her bireyin kişisel, toplumsal ve 

küresel yaşamında etkisini gösteren becerilerdir. İnsanların bu becerileri günlük 

yaşamındaki her durumda kullanıp uygulaması beklenir. Bilimsel süreç becerilerinin 

geliştirilmesi öğrencilere problem çözme, eleştirel düşünme, karar verme, cevaplar 

bulma ve meraklarını giderme olanağı verir (Tan ve Temiz, 2003). Bilimsel süreç 

becerilerinin kazandırılması ile bilgiyi ezberleyen değil, gerçek anlamda öğrenen ve 

üreten, bilim okuryazarı olan bir neslin yetiştirilmesine katkıda bulunulabilir (F. 

Zorlu ve Y. Zorlu, Akkuş, 2014). 

Öğrenciler, bilimsel araştırma yaparken sadece bilimsel bilgi üretmekle 

kalmayıp, hayatta bilimsel düşünmek ve bilimsel süreçleri kullanarak bilgiye 

ulaşmak için beceriler geliştirmeleri ve bilimin doğasını yaşayarak öğrenmelidirler. 

Öğrencilerin bilimsel süreç becerileri onlar kullandıkça gelişecektir. Bu nedenle 

öğretmenlerin düzenleyeceği etkinliklerle öğrencilerinin detaylı gözlem yapma, 

ölçüm yapma, veri kaydetme ve yorumlama, verilere dayanarak çıkarım yapma gibi 

becerilerini geliştirmeyi amaçlamalıdır. Bu tür beceriler daha üst becerilere temel 

hazırladığı için, temel süreçler olarak adlandırılmaktadır. Be nedenle okulöncesi 

eğitimden başlanarak temel bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi gerekir(Bağcı-

Kılıç, 2003). Böylece daha ileriki sınıflarda bütünleştirilmiş süreç becerilerinin 

geliştirilmesi sağlam bir temel ile güçlendirilebilecektir.  
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Tan ve Temiz (2003)’e göre “Bilim eğitiminde önemli olan şu ya da bu 

konunun öğrenilmesi değil bu bilgilerin nasıl geliştiği ve bunların nasıl 

edinildiğidir”. Lind (1999)’e göre bireylerin, gözlem ve analiz etme gibi bilimsel 

süreç becerilerini erken yaşta öğrenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle bilimsel süreç 

becerilerini kazandırmaya yönelik etkinliklerin küçük yaşlardan  itibaren çocuklara 

verilmesi önemlidir (Şahin, Güven ve Yurdatapan, 2011). 

Araştırmacılar tarafından bilimsel süreç becerilerinin okul öncesi dönemden 

itibaren geliştirilmesine büyük önem verilmektedir (Taşar ve ark., 2002).  

Bozdoğan ve arkadaşları(2006), çalışmalarında bilimsel süreç becerilerini 

kazandırmadaki temel gayenin, her öğrenciyi bilim insanı olarak yetiştirmekten çok, 

bilim insanı gibi düşündürmek ve bilimin anlaşılmasını kolaylaştırmak olduğunu 

aynı zamanda bu beceriler ile bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemler 

ile daha kolay baş edebilmelerini sağlamak olduğunu ifade etmişlerdir. Bu nedenlerle 

bilimsel süreç becerilerinin erken yaşlarda kazandırılması oldukça önem 

taşımaktadır. 

Yukarıda değinildiği gibi, AAAS (American Association for the 

Advancement of Science) ve Science-A Process Aproach’da, bilimsel süreç 

becerileri, temel ve bütünleyici olmak üzere iki tipe bölünmektedir. Temel beceriler 

“Gözlem yapma, tahmin, ölçüm yapma, sınıflandırma, sunum yapma, sonuca 

varma”, Üst düzey beceriler “Değişkenlerin belirlenmesi, değişkenlerin kontrol 

edilmesi, hipotez kurma, deney yapma, verilere dayanarak sonuçların ifade edilmesi, 

grafik çizme, yorum yapma, modelleme” şeklinde özetlenebilir(Akt:Can-Taşkın ve 

Şahin-Pekmez,2008). Literatürde Bilimsel süreç becerileri ortak beceriler 

içermesinin yanında farklı farklı sınıflandırılmıştır(Ergin ve diğ.,2012). Aşağıda 

Martin (1997)’in karmaşıklık düzeylerine göre bilimsel süreç becerilerini sınıf 

düzeyine göre sınıflaması  görülmektedir (akt: Ergin ve diğ. 2012). 
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Tablo:2.Temel Ve Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerileri 
 

Beceriler  Sınıflar  
Temel beceriler Okulöncesi 1 2 3 4 5 6 7 8  
Gözlem 
Tahmin 
Ölçüm 
Sınıflandırma 
Sonuca varma 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
√ √ √ √ √ √ √ √  
√ √ √ √ √ √ √ √ 

Üst düzey beceriler Okulöncesi 1 2 3 4 5 6 7 8 
Değişkenlerin 
belirlenmesi 
Değişkenlerin 
kontrol edilmesi 
Hipotez kurma 
Deney yapma 
Verilere dayanarak 
sonuçların ifade 
edilmesi 
Grafik çizme  
Yorum yapma 

 √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
√ √ √ √ √ √ √ √  
 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
√ √ √ √ √ √ √ √  
 
 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
√ √ √ √ √ √ √ √ 

 

  

Gerek son yıllarda yapılan araştırmalarda gerekse 6 yaş döneminin kritik 

dönem olduğu göz önünde bulundurularak çocukların ileriki yıllarda bilimsel süreç 

becerilerini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için okul öncesi dönemde bu 

becerilerle tanışmaları gerektiği ortaya konmuştur. Bu becerilerin etkin bir şekilde 

kazandırılabilmesi için iyi bir öğrenme öğretme ortamı hazırlanmalı ve düzenlenen 

etkinliklerle bu ortamın desteklenmesi gerekmektedir(Ayvacı, 2010). 

Bilimsel süreç becerilerinin öğrenciler tarafından kullanılması öğrenmenin 

kalıcılığını artırır. Çünkü, bilimsel süreç becerilerinin kullanıldığı bir öğrenme 

ortamı, öğrencilerin aktif katılımını gerektirir. Öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak 

öğrenme, mümkün olduğunca çok duyu organını kullanmayı gerektirdiği için 

öğrenme kalıcı olur(Tan Ve Temiz, 2003). 

Bilimsel süreç becerilerinin kullanım alanı, sadece fizik, kimya ve biyoloji 

gibi doğa bilimleriyle sınırlı değildir. Bu beceriler günlük hayatın hemen her 

alanında gereksinim duyulan ve kullanılan becerilerdir.  Örneğin, bir çiftçi fen 

eğitimi almadığı halde bir hipotez kurup test ederek, tarlasından en üst düzeyde 
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verim almanın yollarını deneyebilir. Bilinçli bir tüketici, gözlem becerisi gelişmiş bir 

bireydir, veri toplamayı, verileri yorumlamayı ve sonuç çıkarmayı uygun bir şekilde 

kullanır. Farkında olarak veya farkında olmadan bilimsel süreç becerilerini 

kullanmak, günlük hayatta karşılaşılan olayları, anlamayı, yorumlamayı ve okulda 

öğrenilenlerle ilişkilendirmeyi, yani bilimsel okur-yazarlığa ulaşmayı 

kolaylaştırır(Tan Ve Temiz, 2003). Bilimsel süreç becerilerinin öğretiminin ise bir 

köprü kurma görevi de vardır. Yani Fen eğitiminde verilen bilimsel süreç becerileri 

diğer derslerde de bir sorunu çözmede veya bir problemi araştırmada 

kullanılabileceği gibi günlük yaşamda da bireylerin karşılaştığı sorunları çözmede 

kullanılabilir(Aktamış ve Şahin-Pekmez, 2011).  Bu nedenle Okulöncesi eğitimde de 

gün için de ki  tüm etkinliklerde “öğrenme merkezleri, matematik, fen, drama, sanat, 

Türkçe dil, okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri vb.”,  temel bilimsel süreç 

becerilerinin kullanılması gerekir. 

 

3.2.Temel Bilimsel Süreç Becerileri(TBSB) 

3.2.1. Gözlem: Bir nesne veya olay hakkında bilgi toplamak için 

duyularımızın kullanılmasını içerir (Padilla, 1990). Gözlem olaylar ya da nesneler 

hakkında duyu organlarımızla ya da teknoloji kullanarak bilgi toplamamızdır(Bağcı-

Kılıç, 2003). Çocuklar nesneleri ya da olayları bir veya birden çok duyu organı 

kullanarak gözlemler(Usta, 2008). Gözlem, bir problemi çözmek için bilgileri 

toplamanın ilk basamağıdır(Lind, 2000). 

Temel bilimsel süreç becerileri doğumdan itibaren gelişmeye başlar. Bebekler 

dünyayı duyularıyla keşfederler. Doğuştan meraklıdırlar ve her şeyi bilmek isterler. 

Doğumdan itibaren ilk olarak gözlem yapma becerisini kullanırlar (Avcı, 2004).  

Etkili bir gözlem yalnızca bakmak değil belirli bir amaçla dikkatle (konsantre olarak) 

ve sistemli bir şekilde bakmaktır. Çocuklar oldukça iyi birer gözlemcidir. Gözlem 

yapma bireyin duyu organlarından biri ya da bir kaçından yararlanarak bir durumun 

özelliklerini belirlemeye yönelik yaptığı etkinlik olarak tanımlanabilir (Çepni ve diğ., 

2006). Çocukların okul öncesi dönemde ve ilköğretimin ilk yıllarında yaptığı 
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gözlemler, genellikle nesnelerin nitel özellikleriyle ilgilidir. Dolayısıyla yapılan 

gözlemler nesne ile ilgili detaydan uzaktır ve daha çok nesne veya objenin genel 

özellikleriyle ilgilidir. Bu dönemde çocuklar genellikle gözlem esnasında 

benzerliklerden çok farklılıklar üzerine odaklanırlar (Carin et.all, 2005). 

Gözlemler nitel ya da nicel olabilir. Ölçme aracı kullanmadan yaptığımız ve 

kelimelerle ifade ettiğimiz gözlemler nitel gözlemlerdir. Bir ölçme aracı kullanarak 

yaptığımız ve sayılarla ifade ettiğimiz gözlemler ise nicel gözlemlerdir. Öğrencilerin 

gözlem yapma becerileri geliştirmeleri için bol ve gittikçe detaylanan gözlemler 

yapmaları gerekir(Bağcı-Kılıç, 2006). 

Deney sırasında veri toplamak üzere ölçümler ve gözlemler yapılır. Gözlem 

yaptırılarak öğrencilere sahip oldukları kavramsal bilgileri kullanarak gerçek 

olaylarla bilimsel fikirleri ilişkilendirme fırsatı verilir(Ergin ve diğ, 2012). 

Morrison (2012)’e göre temel bilimsel süreç becerisi olarak gözlem;  nesneler 

ve olaylar hakkında bilgi toplamak için duyuları kullanmaktır. Yüksek nitelikli erken 

çocukluk sınıfları, gözlemlemek için birçok fırsatı içinde barındırır.  

Çocuklar fen etkinliklerinde yaptıkları gözlemler sırasında, bilginin işlenmesi 

yoluyla ve yaratıcı bir düşünce ile bilimsel düşünme biçimlerini ilerletmekte; dünya 

ile kendi anlayışlarını keşfetmektedirler (Harlan ve Rivkin, 2000). Bu süreçlerin 

nitelikli olarak işleyebilmesi ve çocukların ileriki yıllarda fen bilimlerine karşı 

olumlu tutum geliştirebilmeleri için yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri, ilgi ve 

yeteneklerine göre düzenlenmiş eğitim ortamları önem taşımaktadır (Aktaş-Arnas, 

2002). 

Öğrenciler ayrıntılı bir şey hakkında Gözlem yaparak bilgi edinmek için 

duygularını kullanır. Anaokulu öğrencileri, gözlem yapmak ve gözlemlerini 

zenginleştirmek için araçlar kullanarak beş duyuyu kullanmayı öğrenmelidir. 

Öğrenciler zamanla nesnelerin (renk, şekil, boyut, doku)  gibi özelliklerini 

belirlemede ustalaşır. Gözlemler ayrıca öğrencilerin, ölçü ve doğal matematik 

bağlantılarını ilişkilendirerek açıklama yapmaları için yarar sağlar(UEN, 2003).  
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Gözlem becerisi diğer tüm beceriler arasında anahtar rol oynamaktadır. Bu 

nedenle erken yaştan itibaren çocukların gözlem becerisini etkin kullanabileceği 

eğitim fırsatları öğretmenler tarafından öğrencilere sunulmalıdır. 

 

3.2.2. Tahmin; araştırmaya başlamadan önce incelenecek konu ile ilgili 

olarak önyargıda bulunabilme becerisidir(Genç-Kumtepe,2011). Çocuklar herhangi 

bir şeyin nasıl çalıştığını neden böyle çalıştığını herhangi bir olayın nasıl meydana 

geldiğini basit neden sonuç ilişkileri kurarak önceden kestirebilir(Senemoğlu, 1994). 

Tahminde bulunan öğrenciler düşünmeye sevk edilir. Tahmin günlük 

yaşamda yaşanılan tecrübelere dayanılarak yapılabilir(Ergin ve diğ.,2012). Bu 

beceriyi geliştirmek için ayrı etkinlikler düzenlemek gerekmez, deney sırasında bir 

eylem yapacakları zaman sonucunda ne olacağı sorularak öğrencilerden tahmin 

etmeleri istenebilir. Örneğin, “bir cismi suya atmadan önce batıp batmayacağının 

tahmini, bitkilerinin güneş almadıklarında ne olacağının tahmini” gibi tahminler 

yapılabilir. Öğrencilerden ölçüm yapmadan önce, kullanacakları birim ile ölçecekleri 

özelliğin ne kadar olacağını tahmin etmeleri istenebilir. Bu hem öğrencilerin daha 

bilinçli ve daha doğru ölçme yapmalarını sağlar hem de tahminlerinin gelişerek 

ileride ölçme araçları yanlarında olmasa bile göz kararı ölçümler yapabilmelerini 

sağlar(Bağcı-Kılıç, 2003). 

Ayrıca tahmin becerisinin gelişmesi, ileride birleştirilmiş bilimsel süreç 

becerilerinden hipotez kurma becerisine temel hazırlar. Hipotezlerde deneyin 

sonucunun deney yapılmadan önce tahmin edilmesidir. Öğrencinin tahmin becerisi 

gelişirse, hipotez kurma becerisini geliştirmesi daha kolay ve sağlıklı olacaktır. 

Tahminlerimiz verilere dayanır. Bu yüzden, öğrencilere tahmin etmeden önce 

gözlem yaparak veri toplama imkanı sağlanmalıdır. Ölçme sonucunu tahmin ederken 

de kullanacakları birimi ve ölçecekleri özelliği incelemelerine izin verilmelidir. 

Ayrıca, tahminler test edilmeli ve sonuçlar doğrultusunda tahminler 

değerlendirilmelidir. Böylece, öğrenciler tahminleri değerlendirerek, zamanla daha 

eğitimli tahminler yapmaya başlarlar(Bağcı-Kılıç, 2003). 
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Tahmin becerisi iki boyutta kullanılabilir(Ergin ve diğ., 2012) 

a. Deneyi/ denemeyi gerçekleştirmeden önce yapılabilecek tahminler      

( örnek: bir tencere çorbadan kaç kase çıkabileceğini tahmin edebilme) 

b. Veriler elde edildikten sonra yapılan ileri tahminler ( örnek: uzun süre 

dışarıda kalan dondurma nasıl olabilir, tahmin edilip, gözlendikten sonra, 

dondurmanın açık havada mı, oda da mı daha çabuk eriyebileceğini tahmin 

edebilme.)  

Tahmin, öğrencilerin kanıtlara dayalı olarak beklenen bir olay veya sonucu 

açıklamasıdır. Öğrenciler önceki bilgi ve gözlemlenebilir kanıtlara dayalı basit 

tahminler yapabilmelidir. Öğrenciler yapışkan not kağıtları, metin veya resimlerle 

tahminleri kaydedebilir. Böylece öğrenciler, başkaları ile muhakeme iletişim kurmak 

için veri toplamayı öğrenirler. Bu uygulama ( çizim ve tablolar) veri sonuçları ile  

kanıtlara dayalı ileri tahminler yapmayı kolaylaştırır  (UEN, 2003). Kanıta dayalı 

tahminde, gelecekteki bir olay sonucu belirten tahminde bulunulur. Örneğin; önceki 

dört hafta içinde bitkinin büyümesini gösteren bir grafiğe bağlı olarak iki hafta sonra, 

bir bitkinin yüksekliğini tahmin etmek gibi (Padilla, 1990). 

Araştırmalar okulöncesi dönemde çocukların bilim deneyimlerine 

katılmalarının desteklenmesinin ve tahmin etme becerisi kullanmalarının 

desteklenmesinin onların alışılmamış kelimeler  keşfederek okuma başarısının 

artırıldığını göstermektedir(Brenneman, ve diğ. 2009). 

 

3.2.3. Ölçme; bir nesne ya da olayın boyutlarını tanımlamak için standart ve 

standart dışı ölçümler kullanmaktır. Örnek: santimetre bir tablo uzunluğunu ölçmek 

için bir metre sopa kullanma (Padilla, 1990). Ölçme; standart veya standart olmayan 

araçlar kullanarak gözlem ve kıyaslama verilerini (uzunluk, ağırlık) sayısal ifade 

edebilme becerisidir(Genç Kumtepe,2011). 

Temel bilimsel süreç becerisi olarak ölçme; hem bir matematik ve hem de 

bilim süreç becerisidir. Erken çocukluk sınıflarında Ölçme “uzunluk, ağırlık” 
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standart ve standart olmayan birimlerle Örneğin çocukların; uzunluk ölçmek için 

birden çok küp kullanmaları(üst üste koyarak) ve tablo oluşturmaları, çay kaşığı, 

çorba kaşığı ve bardak kullanarak malzemeleri  ölçmeleri, bir denge ölçeği 

kullanarak (terazi) çeşitli ağırlıkları karşılaştırmaları desteklenebilir. Morrison 

(2012)’e  göre Ölçmede  birimleri kullanmak çocuklar için önceleri soyut 

görülmesine karşın, düzenli kullanım ile “ölçüm bantları, ölçekler, bardaklar, adım 

vb.” küçük çocukların standart araçlarla ölçmeyi hızlı bir şekilde öğrenmeleri için 

önemlidir. Erken çocukluk sınıfları birçok ölçme fırsatı sunabilir, ataç, ayakkabı, el, 

parmak, arkadaşlarının vücutları ” gibi standart olmayan ölçümler kullanarak birçok 

ölçüm süreci yaşayabilirler. Çocuklar uygun uzunlukta kağıt şeritler keserek kendi 

ölçüm araçlarını tasarlayabilirler ve her çocuğun tasarımı benzersiz olur. Bu arada 

çocuklar etkin bir şekilde sayıları da kullanmaya başlarlar. Öğretmenler çocukların 

kendi kağıt şeritlerinden yaptıkları ölçüm aletlerini panoya asarak  “….dan uzun, den 

kısa vb” ifadeleri ile Çocukların karşılaştırma yapmalarını ve bu ölçümleri 

kullanarak kendi grafiklerini yapmalarını destekleyebilirler. 

Ölçme aynı zamanda gözlemlerin miktarını belirleme becerisidir. Bu sayıları, 

uzaklıkları, zamanı, sesi, sıcaklığı, standart birimlerle ölçülebilenleri ve 

ölçülemeyenleri içine alır(Lind, 2000). Morrison (2012)’e  göre Ölçme,  hem bir 

matematik ve hem de bilim süreç becerisidir. Erken çocukluk sınıflarında Ölçme, 

“uzunluk, ağırlık” vb. gibi, standart ve standart olmayan birimlerle yapılır. Ölçme  

birimleri kullanmak çocuklar için önceleri soyut görülmesine karşın, düzenli 

kullanım ile “ölçüm bantları, ölçekler, bardaklar, adım vb.” küçük çocukların 

standart araçlarla ölçmeyi hızlı bir şekilde öğrenmeleri için önemlidir. Erken 

çocukluk sınıflarında birçok ölçme fırsatı sunulmalıdır, “ataç, ayakkabı, el, parmak, 

arkadaşlarının vücutları ” gibi standart olmayan ölçümler kullanarak birçok ölçüm 

sürecinin yaşanması sağlanır. 

Ölçme en basit tanımıyla kıyaslama ve saymadır (Çepni ve diğ., 2006). 

Çocuklar, okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında ölçmeye ilişkin karşılaştırmalar 

yaparken daha çok standart olmayan birimleri kullanırlar. Örneğin; defterin boyu iki 

karış, bahçenin uzunluğu 15 adım gibi. Daha sonraları metrik sistem gibi standart 
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birimler yardımıyla ölçmeler yaparlar. Örneğin; defterin boyu 20 cm, sıranın 

uzunluğu 1 metre gibi. Yapılan ölçme işleminin niteliğini belirleyen bir diğer 

değişken de ölçülen nesnenin özelliğidir. Çünkü nesnelerin gözlenebilir bazı 

özellikleri sabit değişmez iken (defterin boyu), bazı özellikler (bir bitkinin kök, 

gövde uzunluğu) sürekli değişim gösterebilir. Değişimin miktarını belirlemek 

amacıyla da öğrencilerin tekrar tekrar ölçme yapmaları gerekir. Ölçmede yapılan 

tekrarlar ise ölçme sonuçlarına karışacak hata miktarını azaltacaktır. Ölçme 

sonuçlarındaki hata miktarının azalması da öğrencilerin yapacakları açıklama ve 

tahminlerin doğruluğunu artıracaktır (Carin, Bass, and Contant,2005). 

Ölçme, bir gözlemin nicel veriye çevrilmesidir. Öğrencilerin bu beceriyi 

geliştirmesi için bol bol ölçme yapmaları gerekir(Bağcı-Kılıç, 2003). Okulöncesi 

dönemde ölçü kavramlarının öğretilmesinin amacı çocukların ölçümler hakkında 

fikir sahibi olmaları, problem durumlarında tahmin yapabilmeleri ve akıl 

yürütebilmeleridir.  

Okulöncesinde ölçme ile ilgili çalışmaların temel amacı, Ölçme ile ilgili 

karşılaştırma kelimelerini kullanmaları,(daha az, daha ağır, daha uzun) Karşılaştırma 

yapabilmeleri, Standart olmayan ölçü birimlerini kullanarak ölçümler yapmasıdır. 

Sınıfta veya bahçede bulunan su, kum merkezleri veya nohut, şeker vb gibi yiyecek 

maddeleri, çocukların ölçü kavramını öğrenmeleri için en uygun merkezlerdir(Aktaş-

Arnas, 2012). Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi NCTM, çocukların değişken 

ölçme araçları; El, ayak, ip,      kap, bardak, vb. ile ölçme deneyimleri kazanmaları 

gerektiğini vurgulamaktadır(akt. Yıldırım, 2012). 

 NCTM okulöncesi dönemde ölçme standartlarını; Nesnelerin, yapıların, 

sistemlerin ölçülebilir özelliklerini ve ölçme süreçlerini anlamak, Uzunluk, hacim, 

ağırlık, alan ve zaman özelliklerini anlamak, Uzunluk hacim, ağırlık, alan ve zaman 

özelliklerine göre nesneleri yada durumları sıralamak ve karşılaştırmak, Standart 

olan ve standart olmayan birimlerle ölçme yapmanın gereğini kavramak, Ölçmek için 

uygun standart birimi ve aracını seçmek, olarak tanımlar.  
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Ölçme için uygun teknik, araç ve formülleri uygulamak; Aynı büyüklükteki 

çok sayıda birimle ölçme(bir kitabın boyunu ölçmede birim olarak ataç kullanmak, 

Belirlenen basit bir birimden başka büyük olan nesneyi bu birimi tekrarlayarak 

kullanıp ölçmek, Ölçme araçlarını kullanmak, Karşılaştırma ve tahminde bulunmak 

için yaygın araçlar kullanmak, Olarak belirlenmiştir(akt: Yıldırım, 2012).  

Okulöncesi eğitimde öğretmen, yapılandırılmış etkinlikler ya da doğal 

deneyim ortamları oluşturarak bu etkinliklerde; Ağır, hafif, uzun kısa, küçük büyük, 

az çok, büyük daha büyük, sıcak soğuk, hızlı yavaş, ya da hangi kap daha çok su 

taşır, gibi sorular yönelterek düşünmeye sevk etmeli, Ölçme dilini(daha az daha çok 

gibi) kullanmalı, Problem çözmelerini sağlayacak değişken ölçme araçlarını 

kullanmalı, Standart ölçme birimlerini kullanmaya yönelik gereksinim 

uyandırmalıdır(akt: Yıldırım, 2012). 

Veri toplamak için sadece gözlem yapmak yeterli olmayabilir. Gözlemin yanı 

sıra ya da gözlem yaparken uygun aletler kullanılarak ölçümler yapılması gerekebilir. 

Ölçümler yapılırken aşağıdaki noktalara önem verilmelidir. 

a).Mantıklı değerler seçmek: anlamlı sonuçlar açığa çıkaracak uygun 

miktarlar seçilmelidir(adım sayısı alt ve üst sınırını belirlemek gibi). 

b).Mantıklı aralıklarda değerler seçmek: çocukların fasulyenin filizlenmesini 

gözlemlemelerini haftada bir gün yapmalarını istemek yerine 2 günde bir 

gözlemlemelerini istemek grafiğe veriler yerleştirilirken elde edilen verilerin açık ve 

net olarak görülmesi gerekir.  

Alet seçimi: hassas ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek için önem verilmesi 

gereken bir konudur. Her çocuğun aynı aleti kullanarak ölçüm yapması ve bu 

sonuçların grafiğe kaydedilmesi. Kurdele, ataç, karış, adım, şerit vb. çok uzun bir 

şeyi çocukların karış ile ölçmesi zor olabilir. Daha kısa bir ölçüm için karış veya ataç 

uygun olabilir(Ergin ve diğ, 2012).  

Her “Gözlem ve Deney” mutlaka ölçümle sonuçlanmalıdır. Ölçme sadece 

duyu organlarımızla yapıldığı gibi bir araç ile de yapılabilir. Ölçümler iki türlüdür. 
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a- Nitel Ölçümler; Bir nesne veya olayla ilgili sayısal olmayan değişkenlerin 

ölçülmesidir. Genellikle sadece duyu organlarımızla görerek, dokunarak, tadarak ve 

koklayarak aldığımız ölçümlerdir. Bu tür ölçümlerde veriler az, çok, çok az, iyi, 

kötü, çok kötü, bulanık, duru, koyu, açık, sert, yumuşak, acı, tatlı, sessiz, gürültülü 

vb. nitelendirilebilir.  

b- Nicel Ölçümler; Bir nesne ve olayla ilgili değişkenlerin büyüklüklerinin 

sayısal olarak ifade edilmesidir. Örneğin; cetvel, terazi, saat, termometre gibi ölçü 

araçları kullanılır( Ergin ve diğ.,2012). 

Okulöncesinde Sıklıkla standart olmayan ölçüm araçları kullanılır(karış, ataç, 

şerit, kurdele, adım vb.) Sınıftaki çocuk sayısı, çocukların yaşı, sınıfın genel gelişim 

durumları uygun olduğunda standart ölçüm araçları da kullanılabilir. 

Ölçüm Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar; 

Öğrencilerin ölçüm yapmak için kullandığı aletin kullanılmasını daha önce 

öğrenmiş olması gerekir. Sadece alet kullanmayı öğrenmek amacıyla da ölçme 

deneyi yapılabilir. Ölçü aracı ölçülecek nesnenin özelliklerine uygun olmalıdır. 

Özellikle okulöncesi dönemde yapılacak ölçümlerin somut materyaller / araçlarla 

yapılması desteklenmelidir. Ölçme yapılmadan bir sonuca ulaşmak mümkün 

değildir. Öğrencilerin bu konuda farkında olması gereken noktalar vardır. 

Öğrencilerin ölçü birimlerinin neler olduğunu bilmesi ve birimler kullanıldığında 

daha hassas olunduğunun bilincinde olması gereklidir(Ergin ve diğ., 2012).  

Okul öncesi dönemde yaş grubuna göre standart ve standart olmayan ölçü 

birimleri/ aletleri kullanılabilir. Küçük bir cetvel veya 15-20 cm kadar mezura da 

kullanılabilirler. Öğretmenin, öğrencilerinin ölçüm yapma becerilerini geliştirecek 

çeşitli (problem durumlarına) soruları üretmesi önemlidir. Okul öncesi dönemde 36 

aydan itibaren öncelikli olarak standart olmayan ölçü birimlerinin kullanılması, 

öğrencilerinin ölçme kavramını edinmelerinde önemli bir rol oynar. Daha sonra 

standart ölçü birimlerinin kullanılmasını kolaylaştırır.  

Okul öncesi dönemde kullanılabilecek standart olmayan ölçü birimleri; ataç, 

karış, kalem, kurdele, ip, kağıt şeritleri, adım defter, kitap vb örnek verilebilir. Okul 
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öncesi öğretmenin standart olmayan ölçü birimlerinin kullanılmasında öğrencilerini 

yönlendirirken, onların ölçüm birimlerini makul uzunluk ve alanda kullanmalarını 

destekleyecek fırtsalar sunabilmelidir. Örneğin; masamızın uzunluğu acaba kaç 

karış?, sorusunun yanıtı karışla bulunmaya çalışılacaksa çok uzun bir masa yerine 

daha küçük bir masanın seçilmesi, ya da masanın kısa kenarının kaç karış olduğunun 

bulunmaya çalışılması gibi. Başka bir örnek; “sınıfımızda hangi şekilden kaç tane 

var?, sorusunun yanıtı araştırıldığında, üçgenden 30, kareden 40 vb., bir sonuç 

alınabilir. Bunun yerine yaş grubuna göre 1 ile 20 arasında değişen sayılarda şekil 

veya  bloklar yere/masaya  konarak öğrencilere “masamızda hangi şekilden kaç tane 

var, bana 1 ile 20 arasında bir sayı söyler misin?” gibi bir soru sorularak, sürecin 

devam etmesi desteklenebilir. Öğrencilerin sonuca ilişkin grafik oluşturmaları 

desteklenebilir.  Oluşturulacak grafiklerin, özellikle somut nesneler, resimler, 

semboller, renkler kullanılarak yapılmasının sağlanması, okul öncesi dönemdeki 

öğrencilerin çıkarım yapmalarını olumlu yönde destekleyecektir. Ölçme becerisinin 

kazanılması için etkinlik planlanırken, öğretmenin dikkat etmesi gereken bir diğer 

husus, “bir etkinlik için ölçü biriminin belirlenip sabitlenmesi, öğrencilerin o ölçüm 

birimini kullanmasını sağlanmasıdır. Eğer planlanan etkinlik sonunda bir grafik 

oluşturulacaksa ölçüm için sabit bir birimin belirlenmiş olması gerekir. Böylece 

öğrenciler ölçüm sonuçlarından grafik oluşturduğunda, ölçüm birimi sabit 

olduğundan, sonucu net olarak görebileceklerdir. Daha sonra aynı “etkinlik” farklı 

ölçüm birimleri ile ölçülebilir.  

 

3.2.4. Sınıflandırma; özellikleri veya kriterlere dayalı kategoriler halinde 

nesneleri veya olayları gruplandırmaktır(Padilla, 1990). Karşılaştırma; nesne veya 

olayların benzer ve farklı yönlerini tanımlayabilme becerisidir(Genç-Kumtepe, 

2011). Çocuklar kavram öğreniminde sınıflama becerisini kullanırlar. Cisimleri 

genelleyerek, sıraya dizerek, benzer ve farklı özelliklerine göre sınıflayarak 

kavramları öğrenirler (Üstün ve Akman, 2003).  
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Sınıflandırma günlük hayatta sık sık kullandığımız bir beceridir. Genelde 

nesneler karmaşıklaşınca, onları sınıflayarak düzenler ve böylece hayatımızı 

kolaylaştırırız. Bu becerinin öğrencilerde geliştirilebilmesi için bol bol sınıflandırma 

etkinlikleri yapılmalıdır. Geleneksel bilim öğretiminde sınıflandırmalar, 

sınıflandırma yapılmadan liste halinde öğretilir. Çağdaş bilim öğretiminde ise, bu 

sınıflandırmalar öğrencilere direkt verilmez, öğrencilerin sınıflandırmaları 

kendilerinin yapmaları sağlanır. Çoğu bilimsel sınıflandırmalar benzer şekilde 

öğretilebilir. Çünkü bilim insanları çalıştıkları örneklerin sayısı arttıkça bilimsel 

sınıflandırma ihtiyacı hissetmişler, benzerlik ve farklılıklarını inceleyerek 

sınıflandırma kriterlerini belirlemişler ve sınıflandırmalarını yapmışlardır. Bu 

sınıfları, öğrendikleri zenginleştikçe alt sınıflar oluşturarak detaylandırmışlardır. 

Öğrencileri de aynı süreçten geçirerek, yani sınıflandırmalar yaptırarak bilimsel 

sınıflandırmaları öğretirsek, öğrendikleri sınıflandırmaların mantığını anlamalarını ve 

sınıflandırma becerilerini geliştirmeyi desteklemiş olabiliriz(Bağcı-Kılıç, 2006). 

Sınıflandırma Ve Gruplandırma; nesneleri alışılmış özelliklerine veya 

nitelliklerine göre gruplama veya ayırma becerisidir. Çocukların sınıflandırma 

yapabilmeleri için nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları fark etmeleri 

gerekmektedir. Sınıflandırma becerisi,  Aynı anda 2 süreç gerektirir. Nesneleri 

sıralama(ayırma) ve gruplama (birleştirme). Örneğin çocuklar bir yığın boncuk 

arasından mavi boncukları gruplarken aynı zamanda yeşil ve sarı renkli 

boncuklardan ayırmış olur(Ünal,  2012 ). 

Küçük çocuklar ellerine geçirdikleri her nesne kümesini bir araya getirerek 

ayırarak, tekrar toplayıp tekrar ayırarak denemeler yapmaktadırlar. Bu anlamda 

sınıflandırma becerisi sayı ve işlem kavramının gelişimi için temel oluşturmaktadır 

sınıflandırma becerisi küçük yaşlarda başlayan güçlü bir süreçtir ve 4 yaşından sonra 

çocuklar tarafından başlayan bir beceridir(Aktaş-Arnas, 2009). 

Sıralama nesnelerin ölçülebilen özellikleri yönünden, diğerlerine oranla aynı 

daha fazla ya da daha az olup olmadığının belirlenmesi ve belirlenen sıraya göre 

nesnelerin düzenlemesi işlemidir. Sıralama, karşılaştırmanın en üst seviyesidir ve 
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matematiksel sonuç çıkarma ve sayı sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle,  

erken çocukluk programında sıralama etkinliğinin içeriği çocukları düşünmeye teşvik 

etmelidir(Aktaş-Arnas,2009; Aktaş-Arnas,2012). 

Öğretmenler, Sınıflandırma çalışmalarına öncelikle somut materyaller ile 

başlamalıdır.  Çocuk her bir sınıflandırma işlemini bitirdikten sonra ona bu nesneleri 

başka bir şekilde daha sınıflandırıp sınıflandıramayacağını (gruplara ayırıp 

ayıramayacağını) sorulmalı mantıklı tüm cevapları kabul edilmelidir. Günlük 

plandaki tüm etkinlikler (matematik, fen, müzik, oyun gibi) sırasında sınıflandırma 

etkinliklerine yer verilmelidir. Sıralama çalışmalarına başlarken somut materyallerle 

ve 5’den daha az nesne grupları ile başlanmalı, sıralanacak nesnelerin istenilen 

özelliklerinin çocuk tarafından kolaylıkla ayırt edebilecek şekilde olmasına dikkat 

edilmeli,  etkinliklerde hem ölçülebilen özelliklere hem de ölçülemeyen özelliklerine 

göre sıralama çalışmalarına yer verilmelidir(Aktaş-Arnas, 2012). 

3.2.5. Deney Yapma/Deneme: Deney yapma değişkenleri değiştirme ve 

kontrol etme sürecidir. Deney yapma “diğer tüm süreçlerle birleşir yani  bütün 

bilimsel süreç becerilerini” kapsar niteliktedir. Bu süreçler ile  çocuk deneylere aktif 

katılımı sayesinde yaparak yaşayarak öğrenme ortamı bulmuş olur(Ayvacı, 2010).  

Harlen ve Qualter(2004)’e göre bilim süreçlerini kullanma yeteneği 

çocukların somut deneyimlerle yeni bilgilere ulaşmalarına izin verir. Bu süreçler ve 

yetenekler çocukların bir problemi çözerken düşünmelerini geliştirir ve problemin 

çözümüne nasıl ulaşacakları konusunda çocuklarda merak uyandırır. Fen eğitiminde 

bu yeteneklerin gelişmesi için ilk elden deneyimlerin olması gerekir(Ayvacı, 2010).  

Deney Yapma,. Gerekli araç gereci beceriyle kullanarak uygun bir düzenek 

kurmayı, değişkenleri değiştirip kontrol ederek veriler elde etmeyi, bu verileri 

kaydedip değerlendirerek model oluşturmayı, verileri yorumlamayı, sonuca varmayı 

ve yapılanları raporlaştırmayı içerir(Tan ve Temiz, 2003). 

 

3.2.6.  Verileri kaydetme; verileri kullanma ve model oluşturma için temel 

hazırlar. Örneğin bir tablo, sonradan çizilecek bir grafik için temel oluşturur. 
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Tablolar çizme, not tutma, bir taslak çizme, teyp kaydı alma, fotoğraf çekme, yapılan 

deneyi bir rapor haline getirme, verileri kaydetme becerisiyle ilgili bazı 

davranışlardır(Çepni ve Ayvacı 1996). Bu süreç bir deney veya gözlem sonucu elde 

edilmiş verileri grafik, resim, vb. gibi bir çok duyu organına hitap edecek şekilde 

göstermeyi içeri(Arthur, 1993).  

Elde edilen verilerin işlenmesi ve görsel olarak ifade edilmesi: Verilerin 

kaydedilmesi için tablolardan, grafiklerden, resimlerlerden faydalanılabilir. 

Tablolar; temel süreç becerilerine yönelik etkinliklerde okul öncesi 

dönemden itibaren öğrencilerin tablo oluşturma ve tablo kullanma alışkanlığı 

kazanması önemlidir. Çünkü;  

a. Öğrenciler tablo kullanarak daha iyi organize olurlar.  

b. Tahminlerin ve sonuçlarının tablo üzerinden somut olarak 

karşılaştırabilirler. 

c. Ölçüm sonuçlarını, tabloya (yazabilirler) çizebilirler, işaretleyebilirler 

çeteleye bilirler. 

d. Tabloya kaydettikleri sonuçlardan grafik oluşturabilirler(Ergin ve diğ, 

2012).  

Okul öncesi öğrencileri için genellikler tablo formatını öğretmen hazırlar. 

Ancak okul öncesi öğretmeninin tabloların formatını hazırlarken, öğrencilerin yaş ve 

gelişim durumlarını göz önünde bulundurması gerekir. Okul öncesi dönemdeki 

öğrencilerin tablo kullanamayacağını/ oluşturamayacağını/ veri kaydı 

yapamayacağını düşünmek ne kadar yanlış ise; aynı şekilde okul öncesi dönem 

öğrencileri için sadece çizgiler ve sayılardan oluşan bir tablo formatı hazırlamakta 

yanlıştır. 

Okul öncesi dönemdeki öğrenciler için hazırlanacak tablo formatının görsel 

olması, somut materyallerden küçük resimlerden, sembol çizimlerden oluşması 

önemlidir. Bu formatta ki bir tablonun öğrenciler tarafından oluşturulması “yaş ve 

gelişim” seviyelerine uygun olacak, sürece katılmalarını cesaretlendirecek, 
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heyecanlandıracaktır ve en önemlisi problemi çözmede ilerlenen süreci görmelerini 

sağlayacaktır. Somut olarak algılamalarını kolaylaştıracaktır. Tahminlerini gözlem ve 

ölçüm sonuçlarını, not alarak görmelerini ve dolayısıyla yorumlamalarını 

kolaylaştıracaktır.   

Tablolar sadece verilerin sunumu için değil, aynı zamanda  deney tasarlama 

aşamasında (etkinliği) verilerin doğru toplanması ve tahminlerle sonucun 

karşılaştırılmasının net olarak görülmesinin sağlanması için de düzenleyici görevi 

üstlenir. Örneğin Tahmin; kağıttan yaptığım uçağım kaç adım uçacak?, Sonuç; 

kağıttan yaptığım uçağım 9 adım uçtu. Ancak sonuç çıkarmada sunum için sadece 

tablolarla yetinmek doğru olmaz, eğer etkinlik (deney) uygun ise grafikte 

oluşturulmalıdır. Grafiğin oluşturulması için de tabloya kaydedilen verilerden 

düzenli bir şekilde yararlanılabilir. Grafik çizilemediği durumlarda sonucu 

resmetmekte önemlidir. Özellikle okulöncesi dönemdeki öğrencilerin tablo ve grafik  

oluşturmalarında resim veya sembol çizimlerle, somut materyallerin veya resimlerin 

kullanılarak oluşturulması, çocuğun tabloyu anlamlandırması daha kolay olacaktır. 

Ayrıca daha çok ilgi çekeceğinden çocuğun sürece etkin katılımında da katkı 

sağlayacaktır. 

Grafikler: tablolara kaydedilen verilerden yararlanarak okulöncesi dönemdeki 

çocukların grafik oluşturması desteklenebilir. Grafiğin çocuklar tarafından 

yorumlanmasında bu dönemde sütun grafikleri uygundur. Tablolarda olduğu gibi 

grafiklerde de resim fotoğraf sembol çizimler veya somut materyallerin kullanılması 

bu yaş çocukları için ilgi çekici olacaktır. Yanı sıra çocukların hem grafiği 

oluşturmalarını hem de grafiği yorumlamalarını destekleyecektir(Ergin ve diğ,2012) . 

Öğretmenler çocukların gözlemlerini kaydetmeleri için grafik oluşturmalarına 

fırsat yarattığında, tahmin ve sonuçları açıklamalarını ve sözlü yazılı dili 

destekleyerek kavramlar arasındaki bağlantıları çocuğun fark etmesini sağlar. Basit 

grafikler oluşturulması çocukların rakamların sayıları ifade eden sembollerle nasıl 

temsil edilebileceğini keşfetmelerini teşvik edecektir. Sayısal verilerin kaydedilmesi 
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ve belgelendirilmesi problemlerin nasıl çözüldüğünü çocuklara 

gösterecektir(Brenneman ve diğ., 2009). 

Grafik Kullanmanın Önemi Ve Grafik  Çizimi; 

Çizgi ya da sütun grafiği kullanmak öğrencilerin bağımsız değişkenin bağımlı 

değişkeni nasıl etkilediğini görmelerine yardımcı olur. Öğrenciler bu sayede iki 

değişken arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu görürler ve bu ilişkiyi nasıl bilimsel bir 

bilgiye dönüştüreceklerini öğrenirler(Ergin ve diğ.,2012) 

Okulöncesi dönemde oluşturulacak grafiklerin formatını hazırlarken 

öğretmenin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, tablolarda olduğu  gibi 

grafiklerinde görsel içerikli olmasıdır. “Resim, fotoğraf, öğrencilerin kendi çizimleri 

renklerle boyama, işaretleme, sticker, somut nesneler, geometrik şekiller” örnek 

verilebilir. Görsel içerikli ve öğrenciler tarafından oluşturulacak grafiklerin 

yorumlanması da hem kolay hem anlaşılır olacaktır. Öğrencilerin değişkenler 

arasındaki ilişkiyi somut olarak görmesini sağlayacaktır. Grafiğin öğrenciler 

tarafından okunmasını yorumlanmasını destekleyecektir, Öğrencilerin sonuca 

ulaşmalarını sağlayacaktır. Grafik okuma ile ilgili yapılabilecek etkinliklerden biri 

öğrencilere hazır sütün ya da çizgi grafiği verilerek “bu grafik ile ilgili neler 

söyleyebilirsiniz? sorusunun yöneltilmesidir. Bunun yanı sıra aynı grafik kullanılarak 

öğrencilere bu grafiği çizmiş olan öğrenci grubu sizce hangi problemi çözmek 

istemiş olabilir sorusu yöneltilebilir (Ergin ve diğ., 2012)  

Okul öncesi dönemdeki öğrenciler sütün grafiğini oluşturup yorumlayabilirler 

sınıf içinde grafik oluşturulması kadar oluşturulan grafiğin her bir öğrenci tarafından 

grafik okuma kelimeleri kullanarak yorumlanmasının sağlanması gerekir. Ayrıca bir 

grubun ya da bir sınıfın oluşturduğu grafiği başka bir grubun, yorumlamasının da 

desteklenmesi grafik yorumlama becerisinin kazanımında katkı sağlar. Bu durumda 

öğrenciler çok fazla sayıda grafik ile karşılaşmış olacaktır. MEB, (2013)Okul öncesi 

eğitim programın da da bu yaş çocukların bir kavramı edinebilmesi için çok sayıda 

tekrar yapması gerekliliği vurgulanmaktadır.  
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Okulöncesi dönemde Grafikler; verileri kaydetmenin bir yoludur ve grafikler 

sayısal bilgileri görsel olarak sunmaya yardımcı olurlar. Grafik kullanarak çocuklar 

benzerlikleri görerek kıyaslama yapabilmekte, tercihleri hesaplayabilmekte ve 

sonuçlarla ilişki kurabilmektedirler(Aktaş-Arnas, 2012). 

Grafik oluşturma, tanımlama, düzenleme, temsilleştirme ve veriyi analiz 

etmenin bir yoludur. Grafik çalışmaları çocuklara doğrudan deneyim fırsatı 

sunmaktadır.  Okulöncesi dönemde grafik çalışmaları ağırlık kazandıkça çocuklar 

farklı grafikler oluşturacak ve soruları cevaplandırmada grafikleri 

kullanacaklardır(Copley,2000). Grafik, sayısal bilginin görselleştirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır.  Gerçek nesneler, resimler, çizgi grafikler, bar grafikler, daire 

grafikleri olmak üzere farklı şekilde grafikler oluşturulabilir. 

 Bir grafik genel başlık ve grafikteki her bölüm için isimlere ya da simgeye 

sahip olmalıdır.  Grafikte sınıflama, sayma, karşılaştırma, birebir eşleme ve verileri 

yorumlamada iletişim basamakları kullanılarak temel matematiksel beceriler 

kullanılmaktadır.  Çocuklar grafiği oluştururken verileri sınıflandırarak durumu 

gözden geçirip ölçer ve yorumlarlar. Bu süreçte grafikleri kullanarak benzerlik ve 

farklılıkları görür, karşılaştırır veriler üzerine fikir yürüterek tartışırlar ve sonucu 

sayısallaştırırlar.  Grafik oluşturmak çocukların grafik okuma becerisini de 

geliştirmektedir.  Farklı grafik modelleri üzerinde çalışmak çocukların veri çeşidine 

göre hangi modelin veriyi daha etkin biçimde sunduğunu öğrenmelerini 

sağlayacaktır.  Grafik çalışmalarını öncelikle somut materyallerle başlanmalıdır. 

Okul öncesi dönemin temel materyallerinden olan bloklar ile ilk çalışmalar 

yapılabilir(Yıldırım, 2011).  

 

3.2.7. İletişim kurma; Sarquis (2009)’e göre temel bilimsel süreç becerisi 

olarak iletişim; sözlü veya yazılı olarak bir fikri açıklayarak diğerlerinin bizi 

anlamamıza yardımcı olacak bir yoldur. Erken çocukluk döneminde gün boyu bilim 

çalışmaları sırasında çocukların iletişim yoluyla kavramları temsil etmeye 

yönlendirilmelidir(akt:Morrison, 2012).  İnsanlar pek çok yolla iletişim kurarlar. 
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Jestler, vücut dili ve hareketleri, yüz ifadeleri, ses tınısı, kelimeler ve resimler 

birbirimizle iletişim kurma ve duygularımızı ifade etmek için kullandığımız 

yollardan bazılarıdır. Bir çocuk fikirlerini, düşüncelerini, resim, diyagram, harita, 

grafik, dergi ve raporlar gibi sözlü veya yazılı formlarla anlatır, ifade eder. İletişim 

kurma; toplanmış, düzenlenmiş bilgilere ve anladığımız şeyleri başkalarına 

anlatmaya yardım eden, bir yol sunan beceridir (Lind, 2000). 

Bir eylem, nesne veya olay anlatmak için kelime veya grafik sembolleri 

kullanmak iletişim becerisinin kazanımı için önemlidir(Padilla, 1990). İletişim kurma 

becerisi; gözlem ve araştırma sonuçlarını sayısal ve niteliksel olarak ifade 

edebilmelidir(Genç Kumtepe, 2011).  

İletişim kurabilme, bilim öğretiminin geliştirmeyi amaçladığı en temel 

becerilerden biridir. İletişim bilimde çok önemlidir, çünkü bilimin, bilim tarihinden 

aldığı en büyük derstir. Bilim tarihi boyunca bilimle uğraşan insanların iletişimi 

arttıkça, ürettikleri bilim de artmıştır. Önceden bilim merkezlerinde toplanarak bilim 

yapan kişiler artık dünyanın dört bir tarafına yayılmış olmalarına rağmen, 

birbirlerinin yaptığı araştırmalardan haberdar olarak çalışmaktadırlar(Bağcı-Kılıç, 

2003). 

Bilim öğretiminde, sınıfta yapılan bilimi desteklemek için öğretmenler 

öğrencilerin iletişimini desteklemelidirler. Öğrenciler küçük gruplar halinde 

deneylerini yaparlarsa deney süresince bilimsel iletişim kuracaklardır. Deney 

bittiğinde gruplar sonuçlarını kısaca sunabilirler ve karşılaştırmalar yapılabilir. 

Böylece, kendi sonuçlarının diğer sonuçlara benzediğini görecekler ve buldukları 

bilgiye güvenleri artacaktır. Sonuçlarının farklı olduğu durumlarda ise farklılığın 

nedenleri hakkında düşünerek yeni bilgiler elde edebilirler. Farklılıklardan 

korkmamak gerekir. Farklı sonuçlar, farklı uygulamalardan kaynaklanmıştır. Eğer 

neyin farklı uygulandığı bulunursa, “ Bu şekilde uygulandığında da bu sonuç elde 

ediliyor.” Denilerek öğrencilerin öğrenmeleri zenginleştirilebilir.  Bilimsel iletişimin 

desteklenmesinin bir önemli katkısı da öğrencilerin bilimsel kavramları kullanmaya 

alıştırmasıdır(Bağcı-Kılıç, 2006). 
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Bilimsel iletişimi destekleyen araçlar vardır. Bunlar tablo, grafik ve 

şemalardır. Tablolar, nitel verileri ve az sayıdaki nicel verileri düzenlemekte etkilidir. 

Grafikler ise, çok sayıdaki nicel verileri düzenlemekte etkilidir. Grafikler nicel 

verilerin resmedilmesidir. Veriler arasındaki ilişkiyi görselleştirir ve hem verileri 

anlatmamızı hem de anlamamızı kolaylaştırır. Bu nedenle ilköğretimin ilk yıllarından 

başlayarak öğrencileri tablo ve grafik kullanmaya alıştırmak gerekir. Öğretmenler 

tabloları önceden hazırlayıp çalışma yaprağı içinde öğrencilere verebilir ve 

öğrencilerden tabloyu doldurmalarını isteyebilirler. Öğrenciler bilimsel iletişim 

kurarken dikkat edilecek önemli bir noktada öğrencileri yeni ya da daha önce 

öğrendikleri bilimsel kavramları kullanmaya özendirmektir. Hala günlük dille 

bilimsel kavramlar hakkında konuşuluyorsa “Ona ne demiştik?”, “ Onu ne olarak 

öğrenmiştir?” gibi yönlendirmelerle, bilimsel kavramların öğrencilerin iletişim diline 

katılması desteklenmelidir. İletişim becerisi günlük hayatta da sürekli kullandığımız 

bir beceridir. İletişim kurabilme insan ilişkilerini  düzenleyen bir beceridir. İletişim 

becerisinin gelişmesi, toplumda da değişik konularda insanlarla iletişim kurabilen 

bireylerin yetişmesini sağlayabilir(Bağcı-Kılıç, 2006). 

Çocuklar araştırma esnasında deneyimleri hakkında konuşurken özel 

kelimeler ile dilini kullanmak için bir yol inşa eder. Bu yol ile kendi gözlemlerini 

fikirlerini kaydederek yazılı iletişimi kullanırlar. Öğretmenin öğrencilerine bu süreci 

yaşayabileceği zemini hazırlaması gerekir. Çocukların erken yaşlardan itibaren 

edinecekleri bilim deneyimleri gelecekte bilim öğrenme ve anlama için bir temel 

oluşturu(NAECY, 2013). 

Öğretmenler; çocukların nesneler hakkında konuşmalarını destekleyerek 

onların okuryazarlık becerilerinin gelişimini hızlandırabilir. Aynı zamanda soyut 

düşünmelerini de desteklemiş olacaktır. Bu konuşmalar için öğretmenler sık sık bilim 

bağlamında çocukların tahmin yapmalarını ve yaptıkları  tahminleri planlayarak keşif 

yapmalarını(sonuç çıkarmalarını) destelemelidir. Neden tohumların çimlenmesi için 

suya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorsun,  eğer……olmaz ise ne olacak?..vb. gibi. 

Öğretmen soru sormaz ise çocuklar nesneler, olaylar, değişiklikler hakkında 

konuşmakta henüz deneyimleri olmadığı için bilim bağlamında konuşmayacaklardır. 
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Benzer şekilde öğretmen sonuçların nedenlerini açıklamak için çocukların 

konuşmalarını desteklemelidir. Tüm bunlar çocukların bilim içerik bilgisini 

geliştirmelerini destekleyecektir. Bilimsel oyunun bir parçası olarak çocukların kendi 

gözlemleri düşünceleri hakkında konuşmaları için teşvik edilmesi onların sadece 

bilim dilini geliştirmelerine değil, genel iletişim becerilerini de geliştirmelerini 

destekler(Brenneman ve diğ., 2009). 

Etkin olarak çevresini keşfetmeye çalışan çocuklar gözlem yaparlar ve 

yaptıkları gözlemlerden çıkarımlar yapabilmek için duyularını kullanırlar. Böylece 

çocuklar merak hislerini giderirler, arkadaşlarıyla öğretmenleriyle ya da ebeveynleri 

ile konuşurlar, zihinlerinde oluşturdukları sorulara yanıt bulmaya çalışırlar. Bilimde 

karşılıklı etkileşim ve iletişim önemlidir. Çocuklar deneyler yaparken sorularına 

yanıtlar ararken birbirleriyle etkileşimde bulunurlar(Akman, 2003). 

 

3.2.8. Sonuç çıkarma; Önceden toplanan veri veya bilgiye dayalı bir nesne 

veya olay hakkında bir çıkarım yapmaktır(Padilla,1990). Çıkarım yapma; 

gözlemlerden rasyonel sonuçlar çıkarma sürecidir(Genç-Kumtepe,2011). 

Çocuklar sonuç çıkarmada birçok gözlem yapar, onları sınıflandırır ve sonra 

da onlara bazı anlamlar vermeye çalışırlar. Bir sonuca dolaylı olarak ulaşılır(Lind, 

2000). Gözlem yapma ve deneyler sonucunda çocuklar çevrelerindeki olaylar 

hakkında ilişki kurup sonuç çıkartarak uygulama yaparlar. Sonuç çıkartma da 

deneylerin büyük bir rolü vardır. Deneyler sırasında aldıkları bilgiler ile çeşitli 

açıklamalarda bulunurlar(Şahin,2000). Çocuk yaptığı gözlemler katıldığı deneyler 

sayesinde günlük hayatla ilgili sorunlara çözümler bulur, fen ve doğa olayları 

hakkında kesin ve doğru yargılara ulaşır (Akman, Üstün ve Güler, 2003). 

Sonuç çıkarma gözlemlerden ve deneyimlerden bir genellemeye varmadır 

(Çepni ve diğ., 2006). Çocuk yaptığı gözlemler katıldığı deneyler sayesinde günlük 

hayatla ilgili sorunlara çözümler bulur, fen ve doğa olayları hakkında kesin ve doğru 

yargılara ulaşır (Akman ve diğ.,2003).  
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Çıkarım bir olayın nedenleri konusunda yaptığımız tahminlerdir. Çıkarım 

genelde tahminle karıştırılır. Tahmin bir olayın sonucunu önceden kestirmektir. 

Çıkarım ise o olayın nedenleri, niçinleri hakkında yaptığımız tahminlerdir. 

Çıkarımlarımız da verilere dayanmak zorundadır. Gözlemler ve deneyler yoluyla veri 

toplama, bu verilere dayanarak da gözlediğimiz olayların nedenleri hakkında 

çıkarımlarda bulunuruz. Çıkarım becerisini geliştirebilmek için deney 

sonuçlandığında öğrencilere, “bu olay neden böyle oldu?” gibi sorular yönelterek 

çıkarım yapmaya yönlendirebilir. Öğrencilerden gelen “ neden” sorularını direk 

cevaplamak yerine “ sence neden olabilir?” diye kendisine yönelterek öğrencinin 

çıkarım yapması istenebilir. Bazen de öğrencilerin “neden” sorularını sınıfa 

yönlendirerek çıkarım yapma sürecine daha çok öğrencinin katılması sağlanabilir. 

Çıkarımlarımız da tahminlerimiz gibi doğru olmak zorunda değildir. Çalıştığımız 

konudaki bilgi ve deneyimlerimiz artıkça daha doğru çıkarımlar yapabiliriz. Çıkarım 

en temel becerilerden biridir ve çıkarım yaptığımız sürece aslında yeni bilgiler 

üretiriz. Ayrıca, nedenler hakkında konuşurken öğrenciler yeni sorular 

oluşturacaklardır. Böylece araştırdıkları konularda hep daha derine dalarak daha 

fazla bilgi ve deneyim edineceklerdir(Bağcı-Kılıç, 2006). 

Sonuç çıkarmadan kastedilen elde edilen verilerin ve sürecin (deneyin) 

tamamının değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Verilerin kaydedildiği tablolar ve 

grafikler fotoğraflar ölçümler sonucun yorumlanması ve değerlendirilmesi için 

kullanılır. Grafiğin oluşturulması kadar yorumlanması (okunabilmesi) da önemlidir. 

Çocuklar tarafından tablo ve grafik yorumlanırken elde edilen verilerin ne anlama 

geldiğinin de öğrenciler tarafından kendi ifadeleri ile açıklanması gerekmektedir. Bu 

işlem sırasında öğrenciler yorumları sonucunda bir yargıya varırlar. Böylece 

öğrenciler “elde ettiğim sonuç baştaki sorumun yanıtını veriyor mu?, diye 

kendilerine sorar ve çıkarımda bulunur. Bu nedenle sürecin sonunda elde edilen 

sonucun en başta belirlenen sorunun yanıtını vermelidir. Dolayısı ile en başta ki 

“sorunun” dikkatli belirlenmesi gerekmektedir. Güvenilir bir sonuç elde etmek için 

bu önemlidir. TBSB, aslında “bilimsel yöntem basamaklarının ta kendisidir. Tüm bu 

becerileri kazanmış bu kültürü almış olan öğrenciler problem çözme becerilerini de 
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kazanmış olurlar. Böylece “bilim insanı olmanın anlamı nedir?” bizlere sunulan 

bilgilere nasıl ulaşılmıştır sorunlarını öğrenciler bilinçli olarak yanıtlayabilir, fen 

derslerine ilgileri artar, gerçek hayatta karşılaştıkları herhangi bir problemi çözerken 

nasıl yol izleyeceklerini bilirler(Ergin ve diğ, 2012). 

Deney Raporu (Sonuç Raporu) Neden Gereklidir?;  Deney raporu yazmaktaki 

amaç; hangi deneyi, hangi araç-gereçle, nasıl yaptığımız, hangi verileri topladığımız, 

onları nasıl değerlendirdiğimiz ve buradan nasıl bir karara vardığımızın yazılı bir 

belgesini oluşturmaktır. Her deneyin sonunda, yapılanların yazılı olarak ifade 

edilmesi gerekir. Çünkü; 

a. Çalışmanın her aşaması bir bütün olarak bir arada görülür ve eksiklikler 

kolayca fark edilebilir. 

b. Rapor benzer çalışmaları yapanlara bir kaynak işleri görür. 

c. Rapor yazarken öğrenciler bilgileri, yaptıkları işleri, değerlendirmelerini 

ve ulaştıkları sonuçları yazılı ve görsel olarak ifade etme becerisi kazanırlar. 

d. Öğretmen için öğrencilerin hazırlamış olduğu deney raporları 

değerlendirme aracı olarak kullanılabilir. 

e. Deney raporu öğrenci için de bir kaynak teşkil ederek, kendi gelişimini 

gözlemesi içinde etkili olabilir. 

f.  Deney raporunun tam ve eksiksiz olarak hazırlanması demek öğrencinin 

malzeme seçiminden, tek tek işlem basamaklarına kadar her adımı net olarak 

belirtmesidir( Ergin ve diğ, 2012 ). 

Okulöncesi dönemde ise Deney raporu yazımı, öğrencilerin tüm süreci 

ayrıntılı resimlemesi, sembol çizimlerle yapması ile sağlanabilir. Ancak öğretmenin 

burada çocukların süreci en baştan en sona kadar ayrıntılı hatırlamasını 

destekleyecek sorular sormasI da önemlidir. Öğrencilere bu raporu neden 

hazırlamaları gerektiği, raporlarını hazırlarken (Resmederken) nelere dikkat etmeleri 

gerektiği hatırlatılmalıdır. 
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Öğrencilerin raporlarını hazırlarken ( Resimlerken) tablo, grafik veri kayıtları, 

fotoğraf vb.’den yararlanmaları için de gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır. 

Öğrencilerin Raporları ( Resimlemeleri) bittiğinde tüm sınıfın raporları bir araya 

getirilerek “ Deneyimizin hikâyesi, Deneyimizin raporu vb.” ifadeler kullanılarak 

genel bir değerlendirme yapılabilir. Raporlar alt alta yapıştırılarak asılabilir, üst üste 

bir araya getirilerek kitap oluşturulabilir.  Öğrencilerle yapılacak değerlendirmenin 

yanı sıra öğretmen öğrencilere bireysel olarak da değerlendirmelidir. 

Yorum Yapabilme Ve Sonuçları Açıklayabilme; Veriler herhangi bir şekilde 

sunulduysa artık bir açıklama gereklidir. Bu açıklamayı yaparken aynı zamanda 

öğrenciler yaptıkları işi geçerli olup olmadığını da kontrol etmektedirler. Tablo yada 

grafik nasıl okunur ile ilgili sahip oldukları bilgileri açıklama yapmak üzere 

kullanırlar(Ergin ve diğ., 2012). Bu esnada öğrenciler iletişim becerisini de 

güçlendirir.  

Sonuç çıkarma ve sonuçları açıklayabilme alışkanlığı kazandırabilmek için 

okul öncesi eğitim öğretmeninin öğrencilerinin yaş ve gelişim özelliklerini dikkate 

alarak bolca soru sorabilmesi gerekir. Sorulacak sorular etkinliğin en başında 

belirlenen problem cümlesini içermeli bu kapsamda oluşturulmuş olan tablo ya da 

grafiklerin açıklama yaptırtacak şekilde olmalıdır. Yanı sıra öğrencilerin buldukları 

sonuçları yeni durumlara uyarlanmaları da desteklenmelidir. Ayrıca öğretmenin 

öğrencilerinin sonuçları açıklama ve sonuca varma becerilerinin gelişimini 

desteklemeye yönelik değerlendirme soruları da sorması önemlidir. Süreç ile ilgili ne 

hissettikleri vb.  

Yorum yaparak sonuç çıkarma becerisinin gelişimini destekleyebilecek bir 

başka yol ise öğrencilerin tüm süreci kapsayacak şekilde resim yapmalarının 

istenmesi ve yapılan resimlerin bir araya getirerek yorumlanmasının 

desteklenmesidir. Bunun için farklı stratejiler kullanılabilir; Her öğrencinin kendi 

yaptığı resmi rapor şeklinde yorumlaması, Her öğrencinin başka bir arkadaşının 

yaptığı resmi yorumlamasının  istenmesi, Resimlerin hepsinin bir araya getirilerek 

sonuca yönelik hikaye oluşturmaları vb. 



92 
 
 
 

Temel ve bütünleyici olmak üzere iki gruba ayrılan bilimsel süreç becerileri, 

aslında birbirinin devamı niteliğinde ve birbirleriyle önkoşul ilişkisi bulunan iki 

süreci ifade etmektedir. Temel süreç becerilerinin öğrenilmesi, bütünleştirilmiş süreç 

becerilerinin geliştirilmesi için ön koşuldur. 

 Birleştirilmiş bilimsel süreç becerileri,  temel becerilerin bir ya da birkaçının 

kullanılmasını gerektiren becerileridir (Martin, Sextoon ve Gerloviçh,2002). Bu 

nedenle, ilköğretimin ilk yıllarında temel becerilerin önceden gelişmiş olması 

gerekir.  

Görüldüğü gibi, temel beceriler sadece bilim yapmanın temeli değil, sağlıklı 

düşünmek ve bilgiyi oluşturmak için gereken becerilerdir. Temel süreç becerileri 

entegre (daha karmaşık) becerileri öğrenme için güçlü temel oluşturacaktır(Padillla, 

1990).  

Temel beceriler birbirinden tam bağımsız değildir, yani her biri için ayrı 

etkinlik hazırlamak gerekmez. Öğrenciler bir etkinlikte gözlem yapabilir, gözlem 

verilerini sınıflandırılabilir, gözlemlerinden çıkarımlar yapabilir, gözlemlerini 

arkadaşlarına sunarak bilimsel iletişim kurabilir,  vb.  

Worth(2005), okulöncesi eğitimde sınıf uygulamalarında bilimsel süreç 

becerilerinin tek tek ele alınması yerine(her biri için ayrı etkinlik),  İçerik ve bilimsel 

süreç becerilerinin birleştirilerek ele alınmasını önermektedir. Temel becerilerin çoğu 

çocukta doğumla başlar ( Gözlem ve İletişim) ve yaşları ilerledikçe detaylanır ve 

yenileri eklenir. Okul öncesi fen eğitiminden başlayarak ilk öğretimin ilk yıllarında 

temel bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır(Bağcı-

Kılıç, 2006). 

3.3.  Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin Okulöncesi Eğitim Programındaki Yeri 

Ve Önemi 

Araştırmalar, süreç becerisi yetisi öğrenildiği takdirde ilköğretim 

öğrencilerinin, sadece bu süreçleri kullanmayı öğrenmediklerini, aynı zamanda 

bunları gelecekte kullanmak için sakladıklarını göstermiştir(Padilla, 1990).  Pavilhão 

do Conhecimento - Ciência Vivai projesi (2005) kapsamında, okulöncesi eğitim  
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öğretmenlerinin, bilim çalışmalarında, ilköğretim bilim öğretmenleri ile işbirliği 

sağlamasının birbirinin devamı olan eğitim süreçleri arasında bütünlük sağlayacağını, 

öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kazanmalarının daha etkin olacağı ve mesleki 

gelişimleri açısından da yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.  

MEB 2005 Fen ve Teknoloji programını incelediğimizde; Fen ve Teknoloji 

Dersi Öğretim Programı sadece günümüzün bilgi birikimini öğrencilere aktarmayı 

değil; araştıran, sorgulayan, inceleyen, günlük hayatıyla fen konuları arasında 

bağlantı kurabilen, hayatın her alanında karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel 

metodu kullanabilen, dünyaya bir bilim insanının bakış açısıyla bakabilen bireyler 

yetiştirmeyi amaçlamıştır. Programda öğrencilere bilimsel araştırmanın yol ve 

yöntemlerini öğretmek amacıyla bilimsel süreç becerileri olarak adlandırılan 

becerileri kazandırmak esas alınmıştır. 

Temel bilimsel süreç becerilerinin kazanılmasının daha sonraki 

bütünleştirilmiş süreç becerilerinin kazanılmasına temel oluşturacağı düşünülürse, 

ülkemizde okulöncesi eğitim öğretmenlerinin ilköğretim fen ve teknoloji dersi 

öğretim programı ile ilişkilendirerek öğrencilerinin temel bilimsel süreç becerilerini 

geliştirecek eğitim fırsatları düzenlemelidir. 

Öğrencilerin temel bilimsel süreç becerilerini okulöncesi eğitimden  itibaren 

etkin kazanmaları bilimin doğasını anlayarak, günlük yaşamdaki problemleri çözme 

yollarını geliştirmeleri ve bilimsel okuryazar olabilmeleri, okulöncesi eğitim 

öğretmenlerinin TBSB eğitim ortamına getirebilmesi(taşıyabilmesi) ile doğrudan 

ilişkilidir. Böylece, ilköğretim fen ve teknoloji dersi amaçlarına ulaşmada güçlü bir 

temel sağlanabilecektir. 

Yurtdışı literatür incelendiğinde AAA-Project 2061, ülkelerin bilim 

öğretiminde erken çocukluktan itibaren ulusal standartlarının olduğu görülmektedir. 

Ve ulusal standartları öğretmenlerin bilim eğitiminde nasıl kullanabileceklerini 

içeren kılavuz  kaynakları da mevcuttur. Ayrıca sürekli olarak öğretmenlerin mesleki 

gelişimleri desteklenmesi amacıyla bu standartları nasıl kullanacaklarına yönelik 

eğitimler verilmekte, projeler geliştirilmektedir.  
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Okulöncesi eğitim programının(MEB, 2013), temel amaçlarından biri, 

çocukların temel eğitime hazırlanmasıdır. Bu amaçla okulöncesi eğitim öğretmenleri, 

hazırlayacakları bilim aktivitelerinde öğrencilerinin ilköğretimde kullanacakları 

becerilere güçlü  bir temel hazırlaması gerekir.  

Ülkemizde okulöncesi eğitimi kapsayan ulusal standartlar henüz 

yoktur(Büyüktaşkapu, 2010). Ancak 2013 okulöncesi eğitim programında belirlenen 

kazanım ve göstergeler ile TBSB’ ler ilişkilendirilebilir. Dolayısı ile öğretmen 

günlük programına aldığı kazanım ve göstergeler ile TBSB ilişkilendirerek 

kazandırmaya çalışabilir. Aşağıda araştırmacı tarafından TBSB ile okulöncesi eğitim 

programında yer alan kazanımlar ilişkilendirilerek verilmektedir. 

Tablo.3. TBSB İle Okulöncesi Eğitim Programında Yer Alan 

Kazanımların Eşleştirilmesi 

TEMEL  BİLİMSEL 
SÜREÇ BECERLERİ 

2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI 
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

GÖZLEM BS;Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler 
BS;Kazanım. Dikkatini toplar 
BS;Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.  
 

SINIFLAMA BS;Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.  
BS;Kazanım 7. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar.  
BS;Kazanım 8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.  
BS;Kazanım 9. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar.  
 

TAHMİN ETME BS;Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.  
 

ÖLÇME 
 

BS;Kazanım 4. Nesneleri sayar.  
BS;Kazanım 11. Nesneleri ölçer. 
 

İLETİŞİM BS;Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.  
SDG: Kazanım 5. Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz 
duygularını uygun yollarla gösterir. 
DG: Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. 
DG:Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır 
DG:Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır 
DG:Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 
DG:Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 
DG:Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
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VERİLERİ 
KAYDETME VE 
YORUMLAMA 
 

BS;Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 
BS;Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar 
BS;kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. 
BS;Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. 
DG: Kazanım 10. Görsel materyalleri okur 
DG: Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir 
DG: Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. 

DENEME/DENEY BS;Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. 
MG:Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar 
ÖZ:Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar 
ÖZ:Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri 
kullanır. 

SONUÇ ÇIKARMA BG:Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
BS;Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar 
SDG: Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar 
SDG: Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder 

Tablo incelendiğinde, okulöncesi eğitim programı (2013), kapsamında yer 

alan kazanımların TBSB ilişkilendirildiğinde tüm TBSB’ni eşit oranda içermediği, 

özellikle bazı süreç becerilerini çok az kapsadığı görülmektedir. Bu durum 

okulöncesi eğitim programı(MEB,2013), kapsamına TBSB’nin hepsinin etkin 

kazanımını sağlayacak kazanım ve göstergelerin ilave edilmesi gündeme 

gelmektedir.   

Doğal dünyayı keşfetmek bir çocukluk işidir. Bilim, fikirlerin oluşturulması, 

anlaşılması ve geliştirilmesi süreci olarak görüldüğünde, erken çocukluk döneminin 

doğal bir odak noktasıdır. Çocukların yerinde/uygun olguları araştırmaları sadece 

sonraki yıllarda bilim öğrenmeleri için tecrübe temellerini attıkları bir yer değildir, 

aynı zamanda bir çok bilişsel becerilerin gelişimi için yaratıcı / verimli bir zemin 

oluşturmaktadır. Son olarak, bilim birlikte çalışmanın ve fikirleri tartışmanın 

uygulamanın merkezi olduğu ortak bir çalışmadır (Worth, 2010). 

1.4.    Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazanımında Öğretmen 

Çocukların bilime olan ilgilerini yani doğal meraklarını harekete 

geçirebilmek için anahtar rol, öğretmenlerin  çocuklarla ile birlikte araştırma yaparak 

onların bilime yaklaşmasını sağlamaktır. Örneğin çocuklar; Doğal araştırıcılardır,  

yani doğal toplayıcılardır. En şaşırtıcı şeyleri onların ceplerine, sırt çantalarına, 

çekmecelerine bakarak bulabilirsiniz. Baktığınız bu yerler “Özel şeylerle” doludur.  
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Öğretmenler, araştırma için “sıçrama tahtası olarak” çocukların koleksiyonlarını 

kullanabilirler. Çocukların bilmek istedikleri her zaman, yetişkinler için şaşırtıcı 

olacaktır.  Çocuklar genellikle “keşfetmek için” soru sormayı tercih edeceklerdir. 

Aşağıda, okulöncesi eğitim öğretmenlerinin, öğrencilerinin bilim öğrenmeye karşı 

pozitif tutum ve merak geliştirmelerinde bilime olan ilgilerinin ateşlenmesi (kıvılcım 

yaratmak) için adımlar sıralanmaktadır. 

Küçük çocuklar için bilimsel yöntem;                                                                                                                                 

Okulöncesi dönemde çocuklar için içerik değil, bilim öğrenme süreci önemlidir. 

Çocuğa bilimsel keşif ile ilgili Problemleri mantıksal olarak nasıl inceleyebileceğini 

öğretmek için 7 adım vardır. Bu adımlar “ bilimsel yöntemde kullanılanlara benzer. 

Ancak,  küçük çocuklar için en yararlı (uygulanabilir) olanlara ağırlık verilmelidir.  

1-Gözlem yapmaları için öğrencilerinizde  merak uyandırın;  “Gözlem” 

küçük çocuklar için muhtemelen en önemli adımdır.  Çünkü, dünya hakkında kendi 

bilgisini inşa ettiğinde, çocuk gelişimsel bir aşama kaydeder.  Gözlem; Farklı bir 

bakış açısı sürecidir. Farklı bakış açılarından fark edilen düşünceler ve çok bir şey 

yapmaksızın sessizce izlemeyi ve resmetmeyi içerir. Gözlem; aşaması çok hayatı 

(önemli) olmasına rağmen, çoğu zaman yeterli enerji ve zaman verilmemektedir. 

Çocuklar genellikle,  deney yapmaya teşebbüs ederler.  Etrafındaki dünyayı 

yorumlayabilmesi, keşfedebilmesi için çocuğa; “tüm duyularını” kullanması sık sık 

hatırlatılmalıdır.  Farklı bölgelerde ve seviyelerde gözlem yapabilmeleri için fırsatlar 

yaratılmalıdır. Çocuğun; farklı bakış açısı ile daha fazla bilgi toplaması için 

öğretmenlerin onlara soru sorması önemlidir!, Bu bitkiler hakkında ne bilmek 

istiyorsun ? Onlara yukarıdan, uzaktan veya çok çok yakından baktıkça ne olur ? 

Bekleyelim,güneş varken, güneş geçerken veya rüzgar eserken onlara ne olacağını 

görelim (bitkiler). Şimdi ne görüyorsun ?vb. sorular çocukların gözlemlerini 

detaylandıracak ve farklı duyularını kullanmaları için cesaretlendirecektir. 

2-Karşılaştırma yapmaları için öğrencilerinizde merak uyandırın: 

Karşılaştırma, nesneler ve olgular hakkında çocuğun gözlem yaparak “ benzerlikleri 

ve farklılıkları” fark etme sürecidir: Çocuğun karşılaştırma yapmasını istediğimizde, 
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biz onun “o şeyler “ arasındaki ilişkileri fark etmesinin ötesine geçmesi için 

destekleriz. Bu bitkiler hakkında sen ne fark ettin?, Bu bitkilerin benzerini sen nerede 

gördün?, Onlar nasıl kokuyor ?.vb sorular ile öğretmenler çocukların derinlemesine  

gözlemlerle ilişkileri karşılaştırma fırsatını çocuğa verecektir. 

3-Sıralama Ve Düzenleme için öğrencilerinizde merak uyandırın;  Doğal bir 

dalın (çiçeğin) karşılaştırılması “ sıralama ve düzenlemelidir. Çocuk bir çok farklı 

biçimde, malzemeleri gruplayıp, organize ederken, o nesnelerin bir seferde birden 

fazla gruba ait olabileceğini de anlamaya başlayacaktır. Bitkileri kaç şekilde 

sıralayabiliriz ? (ör: Bazılarında çiçekler var, bazılarında yok, bazıları uzun boylu, 

bazıları kısa, bazıları büyük yapraklı, diğerlerinin küçük yaprakları var. Yaprakları 

kaç şekilde sıralayabilirsiniz (organize edebilirsiniz ). Örnek: Yuvarlak, uzun 

,sivri,iki loblu , veya üç loblu.  

4-Tahmin  etmeleri için öğrencilerinizde merak uyandırın; Bu adım, soru ve 

yoruma (tahmine) dayalı bir süreçtir. Bu adım, ilk üç adımda ne öğrenildiğine dayalı 

bir “soru ve tahmin” sürecidir. Çocuklar, deney için doğuştan gelen “merak” 

duygularından doğan “sorular” soracaklardır. Tahmin edebilme/etme, başlı başına bir 

deneyimdir. Bu yüzden tahmin, bilimsel süreç becerileri için birçok fırsat sağlar. 

Çocuklar, deneyim vasıtası ile “tahminde” ilerleyeceklerdir.  Bu adım aynı zamanda 

çocuğun “genelleme” yapmasına da yardım edecektir. Sen bu bitkiler hakkında ne 

bilmek istiyorsun ?. Eğer çocuk bazı şeyleri düşünmekte güçlük çekiyor ise siz 

kendiniz soru ilave edebilirsiniz. Sorularla öğretmenler çocukların tahminde 

bulunmasını, daha sonra tahminin sonucunun ne olacağını test etmek için çeşitli 

denemelerde bulunmasını desteklemelidir. 

5- Deney Yapmak, Test Etmek Ve Keşfetmek için öğrencilerinizde merak 

uyandırın;  Bu adım “tahminlerini ve fikirlerini” denemesi için çabalamanın ve  

uygulama da bulunmanın zamanıdır. Bu adımda anahtar nokta; çocukların keşifler 

yapabilmesi için “zaman ve farklı pek çok materyal” sağlamaktır. Çocuğun gün 

boyunca oynayarak birçok “deney” yapması önemlidir. Bir yaprak ışık vasıtası ile 

parlıyorsa biz bunu nasıl test edebiliriz ?, Kaç farklı yaprak olduğunu biz nasıl test 
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edebiliriz ?, Bitkiler büyüyor (uzuyor) ise biz bunu görmek (belirlemek) için 

“nereye” koyabiliriz ?,  Bitkiler hakkında “başka” ne bilmek istiyoruz ?  

6-Anlaşıldığını açıklamak için sonuçları kaydetme ve çıkarımda bulunmaları 

için öğrencilerinizde merak uyandırın; bu adım, deney bulgularının başkaları 

ile(diğer çocuklar), “iletişim” aracılığı ile paylaşım zamanıdır.  Bu önemli bir 

adımdır,  Çünkü  çocuğun somut deneylerle sorularına aldığı yanıtları, “sözlü ve 

soyut bilgileri grafik, çizim ve tablolar ile sunmasını” içerir. Çocuklar bitkilerin her 

gün büyümesini, gün gün küçük çizimlerle ifade edebilirler. Çocuklar bitkilerin 

büyümesini en iyi grafik yaparak kaydedebilirler.  

7-Uygulamaları uzatarak, araştırmayı, incelemeyi genişletmeleri için 

öğrencilerinizde merak uyandırın, Genellikle “deneyimden kazanılan bilgilerin daha 

büyük bir alanda denenerek uygulanması” en gözden kaçan adımdır.    Çocuğun, pek 

çok farklı durumda becerilerini nasıl kullanacağı ile ilgili anlayış sahibi olabilmelidir. 

Yaptığı deneylerin kapsamını genişleterek yeni malzemelerle tekrar çalışma ve onun 

“durumu ” kavrayışının tutarlı olup olmadığını görebilmek için bu adım önemlidir. 

Çocuğun uygulanan deneyden /deneyimlemesinden elde  ettiği kavrayışın (anlayışın) 

tutarlı olup olmadığını görebilmek için yaptığı deneyin kapsamının genişleterek yeni 

malzemelerle tekrar çalışılması iyi bir bilim çalışmasının önemli bir parçasıdır. Bu 

adım, yaratıcı düşünmesi için çocuğa ilham verebilir. Bunun için “açık uçlu sorular 

ve yeni faaliyetler uygulamak” etkili olacaktır. Eğer bitkiye su vermez isek ne olur ?  

Bitkilerin üzerini koyu renkli (karanlık yapacak) bir kağıt ile veya (Aydınlık (ışık 

geçiren) bir kağıt ile kapatırsak ne olur ?. 

Yukarıda sözü edilen adımlar incelendiğinde; çocukların yaş ve gelişim 

seviyelerine uygun herhangi merak uyandıran bir konuda, temel bilimsel süreç 

becerilerini kullanmaları sağlanarak, onların problemleri mantıksal olarak nasıl 

inceleyebileceklerini öğretilmeye çalışıldığı görülmektedir. Çocukların erken yaşta 

bilime karşı pozitif tutum sergileyebilmeleri, bu süreci merakla ve heyecanla 

geçirebilmeleri ile ilişkilidir(Church, 2012). 
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Aşağıda okulöncesi dönem çocuklarının sorgulamalarına(araştırmalarına) 

yönelik bir döngü verilmiştir. Sorgulama döngüsü (Şekil 1) incelendiğinde 

öğretmenler tarafından çocukların böyle bir süreç yaşamaları desteklendiğinde 

“gözlem, tahmin, sınıflama, sıralama, ölçme, problem çözme, sonuç çıkarma, 

iletişim, deneme, veri kaydetme” becerilerini geliştirebilecekleri görülmektedir. Bu 

noktada öğretmene düşen görev; çocuklar için sorgulama döngüsünü 

yaşayabilecekleri bir fırsat yaratmak, çocukların heyecan ve meraklarını canlı tutacak 

yöntemler kullanmak, çocukların rahatça kullanabileceği materyaller bulundurmak 

ve tüm TBSB’ni kullanabilecekleri bir ortam yaratmaktır. 

 

Şekil 1: Worth K., Science in Early Childhood Classrooms: Content and Proces,ECRP: Published Fall 

2010  

Çocuklar doğal bir bilim adamıdır. Ancak kendi başlarına bırakıldıklarında 

onlar doğal bir bilim adamı olamazlar. Çocukların doğal merakları, daha bilimsel 

aktiviteler ile açığa çıkarılmasına öğretmenlerin rehberlik etmesine ihtiyaç vardır. 

Çocukların zengin bilimsel aktivitelerle meşgul olarak bilimi uygulamalarına ihtiyaç 

vardır(Worth, 2010).Örneğin bir bilim araştırması için anaokulunda öğrenciler, 



100 
 
 
 
“tohumları kavanoza yerleştirebilir, her gün tohumları sulayarak gözlemleyebilirler,  

bir grafik üzerinde kendi yorumlarını kaydedebilirler (Her çocuğun kendine ait bir 

grafiğinin olması önemlidir). Onlar filizlenene kadar her gün listelerine notlar 

alabilirler, daha sonra cam kavanozlardaki tohumların ilk filizlerinin çıkıncaya kadar 

kaç gün geçtiğini sayabilirler, Her çocuğun grafiği diğer sınıf üyelerinin ki ile 

karıştırılabilir, iki grup karşılaştırma yaparak, karşılaştırma kavramını kullanabilirler( 

Lind,1999). 

3.4.1. Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazanımı İçin  Pozitif Tutum Ve Merak 

Geliştirmek 

Hadzigeorgiou (2001) bilime karşı olumlu tutum geliştirilebilmesi için uygun 

zamanın erken çocukluk dönemi olduğunu belirtmiştir. Çünkü çocukların bilime 

karşı tutumları, bilim etkinliklerinde bulunmaları ile etkilidir (Ünal, 2011). 

Fen alanında bilgiye ulaşıldığı bu süreçte belki de en önemli nokta bilim 

adamlarının merak güdüsü, araştırmacı ruhudur. Araştırmacılar merak ettikleri 

konular üzerinde uzun süren bilimsel çalışmalar gerçekleştirerek sorunlara çözümler 

üretmişlerdir. Bir problemi çözmek için bilim insanı gibi hareket etmeliyiz?, 

denildiğin de, birçoğumuzun aklına sadece bilimsel süreci işletmek ve bilimsel 

sürecin adımlarını sırasıyla gerçekleştirmek gelir. Oysaki bilim insanı gibi hareket 

etmek, önce o konu hakkında merak uyandırarak ve bireyin zihninde sorular 

oluşturarak gerçekleştirilebilir( Ergin ve dig.,2012). 

Eğer çocuğun bilim etkinliklerine katılmasına izin verilirse, çocuklarda var 

olan doğal merak duygusu pekiştirilir. Etkinlikler sonucunda yeni bilgiler öğrenen 

çocukta doğaya karşı farklı bir bakış açısı gelişir (Faulkner-Schneider, 2005). 

Erken yaşlarda okulöncesi öğretmenleri bu doğal merak güdüsünü harekete 

geçirerek, öğrencilerin  bilime  karşı pozitif tutum geliştirmesini destekleyebilir. 

Böylelikle okulöncesi dönemden itibaren çocuklar, Temel  Bilimsel süreç 

becerilerini kullanmak ve bilimsel düşünme becerilerini sağlam bir temel üzerine 

inşa edebileceklerdir. 
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Çünkü okulöncesi eğitim kurumuna öğrenciler doğal bir merak güdüsü ile 

dolu olarak gelirler. Devamlı soru sorarlar, “ Balıklar suda nasıl nefes alır?, Gök 

neden mavidir.?, Uçaklar nasıl uçar?,” İşte bu ve benzeri sorular bilim 

etkinliklerinde verimli öğrenme ortamları oluşturabilmeyi kolaylaştırır. Öğrencilerin 

bu gibi sorularına verilecek tepkiler onların bilime karşı nasıl bir tutum geliştireceği 

ile doğrudan ilgilidir. Öğrenciler, sınıfta soru sordukları zaman tepki alıyorlarsa, 

sorularına yanıt aramak için uygulama ortamları bulamıyorlarsa, zihinlerindeki 

sorulara bilimsel yolları kullanarak (TBSB) yanıt bulamıyorlarsa ya da sadece 

öğretmenin yaptığına bakarak bir deney ortamı yaşıyorlarsa bilim yapmaya  karşı 

negatif tutum geliştireceklerdir. Bu durum öğrencilerin okulöncesi dönemden 

itibaren temel bilimsel süreç becerilerini kullanmalarını engelleyecek dolayısı ile 

ileriki yıllarda bu çocukların bütünleştirilmiş süreç becerilerini kazanmalarını da 

olumsuz etkileyecektir. Dolayısı ile öğrencilerin erken yaştan itibaren bilime karşı 

olumlu tutum geliştirmeleri ve TBSB sınıf ortamında kullanılabilmelerinde kilit 

nokta okulöncesi öğretmenidir. Çocukların doğal merak güdüleri ile TBSB etkin 

kullanabilecekleri öğrenme sürecini şekillendirecek olan,  okulöncesi öğretmenidir. 

Yani tüm bunlar okulöncesi öğretmeninin TBSB eğitim ortamında kullanabilme 

düzeyi ile ilgilidir.  

Öğretmen bilgiye ulaşma, toplama ve yorumlama sürecini çocuğa öğreterek, 

bilimsel bir tutum sergilemesi ve bilimsel bir süreci başlatabilmeye cesaretlendirmeli 

teşvik etmeli, cesaretlendirmelidir. Çünkü çocuklar, kişisel olarak ilgi gördükleri ve 

önemsendikleri kişilerden daha çok etkilendikleri, öğrenmek için daha istekli olur 

(Harlen ve Rivkin, 2000).  

Çocukların bilimsel araştırma yeteneklerini geliştirmek için Öğretmenler, 

onların gelişim düzeylerine uygun etkinlikler planlayarak,  basit araç- gereçleri veri 

toplamak için kullanmalarını destekleyerek, uygun açıklamalar yapabilmeleri  için 

verilere başvurmalarına fırsat yaratarak, araştırma sonuçlarını yorumlayabilmeleri 

için tartışma ortamı hazırlayarak, uygulamaları gerçekleştirebilmelidir (Lind, 2000). 

Worth (2005), okulöncesi eğitim sınıflarında bilime vurgunun yönünü, aşağıdaki 

şekilde açıklamaktadır. 
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Tablo, 4: Okulöncesi Eğitim Sınıflarında Bilime Vurgunun Yönü 

Daha az vurgu Daha çok vurgu 

Bilim aktiviteleri Bilimsel sorgulama ve araştırma aktiviteleri 

Bilimsel bilgi ve gerçekler Bilimsel fikirler, teoriler ve araştırma süreçleri 

Yalnızca sınıfta gerçekleşen bilimsel deneyimler Sınıf ve dışarıda gerçekleşen bilimsel 

deneyimler 

Haftalık bilim konusu veya teması Gelişimsel olarak uygun kavramların aylar 

boyunca bilimsel olarak araştırılması 

Bilimsel süreç becerilerinin tek tek kullanılması İçerik ve bilimsel süreç becerilerinin 

birleştirilerek ele alınması 

Bilim ile ilgili doğa, hayvan ve bitki 

görüntülerini içeren  tabloların,  dekoratif 

kullanımı 

Sınıfın her yerinde bilim; bitkilerle, 

hayvanlarla çocukların çalışması  

Deneyim çizelgeleri 

 
 

Bilim not defterleri, dokümantasyon panelleri, 

çocukların çalışmaları ve çizimleri 

Bilimi paylaşma, anlatma ve gösterme olarak 

konuşmak 

Bilimi tartışma ve münazara olarak konuşmak 

Bilgi sağlamak için kitaplardan yararlanma Motivasyonu sağlamak için kitaplardan 

yararlanma 

Kaynak:Worth(2005), Exploring Nature, Education Development Center, Inc., Newton, MA 

 

Herhangi bir bilim adamının yaptığı gibi, bilim öğrenmek için en iyi yol, 

bilim yapmaktır. Bu, “araştırmayı yürütürken soru sorma, veri toplama, sonuç 

çıkarma” için tek yoldur. Çocuklar bu stratejileri en iyi okulda gerçekleştirilebilir. En 

iyi bilim öğretimi aktif uygulamalı, öğrenci merkezli araştırmalar ile gerçekleşebilir. 

Çocuklar okulöncesi eğitime başladıklarında keşif ve yeni durumlar ile ilgili ilk 

adımları gelişerek devam eder. Böylece çocuklar, sorularını cevaplamak için 

organize etme ve temel kavramları uygulayarak başlar. Veri toplama, gözlem  sayma, 

veri kaydı, iletişim gibi temel bilimsel süreç becerilerini organize etmeye başlar( 

Lind, 1999). 

Merak odaklı yapılan etkinliklerde, çocuklar, yaşadıkları çevrede meraklarını gidermek üzere, doğal ve anlamlı bir 

şekilde Bilimsel Süreç Becerilerini kullanma şansı yakalarlar (Akman ve ark., 2003; Aktaş-Arnas, 2002; İnan, 2010). 
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Piaget tarafından tanımlanan okulöncesi ve ilköğretimin gelişimsel aşamaları 

göz önüne alındığında; dünya ile bilimsel ve matematiksel kavramlara bir çocuğun 

bakış açısının yetişkininki ile aynı olmadığı unutulmamalıdır. Küçük çocuklar 

olayları; kendi algı ve kendi perspektifinden bakarak gerçekleştirdiği 

deneyimlerinden oluşur. Bu deneyimler esnasında yanılgılar ortaya çıkabilir. 

Öğretmenler bu durumda onların, düşünmelerini genişleterek dünyayı keşfetmelerine 

hazırlamalıdır. Ve bir sonraki gelişim aşaması için hazırlamalıdır. Kendi duyuları ile 

gözlemleme sınıflandırma, tahmin ve iletişim becerilerini kullanmalarını çocuklara 

öğreterek, çocuğun diğer bakış açılarını keşfetmesi sağlanmış olmalıdır(Lind, 1999). 

 

3.4.2. Okulöncesi Eğitim Sınıflarında Bilimsel Süreç Becerilerinin Kullanımını 

Teşvik Etmek 

Worth(2010), okulöncesi eğitimde keşif odaklı bilim öğretiminin oyun 

üzerine inşa edilmesini önerir. Çocuklar yaşamlarının ilk yıllarından itibaren büyük 

bir merakla çevrelerini keşfetmek isterler. Onların bu doğal merakları ateşlenerek 

keşifleri cesaretlendirilebilir.  

Aşağıda merak uyandırmak için takip edilebilecek basit 7 yol 

sıralanmaktadır(Lindblom and White, 2011). 

1.Ellerin kullanımını teşvik etmek; 

Çocukların pasif izleyiciler olmaları yerine, aktif olarak deneyimlere 

katılmaları için teşvik edilmeli, 

2. Başarıyı yükseltmek için önlemler almak; 

Önlük, gözlük, kaymaz paspas havlu vb. malzemeler sağlayarak ve diğer 

güvenlik önlemlerini almak, çocukların karışıklık, kirletme, dökülme vb. endişelere 

odaklanmaları yerine deneyime odaklanmaları teşvik edilmeli. 

3.Yaratıcılığı takdir ederek çocukları teşvik etmek; 

Çocukların sürece güvenli ve Zarasız bir şekilde katılmaları sağlandığında 

çocuklar kendi benzersiz fikirlerini ortaya çıkarabileceklerdir. Yeni ve alışılmadık bir 
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şekilde bir şeyler yapan çocuk aslında büyük bir keşif yapıyordur. Ve öğretmen 

çocuğun bu yeni yolunu fark etmelidir. 

4. Yanlış cevap yoktur! Bakış açısı geliştirmek; 

Çocukların fikirlerine ve teorilerine saygı gösterilmelidir. Bir çocuk yanlış bir 

sonuca ulaştığında bu onun düşünmediği ya da öğrenmediği anlamına gelmez. 

Örneğin, bir küvetin içinde “bir taş, bir metal cıvata, bir sarı ördek oyuncak ve 

kırmızı bir mum boya” ile deneyim yürütmekte olan çocuk, bir tek renkli şeyler 

yüzer, sonucuna varabilir. Öğretmen çocuğu ikaz etmek yerine, daha farklı 

malzemeler kullanarak bu teorisini test etmesini teşvik edebilir.  

5. Heyecanlı bir ortam yaratmak; 

İster bahçede uçurtma uçurma olsun, isterse ekmek pişirme olsun, çocuklarla 

bunu heyecan içinde paylaşmak önemlidir. Öğretmenin coşkusu çocuklara da 

bulaşacaktır. Ve çocuklar size katılmak isteyecektir. Yeni bir buluş veya keşif için 

enerjik olunduğunda çocuklarda heyecanlanacaktır. Öğretmenin enerjisi çocuklar 

için bir ayna yansıması olacaktır. 

6. Bağlantılar kurulmasını teşvik etmek; 

Keşifler ve deneyimler izole edilmemelidir. Bunun yerine diğer olaylara 

bağlamak için çocuklar  cesaretlendirilmelidir. 

7. Sorularla çocukların keşif yapmalarını teşvik etmek; 

Merak dostu bir ortam yaratmak önemlidir. Öğretmen çocuklarla bir iş ile 

ilgili çalışırken yüksek sesle düşünmelidir ve bunu soruya dönüştürebilir. “ben iki 

oyun hamurunu karıştırırsan ne olacağını merak ediyorum!, yada ben kuşları 

besledikten sonra onların nereye gideceğini merak ediyorum. Benzer şekilde 

çocukların soruları olduğunda da kendi cevaplarını aramaları için onları 

cesaretlendirmek önemlidir.  
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4.OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM ÖĞRETMEDE 

MESLEKİ GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA 

GELİŞTİRİLMİŞ  PROGRAM VE PROJELER 

 

Bilimsel süreç becerileri, bilim yapılırken uygulanan süreçleri ve kullanılan 

becerileri içermektedir. Temel bilimsel süreç becerileri ise, bilim yaparken sık sık 

kullanılan en temel becerilerdir(Bağcı-Kılıç, Haymana ve Bozyılmaz, 2008).  

Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin bilim öğretmede yeterlilikleri(temel bilimsel 

süreç becerilerini kullanma) üzerine yapılan bir çok araştırma, öğretmenlerin bu 

konuda kendilerine karşı oldukça güvensiz oldukları, aynı zamanda öğrencilerinin 

bilim öğrenme kapasiteleri hakkında da olumsuz algılayışlarının olduğu, bir çok 

araştırma ile ortaya konmuştur. Bu amaçla; AAAS Project-2061 (American 

Association For The Advancement Of Science Project-2061) kapsamında öncelikli 

olarak erken çocukluk öğretmenleri için Bilim Öğretme Mesleki Gelişim Standartları 

geliştirilmiştir(1999). Daha sonra bu standartlar doğrultusunda bir çok ülke ve 

kuruluş erken çocukluk öğretmenlerinin bilim öğretme yeterliliklerini artırmak ve bu 

doğrultuda okulöncesi dönemdeki çocukların bilimsel okur yazar olmalarını 

desteklemek amacıyla mesleki gelişimi destekleyen programlar hazırlamıştır. Bu 

programların sürdürülebilirliğini sağlamak, etkisini belirlemek amacıyla birçok proje 

yürütülmüş ve araştırma yapılmıştır. Aşağıda öncelikle “AAAS-Project 

2061tarafından geliştirilen daha sonra revize edilen erken çocukluk öğretmenlerinin 

bilim öğretme mesleki gelişim standartları, devamında 2009 yılından beri revize 

edilen k-12 öğrencileri için geliştirilen gelecek nesil bilim standartları “NGSS Next 

Generation Science Standards” (NRC-2013), Ardından proje ve programlar, kendi 

kapsamlarında yaptıkları araştırmalar ile birlikte verilmiştir. Bu projelerin ve 

programların bazıları tamamlanmıştır. Ve bu proje ve araştırmalarda kullanılan 

programların bazıları kullanılmaya devam etmektedir. Diğerlerinin  ise, geliştirilen 

programları ile birlikte etkisinin test edilmesi devam etmektedir. Bu proje/program 

ve araştırmaların ortak noktası erken çocukluk öğretmenlerinin bilim öğretme 

yeterliliklerini desteklemektedir. Bilim öğretme ise temel olarak bilimsel süreç 
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becerilerinin kullanılmasını içerir. Dolayısı ile bu program ve projelerin içeriğinde 

öğretmenlerin öğrencileri ile yapacağı bilim etkinliklerinin bilimsel süreç becerilerini 

kullanarak yapması söz konusudur.  

 

4.1.  American Association For The Advancement Of Science (AAAS) Project 

2061 kapsamında geliştirilen, Erken Çocukluk Öğretmenleri İçin “Matematik 

Ve Bilim”  Entegre Mesleki Gelişim Standartları 

Erken çocukluk dönemdeki çocuklara bilim öğretebilmek için hizmet öncesi 

ve hizmetteki öğretmenlerin birçok alanda profesyonel gelişim fırsatları yaratılması 

gerekir. Öğretmenlerin bu konudaki bilgi ve öğretim becerilerinin güçlendirilmesi 

önerilir(Copley and  Padrón,1999). 

Bu konuda Erken çocukluk öğretmenlerinin bilim öğretme yeterliliklerinin 

araştırıldığı 4 yıllık bir araştırmadan toplanan veriler, Erken çocukluk 

öğretmenlerinin genellikle okuma ve diğer dil odaklı becerileri öğretmede daha 

istekli olduklarını ortaya koymuştur. Buna karşılık bilim öğretmede zorlandıklarını 

ve kendilerini güvende hissetmediklerini göstermiştir. 

AAAS Project-2061 Kapsamında The National Commission Teaching And 

American’s Future(1999) Komisyonu, Erken çocukluk öğretmenlerinin mesleki 

gelişimlerini desteklemek için öneride bulunmuştur. Bu öneriler; öğretmen mesleki 

gelişim programları ve bu programların belirlenmiş standartlar çerçevesinde organize 

edilmesi ve mesleki gelişim standartlarının önemi, standartlara uymak için rehberlik 

programlarının finansmanı, Erken çocukluk öğretmenlerinin bilim öğretmeleri için 

özel öğretim standartlarının hazırlanmasıdır.  

Bilim ve matematik alanında erken çocukluk öğretmenleri mesleki gelişim 

standartlarının oluşturulması için profesyonel standartları içeren üç farklı setin 

sentezinden oluşturulmuştur. 
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• Ulusal Bilm Eğitimi Standartları-National Science Education 

Standards (National Research Council NRC,1996); 

• Matematik Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişim Standartları-Professional 

Standards for Teaching Mathematics (National Council of Teachers of Mathematics 

NCTM, 1991); and 

• Erken Çocukluk Çağına Hazırlık Uzmanları İçin Kılavuz: Öğretim Görevlisi, 

Lisans Mezunu ve İleri Düzeyler-Guidelines for Preparation of Early Childhood 

Professionals: Associate, Baccalaureate, and Advanced Levels (National Association 

for the Education of Young Children, Council for Exceptional Children, and National 

Board for Professional Teaching Standards, 1996). 

Bu standartların entegrasyonunda erken çocukluk matematik ve bilim ortak 

unsurları vurgulanmıştır. Oluşturulan standartlar, hizmet öncesi ve sonrası 

programları hem de aşağıdaki deneyimlerle öğretmenler için fırsatlar sağlamak 

gerektiğini göstermektedir. Böylece öğretmenler bu entegre profesyonel standartlara 

uygun davranabilirler. 

 

Entegre Standart No 1: Bilime Karşı İyi “Hazırlık/Tertibat” Geliştirmek 

Bilim öğretmede erken çocukluk  öğretmenleri sık sık fobik reaksiyonlar 

gösterir. Başarılı pedagojik deneyimlerle birlikte, bilim kavramlarını öğrenmeye 

karşı güven geliştirmek, küçük çocukların bilime karşı olumlu bir tutum 

geliştirmelerine model olacaktır.  

Entegre Standart No 2:  Bilim Öğretmede İyi Deneyimler Geliştirmek 

Hiçbir ders mükemmel öğretmenlerden bilim öğrenmenin yerini tutamaz. 

Öğretmenler bu bilinç ile çocukların olumlu deneyim yaşamalarına fırsat 

yaratmalıdır. 

Entegre Standart No 3: Bilim Kavramları Hakkında Çocukların 

Kendilerine Özgü Bir Şekilde Öğrenmeye Odaklanmalarını Sağlamak 
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Bütün erken çocukluk öğretmenlerinin, “çocukların çevrelerindeki dünya 

hakkında kendi çıkarımlarına odaklığını bilmesi gerekir.(kendi anlayış ve eşsiz 

yeteneklerini değerlendirirken kendi doğal meraklılık, yönetme anlayışı, 

öğretmenlerini izleme gibi). Çocukların tüm bu becerilerinin, etkili bir mesleki 

eğitim programının parçası olması gerekir. 

Entegre Standart No 4: Bir Öğrenme Topluluğu İçinde Yer Alan Mesleki 

Gelişim Fırsatlarına Katılmak 

Mesleki gelişim standartlarının her üç seti de hem aday hem de deneyimli 

öğretmenlerin danışmanlık deneyimlerinin önemini vurgulamaktadır. Buna ek olarak 

öğretmenlerin tasarlanmış profesyonel gelişim deneyimleri ve belirlenen ihtiyaçları 

için özel imkanlarının olması önemlidir. 

Entegre Standart No 5: Bütünleştirici Müfredatı Uygulamak İçin Bir 

Beceri Göstermek 

Erken çocukluk programları için bütünleştirilmiş yaklaşım, erken çocuklukta 

toplumun yıllardır savunduğu bir uygulama olmuştur.  

Ancak bu strateji genellikle erken çocukluk öğretmenlerinin matematik ve 

bilim disiplinlerini ihmal ederek kendilerini en rahat hissettikleri disiplinlere vurgu 

yapmalarına neden olmuştur. Bu nedenle bilim’e yeterli zaman ayırarak müfredat 

entegre uygulamalarla mesleki gelişim programlarının vurgulanması gerekir.  

 

Entegre Standart No 6: Aile İle Ortaklık Kurarak Uygun Stratejilerden 

Yaralanmak 

Genellikle ebeveynler “ben matematikte hiç iyi değilim, ben bilim 

çalışmalarını hiç iyi yapamam” ifadelerini çocuklarına ileterek onların bu konudaki 

arzularını bastırabilirler. Okul ve aile arasındaki ortaklıklar bu ve programlarla ilgili 

diğer olası engellerin aşılmasını gerektirir. Ortaklıkların amaçlarına bilim 

kavramlarının etkili öğretimini eklerseniz onlarda erken çocukluk bilim ile ilgili 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yol açabilirler(Copley and  Padrón,1999). 
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Bugün dünyada bilim eğitiminde okulöncesi eğitim öğretmenlerinin mesleki 

gelişlim standartları, öğretmenler tarafından rehber olarak kullanılmakta ve bir çok 

araştırmada ise anahtar rol oynamaktadır. 

 

4.1.1. Bilim Ve Matematik Eğitiminde Erken Çocukluk Öğretmenlerinin 

Mesleki Gelişimlerini Desteklemek İçin Yüksek Kaliteli Programların Teşvik 

Edilmesi;  

AAAS Project-2061 Kapsamında Ulusal Bilim Eğitimi Standartları-National 

Science Education Standards (NRC, 1996), tarafından 1996 yılında yayımlanan 

bilim standartlarına ilave olarak NRC, NCTM VE NAE ortaklaşa olarak  “erken 

çocukluk öğretmenlerinin bilim ve matematik mesleki gelişimlerini” desteklemek 

amacıyla 6 entegre standart geliştirilmiştir. Daha sonra bu entegre standartların 1-2- 

ve 3 numaralı olanlarının etkililiğini test etmek amacıyla “Trainer Of Modules”, 

programı ile Eisenhower Grantstand Texsas Education Agency Funded 37 mesleki 

gelişim modülünün geliştirilmesini finanse etmiştir. Hibe çağrısı olarak devlet 

bölgesel merkezlerin hükümetleri ile birlikte eğitmenleri eğitmek için yazılım kitleri 

oluşturmuştur. 6 modül erken çocukluk öğretmenlerinin matematik ve bilim 

kavramlarının etkili öğretimi için özel olarak hazırlanmış, hizmette olan öğretmenler 

için interaktif eğitim oturumundan oluşan uygulamalar yapılmıştır. Oturumlar 

geleneksel bir mesleki gelişim programındaki “öğrenci odaklı faaliyetleri ve pedagoji 

önerileri ile birleştirilmiştir. Etkinlikler yazıldıktan sonra sahada test edilmiş ve sınıf 

öğretmenleri, çocuk gelişimi uzmanları ve matematik ve bilim öğretmenleri 

tarafından değerlendirilmiştir. Bu çalışma iyi öğretmen deneyimleri ile çocuklara 

odaklanılmış matematik ve bilim öğretiminde etkili bir gelişme sağlamıştır.  

Erken çocukluk öğretmenlerinin matematik ve bilim konularında mesleki 

gelişimlerini desteklemek amacıyla AAAS-Project-2061,  çalışma gruplarından 

oluşan 4 farklı araştırma yapmıştır.  

Birinci araştırma grubu; Kamu, ve özel okullarda bir uzman tarafından değil, 

araştırma kapsamında atanmış normal bir okulöncesi öğretmeni tarafından 
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yönetilmektedir. Atanan bu öğretmen bölgedeki diğer öğretmenlere mesleki gelişim 

standartlarını tartışmak için ayda bir toplanmaktadır. Bu temsilci öğretmen okuldaki 

diğer öğretmenler tarafından “anahtar bir profesyonel gelişim deneyimi” olarak 

görülmektedir. Çalışma grupları değişen gruplarla devam etmektedir. 

İkinci çalışma grubu yaklaşımı: yüksek lisans derslerinde oluşturulmuştur. 8 

doktora öğrencisi anaokulu öğrencilerinin sınıf etkileşimlerini içeren videoları 

incelemek ve tartışmak için her hafta bir araya gelmiştir. Sınıf aktivitelerinde 

kullanılan malzemeler, çocuklara yöneltilen sorular, birbirleriyle etkileşimleri, 

öğretmen diyalogları vb., incelenerek analizleri yapılmış ve tartışılmıştır. 

Üçüncü çalışma grubu; Houston’ da bir merkezde 3-4-5- yaşındaki 

öğrencilerin erken çocukluk gelişimini değerlendirme, matematik ve bilim ile ilgili 

özel uygulamaları görüşmek üzere haftada bir buluşmuştur. Çalışma kapsamındaki 

öğretmenler sık sık grup faaliyetleri ve içeriğini planlamak için erken çocukluk 

uzmanlarına danışmıştır. Öğretmenler tarafından programın işleyişinin sık sık 

değerlendirilmesi, ihtiyaç duyulan herhangi bir konunun adaptasyonu ile ilgili 

olumlu katkı sağlamıştır.  

Bu çalışma gruplarının her birinin kendine özgü özellikleri vardır.  

Dördüncü çalışma grubu: öğretmenin mesleki gelişim standartlarına 

katılımını içermektedir. Entegre standartların hepsi dahil olmak üzere öğretmenlerin 

öğretim deneyimlerini yansıtan ve kendi öğretmenlerinin toplum ve diğer grup 

üyeleri içindeki etkileşimlerinin analizini kapsamaktadır. Analizlerin çoğu entegre 

müfredat ile çocukların bilim ve matematiğe karşı olumlu tutumlarına katkı 

sağlamasına odaklanılarak değerlendirilmiştir(Copley and  Padrón,1999). 

Bu 4 farklı çalışma grubuna katılan öğretmenlerin başarıları, bireysel ve 

gruba özgü olmuştur. Katılımcı öğretmenler daha önce lisans ve yüksek lisans 

derecesine sahip olmalarına rağmen erken çocuklukta matematik ve bilim ile ilgili 

daha profesyonel bir bakış açısı geliştirdiklerini ve öğretim şekillerinin olumlu yönde 

değiştiğini belirtmişlerdir. Eleştirel tartışmalar, okumalar, kişisel deneyimlerin 

paylaşılması, çocuk ve öğretmen etkileşimleri üzerine yeni bir bakış açısı 
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kazandırdığını ve artık daha farklı bir öğretmen olduklarını ifade etmişlerdir(Copley 

and  Padrón,1999). 

 

4.1.2.  Küçük Çocuklar İçin Problem Çözme Projesi:  Problem Solving For The 

Young Child 

AAAS Project-2061 Kapsamında, Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin 

Mesleki Gelişimleri İçin,  “Problem Solving For The Young Child”  konulu bir dizi 

çalışma yapmıştır.  

Eisenhower Grand Fonları kullanılarak Houston Bağımsız okul bölgesindeki 

okulların sınıflarındaki erken çocukluk öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için; sınıf 

görevleri, sınıf koçluk deneyimleri,  Matematik ve Bilim üzerine atölyelere katılma 

ve tanıtım, hizmet öncesi erken çocukluk öğretmenlerine(mezun olmuş ancak 

herhangi bir kurs, hizmet içi eğitim vb almamış olan öğretmenler), rehberlik 

programı uygulanmıştır. Bu uygulamaları kapsayan sınıf oturumları sırasında 

öğretmenlerin Matematik ve Bilim öğretimi deneyimlerini, bilgilerini pratiğe 

dönüştürmek için, atölye çalışmaları yaparak hizmet öncesi öğretmenleri ile entegre 

müfredatın uygulanmasına yönelik paylaşımlarda bulunulmuştur (hizmet öncesi 

öğretmenleri yüksek lisans öğrencilerinden oluşmuştur). Çalışma sonundaki 

değerlendirmeler son derece olumlu olmuştur. Bu çalışmanın mesleki gelişim için 

öğretmenleri isteklendirdiği ve yorumlarına bunu yansıttıkları görülmüştür(Copley 

and  Padrón,1999). 

 

4.1.3.  İşbirlikli Koçluk Projesi/Programı : Collaborative Coaching Project 

İşbirlikli Koçluk Projesi ile; Hizmet öncesi öğretmenlerin gerçek ortamlarda 

gerçek çocuklarla önceden planlanmış dersleri öğretmeye çalışılmıştır. Hizmet öncesi 

öğretmenlerinin normal eğitim günün bir parçası olarak üniversitedeki uzman 

profesör ile işbirliği ile öğretilen derslerin içeriğini zenginleştirmişlerdir. En önemlisi 
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bu çalışma kapsamındaki anaokulu öğrencilerinin projenin amacına uygun olumlu 

kazanımları olmuştur.  

Sonuçlar; erken çocukluk öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinde yalnızca 

matematik ve bilim becerilerini öğretme ve öğrenme ile ilgili içerik bilgilerini 

öğretme süreci ile ilgili değil, aynı zamanda bu içerik alanlarında kavram becerilerini 

öğretme ile ilgili hünerlerinin de ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Hizmet 

Öncesi Öğretmenler İle Hizmette Olan Öğretmenlerin Yararına olan bir program 

olmuştur.   

Erken çocukluk öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için tasarlanmış başarılı 

bir profesyonel gelişim programlarına verilen örnek çalışmaların ortak sonuçları; bu 

programların(projenin) özellikle matematik ve bilim alanlarında erken çocukluk 

öğretmenleri için entegre standartların uygulanması için yaratılmıştır. Ayrıca 

öğretmen ve öğrencilerin yorumları bu programların çok başarılı olduğunu 

göstermiştir. Dahası işbirlikli koçluk projesi öğrencilerin bilişsel çıktıları açısından 

çok etkili olduğunu işaret etmektedir. Devletin yaptığı testlerdeki öğrencilerinin 

başarılarının arttığı görülmüştür. Test skorlarındaki öğrencilerin başarılarının artması 

önemlidir., çünkü mesleki gelişim amacıyla öğretmenlerin geliştirmek öğrencilerin 

gelişmesine de yardımcı olmuştur(Copley and  Padrón,1999). 

Bu projenin yansıması olarak bilim eğitimi ile ilgili bugün bir çok koçluk 

projesi/programı geliştirilmiş ve uygulanmaya devam etmektedir. 

 

4.2.  k-12 İçin Bilim Eğitiminde Bir Yapılanma; Uygulamalar, Çakışan 

Görüşler Ve Öz Fikirler Program/Projesi: A Framework k-12 Science 

Education: Practices, Croscutting Concepts, Core İdeas 

k-12 Bilim eğitimi için yapılanma programı, Gelecek Nesil Bilim Standartları 

“NGSS” yaratma sürecinde ilk adımı temsil etmektedir. Bu yapılanma projesi, birçok 

eyaletin birlikte hareket etmesi ile bilim eğitimi ortak standartlarının oluşturulmasına 

bir fırsat olmuştur. 
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Bu projenin büyümesinde 1990’ların ortalarında geliştirilen bilim eğitimi 

standartları önemli bir ivme olmuştur. 1990’lardan sonra geçen 10 yıllık sürede 

standartlara dayalı eğitim uygulamalarından önemli dersler çıkarılmıştır. Ve bilim 

öğrenme ve öğretmeye dayalı yeni büyüyen araştırmalarla bilim eğitimi standartları 

revize edilmiştir. 

Bu bağlamda Gelecek Nesil k-12 Bilim Eğitimi Standartlarının geliştirilmesi 

için bir komisyon kurulmuştur (The Committee on a Conceptual Framework for New 

k-12 Science Education Standards), Ulusal Araştıra Konseyi-NRC (National 

Research Council)’ de bu komisyona liderlik rolünü üstlenmiş ve iki aşamalı bir 

süreç başlamıştır.  

Bu yapılanma; önceki çalışmaların güçlü bir temeli üzerine inşa edilmiştir ve 

k-12 bilim eğitimi için önemli fikirleri belirlemek ve tanımlamak üzere çalışmıştır. 

Bu güçlü temel; Amerikan Bilimde İlerleme Birliği (AAAS) tarafından (1993), tüm 

Amerikalılar için bilim ve bilim okuryazarı (Science for All Americans and 

Benchmarks for Science Literacy)  olmaları amacıyla  geliştirilen, Ulusal Bilim 

Eğitimi Standartları(NRC 1996)’nı kapsamaktadır. 

Yapılanma aynı zamanda iki yeni partner kuruluşun çalışmaları ile 

desteklenmiştir. AAAS (Poject- 2061 Especially) ve Ulusal Bilim Öğretmenleri 

Birliği the National Science Teachers Association (Particularly The 2009 Anchors 

Project). Gelecek Nesil Bilim Eğitimi Standartlarının oluşturulmasında, Ulusal 

Bilimler Akademisi (As Of The National Academy Of Science) Ve Ulusal Akademi 

(National Academi), mühendislik başkanları ile birlikte çalışılmıştır. Komite 2010 

temmuz ayında bir Taslak rapor yayınlamıştır(NAS, 2012). 

Bu standartların Amacı: müfredat geliştiriciler, değerlendirme geliştiriciler, 

eyalet ve bölge bilim yöneticileri, bilim öğretmenlerini eğitimi ve bilim için sorumlu 

profesyoneller, informal ortamda çalışan eğitimcilere rehberlik etmek için 

tasarlanmıştır. Yapılanma, ülke genelinde bilim öğrenme ve öğretmenin 

iyileştirilmesi için bir araştırma temeli sağlamak ve devlet düzeyinde karar vericileri 

bilgilendirmek için ilk adımı temsil etektedir(NAS, 2012). 
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Bu revizyon ile yeni standartların gelişimine rehberlik etmek, bilim ile ilgili 

müfredat, öğretim, değerlendirme ve mesleki gelişim eğitimcilerine rehberlik etmek 

amaçlanmıştır. Bilim ve mühendisliğin anlamlı öğrenilmesinde öğrencileri 

desteklemek için, standartların üç boyuta entegre edilmesi gerekir; müfredat, öğretme 

ve değerlendirme. Mühendislik ve teknoloji iki kritik nedenden dolayı doğa 

bilimlerinin yanında bulunur “fizik bilimleri, yaşam bilimleri, dünya ve uzay 

bilimleri”. 

a. İnsan yapımı dünyayı anlamanın önemini yansıtmak 

b. İyi bilim öğretme ve öğrenmeyi entegre etmek için mühendislik ve 

teknolojinin değerini tanıtmak. 

 

3 ana başlık altında toplanmıştır. Ve standartlar aşağıdaki başlıkları 

kapsamaktadır: 

1. Bilimsel ve mühendislik uygulamaları, 

2.Ortak ilgi kavramları (Bilim ve mühendislik aracılığı ile onların yaygın 

uygulamaları karşısındaki bilgileri, ortak ilgi alanı kavramlarını birleştirmek) 

3.Ana disiplin fikirleri(4 disiplinde; fizik bilimi, yaşam bilimi, dünya ve uzay bilimi, 

mühendislik/teknoloji ve bilim uygulamaları) 

 

Fizik Bilimi 

PS1: Madde Etkileşimleri 

Ps2: Hareket Ve Denge, Kuvvet Etkileşimleri 

Ps3: Enerji 

PS4: Bilgiyi Transfer Etmek İçin Teknoloji Uygulamaları 

 

Yaşam Bilimi 
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LS1: Organizma molekülleri için yapılar ve süreçler 

LS2: Ekosistemler: etkileşimler, enerji ve dinamikleri 

LS3: Kalıtım: Kalıtımsal özelliklerin değişimi 

LS4: Biyolojik evrim: uyum çeşitlilik  

 

Dünya  ve uzay bilimleri  

ESS1: Evrende dünyanın yeri 

ESS2: Dünya Sistemleri 

Ess3: Toprak ve insan etkinliği 

  

Mühendislik teknoloji ve bilim uygulamaları 

ETS1: Mühendislik tasarımı 

ETS2: Mühendislik, teknoloji, bilim ve toplum arasındaki bağlantılar 

 

Bu Yapılanma Yaklaşımı; Müfredatın Revize Edilmesi, Öğretimin 

Değerlendirilmesini Ve Eğitimciler İçin Mesleki Gelişim Uygulamaları İle k-12 

bilim eğitimi için standartların geliştirilmesini içerir. Bu yapılanma çalışması ile 

standart geliştiricileri, öğretmenleri, müfredat tasarımcıları değerlendirme araçları 

geliştiricileri, eyalet ve bölgedeki bilim yöneticilerini ve bilim öğretmen 

eğitimcilerine rehberlik etmek amaçlanmıştır(NAS, 2012). 

 
4.3.  Gelecek Nesil Bilim Standartları Program/Projesi: Next Generation 

Science Standarts  

Gelecek Nesil Bilim Standartları (NGSS); içerik ve pratik yönünden zengin 

disiplinleri ve tüm öğrencilere bilim eğitimini sağlamak için okulöncesinden k-12 ye 

kadar sınıflar arasında tutarlı bir şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır(NRC,2013). 
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NRC, 2012’de gözden geçirilmiş bir rapor  yayımlamıştır. Araştırma konseyi 

2011 raporu ile(A Framwor k-12 Science Education: practices, croscutting concepts, 

core ideas)Ve seçilmiş uzmanlarla birlikte 2012’de oluşturulan standartlar, 2013’de 

Gelecek Nesil Bilim  Standartları NGSS olarak yayımlanma süreci 

sonlandırılmıştır(NRC, 2013). 

10 nisan 2013 tarihinde üç yıllık çok fazlı araştırma sürecinin sonunda 26 

devlet eyalet konsersiyum’u tarafından yayımlanan Gelecek Nesil Bilim 

Standartları(NGSS),tüm k-12 öğrencileri   tarafından önemli bilimsel fikirlerin ve 

uygulamaların bilinmesini tanımlar. 

NRC(2013) tarafından yayınlanan NGSS bilim standartlarının okulöncesi 

eğitimi kapsayan standartları; Anaokulundaki başarı beklentileri, öğrencilerin 

aşağıdaki gibi sorulara cevap planlamaları konusunda yardımcı olmaktır: "Bir cismi 

daha kuvvetle iter ya da çekerseniz ne olur? Hayvanlar nerede yaşarlar ve niye orada 

yaşarlar? Bugün hava nasıl ve dünden farkı nedir?. Öğrencilerden mahalli hava 

değişikliklerini anlama yetilerini geliştirmeleri ve hava tahminin kötü hava şartlarına 

karşı hazırlıklı olmalarını amaçlı olduğunu kavramaları beklenmektedir. Öğrenciler 

bir cismin üzerine uygulanan değişik güçteki ve değişik yönlerdeki itme ve çekme 

hareketlerinin etkilerini analiz edecek tasarım çözümlerini oluşturabilirler. Aynı 

zamanda öğrencilerden hangi bitki ve hayvanların (insanlar dahil) yaşamak için 

mücadele etmek zorunda olduğunu ve ihtiyaçları arasındaki ilişkiyi ve nerede 

yaşadıklarını kavrama yetilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Kesişen kavram 

kalıpları; sebep ve ve sonuç; sistem ve sistem modelleri; bilime bağlılık, mühendislik 

ve teknoloji,ve toplum bilimi ve doğal yeryüzü, disipliner öz fikirleri oluşturan 

düzenleyici kavramlar olarak adlandırılır. Anaokulunda başarı beklentisi olarak 

öğrencilerden sınıflarına uygun yeterlikte soru sorma, gelişim ve model kullanımı, 

planlama ve araştırma yapmaları, analiz ve veri değerlendirme, çözüm tasarlama, 

kanıta dayalı tartışma yaratmak, bilgi toplamak, bilgi değerlendirme ve bilgi alış-

verişi yapmaları beklenmektedir. Öğrencilerden bu öz fikirleri kavrama 

alıştırmalarını uygulamaya koymaları beklenmektedir. 
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Okulöncesi eğitimi kapsayan Gelecek Nesil Bilim Standartları NGSS, 

yukarıda açıklandığı gibi 4 bölümü  , “Fizik Bilimş, Yaşam Bilimi, Dünya ve Uzay 

Bilimleri, Mühendislik Teknoloji Ve Bilim Uygulamaları”, içermektedir. Aşağıda 

“fiziksel bilimi” içeren standartlara örnek verilmiştir. 

Tablo. 5: Ps2 Hareket Ve Durağanlık: Güç Ve Etkileşim 
 
Kavrayış gösteren öğrenciler: 
PS2-1. Değişik güç ve değişik yönlere itilen ve çekilen cisimlerin hareketlerindeki 
farklılığı kıyaslayacak araştırmaları planlayıp yürütebilirler.(Durum açıklaması: Çekme 
ve itme örnekleri bir cismi iliştirilen bir ip aracılığı ile çekme, cismin itilmesi, yuvarlanan 
topun durdurulması, çarpışan iki cismin birbirini itmesi.)(Değerlendirme sınırları: 
Değerlendirme aynı anda olmamak kaydıyla göreceli güçler veya değişen yönlerle sınırlıdır. 
Değerlendirme mıknatıs vasıtasıyla yapılan temassız itme ve çekmeleri kapsamaz.) 
  
PS2-2. Tasarım çözümünün cismin itilmesi veya çekilmesiyle beklenen hız veya yön 
değişimlerinin tasarım çözümüyle uyumunu belirlemek için veri analizi yapabilirler. 
(Durum açıklaması: Belli bir mesafe ve güzergahta yuvarlanan cam bir bilye ile diğer 
cisimleri devirme çözümünü sağlayacak problem alıştırmaları. Çözüm alıştırmaları için 
cismin hızını  artıracak bir rampa ile bilye veya topun dönmesini sağlayacak bir yapı 
sağlanmalıdır.) (Değerlendirme sınırları: Değerlendirme hızdaki değişimi etkileyen 
sürtünmeyi kapsamamaktadır.) 
 
Fen ve Mühendislik 
Alıştırmaları: 
Araştırma Planlama ve 
Uygulama. 
K-2 deki soruları cevaplama ya 
da problemlerin çözüm 
deneyleri, araştırma 
planlamaları ve uygulamaları 
tasarım çözümlerini izah edecek 
verileri oluşturan  önceden 
yapılmış deneylere, basit 
incelemelerle sağlanan 
gelişmelere, usulüne uygun 
yapılan deneylere 
dayanmaktadır, araştırmaların 
planlanması ve uygulanmasında 
emsallerinin yol 
göstericiliğinden istifade 
edilmiştir. 
 
Verilerin analizi ve 
yorumlanması. 
K-2 deki analiz verileri 
tecrübelere ve gözlem 
paylaşımı, birikimi ve kayıtlara 
dayanmaktadır,  beklenen 

Disipliner Öz Fikirler: 
 
PS2.A: Güçler ve Hareket 
 İtme ve çekmeler değişik güç ve 
yönlerde olabilir(PS2-1) 
(PS2-2)bir cismin itilmesi ve 
çekilmesi hareketin hızını ve 
yönünü değiştirebileceği gibi 
hareketi başlatıp durdurabilir. 
PS2.B: Etkileşim Tipleri 
Cisimler birbirine temas 
ettiklerinde ya da 
çarpıştıklarında biri diğerini 
itebilir veya hareketini 
değiştirebilir.(PS2-1) 
PS3.C: Enerji ve Güç 
Arasındaki İlişki . 
Daha büyük bir itme veya çekme 
cisimlerin hızlanma ya da 
yavaşlamasını 
çabuklaştırabilir.(PS2-1 e ikincil 
olarak) 
ETS1.A: Mühendislik 
Problemlerinin Tanımı 
. İnsanların değiştirmek ya da 
yaratmak istedikleri bir durumun 

Çakışan (Kesişen) Kavramlar: 
Sebep ve Sonuç: 
Öğrencilerin sebep hakkındaki 
fikirlerini desteklemek ya da 
çürütmek için kanıt toplamak 
üzere çeşitli deneyler 
tasarlanabilinir. 
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sonucu veren malzeme ve 
cisimlerle yapılan deneylerin 
analiz verilerin analizini 
yapınız. 
 
Bilimin Yapısıyla  
İrtibatlandırma  
 
Bilimsel Araştırmalarda 
Kullanılan Metotlar Çeşitlilik 
Gösterir 
Bilim insanları dünyayı 
incelerken değişik usuller 
kullanır.(PS2-1) 

mühendislikle çözümlenmek 
üzere ele alınması. 
Bu tür problemlerin pek çok 
kabul edilebilir çözümü 
olabilir.(PS2-2 ye ikincil olarak). 
 

Gelecek Nesil Bilim Standartları henüz çok yenidir. Tüm dünyada erken çocukluk 

bilim eğitiminde “bilim ile ilgili müfredat geliştirme, bilimi öğretme, ve mesleki 

gelişim eğitimcilerine rehberlik etmesi beklenmektedir (NRC, 2013). 

 

4.4.  Öğretmenlere Toplu Öğretim Program/Projesi: Teaching Teacher 
Together 

 

Bilim, teknoloji ve mühendislik başarısı 3-STEMS’i(Science, Technology, 

Engineering, Mathematics, Success) içeren, öğretmenlerin mesleki gelişimini 

amaçlayan bir proje hazırlanmıştır. 3- STEMS projesinin öncelikli hedefi kentsel 

okullardaki nitelikli öğretmen sayısını artırmaktır. Projenin amaçları 4 ana başlık 

altında odaklanmıştır.   

a. İşe alma ve seçim 

b. Öğretmen eğitimi ve belgelendirme 

c.  Bilim, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics) konuları üzerine odaklanma 

d. Veriye dayalı karar verme kullanılarak yeni öğretmenler için destek 

Projede eğitim dönemi içinde öğretmenlere verilecek eğitimlerin sertifika 

programlarının dışında yaz boyunca STEM dersleri ile rehberlik ve koçluk dahil 

olmak üzere profesyonel öğrenme faaliyetleri için bir merkez olarak hizmet vermesi 

amaçlanmıştır(Atlanta Devlet Okulları, Profesyonel Öğrenme Sitesi İle Birlikte 
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Georgia State Universty, üçlü ortaklıkla projeyi yürütmektedir). İlave olarak yaz 

boyunca proje, STEM alanında (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik)  

çocuklar ve öğretmenleri için özel az programları tasarlayarak uygulanmaktadır. İlk 

yaz kampı: matematik ve bilim okuryazarlığı ve teknolojiye odaklanmaktadır.  

Projenin sonunda 3-STEMS 10,125 öğrenciyi etkileyecek ve 135 yeni 

sertifikalı öğretmen yetiştirilecektir. Proje aynı zamanda sınıf öğretmenleri için 

STEM ve 450 hizmet içi uygulayıcıları için destekle profesyonel öğrenmeyi 

sağlayacaktır(Truscott, 2014). 

 

4.5.  My Teaching Partner-Mathematics and Science Learning Programının 

Etkililiğini Deneme Ve Uygulama Destek Sistemi 

Proje Virginia Üniversitesi tarafından Mable Kinzie başkanlığında 1 temmuz 

2012 de başlamış 2016 da tamamlanması beklenmektedir. Projenin çıkış noktası; 

“Erken çocukluk öğretmelerinin çoğunlukla küçük çocukların gelişimlerine uygun 

eğitimi sağlamaları için gerekli olan güven eksikleri” olmuştur. 

MTP- Mathematics-Science programı (My Teaching Partner-Mathematics 

and Science); daha önce geliştirilmiş, IES(Institute of Education Sciences) kalkınma 

hibe ve beraberindeki mesleki gelişim sistemi ile test edilmiş olan projenin temel 

alındığı ve erken çocukluk öğretmenlerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu 

bağlamda anaokulu ortamında matematik ve bilim eğitimi vermenin küçük 

çocukların matematik ve bilim kavramlarını ile ilgili bilgi ve anlayış geliştirmelerini 

sağlamak amaçlanmıştır. 

Bu projede araştırmacılar erken çocukluk öğretmenlerine müfredat ve mesleki 

gelişimi ile ilgili öğretim uygulamalarını ve çocukları destekleyen MTP- 

Mathematics-Science etkisini değerlendirmek için randomize bir çalışma 

yapılmaktadır. 

Proje müfredatı: çoklu duyu ve öğretmen rehberliğinde günlük çevre 

araştırmalarının yapılması, öğretmenlerin çocukların soru sorması, tahmin yapması, 
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incelemelerde bulunması, matematik ve bilim ile ilgili becerileri kazanmaları için 

bilgileri toplamak, analiz etmek ve sonuçlara ulaşmaları için öğretmenin müfredatı 

uygulaması, şeklinde oluşturulmuştur. 

Buna ek olarak araştırmacılar, öğretmen çocuk etkileşimlerinin kalitesi 

hakkında bilgi toplamak ve öğretmenlerin öğretim uygulamalarını, iki yıl 

desteklenmektedir. Çalışmanın ilk yıl veri toplaması, temel veri toplama, hem de 

deneme ve kontrol koşulları ve öğretmenlerin rastgele atanması şeklinde olacaktır. 2. 

ve 3. Yıl araştırmacılar, MTP müdehale programını uygulayacak ve 

değerlendirecektir. 4. Yılda araştırmacılar son analizlerini yapmak ve çalışma 

bulgularını yayınlayacaktır. 

Çalışmanın katılımcıları; kamu özel  ve Heat Start merkezlerinin bir karışımı 

140 okulöncesi öğretmeni ve yaklaşık 1120 çocuk bulunmaktadır. Müfredat; My 

Teachinh Partner- Matht-Science müdehale programı iki tam gelişmiş müfredat 

içeren MTP-Mathematics ve MTP Bilim ve erken çocukluk eğitimcileri için 

profesyonel mesleki gelişim destek modeli kullanılacaktır. MTP Bilim müfredatının 

içeriği “bilimsel süreç becerilerini (gözlem tahmin, ölçüm, iletişim, veri kaydı, sonuç 

çıkarma, deney) kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu müfredat video ve diğer 

uygulamaları içeren şekilde online olarak öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. 

MTP-M/S müfredatı; 2007 IES kalkınma projeleri kapsamında pilot 

uygulama ile test edilmiştir. MTP-M müfredatı operasyonel geometri, ölçüm 

kavramları, ve becerileri üzerine odaklanmaktadır. MTP-S-Bilim müfredatı 

sorgulama becerileri, yaşam, toprak, ve fizik bilimlerinin temel kavramlarına 

odaklanmaktadır. Uygulamalar bilimsel süreç becerilerini kapsayacak şekilde 

düzenlenmiştir. İki matematik ve iki bilim faaliyeti, öğretim yılı genelinde 33 hafta 

boyunca bir matematik ve bir bilim merkezi ile birlikte her hafta uygulanmaktadır. 

MTP-M-S  öğretmenler için uygulama destek sistemi yüksek kalitede 130, iki üç 

dakikalık video gösteriler içeren videolar ile uygulanmaktadır. Videolarda öğretim 

için ipuçları, müfredat uzantıları ve kaliteli öğretim uygulamaları içeren yüzlerce 

örnek içeren bir video kütüphane mevcuttur.  Mesleki gelişim atölyelerinde bu 



121 
 
 
 
desteklerin kullanılması için öğretmenlere rehberlik sağlamakta kendini yansıtma ve 

akranlara sunum yapmak için fırsatlar sunmaktadır. Mesleki gelişim destek sistemi 

içeriğinde öğrencilerin matematik ve bilim becerilerini geliştirmeleri için, kavram 

bilgisi, gelişimsel olarak uygun matematik ve erken çocukluk eğitiminde bilim 

eğitimi anlayışı ve bu bağlamda çocukları teşvik etmek için kullanabilecekleri 

stratejiler bulunmaktadır.  

Araştırma yöntemi; çalışma 4 yıllık bir süreci kapsamaktadır. İlk yılda 

araştırmacılar katılım için öğretmenlerin deney ve kontrol gruplarına atanmaları için 

katılımcı özelliklerini belirleyeceklerdir. Çocuk öğretmen ve sınıf düzeyinde veri 

toplanacaktır. 4. Yıl araştırmacılar son veri analizlerini tamamlayarak bulguları 

yayınlayacaklardır.  

Sınıf Değerlendirme Puan Sistemi (CLASS) öğretmen-çocuk etkileşim 

gözlem aracı ile yapılacaktır. Okulöncesi bilim sınıf gözlem aracı çocukların 

“bilimsel süreç becerilerine, öğretmen öğrenci katılımını ölçmek için tasarlanmıştır. 

Araştırmacılar ayrıca uygulamaların doğruluğunu incelemek için, canlı gözlemler, 

video kayıtları ile öğretmen öz raporları dahil olmak üzere çeşitli yöntemler 

kullanmaktadır. 

Bulgular, MTP-M-S katılanların öğretmenlerin sınıf pratiği kalitesini ve 

müfredatın matematik ve bilim okul olgunluğu becerileri ve öğrencilerin kazandıkları 

beceriler ele alınarak yorumlanacaktır. Proje tamamlandığında ekip, ülke genelinde 

erken çocukluk programlarında daha geniş müfredat ve öğretmen desteği sistemi 

uygulamayı umulmaktadır(Bell, 2014). 

4.6.  Okulöncesi Eğitim Kapsamında  Geliştirilen Bilim Programları İle İlgili  

IES (Institute Of Education Sciences) Araştırması Sentezi:  Synthesis of IES 

Research  on Early Intervention and  Early Childhood Education 

Diamod  ve diğ.(2013), erken çocukluk eğitimi üzerine IES tarafından yapılan 

araştırmaların bir sentezini raporlaştırmışlardır (Synthesis of IES Research  on Early 

Intervention and  Early Childhood Education).  Bu sentez 2002-2010 yıllarında 

yapılan araştırmaları kapsamaktadır. Geçmiş on yılda matematik ve bilim öğrenci 
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başarısı artan bir endişe olmuştur. Ulusal Araştırma Konseyinin Matematik Ve Bilim 

Eğitimi Rapor sonuçları (NRC, 2007, 2009), ve ortak standartların geliştirilmesi fikri 

devlet başarı testleri bu endişelerin haklılığını göstermiştir. Erken çocukluk bu 

sürecin odak noktası olmuştur. Bu amaçla matematik ve bilim için IES’ in erken 

çocukluk portföyü araştırma fonu yayınlanarak çalışmaya başlanmıştır.  

IES Tarafından Desteklenen Araştırmaların Katkıları: 

Bu projelerin erken çocuklukta matematik ve bilim başarısının gelişimi 

üzerine etkilerinin sonuçları aşağıda verilmektedir. IES tarafından desteklenen 

projelerin yapıtaşlarından büyük bir bölümü “öğretmen eğitimini” içerir. Öğretmen 

eğitiminin büyük miktarda başarılı bir şekilde uygulanması için “öğretenlerin eğitim 

alması, sınıf koçluğu yapılması ve sınıf dışında da müfredat ile ilgili eğitim almasını” 

gerektirir (Diamod ve diğ.2013). 

Bilim ve okuryazarlık eğitimi, çocukların bilime karşı motivasyonu artırılarak 

bütünleştirilebilir. Küçük çocukların erken okuma yazma ve matematik yetkinlikleri 

IES tarafından finanse edilen araştırma projelerinin odak noktası olmasına rağmen, 

bir projede ise, okuma yazma ve bilim eğitiminin anaokulu çocuklarının bilimi 

anlamaları, onunla başa çıkabilmeleri ve onların bilim aktivitelerine merak 

uyandırmaları desteklenerek  motivasyonlarını artırmak için öncelikli olarak 

odaklanılmıştır. Bu proje öğretmenlerin bilim kavramlarını öğretmeye az zaman 

harcadıkları için başlatılmıştır (Diamod ve diğ.2013). 

Araştırma bilim kavramını öğretmede 4 anaokulunda uygulanan sorgulama 

araştırma odaklı yaklaşımın etkisini değerlendirmiştir. Çocukların bilim öğrenme 

sonuçları; araştırma kapsamındaki çocuklar halk okullarındaki çocuklara göre, 

bilimsel süreç ve yaşam bilimleri kavramalarını anlamada önemli kazanımlar elde 

etmişlerdir. Bu araştırma; bütünleştirilmiş bilimsel araştırma ve okuryazarlık 

aktivitelerinin hem kızlar hem erkeklerin öğrenme ve motivasyonlarının bilime 

merak uyandırmada öncelikli kanıtlarını sağlamıştır(Diamod ve diğ.2013). 

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerinin desteklenmesi için 

yapılan araştırmaların katkıları; 
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Mesleki gelişimde müdehale:  

 a) Öğretim uygulamalarını geliştirmek veya 

 b) Belirli bir engeli iyileştirmek ve  

 c) Yeni program uygulamalarında öğretmene  yardım etmeyi kapsamaktadır. 

 IES- tarafından desteklenen araştırma ile öğretmenler için mesleki gelişimi 

sağlamda etkili yollar tanımlamada ve geliştirmede önemli katkılarda bulunmuştur. 

IES tarafından desteklenen okulöncesi eğitim öğretmenleri için mesleki gelişim 

araştırmasından; Çocukların gelişim ve öğrenmelerini artırmak ve yüksek nitelikli 

öğretim elementleri hakkında, etkili öğretim uygulamaları hakkında çok şey 

öğrenildiğini ifade edilmektedir. Bireyselleştirilmiş koçluk yada danışmanlık; 

okulöncesi öğretmenlerinin yeni ve etkili öğretim uygulamalarını öğrenmelerinde 

yardımcı olmak için etkili bir yol olarak tespit edilmiştir. Sorgulamaya dayalı 

öğretim uygulamalarını kullanan öğretmenlerin sınıflarında bulunan çocukların çok 

daha fazla etkin öğrenmede artış gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 

eğitimi odaklı müdehaleye katılan öğretmenlerin diğer öğretmenlere göre(kontrol) 

genel öğretim kalitesinin geliştirildiğini göstermiştir.  

IES sentezi kapsamına alınan projelerin çoğu kapsam ve içerik olarak aynı 

olsa da projelerin her biri koçluk yada deneyimli birinden danışmanlık alınmasını 

içermiştir. Ve bulgular, koçluk ya da danışmanlık alan öğretmenlerin almayanlara 

göre mesleki  olarak daha fazla iyileştiğini  göstermiştir. Ve elde edilen bulgular 

uzun vadede etkisinin hem öğretmenler hem de öğrenciler üzerinde kalıcı olduğunu 

göstermiştir. Mesleki gelişim yoluyla öğretmenlerin eğitimi arttırılabilir ve dolayısı 

ile çocukların öğrenme ve gelişimleri de artırılabilir.  

Mesleki gelişimde öğretmenlerin teknoloji kullanımı etkili olabilir. Mesleki 

gelişim projesi kapsamında Pianta ve arkadaşları,  etkili bir öğretim sağlamak için 

kısa video filmler kullanılmıştır. Öğretmenlerin kendi uygulamalarını video 

filmlerini  danışman veya mentor koç rehberliğinde izleyerek kendileri hakkında geri 

bildirim almışlardır. Ayrıca diğer meslektaşlarının uygulamalarını izlemişlerdir. 

Sonuç olarak, çocukların öğrenmeleri üzerinde anında öğretmenlere geri bildirim 
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sağlanmasının mentor koç desteği ile birleştiğinde olumlu sonuçlar alındığını 

göstermiştir. 

Özetle; IES tarafından okulöncesi eğitim öğretmenlerini geliştirmek amacıyla 

oluşturulan destek programlarının, öğretmelerin kalitesini artırmada etkili olduğunu 

göstermektedir (Diamond ve diğer, 2013). 

 

4.7.  Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva project 

Pavilhão do Conhecimento-Ciência Vivai proje olarak başlamış ancak 

etkililiği kanıtlandıktan sonra web üzerinden online eğitim veren bir okulöncesi bilim 

eğitimi programı olarak sürdürülmektedir.  

Pavilhão do Conhecimento-Ciência Vivai projesi kapsamında 2005’de 

Lizbon da Anaokullarında bilim öğretimini içeren bir çalışma yapılmıştır. Çalışmaya 

farklı background’lara sahip 80 ilköğretim ve okulöncesi eğitim öğretmeni 

katılmıştır. Çalışmada, öğretmenler formal ve informal olarak bilim eğitiminde farklı 

konularda (kimya, astronomi, biyoloji, geoloji, fizik, teknoloji, ve matematik), 

disiplinler arası bir yaklaşım ile,  uygulamalara odaklanmışlardır. Çalışmada 

öncelikle öğretmenlerin;  “gözlem yapma, soru sorma, hipotez kurma, planlama, veri 

kaydı,”, gibi bilimsel süreç becerilerini kullanmaları ve öğrencilerinin cevaplara 

ulaşmalarında yeteneklerini geliştirmeleri amaçlı deneyimler planlanmasının 

önemine odaklanarak uygulamalar yapılmıştır.  

Daha sonra, çocukların deneyimlerini planlama ve sonuçları tartışmanın 

çocukları kapsaması gerektiği, İlköğretim öğretmenleri ve bilim öğretmenleri ile 

okulöncesi eğitim öğretmenlerinin işbirliği içinde olması gerektiği, Bilim öğrenme 

aktivitelerinde çocukların aktif rol alması gerektiği, Çocukların soru sorma 

becerilerinin geliştirilmesi, Öğrenme aktivitelerinin çocuğun çevresinden seçilmesi 

gerektiği, Çocukların meraklarının yükseltilmesine önem verilmesi, Çocukların 

sorularının, aktivitelerinin çıkış noktası olması gerektiği, vurgulanmıştır. Araştırma 

sonuçlarından elde edilen bulgular; çalışma başlamadan önce, öğretmenlerin çok 

azının çocuklarla birlikte bilim aktivitesi geliştirdiği, Öğretmenlerin uygulamalar 
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sırasında çocuklara kavramları yanlış öğretmekten korktuğu için bilimsel aktiviteler 

planlamakta çekimser kaldıkları, bu nedenle çoğu öğretmenin bunun yerine kitap 

okumayı tercih ettiği, Çoğu öğretmenin bilim içerik ve bilimsel bilgi eksiğinin 

olduğu, sonucuna varılmıştır. Çalışma sonunda ise öğretmenlerin iyi uygulamalarla 

desteklendiğinde, öğrencilerine bilimsel süreç becerilerini kazandıracak şekilde bilim 

eğitimi verebildikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu durumu değiştirmek için bazı öneriler ileri sürülmüştür. Öğretmenlere iyi 

uygulama örnekleri gösterilerek iyi bilim öğretiminin ne olduğu anlatılmaya 

çalışılmalıdır. Bilim öğretmek için öğretmenler motive edilmeli ve bilim öğretmek 

için bilim adamı olmaya gerek olmadığı, diğer meslektaşlarının desteği ile 

kendilerine olan güvenlerinin artacağı, iyi öğretmenlerin aynı zamanda hem 

meslektaşlarına hem ailelere danışmanlık etmesi gerektiği, önerilerinde 

bulunulmuştur. Ayrıca Pavilhão do Conhecimento-Ciência Vivai projesinin 

öğretmenleri yukarıdaki eksikleri gidermek için devam etmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır.  

Çalışma sonunda öğretmenlerin bilim öğretiminde değişim ve gelişimlerini 

artırmak için bir ağ kurulmuştur. Bu ağ, yeni deneyimlerin paylaşılması, kaynaklara 

ulaşmanın yanı sıra bu konuda yayımlanmış makalelere erişimi kolaylaştırmak için 

öğretmenlerin teşvik edilmesini kapsamaktadır. Pavilhão do Conhecimento - Ciência 

Vivai projesi 2005’den beri bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir. Kurulan bu 

ağ üzerinde her yıl çok sayıda öğretmen profesyonel gelişim için eğitim almaktadır   

( Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, 2005). 

4. 8.   Lab Out Loud 

Lab Out Loud, Brian Bartel ve Dale Baster tarafından bilim ve fen sınıf 

öğretmenleri ile ilgili konuları incelemek için Ekim 2007'de başlayan bir podcast ve 

blog’dur. Lab Out Loud alanında önde gelen bilim adamları, araştırmacılar, bilim 

yazarları ve diğer önemli rakamları ile bilim haberleri ve fen eğitimi tartışılır. 
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NSTA, erken çocukluk eğitimi birimi işbirliği ile sürdürülmekte olan ve 

online olarak öğretmenlerin bilim öğretiminde mesleki gelişimlerini destekleyen 

sistemdir.  

NSTA eken çocukluk eğitimi bilim pozisyonu “küçük çocuklar ile çalışan her 

türlü öğretmen ve ebeveynlerin desteklenmesi gerektiğini vurgular. NSTA bilim 

öğrenmenin anaokulunda başladığını, hatta çok daha erken başladığını ifade 

etmektedir. Ve erken çocukluk eğitimcilerinin profesyonel gelişimlerinin 

desteklenmesi gerektiğini ifade eder. Çünkü okulöncesi eğitimcilerinin önemli bir 

kısmının bilim öğretimi ile ilgili farkındalıklarının desteklenmesi ve deneyimlerinin 

iyileştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu amaçla Lab Out Loud, öğretmenlerin 

bilim öğretiminde güçlendirilmesi amacıyla kurulmuştur.  

Lab Out Loud’ın önemli mesajlarından biri; bir çok önemli bilimsel akıl 

yürütme ve çevrelerindeki doğal dünya hakkında kendi deneyimleri ile ilgili fikir 

geliştirmek erken çocuklukta başladığıdır. Bu da çocuğun çevresindeki dünyaya karşı 

çok meraklı olduğu okulöncesi dönemde, zengin ve verimli deneyim fırsatlarının 

oluşturulduğu ve doğal merakını bilimsel araştırma ve kavramsal anlayışının titiz bir 

şekilde  geliştirilebileceği bir ortamda sağlanır. 

Lab Out Loud web sitesinde öğretmenlerin meslektaşları ile birlikte, online 

olarak uygulamaları dinleyerek hatta bunu ebeveynlerle birlikte yaparak, mesleki 

gelişimlerine katkı yapılmaktadır (Lab Out Loud, 2014).  

 

4.9. Bilimsel Okuryazarlığının Temelleri: FSL (Foundations Of Science Literacy)    

FSL  anaokullarında bilim eğitimi ve profesyonel gelişim sağlama  amacıyla 

kurulmuştur. 1999 yılında NSF Ulusal Bilim Eğitimi Vakfı,  tarafından 4 yıllık bir 

hibe programı ile başlamıştır. Proje kapsamında 2004 yılında okulöncesi eğitim 

öğretmenleri için müfredat kılavuzu yayınlanmıştır.  FSL kapsamında, toplumda 

genç bilim adamları yetiştirme CYS (Cultivating Young Scientist), programı 

oluşturulmuştur. Program kapsamında öğretmenler ve koçlar birbirleriyle çevrimiçi 

etkileşimde ile bilim öğretiminde iletişim kurarlar. 

http://foundationsofscienceliteracy.org/
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CYS, FSL bilim okuryazarlığı projesi kapsamında finanse edilmiş ve üç büyük 

yenilik sunmuştur. 

Birincisi; CYS, öğretmenlerin öğrencilerinin bilimsel anlayış ve bilimsel 

düşünmelerini değerlendirme ve etkili öğretim planı oluşturmaları için tasarlanmış 

bir değerlendirme aracı geliştirme, 

İkincisi; CYS,  Connecticut Bilim Merkezi (CSC) ile yapılan işbirliği 

sayesinde erken çocukluk öğretmenleri için sürdürülebilir bir PD (Professional 

development) programı geliştirmek. 

Üçüncüsü; CYS,  FSL’nin güçlü yönleri üzerine inşa edilmiş fizik bilimi (su),  

doğa bilimi ve mühendislik disiplini(yapılar) dahil etmek için ders içerikleri 

geliştirmektir.  

FSL projesi kapsamında okulöncesi eğitim öğretmelerinin bilimsel zorluklar 

yaratarak öğrencilerinin bilim öğrenme deneyimleri edinmeleri için bir program (PD) 

geliştirilmiştir. 

 PD eğitim oturumları; rehberlik ve sınıf tabanlı araştırmaları içermektedir. 

Öğretmenler için bilim öğretmede mesleki gelişimi sağlamak için oluşturulmuş bir 

programdır. PD programında öğretmenlerin FSL kılavuzlarını kullanarak bilim 

öğretimi ile ilgili mesleki gelişimleri yükseltilmeye çalışılmaktadır. 

A) Oturumlar; video aracılığı ile ve kendi sınıflarında aktivite planlama ve 

değerlendirme pratikleri yapma için öğretmenlere bir çok fırsat sağlar. 

B) Sınıf Tabanlı Araştırma; öğretmenlerin kendi sınıflarında çocukları ile 

keşif içeren uygulamalar yapmak ve öğrenme için araştırarak öğrencilerin veri 

toplaması, bilgi ve becerilerini kullanmalarını teşvik etmeye fırsatı sunar. 

C) Mentorlük; desteği ile öğretmenlerin bilim öğrenmede gelişmesini sağlar. 

FSL Kapsamında Oluşturulmuş Okulöncesi Eğitim Öğretmenleri için bilim 

içerikli mesleki gelişim programı üç bölümden oluşur;                                                                                                      
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Suyu keşfetmek, doğayı keşfetmek, yapıları keşfetmek. Programda su 

modülü; suyun özellikleri, hareketi ve farklı durumlarda hareketini etkileyen 

etmenler ile öğretmenlerin fiziksel bilim ile ilgili içerik ve pedagoji öğrenmeleri için 

fırsatlar sağlar. Suyun özellikleri ve davranışı üzerine dikkat çekilen, öğretmenlerin 

huniler, açık tüpler, ile suyun akışını yönlendirmek için çocukların bir çok keşif 

yapmasına destekleyecek aktiviteleri çocukların deneyimlemesini içerir. Çocuğun 

hava ile su kabarcıklarını gözlemlemesi(gazların keşfi) veya çocukların suda 

batan/yüzen nesneleri gözlemlemesi vb. içerir. 

Bina yapıları modülü; yapı malzemelerinin özelliklerine ve yapıların gücünü 

etkileyen etmenlere(etkileşimlere) odaklanır. Öğretmenlerin fiziksel bilimin içeriği 

ve pedagojisini öğrenmeleri için fırsatlar sunar. Yapılar ile ilgili mühendislik bilim 

arasındaki ilişkiyi vurgular. Öğretmenler bina ile ilgili sorunların olası çözümlerini 

beyin fırtınası ile tespit ettirmeye çalışır. Çözüm yollarını denemek ve sonuçlarını 

değerlendirmek için mühendislik tasarım sürecini kullanır. Öğretmenler öğrencileri 

ile kuleleri, rampaları vb odaklanılmış araştırmaları kolaylaştırmak için çabalar. 

Bunlar bilim ve mühendislik arasındaki bağlantıları vurgulamak için zorlukları 

tanıtır. 

Doğanın keşfi modülü; öğretmenler yaşam bilimlerinin içeriğini ve 

pedagojisini öğrenmeleri için fırsatlar sağlar. Hayvanların çeşitliliği, bitki ve yaşam 

döngüleri gibi. Doğada toprak bilimi ve çevre eğitimi arasındaki bağlantıyı vurgular. 

Öğretmenler, öğrencileri ile bir hayvan için kapalı bir yaşam alanı oluşturma, fiziksel 

özellikleri iki farklı organizmanın davranışlarını karşılaştırma, bir ağacı gözlemleme 

vb. gibi, canlılara odaklı araştırmaları kolaylaştırır.  Çocuklar, kayalar ve diğer doğal 

malzemeleri toplamak gibi yer bilimleri araştırmalarını açık deneyimler bağlamında 

ortaya çıkarır. Çocukların yakın gözlemlerle araştırma odaklı yeteneklerini 

geliştirmeye çalışır. 

FSL kurulduğundan beri bilim okuryazarlığının hem gelişimi hem de yüksek 

kalitede erken bilim öğrenmeyi teşvik etmede araştırmaların ayrılmaz bir parçası 

olmuştur. 
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a. FSL, Öğretmenlerin Bilim Öğretme Pratikleri İle İlgili Uygulamalı Bilgi 

Sahibi Olması, 

b. Yüksek Nitelikli Bilim Öğretme Ve Bilimsel Çevre Oluşturması, 

c. Çocukların Bilimi Öğrenmesi, şeklinde bir seyir izler(FSL, 2014). 

 

Dünyada Okulöncesi Dönem Çocukları İçin Geliştirilmiş Bilim Programları 

 
Yukarıda okulöncesi eğitim öğretmenlerinin bilim öğretiminde profesyonel 

gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş programlar ve projeler 

verilmiştir. Aşağıda ise okulöncesi eğitim öğrencileri için geliştirilmiş bilim 

programları sıralanmıştır. Bu programların tümünün ortak noktası, programları 

verecek ya da vermekte olan öğretmenlere, programla ilgili sürekli bir desteğin 

sağlanmasıdır. 

 

4.10.  Bilim Müfredat Geliştirme Çalışması: SCIS Science Cirruculum 

Improvement Study 

SCIS (Science Cirruculum Improvement Study) Ulusal Bilim Vakfının 

sağladığı  fon ile Dr Robert Karplus tarafından 1963 yılında kurulmuştur. Bilim ve 

bilimsel bilgi ve  beceri geliştirmeye yönelik güçlü bir temel sağlama amacıyla 

geliştirilmiştir.  SCIS, öğretmenlerin bu  üç hedefi elde etmeleri için ders planları ve 

kitleri geliştirilmiştir. SCIS,  genel amacı bilim okuryazarlığına sahip öğrenciler 

yetiştirmektir. SCIS "güncel" öğrenme kuramına dayalı olduğundan, bunu 

uygulamak için öğretmenlerin Öğrenme Döngüsünü öğrenmelerini gerektirir. 

Öğretmenler,  Öğrencilerine, temel kavramları tanıtma ve daha sonra malzemelerle 

aktif olmalarını teşvik ederek öğrencilerinin keşfetmesini destekler. Buna ek olarak, 

SCIS sarmal müfredat bilgisi ile her yıl üzerine inşa edilen bir süreç izler(COEHP, 

2013). 

 

http://coehp.uark.edu/pase/7416.htm%23LEARN
http://coehp.uark.edu/pase/7411.php%23SPIRAL
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4.11.   Bilimde  Bir Süreç Yaklaşımı: S-APA  Science - A Process Approach 

S-APA programı AAAS' nin başkanlığında ve NSF’nin sağladığı fon ile 

Bilim Eğitimi için  tasarlanmış ve Komisyon tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra 

Xerox Corporation tarafından dağıtılan ve 1962 yaklaşık 1974 yılına kadar daha 

yaygın olarak kullanılan uygulamalı programlardan biri olmuştur. Deneyler için 

malzemeler ile aktiviteler için kitleri vardır.  

Öğretmenler için Kitler; çocukların her gün aktiviteleri yapmak için 

talimatları nasıl izleyeceğini içeren kılavuzları ile birlikte kutulu malzemelerden 

oluşmaktadır. Deneyleri yapmak için Standart bir kit ve ayrıca deneyler yapmak için 

her öğeyi içeren kapsamlı bir kit daha mevcuttur.  

Bu anaokulundan ilköğretim sonuna kadar bilim  eğitimi müfredatının temel 

felsefesi, çocukta sevinç, heyecan ve bilimin entelektüel güç duygusunu uyandırmak 

merkez amaçtır. S-APA bilim adamları gibi bir araştırma yapmak için  onların 

izlediği yolda aynı becerileri kullanmak için tasarlanmıştır. Dikkatli ve sistematik bir 

şekilde bilimsel araştırmaya aktif katılımı içeren  öğrenme süreçleri bu program için 

esastır (COEHP, 2013). 

 

4.12.   Science Lab 

Science Lab, okulöncesinde bilim öğrenmeye yönelik bir teşebbüstür. 

Almanya da okulöncesi eğitimde bilim öğrenmeyi desteklemek amacıyla 2002 

yılında oluşturulmuştur. Almanya da anaokulu ve ilköğretim programlarının doğal 

olarak bilim öğrenme amaçlı ve bu yaş çocuklarına uygun olmaması nedeniyle bu 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Eğitimciler/uzmanlar ve aileler 

tarafından  “çocuklara bu yaşlarda bilim en iyi nasıl öğretilir?,  probleminden yola 

çıkılarak müfredat geliştirilmiştir. Küçük çocukların gruplar halin de kendilerini 

çevrelerindeki dünyayı keşfetmeleri hedeflenmiştir. Ve araştırma tabanlı bir 

metodolojiye dayanarak müfredat geliştirilmiştir. Science Lab, bugün Almanya da 

erken çocuklukta doğal bilim öğrenme ihtiyacını karşılamada eğitim sisteminin tek 
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sağlayıcısıdır. Anaokulu ve ilköğretim okullarında Science Lab “afternoon schools” 

ve yanı sıra eğitimciler aracılığı ile sağlanmaktadır.  

Science Lab kursları, Almanya’nın 60’ın üzerinde bölgede 

gerçekleştirilmektedir. Science Lab içeriği; biyoloji, kimya, fizik, astronomi, jeoleji, 

ve büyük çeşitlilikte disiplinler arası, konuları kapsar. Çocukların doğru cevaba 

kendi kendilerine ulaşması esastır. Onlar doğal gözlem ve deneyimleri aracılığı ile 

cevaba ulaşması desteklenir. Çocukların bu süreci bir oyun gibi hissetmesi 

vurgulanmaktadır. Çocuklara bir soru verilir ve bulguları ile cevaba ulaşması 

desteklenir. Bu süreç de çocuklar soru cevap aracılığı ile Science Lab eğiticileri 

tarafından desteklenir. Çocuklar oyun oynadığını hissederken aslında soru sorarak 

onların tahmin etmesi denemeleri, tahminlerini test etmeleri için tartışarak cevaba 

ulaşmaları desteklenir.  

Konu seçimi yaş gruplarına göre yapılır. Science Lab da her oturum 

sonrasında çocuklar ile birlikte değerlendirme esastır. Sömestre sonunda bu 

değerlendirme aileler ile birlikte yapılır. Dönem içinde de çeşitli bilgilendirme 

kitapçığı ile ailelerinde evde çocuklarının bilim deneyler aracılığı ile öğrenmeleri 

desteklenmektedir. Science Lab ailelere sürekli geri bildirimde bulunmaktadır. 

Deneyimleri güçlendirilmektedir. Science Lab öğretmenleri sürekli Geri bildirimde 

bulunmaktadır. Science Lab eğiticileri; eğitmenler, eğitimciler, sağlam bir akademik 

geçmişe sahip olan, doğal bilimler konusunda hevesli ve küçük çocukların 

meraklarına karşı hayranlıkları  olan, bir backgrounda sahiptirler. 

Eğitimciler, Science Lab ağının bir parçası olan ve sürekli kendini müfredat 

uygulama kendi kendine eleştirel yaklaşımda bulunan pozitif ve güçlü bir gelişim 

süreci izlemektedirler. Eğitimciler, öğrencilerinin anaokulunda Science Lab aracığı 

ile güçlü bir temel sağlayarak ilköğretime başlamalarını hedeflemektedirler. 

Eğitimciler, diğer eğitimciler ile işbirliği içinde uygulamalarından elde ettikleri 

bilgileri paylaşarak deneyimlerini genişletmeye çalışılar. 

Öğretmenlerin bilim öğretmedeki güvensizlikleri eğitimlerle  sağlam bir 

temel  oluşturarak giderilmektedir. Öğretmenlere deneysel uygulamalar için 
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uygulama malzemelerini içeren kitler verilmektedir. Science Lab Almanya’daki genç 

bilim adamlarını bulmak ve onları desteklemek için akademisyenler ile birlikte fon 

kaynaklarını bulmak için çalışmaktadır. Özetle; Science Lab çocukların doğal bilimi 

araştırarak öğrenmesi ve keşfetmeleri için geliştirilmiştir(Stuchtey, Dykerhoff and 

Menrad, 2006).  

 

4.13.   Bilim ve  Matematik Eğitiminde Mükemmellik Programı:  S. A. M. E.     

Science and Math Excellence 

Gilson and Cherry V., (2002), tarafından geliştirilen S.A.M.E (Bilim Ve  

Matematik, Eğitiminde Mükemmellik),  Okul Öncesi Programı Ağı tarafından 

desteklenen birçok programlardan biridir. S.A.M.E programın hedefi, yoksul 

bölgelerde mahalli okullardaki çocukların daha iyi okullarda eğitim gören 

çocuklardan geri kalmalarını önlemektir. Bu yenilikçi program 18 anaokulunda 

uygulanmaktadır. Howard Hughes Tıp Enstitüsü( http://www.hhmi.org/) S.A.M.E  

programlarını  finanse etmek için büyük bir hibe kapsamında 12 anaokulunu 

destekler. Bu  Programının amacı küçük çocuklar için uygun fen laboratuarları ve 

malzeme sağlayarak, fen, matematik ve okuma yazma becerilerinin geliştirilerek 

çocukların ilerletilmesi için bir teşvik edici bir ortam sağlamaktır. Çocukların temel 

bilim kavramlarını anlamaları ve çevrelerini keşfetmeleri için, onların doğal merakını 

kullanarak sorgulama yeteneklerini geliştirmeye çalışılır. Bilim programının nihai 

hedefi çocukların fen okuryazarlığının sağlanabilmesidir. 

S.A.M.E okulöncesi  programı  üç süreç becerileri üzerine “Gözlem, 

sınıflama ve iletişim” odaklanmaktadır. S.A.M.E amacı;  İyi bir erken çocukluk bilim 

programı ile, çocukların bilimsel süreç becerilerini(gözlem becerileri, 

sınıflandırılması ve iletişim) geliştirmektir. Programda küçük çocukların  doğuştan 

gelen merakları sayesinde  bilim faaliyetlerinin her türlüsüne katılmaya hevesli 

olduğu ve çocukların bu doğal merakından faydalanarak erken çocukluk sınıflarında  

günlük yapılan faaliyetler ile bilimin birleştirilmesi önerilmektedir.  Sınıflarda bir 

bilim merkezi oluşturulması tavsiye edilmektedir. Bu merkezlerin, pahalı olmayan 

http://www.hhmi.org/
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materyallerden; “Büyük ve küçük büyüteçler, prizma, denge terazi, aynalar, 

mıknatıslar, renk kürekler ve gözlemlemek ve ölçmek için çeşitli nesnelerden 

oluşturulması önerilir. Aynı zamanda Modeller ve hayvan kuklaları her zaman iyi bir 

materyaldir. Birkaç tema ile ilgili kitaplar, bulmacalar ve yazı malzemeleri vb.leri” 

vurgulanmaktadır. Ayrıca  düzenli olarak malzeme eklemek yada değiştirmek 

çocukların keşifleri için destek olacağı belirtilmektedir. Öğretmenlerin, çocuklara 

bilim etkinlikleri planlarken iyi bildiklerinden başlamasının altı çizilmektedir. 

Çocukların bu merkez  de  doğrudan gözlemleyebileceği ve ölçebileceği etkinlikler 

yapması desteklenmektedir.  Programda; Bitkilerin, şekli, kokusu, boyutu, yaprağı, 

yaşam döngüsü vb. gibi. Sadece sınıfa getirilen çiçek yapraklarının çocuklar 

tarafından ayrıntılı gözlenmesi, incelenmesi, karşılaştırılması, dokusunun 

keşfedilmesi bile, etkili bir bilim faaliyeti olarak değerlendirilebileceği, Bilim 

etkinliklerinde çocukların ulaşabileceği yakın Çevrelerini kullanmaları  

önerilmektedir. S.A.M.E.,  Fen okuryazarlığını teşvik etmenin en iyi yolunun, okul 

öncesi dönemden itibaren  yetişkin kitapları da dahil, çeşitli kitapların  öğrencilere 

gösterilmesi olduğunu, Sadece yetişkin kitaplarının çocuklara gösterilirken içinde 

çok sayıda fotoğraf olduğundan emin olunması gerektiği  vurgulanmaktadır. 

Programda, Sınıfta bilim müfredatı için bir kaç basit ekleme  yapmanın, yaratıcı 

düşünme, problem çözme ve keşif için sonsuz fırsatlar sağlayacağı da ifade 

edilmektedir. Böylece öğretmenlerin öğrencilerinin “süper bilim adamı” olma 

yollarını nasıl öğrendiklerini görebilecekleri üzerinde çalışılmaktadır. 

 

4.14.   ScienceStart 

ScienceStart bilim temelli bir okulöncesi eğitim programıdır. Bu programın 

hem içerik hem süreç hedefleri vardır. Çocukların çevrelerindeki dünya hakkında 

zengin bilgi tabanı geliştirmek,  içerik açısından önemli bir hedeftir. Süreç hedefi ise, 

birinci olarak entelktüel gelişimi, ikinci süreç hedefi ise alıcı ve ifade edici dil 

becerileri, problem çözme, becerileri, öz denetim becerileri ve özellikle problemin 

tanımlanmasında dikkat becerileri, analiz ve çözüm becerilerini içerir. 
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ScienceStart programının dayandığı varsayımlar; programın çıkış noktası 

okulöncesi yıllarda gelişimsel başarının desteklenmesindeki endişeler olmuştur. 

Entelektüel gelişim okulöncesi yıllarda uygun ortamlarda gelişir. Doğru uygulanan 

ScienceStart programı 3-6 yaş arasındaki çocukların gelişimini desteklemek için ev 

dışı bir ortam sağlar. Okulöncesi yıllarda gelişimin bir parçası olan ve daha sonraki 

akademik öğrenme için önemli bir temel sayılan alıcı ve ifade edici dil, problem 

çözme, öz düzenleme, dikkat yönetimi, programın gerekliliği konusundaki 

varsayımlarıdır. 

Dikkat ve öz düzenleme; programda uzun süre ilgisini çeken faaliyetler 

yoluyla küçük çocukların dikkat düzenlemelerinin gelişimini destekler. Açık uçlu 

sorularla çocukların keşfetmelerini desteklemek, çocukların çevrelerindeki dünya 

hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için onların isteklerine duyarlı olmak önemlidir.  

Problem çözme becerisi; ScienceStart programında günlük aktiviteler “düşün 

ve sor; planla ve tahmin et; uygula ve gözle; raporla ve ifade et” döngüsü içinde 

bilimsel akıl yürütmenin basitleştirilmiş hali olarak düzenlenir.  

Dil becerileri; ScienceStart programında çocukların alıcı ve ifade edici dil 

becerilerini kazandırmak ve uygulama için kapsamlı fırsatlar, günlük etkinlikler 

organize edilir. 

Bilgi bankası; ScienceStart programının 4. Bileşeni dünya hakkında zengin 

bir bilgi tabanı oluşturmaktır. Biyolojik olarak dil öğrenmeye ve yürümeye hazırlanır 

gibi, çocukların etraflarındaki dünya hakkında bilgi edinmeleri desteklenmektedir.  

ScienceStart  programının özellikleri; ScienceStart programında çocukların 

tecrübeleri yoluyla algılayabileceği bilim içerik konuları belirlenmiştir. Ve bu 

konular, her gün bilim etkinlikleri üzerine inşa edilmektedir. Ve bunlar ertesi günün 

bilim etkinlikleri için bir temel sağlayacak şekilde bir bütünlük içinde inşa edilmeye 

çalışılır. Örneğin;  günün bilim etkinliği renkleri karıştırmak ise renkler hakkında 

yüksek sesle kitap okunur. Devamında “oran” kavramı ile ilgili matematik 

etkinliğinde portakalları tonlarına göre ayırmak, ve sanat etkinliklerinde çocukların 
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yeni renk tonları yaratmaları desteklemek için renk skalası oluşturmalarını 

desteklemek . 

ScienceStart programında uygulama; ScienceStart programını diğer 

programlardan ayıran okulöncesi eğitim programlarında yer alan büyük grup küçük 

grup aktivitelerinin uygulanması sırasındaki yapısal döngü arasındaki ilişkidir. 

Örneğin hava, ışık, kendimizi ölçmek” gibi uzun bir deneyim içeren konular 

hakkında öğretmen çocukları 4 aşamada yönlendirir.  Sorular aracılığı ile 

keşfetmelerini sağlayan deneyim fırsatları yaratır. Örneğin: hava konusunda bir veya 

birkaç hafta çocukların sorularının üzerine inşa edilmiş araştırma yapmaları, 

gözlemlerini sürdürmeleri desteklenir. Bu planlama ve uygulamayı içerir. Bu 

anlamda proje yaklaşımının özelliklerini içerir.  İkinci aşama tekrarlama döngüsüdür. 

Öğretmenler aktivite sırasında çocukların bilimsel akıl yürütmenin basitleştirilmiş 4 

bölümünden oluşan “düşün ve sor, planla ve tahmin et, uygula ve gözlemle, raporla 

ve ifade et” döngüsü sürecini yaşatır. Böyle bir etkinlik sonunda elde edilenler bir 

sonraki gün yapılabilecekler başka bir etkinliğe yol açar. 

ScienceStart öğretmen büyük grup sırasında günün bilim etkinliğini tartışmak 

için günün konusunu tanıtan bir kitap okur.  Ve konuyu araştırabilmeleri için 

çocuklarla bir plan yapar. Bilim etkinliği, öğrencilerin büyük grup etkinliğine 

katılımı sırasında başlatılır ancak devamında yetişkin desteği ile  serbest zamanda 

devam edecek şekilde düzenlenir. Gün boyunca bazı noktalarda günün araştırması 

hakkında bir rapor hazırlanır. Rapor araştırma sürecindeki kritik bileşenleri yansıtan 

“grafikler, tablolar, kelime listeleri, çizimler vb. Örneğin: gölge ve ışık konusunda 

ölçüm becerisinin kullanılması desteklenir. 

ScienceStart Programı Ulusal Bilim Vakfı desteği (National Science 

Foundation Grant) ile öğretmenleri desteklemek için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Müfredat 1996-1997 yılında geliştirilmeye başlamıştır. ScienceStart mesleki gelişim 

için “etkin ve verimli bir mekanizma” oluşturma çalışmaları Ulusal Bilim Vakfı’nın 

desteği ile sürdürülmektedir(French, 2004). 
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4.15.   Bilim, Mühendislik, Teknoloji ve  Matematik Eğitimi:  Science, 

Technology, Engineering, Mathematics STEM 

STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)  tüm Amerikalılar 

için bilim ve teknoloji alanında ABD’nin üstünlüğünü sürdürmesi için bir eylem 

planı olarak 2007 yılında Ulusal Bilim Kurulu tarafından başlatılmıştır ve devam 

etmektedir. Bilim öğrenme, bilim öğretme ile ilgili erken çocukluktan itibaren 

hazırlanan tüm programlarda STEM eğitimi verilmesini içerir (Beering, 2007). 

STEM eylem planı geliştirilirken uluslar arası sınav olan PISA ve TIMMS 

skorlarında ABD öğrencilerinin daha üst sıralarda yer alması gerekliliği ortaya 

konmuştur. STEM, anaokulundan K-12 ye kadar tüm ABD vatandaşı öğrencilerin 

bilim okuryazarlığı alanında eğitilmesini ve bu eğitimin uluslar arası sınav 

sonuçlarına yansıması amaçlanmıştır. Böylece bilim alanında STEM alanlarında 

dünya liderliğini devam ettirmeyi planlamaktadır(Beering, 2007). STEM eğitimi ile 

ilgili okulöncesi eğitim öğretmenlerinin güçlüklerinin olduğunu ifade eden 

çalışmalarda vardır. Ve okulöncesi eğitim öğretmenlerinin bu güçlüklerinin 

giderilmesi için farklı program düzenlemeleri, mesleki gelişim programları 

düzenlenmektedir(Katz, 2010). 

 

4.16.   Boulder Journey School And Hawkins  Öğrenme Merkezi: Boulder 

Journey School And Hawkins Boulder Journey School And Hawkins Centers 

Of  Learning 

Boulder Journey School Ellen Hall direktörlüğünde okulöncesi dönem 

çocukları için kurulmuş yenilikçi bir okuldur. Boulder Journey School Colorado 

Depertment Of Education And The Universty Of Colorado Denver işbirliği ile 

yürütülmektedir. Boulder Journey School erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin 

bilim etkinliklerini uygulamada potansiyelini en üst düzeye çıkaracak yollara 

rehberlik edilir. 

Boulder Journey School 1994 yılında başlamıştır. Boulder Journey School’da 

Bir yılda 250 çocuk ve aileleri tam günlük okul ve Reggio Emilio programı 
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uygulanır. David Hawkins de dahil olmak üzere hem klasik hem de çağdaş 

filozoflardan ilham alınarak çocuklara ve eğitimcilere Reggio Emilia yaklaşımı 

uygulanarak rehberlik edilmektedir. Hawkins, öğrenmek ve öğretmek için çocukların 

öğretmenlerinin kapasitesinin projelere ilham kaynağı olduğunu ve bu kapasitenin 

bol bol desteklenmesi gerektiğini vurgular. 

Boulder Journey School çocukların araştırmaları önemli bir öğrenme 

sürecidir. Okuda toplum içindeki ilişkileri hakkında öğrenme, fiziksel ve sosyal 

dünya hakkında öğretmenlerin öğrenmeyi kolaylaştırması için öğretmenlerin  

mesleki gelişimi desteklenmektedir. 

Hawkins merkezi ile Boulder Journey School İşbirliği 2004 yılında 

başlamıştır. Hawkins Room adı altında okulda bir oda oluşturulmuştur. Hawkins 

merkezi tarafından Boulder Journey School öğretmenleri, öğrenme için teşvik 

edilmektedir. Ve Hawkins merkezi tarafından bir çok materyal  hibe edilmiştir. Bu 

malzemelerin özelliği, geri dönüşümlü olması, tel, halat, şerit metre, ahşap parçaları, 

vb. dir. Öğretmenler “hız, ivme, mesafe, zaman, sürtünme” gibi kavramlar hakkında 

 Hawkins Room’da çocuklar, öğretmenleri ile birlikte küçük gruplar halinde 

bilim eğitimi almaktadır. Örneğin yukarıda sıralanan materyallerle 2 yaşındaki 

çocukların “eğim” denemeleri yapmalarının desteklenmesi, 18 aylık çocukların 

eğimli bir düzenekten topu geçirmesi için çeşitli yollar denemesi gibi. 

Boulder Journey School programında çizim yoluyla 4-5 yaşındaki çocukların 

semboller geliştirmesi ve böylece çizim dilini keşfetmesi desteklenir. Yine bunun 

için Hawkins merkezi rehberliğinde öğretmenler küçük gruplar halinde Hawkins 

Room’da çalışır. Boulder Journey School programında öğretmenler öğrencilerinin 

bilim etkinlikleri kapsamında bilimsel süreç becerilerini kullanarak etkinlikler 

planlama konusunda hem rehberlik almakta hem de Boulder Journey School’da 

öğrencileri ile birlikte uygulamalar yapmaktadır(Hall, 2010). 
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4.17.  Seattle Anaokullarında Araştırma Temelli Bilim Programı: Inquiry-

Based Science Seattle  Preschools  

Seattle anaokullarındaki öğrenciler için  sorgulama tabanlı bir bilim programı 

geliştirilmiştir. Bu bilim programında çocukların anlamlı bilimsel keşifler 

yapabilmeleri amaçlanmıştır. Programda öğretmenlerin mesleki gelişim ile ilgili sınıf 

destekleri sağlanmıştır. Program okulöncesi çocuklar için gelişimsel olarak uygun 

olan beklentileri tanımlar. Üç-beş yaşındaki çocukların “tahminler yapması, 

gözlemlemesi, kısa araştırmalar yürütmesi, gözlemlerini kayıt altına alması” özetle 

Temel bilimsel süreç becerilerini kullanması  desteklenir.  

Bu araştırma tabanlı bilim programları sayesinde öğrenciler, bilimsel 

araştırmayı inşa eden ve onların dünya hakkında kavramsal anlayış kazanması için 

pozitif bilimsel tutum geliştirmeleri ve bilimsel okuryazar olmaları 

hedeflenmektedir(Nesholm and Anderson, 2010). 

Bu programda öğretmenlerin eğitim almış ve bilim konularını derste sürekli 

uygulaması, öğrencilerinin bilimsel dil ve araştırmaya teşvik etmeleri 

desteklenmektedir. Programda derinlemesine bilimsel araştırma ile beş yaşındaki 

çocukların zengin başarılı deneyimler edinebileceğine inanılır.  Ayrıca programda 

öğrencilerin uygulamalar sırasındaki gözlemlerini dizüstü bilgisayara(notebook) 

kaydetmesi desteklenir. Programda pozitif bir bilimsel tutum geliştirmek, bilim 

okuryazarı bireylerin bulunduğu bir toplum inşa edilmesi hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda Öğretmenlere; mesleki gelişim ve sınıf desteği sağlayarak,  Bilim 

malzemeleri ile sorgulamaya dayalı bilim öğretmeleri için eğitim verilir(Nesholm 

and Anderson, 2010). 

 

4.18. Erken Çocuklukta Uygulamalı Bilim Prgramı: ECHOS Early Chilhood 

Hands-On Science Programı 

ECHOS “Early Chilhood Hands-On Science” uygulamalı interaktif erken 

çocukluk bilim programıdır. ECHOS,  ECEAP(Erken Çocukluk Eğitimi Ve Yardım 

Programı) ile birlikte kullanılır. Program ile ilgili iki yılı kapsayan araştırma devam 
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etmektedir.  Program; araştırma temelli, Okulöncesi çocuklar için tasarlanmış, Erken 

çocukluk standartları ile uyumlu, Eleştirel düşünme içeren, Öğretmenleri de 

kapsayan ve programın kullanımını kolaylaştıran rehberlik dosyaları içerir. 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü kapsamlı bir “erken çocukluk fen bilim müfredatı, 

değerlendirme araçları ve mesleki gelişim programı” geliştirmek amacıyla Miami 

Üniversitesi ile ortaklaşa Miami Bilim müzesini kurmuştur. ECHOS Programının 

genel amacı; bütün çocukların okula hazır bulunuşluklarının artırılması için bir etki 

alanı olarak bilimsel araştırma ile, çok küçük çocukların “üst düzey düşünme 

becerileri ile ilgili temel bilim kavramlarını ve temel bilimsel süreç becerilerini” 

öğrenebileceğini göstermektir. 

Tam gelişmiş okulöncesi bilim müfredatı, dokuz birim halinde küçük 

çocukların 20 dakikalık bölümler halinde  ve bilim etkinliklerinden oluşmaktadır.  

Dil/okuryazarlığı, matematik, yaratıcı sanatlar için bir öğretmen ve yardımcısı ile 

sürdürülür.  

ECHOS yaşam, yeryüzü ve fizik bilimlere odaklanır. Müfredat, araştırma 

tabanlı fen deneyimleri ve keşif ile bütünleştirilir. Müfredat birimleri giderek 

karmaşıklaşan bir seyirde takip edilir. Bilimsel süreç becerileri “Gözlem, Tahmin, 

Deney Ve Sonuç Çıkarma kategorilerinden oluşur.  

ECHOS programının uygulanmasına devam edilmektedir. Program 

uygulanması devam ederken ECHOS’un etkilerine yönelik farklı araştırmalarda 

sürdürülmektedir (ECHOS, 2014). 

 

4. 19.   Preschool Pathways to Science (PrePS©) 

Preschool Pathways to Science (Preps ©) okulöncesi çocuklar için 

geliştirilmiş bilim ve matematik programıdır. Okulöncesi müdürleri, öğretmenler, 

diğer personel ile tam bir işbirliği içinde gelişim psikologlarının da bulunduğu bir 

ekip tarafından geliştirilmiştir.  
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Bu programda özellikle “bilimsel süreç becerilerinin” kazanılmasının 

önemine dikkat çekilerek bilim tabanlı bir öğrenme yaklaşımı kullanılmıştır. 

Program araştırma temelli tasarlanmış ve sınıf uygulamaları kritik önem 

taşımaktadır.  

Programın oluşturulmasının çıkış noktası, gelişim araştırmalarının son 

yıllarda okulöncesi çocukların bazı güçlü bilişsel yetkinlikleri ve öğrenme 

potansiyellerine dikkat çekmesi olmuştur.  Bilginin oluşturulmasında çocuğun aktif 

rol olması esasına dayanan bir öğrenme yaklaşımı kullanılmıştır.  

Program teorisi: birçok gelişim teorisinden etkilenmiştir. Ancak bilişsel 

gelişim programın oluşturulmasında merkeze alınmıştır.  

Programda öğretmenin her çocuğun derinlemesine gözlem yapacağı, veri 

kaydı yapacağı, tahmin becerisini geliştirecek etkinlik ortamları düzenlemesi, fırsat 

yaratması, esastır. Öğretmen programda oyunsu süreci kullanır. Örneğin; “elmanın 

içinde kaç tane çekirdek olabilir?, bilim adamları gibi tahminlerinizi söyleyin”,  gibi 

ifadelerle çocukların merakları canlı tutulur. 

Bilimsel dil kullanımı; Çocukların doğal dünyayı araştırmaları ve bunu 

yaparken tekrar tekrar bilimsel süreç becerilerini uygulamaları desteklenmektedir. 

Çocukların uygulamalar sırasında öğrendikleri yeni kelimeleri kullanarak bilimsel bir 

dil kullanmaya teşvik edilmeleri önemlidir. Çocuklar bilim deneyimleri ile meşgul 

iken öğretmen onların bilimsel süreç becerileri ile ilgili terimleri malzemeleri de 

kullanarak uygun kavramlarla eşleştirmelerini destekler. 

Programda Öğretmen, keşif dolu bilimsel deneyimlerin gerçekleşebileceği 

bir ortam hazırlar. Birçok okulöncesi öğretmeninin çocukları eğlendirmek ve 

şaşırtmak için bilim faaliyetleri düzenlemelerinin aksine, çocuğun deneyimler 

aracılığı ile kavramsal bağı kurarak ve bilginin inşasını kendi gerçekleştireceği 

fırsatlar oluşturur. Edinilen tecrübenin(aynı kavram üzerinde) daha derin bir anlayış 

gerçekleştirebilmeleri için yeni keşifler yapabilmeleri için başlangıç noktası olarak 

kullanılmasına fırsat yaratılır. Örneğin: elmanın içindeki tohumlarla ilgili 

deneyimden sonra, meyvelerin hepsinin tohumları içinde midir, yoksa dışında olanda 



141 
 
 
 
var mıdır?, tohumlar nereden geliyor?, hayvanlarda tohum var mı?, sebze tohumları 

var mı, neredeler?, bir makinanın içi ile hayvanın içi farklımıdır?, sorularını yöneltir. 

Öğretmen; deneyimleri çeşitlendirmek ve genişletmek için Preps© 

programında, keşif içeren bir çok soru oluşturabilir. Örneğin yukarıdaki örneğe 

dönülürse; bir sonraki etkinlikte öğretmen “boyut, renk veya şekle dayalı çeşitli 

tohum ayırma fırsatları oluşturabilir. Çocukların tahmin becerilerini kullanarak 

“paketlerin içinde kaç tohum olabilir?, bu tohumların çimlenmesi yada büyümesi için 

nelere gereksinim olabilir? Gibi sorularla çocukların tahminde bulunmasını ister ve 

devamında tahminlerine dayalı olarak çocukların tohumların büyümesi için gerekli 

olabilecek olası gereksinimleri tartışmaya yönlendirir. Tüm bunların biyolojik 

değişim ve yaşam döngülerini kavramaları için gerekli olduğu düşünülür. 

Özetle programda; biyolojik değişimi ve yaşam döngülerini içeren bir veya 

iki kavram (konu) seçilir ve bu merkez kavram etrafında keşiflerle dolu sayısız 

deneyim fırsatı oluşturulur. Çok tekrar veya benzer deneyimlerin tekrarlanmasının 

amacı, sadece bir veya iki fırsat verilen çocuğun bilgiyi inşa etmek için yeterli 

fırsatları kaçırabileceği düşüncesidir. Bu nedenle Preps programında öğretmenler 

birbirine bağlı, birbiri ile uyumlu kavramlarla ilgili çok sayıda deneyim yaşamaları 

için etkinlik planlar. Bu nedenle bir merkezi kavram ile ilgili bir veya iki haftalık bir 

müfredat planlaması yapılırken diğer aylar yada tüm yıl boyunca merkezi bir kavram 

derin keşif için deneyimler sağlar. 

 Merkezi kavramlarını Seçimi; Özetle Preps© yaklaşımında; çocukların erken 

yaştan itibaren aktif bir şekilde kendi öğrenmelerini gerçekleştirmelidir, felsefesi 

esas alınmıştır. Müfredat konularında öğretmenlerin yaratıcılığı temeldir. Ancak 

müfredat konuları belirlenirken ulusal standartları bilim ile bağlantılı olması, 

çocukların tahminlerle, gözlemle, ölçümle, veri kaydı ile, bilimsel iletişimi 

kullanarak zengin deneyimlerde bulunabileceği kavramların seçilmesi ve bilim 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi önerilir (Gelman and Brenneman, 2004). 
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4.20.  Erken Çocukluk Gelişimi İçin Bilim Projesi/Programı: S.E.E.D Science 

For Early Educational Development . Project 

S.E.E.D. Projesi; Pasadena Unified School District ile işbirliği içinde 

anaokulundan  K-6 ya kadar Erken Dönem Bilim  Eğitimi amacıyla geliştirilmiştir. 

Programda "uygulamalı deneme" yaklaşımı, her sınıfta yılda dört adet bilim kiti 

vererek yapılır. Her kit, biyoloji, fizik ve yer bilimleri gibi konuları içerir. Bilim 

kitleri altı ile sekiz haftalık bir süre için ödünç verilir. Çocukların kanıta dayalı 

gözlem ve değerlendirme ile, kendi bilgilerini inşa etmesi için  öğretmenlerin 

işbirlikli öğrenmeyi teşvik etmesi temeline dayanır. Öğretmenler bilim öğretimi 

konusunda güçlendirilerek bilim öğretimi ile ilgili kaygılarının üstesinden gelmeleri  

desteklenir. 

S.E.E.D.  Projesine Ulusal Bilim Vakfı fon sağlar ve CalTech profesörleri 

danışmanlık yapar. Öğretmenlere bilim içerik, pedagoji ve değerlendirme ile ilgili  

devamlı  eğitim verilerek güçlendirilir. 

S.E.E.D. Projesinin  Felsefesi; 

a. Bilim öğrenmek için en iyi yol, bilim yapmaktır;  

b. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin  bilim adamları ve mühendisler ile 

birlikte  ortak bir reform üretmek için çabalamaları gereklidir;  

c. Proje, tüm öğrenciler için bilim eğitimini geliştirmek zorundadır;  

d. Proje, ülke genelinde geniş bir uygulama alanına sahiptir değişim için bir 

model sağlamak gerekir (COEHP, 2013).  

 

4.21.  My Teaching Partner-Mathematics/Science   Programı /Projesi 

MTP-M/S erken okul başarısızlığı ve bu çocukların öğretmenlerine rehberlik 

ederek, risk altındaki çocukların ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla 

oluşturulmuştur.  
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Anaokulunda matematik ve bilim için bir yıllık müfredat; öğrencilerin derin 

bilgi ve becerilerini geliştirmek için bir iskele görevi görüp, zengin bilişsel zorluklar 

sağlayarak araştırma aktivitelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Her aktivite 

farklılaştırılmış öğretim ve uzantıları için öğretim ipuçları ve öğrencileri ile birlikte 

yüksek kalitede bir veya daha fazla sayıda kısa video gösterileri, yüksek verimli 

öğretmenlik uygulamasını(içeriği zengin web tabanlı öğretim destekleri, 

öğretmenlerin hazırlıkları sırasında kolay ulaşım sağlaması için müfredat içerikli 

uygulamaların evde ve okulda gün boyunca erişilebilirliği)kapsar.  

MTP-M/S 2008-2009 uygulama sonuçları;  öğrencilerin matematik ve bilim 

öğrenmeyi teşvik için müfredatın etkili olduğunu göstermiştir. 2009-2010 randomize 

çalışmanın analizleri ise, yüksek verimli öğretmenlik uygulamasının kalitesini ve 

öğrencilerin Matematik ve Bilim öğrenmelerini teşvik ettiği, hem de müfredat ve 

öğretim etkinliklerinin olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir. Proje 2007-2011  

tarihleri arasında sürdürülmüştür. Erken çocukluk gelişiminde My Teaching Partner-

Mathe-Science, eğitim iletişimi ve teknoloji derneği 2010 üstün uygulama  ödülüne 

layık görülmüştür. Bu proje kapsamında geliştirilmiş olan program halen online 

olarak öğretmenler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca bu program aşağıda yer alan 

çok daha kapsamlı uzun süreçli bir proje de  kullanılmaktadır (Kinzie, 2014). 

 

 

4.22.  The Project Approach And Science Education: Proje Yaklaşımı Ve Bilim 

Eğitimi 

Eğitimin en önemli amaçlarından biri, her düzeyde ve yaşam boyunca 

öğrenmeye devam etmek için bireyi desteklemek ve güçlendirmektir. Erken 

çocukluk, “Teknoloji, Mühendislik ve Matematiği İçeren  Bilim” konusunda (STEM) 

eğitimcilerinin karşılaştığı zorluklar vardır (Katz, 2010). 

İyi planlanmış proje çalışmaları çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal 

yeteneklerini uyarmakta ve geliştirmektedir.  Yanı sıra  gerçek yaşam deneyimleri ile 
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çocukların araştırarak, tahmin ederek ölçerek, iletişim kurarak çevrelerindeki 

dünyayı keşfetmelerine olanak sağlamaktadır (Katz and Chard, 2000). 

Küçük çocuklar, belirgin nesneleri araştırmak için sorular geliştirdiğinde, 

çevrelerindeki olayları araştırmak yürütmek için projelerle meşgul olduğunda, 

onların entelektüel kapasitesi provoke edilerek hevesle bu çalışmaları yapmak için 

katalizör olabilir(Helm and Katz, 2001). 

Çünkü bu durumda çocuklar müfredatın bir parçası olduğunu hissederek 

cesaretlenir. Ayrıca iyi bir proje sırasında, çocuklar “okuma(veri yorumlama), ölçme, 

yazma, deneme, tahmin etme vb. gibi açık bir çok deneyim yaşarlar. Yani çocuklar 

pasif alıcı değil, aktif bir şekilde sorumluluk ve araştırma sorularını belirlemekte 

insiyatif alırlar ve soruların yanıtlarını elde etme için veri toplarlar ve raporlaştırır 

Katz,2010). 

STEM programının bilim ile ilgili amacı; küçük çocukların kendi bilgi ve 

anlayışları doğrultusunda çevrelerinde ki olayları derinlemesine araştırma yapma 

fırsatı olduğunda öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır. Proje yaklaşımında da 

benzer amaç doğrultusunda çocukların bir dizi sorusu ile başlayıp tahmin, veri 

toplama, ardından cevaplar doğrultusunda daha ileri tahminlerde bulunma ile devam 

etmektedir. Projelerde çocuklar, öğretmenleri tarafından sorularına cevap ararken 

tahminde bulunmaya teşvik edilir. Bu adım onların sorularını cevaplamak ve onların 

öngörülerini sınamak için verilerini iletişim becerisi ile tartışmalarını izler. Ardından 

deney, ölçüm, çizim, gibi, geniş, bir yelpazede bulgular, yeni bilgi ve anlayışlar ile 

tartışılmıştır Katz(2010). 

STEM hedeflerinin proje yaklaşımı ile ilişkisi; 

STEM programının 4 temel hedefi; 1.Bilgi ve anlayış, 2. Beceriler, 3. 

Hazırlık, 4. Duygulardır. Bilim ile ilgili amaç ve hedefler, küçük çocukların kendi 

bilgi ve anlayışları ile çevrelerinde ki olayları derinlemesine araştırmaya fırsatları 

olduğunda bu dört tür öğrenme hedeflerini kazanması muhtemeldir. Bunun için proje 

araştırmaları incelenebilir (Katz, 2010).  
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Katz(2010), erken çocukluk öğretmenlerinin, STEM eğitimi ile ilgili karşı 

karşıya kaldıkları zorlukların, proje yaklaşımı ile giderilmesine yönelik “Toplarla” 

İlgili bir çalışma yapmıştır. Ve proje yaklaşımının STEM hedeflerine ulaşmada 

potansiyel katkısını ortaya koymuştur 

 

4.23.  Okulöncesi Bilim Eğitiminde Önerilen Diğer Program Ve Yaklaşımlar 

Montessori, High/Scope , Yaratıcı Müfredat Ve Reggio Emilia gibi program 

ve yaklaşımlar, erken çocukluk eğitiminde iyi uygulamalar olarak çok uzun yıllardır 

uygulanmaktadır. Bu yaklaşımlar çoğunlukla öğretmenin, kolaylaştırıcı, provakatör 

ve uygun içerik sağlayıcı rollerine vurgu yapar. Bu yaklaşımlarda öğretmen çocuğu 

uygun içerik konularında önce sıkıştırıcı, daha sonra bu durumdan nasıl 

kurtulabilirim bu problemi nasıl çözebilirim’i, keşfetmeye yönelik bir teşvik sağlar. 

Sözü edilen yaklaşımlar çocuklar en iyi yaparak öğrenirler”, felsefesini 

benimser. 

Bu çerçeve de çocuklar, konu ile ilgili sonuç çıkarabilmek için gözlem 

yapma, tahminde bulunma, dili duyma ve kullanma yetişkinlerle işbirliği yapma ve 

kendinden daha büyük çocuklarla fikir geliştirme için teşvik edilirler. Bu yaklaşımlar 

özellikle bilimsel akıl yürütme alışkanlığı edinmeye yardımcı olur. Bu nedenle bu 

yaklaşımlar, bilim eğitimin de  etkili görülmektedir(Johnson, 1999).  

Erken bilim eğitimi için; Okulöncesi dönem çocuklarının doğuştan gelen 

merakları ile çevrelerini keşfetmek ve bilgi edinmek için öğretmenleri ile birlikte 

çalışmaları ve deneyim edinmeleri gerektiği varsayımı, önemli bir gerçektir. Bu 

anlamda çocukların erken deneyimleri için geniş bir yelpazede pedagojik 

yöntemlerle eğitimleri desteklenmelidir(Katz, 2010).  

Yukarıda sözü edilen program ve yaklaşımların okulöncesi bilim eğitiminde 

kullanılması, erken dönemde çocukların bilimin süreçlerini kullanmalarını 

destekleyecektir. 

5. KONU İLE  İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
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5. 1.Yurtiçinde Yapılan İlgili Araştırmalar: 

5.1.1.Bilimsel Süreç Becerileri İle İlgili Yapılmış Olan Araştırmalar: 

5.1.1.1.Okulöncesi Eğitim Öğretmenleri/Öğretmen Adayları Ve Sınıf 

Öğretmeni/Öğretmen Adayları İle İlgili Yapılmış Olan Araştırmalar: 

 

Kefi, Çeliköz ve Erişen(2013), okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlerin fen etkinlikleri sürecinde Temel Bilimsel Süreç Becerilerini yeterli 

düzeyde kullanıp kullanmadıklarını belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemi 

kullanılarak yaptıkları araştırmanın  çalışma grubunu; İzmir ili “Aliağa, Menemen, 

Foça” ilçelerinde MEB’e bağlı okullarda görev yapan 35 okulöncesi öğretmenden 

oluşmuştur. Araştırmada veriler Öğretmen Bilgi Formu, Öğretmen Mesleki Gelişim 

Formu, Fen Etkinliği Örneği Formu ve Öz değerlendirme Formu kullanılarak elde 

edilmiştir. Çalışma sonunda öğretmenlerin “temel bilimsel süreç becerilerini” düşük  

düzeyde kullandığı görülmüştür. Çalışma sonunda öğretmenlerin kendi yazdıkları fen 

etkinlikleri analiz edildiğinde tüm TBSB kullanımlarının çok düşük düzeyde olduğu, 

sınıf içi gözlem sonuçları analiz edildiğinde de, tüm TBSB kullanımlarının çok 

düşük düzeyde olduğu açıkça görülmüştür. Ancak  “öğretmenlerin fen 

etkinliklerinden deneylerde TBSB’den hangilerini kullanırsınız” sorusuna verdikleri 

yanıtlar analiz edildiğinde çok yüksek oranda tüm TBSB’ni kullandıklarını ifade 

ettikleri görülmüştür. Bu durumun öğretmenlerin  fen kavramlarına yönelik içerik 

bilgisi ve planlama ve uygulama bilgisi eksikliğinden kaynaklandığı ve istendik 

cevaplar verme eğilimlerinden kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca okulöncesi 

öğretmenlerinin fen etkinliklerinde çocukların  TBSB’ni geliştirecek etkinlikler ve 

fırsatlar oluşturulmaların da yetersiz olduklarının işareti olarak yorumlanmıştır. 

 

Kefi ve Çeliköz(2014),  okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel 

süreç becerilerini kulanım düzeylerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracı geliştirme amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Ölçeğin geçerlilik ve 

güvenirlik çalışmasına Ankara İstanbul, İzmir, Konya, Kırklareli ve Sakarya İllerinde 
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Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okulöncesi Eğitim Kurumlarında görev yapan 

471 okulöncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırma sonunda çalışmaya katılan 

öğretmenlerin “tüm temel bilimsel süreç becerini kullanım düzeylerinin düşük” 

olduğu görülmüştür. 

 

Öztürk-Yılmaztekin ve  Tantekin- Erden(2011), Fen Öğretimi Uygulamaları 

Hakkında Erken Çocukluk Öğretmen Görüşlerini belirlemek için 5 öğretmenin sınıf 

gözlemlerinden oluşan bir çalışma yapmıştır. Çalışmaya katılan  erken çocukluk 

öğretmenlerine “erken çocukluk sınıflarında fen etkinliklerinde  bilimsel süreç 

becerilerini uygulama ve bilimsel kavramları fen öğretim yöntemlerinde kullanma” 

konusundaki görüşleri  sorulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen ana sonuç; fen bilgisi 

öğretimi ile ilgili erken çocukluk öğretmenlerin görüşlerinin sınıf uygulamaları ile 

yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, öğretmenlerin görüşlerini ve 

onların gerçek sınıf uygulamaları arasındaki ilişkiye daha fazla dikkat etmenin önemi 

vurgulanmıştır.  

 

İnan(2011), “Kütahya da farklı erken çocukluk merkezlerinde çalışan 

öğretmenleri üzerinde yaptığı çalışması sonunda; öğretmenlerin  sorulara verdikleri 

yanıtları incelediğinde, öğretmenlerin gerçekten bilimsel süreç becerilerinin anlamını 

içselleştirmiş olmadıklarını belirtmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin çocukların gerçekten 

bilimsel süreç becerilerini kazanmalarını ve kullanmalarına yardımcı olacak 

etkinlikleri planlayamadıklarını belirtmiştir. Bu çalışmanın en ilginç sonucu, 

öğretmenlerin çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirmenin önemine inanmış 

olsa bile, uygulamalarının bu yönde olmadığını, çocukları köşede oturtup 

kendilerinin deney yaparak çocukların izlemelerini istemenin çocuklarla deney 

yapmak ve dolayısı ile bilimsel süreç becerilerini yerine getirmiş olduklarına 

inanmaları olmuştur.  

 

İnan(2010), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine 

İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin İrdelenmesi amacıyla nitel 
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araştırma metotlarından örnek durum incelemesi kullanarak bir araştırma 

yapmıştır.  Okulöncesi öğretmen adaylarının önce Bilimsel Süreç Becerilerine ilişkin 

Alan Bilgileri kontrol edilip, daha sonra bu konudaki Pedagojik Alan Bilgilerinin 

irdelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmaya Dumlupınar üniversitesi okulöncesi 

öğretmenliği bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden 31 bayan, 2 erkek olmak üzere toplam 

33 öğretmen adayı katılmıştır. Her ne kadar araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 

yaklaşık % 95’i, öğrencilerini aşağıdaki bilimsel süreç becerileri: gözlem, öngörü, 

ölçme/hesaplama, kıyaslama, iletişim, veri toplama/ kaydetme ve kategorize etme/ 

gruplama, ile donatmak için gerçekten aktiviteleri yaptıklarını iddia etseler de,  

bilimsel süreç becerileri aktiviteleri tanımlamada toplamda sadece %40 başarılı 

olmuşlardır. Bilimsel Süreç Becerileri analiz ettikten sonra, öğretmen adaylarına 

konuyla ilgili dolaylı sorular sorulmuştur. "Sen, okul öncesi dönemde bir deney ve 

sürecin nasıl yaptığını açıklar mısın", sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde,  

öğretmen adaylarının aktif bir öğrenme yerine çocukları pasif öğrenmeye 

yönlendirecek şekilde cevaplar verdiği görülmüştür; diğer deyişle, aktif olarak 

deneme sürecine öğrencileri dahil etmeye çalışmamışlardır. Öğretmen adaylarının 

verdiği örnekler; aslında çocukların deney sürecine sadece bir gözlemci olarak 

katılmaları yönünde olmuştur. 

 

 Özbey ve Alisinanoğlu (2009), yaptıkları araştırma da, ve okul öncesi eğitim 

kurumlarında çalışan öğretmenler tarafından yürütülen bilim faaliyetlerine ilişkin 

öğretmenlerin “genel düşünce, tutum    ve beklentilerini  tespit etmeyi      

amaçlamışlardır. Veriler dokuz açık uçlu sorulardan oluşan bir anket yoluyla 

toplanmıştır. Örnekleme Ankara'da okulöncesi eğitimde görev yapan  50 öğretmen 

katılmıştır. Çalışmada öğretmenler, uygulamada fen etkinliklerine bilgilerini 

kullanarak bilim faaliyetlerinin uygulanan örnekler içeren ders kitapları veya belgeler 

erişim ve onların fen derslerinde kullanılacak malzemelerin geliştirilmesi 

zorlandıklarını ortaya çıkarmıştır.  
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Ünal ve Akman (2006) yaptıkları çalışmada, okulöncesi eğitim kurumlarına 

giden 6 yaş çocuklarının öğretmenlerinin fen eğitimine karşı tutumlarını belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Okul öncesi öğretmenine “Okul Öncesi Öğretmenlerine Fen 

Eğitimine Karşı Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin 

öğrenim düzeyleri, hizmet içi eğitim almaları ve çalıştıkları illere göre anlamlı 

sonuçlar ortaya konmuştur. 

 

Pekmez (2001), İzmir İlinde 24 fen bilgisi öğretmeniyle yaptığı görüşme 

sonucunda, bilimsel süreçlerle ilgili bilgilerin ve laboratuar uygulamalarının 

neredeyse yok denecek kadar az olduğu, laboratuvar etkinliği olan sadece 3 ders 

öğretmeninin gözlemlendiğini belirtmiştir. 

 

Bağcı-Kılıç (2003) yaptığı çalışmada,  fen öğretiminde süreç becerilerinin 

önemini vurgulayarak, fen alanında yapılan bir uluslararası araştırmayı (TIMMS) 

kullanarak çoğu ülkede yeterince gerçekleştirilemediğini belirtmiştir. Bu konuda 

gelişmiş birkaç ülke dışında (İngiltere, Güney Kore, Japonya, Amerika Birleşik 

Devletleri) çoğu ülkenin başlangıç noktasında olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin 

fen öğretiminde araştırmaya dayalı etkinlikler planlanması gerektiği 

vurgulanmaktadır.  

 

Akar (2007) yaptığı araştırmada, sınıf ögretmeni adaylarının bilimsel süreç 

becerileri ve elestirel düsünme beceri düzeyleri ve bu iki beceri alanı arasındaki 

iliksiyi belirlemeyi amaçlamıstır. Arastırma Usak Üniversitesi Egitim Fakültesinde 

örgenim gören 224 sınıf ögretmenligi bölümü ögrencisi üzerinde gerçeklestirilmistir. 

Arastırmada bilimsel süreç becerilerini ölçmek için TIPS II (Bütünlesik Bilimsel 

Süreç Becerileri testi), elestirel düsünme için ise CEDTDX (Cornell Elestirel 

Düsünme Testi Düzey X) kullanılmıstır. Arastırmadan elde edilen sonuçlar ögretmen 

adaylarının bilimsel süreç becerileri ve elestirel düsünme beceri düzeylerinin 

istenilen düzeyde olmadıgını göstermektedir. Arastırmada bilimsel süreç becerileri 

ve elestirel düsünme becerileri arasında zayıf bir iliski tespit edilmistir. Ögretmen 
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adaylarının bilimsel süreç ve elestirel düsünme beceri düzeyleri üzerinde bazı 

degiskenlerin farklılıga yol açtıgı belirlenmiştir  

 

Türkmen, Ercan ve Süren’in (2006) “Son Sınıf Düzeyinde Ve Farklı 

Alanlarda Ögrenim Gören Ögretmen Adaylarının Bilimsel İslem Beceri Düzeyleri” 

ile ilgili arastırmasında, egitim fakültesi ve ögretmen yetistirmede ek kaynak olarak 

islevi bulunan Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf ögrencilerinin (Matematik ve Türk 

Dili Edebiyatı) bilimsel süreç becerilerini ortaya çıkarmayı ve branslara göre 

karsılastırmayı amaçlamıştır. Arastırma grubunu olusturan 210 ögretmen adayı ( 

Sınıf, Türkçe ve Sosyal Bilgiler ögretmen adayları) 36 sorudan olusan bilimsel süreç 

beceri testine ortalama 21,97 dogru cevap vermislerdir. Ögretmen adayları 36 

soruluk testten alınabilecek maksimum sonucun ancak yarısından fazlasını 

geçebilmislerdir. En yüksek ortalama (24,06) Sınıf Ögretmeni adaylarına ait iken en 

düsük ortalama (19,87) ile Matematik bölümündeki ögretmen adaylarına ait 

çıkmıstır. Diger taraftan Türkçe Ögretmeni adaylarının da ortalamaları (24,02) sınıf 

ögretmeni adaylarına yakın çıkmıstır. Burada dikkati çeken durum ise genel 

beklentinin aksine Matematik bölümünde bulunan adayların bilimsel süreç süreçleri 

testinde en düsük ortalamaya sahip olmalarıdır. Ögretmen adaylarının cinsiyetleri, 

lisedeyken almıs oldukları fen ders sayıları, yüksek ögrenim sırasında aldıkları fen 

ders sayıları, anne ve baba egitim durumlarıyla gelir durumlarına göre bakıldıgında 

bilimsel süreç yeteneklerinde herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıstır 

 

Özgelen ve Tüzün (2006) yaptıkları çalışmada,  4.sınıf fen bilgisi ögretmeni 

adaylarının yeni Fen ve Teknoloji Dersi müfredatında yer alan bilimsel süreç 

becerilerini hazırladıkları ders planlarına nasıl adapte ettiklerini ve uyguladıklarını 

belirlemeyi amaçladıkları çalışmada, ögretmen adaylarının ögretmenlik uygulaması 

dersi kapsamında hazırladıkları ders planları ayrıntılı olarak incelenmis ve bilimsel 

süreç becerilerinin hazırlanan ders planlarının içinde ne ölçüde kullanıldıgı 

belirlemistir. Arastırmada elde edilen veriler ögretmen adaylarının yeni müfredatta 

yer alan bilimsel süreç becerileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve 
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hazırladıkları ders planlarında bu becerilere gerektigi ölçüde yer vermediklerini 

göstermektedir. Ögretmen adaylarının ögretim metodu olarak genellikle geleneksel, 

ögretmen merkezli yaklasımları kullandıkları belirlenmistir. Ögrenci merkezli 

metotlarla bilimsel süreç becerilerinin kullanılabilmesi için etkili bir ortam 

olusturulamadıgından ögretmen adayları bu becerilere yeterince önem verememistir. 

 

Türkmen (2006)yaptığı araştırmada,  egitim fakültesinde ögrenimlerini 

devam ettiren örgencilerin bilimsel süreç becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 

Bu amaçla  egitim fakültesine yeni kayıt yaptıran ve mezun durumunda olan 

ögretmen adayına bilimsel süreç testi uygulamıstır. Çalısmanın sonunda hipotezlerin 

test edilmesiyle yeni kayıt yaptıran ögretmen adaylarıyla mezun konumda olan 

ögrenciler arasında bilimsel süreç becerileri açısından olumlu bir kazanım olmus 

fakat bu kazanım anlamlı çıkmamıstır. Ögretmen adaylarının cinsiyetleri açısından 

bilimsel süreç yeteneklerine bakıldıgı zaman kızların ortalaması çok az bir farkla 

yüksek çıkmasına ragmen bu farklılık anlamlılık düzeyinden çıkmıstır. Ögretmen 

adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ögrenim gördükleri alanlara göre anlamlı bir 

sekilde farklı çıkmıstır. Sonuç olarak ögretmen adaylarının bilimsel süreç 

becerilerinin aldıkları egitimden çok etkilenmedigi gözükmüs ve bu da ögretmen 

adaylarının bilimsel süreç yeteneklerin daha çok ilk ve orta ögrenimleri sırasında 

sekillendigi sonucuna götürmüstür. Ögretmen adaylarının alanlarına göre bilimsel 

süreç yeteneklerinin farklı çıkması orta örgenimden itibaren özellikle sayısal ve sözel 

gibi belli alanlara yönelmelerinden kaynaklandıgı ortaya konmuştur. 

 

 Şimşek (2010) sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf 

kitaplarında yer alan deneylerin amaçlarını belirleyebilme durumlarını ve deneylerle 

öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilimsel süreç becerilerini tespit edebilme 

yeterliliklerini belirlemeyi amaçlayan bir çalışma yapmıştır. Çalışmada fen ve 

teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf ders kitapları incelenmiştir. Ayrıca bu kitaplarda yer alan 

deneylerden bilimsel süreç becerileri açısından ön plana çıkanlar seçilerek öğretmen 

adaylarının deneylerin amaçlarını ve kullanılan bilimsel süreç becerilerini 
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belirlemeleri istenmiştir. Araştırma sonunda; öğretmen adaylarının karşılaştıkları bir 

deneyin amacını ve temel bilimsel süreç becerilerini tespit etmede başarılı oldukları, 

ancak nedensel süreç becerilerinden “değişkenleri belirleme” ile deneysel süreç 

becerilerinden “hipotez kurma”, “değişkenleri kontrol etme”, “verileri kullanma ve 

model oluşturma” becerilerini tespit etmede problem yaşadıkları belirlenmiştir. 

 

5.1.1.2.  Okulöncesi, İlköğretim Ve Lise düzeyindeki Öğrenciler İle İlgili 

Yapılmış Olan Araştırmalar: 

Akman ve diğerleri(2003), farklı okulöncesi eğitim kurumlarına giden 6 yaş 

çocukların fen eğitiminde temel bilimsel süreçleri kullanıp kullanmadıklarını 

belirlemek amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Araştırmanın örneklem grubunu 200 

çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak bilimsel süreçleri içeren 

gözlem formu kullanılmıştır. Çocukların devam ettikleri okul tipleriyle gözlem, 

sınıflama, iletişim ve ölçme süreçlerini kullanma arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur. 

Ayvacı(2010), Okul öncesi çağı çocuğuna uygun etkinlikler planlayarak 

çocukların bilimsel süreç becerilerinin gelişip gelişmediğini tespit etmeye çalışmıştır. 

Bu amaçla Trabzon ili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitimi veren bir 

anasınıfında 15 öğrenciye ön test ve son test uygulanmış, etkinlik planlanarak 

yürütülmüş, mülakatlar ve gözlemler yapılmıştır. Çalışma sonunda; çocukların 

bilimsel süreç becerilerini kullanma yeterliliklerinin uygun etkinliklerle 

geliştirilebileceği belirlenmiştir. Yapılan çalışmada bilimsel süreç becerilerini 

ölçmeye yönelik uygulanan ilk test ile bilimsel süreç becerilerini destekleyen 

etkinlikler verildikten sonra uygulanan son test başarı yüzdeleri kıyaslandığında 

ortaya çıkan fark düzenlenen etkinliklerle bilimsel süreçleri kazanma becerisi 

arasında olumlu bir ilişkinin var olduğunu ortaya koymuştur. Tüm beceriler göz 

önüne alındığında ilk testte ki başarı yüzdesi %52 iken son testte bu başarı % 92’ye 

yükselmiştir. Örneklem grubunun hazır bulunuşluğundaki eksiklik çocuklara bu 

etkinliklerin yeterli olarak verilmediğini düşündürmektedir. Öğretmenlerin bu 

etkinlikleri yetersiz olarak vermelerinin bu konuda gerekli bilgiye sahip 
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olamamalarından, araç gereç eksikliğinden MEB’e bağlı okullarda sınıf 

mevcudundaki fazlalık nedeniyle öğretmenlerin çocuklarla birebir iletişim 

kurabileceği etkinlikler yapamadıklarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 

Kefi (2008), Okul Öncesi Eğitimde Fen Deneylerinin Uygulanmasında 

Drama Sürecinin Kullanılmasına İlişkin Bir Uygulama Modeli Örneği konulu,  

Çalışmanın örneklemini, 2006–2007 eğitim yılında Foça Belediyesi Çocuk Evinde 

eğitim gören 6 yaş grubundaki 14 çocuk oluşturmuştur. Bu çalışmada, bilimsel 

süreçler (gözlem yapma, sınıflama, karşılaştırma, ölçme, iletişim kurma, sonuç 

çıkarma) rehberliğinde deneyin oyunsu bir şekilde yapılması ve yapılan deneyin 

“drama süreci” ile baştan sona yeniden canlandırılarak somutlaştırılmasına yönelik 

bir uygulama örneği sunulmuştur. Çalışma sonunda; bilimsel süreçler eşliğinde 

yapılan deneyin, drama süreci ile yeniden canlandırılmasının, çocukların deney 

yapmaya karşı ilgi ve isteklerini artırdığı, deneyin uygulanması esnasında, deneyi 

yeterince kavrayamamış olan çocukların drama süreci ile deneyi baştan sona 

yaşayarak somut olarak kavradığı gözlenmiştir. 

Ayrıca çalışma sonunda çocukların; Eğlenerek sürece katıldıkları, Aynı 

deneyi kendi istekleri ile evde aileleri ile birlikte de yaptıkları, Başka deneyler 

yapmaya karşı büyük bir isteklilik gösterdikleri, İki hafta sonra “donma ve erime” ile 

ilgili sorulan sorulara sınıfın tamamının istekle yanıt verdikleri, Takip eden günlerde 

oyunlarında “donma ve erime” konusunu kullandıkları, hatta kısa öyküler 

oluşturdukları, birkaç öğrencinin evde “donma ve erime” ile ilgili şiir yazdığı, 

gözlenmiştir. 

 

 

Kefi(2012), Okulöncesi Eğitimde fen deneylerini uygularken Temel Bilimsel 

Süreç Becerilerinin Oyun yöntemiyle Kazanılması ve amacıyla bir çalışma yapmıştır. 

Çalışma grubunu, 2010/2011 eğitim yılında Foça Belediyesi Çocuk Evinde eğitim 

gören 6 yaş grubundaki 14 çocuk oluşturmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular; 

Çalışma Sonunda; Deney Uygulanırken, Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin, Oyun 
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Yöntemi İle Kazandırılmasının; Süreç içinde öğrencilerin öğrenme olayına daha 

etkin katılımını sağladığı,  Öğrencilerin kendi sorularına yine kendilerinin yanıt 

bularak neden-sonuç ilişkilerini daha iyi kavrayabildikleri, Öğrencilerin merak 

ettikleri soruların yanıtlarını “deneyerek, gözleyerek, yaşayarak, yaparak” 

bulabilmelerinin, onların bir sonraki etkinliğe karşı istek ve heyecanlarını artırdığı, 

Takip eden süreç içinde öğrencilerin farklı deney etkinliklerine katılımlarında büyük 

bir istek olduğu, Deney esnasında not alma(veri kaydı) konusunda becerilerinin 

geliştiği, aldıkları notların deneyin raporunu oluşturacağı konusun da birbirlerini 

ciddiyetle uyardıkları ve bunu oyunsu şekilde(bilim adamı, doktor) rollerine girerek 

yaptıkları,Evde aileleri ile birlikte deney yaptıkları ve bu yaptıkları deneyin notlarını 

alarak deneyin raporunu oluşturdukları,Çocukların daha sonraki oyunlarında 

“gözlem, tahmin, ölçme, karşılaştırma, sınıflama, sonuç çıkarma, sayma”  gibi temel 

bilimsel süreç becerileri  ifadelerini kullandıkları,   Deney sürecinin baştan sona 

çocuklar için keşiflerle dolu bir süreç olarak yaşandığı, gözlenmiştir. 

 

Büyüktaşkapu (2010), okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş 

çocuklarının bilimsel süreç becerilerini etkili ve kalıcı bir şekilde kazanabilmeleri 

için araştırmacı tarafından hazırlanan “Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye 

Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretim Programı”nın etkisini 

ortaya koymak amacıyla bir araştırma yapmıştır.  Öntest-Sontest kontrol gruplu 

deneme modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunda 2009-2010 öğretim 

yılında Konya ilinde bulunan Ayşah Anaokulu ile Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim 

Okulunun anasınıfına devam eden 40’ı deney (18 kız, 22 erkek), 40’ı kontrol 

gurubunda (16 kız, 24 erkek) olmak üzere toplam 80 çocuk yer almıştır. Araştırma 

sonucuna göre, “Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Yapılandırmacı 

Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretim Programı”na katılan deney grubu çocuklarının 

Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği puan ortalamaları ile mevcut bilim 

öğretim programına katılan kontrol grubu çocuklarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı fark gözlenmiştir. Deney grubunun 

puanları kontrol grubunun puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, 
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araştırma sonucuna göre, deney grubundaki çocukların Okul Öncesi Bilimsel Süreç 

Becerileri Ölçeği kalıcılık puan ortalamaları ile mevcut bilim öğretim programına 

katılan kontrol grubu çocuklarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 0.05 

düzeyinde anlamlı fark gözlenmiştir. Deney grubunun puanları kontrol grubunun 

puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur.  

 

Şahin, Güven Ve Yurdatapan, (2011), proje tabanlı eğitim uygulamalarının 

okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisini araştırmıştır. 

Bu çalışmada okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreçleri kullanma 

düzeylerini proje tabanlı eğitim uygulamaları ile geliştirmek hedeflenmiştir. Bu 

amaçla araştırmacılar tarafından okul öncesi çocuklarına yönelik Bilimsel Süreç 

Beceri Testi (BSBT) ve okul öncesi çocuklarına uygun fen projeleri geliştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul 

Öncesi Uygulama Birimi’nde anasınıfı eğitimi gören 6 yaş ortalamasına sahip 13 

çocuk oluşturmuştur. Çalışma sonucunda okul öncesi dönemdeki çocukların projeler 

sonunda bilimsel süreçleri kullanma becerilerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Ayrıca proje uygulama ve sunma sırasında çocukların bu süreçleri başarı ile 

gerçekleştirdikleri görülmüştür. 

 

 Yurdatapan,  Güven ve Şahin(2013) Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje 

Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine 

Etkisini araştırmışlardır.  Araştırma, deneysel araştırma modellerinden biri olan ön 

test-son test kontrol gruplu deneme modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın 

çalışma grubu İstanbul ili Kadıköy ilçesinde yer alan bir ilkokulun dördüncü 

sınıfında okuyan toplam 33 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerle çoğunlukla 

üçer kişiden oluşan toplam 6 proje grubu oluşturulmuştur. Bu grup çalışmasıyla 

deney grubu oluşturulurken sınıfın projeye katılmayan diğer öğrencileri kontrol 

grubunu oluşturmuştur. Çalışma, araştırmacılar tarafından belirlenen altı proje 

konusu ile araştırmacılar rehberliğinde yapılmıştır. Proje uygulaması öncesi ve 

sonrasında bilimsel süreç beceri testi ve araştırmacılar tarafından oluşturulan 



156 
 
 
 
problem senaryoları testi tüm gruplara uygulanmıştır. BSBT’den ve problem 

senaryoları testinden elde edilen verileri SPSS 16.00 programı ile analiz edilmiştir. 

Çalışma sonunda deney grubu ve kontrol grubu BSBT son-test puanları 

karşılaştırıldığında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna 

ilaveten problem senaryolarından elde edilen sonuçlara göre kontrol grubu 

öğrencileri problem, hipotez belirleme ve deney önerme konusunda bir gelişme 

göstermezken, deney grubu öğrencileri uygulama sonunda bu yönde anlamlı bir 

gelişme göstermiştir. Bu sonuca göre ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine yaptırılan 

fen projelerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmede etkili olduğu 

söylenebilir. 

 

Bağçe, Yetişir ve Kaptan (2006)yaptıkları araştırmada,  ilköğretim 

örgencilerinin fen’e karşı tutumları ile bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymak amacıyla tutum ölçeği ve bilimsel süreç beceri testi kullanmışlardır. 

Araştırma bulgularına göre,  öğrencilerin sahip oldukları bilimsel süreç becerilerinin 

fen’e karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. 

 

 Muğaloğlu, Nazlıçiçek Ve Ardaç (2003) öğrencilerin öğrenme biçimlerinin, 

temel bilimsel süreçlerini geliştirmeyi amaçlayan bir programdaki kazanımlarına 

etkisini araştırmışlardır.  Programda yer alan temel bilimsel süreçler, değişkenlerin 

ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ve grafiğe aktarılmasını içermektedir. 

Programın değerlendirilmesine yönelik olarak yürütülen ilk uygulamada deney grubu 

lehinde anlamlı bir fark elde edilmiştir. Bu çalışma ilk araştırmanın uzantısı 

niteliğindedir. Uygulama, Boğaziçi Üniversitesi’nin Uygulama ve Deneme Okulları 

Projesi kapsamında yer alan Çağdaş Yaşam Ferit Aysan İlköğretim Okulu’nda 

yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 66 altıncı.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 

Uygulama haftada iki saat olmak üzere toplam 8 hafta sürmüştür. Öğrenciler bir aday 

öğretmenin liderliğinde dört veya üç kişiden oluşan gruplar halinde çalışmışlardır. 

Tüm öğrencilere uygulamadan önce ve sonra programın hedeflerine uygun olarak 

hazırlanan bir test ve öğrenme biçimleri anketi verilmiştir. Öğrenciler öğrenme 
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biçimleri anketi sonuçlarına göre gruplandırılarak, gruplar arasındaki performans 

farkları analiz edilmiştir. 

 

Ercan (1996) “4. ve 5. Sınıf Düzeyinde Bilimsel İşlem Becerilerinin 

Geliştirilmesi Üzerine Öğretmenlerin Algıları” isimli çalışma, Ankara’daki 17 özel 

ilköğretim okulunda görev yapan 91 sınıf öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. 

Öğretmenlerden 45’i 4. sınıf, 46 ise 5. sınıf öğretmenidir. Araştırmada, ilköğretim 4. 

ve 5. sınıf düzeyinde öğrencilerin bilimsel işlem becerilerini geliştirmelerine ve 

eğitim-öğretim etkinliklerine katılımlarına engel olabilecek faktörlere ilişkin 

öğretmenlerin algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı 

tarafından geliştirilen ölçek ile öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucu; 

öğretmenlerin çoğunun, öğrencilerin bilimsel işlem becerilerinin geliştirilmesine dair 

olumlu algıya sahip oldukları ancak bu becerilerin geliştirilme düzeyinden memnun 

olmadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlere göre, öğrencilerin bilimsel işlem 

becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan etkinliklere katılma sıklığı vasatın üzerine 

çıkmamaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin müfredatın içerik yükünü, fen derslerinin 

işlenmesi için ayrılan zamanı, laboratuar etkinliklerinin niteliği ve niceliğini, 

kalabalık sınıfları bilimsel işlem becerilerinin geliştirilmesini engelleyen önemli 

faktörler olarak algıladıkları belirlenmiştir. 

 

Arslan ve Özdemir (2006) yaptıkları çalışmada, 2004 İlköğretim 4. Sınıf Fen 

ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında yer alan etkinliklerin temel bilimsel süreç 

becerilerinden, gözlem yapma, ölçüm yapma ve sonuç çıkarma becerilerini 

kazandırmadaki etkililiğini incelemişlerdir. Araştırma sonucu programda yer alan 

etkinliklerin üç becerinin de kazandırılmasında yetersiz olduğu belirlenmiştir. 

 

Toğrol (2000) öğrencilerin bilim insanına yönelik düşüncelerini ortaya 

çıkarma amacıyla yaptığı çalışmasında;  “Bir Bilim İnsanı Çizme Testi” kullanmıştır. 

Çalışma bulgularına göre, öğrencilerin bilim insanına yönelik geliştirmiş oldukları 

imgeleri, laboratuar önlüğü giyen, gözlük kullanan, sakallı ya da bıyıklı, genel 
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itibariyle kel olabilen, araştırma ile ilgili malzeme kullanan bir erkektir”, şeklinde 

olmuştur. Ayrıca öğrencilerin %72,5’i bilim insanını erkek olarak tanımlaması, 

öğrencilerin fen alanlarını daha çok erkeklere özgü olarak kabul ettiklerini 

göstermektedir. 

 

Balkı ve diğerleri (2003) “İlköğretim Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanına 

Yönelik Düşünceleri” isimli çalışmalarında açık uçlu sorulardan oluşan bir anket 

uygulamışlardır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin bilimin doğası ve bilim 

insanlarının yaptıkları işleri çoğunlukla yanlış anladıkları gözlenmiştir. Bu durumun 

nedeni olarak fen derslerinin tam anlamıyla yapılmaması olduğu belirtilmiştir.  

 

Günsel ve Azar (2006)  ilkögretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç 

Becerileri Yaklasımına Dayalı Ögretimin Yaratıcı Düsünme, Problem Çözme ve 

Derse Karsı Tutuma etkilerini belirlemislerdir. Kontrol gruplu ön test-son test modeli 

uygulanan çalısmada bilimsel süreç becerileri yaklasımına dayalı ögretim tekniginin 

kullanımının ögrencilerin derse karsı ve problem çözmeye karsı tutumlarını; 

mantıksal ve yaratıcı düsünme yeteneklerini; bilimsel süreç becerilerini ve 

basarılarını olumlu yönde etkiledigi belirtilmiştir. 

 

 Bozyılmaz ve Bağcı-Kılıç (2005), 2004 yılında geliştirilen 4 ve 5. sınıf Fen 

ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki öğrenci kazanımları ve önerilen 

etkinlikler analiz edilerek, Fen ve Teknoloji programının bilim okuryazarlığını ve 

bilim okur-yazarlığının en önemli yapıtaşlarından biri olan bilimsel süreç becerilerini 

ne derece geliştirme potansiyeli olduğunu araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarında 

2004 öğretim programının bilimsel okuryazarlığın Bilimsel Bilgi, Bilimin Araştırıcı 

Doğası Ve Bilim-Teknoloji-Toplum İlişkileri Boyutlarını desteklediği ve temel 

bilimsel süreç becerilerini geliştirmede katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır.  

 

Ardaç Ve Muğaloğlu (2002) bilimsel süreçlerin kazanımını amaçlayan bir 

programın tasarlanması ve etkilerinin araştırılmasını incelemişlerdir. Araştırma, 
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Programda kapsanan bilimsel süreçler " iki değişken arasındaki ilişki"nin saptanması 

ile sınırlıdır. Çalışmaya Boğaziçi Üniversitesi'nin Uygulama ve Deneme Okulları 

Projesi'nde yer alan Çağdaş Yaşam Ferit Aysan İlköğretim Okulu'nda okuyan altıncı 

ve yedinci sınıf öğrencileri katılmıştır. Programa katılan öğrenciler uygulama 

farklılıklarına bağlı olarak iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruptaki (deney grubu) 

öğrenciler (n= 98) bilimsel süreçlere yönelik uygulamalara katılırken, ikinci gruptaki 

öğrenciler (n= 44) benzer deneyleri "bilim eğlencelidir" konulu bir program 

çerçevesinde yürütmüşlerdir. Her iki programda da grup çalışması ve deney 

yöntemleri kullanılmış, benzer deneylere yer verilmiştir. Ancak birinci program 

sürecinde, deneylerde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler ve iki değişken 

arasındaki ilişki vurgulanmıştır. Öğrenci kazanımları programın başında ve sonunda 

verilen testlerle (Değişkenler arası İlişkiler Testi) saptanmıştır. ANOVA sonuçları 

deney grubundaki öğrencilerin "bilim eğlencelidir" konulu programa katılan ve 

program dışında kalan (n= 77) öğrencilere oranla daha fazla ilerlediklerini 

göstermektedir.     Bu çalışmada bilimsel düşünmeyi geliştirmek amacıyla hazırlanan 

altı haftalık bir program fen derslerine ek olarak yürütülmüştür. Çalışmanın sonuçları 

bilimsel süreçlerin fen derslerine ek olarak belli başlı düşünme süreçleri çerçevesinde 

oluşturulacak programlar yoluyla öğretilebileceğini göstermektedir. Bu sonuç, 

bilimsel düşünmeyi geliştirmek amacıyla uygulanan programların bilişsel süreçlerin 

gelişimini olumlu yönde etkilediğini gösteren araştırmalarla (Adey, Shayer & Yates, 

1995) paralel niteliktedir.  Buna ek olarak araştırma sonuçları, bilimsel düşünme 

süreçlerinin gelişimini hedefleyen etkinliklerin alt süreçleri belirleyecek şekilde 

çözümlenmesinin önemini göstermektedir.Bu etkinliklerin hangi süreçleri 

geliştirmeye yönelik olarak kullanılacaklarına ilişkin çözümlemelerin net ve açık bir 

biçimde belirtilmesinin ve vurgulanmasının öğrenci kazanımlarını arttıracağına işaret 

etmektedir.  

 

Demirtas (2006),  arastırmasında ögrencilerin bilissel gelisim düzeyleri ve 

bilimsel düsünme yeteneklerine göre ÖSS basarılarını incelemistir. Bunun 

içinögrencilerin ÖSSpuanları ile bilimsel süreç beceri testinden aldıkları puanlar 



160 
 
 
 
incelenmistir. Arastırmanın sonucunda; ögrencilerin ÖSS basarı puanları ile bilimsel 

düsünme yetenekleri arasında dogrusal bir orantı oldugu, ögrencilerin ÖSS basarıları 

arttıkça bilimsel düsünme yeteneklerinin de arttıgı saptanmıstır. Böylece bilimsel 

düsünme yetenekleri yüksek olan ögrencilerin ÖSS’de yüksek puan aldıkları sonucu 

ortaya konmuştur. 

 

Oluk, Sambur, ve Can (2006)  yapılandırmacı kurama dayalı yeni programa 

göre hazırlanan “MEB İlköğretim 5. sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı” ile daha 

önceki öğretim yıllarında ülkemizde okutulmakta olan ”İlköğretim 5. sınıf Fen 

Bilgisi Ders Kitabı”nı Bilimsel Süreç Becerileri yönünden analiz edip karşılaştırmak 

ve yeni Fen ve Teknoloji Dersi Programı’nda yedi öğrenme alanı içinde yer alan 

bilimsel süreç becerilerinin 5. sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı’nda yeterli ve 

nitelikli bir şekilde yer alıp almadığını araştırmışlardır. Araştırmadaki konu olan 

kitaplardaki etkinlikler öğrencilerde hangi bilimsel süreç becerisini geliştirmeye 

yönelik olduğu belirlenmiştir. Kitaplarda yer alan etkinlikler karşılaştırıldığında belli 

yüzdeliklerle bilimsel süreç becerisini içermelerine rağmen, yeni 5. sınıf Fen ve 

Teknoloji Ders Kitabı’nda hipotez kurma becerisinin yer almadığı görülmüştür. 

Kitaplarda tahmin, sınıflama, iletişim gibi temel süreç becerilerinin diğer becerilere 

göre daha az sayıda yer verildiği, yeni kitapta yer alan bilimsel süreç becerilerinin 

daha yeterli olduğu tespit edilmiştir.  

 

Karahan’ ın (2006) “Fen Ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerine 

Dayalı Ögrenme Yaklasımının Ögrenme Ürünlerine Etkisi” konulu yüksek lisans 

tezinin amacı, Fen ve Teknoloji dersinde Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı 

Ögrenme Yaklasımının ögrenme ürünlerine etkisini ortaya koymaktır. Arastırma 

deneysel bir çalısma olup,öntest - sontest kontrol gruplu desen kullanılmıstır. 

Arastırmaya deney (N=39), ve kontrol (N=37) gruplarının denk oldugu toplam 76 

ögrenci katılmıstır. Çalısmada, deney grubunda Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı 

Ögrenme yaklasımı izlenirken, kontrol grubunda geleneksel yaklasım izlenmistir. 

Çalısmada veri toplama aracı olarak basarı testi, tutum testi, bilimsel süreç beceri 
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testi, mantıksal düsünme testi, yaratıcı düsünme testi uygulanmıstır. Arastırma 

hipotezlerini test etmek için, veri toplama bagımlı ve bagımsız gruplar için t testi 

kullanılarak degerlendirilmistir. Yapılan analizler sonucunda; Bilimsel Süreç 

Becerilerine dayalı ögrenme yaklasımının fen ögretiminde, ögrencilerin mantıksal 

düsünme yeteneklerini ve yaratıcı düsünme becerilerini olumlu yönde etkiledigi 

görülmüstür. 

Tatar (2006) “İlkögretim Fen Egitiminde Arastırmaya Dayalı Ögrenme 

Yaklasımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Basarıya Ve Tutuma Etkisi” 

konulu doktora tezi günümüzde çok önemli olarak kabul edilen arastırmaya dayalı 

ögrenme yaklasımı üzerine yapılmıstır. Çalısmada; ilkögretim 7. sınıf ögrencilerinin 

bilimsel süreç becerileri, akademik basarıları ve fen bilgisi dersine yönelik 

tutumlarını gelistirmede arastırmaya dayalı ögrenme yaklasımının etkililigi 

incelenmistir. Arastırmada, ögrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik 

basarılarındaki gelisimlerini tespit etmek için arastırıcı tarafından hazırlanan 

“Bilimsel Süreç Becerileri Testi” ve “Akademik Basarı Testi”, fen bilgisi dersine 

yönelik tutumlarını ölçmek için Geban ve arkadasları (1994) tarafından hazırlanan 

“Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçegi” kullanılmıstır. Yansız olarak seçilmis deney ve 

kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak yapılan çalısma, 2004–2005 yılı bahar 

döneminde Ankara ili, Çankaya ilçesi, Beytepe ve Mehmet içkale _ikögretim 

okullarının 7. sınıflarında uygulanmıstır. Her iki okulda da deney ve kontrol grupları 

belirlenmis, deney grubunda arastırmaya dayalı ögrenme yaklasımı, kontrol 

grubunda ise ögretmen merkezli açıklamalı yöntemler (düz anlatım, soru-cevap, 

gösteri) kullanılmıstır. Arastırmaya toplam 104 ögrenci katılmıstır. Deney grubu 

(N=52) ve kontrol grubunda bulunan (N=52) örgenci sayısı denk olarak alınmıstır. 

Arastırmada, ögrencilere uygulanan ölçek ve testlerden elde edilen nicel verilerin 

analizi ile elde edilen bulgular, ögrencilerle yapılan görüsmelerden elde edilen nitel 

bulgularla desteklenmistir. Çalısmanın bulgularına göre; arastırmaya dayalı ögrenme 

yaklasımının kullanıldıgı deney grubundaki ögrencilerin bilimsel süreç becerileri, 

akademik basarıları ve fen bilgisi dersine yönelik tutumları, kontrol grubundaki 

ögrencilere göre anlamlı düzeyde farklılık göstermistir. Deney grubundaki 
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ögrencilerin cinsiyetlerine ve kütüphanede kaynak tarama bilgilerine göre bilimsel 

süreç becerileri, akademik basarıları ve fen bilgisi dersine yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıstır. İnternet kullanımı bilgilerine göre bilimsel 

süreç becerileri arasında ise anlamlı düzeyde farklılık bulunmustur. İnternet kullanım 

bilgisi ögrencilerin akademik basarı ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarında 

farklılık yaratmamıstır. Arastırmaya dayalı ögrenme yaklasımının kullanılmasının 

ögrencilerin merak eden, arastıran ve bilgiyi kesfeden bireyler olarak yetismesini 

saglayacagı, bilimsel geçerlige sahip bilgiye ulasmada yol gösteren arastırmaya 

dayalı ögrenme yaklasımı egitimin kalitesini yükseltmede olumlu katkılar 

saglayacagı düsünülmektedir. 

 

Bozyılmaz (2005) “4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ögretim 

Programının Bilim Okur-Yazarlıgı Açısından Analizi” yüksek lisans tezinde 2004 

yılında gelistirilen 4 ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ögretim Programındaki 

ögrenci kazanımları ve önerilen etkinlikler analiz edilerek, bilim okur-yazarlıgının 

bilimsel bilgi, bilimin arastırıcı dogası, bilgiye ulastıran bilim ve bilim, teknoloji ve 

toplumun birbirleriyle etkilesimleri boyutlarından hangisini destekleme potansiyeli 

oldugu belirlenmis ve program içindeki dagılımları ortaya çıkarılmıstır. Benzer 

sekilde, ögrenci kazanımları ve önerilen etkinlikler incelenerek hangi bilimsel süreç 

becerilerini gelistirebilecekleri belirlenmis ve program içindeki dagılımları ortaya 

çıkarılmıstır. Kısaca, bu arastırmada Fen ve Teknoloji programının bilim 

okuryazarlıgını ve bilim okur-yazarlıgının en önemli yapıtaslarından biri olan 

bilimsel süreç becerilerini ne derece gelistirme potansiyeli oldugu arastırılmıstır. 

Arastırmada nitel bir yöntem uygulanmıstır. Bu arastırma, nitel arastırma 

tekniklerinden doküman analizine dayalı bir çalısmadır. ki arastırmacı ögrenci 

kazanımlarını ve önerilen etkinlikleri önce birbirinden bagımsız olarak kodlamıslar, 

fakat her hafta yaptıkları toplantılarda yaptıkları kodlamaları karsılastırarak ve 

tartısarak ortak bir sonuca varmıslardır. Daha sonra, kodlama verileri önce her 

sınıftaki ögrenme kazanımlarına göre sınıflandırılmıs ve yorumlanmıs, sonrasında 

her sınıf için tüm ögrenme alanlarının kodlama verileri birlestirilerek 
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yorumlanmıstır. En sonda da iki sınıf karsılastırılmıstır. Bilimsel süreç becerilerinin 

ve bilim okur-yazarlıgının boyutlarının analizinde de aynı yöntem uygulanmıstır. 

Arastırma sonuçlarına göre, bilim okur-yazarlıgı boyutlarından, en çok islenen 

boyutun bilimin arastırıcı dogası oldugu, daha sonra sırasıyla bilimsel bilgi ve bilim, 

teknoloji ve toplumun etkilesimleri boyutlarının vurgulandıgı bulunmustur. Bilgiye 

ulastıran bilim boyutunun ise çok az vurgulandıgı görülmüstür. Her iki sınıfta temel 

bilimsel süreç becerilerine yogunlasıldıgı ve birlestirilmis bilimsel süreç becerilerinin 

az oranda vurgulandıgı bulunmustur. 

 

Temiz ve Tan (2003) yaptıkları farklı bir çalısmalarında, ilkögretim fen 

ögretimiyle çocukların bütünleyici bilimsel süreç becerilerini (integrated science 

process skills) gelistirilip gelistirilmedigini ortaya koymayı amaçlamıslardır. 

Bütünleyici bilimsel süreç becerilerini ölçmek için bir test gelistirilmis ve bu test 

Ankara’da dört farklı lisede seksen birinci sınıf ögrencisi üzerinde 1999–2000 egitim 

ögretim yılı basında uygulanmıstır. Arastırma sonuçları ilkögretim fen ögretiminin 

çocukların bütünleyici bilimsel süreç becerilerini yeterince gelistirmedigini ortaya 

çıkarmıstır. Arastırma lise birinci sınıf ögrencileri üzerinde egitim ögretim yılının 

hemen basında yapıldıgı için ögrencilerin bilimsel süreç becerilerine verdikleri 

cevaplar, onların ilkögretim sürecinde getirdikleri birikimlerinin bir ölçüsü olarak 

kabul edilebilir. İlkögretim fen ögretiminin, ögrencilerin bütünleyici bilimsel süreç 

becerilerini yeterince gelistirmedigi sonucu çıkarılabilir. Bilimsel süreç becerilerinin 

gelistirilmesi konusunda, hem ögretmen görüsleri alınarak hem de ögrenci basarısı 

incelenerek yapılan bu arastırmalar, ülkemiz ilkögretim fen ögretiminde bilimsel 

süreç becerilerinin ögrencilere kazandırılması konusunda bazı eksikliklerin ve 

yetersizliklerin var oldugunu ortaya koymaktadır. 

Taşar, Temiz ve Tan,(2002) tarafından yapılan arastırma ilkögretim fen 

ögretiminin ögrencilerin bilimsel süreç becerilerini gelistirmede neden yetersiz 

kaldıgı sorusuna cevap aramak amacıyla yapılmıstır. Talim Terbiye Kurulunca 

hazırlanmıs güncel İlkögretim Fen Ögretimi Programlarında hedeflenen ögrenci 

kazanımları, bilimsel süreç becerilerini gelistirmeye yönelik olma bakımından 
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incelenmistir. lkögretim Fen Dersi Programlarında (Talim ve Terbiye Kurulu (TTK), 

2000) yer alan ögrenci kazanımları, ilgili bilimsel süreç becerileriyle karsılastırılıp 

eslestirilmistir. Bu amaçla; dördüncü, besinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf fen 

dersi programlarında yer alan toplam 576 ögrenci kazanımı arastırmacılarca 

incelenmis ve yukarıda bahsedilen 12 bilimsel süreç becerisini temsil etme yetenegi 

bakımından degerlendirilmistir. Arastırma sonucunda hedef ögrenci kazanımları 

sınıflara göre sayıca yaklasık olarak dengeli dagılım gösterdigi, bir bilimsel süreç 

becerisi olan tahmin hedef örgenci kazanımları içinde hiç yer almadıgı, ayrıca 

hipotez kurma ve verileri yorumlama becerilerine de kazanımlar içinde yeterince yer 

verilmedigi, gözlem yapmaya yönelik hedef ögrenci kazanımları programda oldukça 

sık yer aldıgı, hedef örgenci kazanımlarından yaklasık üçte biri hiç bir bilimsel süreç 

becerisi sınıfına girmedigi, ögrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelistirilmesine 

yönelik bir sistematigin bulunmadıgı, üniteler bilimsel süreç becerileri açısından 

incelendiginde temsiledilmeme sıklıgının arttıgı görülmüştür. 

 

 Arslan ve Özdemir (2006), ilköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim 

programında yer alan etkinliklerin temel bilimsel süreç becerilerinden, gözlem 

yapma, ölçüm yapma ve sonuç çıkarma becerilerini kazandırmadaki etkiliğini 

inceledikleri araştırma sonunda  üç becerinin de kazandırılmasına yönelik olarak 

programda yer alan etkinliklerin yeterli düzeyde olmadığı ortaya konmuştur. 

 

 Başdağ (2007) 2000 ve 2004 yılı ilköğretim fen dersi öğretim programlarının 

ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini geliştirmedeki 

etkililiğini karşılaştırmışlardır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin bilimsel süreç 

becerilerini ölçmek amacıyla “Bilimsel Süreç Değerlendirme Testi” kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, öğrencilere bilimsel süreç becerisi kazandırmada 2004 Fen ve 

Teknoloji Dersi Öğretim Programının, 2000 yılı Fen Bilgisi Dersi Öğretim 

Programına göre daha etkili olduğu belirtilmiştir. 
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Tatar (2006) Bu çalışma günümüzde çok önemli olarak kabul edilen 

araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı üzerine yapılmıştır. Çalışmada; ilköğretim 7. 

sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, akademik başarıları ve fen bilgisi 

dersine yönelik tutumlarını geliştirmede araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının 

etkililiği incelenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve 

akademik başarılarındaki gelişimlerini tespit etmek için araştırıcı tarafından 

hazırlanan “Bilimsel Süreç Becerileri Testi” ve “Akademik Başarı Testi”, fen bilgisi 

dersine yönelik tutumlarını ölçmek için Geban ve diğ. (1994) tarafından hazırlanan 

“Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Yansız olarak seçilmiş deney ve 

kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak yapılan çalışma, 2004-2005 yılı bahar 

döneminde Ankara ili, Çankaya ilçesi, Beytepe ve Mehmet İçkale İlköğretim 

okullarının 7. sınıflarında uygulanmıştır. Her iki okulda da deney ve kontrol grupları 

belirlenmiş, deney grubunda araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı, kontrol 

grubunda ise öğretmen merkezli açıklamalı yöntemler (düz anlatım, soru-cevap, 

gösteri) kullanılmıştır. Araştırmaya toplam 104 öğrenci katılmıştır. Deney grubu 

(N=52) ve kontrol grubunda bulunan (N=52) öğrenci sayısı denk olarak alınmıştır. 

Araştırmada, öğrencilere uygulanan ölçek ve testlerden elde edilen nicel 

verilerin analizi ile elde edilen bulgular, öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde 

edilen nitel bulgularla desteklenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; araştırmaya 

dayalı öğrenme yaklaşımının kullanıldığı deney grubundaki öğrencilerin bilimsel 

süreç becerileri, akademik başarıları ve fen bilgisi dersine yönelik tutumları, kontrol 

grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir. Deney 

grubundaki öğrencilerin cinsiyetlerine ve kütüphanede kaynak tarama bilgilerine 

göre bilimsel süreç becerileri, akademik başarıları ve fen bilgisi dersine yönelik 

tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. İnternet kullanımı bilgilerine 

göre bilimsel süreç becerileri arasında ise anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur. 

İnternet kullanım bilgisi öğrencilerin akademik başarı ve fen bilgisi dersine yönelik 

tutumlarında farklılık yaratmamıştır. 
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Bagçe, Yetisir ve Kaptan (2006) tarafından yapılan ve ilkögretim 

örgencilerinin fene karsı tutumları ile bilimsel süreç becerileri arasındaki iliskiyi 

ortaya koymayı amaçlayan arastırmada bilimsel süreç becerilerinin fen bilimlerinde 

ögrenmeyi kolaylastıran, ögrencilerin aktif olmalarını saglayan, kendi 

ögrenimlerinde sorumlu olma duygusunu gelistiren, ögrenmenin kalıcılıgını arttıran, 

ayrıca arastırma yol ve yöntemleri kazandıran temel beceriler oldugunu ifade 

etmislerdir. Ögrencilerin fene karsı tutumları ile bilimsel süreç becerileri arasındaki 

iliskiyi tutum ölçegi ve bilimsel süreç beceri testi kullanarak tespit edilmistir. Sonuç 

olarak ögrencilerin sahip oldukları bilimsel süreç becerilerinin fene karsı tutumlarını 

olumlu yönde etkiledigi görülmüstür. 

 

Hazır ve Türkmen (2008)yaptıkları araştırmada,  ilköğretim beşinci sınıf 

öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini edinebilme düzeylerini belirlemek ve bazı 

değişkenlere göre karşılaştırmışlardır. Araştırma bulguları; kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre daha yüksek düzeyde süreç becerilerine sahip oldukları; beşinci 

sınıf öğrencilerin programda belirtilen bilimsel beceri kazanım düzeylerini istenilen 

seviyenin çok altında kaldığını göstermiştir. 

 

Temiz (2001) lise 1. sınıf fizik dersi programının, bilimsel süreç becerilerin 

gelişimde ne derece etkili olduğunu araştırmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, 

örneklemdeki öğrencilerin, liseden önceki eğitim öğretim sürecinde bilimsel süreç 

becerilerinin yeterince geliştirilmediği ve lise 1.sınıf fizik programının öğrencilerin 

bilimsel süreç becerilerini geliştirmede yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmacı; “Anadolu Lisesi, düz lise ve süper lise, birinci sınıf öğrencilerinin hangi 

bilimsel süreç becerilerini geliştirmede başarılıdır? sorusuna cevap aramış ve bu 

amaçla eğitim-öğretim sezonu başında ve sonunda öğrencilere bilimsel süreç 

becerilerini ölçme testi uygulamıştır. Araştırmacı, ön test ve son test puanları 

arasında yapılan test sonuçlarına göre, araştırmaya katılan dört lise öğrencilerinin 

sadece gözlem, verileri yorumlama, sayı ve uzay ilişkileri kurma, model oluşturma 

ve tahmin becerilerinde, ön test ve son testten alınan puanlar arasında anlamlı bir 
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fark bulunduğunu belirtmiştir. Bu farkın son testler lehine olduğunu vurgulamıştır. 

Ayrıca araştırmacı, diğer bilimsel süreç becerilerinden alınan puanlarda da son test 

lehine bir artış gözlemlendiğini ancak bu artışların istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığını belirtmiştir. Araştırmacının vurguladığı bir başka sonuç, ön testten alınan 

ortalama puanların (sınıflama ve araç-gereç kullanma becerileri hariç) oldukça düşük 

olduğudur. Son olarak araştırmacının uygulama öncesi belirlediği alt problemlerin 

sonuçları; Dört lisenin de öğrencilerinin ön testten aldıkları ortalama puanlar 

(sınıflama ve araç-gereç kullanma becerileri hariç) oldukça düşüktür. Sadece gözlem, 

verileri yorumlama, sayı ve uzay ilişkileri kurma, model oluşturma ve tahmin 

becerilerinde, ön test ve son testten alınan puanlar anlamlı bir fark vardır. Yani bu 

beş beceride istatistiksel olarak anlamlı bir gelişme vardır. İstatistiksel olarak anlamlı 

gelişme olan beş beceride de ön test ve son test puanlarının düşük olması dikkat 

çekicidir. Yani öğrenciler düşük bir puandan yine düşük bir puana gelişme 

göstermiştir.  

 

Kanlı ve Yagbasan (2006) arastırmalarında laboratuar yaklasımlarından olan 

Bilimsel Süreç Becerileri Yaklasımı ve Tümdengelim (Dogrulama) Yaklasımı 

dikkate alınarak; “iki farklı laboratuar yaklasımının üniversite 1. sınıf Temel Fizik 

laboratuarını alan ögrencilerin bilimsel süreç becerilerini gelistirmede ne derece 

etkilidir?” sorusuna cevap aramıslardır. Çalısma yarı deneysel bir çalısmadır. 

Arastırma verileri; ön-test ve son-test olarak uygulanan, Oky, Wise ve Burns 

tarafından gelistirilen, 36 sorudan olusan çoktan seçmeli bir bilimsel süreç beceri 

testi ile toplanmıstır. Çalısma sonucunda; elde edilen veriler analiz edilerek bilimsel 

arastırma yönteminin mihenk taslarından olan Bilimsel Süreç Becerilerinin, 

ögrenciler tarafından ediniminde uygulanan laboratuar metodu ve hazırlanan deney 

kılavuzları diger yaklasıma göre daha etkilidir denilebilir.  

 

Oluk, Sambur ve Can(2006),  tarafından yapılan arastırmada yapılandırmacı 

kurama dayalı yeni müfredat programına göre hazırlanan  MEB lkögretim 5. sınıf 

Fen ve Teknoloji Ders Kitabı ile daha önceki ögretim yıllarında ülkemizde 
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okutulmakta olan ilkögretim 5. sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabını Bilimsel Süreç 

Becerileri yönünden analiz edip karsılastırmak ve yeni Fen ve Teknoloji Dersi 

Programı’nda yedi ögrenme alanı içinde yer alan bilimsel süreç becerilerinin 5. Sınıf 

Fen ve Teknoloji Ders Kitabı’nda yeterli ve nitelikli bir sekilde yer alıp almadığı 

değerlendirilmiştir. Arastırmadaki konu olan kitaplardaki etkinlikler derinlemesine 

incelenerek ögrencilerde hangi BSB’ni gelistirmeye yönelik oldugu belirlenerek, 

çizelgeler hazırlanıp, değerlendirilmiştir. 

 

Aydoğdu(2006), İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde 

bilimsel süreç becerileri ile , öğrencilerin akademik başarısı, fene yönelik tutum ve 

ailelerin ilgileri arasındaki ilişkiyi ayrıca bu beceriler üzerinde öğretmenlerin sınıfta 

bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeyleri ile öğrencilerin demografik 

özelliklerinin etkisini araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini İzmir Buca ilçesinde 

öğrenim gören 7.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise İzmir 

ili Buca ilçesinden amaçlı örneklem yoluyla seçilen 176 ilköğretim 7. sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak , “Öğrencilere Yönelik Bilimsel Süreç 

Becerileri Testi”, “Fen Bilgisi Tutum Ölçeği”, “Aile Tutumunu Algılama Ölçeği”, 

“Öğretmenlere Yönelik Sınıf İçi Gözlem Formu”, “Öğretmenlere Yönelik Bilimsel 

Süreç Becerileri Testi” ve öğrenci bilgi formu kullanılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin 

bilimsel süreç becerilerinin düşük düzeyde olduğunu ( X =9.82 / 25), öğrencilerin 

bilimsel süreç becerileri ile akademik başarıları, fen’e karşı tutumları ve ailelerin 

gösterdikleri ilgi arasında pozitif bir ilişkinin (r = 0.57; r = 0.35; r = 0.30) olduğunu, 

öğrencilerin bilimsel süreç becerileri kazanımlarının öğretmenlerin sınıfta bilimsel 

süreç becerileri kullanma düzeylerine ayrıca anne- babanın eğitim düzeylerine ve 

bilgisayara sahip olma değişkenlerine göre istatistiksel olarak farklılaştığını 

göstermiştir (sırasıyla p = 0.019, p = 0.022, p = 0.023, p = 0.03). öğrencilerin bu 

ünite boyunca bilimsel süreç becerileri, öğretmenlerin bilimsel süreç becerilerini 

kullanma düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Yani; öğretmenlerin “Öğretmenlere 
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Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Testi”nden aldıkları puanlarla öğrencilerin 

bilimsel süreç becerileri kazanımları arasında bir paralellik olduğu görülmüştür. 

 

Dökme (2005) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulu 6. Sınıf Fen Bilgisi 

Ders Kitabı’nı bilimsel süreç becerileri yönünden değerlendirmiştir. Kitapta yer alan 

etkinlikler belli yüzdeliklerle 12 temel süreç becerisini kapsadığı; sınıflama, tahmin, 

iletişim gibi temel süreç becerileri ile hipotez kurma becerisi diğer becerilere göre 

daha az sayıda olduğu; tahmin etme, iletişim kurma, sınıflama, ölçme gibi temel 

süreç becerileri yönünden zenginleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Öğrencilerin bu 

becerileri kullanacakları etkinlik sayısının artırılması ya da mevcut etkinliklerin 

içerisinin bu becerileri kapsayacak şekilde geliştirilmesi; kitapların bilimsel süreç 

becerilerini temsil eden görsel unsur ve içerikle daha donanımlı hâle getirilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır.  

 

5.1.2.  Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerini Uygulamaları İle 

İlgili Yapılmış Olan Araştırmalar: 

 

Ayvacı, Devecioğlu ve Yiğit(2002), Okul öncesi öğretmenlerinin, fen ve doğa 

etkinliklerindeki beceri ve davranışları, öğretmenlerin ifadeleri ve gözlemlenen 

etkinliklere dayalı olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Trabzon ili ve 

Akçaabat ilçesindeki M.E.B’e bağlı, resmi ve özel toplam 10, okul öncesi eğitim 

veren okullardan rastgele seçilen 15 öğretmen ile mülakatlar yürütülmüş ve 

gözlemler yapılmıştır. Çalışma sonunda; okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun fen ve 

doğa etkinliklerini istenen nitelikte planlama ve yürütme becerisine sahip 

olmadıkları, orijinal materyal geliştirmedikleri ve etkinlikleri uygularken 

kullanılacak etkili öğretim yöntemlerinden (soru-cevap, gösterip yaptırma vb. 

dışındaki diğer tekniklerden; oyun ve drama vb.) haberdar olmadıkları ve 

kullanmadıkları görülmüştür. Ayrıca araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin hiç 

birisinin kavram haritaları, oyun, drama, artık materyal kullanarak modeller yapma, 
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problem çözme gibi yöntem ve teknikleri kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca fen ve doğa köşesinden de kısmen yararlandıkları gözlenmiştir. 

 

Şahin ve Çağlak (2000), okul öncesinde oyunlarla fen kavramlarının 

geliştirilmesi üzerine yaptıkları araştırmada, oyunun fen kavramlarının 

kazanılmasına etkisi araştırmışlardır. Araştırmada oyunla öğretimin beslenme, 

besinleri tanıma ve sindirim kavramlarının geliştirilmesinde olumlu katkılarının 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Demiriz ve Ulutaş (2000), Okul öncesi eğitim kurumlarındaki fen ve doğa 

etkinlikleri ile ilgili uygulamaların belirlenmesi amacıyla yaptıkları araştırmada, okul 

türünün fen ve doğa etkinlikleri ile ilgili uygulamalarda çok büyük farklılıklara 

neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 Bilaloğlu, Aslan ve Aktaş-Arnas (2006), “okul öncesi öğretmenlerinin günlük 

programlarında fen eğitimine ne sıklıkla yer verdikleri, fen etkinliklerini planlama 

aşamasında hangi kaynaklardan yararlandıkları, fen etkinliklerini planlama ve 

uygulama aşamalarında neleri göz önüne aldıkları, fen etkinliklerini uygulamada 

nasıl bir sıra takip ettikleri, hangi yöntemleri kullandıkları ve yöntemleri uygulamada 

kendilerini nasıl bulduklarını” araştırmışlardır. Çalışma bulguları, öğretmenlerin 

haftada iki veya üç defa fen etkinliklerine yer verdiklerini ifade etmelerine karşın, 

araştırmacıların üç gözleminden birinde fen etkinliği gerçekleştirdiği yönündedir. 

Beş yıldan az deneyime sahip öğretmenlerin konu seçiminde en çok yıllık planı 

kendilerine ölçüt aldıkları, beş yıldan fazla deneyime sahip öğretmenlerin ise en çok 

doğa olaylarını ölçüt aldıkları görülmüştür. 

 

 Adak (2006), okulöncesi egitimi ögretmenlerinin fen ögretimine yönelik 

tutumlarının düsünme stilleri ile iliskisini incelemiştir. Arastırma Denizli il 

merkezinde bulunan 186 ögretmenle gerçeklestirilmistir. Denizli il merkezinde, 

ilkögretime baglı anasınıfları ile resmi bagımsız anaokullarında görev yapan 
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anaokulu ve anasınıfı ögretmenlerinin fen ögretimine yönelik tutumlarının yeterlilik 

algılarına göre degistigi görülmüstür. Denizli il merkezinde, ilköğretime baglı 

anasınıfları ile resmi bagımsız anaokullarında görev yapan anaokulu ve anasınıfı 

ögretmenlerinin fen ögretimine yönelik tutumları, lisans egitimi sırasında okulöncesi 

egitimde fen konulu ders alma durumuna göre ders alanlar lehine anlamlı bir farklılık 

göstermistir. Denizli il merkezinde, ilkögretime baglı anasınıfları ile resmi bagımsız 

anaokullarında görev yapan anaokulu ve anasınıfı ögretmenlerinin düsünme stilleri 

yeterlilik algılarına göre yeterli-yetersiz yönünde anlamlı bir farklılık göstermistir. 

 

 Karamustafaoğlu  ve Ufuk Kandaz(2006)  okul öncesi öğretmenlerinin fen ve 

doğa etkinliklerinde kullandıkları yöntem ve teknikler ve bu uygulamaları yürütme 

sürecinde karşılaştıkları problemler araştırılmıştır. E lde edilen bulgular dikkate 

alındığında Örnekleme alınan  öğretmenlerin yarıdan fazlasının deneyiminin 1-7 yıl 

arasında değiştiği görülmektedir. Buna göre araştırmanının örneklemini oluşturan 

öğretmenlerin mesleklerinde yeni ve çağdaş öğretim yöntem ve teknikleriyle 

donatılmış olduklarından dolayı, istekli ve bilgilerini uygulamaya hazır oldukları, fen 

ve doğa etkinliliklerini öğretim programında istenildiği gibi yürütmeleri gerektiği 

düşünülmektedir. Ancak yeni ve deneyimli öğretmenlerin tümü değerlendirildiğinde 

çoğunun yeni yöntem ve teknikleri bilmedikleri belirlenmiştir. Bu durum 

düşündürücüdür.  Öğretmenlerin % 80’ni okullarında fen etkinliklerini rahatlıkla 

yürütebilecekleri bir köşe olduğunu ifade etmişlerdir.  Ancak elde edilen bulgulara 

göre fen etkinliklerinin rahatlıkla yapılabileceği materyallerin büyük bir 

çoğunluğunun yetersiz olduğu belirlenmiştir.  Bu durum örneklemde bulunan okul 

öncesi öğretmenlerinin okullarında fen ve doğa köşesi isimli bir köşe bulunduğunu 

ancak bu köşede yeterli malzeme olmadığı için programda yer alan etkinlikleri 

istenildiği şekilde gerçekleştiremeyecekleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

Öğretmenlerle yapılan mülakat verileri incelendiğinde de aynı sonuç ortaya 

çıkmaktadır. Fen kavramlarının öğrencilere kavratılmasında kullanılan yöntem ve 

tekniklerin belirlenmesine yönelik verilen cevaplara göre öğretmenlerin daha çok 

anlatma, dramatizasyon, el yapması modeller kullanma, deney yapma yöntemlerini 
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kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanında yarıdan azı gezi gözlem yapma, kavram 

haritası kullanma, analojilerden faydalanma, proje çalışmaları yaptırma gibi 

tekniklere de yer verdikleri dikkati çekmektedir. 

Okul öncesi öğretmenlerin fen etkinliklerini yürütme sürecinde ifade ettikleri 

bir diğer problem de okulöncesi öğretim programında bulunan fen kavramlarının 

öğrencilerin seviyesine uygun olmadığını düşünmeleridir. Bu program (MEB, 2004) 

incelendiğinde genelde; fen kavramlarının o yaştaki bir çocuk için uygun olduğu 

düşünülmektedir. Öğretmenlerin yarıdan fazlasının bu şekilde düşünmesi gerçekten 

dikkat çekicidir. Öğretmenlerin bu şekilde düşünmelerinin sebeplerinin araştırılması 

gerektiğine inanılmaktadır. Öğretmenlerle yürütülen mülakatlardan elde edilen 

bulgulara göre, okulöncesi öğretmenleri fen ve doğa etkinliklerinin o yaştaki bir 

çocuk için önemli olduğunun farkındalar ve bu kavramların etkili bir şekilde 

kavratılabilmesi için mutlaka öğrencilerin aktif katılımıyla laboratuvar ortamında 

gerçekleşebileceğini ifade etmişlerdir.  

 

Keleşi ve Halmatov(2010) Ağrı ilindeki görev yapan okul öncesi 

öğretmenlerinin bazı fen kavramları ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla 

yaptıkları araştırma sonunda,  öğretmenlerin özellikle bitkilerde solunum - besin 

yapımı ve yüzme batma konularında önemli eksikliklere sahip olduğunu 

saptamışlardır. Araştırma sonunda, Okul öncesi yıllarda çocukların  yakın çevrelerine 

karşı çok duyarlı olduğunu hareketli, meraklı, araştırıcı bir kişilik özelliği 

sergilediklerini, Günlük  yaşamda karşılaştıkları olayların nedenleri ve sonuçları 

arasında ilişki kurmaya çalıştıklarını, Dolayısıyla etkili fen öğretimi için okul öncesi 

öğretmenlerin fen ile ilgili yeterli konu alan bilgisine sahip olması Gerektiğini, bu 

dönemde fen kavramlarının doğru bir şekilde öğrenilmesinin önemi vurgulamışlardır. 

 

Sönmez(2007) okul öncesi ögretmenlerinin fen ögretimine yönelik tutumları 

ve bu tutumların fen etkinliklerinin sınıf içinde uygulanma sıklıgı ile iliksisini 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, okul öncesi ögretmenlerinin fen ögretimine 

yönelik tutumları yas, egitim düzeyi, deneyim süresi, lisans fen dersleri, sınıftaki 
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çocuk sayısı ve egitim verilen yas grubu gibi faktörler açısından incelenmistir. Bu 

arastırma 2006-2007 egitim-ögretim yılının ikinci döneminde Ankara'nın farklı 

bölgelerindeki devlet okulu ve özel okullarda çalısan 292 okul öncesi ögretmeni ile 

yürütülmüstür. Arastırmanın verileri Okul Öncesi Ögretmenlerinin Fen Egitimine 

Yönelik Tutum Ölçegi ile toplanmıstır. Analiz sonuçları okul öncesi ögretmenlerinin 

fen ögretimine yönelik tutumları ile fen etkinliklerinin uygulanma sıklıgı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliski bulundugunu göstermistir. Ayrıca, yas ve hizmet 

içi egitim hariç tüm faktörler okul öncesi ögretmenlerinin fen ögretimine yönelik 

tutumları ve fen etkinliklerinin uygulanma sıklıgı üzerinde etkili bulunmustur. 

 

Demiriz ve Ulutaş (2000)’ın, okulöncesinde fen ve doğa etkinlikleri ile ilgili 

uygulamaları inceledikleri araştırmasına resmi okulöncesi eğitim kurumlarında 

çalışan 153 (%50,7) ve özel okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan 149 (%49,3) 

olmak üzere toplam 302 öğretmen katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; okul türü 

ile fen-doğa köşesi düzenleme arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı belirtilmiştir. 

Resmi okulöncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin %77’ si, özel okulöncesi 

eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin ise %41’i yaptıkları fen ve doğa etkinliklerini 

yeterli görmediklerini belirtilmiştir.  

 

 Özbey (2006)yaptığı araştırmada,  okul öncesi öğretmenlerinin fen 

etkinliklerine ilişkin yeterliliklerini öğretmenin yaş, kıdem durumu, görev yaptığı 

okul türü ve mezun olduğu okul değişkenlerine göre incelemiştir. Araştırmada  

“Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerini Belirleme 

Ölçeği” 232 okul öncesi öğretmenine uygulanmıştır. Bulgulara göre,  öğretmenlerin 

genel olarak okul öncesinde fen etkinliklerine ilişkin yeterlilik algılarının yüksek 

olmasına rağmen, öğretmenlerin fen etkinliklerini planlama ve uygulama düzeyinde 

bazı sorunlar yaşadıkları ve fen etkinliklerini düzenli olarak uygulayamadıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin okul öncesi fen etkinliklerine yönelik bilgilerini 

uygulama düzeyine aktarabilmeleri için bu konuda okul öncesi öğretmenlere ve 
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öğretmen adaylarına ışık tutacak eğitim materyallerinin hazırlanması, hizmet içi 

kurslar, atölye çalışmaları ve seminerler düzenlenmesi önerilmiştir. 

 

Parlakyıldız ve Aydın (2004) yaptıkları araştırmada, okulöncesi dönem fen 

eğitiminde fen doğa köşesinin kullanımını belirlemeyi amaçlamışlardır.  

Öğretmenlerle fen ve doğa köşesiyle ilgili birebir görüşmeler yapılmış, sınıf 

ortamında yapılan etkinlikler araştırmacılar tarafından gözlenmiştir. Anketten ve 

görüşmelerden elde edilen veriler ile her bir soruya verilen cevaplar çözümlenmiştir. 

Öğretmenlerin tamamına yakını sınıfın fiziki yapısının küçük olmasından dolayı fen 

ve doğa çalışmalarının tam yapılamadığını ve çalışmaların bahçede sürdürdüklerini 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin, fen ve doğa köşesine yönelik etkinliklerin önemini 

belirtmelerine rağmen diğer köşelere oranla daha az yer verdikleri, bu köşenin 

çocukların bireysel ve küçük gruplar halinde çalışabileceği şekilde düzenlenmediği, 

fen ve doğa ile ilgili kavramların öğretiminde orijinal materyal geliştirmedikleri 

görülmüştür. 

Akkaya (2006) okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen ve doğa 

etkinliklerinin çocukların problem çözme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla 

200 okulöncesi öğretmenine anket uygulamıştır. Öğretmenler, fen ve doğa 

etkinliklerinin problem çözme becerilerini kazandırmada çok yeterli olduğunu; 

çocukların problem çözme becerilerinin istenilen ölçüde kazandırılamamasının en 

önemli sebebinin kendilerini fen ve doğa etkinliğini planlamada ve uygulamada 

yetersiz hissetmeleri olduğu belirtilmiştir.  

 

 Güler ve Bıkmaz (2002) yaptıkları araştırmada,  102 anasınıfı öğretmeninin 

fen etkinliklerini nasıl gerçekleştirdiğini  ortaya koymaya çalışmışlardır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenler; bilgisayar, basit deney aletlerinin 

yetersiz olduğu, bahçe araç gereçleri ile çeşitli bitki örneklerinin eksik olduğunu; 

video, televizyon, basit deney araçları, bitki örnekleri ve tamir aletlerini 

kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bulgular,  Öğretmenlerin çocukları soru 

sormaları yönünde cesaretlendirdiği, çocukların sordukları sorulara cevaplar bulma 
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yönünde rehberlik yaptığı belirtilmiştir. Buna karşın Öğretmenlerin; deney yapma, 

proje ve model oluşturma çalışmalarını en az kullandıkları belirlenmiştir. 

 

Karamustafaoglu, Üstün ve Kandaz (2004) okulöncesi öğretmen adaylarının 

fen ve doğa etkinliklerini uygulayabilme düzeylerini belirlemek amacıyla bir çalışma 

yapmışlardır. Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi (38), Karadeniz Teknik 

Üniversitesi (35) ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinden (35) 108 okulöncesi öğretmenliği 

son sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğretmen adaylarına uygulanan ankette temel fen 

kavramlarının okulöncesi öğrencilerine kavratılmasına ve kendilerini yeterli 

hissetmeme nedenlerini açıklamalarına yönelik açık uçlu sorular yer almaktadır. 

Okullarda görev yapan okulöncesi öğretmenlerinin fen kavramlarını çağdaş öğretim 

teknikleriyle öğretmeleri gerektiği; öğretmen adaylarının yetiştirilmesi sürecinde 

uygulamalı dersler için gerekli araç-gereç, malzeme ve materyallerin sağlanması 

gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

Alisinanoğlu ve diğr.(2012) “Fen öğretiminde Erken çocukluk öğretmen 

adaylarının niteliklerini” inceledikleri araştırma bulgulara göre; Öğretmen 

adaylarının yarısı fen aktiviteleri için materyal geliştirmede kendilerine 

güvenmemektedirler. Aynı şekilde, öğretmen adaylarının büyük bir kısmı üniversite 

yıllarında aldıkları fen derslerinin teorik bakımdan yeterli olduğunu, fakat yeni pratik 

örnekler sunma konusunda yetersiz olduklarını düşünmektedirler. Öğretmen 

adaylarının yarıdan fazlası fen aktivitelerini planlama ve uygulama konusunda 

kendilerini yeterince yeterli görmediklerini ifade etmeleri bakımından destek 

istemektedirler. Öğretmen adaylarının yaklaşık yarısı fen aktivitelerini düzenli olarak 

uygulayamayacaklarını söylemektedirler.  

Çalışandemir, (2002) “Burdur İli Okulöncesi eğitimi Öğretmenlerinin 

Uygulama Yeterlik Düzeyleri” konulu Araştırma sonuçlarına göre; okulöncesi 

öğretmenlerinin en yetersiz olduğu etkinlik fen ve doğa etkinliği olduğu 

bulunmuştur.  
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Ünal, Costu ve Karatas (2004) “Türkiye’de Fen Bilimleri Egitimi Alanındaki 

Program Gelistirme Çalısmalarına Genel Bir Bakıs” konulu çalısmasında, Fen 

bilimleri egitiminin kalitesini artırmada ögretim programları oldukça önemli oldugu, 

bundan dolayı gelistirilen ögretim programlarının incelenmesi ve yeni programların 

bu incelemelerden elde edilen veriler ısıgında gelistirilmesi gerektigi görüslerine yer 

vermistir, Bu gerekçeden yola çıkarak çalısmada günümüze kadar ülkemizde 

gelistirilen fen programları; planlama, uygulama ve degerlendirme asamaları dikkate 

alınarak elestirel bir bakısla açısıyla incelenmistir. Yapılan incelemeler; programların 

planlama asamalarında ayrıntılı ihtiyaç analizlerinin yeterince yapılmadıgını, 

uygulama sürecinde gerekli olan kosulların tüm okullara saglanamadıgını ve 

uygulama sonrası etkili degerlendirmelerinin yapılamadıgını göstermistir. Bu 

çalısmada, belirlenen eksiklikler dikkate alınarak gelecekteki program gelistirme 

çalısmalarının her bir safhasına yönelik önerilerde bulunulmustur. 

 

Karaer ve Kösterelioglu (2005), okulöncesi öğretmenlerinin fen 

kavramlarının öğretilmesinde kullandıkları yöntemleri belirlemek amacıyla bir 

çalışma yapmışlardır. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim seminerlerine düzenlenmediği 

veya katılamamaları sebebiyle kendilerini fazla geliştiremedikleri belirtilmiştir.  

Amasya’daki öğretmenlerin %19.30’u,  Sinop’ta ise %37.04’ü fen ve doğa 

faaliyetleri yapma konusunda kendilerini yeterli gördüğü belirtilmektedir. okul 

öncesi öğretmenlerinin aldıkları fen eğitimini yeterli bulmadıkları ve fen eğitimine 

yönelik hizmet içi kurslarını düzenlenmemesi ya da öğretmenlerin katılamamaları 

gibi nedenlerle kendilerini fen eğitiminde geliştiremedikleri, sonucuna ulaşılmıştır. 

Yine bu araştırma kapsamındaki öğretmenler fen etkinliklerine yönelik materyal 

geliştirme kendilerini yetersiz buldukların, fen faaliyetlerini yapmada ise kendilerini 

biraz yeterli bulduklarını belirtmişlerdir 
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5.2.  Yurtdışında Yapılmış İlgili araştırmalar 

 

Walters ve Soyibo (2001) yaptıkları çalışmada, lise öğrencilerinin üst düzey 

bilimsel süreç beceri performanslarının, başarı düzeyi, öğretmen niteliği, okul tipi ve 

öğrenci tipi ve sosyoekonomik geçmişlerine bağlı olarak istatistiksel bir farklılaşma 

olduğunu göstermişlerdir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen üst düzey 

bilimsel süreç becerileri testinden elde edilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin ortalama 

puanlarının düşük ve tatmin edici olmadığını ayrıca öğrencilerin verileri yorumlama, 

verileri kaydetme, genelleme, hipotez kurma ve değişkenleri belirleme gibi üst düzey 

bilimsel süreç becerilerinin düşük düzeyde olduğunu göstermiştir. Bunlara ilaveten 

öğrenci performansında; sınıf düzeylerine, okul tipine, sosyoekonomik düzeylerine 

göre farklılaşmalar olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin üst düzey bilimsel süreç 

beceri düzeyleri ile okul tipi arasında istatistiksel olarak güçlü bir ilişki bulunurken 

öğrenci tipi, sınıf düzeyi ve sosyoekonomik düzey arasında zayıf bir ilişki ortaya 

konmuştur. 

 

Turpin (2000), fen başarısı, bilimsel süreç becerileri ve fene karşı tutum 

üzerinde aktiviteye dayalı fen öğretim programının etkisini araştırmıştır. Aktiviteye 

dayalı fen öğretim programını kullanan öğrenciler geleneksel öğretimm programını 

kullanan öğrencilerle kıyaslandığı zaman, fen başarısı ve bilimsel süreç becerileri 

alanında daha yüksek puanlara sahip oldukları görülmüştür.  

 

Nicosia et al., (1984), öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri ile öğrencilerin 

fen başarıları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmacılar bu ilişkiyi belirlemek 

için deneysel bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışma, 29- 42 yaş aralığında ki 35 

öğretmen ve 780 ilköğretim 6. 7. ve 8. kademe öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırmada 

öncelikle öğretmenlerin bilimsel süreç becerilerini anlama ve değişkenleri kontrol 

etme yetenekleri ile öğrencilerin fen içerik ve süreçlerindeki başarıları tespit 

edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin bilimsel süreçlerle ilgili bilgileri ve bunları 

kullanmalarıyla, öğrenci başarısı arasında pozitif ilişki bulunmuştur.  
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Cho, Kim ve Choi (2003), okulöncesi öğretmenlerinin fen’e karşı tutumlarını 

ölçen bir ölçek geliştirerek 100 öğretmene uygulamıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 

okulöncesi öğretmenleri çocuklara fen öğretirken çocukların ilgi ve korkularından 

etkilenmekte, öğretmenlerin sınıf ortamını hazırlarken dikkat etmeleri gereken 

hususları bilmemekte ve okulöncesindeki fen konularının fazla bilgi gerektirdiğini 

savunmaktadır. 

 

Kallery ve Psillos (2001) yaptıkları araştırmada, 103 okulöncesi öğretmeni 

ile, okulöncesi öğretmenlerinin fen kavram ve konularını anlama ve çocuklara 

anlatmada sınırlı kaldıklarını, bilim içerik bilgisinde yetersiz ve çocukların sorularını 

araştırabilecekleri bilimsel sorulara çevirebilme yeteneğinde yetersiz olduklarını 

tespit etmiştir. Öğretmenlerin; çocukların sorularına kavram yanılgıları içeren 

cevaplar verdikleri, çocukların seviyelerin uygun cevapları vermede zorlanmaları 

sebebiyle kaçma eğiliminde oldukları görülmüştür.Bu durumun nedenlerini, konu 

bilgisinin eksik olması, kişisel deneyimlerle edinilen yanlış bilgiler, yaygın yanlış 

inançlara sahip olmaları olarak kategorize edilmiştir. 

 

Kallery (2004) yaptığı araştırmada,  “Deneyimli okulöncesi öğretmenlerinin 

fen eğitiminde karşılaştıkları problemler nelerdir? Deneyimli okulöncesi 

öğretmenleri, anasınıflarında fen eğitimini düzenleme ve karşılaştığı problemlerin 

üstesinden gelmek için nelere ihtiyaç duyar?” sorularına cevap aramıştır. 

Öğretmenlerin yaşadıkları problemler arasında ilk olarak fen konularında kullanılan 

uygun öğretim modelleri hakkında bilgi yetersizliği, öğretim materyallerindeki 

eksiklik, etkinlikler için uygun sınıf ortamının yetersizliği yer almaktadır. İkinci 

olarak çocuklar için konuyu uygun bir şekilde açıklamada yaşanan zorluklar, fen 

etkinlikleri planı hazırlamadaki zorluklar, etkinlikler için uygun materyal 

seçimindeki zorluklar, çocukların sorularına cevap verememedeki zorluklar yer 

almaktadır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin fen etkinliklerini planlama ve uygulama 

düzeyinde çeşitli kaygılar taşıdıkları belirtilmektedir. Öğretmenlerin fen 
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etkinliklerini planlamada, çocuğa uygun ve çocukların ilgisini çekebilecek etkinlikler 

bulma konularında kaygı taşıdıkları, bu etkinlikleri uygularken basit fen kavramlarını 

anlatmadaki yetersizlikleri, çocukların yanlış öğrenmelerine neden olabilme ve 

etkinliklerde çocukların güvenliklerini sağlama konularında kaygı duydukları tespit 

edilmiştir. 

 

Tu (2001) bilim eğitiminde çocuklar ile öğretmenler arasındaki sözlü iletişimi 

araştırmıştır. Çalışmaya 20 okul öncesi öğretmeni katılmış ve her öğretmenin bilim 

etkinlikleri esnasında çocuklarla olan iletişimleri kameraya çekilmiştir. 

Öğretmenlerin sözlü iletişimleri soru sorma stratejisini kullanırken değil, daha çok 

eğitici rehberlik yaparken kullandıkları gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin açık uçlu 

soruları sormaları ile sınıf alanı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ölçme ve 

sayma ile ilgili çalışmaların blok ve eğitici oyuncak köşelerinde uygulandığı, 

muhakeme yeteneğini geliştirici bilim sorularının daha çok drama alanlarında 

uygulandığı tespit edilmiştir. Bulgulara  göre bilimsel süreç yetenekleri ile sınıf alanı 

ve materyal arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. 

 

Plevyak, (2007) yaptığı çalışmada, araştırma temelli bilim programlarının 

tanıtıldığı erken çocukluk bilim öğretimi kurslarında öğretmen adaylarının bilim 

eğitimi hakkındaki görüşlerindeki değişimlerini araştırmıştır. 52 öğretmen adayına 

10 hafta süreyle araştırma temelli bilim eğitimini sınıflarında kullanabilmeleri için 

gerekli öğretim teknikleri tanıtılmıştır. Öğretmen adaylarına çocuklar ile bağımsız 

araştırmalar yapma ve bu süreçte çocuklara nasıl rehberlik yapacakları aktarılmıştır. 

Süreç  sonunda öğretmen adayları, araştırma temelli eğitimi sınıflarında kullanma 

konusunda kendilerine güvendikleri ve yeterli hissettiklerini belirtmişlerdir. Çalışma 

sonunda öğretmen adayları bilim eğitimini nasıl verecekleri konusundaki 

düşüncelerinin değiştiğini belirtmişlerdir. 

 

Haris, Helm ve Gronlund (2000), örnek bir proje çalışması yaparak, okul 

öncesinde bilimsel düşünmenin nasıl kazanıldığı ve bilimsel düşünmenin 
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kazanılması için gerekli olan verilerin nasıl kullanılması gerektiğini ortaya 

koymuşlardır. Kaplumbağa Projesi adı verilen bu çalışmada sınıfa bir kaplumbağa 

getirilerek çocukların kaplumbağanın yaşamı ile ilgili düşünceleri incelenmiştir. 

Araştırma, proje yönteminin, çocukların bilimsel sorgulama, basit araştırmaları 

planlama ve yürütme, merak ettikleri sorulara cevap bulabilmek için araştırma, 

gözlem ve inceleme yapma gibi becerilerini geliştirmede oldukça etkili bir yöntem 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

 Richardson ve Liang (2008) Öğretmen adaylarının hem bilgi hem de süreç 

yeteneklerini geliştirmek için araştırma temelli bilim ve matematik eğitiminin 

verildiği bir eğitim programı hazırlamışlardır. Çalışmada eğitim programının 

eğitimsel yapısı ve öğretmen adaylarının araştırma temelli eğitim hakkındaki 

görüşleri ve öz yeterlilik inançları araştırılmıştır. Bulgulara göre; uygulanan eğitim 

programı öğretmen adaylarının araştırma temelli bilim ve matematik eğitimine karşı 

olumlu bir tutum geliştirmelerini desteklemekte ve bilim ve matematik eğitiminde öz 

yeterlilik inanç düzeyinde yükselmesini sağlamaktadır. Araştırma temelli bilim ve 

matematik eğitimi ile öğretmen adaylarının öz yeterlilik inançları arasında anlamlı 

bir ilişki olduğunu göstermiştir. 

 

Ferreira (2004) yaptığı araştırmada,  5. sınıf öğrencilerinin sınıflama, gözlem 

yapma ve yorumlama becerilerini geliştirmek amacıyla bilim ile ilgili konuları ele 

alan hikâyeler hazırlayarak, hikâye ile ilgili sınıf içi konuşmalar ve hikâyeye eşlik 

eden aktiviteler planlamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilerden hikâye 

aktivitelerinin ve diyalogların çocukların öğrenmesini kolaylaştırdığı, sınıflama, 

gözlem yapma ve yorumlama becerilerini kazanmalarında etkili olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Sorrick (2007) “yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak hazırlanan doğa 

temelli bilim eğitim programının okul öncesi öğretmenlerinin bilim eğitimine karşı 

tutumlarına etkisini” incelemiştir. Araştırmaya 6 okul öncesi öğretmeni ve 1 tane 
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ikinci sınıf öğretmeni katılmıştır. Beş aylık eğitim programında öğretmenlere, 

yapılandırmacı yaklaşıma dayalı etkinlikler tanıtılarak sınıflarında uygulanması 

istenmiştir. Program sonunda öğretmenler sınıflarında bu etkinlikleri rahatlıkla 

kullandıklarını ve bilim eğitimine karşı olumlu tutum geliştirdiklerini belirtmişlerdir.  

 

Englehart (2008) yaptığı çalışmada, erken çocukluk bilim öğretmen 

adaylarının sınıfta kullandıkları bilimsel kavram bilgisi ve bilim materyallerinin 

oynadığı rolü incelemiştir. Programda kullanılan materyallerin öğretmen adaylarının 

araştırma metoduyla ilgili pedagojik bilgisine ve bilim içerik bilgisine etkisi 

incelenmiştir. Öğretmen adaylarının bilim eğitimi hakkındaki görüşlerini belirlemek 

amacıyla Bilim Eğitimi Öz yeterlilik İnançları ve Bilimsel Araştırma ve Bilimin 

Doğası ile ilgili görüşleri alınmıştır. Öğretmen adaylarına başlangıçta derslerde 

uzmanlar tarafından bilgiler aktarılmış ve belirlenen ölçme araçları uygulanmıştır. 

Daha sonra öğretmen adaylarının dersleri eğitim programına dâhil edilen materyaller 

ile desteklenerek verilmiş ve ölçme araçları tekrar uygulanmıştır. Çalışma sonunda 

öğretmen adaylarının materyal destekli eğitim programına katılmadan önceki 

seviyelerine göre daha iyi oldukları bulunmuştur. Program içine yerleştirilen eğitici 

materyallerin öğretmen adaylarının araştırma temelli yaklaşımı kullanmasına destek 

sağlayacağı belirtilmiştir. 

 

Cripe (2009) yaptığı araştırmada, öğretmen adaylarının bilim eğitiminde 

araştırma temelli mesleki gelişim programının bilim öğretmenlerinin öz yeterlilik ve 

sonuç beklentisi düzeylerine etkisini incelemiştir. Bilim öğretimi konusunda öz 

yeterlilik ve sonuç beklentisini artırmanın yanı sıra eğitim tecrübeleri ve içerik 

bilgisini artırmayı amaçlayan araştırma temelli etkinliklere 86 öğretmen katılmıştır. 

15 ay süren mesleki gelişim programı, 2 yaz tatili boyunca seminer ve 8 ay sınıfta 

uygulamalar şeklinde yürütülmüştür. Uzun süreçli ve uygulamalı eğitim programının 

öğretmenlerin bilim eğitimi konusunda öz yeterlilik, sonuç beklentisi, içerik bilgisi 

ve eğitim tecrübeleri konusunda ilerlemesine katkı sağladığı belirlenmiştir. 
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Faulkner-Schneider (2005), okulöncesi öğretmenlerinin fen’e ilişkin 

tutumları, inanışları, bilgileri ve bunların çocukların öğrenme fırsatları üzerine 

etkisinin neler olduğunu incelemiştir. Araştırmaya 3, 4ve 5 yaş çocuklarıyla çalışan 

778 okulöncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; çalışmaya 

katılanların %81,7’si çocukların okuyamamasına rağmen fen’i öğrenebileceklerine 

inanmaktadır. Katılımcıların %76,9’u çocukları erken yaşta fen ile tanıştırmanın 

uygun olduğuna, %75,9’u çocukların bilimsel kavramlar, olaylar veya gözlemlerde 

meraklı olduklarını, %75,6’sı fen etkinliklerinde sınıf materyallerini kullanmada 

rahat oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin %80’i çocukların fen’i nasıl 

öğrendikleri hakkında temel bilgiye sahip olduklarını ve fen aktiviteleri yaparken 

kendilerini rahat hissettiklerini; %69,2’si çocuklara fen öğretmekten korkmadıklarını, 

%58,5’i çocukların cevap veremeyecekleri bir soru sormaktan korkmadıklarını 

belirtmişlerdir. Öğretmenler, fennin idaresini öğrenmek ve çocuklara uygun fen 

etkinliklerinin nasıl planlanması gerektiği ile ilgili olarak seminerlerin ve hizmet içi 

eğitim kurslarının düzenlenmesini talep etmişlerdir.  

 

Solomod et al., (1996), yaptıkları çalısmada ingiliz çocuklarının bilim 

insanlarının yaptıkları çalısmalar, teoriler ve bunların nasıl degistirilecegi ile ilgili 

genel bilgileri, teorileri ve deneyin nasıl etkilestikleri ile ilgili fikirlerini arastırmıstır. 

Sonuçlardan sınıf ögretmenlerinin önemli bir etkisi oldugu, bilimsel çalısmaların 

dogasıyla ilgili çalısmaları anladıkları bilimsel teorilerin kullanımında hayal gücü ve 

modellemenin rolünün, anlamak için daha az örnekle baslama ihtiyacını duyduklarını 

tespit etmistir (aktr:Balkı ve diğ. 2003). 

 

McNeill ve Krajcik (2008) “Bilimsel Açıklamalar: Öğrencilerin Öğrenmesi 

Üzerinde Öğretmenlerin Eğitsel Uygulamalarının Etkisini Tanımlama ve 

Değerlendirme” adlı çalışmalarında, öğretmenlerin kullandığı bilimsel açıklamaların 

öğrencilerin bilimsel bilgiyi kullanması üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu 

bulmuşlardır. Çalışmada öğretmenlerin bilimsel bilgilerle günlük yaşamı çok az 

ilişkilendirmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. 
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 Soong ve Yager (1993), ders kitaplarını konu aldıkları çalısmalarında çesitli 

çalısmalardan elde edilen bulguları degerlendirerek okullarda Fen Bilgisi ögretiminin 

durumunu özetleyebilecek tek kelimenin “ders kitabı” oldugu yorumunu 

yapmıslardır; Fen Bilgisi ögretmenlerinin %90’ı, ders süresinin %90’dan fazlasında 

ellerindeki Fen Bilgisi kitaplarını kullanmaktadır. Bunlara ilave olarak, Soong ve 

Yager örgencilerin neredeyse bütün bilgilerin kaynagı olarak ders kitabını gördükleri 

ve ders kitabının bilimlerin kendisinden tecrübe edilebilecegi bir araç olarak 

algıladıklarını, hatta örgenci velilerinin bile ders kitaplarını ögretimin merkezine 

koyduklarını ve ders kitaplarının ögrenci ödevlerinde kullanılmadıgı takdirde 

velilerin bu duruma tepki verdiklerini belirtmektedir. Bunların dısında Yager Fen 

Bilgisi ders kitaplarının ögretmenlerin kendi içlerine hapsettiklerini; dersin genel 

hedefinin bilgi oldugunu dikte ettiklerini; ders akısının ödev verme, bilgileri 

listeleme ve tekrar etme, test etme ve test üzerine konusma seklinde olmasını ve 

dersin soru-cevap seklinde geçmesini sagladıklarını; ögrencinin dogrudan bir tecrübe 

edinmesini engellediklerini; ögrenciye laboratuar imkanı saglansa bile bunun sadece 

kitaptaki bilgilerin onaylanması seklinde olacagını, kitaplara olan bu asırı baglılıgın 

neticesinde de; bilimsel ve teknolojik okur-yazar mezunlar yetistirilemeyecegini” 

belirtmektedir. Fen bilimleri egitiminin fen bilgisi yanında, bilimsel düsünmeyi ve 

bilimsel süreçlere iliskin becerileri gelistirmeye yönelik hedefleri içermesi, 

egitimciler arasında yaygın kabul gören bir görüstür. Bilimsel düsünme, mantıksal 

düsünme, problem çözme, tüme varım ve tümden gelim gibi süreçler çerçevesinde 

tanımlanabilir. Ancak kavramlastırmaya yönelik olarak kullanılan çerçeve ne olursa 

olsun, bilimsel düsüncenin temeli sebep-sonuç iliskilerine dayanır. Sebep-sonuç 

iliskilerine yönelik  sorulara verilen geçici cevapların (denencelerin) sorgulanması 

ise büyük duyarlılık ve titizlik gerektiren incelemelere dayanır. Denencelerin 

sorgulanması asamasında bilimsel düsünme becerilerine oldukça büyük gereksinim 

duyulur. Bu nedenle, bilimsel düsünme becerilerinin gelisimi, fen dersleri için sadece 

bir sonuç degil, aynı zamanda basarıyı belirleyen önemli bir sebeptir. 
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Worth (2010) “erken çocukluk sınıflarında bilim; içerik ve süreç” konulu 

çalışması sonunda, çocukların bilimi öğrenmesinde 4 kriter belirlemiştir.  İlk kriter; 

küçük çocuklar için seçilen olayların doğrudan keşif için kullanılabilir olması ve 

yaşadıkları çevreden seçilmiş olmasıdır. İkinci kriter; çocukların çalışmalarının 

temelini oluşturan kavramların bilim için önemli olan kavramlar olacak olmasıdır. 

Üçüncü bir kriter; çoklu bakış açılarından keşfedilebilecek derinlikte(gözlenebilecek, 

ölçülebilecek, sınıflanabilecek, sonuç çıkarılabilecek) ve gelişimsel olarak uygun, 

bilim kavramlarına odaklanılmasıdır. Dördüncü kriter;  kavramların,  konuların, 

“çocuklar ve öğretmenler” için ilgi çekici ve ilginç olmasıdır. Worth tarafından 

oluşturulan bu 4 kritere göre, çocukların derinlemesine gözlem yapabilmesi için, 

gözlem yapacağı kavramın, konunun, materyallerin, onlar için uygun olması 

gerekmektedir. 

 

Conezio ve French (2002) tarafından yapılan çalışma sonunda; bazı 

öğretmenlerin, eğitim programlarının içerisine fen’i daha fazla katmaya yönelik 

adımlar atma isteği içerisinde olduklarını, Fakat bu öğretmenlerin, ne yapacakları 

hakkında tam olarak emin olmadıklarını belirtmiştir ve Okulöncesi dönemde fen’in 

ne olduğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olan öğretmenlerin, yaptıkları bütün 

faaliyetlerde olmasa bile, çoğu faaliyetin içerisine fen’i dâhil edebilecekleri 

vurgulanmıştır.  

 

Morrison (2012), “erken çocukluk programında bilimsel süreç becerileri ve 

sanat”  konulu çalışmasında; 4 yaşındaki çocuklarla bir karşılaştırma projesi 

(etkinliği) yapmıştır. Bu çalışmada çocuklardan Çakıl taşlarını, daha büyük ve daha 

büyük taşları bahçeden bardaklarına doldurmaları istenmiştir (ailelerden destek 

alınarak evden de getirmeleri istenmiş). Çocukların taşları etiketlendikten sonra, 

renkleri, şekilleri, ağırlıkları, dokuları, boyutlarını, ölçmeleri, tahmin etmeleri, 

saymaları ve hepsini karşılaştırılarak sınıflayıp sıralamaları sağlanmıştır. Öğretmen 

çocuklara “kaç tane büyük kaya var?, kaç küçük kaya var?, hangisi ağır olabilir, 

hangisi daha hafif? Tahmin etmelerini istemiş, çocukların verdikleri cevaplardan bir 



185 
 
 
 
tablo oluşturularak veri kaydı yapılmıştır. Çocuklar kendi kayalarının büyük/küçük 

olduğunu söyledikleri halde arkadaşının kayasının daha büyük/küçük olduğunu 

karşılaştırma yaparak görebilmişlerdir. Tüm bunlar için çocukların iyi bir gözlem 

yapması desteklenmiştir. Çalışma sonunda; bilim eğitimine başlamak için ilköğretimi 

beklemenin geç olduğu, erken çocukluk müfradatı içinde çocuklara düzenli fırsatlar 

sağlamanın gerekliliği, çocukların günlük tanıdık hikayeler içinde bilimsel süreç 

becerileri ile ilgili  deneyimler edinebilmesinin sağlanması ve erken çocukluk 

müfredatında bilim eğitiminin sanat ile entegre edilerek süreç becerilerinin 

kazanılabileceği vurgulanmıştır.  

 

Forman (2010), “iki ve üç yaşındaki bilim adamları” konulu çalışmasın da;  

bilim ve oyunun hem zihinsel bir çerçeve, hem de gözlemlendiği olayları doğru bir 

tutum ile kazanma, olarak vurgulamıştır. Çalışmada elde ettiği gözlemlere göre;  

Sıradan oyunlarında en basit şekliyle çocukların, “ben bunu tekrar yapabilir miyim?. 

, bu neden oldu? sorularına cevap aradıklarını, bunu bulmaya çalışırken, bir bilim 

adamı gibi düşündüklerini belirtmiştir.  Çocukların oyunları esnasında bir nesnenin 

diğeri ile ilişkisini, eşitliğini vb.,  bilmek istediklerini, Küçük çocukların sorun olarak 

gördüğü bir durumu çözmeye çalışırken,  bilimsel düşüncenin ilk aşamasını 

gerçekleştirdikleri ve  Çocukların o an karşılaştığı sorunu çözmek için kullandığı 

stratejileri belirledikleri vurgulanmaktadır. 

 

  Andersson and Gullberg (2012), “fen aktivitelerini gerçekleştirmek için okul 

öncesi öğretmenlerinin ihtiyacı olan yeterlilikleri/becerileri ve okul öncesi fen 

öğretiminin amacını” araştırdıkları çalışma sonunda; Öğretmen grubu ile yapılan 

sürece ilişkin çalışmalar yoluyla, dört somut beceri tanımlanmıştır; çocukların önceki 

tecrübelerini dikkate almak ve bunları kullanmak; gerçekleştiği anda meydana gelen 

beklenmedik olayları yakalamak; çocukları uyaran ve daha ileri araştırmaya teşvik 

eden sorular sormak; yerleşik buradalık yaratmak, yani “durumda kalmak” ve 

çocukları ve onların açıklamalarını dinlemek. 

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Annica+Gullberg%22
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Cho, Kim ve Choi (2003), okulöncesi ögretmenlerinin fen’e karsı tutumlarını 

ölçen bir ölçek gelistirmis ve bunu okulöncesi ögretmenlerine uygulamıstır. Bu 

çalısmanın örneklem grubunu Newyork anaokullarında, kreslerinde, anasınıflarında 

görev yapan 100 ögretmen olusturmaktadır. Tutum ölçegi “Rahat-rahatsız, sınıf 

hazırlıkları, birebir fenin idaresi, gelisimsel uygunluk” olmak üzere 4 alt boyuttan 

olusmaktadır. Arastırma sonuçlarına göre; okulöncesi ögretmenleri çocuklara fen 

ögretirken çocukların ilgi ve korkularından etkilendikleri, ögretmenlerin sınıf 

hazırlıklarında net olarak kavramları bilmedikleri, ögretmenlerin okulöncesindeki fen 

konularının fazla bilgi gerektirdigini savundukları belirlenmistir. 

 

Rowland ve Stuessy (1990) ilköğretim öğretmenlerinin katıldığı hizmet içi 

eğitimde, danışman öğretmenler tarafından verilen temel bilimsel süreç becerilerine 

yönelik workshop çalışmalarının etkililiğini incelemişlerdir. Araştırma üç aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada New Mexico Devlet Üniversitesi personeli 

tarafından temel bilimsel süreç becerilerini konu alan yazılı ve video kasetlerden 

oluşan çalışma kitleri hazırlanmıştır. İkinci aşamada bölgedeki ilköğretim 

okullarında görevli 9 öğretmen seçilerek üniversitede hazırlanan çalışma kitlerinin 

kullanımı ve temel bilimsel süreç becerilerinin öğretimine yönelik olarak eğitim 

verilmiştir. Son aşamasında ise eğitim verilen öğretmenler görev yaptıkları okullarda 

çalışan 44 öğretmene aynı çalışma kitlerini kullanarak workshop yöntemiyle eğitim 

vermişlerdir. Workshop çalışmaları öncesinde ve sonrasında araştırmacılar tarafından 

geliştirilen temel bilimsel süreç becerilerini ölçmeye yönelik test uygulanarak 

yapılan workshop çalışmalarının etkililiği sınanmıştır. Son Bulgular: uygulanan 

workshop çalışmalarının ilköğretim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini 

geliştirmede olumlu yönde etkili olduğu tespit edilmiştir.         
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BÖLÜM III. 
 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde; araştırma deseni, araştırmanın çalışma evreni ve çalışma 

grupları, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizinde kullanılan 

istatiksel işlemlere yer verilmiştir. 

 

1.Araştırma Modeli 

 

Araştırmada “Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının” 

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma 

Düzeylerine Etkisini göstermek için, gerçek deneme modellerinden “öntest-sontest 

kontrol gruplu” deneme modeli kullanılmıştır. Araştırma deseninin sembolik 

görünümü Tablo 1’de verilmektedir.  

Tablo 3.1. Araştırma Deseni 

      Grup      Atama       Öntest         Denel İşlem        Sontest       Kalıcılık Testi 

        GD                 R          O1.1                   DBEEP                     O1.2                      O1 3 

        GK                 R         O2.1                    MP                            O2.2                       

 

GD: Deneme grubunu, 

GK: Kontrol grubunu, 

R: Deneklerin gruba yansız atandığını, 

O1.1 ve O1.2: Deneme grubu öntest/sontest ölçümlerini,  

O2.1 ve O2.2:  Kontrol grubu öntest/sontest ölçümlerini, 

O1  3: Deneme grubu kalıcık  testi ölçümlerini, 

DBEEP: Destekleyici bilim etkinlikleri eğitim programı  

MP: 2013 Okul Öncesi Eğitimi programı uygulamalarını göstermektedir.  
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Araştırmanın bağımlı değişkeni okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel 

bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeyleridir. Bağımsız değişken ise Destekleyici 

Bilim Etkinlikleri Eğitim Programıdır. Araştırmada deneme grubuna atanan 

öğretmenlere mevcut programa ilaveten araştırmacı tarafından “Destekleyici Bilim 

Etkinlikleri Eğitim Programı” uygulanmıştır. Kontrol grubundaki öğretmenler ise 

mevcut programı uygulamaya devam etmişlerdir. 

 

2. Deneklerin belirlenmesi 

2.1. Çalışma evreni 

Çalışma evrenini 2013/2014 eğitim yılında İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı 54 Resmi Bağımsız Anaokulu  oluşturmuştur. 

 

2.2. Çalışma grubu 

Araştırmanın Çalışma gruplarını; İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Bağlı 

54 Resmi Bağımsız Anaokulundan tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile seçilen 

“Çiğli Neriman Haşim Emirli Anaokulu, Bergama Bağımsız Anaokulu, Bergama 

Anaokulu ve Konak Duatepe Anaokulu, Konak Zübeyde hanım Anaokulu” olarak, 5 

bağımsız anaokulunda görev yapan ve öntest olarak uygulanan OÖEÖTBSBKD 

Ölçeğinden 86 ve daha altında puan alan öğretmenlerden tesadüfi eleman örnekleme 

yöntemiyle ikiye ayrılarak “Deneme grubunda 34, kontrol grubunda 34, toplam 68 

okulöncesi öğretmeni” oluşturmuştur.  

Araştırmada resmi bağımsız anaokullarının seçilmesinde, bağımsız 

anaokullarının ortak fiziki imkanları, okul atmosferi, okul yönetimi ile işbirliği ve 

ulaşım, gibi değişkenler belirleyici olmuştur. 

Çalışma gruplarının belirlenmesinde öğretmenlerin daha önce bilimsel süreç 

becerileri ile ilgili hizmet içi eğitim almamasına dikkat edilmiştir. 

Grupların, Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Eğitim ortamında kullanma düzeyleri 

açısından giriş davranışlarının farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

“Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanım 

Düzeyleri Ölçeği” öntest olarak uygulanmıştır 
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Tablo 3.2. Deneme Ve Kontrol Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Öntest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına Yönelik Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 ss T P 

Temel Bilimsel 

Süreç Becerileri 
Deneme 34 79,64 5,43 

-1,202 ,234 
Kontrol 34 81,14 4,84 

(p>0.05) 
 

Deneme ve kontrol gruplarının TBSB Kullanım Düzeyleri değişkeni 

açısından birbirlerine yakın olup olmadığını belirlemek için Deneme ve kontrol 

gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Ön test puan ortalamaları t testi ile sınanmıştır 

Deneme grubunun puan ortalaması Χ = 79,64, kontrol grubunun puan ortalaması ise 

Χ = 81,14’dür. Sınama sonucu elde edilen t değeri (-1,202) anlamlı değildir 

(p>0.05).   Bu bulguya göre, deneme ve kontrol gruplarının, TBSB Kullanma 

Düzeyleri  arasında anlamlı bir fark yoktur,  yani gruplar benzeşiktir. Bir başka ifade 

ile, kontrol altına alınamayan bağımsız değişkenler deneme ve kontrol gruplarını 

aynı şekilde etkileyeceği varsayıldığında, öğretmenlerin TBSB kullanma 

düzeylerindeki farklılıkların deneme ve kontrol gruplarında yapılacak işlemlere 

bağlanabileceği söylenebilir. 

 

2.2.1. Çalışma Gruplarındaki Öğretmenlerin Demografik Özellikleri: 
 

Çalışma grubuna dâhil edilen öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin 

dağılımlar aşağıdaki tablolarda verilmektedir. 

 

Tablo 3.3. Deneme Ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Öğretmenlerin Yaşlarına 
Göre  Dağılımları 

Öğretmenlerin yaşları Deneme Kontrol 
 N % N % 

25 altı - - 2 5.9 
26-35 27 79.4 25 73,5 
36-45 7 20.6 7 20,6 

Toplam 34 100 34 100 
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Tablo 3.4. Deneme Ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Öğretmenlerin Mesleki 
Kıdemlerine Göre Dağılımları 

 
 

Öğretmenlerin mesleki 
kıdemleri 

Deneme Kontrol 

 N % N % 
1 yıldan az - - 1 2,9 

1-3 yıl - - 4 11,8 
4-10 yıl 22 64,7 21 61,8 
11-20 yıl 10 29,4 8 23,5 

21 ve üzeri 2 5,9 - - 
Toplam 34 100 34 100 

 
 
 
Tablo 3.5. Deneme Ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Öğretmenlerin Eğitim 
Durumlarına  Göre Dağılımları 
 
 

Öğretmenlerin Eğitim 
Durumu 

Deneme Kontrol 

 N % N % 
2 Yıllık Üniversite - - - - 
4 Yıllık Üniversite 29 85,3 23 67,6 

Açık Öğretim Öğretim 
O.Ö.Mezunu 

5 14,7 9 26,5 

Yüksek Lisans Veya 
Doktora 

- - 2 5,9 

Toplam 34 100 34 100 
 
 
Tablo 3.6. Deneme Ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Öğretmenlerin  
Sınıflarındaki Çocuk Sayısına  Göre Dağılımları 
 
 

Öğretmenlerin 
Sınıflarındaki Çocuk 

Sayısı 

Deneme Kontrol 

 N % N % 
1-10 3 8,8 1 2,9 

11-20 10 29,4 12 35,3 
21-25 19 55,9 19 55,9 
26-30 2 5,9 2 5,9 

Toplam 34 100 34 100 
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Tablo3.7 . Deneme Ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Öğretmenlerin Sınıflarındaki 
Çocukların aylarına  Göre Dağılımları 
 
 

Öğretmenlerin 
Sınıflarındaki Çocukların 

Ayları 

Deneme Kontrol 

 N % N % 
36-48 12 35,3 10 29,4 
49-60 10 29,4 12 35,3 
60-72 12 35,3 12 35,4 

Toplam 34 100 34 100 
 
 

 3.Veri Toplama Aracı 

  

Araştırmada okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç 

becerilerini kullanma düzeylerini belirlemek için OÖEÖTBSBKDÖ kullanılmıştır. 

 

 3.1. Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç 

Becerilerini Kullanma Düzeylerini Belirleme Ölçeği 

 

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini 

Kullanma Düzeylerini Belirleme Ölçeği” olarak adlandırılan ölçek, 2012-2013 

eğitim  döneminde araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Ölçme aracı; 43 maddeden 

ve 7 boyuttan oluşmakta, Likert tipi beşli derecelendirme ile, “1 hiç, 2 az, 3 kısmen, 

4 genellikle, 5 her zaman”, seçeneklerinden oluşmakta ve araştırmacı rehberliğinde 

yaklaşık 25 dakikada uygulanmaktadır. Ölçeğin tamamı olumlu maddeler içermekte 

ve ölçekten alınacak en düşük puan 43, en yüksek puan ise 215’dir. Ölçekten 

alınacak puan, öğretmenlerin TBSB kullanım düzeylerinin ne derece yüksek 

olduğunu göstermektedir. Ölçeğin baş kısmında 11 sorudan oluşan kişisel bilgi 

formu bulunmaktadır. Ölçeğin geliştirilme süreci ve geçerlik güvenirlik sonuçları 

aşağıda verilmiştir.  
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3.1.1. Ölçek Geliştirme Süreci 

Araştırmanın evrenini, “Türkiye’deki resmi okulöncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan okulöncesi eğitim öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Çalışma evreni ise “Ankara, İzmir, Kırklareli, İstanbul, Sakarya ve Konya” 

illerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi okulöncesi eğitim kurumlarında 

görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde random 

yöntemi kullanılmış ancak örneklem grubuna kolay ulaşabilirlik ve araştırmaya 

gönüllü katılım kriterleri dikkate alınarak seçim yapılmıştır. Sonuç olarak; 

“Ankara, İzmir, Kırklareli, İstanbul, Sakarya ve Konya” illerinde Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı Resmi okulöncesi eğitim kurumlarında 2012/2013 eğitim 

yılında görev yapan 471 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Öncelikle “Ankara, İzmir, Kırklareli, İstanbul, Sakarya ve Konya” illerinde 

araştırmacının ulaşabildiği farklı okul türlerindeki kurumların yöneticileri ile 

iletişime geçilmiş ve kurumlarındaki öğretmenlerden araştırmaya gerçekten 

gönüllü katılmak isteyenlerin ölçek formunu doldurmaları istenmiştir. Ölçek 

madde sayısının beş katından fazla olması koşuluyla 500 okulöncesi 

öğretmenine ulaşılmış, hatalı olanlar çıkarılarak toplam 471 ölçek formu 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 3.8: Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Okul Türlerine Göre Dağılımı 
Okul türü                                                                                            Öğretmen sayısı 

Anasınıfı    
                                

85 

Bağımsız anaokulu   
                                        

311 

Uygulama sınıfı   
                                          

75 

Toplam                                                         471 
 
Tablo 3.9: Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin İllere Göre Dağılımı 
İller Öğretmen Sayısı 
Ankara 76 
İstanbul 72 
Konya 62 
Sakarya 30 
Kırklareli 75 
İzmir 156 
Toplam 471 
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3.1.2. Ölçek Maddelerini Geliştirme Aşaması 
 

 
Öncelikle, Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç 

Becerilerini Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeğinin deneme formunun 

oluşturulması için temel bilimsel süreç becerileri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında 

yapılmış araştırmalara ve kuramsal bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bilimsel 

süreç becerileri ile ilgili Literatürden elde edilen bilgiler, incelenen araştırma ve 

ölçekler (Akman ve diğ.(2003), Aktamış ve Şahin-Pekmez (2011), Ayvacı, 

(2010), Alisinanoglu ve diğ. (2012), Aydoğdu (2006), Aydoğdu ve diğ.(2007), 

Aydoğdu ve diğ., (2012), Ayvacı (2010), Aktamış ve Ergin,(2008), Ardaç ve  

Muğaloğlu(2002), Muğaloğlu ve diğ.(2003), Böyük ve diğ.(2011),Büyüktaşkapu 

ve Çeliköz (2009), Can ve Şahin  (2010), Can-Taşkın, B. ve Pekmez-

Şahin(2008), Cho, Kim, Choi,(2003), Vitti and Torres(2006), Forman (2010), 

İnan (2010), İnan (2011), Morrison (2012), Özbey ve Alisinanoğlu (2009), 

Öztürk-Yılmaztekin ve Tantekin-Erden (2011), Padilla,at.al.,(1985), Şahin ve 

diğ.(2011), Worth, (2010) ile alanda-uzman kişilerin görüşleri değerlendirilerek 

ölçeğin maddelerinin hazırlanması için kaynak oluşturulmuştur. İkinci aşamada, 

temel bilimsel süreç becerilerinin okulöncesi öğretmenleri tarafından 

kullanımına ilişkin olarak; “literatürde en sık tekrarlanan “tahmin, gözlem, 

ölçme, deneme / deney, sıralama / sınıflama / karşılaştırma, sayıların kullanımı, 

iletişim, veri kaydetme, sonuç çıkarma becerileri ele alınmış ve toplam 9 

boyuttan oluşan 137 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Üçüncü aşama olarak, 

okulöncesi öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanma 

düzeylerini belirleme ölçeğinin amaca uygunluğunu ve yeterliğini 

belirleyebilmek için, uzman değerlendirme formu kullanılarak 10 uzmandan 

görüş alınmıştır. Gelen görüşler doğrultusunda ölçeğin madde sayısının 

azaltılması amacıyla “sayıların kullanımı ve sıralama / sınıflama / karşılaştırma” 

boyutları ölçekten çıkarılmış bu boyutlardaki bazı maddeler diğer boyutların 

içindeki maddeler ile birleştirilmiştir. Böylece ölçek maddeleri 67’ye 

indirilmiştir. Daha sonra 67 maddelik taslak 4 uzmana daha gönderilerek gelen 

görüşler doğrultusunda 47 madde ile sınırlandırılmıştır. Toplam 47 maddelik 
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ölçek yeniden 5 uzmana gönderilerek son şeklini almıştır. 47 maddelik ölçek 20 

okulöncesi öğretmenine verilerek denenmiştir. Uzmanlardan biri maddelerin 

Türkçe anlaşılırlığını değerlendirmiş, üç tanesi fen eğitimi ve öğretimi açısından 

temel bilimsel süreç becerilerinin kullanımını, 6 uzman ise okulöncesi eğitim 

öğretmenlerinin günlük programları içinde temel bilimsel süreç becerilerini 

kullanmaları yönünden ölçek maddelerini değerlendirmiştir. Ölçeğin 

değerlendirme kriterleri beşli likert tipi derecelendirme ile “1 hiç, 2 az, 3 

kısmen, 4 genellikle, 5 her zaman”  olarak belirlenmiştir. Aşağıda (tablo 3.10.) 

ölçeğin(geçerlik ve güvenirlik çalışması sonrası) boyutları ve her boyutun madde 

sayısı ayrıntılı olarak verilmiştir.  

 
 
Tablo 3.10: Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini 
Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeğinin Boyutları ve Madde Sayısı 
 

 

3.1.3. Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç 

Becerilerini Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik 

Çalışmasına Ait Bulgular 

OÖEÖTBSBKD Ölçeğinin 471 okulöncesi öğretmeni ile gerçekleştirilen 

geçerlik ve güvenirlik çalışmasına ilişkin bulgular, aşağıda verilmiştir. 

 

Verilerin Faktör Analizi İçin Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

Örneklem grubundan gelen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığı 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) katsayısı ve Bartlett testi ile açıklanabilir (Büyüköztürk, 

2007). Bu durumda, Bartlett testi sonucunun anlamlı çıkması ve KMO değerinin 

Temel Bilimsel Süreç Becerileri                                                                     Madde sayısı 
Gözlem                                                                                                                     6 
Tahmin                                                                                                                     6 
İletişim                                                                                                                     6 
Ölçüm                                                                                                                      7 
Veri kaydetme                                                                                                        6 
Deneme/deney                                                                                            6 
Sonuç çıkarma                                                                                                        6 
Toplam                                                                                                                  43 
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0,50’den büyük çıkması beklenmektedir. Literatüre göre KMO değeri 0,60 orta, 0,70 

iyi, 0,80 çok iyi, 0,90 mükemmel olarak kabul edilmektedir (Bryman &Cramer, 

1999; Şeker, Deniz ve Görgen, 2004; Jeong, 2004). Bartlett testi sonucu ve KMO 

değeri Tablo 3.11’de sunulmuştur.  

 
 
                 Tablo 3.11: Verilerin Faktör Analizi İçin Uygunluğunun İncelenmesi 
 

Örneklem Ölçüm Değer Yeterliği Değer 
                    Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)                        0,93 

Bartlett Testi Ki-Kare Değeri 9652,66 
Sd 903 
P 0,001 

 

Tablo 3.11’de görüldüğü gibi, KMO katsayısının 0,93 olması örneklem 

büyüklüğünün mükemmele yakın olduğunu ve Bartlett testi sonucunun ölçek 

maddeleri arasındaki korelasyonun varlığını ortaya koyması, elde edilen veri setinin 

açımlayıcı faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Bartlett testi 

değişkenler arasında yeterli düzeyde bir ilişki olup olmadığını gösterir. 0,05 

anlamlılık derecesinden daha küçük bir p değeri bulunması, değişkenler arasında 

faktör analizi yapmak için yeterli bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

 

3.1.4.Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerileri 

Kullanım Düzeyleri Ölçeğinin Geçerlik Çalışması 

Kapsam Geçerliği: OÖEÖTBSBKD Ölçeğinin kapsam geçerliği için uzman 

görüşlerinin alınarak değerlendirilmesinde Lawshe Tekniği dikkate alınmıştır. 

Lawshe tarafından geliştirilmiş olan tekniğin uygulanması için en az 5 en fazla 40 

uzman görüşüne gereksinim bulunmaktadır. Lawshe Tekniğinde maddelere ilişkin 

uzman görüşleri toplanarak kapsam geçerlilik oranları (KGO) elde edilmektedir. 

Lawshe Kapsam geçerlilik oranının formülü aşağıda verilmiştir: 

KGO = Kapsam Geçerlik Oranı 

NG = Maddeye gerekli diyen uzman sayısı 
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N = Madde hakkında bilgi alınan toplam uzman sayısı 

Lawshe tekniğinde yer alan bu formüle göre KGO, bir maddenin ölçekte 

kalması yönünde görüş bildiren uzman sayısının maddeye ilişkin görüş belirten 

uzman sayısına oranının 1 eksiği ile elde edilmektedir. KGO değeri 0’a eşit ya da 

negatiflik içeriyorsa bu madde öncelikle elenmektedir. KGO değerleri pozitif olan 

maddelerin anlamlılıkları test edilir. Hesaplama kolaylığı açısından P<0.05 

düzeyinde anlamlılık düzeyinde KGO’larının minimum değerleri Veneziano ve 

Hooper (1997) tarafından tabloya dönüştürülmüştür. Uzman sayısına ilişkin 

minimum değerler maddenin istatistiksel olarak anlamlılığını ifade etmektedir. 

Tablodaki minimum değerlere sahip olan maddeler ölçeğe alınır; minimum değerlere 

sahip olmayan maddeler ise elenir (akt: Yurdugül, 2005). Tablo 3.12’de Lawshe 

Tekniğinde Uzman Sayısına Göre Kapsam Geçerlilik Oranları (KGO) için Minimum 

Değerler görülmektedir. 

Tablo 3.12:   KGO’lar" için minimum değerler 
 

Uzman Sayısı    Minimum Değer         Uzman Sayısı                Minimum Değer 
5 0,99 13 0,54 
6 0,99 14 0,51 
7 0,99 15 0,49 
8 0,78 20 0,42 
9 0,75 25 0,37 
10 0,62 30 0,33 
11 0,59 35 0,31 
*P<0.05 anlamlılık düzeyinde 

 

Ölçeğin kapsam geçerliği için “Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve 

Ege Üniversitesinden 10 ayrı öğretim üyesinin görüşlerine başvurulmuştur. 

Uzmanlar her bir maddeyi amacına uygunluk açısından “Uygun/ Kalsın; 

Uygun/Ancak Düzeltme Önerisi; Uygun Değil/Çıkarılsın;” seklinde üçlü 

derecelendirme ile değerlendirmişlerdir. Uygun/Kalsın: Eğer maddenin ölçmek 

istenen yapıyı ölçtüğünü düşünüyorlarsa bu seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. 

Uygun Değil/Çıkarılsın: Maddenin istenilen özelliği ölçmediği ve bu nedenle 

çıkarılması gerektiğini düşünüyorlarsa bu seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. 
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Uygun/Düzeltme Önerisi: Madde konu kapsamına uygun ancak bazı düzenlemeler 

gerekiyorsa bu seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. 

Uzman görüşleri toplandıktan sonra her bir madde için uzmanların görüşleri 

tek tek incelenmiştir. Her bir madde için uzman görüşlerinin “uygun/kalsın” yönünde 

olduğu belirlenmiştir. Uzmanlardan biri, ölçeğin “kişisel bilgi formu” kısmına iki 

soru ilave edilmesini önermiştir. Bunlar “bilimsel okur yazlık nedir?, bilimsel süreç 

becerileri nelerdir?” şeklinde açık uçlu iki soru olarak, kişisel bilgi formuna ilave 

edilmiştir ve ölçek son şeklini almıştır. 

 

Görünüş Geçerliği: 

Görünüş geçerliği  “bir ölçme aracının ismi, açıklamaları ve sorularıyla 

ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçüyor görünmesi" olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk 

ve diğ.2012). OÖEÖTBSBKD Ölçeğin görünüş geçerliği için “Ankara Üniversitesi, 

Marmara Üniversitesi ve Ege Üniversitesinden 10 ayrı öğretim üyesinin görüşlerine 

başvurulmuştur. Uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda yapılan düzeltmeler ile 

ölçeğin görünüş geçerliği sağlanmıştır.  

 

Yapı Geçerliği:  

Yapı geçerliği testten elde edilen puanların test ile ölçülmek istenen 

kavramın(yapının)gerçekte ne derece ölçülebildiği ile ilgilidir. Bireyin tutum, güdü, 

performans, yetenek gibi pek çok psikolojik yapıları özellikleri ölçmeyi amaçlayan 

araştırmacılar, öncelikle bu yapının işlevsel tanımlarından yola çıkarak çok sayıda 

ölçülebilir, gözlenebilir, sorular oluştururlar. Hazırlanan bu soruların ölçülmek 

istenen yapıyı ne derece ölçtüğü sorunu, yapı geçerliği ile ilgilidir. Yapı geçerliğini 

incelemek amacıyla iki yöntem kullanılır. Faktör analizi ve hipotez testi Faktör 

analizi (FA), “bu testten elde edilen puanlar testin ölçtüğü varsaydığı şeyi ölçüyor 

mu?” sorusuna cevap arar. Bu çalışmada yapı geçerliğini incelemek amacıyla faktör 

analizi yapılmıştır (Büyüköztürk ve diğ. 2012).  Tablo 3.13’de Okulöncesi Eğitim 
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Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanım Düzeyleri Ölçeğinin 

Toplam Variyansı Açıklama Oranları,  Tablo 3.14’de ise Boyut ve Maddeleri 

görülmektedir.  

 
Tablo 3.13: Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanım 
Düzeyleri Ölçeğinin Toplam Varyansı Açıklama Oranları 
 

Boyutlar Özdeğerler Toplam Varyansa Katkısı Toplam Varyansı 
Açıklama Oranı 

Gözlem 13,945 10,062 10,062 
Tahmin  2,481 8,869 18,930 
Ölçme 1,992 8,784 27,715 
Deneme/Deney 1,733 8,414 36,129 
Veri Kaydetme 1,366 6,818 42,947 
İletişim 1,241 6,386 49,332 
Sonuç Çıkarma 1,187 6,352 55,684 
  
 

Toplam varyans içerisindeki doğru varyansı ölçen “Cronbach’s α” değeri 0 

ile 1 arasında değişen bir sayıdır. Ölçeğin kabul edilebilir olması için ölçek içerisinde 

birlikte kullanılan ifadeler için α değeri 0,70 in üzerinde olmalıdır (akt: Demir Ve 

Okan, 2008).  

 

Ölçek faktörlerinin belirlenmesinde Kaiser’in özdeğeri 1’den büyük 

faktörlerin dikkate alınması gerektiğine (Şencan, 2005) ilişkin saptaması dikkate 

alınmıştır. Bu doğrultuda analiz sonucunda maddelerin özdeğeri 1’den büyük yedi 

faktör altında toplandığı görülmüştür. Tablo 6.’da görüldüğü gibi, ölçekte yer alan 7 

boyutun özdeğerleri sırasıyla, 13,945, 2,481, 1,992, 1,733, 1,366, 1,241, 1,187 

olduğu görülmektedir. Bu değerlerin hepsinin 1’in üzerinde olduğu görülmektedir.  

Açıklanan varyansın yüksek olması, ilgili kavram ya da yapının o denli iyi 

ölçüldüğünün bir göstergesi olarak yorumlanabilir (Büyüköztürk, 2008). 

 

 

 
 



199 
 
 
 
Tablo 3.14: Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanım 
Düzeyleri Ölçeğinin Boyutları ve Maddeleri 
 

 

Boyutlar  
 
      

Maddeler 

(1) 
Gözlem 

(2) 
Tahmin 

(3) 
Ölçme 

(4) 
Deneme/ 

Deney 

(5) 
Veri 

Kaydetme 

(6) 
İletişim 

(7) 
Sonuç 

Çıkarma 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 
M8 
M9 

M10 
M11 
M12 
M13 
M14 
M15 
M16 
M17 
M18 
M19 
M20 
M21 
M22 
M23 
M24 
M25 
M26 
M27 
M28 
M29 
M30 
M31 
M32 
M33 
M34 
M35 
M36 
M37 
M38 
M39 
M40 
M41 
M42 
M43 

,55 
,26 
,46 
,63 
,65 
,49 

 
 
 
 
 
 

,50 
,58 
,40 
,49 
,57 
,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,48 
,54 
,56 
,57 
,43 
,50 
,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,52 
,56 
,55 
,61 
,44 
,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,44 
,62 
,60 
,62 
,59 
,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,48 
,54 
,67 
,56 
,60 
,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,46 
,56 
,42 
,43 
,55 
,50 



200 
 
 
 
Yapılan analizler sonucunda OÖEÖTBSBKD Ölçeğinin “deneme/deney, veri 

kaydetme, iletişim ve sonuç çıkarma” boyutlarından birer madde çıkarıldıktan sonra 

43 madde ve 7 alt boyuttan  oluşmuştur. 

3.1.5.OÖEÖTBSBKD Ölçeğinin Güvenirlik Çalışması: 

Eğitim araştırmalarında kullanılan ölçeklerin temel problemlerinin başında 

güvenilirliğinin sağlanıp sağlanmadığı gelmektedir(Reid, 2006). Bu amaç ile ölçek 

geçerliliğinin ilk şartı güvenilirliğin sağlanmasıdır. Bu aşamada, ölçek güvenilirliğini 

test etmek amacıyla maddelerin Cronbach-Alfa güvenilirlik kat sayısı değeri 

hesaplanarak incelenmiştir.  

 

Chronbach Alfa Güvenirliği: 

İlgili ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı ne kadar yüksek olursa “bu ölçekte 

bulunan maddelerin o ölçüde bir birleriyle tutarlı ve aynı özelliğe ilişkin öğelerini 

yoklayan maddelerden oluştuğu ya da tüm maddelerin o ölçüde birlikte çalıştığı “ 

yorumu yapılır (Alpar, 2001). Çalışmada Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel 

Bilimsel Süreç Becerileri Kullanım Düzeyleri Ölçeğinin, Chronbach Alpha  

katsayısının .95 olarak bulunması, ölçeğin oldukça güvenilir olduğuna işaret 

etmektedir. Tablo 3.15‘de maddeler atılmadan ve atıldıktan sonraki güvenirlik 

katsayıları  ayrıntılı olarak görülmektedir. 
 
Tablo 3.15: Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanım 
Düzeyleri Ölçeğinin Cronbach's Alpha Güvenirlik Sonuçları 
 
BOYUTLAR Cronbach's Alpha  değerleri 
Gözlem .78 
Tahmin .81 
Ölçme .82 
Deneme/Deney .82      (bir madde atılmadan önce .81) 
Veri Kaydetme .85      (bir madde atılmadan önce .84) 
İletişim .83      (bir madde atılmadan önce .81) 
Sonuç Çıkarma .79      (bir madde atılmadan önce .77) 
Toplam Cronbach's Alpha  güvenirlilik  .95     (maddeler atılmadan  önce  .92) 
 

Güvenilirlik hesaplaması sonucunda gözlem boyutunda bulunan “Çocukların 

uzun süreli gözlemler yapabileceği ortamlar hazırlarım” maddesi atıldığında toplam  

madde korelasyon katsayısı artmasına rağmen, uzman görüşü doğrultusunda  bu 
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maddenin atılmasının gözlem boyutunun kapsamını daraltacağından maddenin 

kalmasına karar verilmiştir. Deneme/deney boyutundaki “Her deneyin sonunda 

çocuğun bireysel olarak, “ayrıntılı resim” ile  deney raporu oluşturmasını 

desteklerim” maddesi atılarak tablo 3.15’de görüldüğü gibi boyutun güvenirlik 

katsayısı .81 den .82 ye çıkarılmıştır. Benzer şekilde veri kaydetme boyutundaki 

“Yapılan etkinlik ile ilgili  her çocuğun,  en az iki safhada verilerini 

kaydetmesini(sembol çizim,fotoğraf vb) desteklerim”, maddesi atılarak güvenirlik 

katsayısı .84 den, .85’e, iletişim boyutundaki, Kapsamlı bir sorunun yanıtını aramak 

için yapılan etkinlik bitiminde çocukların, süreç içinde yaptıklarını sunmaları için 

(diğer sınıflara, ailelerine) ortam yaratırım”, maddesi atılarak güvenirlik katsayısı 

.81’den .83’e çıkarılmış ve son olarak sonuç çıkarma boyutundan “Çocukların 

çıkarım yaparak problemin çözümüne ilişkin fikir üretmeleri için çeşitli teknikler 

kullanırım (kavram ağı, beyin fırtınası» maddesi atılarak güvenirlik katsayısı .77’dan 

.79’a çıkarılmıştır. Ölçekten atılan 4 madde toplam Cronbach's Alfa  iç tutarlılık  

katsayısını  92’den 95’e çıkararak  güvenirlik katsayısını artırmıştır. 

471 okulöncesi öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen güvenirlik çalışması 

sonunda ölçeğin Cronbach's Alfa  güvenirlik katsayısı 0.95 olarak bulunmuş olup, 

tüm alt boyutlar için gerekli güvenilirlik değerlerinin de iyi seviyede olduğu 

görülmüştür. Elde edilen bu güvenirlik katsayısı OÖEÖTBSBKDÖ’nin güvenirliği 

iyi seviyede olan bir ölçek olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, ölçeği oluşturan 

maddelerin birbirleriyle tutarlı olduğu söylenebilir. 

Testi Yarılama Güvenirliği: 

Testi yarılama yöntemi, testin iki eş formundan elde edilen puanlar arasındaki 

korelasyona dayalı olarak testin tümü için güvenirlik tahmini yapılmasını tanımlar. 

Testin iki yarısı için hesaplanan korelasyon katsayısına dayalı olarak tüm test 

puanları için güvenirlik katsayısı Spearman-Brown formülü ile hesaplanabilir. Bu 

formül ile elde edilen güvenirlik, eşdeğer iki yarıdan birinin güvenirliğinden 

yüksektir. Güvenirlik katsayısının bu yöntemle tahminindeki isabetlik, eşdeğer 

formlardan elde edilen puanların ortalama ve standart sapmalarının birbirinden 

anlamlı bir şekilde farklılaşmamasına bağlı olduğu dikkate alınmalıdır (Büyüköztürk 
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ve diğ.,2012). Toplam 43 maddeden oluşan Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin 

Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kulanım Düzeyleri ölçeğinin 4 maddesi atıldıktan 

sonra yapılan testi yarılama güvenirliği sonucunda Spearman-Brown ve Split-Half 

korelasyonu  sonuçları  (tablo 3.16) 88,6 olarak bulunmuştur. 
 
 
Tablo 3.16: Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanım 
Düzeyleri Ölçeğinin Testi Yarılama  Güvenirlik Sonuçları 
 

Cronbach Alpha  Bölüm  1     ( 22 madde) 91,7 
Bölüm  2      (21 madde) 92,4 

İki form arasındaki 
korelasyon  

 79,5 

Spearman-Brown  88,6 
Split-Half  88,6 
 
 

Testin güvenirliğini incelemek için Yapılan “testi yaralama  Spearman-

Brown” ve Split-Half korelasyonu  sonuçları  88,6 olarak bulunmuştur. Testin 1. 

Yarısı için 91,7 ve 2. Yarısı için 92,4 korelasyon katsayısının elde edilmiş olması, 

eşdeğer formlardan elde edilen puanların ortalama ve standart sapmalarının 

birbirinden anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını göstermektedir. Testin iki yarısından 

elde edilen korelasyon puanları, OÖEÖTBSBKD Ölçeğinin güvenirliğini işaret 

etmektedir. 

 

3.1.6.Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini 

Kullanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler İle İlişkisine ait bulgular: 

Bu bölümde sosyo-demografik değişkenlere göre yapılan karşılaştırmalara 

yer verilmiştir. Okulöncesi öğretmenlerin TBSB kullanım düzelerini etkileyebileceği 

düşünülen değişkenler; (1). Sınıftaki Yaş Grubu, (2). Kendini Yeterli Hissetme, (3). 

Sınıftaki Çocuk Sayısı, (4). Üniversite Eğitimi Kapsamında TBSB İle İlgili Eğitim 

Alma ve (5). TBSB İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Alma olarak belirlenmiştir. 

Güvenirlik değeri pratikte bireylere ait kareler ortalamasının (variyansın) hata kareler 

ortalamasından farkının bireylere ait kareler ortalamasına bölünmesi ile elde edilir. 

Variyans analizi güvenirlik katsayısının (rx) hesaplanmasında kullanılan formül; KOB 

bireyler arası farklılıktan gelen variyansı (kareler ortalaması); KOH hatalardan gelen 
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variyansı gösterir (Büyüköztürk ve diğ., 2012). Çalışmada öğretmenlerin sosyo-

demografik özellikleri ile TBSB kullanım düzeyleri arasındaki ilişki bağımsız t-testi 

ve tek yönlü variyans analizleri ile incelenmiştir. 

 

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin TBSB Kullanım Düzeylerinin 

Sınıflarındaki Çocukların Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi 

Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB kullanım düzeylerinin, 

Sınıflarındaki çocukların yaşlarına göre değişip değişmediğinin tespit edilmesi 

amacıyla tek yönlü variyans analizi yapılmıştır. Örnekleme alınan öğretmenlerin 

yaşlarına göre toplam puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Bu amaçla yapılan 

analizler tablo 3.17’de verilmiştir. 

 
Tablo  3.17: Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin TBSB Kullanım Düzeylerinin 
Sınıflarındaki Çocukların Yaş Gruplarına  Göre varyans analizi sonuçları 
 
    Boyutlar Yaş N Χ  ss f P Fark 

Gözlem 

3yas 31 19,38 3,48 1,873 ,133 

 4yas 122 18,36 4,54   
5yas 230 18,71 3,87   
6yas 88 17,71 3,86   

Tahmin 

3yas 31 18,51 3,52 4,164 ,006 3 yaş - 6 yaş 
5 yaş - 6 yaş 
6 yaş - 3 yaş 
6 yaş - 5 yaş 

4yas 122 17,60 4,12   
5yas 230 17,70 3,64   
6yas 88 16,25 ,78   

Ölçüm 

3yas 31 19,58 3,82 1,014 ,386 

 4yas 122 18,63 4,55   
5yas 230 19,38 4,60   
6yas 88 18,72 4,88   

Deneme 

3yas 31 18,80 3,44 2,813 ,039 

 4yas 122 17,60 3,87   
5yas 230 17,94 3,80   
6yas 88 16,80 3,87   

Veri 
kaydetme 

3yas 31 16,61 3,30 2,095 ,100 

 4yas 122 14,86 4,19   
5yas 230 15,64 4,19   
6yas 88 14,96 4,40   

İletişim 

3yas 31 20,54 4,57 4,190 ,006  
 

3 yaş - 6 yaş 
6 yaş - 3 yaş 

4yas 122 18,42 4,36   
5yas 230 19,09 3,80   
6yas 88 17,86 4,17   

Sonuç 
çıkarma 

3yas 31 17,41 3,45 ,786 ,502 

 4yas 122 17,04 3,87   
5yas 230 17,16 4,09   
6yas 88 16,47 3,49   
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İstatistiksel veriler (tablo 3.17); Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB 

kullanım düzeylerinin, Sınıflarındaki çocukların yaşlarına göre değiştiğini 

göstermektedir. Yapılan variyans analizi sonuçları, TBSB’den Tahmin ve İletişim 

Becerilerinde öğretmenlerin Sınıflarındaki yaş grubuna göre TBSB kullanım 

düzeylerinin farklılaştığını göstermektedir (p< 0.05). Öğretmenlerin diğer TBSB 

kullanım düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. 

 

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin TBSB Kullanım Düzeylerinin “Kendini 

Yeterli Hissetme” Durumlarına Göre İncelenmesi 

Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB kullanım düzeylerinin, 

öğretmenlerin kendilerini yeterli hissetme durumlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla tek yönlü variyans analizi yapılmıştır. 

Örnekleme alınan öğretmenlerin kendini yeterli hissetme durumlarına göre toplam 

puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Bu amaçla yapılan analizler tablo 3.18’de 

verilmiştir. 

Tablo 3.18: Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin TBSB Kullanım Düzeylerini “Kendini 
Yeterli Hissetme” Durumlarına Göre Variyans Analizi Sonuçları 
 
Boyutlar Yeterlilik 

Durumu 
n Χ  ss f P Fark 

 
Gözlem 

Yetersiz 
Orta yeterli 
Çok yeterli 

56 
323 
92 

18,05 
17,92 
20,70 

3,87 
3,85 
4,10 

18,590 ,000 Yetersiz- Çok 
Yeterli 

Tahmin Yetersiz 
Orta yeterli 
Çok yeterli 

56 
323 
92 

16,58 
17,14 
19,10 

3,63 
3,84 
3,47 

11,569 ,000 Yetersiz- Çok 
Yeterli 

Ölçüm Yetersiz 
Orta yeterli 
Çok yeterli 

56 
323 
92 

18,53 
18,66 
20,85 

4,713 
4,33 
5,04 

8,868 ,000 Yetersiz- Çok 
Yeterli 

Deney/deneme Yetersiz 
Orta yeterli 
Çok yeterli 

56 
323 
92 

17,00 
17,38 
19,25 

4,02 
3,69 
3,85 

9,917 ,000 Yetersiz- Çok 
Yeterli 

Veri kaydetme Yetersiz 
Orta yeterli 
Çok yeterli 

56 
323 
92 

13,69 
15,11 
17,32 

4,26 
3,97 
4,28 

15,964 ,000 Yetersiz- Çok 
Yeterli 

İletişim Yetersiz 
Orta yeterli 
Çok yeterli 

56 
323 
92 

17,96 
18,44 
20,48 

4,05 
3,93 
4,35 

10,489 ,000 Yetersiz- Çok 
Yeterli 

 
Sonuç çıkarma 

Yetersiz 
Orta yeterli 
Çok yeterli 

56 
323 
92 

15,85 
16,58 
19,25 

4,05 
3,60 
3,97 

21,291 ,000 Yetersiz- Çok 
Yeterli 
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Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB kullanım düzeylerinin, 

öğretmenlerin kendilerini yeterli hissetme durumlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan tek yönlü variyans analizine ilişkin 

veriler (tablo 3.18); öğretmenlerin kendilerini yeterli hissetme durumlarına göre 

TBSB kullanımlarının değiştiğini göstermektedir. Tüm boyutlarda; Kendini yetersiz 

hisseden öğretmenler ile çok yeterli hissedenler arasında, 0,05 düzeyinde anlamlı bir 

fark olduğu görülmüştür. 

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin TBSB Kullanım Düzeylerinin 

Sınıflarındaki Çocuk Sayısına Göre İncelenmesi 

Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB kullanım düzeylerinin, 

sınıflarındaki çocuk sayısına göre değişip değişmediğinin incelenmesi amacıyla 

Örnekleme alınan öğretmenlerin sınıflarındaki çocuk sayısına göre toplam puan 

ortalamalarının farkının test edilmesi için bağımsız t testi yapılmıştır. Bu amaçla 

uygulanan t testi sonuçları tablo 3.19’da görülmektedir. İstatistiksel veriler; 

Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB kullanım düzeylerinin, sınıflarındaki 

çocuk sayısına göre farklılaştığını göstermektedir. 

Tablo 3.19: Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin TBSB Kullanım Düzeylerinin 
Sınıflarındaki Çocuk Sayısına Göre t testi Sonuçları 
 
Boyutlar Çocuk sayısı n Χ  ss T P 

Gözlem 
1-20 231 18,76 3,97 1,442 ,150 

21-30 240 18,22 4,11 1,443 ,150 

Tahmin 
1-20 231 17,81 3,76 1,920 ,056 

21-30 240 17,13 3,88 1,921 ,055 

Ölçüm 
1-20 231 19,34 4,55 1,200 ,231 

21-30 240 18,83 4,64 1,200 ,231 

Deneme/deney 
1-20 231 17,92 3,79 1,229 ,220 

21-30 240 17,49 3,88 1,230 ,219 

Veri kaydetme 
1-20 231 15,58 4,12 1,036 ,301 

21-30 240 15,18 4,28 1,037 ,300 

İletişim 
1-20 231 19,08 3,99 1,502 ,134 

21-30 240 18,51 4,23 1,504 ,133 

Sonuç çıkarma 
1-20 231 17,57 3,76 3,013 ,003 

21-30 240 16,50 3,95 3,015 ,003 
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Sınıflarında 1-20 arasında çocuk bulunan öğretmenlerin TBS’den sonuç 

çıkarma becerileri kullanım düzeylerinin, sınıflarında 21-30 arasında çocuk bulunan 

öğretmenlere göre TBSB kullanım düzeyleri daha yüksektir. İstatistiksel olarak bu 

fark, 0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.  

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin TBSB Kullanım Düzeylerinin 

“Üniversitede TBSB İle İlgili Eğitim Alma” Durumlarına Göre İncelenmesi 

Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB kullanım düzeylerinin 

“üniversitede TBSB ile ilgili eğitim alıp almama” durumlarına göre farkının test 

edilmesi için bağımsız t testi yapılmıştır. Bu amaçla uygulanan t testi sonuçları tablo 

3.20’de görülmektedir. 

Tablo 3.20: Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin TBSB Kullanım Düzeylerinin, 

Üniversitede Ders Alma Durumuna Göre t-Testi Sonuçları 
Boyutlar Ders Alma N Χ  ss t  P 

Gözlem Evet 
Hayır 

163 
307 

19,17 
18,10 

4,07 
3,98 2,759  ,006 

Tahmin Evet 
Hayır 

163 
307 

18,55 
16,88 

3,63 
3,81 4,577  ,000 

Ölçüm Evet 
Hayır 

163 
307 

20,53 
18,28 

4,60 
4,39 5,205  ,000 

Deneme Evet 
Hayır 

163 
307 

18,31 
17,38 

3,92 
3,76 2,518  ,012 

Veri 
kaydetme 

Evet 
Hayır 

163 
307 

16,59 
14,73 

4,05 
4,14 4,671  ,000 

İletişim Evet 
Hayır 

163 
307 

19,36 
18,48 

4,03 
4,14 2,219  ,027 

Sonuç 
çıkarma 

Evet 
Hayır 

163 
307 

18,35 
16,32 

3,78 
3,76 5,553  ,000 

 
Tablo 3.20’ de yer alan istatistiksel veriler; TBSB ile ilgili “üniversitede 

eğitim alan” öğretmenlerin puan ortalamasının, üniversitede TBSB ile ilgili ders 

almayan öğretmenlere oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Uygulanan t 

testi sonucunda bu farklılığın 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu saptanmıştır. Bu sonuca 

göre üniversite eğitimi sırasında TBSB ile ilgili eğitim almak, öğretmenlerin TBSB 

kullanım düzeylerini artırmaktadır. 

 

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin TBSB Kullanım Düzeylerinin 

“Hizmet İçi Eğitim Alma” Durumlarına Göre İncelenmesi; Okulöncesi eğitim 
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öğretmenlerinin TBSB kullanım düzeylerinin “hizmet içi eğitim alıp almama” 

durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığının test edilmesi için bağımsız t testi 

yapılmıştır. Bu amaçla uygulanan t testi sonuçları tablo 3.21’de görülmektedir.  

Tablo 3.21: Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin TBSB Kullanım Düzeylerinin 

Hizmet İçi Eğitim Alma Durumlarına Göre t Testi Sonuçları 
 

Boyutlar Hizmet İçi Eğitim                  
Alma n Χ  ss T P 

Gözlem Evet 
Hayır 

62 
409 

21,22 
18,06 

5,97 
3,87 

5,935 
5,683 

,000 
,000 

Tahmin Evet 
Hayır 

62 
409 

19,77 
17,11 

3,88 
3,70 

5,243 
5,066 

,000 
,000 

Ölçüm Evet 
Hayır 

62 
409 

22,03 
18,63 

5,88 
4,20 

5,598 
4,387 

,000 
,000 

Deneme Evet 
Hayır 

62 
409 

19,54 
17,42 

4,42 
3,66 

4,138 
3,602 

,000 
,001 

Veri 
kaydetme 

Evet 
Hayır 

62 
409 

18,08 
14,97 

4,59 
3,98 

5,607 
5,045 

,000 
,000 

İletişim Evet 
Hayır 

62 
409 

20,82 
18,47 

4,66 
3,94 

4,250 
3,760 

,000 
,000 

Sonuç 
çıkarma 

Evet 
Hayır 

62 
409 

19,64 
16,62 

4,29 
3,67 

5,900 
5,258 

,000 
,000 

 
Tablo 3.21’de yer alan istatistiksel veriler; TBSB ile ilgili hizmet içi eğitim 

alan öğretmenlerin puan ortalamasının, hizmet içi eğitim almayan öğretmenlere 

oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Uygulanan t testi sonucunda bu 

farklılığın 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak TBSB ile ilgili 

hizmet içi eğitim alma, öğretmenlerin TBSB kullanım düzeylerini yükseltmektedir. 

Sonuç olarak Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç 

becerileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmadan elde 

edilen bulgular, okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB kullanım düzeylerini 

belirlemede ölçeğin uygun niteliklere sahip olduğunu göstermektedir. 

 

4. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Geliştirilmesi Aşamaları: 

Eğitim programının hazırlanmasının başlangıcında Okulöncesi dönemde 

bilim eğitiminin kuramsal temelleri incelendi. Eğitim programının dayanacağı felsefi 

temelin öncelikli olarak belirlenmesi gerekliliğinden yola çıkarak DBEEP, 

yapılandırmacı kuramın felsefi temelleri dikkate alınarak hazırlandı. 
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Bu felsefe doğrultusunda, amaç, içerik, eğitim durumu ve sınama durumları 

belirlendi. 

Destekleyici Bilim Etkinlikleri Programın Genel Amacı: 

Destekleyici Bilim Etkinlikleri Programı ile; “okulöncesi öğretmenlerinin yeni 

güncellenen okulöncesi programında yer alan “günlük akış” içindeki etkinliklerde 

T.B.S.B.’ni tüm alt boyutları ile kullanabilme düzeylerinin artırılması  

amaçlanmıştır. 

İçeriğin belirlenmesi için ilk aşamada; literatür taraması ile yapılan 

araştırmalar incelenmiş ve okulöncesi öğretmenlerinin etkinliklerde TBSB 

kullanmalarındaki eksiklikler belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırma sonuçları; 

• Materyal hazırlama, geliştirme ve temin etme 

• Sınıflarında bilim merkezi hazırlama 

• Bilim etkinliklerini planlama ve uygulama için gerekli içerik bilgisi 

• Bilim etkinliklerinde oyunsu süreci kullanma 

• Öğrencilerinin bilim etkinliklerini uygulama ve geliştirme  sürecine rehberlik 

etme 

• TBSB’ni bütünleştirerek kullanma, gibi başlıklar halinde gruplandırılmıştır. 

İkinci aşamada: Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının 

hazırlanması için TBS’den “Gözlem, Tahmin, Sınıflama/sıralama/karşılaştırma, 

Ölçme, Deneme/deney, Veri kaydetme, İletişim, Sonuç çıkarma” becerilerine 

yönelik yeni güncellenmiş okulöncesi eğitim programında ki “kazanım ve 

göstergeler” listelenmiştir. 

 

Üçüncü aşamada; okulöncesi eğitim kapsamındaki 3-6 yaş grubu 

çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak Okul Öncesi Eğitim programının 

uygulanma sürecinde ele alınabilecek “bilim etkinlikleri” konuları belirlenmiştir. Bu 
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konuların belirlenmesinde “yabancı literatür taranmış ve bu dönem çocukları için 

önerilmiş konuların bir listesi oluşturulmuştur. Bu listenin dünyadaki bilim içerik 

standartları ve Türkiye’deki okulöncesi eğitimde ele alınabilecek konu başlıkları ile 

birlikte değerlendirilerek şekillendirilmiştir. 

Listeden örnek verilebilecek konular; 

• Işık ve gölge 

• Donma ve erime 

• Müzeler 

• Doğamız(ağaçlar, yapraklar, taşlar, bitkiler, kökler) 

• Hava ve su 

• Hayvanlar ve yaşam döngüleri 

• Kullandığımız araçlar 

• Kullandığımız materyaller(suyu emenler ve emmeyenler) 

• Madde etkileşimleri 

Dördüncü aşamada: yukarıdaki konularda yurt içinde ve yurt dışında 

okulöncesi dönemdeki çocuklara yönelik olarak hazırlanmış uygulama örnekleri 

incelenmiştir. Bu incelemeden sonra bu konuların okulöncesi öğretmenlerinin 

sınıflarındaki öğrencilerinin TBSB geliştirmeye yönelik olarak nasıl ele 

alabileceklerine örnek teşkil edebilecek örnek uygulamalar geliştirilmiştir. Bu örnek  

uygulamalar  araştırmacının görev yaptığı Foça Belediyesi Çocuk Evindeki 3-6 yaş 

gruplarındaki öğrenciler ve öğretmenleri ile birlikte, fotoğraf ve video sunumu olarak 

hazırlanmıştır. Örnek uygulamalar yukarıda belirlenmiş olan konularda, tüm 

TBSB’nin ele alınmasını içerecek şekilde  gruplandırılmıştır(EK: 16-20). 
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Beşinci aşamada: öğretmenlerin DBEEP kapsamında, öğrencileri ile birlikte 

bilim etkinliklerini uygularken takip etmeleri gereken 16 adım belirlenmiştir. Her bir  

adımın içeriği geliştirilmiştir.  

 

Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazandırılması İçin Öğretmenin Takip 

Edebileceği 16 Adım: 

 

1. Öğrencilerin bilime olan ilgisini ateşlemek amacıyla merak uyandırmak. 

2. Öğrencilerin araştırma yaparak bilime yaklaşmaları için “çevreler” 

oluşturmak. Araştırmalar için odak noktası belirlemek. 

3. Planlanan ve uygulanan etkinliklerde “sonuca değil sürece odaklanmak”. 

4. Öğrencinin bilimsel keşiflerine destek olabilecek materyallerden oluşan bilim 

merkezi oluşturmak. 

5. Tüm bilimsel süreç becerilerinin özünü oluşturan Gözlem becerisini öncelikli 

ve kapsamlı olarak etkinliğin merkezine almak. 

6. Gözlem, Tahmin, Sınıflama/sıralama/karşılaştırma, Ölçme, Deneme/deney, 

Veri kaydetme, İletişim, Sonuç çıkarma, becerilerini planlanacak etkinlik 

kapsamında öncelikli olarak ikili üçlü, daha sonraki süreçlerde  hepsini bir 

bütün halinde ele almak. Her becerinin tüm alt boyutlarına yönelik etkinlik 

planlandığından emin olmak. 

7. Açık uçlu sorular ile öğrencinin merakını ateşlemek. 

8. Uygulamaları uzatarak öğrencinin,  araştırmasını genişletmesi için 

cesaretlendirmek. 

9. Öğrencinin çeşitli denemeler yaparak yaratıcılığını kullanabilmesi ve keşifler 

yapabilmesi için yeterli zaman tanımak. 
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10. “Her yerde bilim” için öğrencinin evde de bilim etkinlikleri yapabilmesi için 

aile katılımını sağlamak. 

11. Tüm bilim etkinlikleri uygulamalarını oyunsu süreç içinde planlamak ve 

oyunsu süreç içinde uygulanmasını desteklemek. 

12. Uygulanan bilim etkinliklerinin değerlendirmesini öğrencinin yapabilmesi 

için ortam hazırlamak ve sunumu için fırsat vermek, belgelendirilmesini 

sağlamak. 

13. Etkinlik sürecinde öğrencinin cevapları veren değil, cevabı bularak kendi 

keşfini yapmasına rehberlik etmek. Bilgiyi öğrencinin kendisinin 

yapılandırmasını desteklemek.  

14. Uygulamaya geçmeden önce; Planlanan etkinliğin öğrencilerin yaş ve gelişim 

özelliklerine uygunluğunu gözden geçirmek. 

15. Etkinliği planlarken Kazanım ve göstergeleri öncelikli olarak ele almak.  

16.  Somut olarak araştırma yapabileceği ve bilimsel değeri olan konular seçmek.  

Altıncı aşamada: bilim eğitiminin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların 

merkezinde “bilimin doğası unsurları(özellikleri) yer almaktadır. Bu amaçla;  

“bilimin doğası ve unsurlarının bilim öğretmedeki yeri ve önemi, bilimin doğasının 

öğretilmesinde bilimsel süreç becerilerinin ilişkisi, bilimsel süreç becerilerinin bilim 

okuryazarlığına olan katkısı”, ile ilgili yapılmış araştırmalar incelenmiştir. 

Öğretmenlerin bilimin doğası unsurlarını kavrayabilmeleri için örnek metinler 

derlenmiştir. 

 

Bilimin doğası unsurları: 

 

1. Bilimsel bilginin değişebilir doğası 

2. Bilimsel bilgi deney ve gözlemlerden elde edilmiş delillere dayanır 
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3. Öznellik 

4. Bilimsel bilginin yaratıcı doğası 

5. Bilimsel bilginin sosyal ve kültürel yapısı 

6. Gözlemler, çıkarımlar ve bilimde teorik başlıklar 

7. Bilimsel teoriler ve kanunlar 

Yedinci aşamada: DBEEP’ na son şekli verilirken aşağıdaki kriterler dikkate 

alınmıştır. 

 

• Her hafta verilecek DBEEP’nın TBSB’ni kapsama durumu, 

• Her becerinin alt boyutlarını içerme durumu 

• TBSB.’nin kullanımına yönelik olarak hazırlanan uygulama örneklerinin, 

yeni güncellenen Okul Öncesi Eğitim Programındaki(MEB) “kazanım ve 

göstergeleri” kapsama durumu, 

• Uygulama örneklerinde ele alınan konuların bu yaş çocukları tarafından 

araştırılmaya değer merak uyandıran, bilim içerik standartlarına uygun 

konular olması, 

• Eğitim sürecinde öğretmenlerin hazırlayacağı ve sınıflarındaki öğrencileri ile 

birlikte uygulayacağı etkinliklerde materyalleri temin edebilme durumu, 

• Uygulama örneklerinin“Günlük akış içinde yer alan etkinlikleri” kapsama 

durumu, 

Sekizinci aşamada; DBEEP uygulanmasında kullanılacak yöntemler; 

• Anlatım yöntemi 

• Soru yanıt yöntemi 
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• Gösterip yaptırma yöntemi 

• Tartışma yöntemi 

• Ekiple öğretim yöntemi olarak belirlendi. 

Dokuzuncu aşamada: DBEEP’nın geçerliliğin sağlanması amacıyla, program 

geliştirme sürecinde altıncı aşamadaki kriterler doğrultusunda “bir program 

geliştirme uzmanı, bir ilköğretim fen bilimleri uzmanı ve üç okulöncesi eğitim alan 

uzmanının” “programın amaca uygunluğu, açıklığı, anlaşılırlığı, uygulanma 

pratikliği” ile ilgili görüşleri alınmıştır. Alınan eleştiri veya öneriler doğrultusunda 

adım adım ilerlenerek programa son şekli verilmiştir. DBEEP 

uygulamalarında;Anlatım yöntemi, Soru yanıt yöntemi, Gösterip yaptırma yöntemi, 

Tartışma yöntemi, Ekiple öğretim yöntemi kullanılmıştır. 

 

Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Yapısı 

DBEEP “planla, materyal temin et, merak uyandır, oyunsu süreci başlat, sonucu 

çocukların değerlendirmesine rehberlik et” olarak özetlenebilir. 
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Şekil:1. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Yapısı 
 

5.  Verilerin Toplanması 

  

Uygulama süreci başlamadan önce, veri toplamada kullanılacak ölçeğin 

uygulanması ve araştırmanın içeriğini özetleyen bir rapor sosyal bilimler enstitüsüne 

gönderilerek resmi izin süreci başlatılmıştır.  

İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda  

Konak İlçesine Bağlı “Zübeyde Hanım Bağımsız Anaokulu  Ve Dua Tepe Bağımsız 

Anaokulunda bulunan 34 öğretmene” eğitim verilmek üzere araştırmanın deneme 

grubunu oluşturmuştur. Adı geçen iki bağımsız anaokulunda haftada bir gün 1,5 saat, 

14 hafta ve iki okulda da aynı gün olmak üzere DBEEP’nın uygulanması 

kararlaştırılmıştır. Ekim ayında programın uygulanmasına başlanmış, ocak ayı 

sonunda programın uygulanması tamamlanmıştır. Program 14 hafta uygulanmıştır. 

Son test ölçümleri program bitiminden hemen sonra, kalıcılık ölçümleri ise program 

bitiminden 10 hafta sonra uygulanmıştır. 

DBEEP 

PLANLA 

MATERYAL 
TEMİN ET 

MERAK 
UYANDIR 

OYUNSU 
SÜREÇ İLE 
TBSB'nin 

KULLANIMINI 
BAŞLAT 

SONUCU 
ÇOCUKLARIN 
DEĞERLENDİR

MESİNE 
REHBERLİK ET 
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5.1.  Ön testlerin uygulanması 

 

Okulöncesi öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerileri kullanım 

düzeylerini belirlemek amacıyla, Deneme ve kontrol gruplarında bulunan 

öğretmenlere “kişisel bilgi formu ve OÖEÖTBSBKD Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin 

uygulanması için iki okuldan da randevu alınmış ve araştırmacı rehberliğinde 

öğretmenler ile toplantı salonunda ölçeğin uygulanması sağlanmıştır. Öğretmenlere 

ilk olarak 10 dakikalık bir sürede kişisel bilgi formunu doldurmaları istenmiştir. 

Kişisel bilgi formu toplanarak ardından OÖEÖTBSBKD Ölçeğini 15 dakikalık 

sürede doldurmaları istenmiştir. 

DBEEP’nın uygulanmasına başlanmadan önce, araştırmanın bağımsız 

değişkenine(Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin TBSB Kullanma Düzeyleri) başka 

değişkenlerin etkisini kontrol altına alabilmek için “deneme ve kontrol” 

gruplarındaki öğretmenler ile, TBSB’ni konu alan herhangi bir eğitime katılmamaları 

konusunda görüşme yapılmıştır. 

Elde edilen öntest verileri değerlendirilerek grupların testlerden aldıkları puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı ve grupların birbirine benzeşik 

olduğu bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda, Zübeyde Hanım Bağımsız 

Anaokulu  Ve Dua Tepe Bağımsız Anaokulundaki 34 öğretmen araştırmanın deneme 

grubu, Bergama Anaokulu, Bergama Bağımsız Anaokulu Ve Çiğli Neriman Haşim 

Emirli Anaokulundaki toplam 34 öğretmen, araştırmanın kontrol grubu olarak 

belirlenmiştir. 

 

5.2.  Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Uygulanması 

 

Eğitim programı  Ekim 2013- Ocak 2014 tarihleri arasında 14 haftalık süre 

içerisinde, deneme grubuna araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Kontrol grubu ise 

bu sürede mevcut programlarını uygulamaya devam etmiştir. Yani DBEEP kontrol 

grubuna uygulanmamıştır. Eğitim programı uygulamaları 14 hafta boyunca ve 
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haftada bir gün (Çarşamba), günde 1,5 saat 45 dakikalık 2 oturum şeklinde  

uygulanmıştır. Daha sonra araştırmacı sınıflara girerek öğretmenlerin uygulamalarını  

10-15 dakikalık sürelerle rehberlik etmiştir. Eğitim programı 14 hafta uygulanmıştır 

ancak programın uygulanma süreci 3,5 ayı kapsamıştır. Bunun nedeni, program bazı 

haftalarda arka arkaya uygulanırken, bazı durumlarda öğretmenlerin öğrencileri ile 

eğitim ortamında uygulama yapabilmelerine fırsat tanımak için iki haftada bir 

yapılmıştır.  

Eğitime başlamadan önce öğretmenlerle görüşülerek bu çalışmada, 

Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programı ile; “okulöncesi öğretmenlerinin 

okulöncesi programında yer alan “günlük akış” içindeki etkinliklerde TBSB’ni tüm 

alt boyutları ile kullanabilme düzeylerinin desteklenmesinin amaçlandığı 

açıklanmıştır. Eğitim sonrasında kendilerinin ve öğrencilerinin edinebilecekleri 

kazanımlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. Süreç içinde kendilerinden 

istenebilecekler paylaşılmıştır. 

14 haftalık eğitim uygulamalarının her birinde önce araştırmacı tarafından 

hazırlanmış olan uygulama örneklerini içeren video/fotoğraflardan oluşan bir sunum 

izletilmiş(EK. 16-20), daha sonra öğretmenlerin kendi öğrencileri ile birlikte 

yaptıkları etkinlik uygulamalarını sunmaları desteklenmiştir ve tüm katılımcıların 

öğrenilenler ışığında bu etkinlik uygulamasını değerlendirmesi için fırsat tanınmıştır. 

Bu süreç şekil 2’de özetlenerek gösterilmiştir(şekil 2). Her oturum sonrasında 

öğretmenlere öğrencileri ile uygulama yapma ve bunu belgelendirerek bir sonraki 

hafta oturumda sunma sorumluluğu verilmiştir.  
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Eğitimlerin içeriği “izle, planla, yap, değerlendir” döngüsü içinde 

sürmüştür. 

 
Şekil: 2. 

 

5.3.  Sontestlerin Uygulanması  

Eğitim tamamlandıktan hemen sonra deneme ve kontrol gruplarına 21-22 

Ocak 2014 tarihleri arasında öntestlerin uygulandığı ortam ve koşullarda sontest 

olarak OÖEÖTBSBKD Ölçeği uygulanmıştır.  

5.4.  Kalıcılık Testinin Uygulanması  

Son testlerin uygulanmasından 10 hafta sonra deneme grubuna 2 nisan 

tarihinde OÖEÖTBSBKD Ölçeği izleme testi olarak öntest ve sontestlerin yapıldığı 

ortam ve koşullarda, tekrar uygulanmıştır.   

 

6.  Verilerin Analizi 

 

Bu araştırmanın bağımsız değişkeni, okulöncesi eğitim öğretmenleri için 

DBEEP’dır. Bağımlı  değişkeni ise, okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB 

kullanım düzeyleridir.  

Dağılımların parametrik testler için gerekli olan normallik varsayımlarını 

karşılayıp karşılamadığı Kolmogorov-Simirnov testi ile analiz edilmiştir. 

 

Verilerin istatistiksel analizi bağımsız değişkenin, bağımlı değişkeler 

üzerindeki etkisini ortaya koyacak bir model içinde ele alınmıştır. OÖEÖTBSBKD 
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Ölçeğinden  elde edilen deneme ve kontrol gruplarına ait öntest, sontest ve kalıcılık 

ölçüm puanları, bilgisayar kodlama cetvellerine geçirilmiş, Destekleyici Bilim 

Etkinlikleri Eğitim Programından elde edilen veriler, SPSS 17 programı ile 

işlenmiştir. 

 

Deneme ve kontrol gruplarının aynı evrenden alınıp alınmadığını test etmek 

amacıyla, deneme grubunu oluşturan öğretmenler ile kontrol grubunu oluşturan 

öğretmenlerin OÖEÖTBSBKDÖ ve Ölçeğin alt boyutları olan, “gözlem, tahmin, 

ölçme, verileri kaydetme, iletişim, deneme/deney ve sonuç çıkarma becerileri” puan 

ortalamaları bağımsız t testi ile analiz edilmiş, aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri hesaplanmıştır. 

 

Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının öğretmenlerin TBSB 

kullanma düzeylerini etkileyip etkilemediğini test etmek için deneme ve kontrol 

gruplarının sontest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma olup 

olmadığını saptamak amacıyla bağımsız t testi uygulanmıştır.  

 

Deneme grubundaki öğretmenlerde OÖEÖTBSBKDÖ öntest puan 

ortalamaları ile Destekleyici Bilim Etkinlikleri  Eğitim Programına katıldıktan 

sonraki ölçümlerinden elde edilen sontest puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılaşma olup olmadığını test etmek amacıyla bağımlı t testi 

uygulanmıştır.  

 

Deneme grubundaki öğretmenlerin TBSB kullanma düzeylerinde meydana 

gelen değişimlerin 10 hafta sonra da devam edip etmediğini belirlemek amacıyla 

öğretmenlerin,  Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programı uygulamalarının 

bitiminden hemen sonra ölçülen TBSB kullanma düzeyleri puan ortalamaları ile 

program uygulandıktan 10 hafta sonra ölçülen kalıcılık testi puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı bağımlı t testi ile sınanmıştır. Verilerin 

analizinde önem düzeyi 0.05 olarak benimsenmiştir. 
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BÖLÜM IV 

       BULGULAR 

Bu bölümde, Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim  Ortamında Temel 

Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeylerini “Destekleyici Bilim Etkinlikleri 

Eğitim Programı” almalarının, etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla 

oluşturulan araştırma denenceleri doğrultusunda “OÖEÖTBSBKD Ölçeği ve alt 

boyutlarına” ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Dağılımların parametrik testler için gerekli olan normallik varsayımlarını 

karşılayıp karşılamadığı Kolmogorov-Simirnov testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarında dağılımın normal dağılımdan farklılık göstermediği görülmüştür 

D(68)= ,075, p>0,05. Bu durum araştırma verisinin parametrik testler için uygun 

olduğunu göstermektedir(Leech, Barrett, & Morgan, 2005). 

1. Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini 

Kullanma Düzeyleri Öntest Puanlarına İlişkin Bulgular 

1 0. Deneme ve kontrol gruplarının, TBSB kullanma düzeyleri öntest puan 

ortalamaları arasında anlamlı  fark yoktur. 

Grupların, Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Eğitim ortamında kullanma 

düzeyleri açısından giriş davranışlarının farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla “OÖEÖTBSBKDÖ” öntest olarak uygulanmıştır. Grupların TBSB 

Kullanım Düzeylerinin öntest ortalamalarına ilişkin bağımsız örneklemler t testi 

sonuçları tablo 4.1 de verilmiştir.   

Tablo 4.1. Deneme Ve Kontrol Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Öntest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına Yönelik Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları 

 Gruplar N  ss T p 

Temel Bilimsel 

Süreç 

Becerileri 

Deneme 34 79,64 5,43 

-1,202 ,234 Kontrol 34 81,14 4,84 

(p>0.05) 

Χ
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Deneme ve kontrol gruplarının TBSB kullanım düzeyleri değişkeni açısından 

benzeşik olup olmadığını belirlemek için deneme ve kontrol gruplarının 

OÖEÖTBSBKDÖ Ön test puan ortalamaları t testi ile sınanmıştır. Deneme grubunun 

puan ortalaması Χ = 79,64, kontrol grubunun puan ortalaması ise Χ = 81,14’dür. 

Sınama sonucu elde edilen t değeri (-1,202) anlamlı değildir (p>0.05). 

Bu sonuca göre grupların TBSB kullanma düzeyleri  değişkeni açısından 

birbirlerine yakın olduğu söylenebilir. Bir başka ifade ile, kontrol altına alınamayan 

bağımsız değişkenler deneme ve kontrol gruplarını aynı şekilde etkileyeceği 

varsayıldığında, öğretmenlerin TBSB kullanma düzeylerindeki farklılıkların deneme 

ve kontrol gruplarında yapılacak işlemlere bağlanabileceği söylenebilir. Bu sonuca 

göre araştırmada ele alınan denence 1.0. desteklenmiştir. 

 

1.1. Deneme ve kontrol gruplarının TBS’den Gözlem becerisini kullanma 

düzeyleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

Tablo 4.2. Deneme Ve Kontrol Gruplarının ÖÖEÖTBSBKDÖ Öntest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına Yönelik Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 Ss T p 

Gozlem 
Deneme 34 12,67 1,85 

-,673 ,503 
Kontrol 34 12,97 1,74 

(p>0.05) 
Tablo 4.2.’de görüldüğü gibi,  deneme ve kontrol gruplarının TBSB kullanım 

düzeyleri değişkeni açısından aralarında fark olup olmadığını belirlemek için deneme 

ve kontrol gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Gözlem Becerisi Alt Boyutu Ön test puan 

ortalamaları t testi ile sınanmıştır. Deneme grubundaki öğretmenlerin puan 

ortalaması Χ = 12,67, kontrol grubundaki öğretmenlerin puan ortalaması ise Χ = 

12,97’dir. Sınama sonucu elde edilen t değeri (-,673) anlamlı değildir (p>0.05). Bu 

durumda grupların TBSB kullanma düzeyleri  değişkeni açısından birbirlerine yakın 

olduğu söylenebilir. Bu sonuca göre araştırmada ele alınan denence 1.1 

destenlenmiştir. 
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1.2. Deneme ve kontrol gruplarının TBS’den tahmin becerisini kullanma düzeyleri 

öntest puan ortalamaları arasında  anlamlı fark yoktur. 

Tablo 4. 3.  Deneme Ve Kontrol Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Tahmin Becerisi Alt 
Boyutu Öntest Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik t-Testi Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 Ss T p 

Tahmin 
Deneme 34 11,73 1,81 

-,588 ,558 
Kontrol 34 11,97 1,46 

(p>0.05) 
Deneme ve kontrol gruplarının  TBS’ler den  “Tahmin  Becerisini” kullanım 

düzeyleri değişkeni açısından aralarında fark olup olmadığını belirlemek için deneme 

ve kontrol gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Tahmin Becerisi Alt Boyutu Ön test puan 

ortalamaları t testi ile sınanmıştır Tablo 4.3. Deneme grubundaki öğretmenlerin puan 

ortalaması Χ =11,73, kontrol grubundaki öğretmenlerin puan ortalaması ise Χ = ’ 

11,97’ dir. Sınama sonucu elde edilen t değeri (-,588) anlamlı değildir (p>0.05). Bu 

sonuca göre; grupların “Tahmin  Becerisi”  değişkeni açısından birbirlerine yakın 

olduğu söylenebilir. Araştırmada ele alınan denence 1.2 destenlenmiştir. 

 

1.3.Deneme ve kontrol gruplarının TBS’den Ölçme  becerisini kullanma düzeyleri 

öntest puan ortalamaları arasında anlamlı  fark yoktur. 

Tablo 4.4. Deneme Ve Kontrol Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Ölçme Alt Boyutu Öntest 
Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik t-Testi Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 Ss T p 

Ölçüm 
Deneme 34 12,35 1,45 

,072 ,943 
Kontrol 34 12,32 1,87 

(p>0.05) 
Deneme ve kontrol gruplarının (Tablo, 4.4.) TBS’ler den  “Ölçme   Becerisini” 

kullanım düzeyleri değişkeni açısından aralarında fark olup olmadığını belirlemek 

için deneme ve kontrol gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Ölçme Becerisi Alt Boyutu Ön 

test puan ortalamaları t testi ile sınanmıştır. Deneme grubundaki öğretmenlerin puan 

ortalaması Χ =12,35, kontrol grubundaki öğretmenlerin puan ortalaması ise Χ = ’ 
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12,32’ dir. Sınama sonucu elde edilen t değeri (,072) anlamlı değildir (p>0.05). Bu 

sonuca göre; grupların “Ölçme  Becerisi”  değişkeni açısından benzeşik olduğu 

söylenebilir. Bu doğrultuda araştırmada ele alınan denence 1.3 destenlenmiştir. 

1.4. Deneme ve kontrol gruplarının TBS’den Deneme/Deney becerisini kullanma 

düzeyleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

Tablo  4.5.  Deneme Ve Kontrol Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Deneme/Deney Becerisi 
Alt Boyutu Öntest Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik t-Testi Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 Ss T p 

Deneme/deney 
Deneme 34 10,85 1,67 

-1,584 ,118 
Kontrol 34 11,44 1,37 

(p>0.05) 
Deneme ve kontrol gruplarının  (Tablo 4.5.) TBS’ler den  “Deneme/Deney”  

becerisini kullanım düzeyleri değişkeni açısından aralarında fark olup olmadığını 

belirlemek için deneme ve kontrol gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Deneme/Deney 

Becerisi Alt Boyutu Ön test puan ortalamaları t testi ile sınanmıştır. Deneme 

grubundaki öğretmenlerin puan ortalaması Χ =10,85, kontrol grubundaki 

öğretmenlerin puan ortalaması ise Χ = 11,44’dür. Sınama sonucu elde edilen t değeri 

(-1,584) anlamlı değildir (p>0.05). Bu sonuca göre; grupların  “Deneme/Deney”  

becerisi değişkeni açısından birbirlerine yakın olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda  

araştırmada ele alınan denence 1.4. destenlenmiştir. 

 

1.5.Deneme ve kontrol gruplarının TBS’den veri kaydetme becerisini kullanma 

düzeyleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

 
Tablo 4.6. Deneme Ve Kontrol Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Veri Kaydetme Alt Boyutu 
Öntest Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik t-Testi Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 ss T p 

Veri kaydı 
Deney 34 9,88 1,51 

0,000 1,000 
Kontrol 34 9,88 1,60 

(p>0.05) 
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Deneme ve kontrol gruplarının (Tablo 4.6.)  TBS’ler den  “Veri Kaydetme”  

becerisini kullanım düzeyleri değişkeni açısından aralarında fark olup olmadığını 

belirlemek için deneme ve kontrol gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ  Veri Kaydetme 

Becerisi Alt Boyutu Ön test puan ortalamaları t testi ile sınanmıştır. Deneme 

grubundaki öğretmenlerin puan ortalaması Χ =9,88, kontrol grubundaki 

öğretmenlerin puan ortalaması ise Χ =9,88 ’dir. Sınama sonucu elde edilen t değeri 

(0,000) anlamlı değildir (p>0.05). Bu sonuca göre; grupların  “Veri Kaydetme”  

becerisi değişkeni açısından benzeşik olduğu söylenebilir. Bulgular doğrultusunda  

araştırmada ele alınan denence 1.5 destenlenmiştir. 

 

1.6. Deneme ve kontrol gruplarının TBS’den iletişim becerisini kullanma düzeyleri 

öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

Tablo 4.7. Deneme Ve Kontrol Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ İletişim Becerisi Alt Boyutu 
Öntest Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik t-Testi Sonuçları 

 Gruplar N Χ
 ss T p 

 

İletişim 

Deneme 34 11,67 2,12 
,277 ,782 Kontrol 34 11,55 1,25 

 
(p>0.05) 

Deneme ve kontrol gruplarının (Tablo 4.7.) TBS’ler den  “İletişim becerisini” 

kullanım düzeyleri değişkeni açısından aralarında fark olup olmadığını belirlemek 

için deney ve kontrol gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ  İletişim Becerisi Alt Boyutu Ön 

test puan ortalamaları t testi ile sınanmıştır. Deneme grubundaki öğretmenlerin puan 

ortalaması Χ =11,67, kontrol grubundaki öğretmenlerin puan ortalaması ise Χ

=11,55’dir. Sınama sonucu elde edilen t değeri (,277) anlamlı değildir (p>0.05). Bu 

sonuca göre; grupların  “İletişim becerisi”  değişkeni açısından birbirlerine yakın 

olduğu ifade edilebilir. Bu sonuca göre Araştırmada ele alınan denence 1.6. 

destenlenmiştir. 

1.7.Deneme ve kontrol gruplarının TBS’den Sonuç Çıkarma Becerisini Kullanma 

Düzeyleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 
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Tablo 4.8. Deney Ve Kontrol Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Sonuç Çıkarma Becerisi Alt 
Boyutu Öntest Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik t-Testi Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 Ss T p 

Sonuç çıkarma 
Deneme 34 10,47 1,10 

-1,769 ,081 
Kontrol 34 11,00 1,34 

(p>0.05) 
 

Deneme ve kontrol gruplarının (Tablo 4.8.) TBS’den  “Sonuç Çıkarma”  

becerisini kullanım düzeyleri değişkeni açısından aralarında fark olup olmadığını 

belirlemek için deneme ve kontrol gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ “Sonuç Çıkarma 

Becerisi Alt Boyutu” Ön test puan ortalamaları t testi ile sınanmıştır. Deneme 

grubundaki öğretmenlerin puan ortalaması Χ =10,47, kontrol grubundaki 

öğretmenlerin puan ortalaması ise Χ = 11,00’dır. Sınama sonucu elde edilen t değeri 

(-1,769) anlamlı değildir (p>0.05). Bu sonuca göre; grupların  “Sonuç Çıkarma 

Becerisi”  değişkeni açısından birbirlerine yakın  olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda 

araştırmada ele alınan denence 1.7. destenlenmiştir. 

 

2. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Öğretmenlerin Temel 

Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeylerine Etkisi  İle İlgili Bulgular 

 

Araştırmada ele alınan ikinci denence; “DBEEP’nın deneme grubundaki 

öğretmenlerin TBSB kullanma düzeylerini etkileyeceği” yönündedir. Bu denenceyi 

test etmek amacıyla deneme grubundaki öğretmenlere 14 hafta süreyle DBEEP 

uygulanmış, uygulamadan önceki ve sonraki haftalarda öğretmenlerin sınıf ortamında 

TBSB kullanma düzeyleri OÖEÖTBSBKDÖ ile ölçülerek (öntest-sontest) puan 

ortalamaları arasındaki fark hesaplanmıştır. Bu denence, yedi alt denence halinde ayrı 

ayrı test edilmiştir. Tablo 4.9. ile tablo 4.16. arasındaki her bir denence ile ilgili 

öğretmenlerin (öntest-sontest) puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bağımlı gruplar t-

testi sonuçları ve ortalamalarının karşılaştırılması verilmektedir. 
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2 . 1. DBEEP’na deneme grubunun, TBSB’ni kullanım düzeyleri öntest sontest puan 

ortalamaları  arasında anlamlı fark vardır. 

Tablo 4.9. Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Ön Test Ve Son Test  Puanlarının 
Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin t-Testi Sonuçları 

 Testler n Χ
 ss T p 

Temel Bilimsel 

Süreç Becerileri 

Öntest     34 79,65 5,43 
-68,926 ,001 

Sontest 34 200,85 8,09 

(p<0.05) 
 
 Tablo 4.9.’de görüldüğü üzere, deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  (toplam) 

öntest puan ortalamaları  Χ = 79,65 iken, sontest puan ortalamaları Χ =200,85 olarak 

hesaplanmıştır. Puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olup 

olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz sonucunda t değeri  -68,926 

olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ öntest ve 

sontest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde, sontest lehine farklılık vardır 

(p<0.05). Bu bulgu, DBEEP’nın, öğretmenlerin TBSB kullanma düzeylerinde anlamlı 

bir artış sağladığını göstermektedir. Buna göre, öğretmenlerin TBSB kullanma 

düzeylerinde  gözlenen değişmelerin DBEEP’ndan kaynaklandığı ve öğretmenlerin 

tüm TBSB kullanım düzeylerini artırdığı söylenebilir. Bu sonuca göre; araştırmada ele 

alınan denence 2.1. destenlenmiştir. 

 

2.1.1. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den gözlem becerilerini kullanım 
düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardır.   
 

Tablo 4.10. Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Gözlem Becerisi Alt Boyutu Ön Test 
Ve Son Test  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin t-Testi 
Sonuçları 

 Testler n Χ
 ss T p 

Gozlem 
Öntest     34 12,68 1,85 

-32,201 ,001 
Sontest 34 27,82 1,51 

(p<0.05) 
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Tablo 4.10. incelendiğinde deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  Gözlem 

Becerisi Alt Boyutu  öntest puan ortalamaları  Χ =12,68 iken, sontest puan 

ortalamaları Χ = 27,82 olarak görülmektedir.  Puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda t değeri -32,201 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; deneme grubunun 

OÖEÖTBSBKDÖ Gözlem Becerisi Alt Boyutu  öntest ve sontest puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde, sontest lehine farklılık vardır (p<0.05). Bu bulgu; 

DBEEP’nın, öğretmenlerin TBS’den Gözlem Becerisi kullanım düzeylerinde anlamlı 

bir artış sağladığını ifade etmektedir. Bu sonuç; DBEEP almanın, öğretmenlerin 

TBS’ den “Gözlem” Becerisi kullanım düzeylerini, bu eğitimi almayanlara göre 

anlamlı düzeyde arttırdığını işaret etmektedir. Bu durumda araştırmada ele alınan 

denence 2.1.1. destenlenmiştir. 

 

2.1.2. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den tahmin becerilerini kullanım 

düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

 

Tablo 4.11.  Deneme Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Tahmin  Becerisi Alt Boyutu Öntest Ve 
Sontest  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin  t-testi Sonuçları 

 Testler n Χ
 ss T p 

Tahmin 
Öntest     34 11,74 1,81 

-36,709 ,001 
Sontest 34 28,03 1,80 

(p<0.05) 
Tablo 4.11. analiz sonuçları değerlendirildiğinde deneme grubunun 

OÖEÖTBSBKDÖ  Tahmin Becerisi Alt Boyutu  öntest puan ortalamaları  Χ =11,74 

iken, sontest puan ortalamaları Χ = 28,03 olarak görülmektedir.  Puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan 

istatistiksel analiz sonucunda t değeri -36,709 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; 

deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Tahmin Becerisi Alt Boyutu  öntest ve sontest 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde, sontest lehine farklılık vardır (p<0.05). 

Bu bulgu; DBEEP’nın, öğretmenlerin TBS’den Tahmin Becerisi kullanım 

düzeylerinde anlamlı bir artış sağladığını göstermektedir. Bu sonuç; DBEEP 
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almanın, öğretmenlerin TBS’den “Tahmin Becerisi” kullanım düzeylerini, bu 

eğitimi almayanlara göre anlamlı düzeyde arttırdığı şeklinde yorumlanabilir. Bu 

durumda araştırmada ele alınan denence 2.1.2. destenlenmiştir. 

 

2.1.3. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den ölçme becerilerini kullanım 

düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları  arasında anlamlı fark vardır. 

 

Tablo 4.12. Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Ölçüm  Becerisi Alt Boyutu Ön Test Ve 
Son Test  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin  t-Testi 
Sonuçları 

 Testler n Χ
 ss T p 

Ölçüm 
Öntest     34 12,35 1,45 

-60,013 ,001 
Sontest 34 32,29 1,45 

(p<0.05) 
Tablo 4.12.’deki analiz sonuçları  incelendiğinde deneme grubunun 

OÖEÖTBSBKDÖ  Ölçüm Becerisi Alt Boyutu  öntest puan ortalamalarının  Χ -

=12,35 iken, sontest puan ortalamalarının Χ =32,29 olduğu  görülmektedir.  Puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için 

yapılan istatistiksel analiz sonucunda t değeri -60,013 olarak hesaplanmıştır. Bu 

sonuca göre; deneme grubunun ÖÖEÖTBSBKDÖ  Ölçüm Becerisi Alt Boyutu  

öntest ve sontest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde, sontest lehine farklılık 

vardır (p<0.05). Bu bulgu; DBEEP’nın öğretmenlerin TBS’den Ölçüm Becerisi 

kullanım düzeylerinde anlamlı bir artış sağladığını işaret etmektedir. Bu sonuç; 

DBEEP almanın, öğretmenlerin TBS’den “Ölçüm Becerisi” kullanım düzeylerini, bu 

eğitimi almayanlara göre anlamlı düzeyde arttırdığı şeklinde yorumlanabilir. Bu 

durumda araştırmada ele alınan denence 2.1.3. destenlenmiştir. 

 

2.1.4. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den deneme/deney becerilerini 

kullanım düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 
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Tablo 4.13. Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Deneme/Deney  Becerisi Alt Boyutu 
Ön Test Ve Son Test  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin  t-
Testi Sonuçları 

 Testler n Χ
 ss T p 

Deneme/Deney   
Öntest     34 10,85 1,67 

-51,256 ,001 
Sontest 34 28,53 1,38 

(p<0.05) 
Tablo  4.13.’de deneme grubunun ÖÖEÖTBSBKDÖ Deneme/Deney  

Becerisi Alt Boyutu  öntest puan ortalamalarının  Χ = 10,85, iken, sontest puan 

ortalamalarının Χ =28,53 olduğu  görülmektedir.  Puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda t değeri -51,256  olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; deneme 

grubunun ÖÖEÖTBSBKDÖ  Deneme/Deney  Becerisi Alt Boyutu  öntest ve sontest 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde, sontest lehine farklılık vardır (p<0.05). 

Bu bulgu; DBEEP’nın, öğretmenlerin TBS’den Ölçüm Becerisi kullanım 

düzeylerinde anlamlı bir artış sağladığını vurgulamaktadır. Bu sonuç; DBEEP 

almanın, öğretmenlerin TBS’den “Deneme/Deney  Becerisi” kullanım düzeylerini, 

bu eğitimi almayanlara göre anlamlı düzeyde arttırdığı şeklinde yorumlanabilir. Bu 

durumda araştırmada ele alınan denence 2.1.4. destenlenmiştir. 

 

2.1.5. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den veri kaydetme becerilerini 

kullanım düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

 

Tablo  4.14.  Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Veri Kaydetme  Becerisi Alt Boyutu 
Ön Test Ve Son Test  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin t-
Testi Sonuçları 

 Testler n Χ
 ss T p 

Veri Kaydetme   
Öntest     34 9,88 1,51 

-53,672 ,001 
Sontest 34 28,03 1,45 

(p<0.05) 
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Tablo 4.14.’deki analizler değerlendirildiğinde deneme grubunun 

OÖEÖTBSBKDÖ Veri Kaydetme  Becerisi Alt Boyutu  öntest puan ortalamalarının 

Χ =9,88 iken, sontest puan ortalamalarının Χ =28,03 olduğu gözlenmektedir.  Puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için 

yapılan istatistiksel analiz sonucunda t değeri, -51,256  olarak hesaplanmıştır. Bu 

sonuca göre; deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  Veri Kaydetme  Becerisi Alt 

Boyutu  öntest ve sontest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde, sontest lehine 

farklılık vardır (p<0.05). Bu bulgu; DBEEP’nın, öğretmenlerin TBS’den  Veri 

Kaydetme Becerisi kullanım düzeylerinde anlamlı bir artış sağladığını 

göstermektedir. Bu sonuç; DBEEP almanın, öğretmenlerin TBS’ den “Veri 

Kaydetme Becerisi kullanım düzeylerini, bu eğitimi almayanlara göre anlamlı 

düzeyde arttırdığı şeklinde değerlendirilebilir. Bu durumda araştırmada ele alınan 

denence 2.1.5. destenlenmiştir. 

 

2.1.6. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den iletişim becerilerini kullanım 

düzeyleri , öntest sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

 

Tablo 4.15. Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ İletişim  Becerisi Alt Boyutu Ön Test 
Ve Son Test  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin t-Testi 
Sonuçları 

 Testler n Χ
 ss T p 

İletişim 
Öntest     34 11,68 2,13 

-36,158 ,001 
Sontest 34 28,21 1,90 

(p<0.05) 

Tablo 4.15.’de görüldüğü üzere deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ İletişim 

Becerisi Alt Boyutu  öntest puan ortalamaları Χ =11,68 iken, sontest puan 

ortalamaları Χ = 28,21olarak görülmektedir.  Puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda t değeri -36,158 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; deneme grubunun 

OÖEÖTBSBKDÖ  İletişim Becerisi Alt Boyutu  öntest ve sontest puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde, sontest lehine farklılık vardır (p<0.05). Bu bulgu; 
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DBEEP’nın öğretmenlerin TBS’den İletişim Becerisi kullanım düzeylerinde anlamlı 

bir artış sağladığını şeklinde değerlendirilebilir. Bu sonuç; DBEEP almanın, 

öğretmenlerin TBS’den “İletişim Becerisi kullanım düzeylerini, bu eğitimi 

almayanlara göre anlamlı düzeyde arttırdığı şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda 

araştırmada ele alınan denence 2.1.6. destenlenmiştir. 

 

2.1.7. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den sonuç çıkarma becerilerini 

kullanım düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları  arasında anlamlı fark vardır. 

Tablo 4.16.  Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Sonuç Çıkarma  Becerisi Alt Boyutu 
Ön Test Ve Son Test  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin  t-
Testi Sonuçları 

 Testler n Χ
 ss T P 

 

Sonuç Çıkarma   

Öntest     34 10,47 1,11 
-41,127 ,001 

Sontest 34 27,94 1,86 

(p<0.05) 

Tablo 4.16.’de analizler değerlendirildiğinde deneme grubunun 

OÖEÖTBSBKDÖ Sonuç Çıkarma Becerisi Alt Boyutu öntest puan ortalamalarının 

Χ =10,47 iken, sontest puan ortalamalarının Χ =27,94, olduğu görülmektedir.  Puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için 

yapılan istatistiksel analiz sonucunda t değeri -41,127 olarak hesaplanmıştır. Bu 

sonuca göre; deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  Sonuç Çıkarma  Becerisi Alt 

Boyutu  öntest ve sontest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde, sontest lehine 

farklılık vardır (p<0.05). Bu bulgu; DBEEP’nın, öğretmenlerin TBS’den Sonuç 

Çıkarma  Becerisi kullanım düzeylerinde anlamlı bir artış sağladığını göstermektedir. 

Bu sonuç; DBEEP almanın, öğretmenlerin TBS’den “Sonuç Çıkarma Becerisi” 

kullanım düzeylerini, bu eğitimi almayanlara göre anlamlı düzeyde arttırdığı şeklinde 

yorumlanabilir. Bu durumda araştırmada ele alınan denence 2.1.7. destenlenmiştir. 
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3. DBEEP Eğitimine katılan deneme grubunun TBSB’ni kullanım düzeyleri 

sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan ortalamalarının 

karşılaştırılması ile ilgili bulgular. 

 

Araştırmada ele alınan 2.2. denence “DBEEP’na katılan deneme grubunun 

TBSB kullanma düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan 

ortalamaları arasında  (deneme grubu lehine) anlamlı düzeyde fark olacağı” 

yönündedir. Bu denenceyi test etmek için DBEEP uygulamalarından sonra deneme ve 

kontrol grubundaki öğretmenlerin  sontest puanları  karşılaştırılmıştır.  Bu denence, 

yedi alt denence halinde ayrı ayrı test edilmiştir. Tablo 4.17. ile tablo 4.24. arasındaki 

her bir denence ile ilgili deneme ve kontrol grubundaki öğretmenlerin (sontest) 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız gruplar t-testi sonuçları ve 

ortalamalarının karşılaştırılması verilmektedir. 

2.2. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBSB’ni kullanım düzeyleri sontest puan 

ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan ortalamaları arasında (deneme 

grubu lehine) anlamlı  fark vardır. 

Tablo 4.17. Deneme Ve Kontrol  Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Son Test  Puanlarının 
Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımsız Gruplar İçin  t-Testi Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 ss T P 

Temel Bilimsel 

Süreç Becerileri 

Toplam 

Deneme 34 200,85 8,09 

73,386 ,001 Kontrol 34 81,03 5,02 

(p<0.05) 
Analiz sonuçları değerlendirildiğinde (tablo 4.17 ) Denence 2.2.’yi sınamak 

amacıyla yapılan bağımsız t testi sonucunda deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  

sontest puan ortalaması Χ =200,85,  kontrol grubunun sontest puan ortalamasının ise 

Χ =81,03  olduğu gözlenmektedir. Karşılaştırma sonucu elde edilen t değeri 

73,386’dir ve 0.05 düzeyinde anlamlıdır. Bu durum, DBEEP alan deneme grubunun 

TBSB kullanma düzeylerinin, kontrol grubunun TBSB kullanma düzeylerinden daha 

yüksek olduğunu ifade etmektedir. Bu sonuca göre, DBEEP’nın deneme grubundaki 
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öğretmenlerin TBSB kullanma düzeylerini artırarak olumlu yönde etkilediği 

söylenebilir.  Bu nedenle araştırmada ele alınan denence 2.2. destenlenmiştir. 

 

2.2.1. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den gözlem becerilerini kullanım 

düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan ortalamaları 

arasında (deneme grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

Tablo 4.18. Deneme ve Kontrol  Gruplarının  OÖEÖTBSBKDÖ Gözlem Becerisi Alt 
Boyutu Sontest  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımsız Gruplar İçin  t-Testi 
Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 ss T P 

Gözlem 
Deneme 34 27,82 1,51 37,757 ,001 
Kontrol 34 13,00 1,72 

(p<0.05) 
 

Analiz sonuçları değerlendirildiğinde (tablo 4.18. ) Denence 3.1.’i sınamak 

amacıyla yapılan bağımsız t testi sonucunda deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ 

Gözlem Becerisi Alt Boyutu  sontest puan ortalamasının Χ =27,82,  kontrol grubunun 

sontest puan ortalamasının ise Χ =13,00  olduğu bulunmuştur. Karşılaştırma sonucu 

elde edilen t değeri 37,757’dır ve  0.05 düzeyinde anlamlıdır. Bu durum, DBEEP 

alan deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den Gözlem Becerisini kullanma 

düzeylerinin, kontrol grubundaki öğretmenlerden daha yüksek olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu sonuca göre, DBEEP’nın deneme grubundaki öğretmenlerin 

TBS’den Gözlem Becerisini kullanma düzeylerini artırarak olumlu yönde etkilediği 

söylenebilir.  Bu nedenle araştırmada ele alınan denence 2.2.1. destenlenmiştir. 

 

2.2.2. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den tahmin becerilerini kullanım 

düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan ortalamaları 

arasında deneme grubu lehine) anlamlı fark vardır. 
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Tablo 4.19. Deneme Ve Kontrol  Grubunun ÖÖEÖTBSBKDÖ Tahmin Becerisi Alt 
Boyutu Son Test  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımsız Gruplar İçin  t-Testi 
Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 ss T p 

Tahmin 
Deneme 34 28,03 1,80 40,499 ,001 
Kontrol 34 11,91 1,46 

(p<0.05) 
Analiz sonuçları değerlendirildiğinde (tablo 4.19) Denence 2.2.2.’i sınamak 

amacıyla yapılan bağımsız t testi sonucunda deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ 

Tahmin Becerisi Alt Boyutu  sontest puan ortalamasının Χ =28,03,  kontrol grubunun 

sontest puan ortalamasının ise Χ = 11,91 olduğu görülmektedir. Karşılaştırma 

sonucu elde edilen t değeri 40,499’dır ve  0.05 düzeyinde anlamlıdır. Bu durum, 

DBEEP alan deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den Tahmin Becerisini 

kullanma düzeylerinin, kontrol grubundaki öğretmenlerden daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bu sonuca göre, DBEEP’nın deneme grubundaki öğretmenlerin 

TBS’den Tahmin Becerisini kullanma düzeylerini olumlu yönde etkilediği 

söylenebilir.  Bu nedenle araştırmada ele alınan denence 2.2.2 destenlenmiştir. 

 

2.2.3. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den ölçme becerilerini kullanım 

düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan ortalamaları 

arasında (deney grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

Tablo 4.20. Deneme Ve Kontrol  Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Ölçüm Becerisi Alt 
Boyutu Sontest  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımsız Gruplar İçin  t-Testi 
Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 ss T p 

Ölçüm 
Deneme 34 32,29 1,45 48,714 ,001 
Kontrol 34 12,26 1,91 

(p<0.05) 
Analiz sonuçları değerlendirildiğinde (tablo 4.20.) Denence 3.1.’i sınamak 

amacıyla yapılan bağımsız t testi sonucunda deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ 

Ölçüm Becerisi Alt Boyutu  sontest puan ortalamasının Χ =32,29,  kontrol grubunun 

sontest puan ortalamasının ise Χ = 12,26 olduğu görülmektedir. Karşılaştırma 
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sonucu elde edilen t değeri 48,714’dır ve  0.05 düzeyinde anlamlıdır. Bu durum, 

DBEEP alan deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den Ölçüm Becerisini kullanma 

düzeylerinin, kontrol grubundaki öğretmenlerden daha yüksek olduğunu işaret 

etmektedir. Bu sonuca göre, DBEEP’nın deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den 

Ölçüm Becerisini kullanma düzeylerini olumlu yönde etkilediği yönünde 

yorumlanabilir. Bu nedenle araştırmada ele alınan denence 2.2.3. destenlenmiştir. 

 

2.2.4. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den deneme/deney becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan 

ortalamaları arasında (deneme grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

Tablo 4.21. Deneme Ve Kontrol  Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Deneme/Deney Becerisi 
Alt Boyutu Sontest  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımsız Gruplar İçin  t-
Testi Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 ss T p 

Deneme/Deney 
Deneme 34 28,53 1,38 50,938 ,001 
Kontrol 34 11,41 1,40 

(p<0.05) 
 

Analiz sonuçları değerlendirildiğinde (tablo 4.21.) Denence 3.1.’i sınamak 

amacıyla yapılan bağımsız t testi sonucunda deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ 

Deneme/Deney Becerisi Alt Boyutu  sontest puan ortalamasının Χ =28,53,  kontrol 

grubunun sontest puan ortalamasının ise Χ =11,41  olduğu görülmektedir. 

Karşılaştırma sonucu elde edilen t değeri ,50,938 ’dır ve  0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Bu durum, DBEEP alan deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den Deneme/Deney 

Becerisini kullanma düzeylerinin, kontrol grubundaki öğretmenlerden daha yüksek 

olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre, DBEEP’nın deneme grubundaki 

öğretmenlerin TBS’den Deneme/Deney Becerisini kullanma düzeylerini olumlu 

yönde etkilediği söylenebilir. Bu nedenle araştırmada ele alınan denence 2.2.4 

destenlenmiştir. 
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1.2.5. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den veri kaydetme becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan 

ortalamaları arasında (deney grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

Tablo 4.22.  Deneme Ve Kontrol  Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ Veri kaydetme Becerisi 
Alt Boyutu Son Test  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımsız Gruplar İçin  t-
Testi Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 ss T p 

 

Veri kaydetme 

Deneme 34 28,03 1,45 49,272 ,001 
Kontrol   34 9,91 1,45 

(p<0.05) 
Analiz sonuçları değerlendirildiğinde (tablo 4.22.) Denence 2.2.5.’i sınamak 

amacıyla yapılan bağımsız t testi sonucunda deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  

Veri kaydetme  Becerisi Alt Boyutu  sontest puan ortalamasının Χ =28,03,  kontrol 

grubunun sontest puan ortalamasının ise Χ =9,91olduğu görülmektedir. 

Karşılaştırma sonucu elde edilen t değeri 49,272 ’dır ve  0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Bu durum, DBEEP alan deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den Veri kaydetme 

Becerisini kullanma düzeylerinin, kontrol grubundaki öğretmenlerden daha yüksek 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu sonuca göre, DBEEP’nın deney grubundaki 

öğretmenlerin TBS’den Veri kaydetme Becerisini kullanma düzeylerini olumlu 

yönde etkilediği şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle araştırmada ele alınan denence 

2.2.5.  destenlenmiştir. 

 
2.2.6. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den iletişim becerilerini kullanım 

düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan ortalamaları 

arasında (deney grubu lehine) anlamlı fark vardır. 

Tablo 4.23. Deneme Ve Kontrol  Gruplarının OÖEÖTBSBKDÖ İletişim Becerisi Alt 
Boyutu Son Test  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımsız Gruplar İçin  t-Testi 
Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 ss T p 

 

İletişim 

Deneme 34 28,21 1,90 42,344 ,001 
Kontrol 34 11,53 1,28 

(p<0.05) 
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Analiz sonuçları değerlendirildiğinde (tablo 4.23) Denence 2.2.6.’i sınamak 

amacıyla yapılan bağımsız t testi sonucunda deneme grubunun ÖÖEÖTBSBKDÖ 

İletişim Becerisi Alt Boyutu  sontest puan ortalamasının Χ =28,21,  kontrol grubunun 

sontest puan ortalamasının ise Χ =11,53 olduğu gözlenmektedir. Karşılaştırma 

sonucu elde edilen t değeri 42,344  ’dır ve  0.05 düzeyinde anlamlıdır. Bu durum, 

DBEEP alan deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den İletişim Becerisini 

kullanma düzeylerinin, kontrol grubundaki öğretmenlerden daha yüksek olduğunu 

işaret etmektedir. Bu sonuca göre, DBEEP’nın deneme grubundaki öğretmenlerin 

TBS’den İletişim Becerisini kullanma düzeylerini olumlu yönde etkilediği 

söylenebilir.  Bu nedenle araştırmada ele alınan denence  2.2.6. destenlenmiştir. 

 

2.2.7. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den sonuç çıkarma becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kontrol grubunun sontest puan 

ortalamaları arasında (deney grubu lehine) anlamlı fark vardır. 
Tablo 4.24. Deneme Ve Kontrol  Grubunun ÖÖEÖTBSBKDÖ Sonuç Çıkarma  Becerisi Alt 
Boyutu Son Test  Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımsız Gruplar İçin  t-Testi 
Sonuçları 

 Gruplar n Χ
 ss T P 

Sonuç Çıkarma   
Deneme 34 27,94 1,86 43,034 ,001 
Kontrol        34    11,00 1,35 

(p<0.05) 
Analiz sonuçları değerlendirildiğinde (tablo 4.24.) Denence 2.2.7.’i sınamak 

amacıyla yapılan bağımsız t testi sonucunda deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ 

Sonuç Çıkarma  Becerisi Alt Boyutu  sontest puan ortalamasının Χ =27,94,  kontrol 

grubunun sontest puan ortalamasının ise Χ =11,00 olduğu görülmektedir. 

Karşılaştırma sonucu elde edilen t değeri 43,034  ’dır ve  0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Bu durum, DBEEP alan deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den Sonuç Çıkarma  

Becerisini kullanma düzeylerinin, kontrol grubundaki öğretmenlerden daha yüksek 

olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre, DBEEP’nın deney grubundaki 

öğretmenlerin TBS’den Sonuç Çıkarma  Becerisini kullanma düzeylerini olumlu 
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yönde etkilediği söylenebilir.  Bu nedenle araştırmada ele alınan denence 2.2.7. 

destenlenmiştir. 

 
4. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Etkisinin Kalıcılığı İle 

İlgili Bulgular 

Araştırmada ele alınan üçüncü denence; “Destekleyici Bilim Etkinlikleri 

Eğitim Programına katılan deneme grubunun, Temel Bilimsel Süreç becerilerini  

kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra verilen 

ölçümler arasında anlamlı bir fark olmayacağı” yönündedir. Yani verilen eğitimin 

deneme grubundaki öğretmenlerin TBSB  kullanım düzeyleri üzerinde sağladığı 

artışın kalıcı olacağı yönündedir. 

 

3.0. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Programı eğitimine katılan deneme grubunun 

TBSB  kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra 

verilen ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Tablo 4.25. Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  Son Test-Kalıcılık Testi Puanlarının 
Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin  t-Testi Sonuçları 

 Testler N Χ
 ss T p 

Temel Bilimsel 

Süreç 

Becerileri 

Sontest 34 200,85 8,09 

-1,856 ,072 Kalıcılık Testi 34 201,74 6,53 

(p>0.05) 

 Tablo 4.25. incelendiğinde deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ sontest 

puan ortalamaları Χ =200,85, kalıcılık testi puan ortalamaları Χ = 201,74, olarak 

hesaplanmıştır. Puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olup 

olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz sonucunda t değeri -1,856 olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; deneme grubundaki DBEEP alan öğretmenlerin 

TBSB  sontest ve kalıcılık testi puan ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı 

düzeyde bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Bu bulgu; DBEEP alan öğretmenlerin 

TBSB üzerinde kalıcı bir etki yarattığını, uygulamanın etkisinin kısmen artarak devam 
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ettiğini vurgulamaktadır. Bu sonuca göre; araştırmada ele alınan denence 3.0. 

destenlenmiştir. 

 

3.1. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den gözlem becerilerini kullanım 

düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra verilen ölçümler 

arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Tablo 4.26. Deneme Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Gözlem Becerisi Alt Boyutu Son Test-
Kalıcılık Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik   Bağımlı Gruplar İçin  t-Testi 
Sonuçları 

 Testler N Χ
 ss T p 

Gözlem 
Sontest 34 27,82 1,51 

-1,719 ,095 
Kalıcılık Testi 34 28,09 1,38 

(p>0.05) 

 Tablo 4.26. değerlendirildiğinde deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ 

Gözlem becerisi Alt Boyutu sontest puan ortalamaları Χ =27,82, kalıcılık testi puan 

ortalamaları Χ =28,09, olarak hesaplanmıştır. Puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda t değeri -1,719, olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; DBEEP alan 

deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’ den Gözlem Becerisi  Alt Boyutu sontest ve 

kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark yoktur (p>0.05). Bu 

bulgu; DBEEP alan öğretmenlerin TBS’ den Gözlem Becerisini kullanma düzeyleri 

üzerinde kalıcı bir etki yarattığını, uygulamanın etkisinin devam ettiği şeklinde 

yorumlanabilir. Bu sonuca göre; araştırmada ele alınan denence 3.2. destenlenmiştir. 

 

3.2. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den tahmin becerilerini kullanım 

düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden onhafta sonra verilen ölçümler 

arasında anlamlı bir fark yoktur. 
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Tablo 4.27. Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  Tahmin  Becerisi Alt Boyutu Son 
Test-Kalıcılık Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin  t-Testi 
Sonuçları 

 Testler N Χ
 ss T p 

Tahmin   
Sontest 34 28,03 1,80 

-2,925 ,006 
Kalıcılık Testi 34 28,44 1,33 

(p<0.05)   

 Tablo 4.27. incelendiğinde deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  Tahmin 

becerisi Alt Boyutu sontest puan ortalamaları Χ =28,03, kalıcılık testi puan 

ortalamaları Χ =28,44, olarak hesaplanmıştır. Puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda t değeri -2,925, olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; DBEEP alan 

deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den Tahmin Becerisi  sontest ve kalıcılık testi 

puan ortalamaları arasında kalıcılık testi lehine anlamlı düzeyde bir fark 

vardır(p<0.05). Bu bulgu; DBEEP alan öğretmenlerin TBS’den Tahmin Becerisini 

kullanma düzeyleri üzerinde kalıcı bir etki yarattığını, uygulamanın etkisinin artarak 

devam ettiğini göstermektedir. Bu sonuca göre; araştırmada ele alınan denence 3.2. 

red edilmiştir.  

 

3.3. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den ölçüm becerilerini kullanım 

düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra verilen ölçümler 

arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 4.28. Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  Ölçüm  Becerisi Alt Boyutu Son Test-
Kalıcılık Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin  t-Testi 
Sonuçları 

 Testler N Χ
 ss T p 

Ölçüm 
Sontest 34 32,29 1,45 

-2,429 ,021 
Kalıcılık Testi 34 32,71 1,14 

(p<0.05)  
 Tablo 4.28. incelendiğinde deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  Ölçüm 

Becerisi Alt Boyutu sontest puan ortalamaları Χ =32,29, kalıcılık testi puan 

ortalamaları ise Χ =32,71, olarak hesaplanmıştır. Puan ortalamaları arasında anlamlı 
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düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda t değeri -2,429, olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; DBEEP alan 

deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den Ölçüm Becerisi  sontest ve kalıcılık testi 

puan ortalamaları arasında kalıcılık testi lehine anlamlı düzeyde bir fark 

vardır(p<0.05). Bu bulgu; DBEEP alan öğretmenlerin TBS’den Ölçüm Becerisini 

kullanma düzeyleri üzerinde kalıcı bir etki yarattığını, uygulamanın etkisinin artarak 

devam ettiğini işaret etmektedir. Bu sonuca göre; araştırmada ele alınan denence 3.3. 

red edilmiştir.  

 

3.4. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den deneme/deney becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra verilen 

ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 
Tablo 4.29. Deneme Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  Deneme/Deneme  Becerisi Alt Boyutu 
Son Test-Kalıcılık Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin  t-
Testi Sonuçları 

 Testler n Χ
 ss T P 

 

Deneme/Deneme   
Sontest 34 28,53 1,38 

0,000 1,000 
Kalıcılık Testi 34 28,53 1,31 

(p>0.05) 
 Tablo 4.29. incelendiğinde deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ 

Deneme/Deneme  Becerisi Alt Boyutu sontest puan ortalamaları Χ =28,53, kalıcılık 

testi puan ortalamaları Χ =28,53, olarak hesaplanmıştır. Puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda t değeri 0,000, olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; DBEEP alan 

deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den Deneme/Deneme  Becerisi  sontest ve 

kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark yoktur (p>0.05). Bu 

bulgu; DBEEP alan öğretmenlerin TBS’den Deneme/Deneme  Becerisini kullanma 

düzeyleri üzerinde kalıcı bir etki yarattığını, uygulamanın etkisinin devam ettiğini 

göstermektedir. Bu sonuca göre; araştırmada ele alınan denence 3.4.  destenlenmiştir. 
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3.5. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den veri kaydetme becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden on hafta sonra verilen 

ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Tablo 4.30. Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  Veri Kaydetme Becerisi Alt Boyutu 
Son Test-Kalıcılık Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin  t-
Testi Sonuçları 

 Testler N Χ
 ss T P 

 

Veri Kaydetme 
Sontest 34 28,03 1,45 

1,304 ,201 
Kalıcılık Testi 34 27,88 1,47 

(p>0.05) 
 Tablo 4.30. incelendiğinde deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Veri 

Kaydetme Becerisi Alt Boyutu sontest puan ortalamaları Χ =28,03, kalıcılık testi puan 

ortalamaları Χ =27,88, olarak hesaplanmıştır. Puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda t değeri 1,304, olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; DBEEP alan 

deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den Veri Kaydetme Becerisi  sontest ve 

kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark yoktur (p>0.05). Bu 

bulguDBEEP alan öğretmenlerin TBS’den Veri Kaydetme Becerisini kullanma 

düzeyleri üzerinde kalıcı bir etki yarattığını, uygulamanın etkisinin devam ettiğini 

göstermektedir. Bu sonuca göre; araştırmada ele alınan denence 3.5. destenlenmiştir. 

3.6. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den iletişim becerilerini kullanım 

düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim bitiminden onhafta sonra verilen ölçümler 

arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 4.31.  Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  İletişim Becerisi Alt Boyutu Son Test-
Kalıcılık Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin  t-Testi 
Sonuçları 

 Testler N Χ
 ss T P 

İletişim 
Sontest 34 28,21 1,90 

,927 ,361 
Kalıcılık Testi 34 28,06 1,70 

(p>0.05) 
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 Tablo 4.31. incelendiğinde deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ İletişim 

Becerisi  Alt Boyutu sontest puan ortalamaları Χ =28,03, kalıcılık testi puan 

ortalamaları Χ =,28,06, olarak hesaplanmıştır. Puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda t değeri ,927, olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; DBEEP alan deney 

grubundaki öğretmenlerin TBS’den İletişim Becerisi  sontest ve kalıcılık testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark yoktur (p>0.05).  Bu bulgu; DBEEP 

alan öğretmenlerin TBS’den İletişim Becerisini kullanma düzeyleri üzerinde kalıcı bir 

etki yarattığını, uygulamanın etkisinin devam ettiği yönünde yorumlanabilir. Bu 

sonuca göre; araştırmada ele alınan denence 3.6.  destenlenmiştir. 

 

3.7. DBEEP’na katılan deneme grubunun TBS’den sonuç çıkarma becerilerini 

kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, eğitim  bitiminden on hafta sonra verilen 

ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 4.32. Deneme  Grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Sonuç Çıkarma Becerisi Alt Boyutu 
Son Test-Kalıcılık Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına Yönelik  Bağımlı Gruplar İçin  t-
Testi Sonuçları 

 Testler N Χ
 ss T P 

Sonuç Çıkarma 
Sontest 34 27,94 1,86 

-1,358 ,184 
Kalıcılık Testi 34 28,03 1,77 

(p>0.05) 
 Tablo 4.32. incelendiğinde deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ Sonuç 

Çıkarma Becrisi Alt Boyutu sontest puan ortalamaları Χ =27,94, kalıcılık testi puan 

ortalamaları Χ = 28,03 olarak hesaplanmıştır. Puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda t değeri, -1,358 , olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre; DBEEP alan 

deneme grubunun TBS’den Sonuç Çıkarma Becerisi  sontest ve kalıcılık testi puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark yoktur (p>0.05).  Bu bulgu; DBEEP 

alan öğretmenlerin TBS’den Sonuç Çıkarma Becerisini kullanma düzeyleri üzerinde 

kalıcı bir etki yarattığını, uygulamanın etkisinin devam ettiğini işaret etmektedir. Bu 

sonuca göre; araştırmada ele alınan denence  3.7. destenlenmiştir. 
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BÖLÜM V. 
 

TARTIŞMA VE YORUM 

 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular tartışılmıştır. Bulguların 

tartışılması ve yorumlanması, denencelerin sırası dikkate alınarak yapılmıştır. 

 

I. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Etkililiği: 

 

DBEEP’nın etkililiğini belirlemek amacıyla denence 1-2’de deneme ve 

kontrol gruplarının (öntest sontest) puan ortalamaları, denence 3’de deneme grubu 

öğretmenlerinin (sontest ve kalıcılık testi) puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Bu 

denencelere bağlı olarak yedi alt denencede, DBEEP’nın öğretmenlerin “Gözlem, 

Tahmin, Ölçüm, Veri Kaydetme, Deneme/Deney, İletişim, Sonuç Çıkarma”, 

becerilerinden oluşan Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeylerine 

etkisi sınanmıştır. Araştırma bulguları; denence, 1,2 ve alt denencelerini 

desteklemektedir. 3., denencenin 0,1,4,5,6,7., denencelerini desteklemekte, 3.2, 3.3., 

denencelerini red etmektedir. 

 

I.I. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Öğretmenlerin Temel 

Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeylerine Etkisi   

 

DBEEP’nın Öğretmenlerin TBSB Kullanma Düzeylerini etkileyeceği,  

deneme grubundaki okulöncesi öğretmenlerin TBSB’ni kullanım düzeyleri öntest-

sontest puan ortalamaları  arasında anlamlı fark olacağı belirtilmiştir(denence 2 ve 

alt denenceleri). Ayrıca “DBEEP’ alan deneme grubundaki öğretmenlerin TBSB 

kullanım düzeyleri puan ortalamalarının, kontrol grubundaki öğretmenlerin puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşması beklenmiştir.   
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Deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ  (toplam) öntest puan ortalamaları  

(79,65) ile  sontest puan ortalamaları (200,85) arasında anlamlı bir fark(p<0.05) 

vardır. TBSB  Kullanma Düzeyi açısından deneme ve kontrol grubunun öntest puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0.05). Ancak OÖEÖTBSBKDÖ 

(toplam) puan ortalamaları karşılaştırıldığında deneme grubunun sontest puan 

ortalamalarının,(200,85), kontrol grubunun sontest puan ortalamalarından (81,03) 

yüksek olduğu görülmüştür. Bu iki ortalama arasındaki fark  (p<0.05) düzeyinde 

anlamlıdır. Buna göre, DBEEP’nın öğretmenlerin TBSB Kullanma Düzeyleri 

üzerinde  etkili olduğu söylenebilir. 

Araştırmada DBEEP ile; okulöncesi eğitim öğretmenlerinin eğitim ortamında 

TBSB’ni yüksek düzeyde kullanabileceklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre; Öğretmenler DBEEP ile TBSB eğitim 

ortamında daha yüksek düzeyde kullanabilmektedir. 

Okulöncesi dönemden itibaren çocuklara TBSB’nin kazandırılmasının 

gerekliliğinden yola çıkılarak ülkeler, erken çocukluk dönemine yönelik bir çok 

bilim programı geliştirmiştir. Örneğin; ECHOS (2014); Preps© (Gelman  and 

Brenneman,2004); SAPA (COEHP, 2013); SCIS (COEHP, 2013); S.E.E.D (COEHP, 

2013); Science Lab (Dykerhoff and Menrad, 2006), STEM (Beering, 2007); MTP-

M-S(Bell, 2014); 3-STEMS(Truscott, 2014); ScienceStart(French, 2004);gibi. 

 Bu programlar çocukların, bilimsel düşünme, bilimsel araştırma yapma 

kısaca bilimsel okuryazar olabilmeleri için gerekli olan “temel bilimsel süreç 

becerilerini kazanabilmeleri” amacıyla hazırlanmıştır. Bu programların odak noktası, 

programı uygulayacak olan öğretmenlerin TBSB eğitim ortamında nasıl 

uygulanacağına dair “eğitim alarak desteklenmeleridir”. Programlarda öğretmenin 

rolü, eğitim ortamında öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kazandırmaya yönelik 

çok sayıda etkinlik düzenlemektir. Bu programlarda öğretmenler için, bilimsel 

becerilerin nasıl kazandırılacağını açıklayan, içerisinde hedef davranışları belirtilen, 

deneylerde hangi malzemelerin kullanacağını içeren ve yapılan çalışmaların 

değerlendirilmesini gösteren kullanma kılavuzları hazırlanmıştır. Programlar 
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öğretmenlerin kendi bilgi ve tecrübeleri dahilin de bilimi etkili bir biçimde 

öğretmeleri için güven sağlayıcı özelliktedir. Öğretmenlerin özel roller üstlenip 

öğrencilerinin bilimi öğrenmelerinde yol gösterici stratejiler kullanmaları desteklenir. 

Görüldüğü gibi ülkeler, TBSB okulöncesi eğitimden itibaren kazandırılması için 

program hazırlarken, programın etkin kullanılması için öğretmenlerin eğitilmesi ve 

sürekli desteklenmesini sağlamaktadır. Dolayısı İle bu desteği alan  öğretmenler 

TBSB eğitim ortamında yüksek düzeyde kullanabilme becerisini de kazanmaktadır.  

American Association For The Advancement Of Science (AAAS) Project -

2061 Kapsamında, Ulusal Bilim Eğitimi Standartları geliştirilmiştir(NRC,1999). 

Ulusal Araştırma Konseyi NRC(National Research Coincil), Ulusal Matematik 

Öğretmenleri Birliği NCTM(National Council of Teachers of Mathematics) ve 

Ulusal Genç Çocukların Eğitimi Birliği NAE (National Association for the 

Education of Young Children) ortaklaşa olarak  “Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin 

Bu Standartları Kullanmaları İçin Bilim Ve Matematik Eğitiminde Mesleki 

Gelişimlerini” desteklemek amacıyla “Trainer Of Modules” konulu bir çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışma iyi öğretmen deneyimleri ile çocuklara odaklanılmış 

matematik ve bilim öğretiminde etkili bir gelişme sağlamıştır(Copley and Padron, 

1999). AAAS- Project 2061 Kapsamında yapılan diğer bir araştırmada, Okulöncesi 

Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimleri İçin,  “Problem Solving For The Young 

Child” konulu bir dizi çalışma yapmıştır. Çalışma kapsamında  Matematik ve Bilim 

üzerine hizmet öncesi Okulöncesi Eğitim öğretmenlerine (mezun olmuş ancak 

herhangi bir kurs, hizmet içi eğitim vb almamış olan öğretmenler), rehberlik 

programı uygulanmıştır. Çalışma sonundaki değerlendirmeler son derece olumlu 

olmuştur. Bu çalışmanın mesleki gelişim için öğretmenleri isteklendirdiği ve 

yorumlarına bunu yansıttıkları görülmüştür(Copley and Padron, 1999). Ayrıca 

Okulöncesi Eğitim öğretmenlerinin matematik ve bilim konularında mesleki 

gelişimlerini desteklemek amacıyla AAAS-Project 2061,  çalışma gruplarından 

oluşan 4 farklı araştırma daha yapmıştır.  Bu 4 farklı çalışma grubuna katılan 

öğretmenlerin başarıları, bireysel ve gruba özgü olmuştur. Katılımcı öğretmenler 

daha önce lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmalarına rağmen erken 
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çocuklukta matematik ve bilim ile ilgili daha profesyonel bir bakış açısı 

geliştirdiklerini ve öğretim şekillerinin olumlu yönde değiştiğini belirtmişlerdir. 

Eleştirel tartışmalar, okumalar, kişisel deneyimlerin paylaşılması, çocuk ve öğretmen 

etkileşimleri üzerine yeni bir bakış açısı kazandırdığını ve artık daha farklı bir 

öğretmen olduklarını ifade etmişlerdir(Copley and Padron, 1999).  

Yine AAAS-Proje 2061 kapsamında Erken çocukluk öğretmenlerinin 

matematik ve bilim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla  İşbirlikli Koçluk 

Projesi/Programı, “Collaborative Coaching Project” oluşturulmuştur. Bu program 

uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçları; erken çocukluk öğretmenlerinin 

mesleki gelişimlerinde yalnızca matematik ve bilim becerilerini öğretme ve öğrenme 

ile ilgili içerik bilgilerini öğretme süreci ile ilgili değil, aynı zamanda bu içerik 

alanlarında kavram becerilerini öğretme ile ilgili hünerlerinin de ele alınması 

gerektiğini ortaya koymuştur. Hizmet Öncesi Öğretmenler İle Hizmette Olan 

Öğretmenlerin Yararına olan bir program olmuştur(Copley and Padron, 1999). 

Tüm bu araştırmaların odak noktası okulöncesi eğitim lisans derecesine sahip 

olup mesleğe başladıktan sonra farklı hizmet içi eğitim program/yaklaşım ve destek 

eğitim programlarıyla onların nitelikli birer öğretmen olarak hizmet vermeye devam 

etmesidir. Proje sonuçları; araştırmaya katılan öğretmenlerin niteliklerinin arttığı,  

bilim eğitimi verme de kendini daha rahat hissettikleri, bilim eğitimini sınıflarında 

daha fazla uygulamaya başladıkları ve dolayısı ile öğrencilerinin de bilim eğitimine 

karşı meraklarını artırarak motivasyonlarını sağladıklarını göstermektedir. 

Okulöncesi öğretmenlerinin sınıflarında nitelikli bilim eğitimi vermeye başlaması 

bilim eğitiminin temelini oluşturan TBSB’ni de yüksek düzeyde kullanmaya 

başladıkları şeklinde yorumlanabilir.  

Yukarıdaki araştırmaların sonuçları; bu araştırma bulguları ile benzerlik 

göstermektedir. Deneme grubundaki öğretmenler DBEEP ile gereken desteği 

aldıklarında, TBSB eğitim ortamında daha yüksek düzeyde kullanabilmişlerdir. 

Eğitim programının uygulanma sürecinde öğretmenlerin önce, araştırmacı tarafından 

hazırlanan iyi örnek uygulamalarını izlemeleri sağlanmıştır. Ardından kendi 
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öğrencileri ile benzer etkinlikleri uygulamaları yapmaları istenmişitir. Daha sonra bu 

uygulamaları oturumlarda sunmaları, sunulan uygulamlardaki eksiklikleri 

farketmeleri, katkı koymaları desteklenmiştir (DBEEP kapsamında araştırmacı 

tarafından hazırlanan iyi örnek uygulamaları eklerde(ek:16,17,18,19,20) 

sunulmuştur).  Böylece öğretmenlerin TBSB’nin eğitim ortamında kullanılmasına 

yönelik çok sayıda örnek görmelerine ve grup içinde yüksek düzeyde etkleşim içinde 

bulunmalarına olanak sağlanmıştır. Deneme grubundaki öğretmenlerin sontest puan 

ortalamalarındaki anlamlı fark, bu uygulamaların kazandırdığı deneyimlerin 

öğretmenlerin TBSB yüksek düzeyde eğitim ortamında kullanabildiklerini 

doğrulamaktadır. 

NRC’nin 1996 yılında AAAS-Proje 2061 kapsamında geliştirdiği ve yukarıda 

sözü edilen araştırmaların yapıldığı bu standartlar, 2009 yılından beri revize 

edilmektedir. Ve 2013’de Gelecek Nesil Bilim Standartları NGSS(Next Generation 

Science Standarts) okulöncesi eğitimden lise sona kadar olan dönemi kapsayacak 

şekilde yeniden yayınlanmıştır, ayrıca bu standartlar ışığında bilim içerik konuları da 

NRC(1996), ve NGSS(2013), belirlenmiştir. Ülkemizde ise henüz “okulöncesi 

eğitimi kapsayan” bilim standartları yoktur(Büyüktaşkapu, 2010). MEB(2013), 

Okulöncesi eğitim programı kapsamında yer alan kazanım ve göstergeler TBSB 

ilişkilendirilebilir, ancak yeterli olmadığı gözlenmektdir (tablo, 5) ve mevcut 

okulöncesi eğitim programında(MEB, 2013), böyle belirlenmiş bilim içerik alanları 

mevcut değildir. Öğretmenler belirli bir plan dahilinde olmadan kendi seçimlerine 

göre karışık olarak içerik konusu belirlemektedir. Ve öğretmenler, belirledikleri 

içerik konuları ile ilgili öğrencilerinin uzun soluklu araştırmalar yapabileceği 

etkinlikleri yeterli oranda planlamamaktadır. Mevcut okulöncesi eğitim 

programında(MEB, 2013), konular amaç değil araçtır. NRC’nin  AAAS-Proje 

2061(1996) kapsamında belirlediği içerik konuları çocukların bilimi öğrenebilmeleri, 

TBSB yaparak yaşayarak kullanabilmeleri için amaç değil araçtır. Bu bağlamda 

NRC(1996) tarafından içerik konularının, farklı bilim alanlarına göre ayrıntılı olarak 

belirlenmiş olması ve standartlarla ilişkilendirilerek öğretmenlerin eğitim ortamında 

nasıl bir uygulama yapacağına yönelik kılavuz kaynakların hazırlanmış olması, 
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sürekli okulöncesi eğitim öğretmenleri için bilim öğretme ile ilgili mesleki gelişim 

programları düzenlemesi, öğretmenlere ihtiyaçları olan desteği sağlamaktadır. 

Aşağıda sözü edilen tüm araştırma ve bu araştırmada ele alınan programlar NRC, 

(1999), standartlara dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısı ile ABD’nin PISA 

ve TIMMS sınavlarındaki fen başarısı bunu doğrulamaktadır. NRC’nin bilim 

standartları dünyadaki bir çok ülke tarafından kullanılmaktadır. Ancak kendi bilim 

standartlarını oluşturan ülkelere Fransa örnek verilebilir. Fransa’ da  bu standartlara 

dayalı olarak erken çocukluk dönemi için bilim programı “Pavilhão do 

Conhecimento-Ciência Vivai” oluşturulmuştur(Pavilhão do Conhecimento-Ciência 

Vivai, 2005). 

Greenfield ve diğ.(2009), çocuklarla okulöncesinde bilime hazır buluşluğun 

iyileştirilmesi için programa dair gündem oluşturmak konulu bir çalışma 

yapmışlardır. Çalışma okulöncesinde bilimin önemine odaklanmaktadır. Okulöncesi 

eğitim sınıflarında nitelikli bilim etkinliklerini çevreleyen önemli aktivitelerin; devlet 

standartları, bilim etkinliklerini içeren müfredat Ve en iyi uygulamaları içeren geniş 

bir literatür olduğu vurgulanmıştır. Ancak çok az ampirik araştırmanın bu 

uygulamaların etkisine odaklandığı da eksiklik olarak dile getirilmiştir. Bu durum 

araştırmanın amacını oluşturmuş ve keşfedilmemiş bu program uygulamalarının 

etkisini araştırmak için bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında; 

okulöncesi öğretmenlerinin bilim öğretmedeki sahip olduğu güçlüklerin olası iki 

engelinin zaman yönetimi ve bilim ile ilgili düşük benlik algısı olduğu ortaya 

konmuştur. Daha sonra ise; yukarıdaki sonuçları iyileştirme amacı ile, bilim 

aktiviteleri çerçevesindeki diğer etki alanlarını entegre etmek için tasarlanmış bir 

program önerilmiştir. Sonuç olarak okulöncesi sınıflarında bilim eğitimi 

uygulamalarında, erken çocukluk sınıf uygulamalarının ve çocukların sonuçlarının 

iyileştirilmesinde potansiyel olarak oynayabilecek kritik rolün öğretmenlerin bilime 

odaklanması gerektiği vurgulanmıştır (Greenfield ve diğ, 2009). 

MTP-M/S (My Teaching Partner-Mathematics/Science)  Programı erken okul 

başarısızlığı ve bu çocukların öğretmenlerine rehberlik ederek, risk altındaki 

çocukların ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla oluşturulmuştur. Anaokulunda 



249 
 
 
 
matematik ve bilim için bir yıllık müfredat; öğrencilerin derin bilgi ve becerilerini 

geliştirmek için bir iskele görevi görüp, zengin bilişsel zorluklar sağlayarak araştırma 

aktivitelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Her aktivite farklılaştırılmış öğretim 

ve uzantıları için öğretim ipuçları ve öğrencileri ile birlikte yüksek kalitede bir veya 

daha fazla sayıda kısa video gösterileri, yüksek verimli öğretmenlik 

uygulamasını(içeriği zengin web tabanlı öğretim destekleri, öğretmenlerin 

hazırlıkları sırasında kolay ulaşım sağlaması için müfredat içerikli uygulamaların 

evde ve okulda gün boyunca erişilebilirliği) kapsar (http://myteachingpartner.net). 

MTP-M/S programının etkililiğine yönelik 2009-2010 randomize çalışmanın 

analizleri, yüksek verimli öğretmenlik uygulamasının kalitesini ve öğretmenlerin 

öğrencilerinin Matematik ve Bilim öğrenmelerini teşvik ettiği, hem de müfredat ve 

öğretim etkinliklerinin olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir(Kinzie,2014). 

Katz(2010), STEM(Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi 

üzerinde  proje yaklaşımın potansiyel katkılarını  ortaya koymak amacıyla, toplarla 

ilgili bir proje yürütmüştür. Katz, okulöncesi dönem çocuklarının “toplarla” ilgili 

yaptığı bir projeyi örneklendirerek, proje yaklaşımının STEM programı ile ilişkisini 

vurgulamış ve proje yaklaşımı ile STEM eğitimi verilebileceğini, Proje yaklaşımı 

uygulamalarında çocukların TBSB’nin kullanımını teşvik edilebileceği bu sayede 

bilim eğitimi verilebileceğine işaret etmiştir. Benzer şekilde,  Şahin ve diğerleri 

(2011), yaptıkları çalışma sonunda proje tabanlı eğitim uygulamalarının okulöncesi 

eğitim öğrencilerinin temel bilimsel süreçleri kullanma becerilerinde anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Sözü edilen çalışma bulguları, bu araştırma bulguları ile benzerlik 

göstermektedir. DBEEP uygulamalarında  benzer şekilde araştırmacı tarafından 4-5 

yaş çocukları ile uygulanmış “şişe, kök, kağıt, poşet” Konularını içeren projeler foto 

ve videolar aracılığı ile öğretmenlerle paylaşılarak, Öğretmenlerin proje yaklaşımı 

çerçevesinde TBSB’nin kullanımını uygulama örnekleri üzerinde detaylı olarak 

incelemeleri desteklenmiştir. Bu doğrultuda öğretmenlerin eğitim ortamında TBSB 

kullanımları pekiştirilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, DBEEP 

kapsamında yapılan bu uygulamaların, öğretmenlerin TBSB kullanma düzeyleri 

üzerinde etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

http://myteachingpartner.net/
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Chalufour(2010), okulöncesi eğitim öğretmenlerinin bilim öğrenme ve 

öğretmeleri üzerine bir çalışma yapmıştır. Mesleki gelişim programı olarak FSL 

(Foundations Of Science Literacy) uygulanmıştır. Bu çalışma ile, “bilim öğrenme ve 

öğretmede öğretmenlerin güvenini desteklemek” amaçlanmıştır. Sorgulamaya dayalı 

bilim tabanlı bir müfredat uygulanmıştır. FSL’ nin etkisi, sınıfta bilim öğrenme ve 

öğretmenin gözlenmesi, bilim eğitimi ve çevre değerlendirme ölçeği kullanılarak 

hem deney hem kontrol gruplarına uygulanarak  veriler toplanmıştır. FSL’ye katılan 

deney grubundaki okulöncesi öğretmenleri araştırma tabanlı bilim deneyimleri 

sunmak ve kolaylaştırmak için yeteneklerinde istatistiksel olarak anlamlı kazançlar 

elde edilmiştir.  

Pianta, Laparo and Hamre,(2008) Bilimsel Okuryazarlığın Temelleri 

Programı FSL(Foundation Science Literac)’nin etkisini belirlemek için Randömize 

kontrollü bir çalışma daha yapılmıştır.  Öğretmen ve çocuk üzerindeki FSL‘nin etkisi 

araştırılmıştır. Bu çalışma bir eğitim yılını kapsayacak şekilde deneme ve kontrol 

grupları ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler ile ilgili sonuçlar; Teacher Performance 

Tasks (TPTs), ölçeği kullanılarak elde edilmiştir ve  FSL’ye katılan öğretmenlerin, 

kontrol grubundaki öğretmenlere göre anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları 

görülmüştür. Öğretmenlerin  bilim öğretme pratikleri  ile ilgili bilgi ve yeteneklerinin  

iyileştiğini göstermiştir.  Bilim öğretim kalitesi ve bilim öğrenme ortamı ile ilgili 

sonuçlar;  Science Teaching and Environment Rating Scale (STERS) ölçeği 

kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular, öğretmenler açısından FSL programının; 

“bilim öğretme kalitesini ve bilim öğrenme ortamını iyileştirdiğini” göstermiştir. 

Hoisington(2010), Bilimsel Okuryazarlığın Temelleri  “FSL” projesi ile 

“okulöncesi sınıflarında bilimsel araştırmanın olası yollarını” içeren bir çalışma 

yapmıştır. Bilim öğretmenlik uygulaması dört farklı alanda araştırma için “sınıf 

ortamı hazırlama ve çocuklara anlamlı yardım rutinlerinin kurulması, açık 

deneyimlerle çocuğun araştırmasının kolaylaştırılması, araştırmaların çocuk odaklı 

olarak kolaylaştırılması, temsil ve konuşma yoluyla çocukların düşüncelerinin 

desteklenmesini” içermiştir. Projede bu 4 farklı alanda öğretmenlerin öğrencileri ile 

“su” konusundaki uygulamaları ele alınarak yapılmıştır. Çalışmaya katılan 
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öğretmenler “suyu keşfetmek” ile ilgili yukarıdaki 4 alanda öğrencilerin “gözlem, 

tahmin, ölçüm, deneme, ve sonuç çıkarma bilimsel süreç becerilerini 

kullanmalarını” teşvik etmiştir. Açık uçlu materyaller kullanılarak etkinlik 

yürütülmüştür. Sonuç olarak; çalışmaya katılan “okulöncesi eğitim öğretmenleri 

mesleki gelişimleri kapsamında bilim öğretmek için gereken destekleri aldığında 

başarılı olunabildiklerini” göstermişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, bu 

araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Deneme grubundaki öğretmenler DBEEP 

kapsamında TBSB’ni kullanmak ile ilgili yeterli desteği aldıklarında başarılı 

olduklarını göstermişlerdir. Deneme grubundaki öğretmenlerin TBSB kullanma 

düzeyleri sontest puan ortalamalarındaki anlamlı (p<0.05) fark, deneme grubundaki 

öğretmenlerin, TBSB’nin tümünü yüksek düzeyde eğitim ortamında 

kullanabildiklerini doğrulamaktadır.  

Zan ve Geiken tarafından(2010) okulöncesi dönemde fizik, bilim,  

mühendislik öğretimi için “Ramps and Pathways” çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Gelişimsel olarak uygun, çocuklarla fiziksel dünyanın nasıl işlediğini anlamaya katkı 

sağlayan bir çalışma yapılmıştır.  Ramps and Pathways ile ilgili öğretmenlerle 

yapılan çalışma sonunda; katılımcı öğretmenlerden aşağıdaki geri dönütler alınmıştır. 

Öğretmenler kendi sınıflarında bilim öğretimi için rampalar kullanma konusunda 

güçlü geri bildirimlerde bulunmuşlardır. Öğretmenlerden; “kendimi bir bilim adamı 

olarak hiç düşünmemiştim, ama şimdi Ramps and Pathways projesi aracılığı ile ben 

bu bilim yaklaşımını tamamen öğrendim,  Bilim öğretmek için korkuyordum, 

şimdiyse her gün gerçekten bilim yapabilirim, Bilim hakkında çok az şey 

düşünürdüm, ama şimdi çocuklarla bilim odasında çok zaman geçiriyorum…vb”. 

geri bildirimde bulundukları ifade edilmektedir. Ayrıca katılımcı öğretmenler, 

Ramps and Pathways uygulamalarının sınıflarındaki davranış sorunlarını azalttığını 

ifade etmişlerdir. Bu bulgular doğrultusunda, Ramps and Pathways aktiviteleri 

NAEYC tarafından desteklenmektedir. Her yıl birçok öğretmenin katılımı ile 

gerçekleşen eğitimlerle hem öğretmenler hem de çocuklar için eğlenceli ve iyi bilim 

uygulamaları olarak adlandırılarak devam etmektedir. Ramps and Pathways 

aktiviteleri tüm TBSB kullanımı ile gerçekleştirilmektedir. Öğretmenler, 
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öğrencilerinin bu becerileri nasıl kullanabileceklerine yönelik önce eğitim almakta, 

daha sonra kendi sınıflarında öğrencileri ile bunu uygulamaktadırlar. Çalışma 

sonuçları, bu araştırma bulguları ile tutarlılık göstermektedir. Araştırmada deneme 

grubundaki öğretmenlerin TBSB kullanma düzeyleri öntest sontest puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) fark göstermeleri, DBEEP’nın deneme 

grubundaki öğretmenlerin TBSB eğtim ortamında kullanma düzeylerini artırdığını 

doğrulamaktadır.  

ECHOS (Early Chilhood Hands-On Science) interaktif uygulamalı erken 

çocukluk bilim programıdır. Programının genel amacı, bütün çocukların okula hazır 

bulunuşluklarının artırılması için bir etki alanı olarak bilimsel araştırma ile, çok 

küçük çocukların “üst düzey düşünme becerileri ile ilgili temel bilim kavramlarını ve 

temel bilimsel süreç becerilerini” öğrenebileceğini göstermektir. ECHOS ile ilgili 

yarı deneysel bir çalışma yapılmıştır. ECHOS model programının etkililiğini 

incelemek amacıyla Miami-Date Country’de 30 Heat Start Mekezi ile 2010 yılında 

yürütülmüştür. Özet olarak çalışma bulguları; ECHOS eğitimi alan öğretmenlerin 

bilim çalışmalarında kendilerini daha rahat hissettikleri, okulöncesi çocukların 

bilimden nasıl yararlanabileceğine yönelik daha olumlu tutum ve inançlarının 

oluştuğu, ECHOS sınıflarında çocukların okulöncesi bilim çalışmaları ile ilgili 

doğrudan değerlendirmelerde anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar aldıkları, 

ECHOS sınıflarında hem çocukların hem öğretmenlerin ECHOS eğitimi almayan 

Non-ECHOS sınıflarına göre bilim ile ilgili davranışlarının anlamlı düzeyde daha 

yüksek seviyeye ulaştığı bulunmuştur (ECHOS, 2014). 

Pavilhão do Conhecimento-Ciência Vivai projesi kapsamında 2005’de 

Lizbon da Anaokullarında bilim öğretimini içeren bir çalışma yapılmıştır. Çalışmaya 

farklı background’lara sahip 80 ilköğretim ve okulöncesi eğitim öğretmeni 

katılmıştır. Çalışmada öncelikle öğretmenlerin;  “gözlem yapma, soru sorma, hipotez 

kurma, planlama, veri kaydı,”, gibi bilimsel süreç becerilerini kullanmaları ve 

öğrencilerinin cevaplara ulaşmalarında yeteneklerini geliştirmeleri amaçlı 

deneyimler planlanmasının önemine odaklanarak uygulamalar yapılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen bulgular; çalışma başlamadan önce, öğretmenlerin çok azının 
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çocuklarla birlikte bilim aktivitesi geliştirdiği, Öğretmenlerin uygulamalar sırasında 

çocuklara kavramları yanlış öğretmekten korktuğu için bilimsel aktiviteler 

planlamakta çekimser kaldıkları, bu nedenle çoğu öğretmenin bunun yerine kitap 

okumayı tercih ettiği, Çoğu öğretmenin bilim içerik ve bilimsel bilgi eksiğinin 

olduğu” tespit edilmiştir. Çalışma sonunda ise öğretmenlerin iyi uygulamalarla 

desteklendiğinde, öğrencilerine bilimsel süreç becerilerini kazandıracak şekilde bilim 

eğitimi verebildikleri görülmüştür (Pavilhão do Conhecimento-Ciência Vivai, 2005). 

Okul öncesi bilim eğitiminde etkililiği dünyaca kanıtlanmış olan ScienceStart 

programında öğretmenler gün içindeki öğrenme döngüsünde çocukların “tahmin, 

gözlem, veri kaydı, dili kullanarak ifade etme” gibi bilimsel süreç becerilerini 

kullanmalarını destekleyecek etkinlikler düzenlemektedir. Ve ScienceStart 

programında öncelikle öğretmenler bu becerilerin sınıf ortamına taşınması hususunda 

eğitim almaktadırlar. Araştırmada deneme grubuna uygulanan DBEEP’da da 

öğretmenlerin günlük akış içindeki bütün etkinlik zamanları için TBSB içeren 

uygulamalar yapmaları desteklenmiştir. Deneme grubundaki öğretmenlerin, TBSB 

günlük akış içindeki tüm etkinliklerde kullanma pratikliği kazanmalarının, onların 

eğitim ortamında TBSB daha yüksek oranda kullanmalarını etkilediği söylenebilir. 

Son testtler lehine elde edilen bulgular bu durumu desteklemektedir. 

Shillady, (2013)’e göre, Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin tek bir malzeme 

ile bir araştırma veya deney yapıldığını gösterme gibi ciddi sınırlamaları vardır. Oysa 

çocuklar bu tür bir etkinlikte aktif bilimsel araştırma yapma, gözlem yapma, bilgi 

toplama, deneyimlerini karşılaştırma, elde ettiği verileri kaydetme, elde ettiği 

fikirlerle sonuç çıkararak yeni açıklamalarda bulunma gibi “temel bilimsel süreç 

becerilerini birlikte kullanmaktan” mahrum bırakılır. Çocukların fiziksel hayat, 

toprak ve diğer bilimlere odaklanan uzun dönemli araştırmalar sonucun da “temel 

bilimsel süreç becerilerini kullanarak” bilimi en iyi şekilde öğrenmeleri mümkündür. 

Böylece çocukların okuma yazma becerileri, sosyal becerileri ve matematik 

becerileri de gelişecektir.  Tüm bunların gerçekleşmesi ise öğretmenlerin gelişimsel 

olarak uygun uzun dönemli araştırma etkinliklerini öğrencilerinin “tüm temel 
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bilimsel süreç becerilerini” kullanacağı şekilde eğitim ortamına getirmesi ile 

mümkün olabilir.  

İnan(2010) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının  Bilimsel Süreç Becerilerine 

İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin  İrdelenmesi amacıyla, 33 

okulöncesi eğitim öğretmen adayı ile yaptığı çalışması sonunda; Çalışmaya katılan 

öğretmen adayları Bilimsel Süreç Becerilerini resmetme çalışmasında %40 oranında 

genel başarı göstermiştir. Veri toplama/kaydetme, kategori oluşturma/sınıflandırma 

ve tahmin becerisini kullananlar ise %40’ın altında olduğu görülmüştür.   

Sonuç olarak, Kefi ve Çeliköz(2014); Kefi ve diğ.,(2013); İnan(2011); 

İnan(2010), Ayvacı(2010), Öztürk-Yılmaztekin ve Tantekin- Erden(2011),  

yaptıkları araştırmalarda okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB’nin hepsini  düşük 

düzeyde kullandıklarını ortaya koymuşlardır.        

Yukarıdaki araştırma bulguları bu araştırmadan elde edilen bulgular ile 

tutarlılık göstermektedir. Kontrol grubunda ki öğretmenlerin TBS’den “tahmin, 

gözlem, ölçüm, veri kaydı, iletişim, deneme/deney, sonuç çıkarma” becerilerini  

Kullanma düzeyleri sontest puan ortalamaları, deney grubunun sontest puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde düşüktür.  Bu sonuç, Kontrol grubundaki 

öğretmenlerin mevcut uygulamalarını sürdürdüğü şeklinde yorumlanabilir. Buna 

karşılık deneme grubundaki öğretmenlerin TBSB kullanma düzeyleri, öntest-sontest 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde(sontest lehine) farklılık olması, buna 

bağlı olarak deneme grubunun sontest puan ortalamalarının kontrol grubunun sontest 

puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklı olması, DBEEP’nın deneme 

grubundaki öğretmenlerin “eğitim ortamında TBSB’ni kullanma düzeylerini olumlu 

yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. 

 

I. I.I. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Öğretmenlerin Temel 

Bilimsel Süreçlerden “Gözlem”  Becerisini Kullanma Düzeylerine Etkisi   

Deneme grubundaki öğretmenlerin OÖEÖTBSBKDÖ Gözlem Becerisi Alt 

Boyutu  öntest puan ortalamaları (12,68)  ile  sontest puan ortalamaları (27,82) 
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arasında anlamlı bir fark(p<0.05)vardır. TBS’den Gözlem  Becerisini Kullanma 

Düzeyi açısından deneme ve kontrol grubundaki öğretmenlerin öntest puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0.05). Ancak OÖEÖTBSBKDÖ 

Gözlem Becerisi Alt Boyutu  puan ortalamaları karşılaştırıldığında deneme 

grubundaki öğretmenlerin sontest puan ortalamalarının (27,82), kontrol grubundaki 

öğretmenlerin sontest puan ortalamalarından(13,00) anlamlı düzeyde (p<0.05) 

yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu; DBEEP’nın öğretmenlerin TBS’den Gözlem 

Becerisi kullanım düzeylerinde anlamlı bir artış sağladığını ifade etmektedir.  

Gözlem becerisi diğer tüm beceriler arasında anahtar rol oynamaktadır. Bu 

nedenle erken yaştan itibaren çocukların gözlem becerisini etkin kullanabileceği 

eğitim fırsatları öğretmenler tarafından çocuklara sunulmalıdır. 

Öğrenciler ayrıntılı bir şey hakkında Gözlem yaparak bilgi edinmek için 

duygularını kullanır. Anaokulu öğrencileri, gözlem yapmak ve gözlemlerini 

zenginleştirmek için araçlar kullanarak beş duyuyu kullanmayı öğrenmelidir. 

Öğrenciler zamanla nesnelerin (renk, şekil, boyut, doku)  gibi özelliklerini 

belirlemede ustalaşır. Gözlemler ayrıca öğrencilerin, ölçü ve doğal matematik 

bağlantılarını ilişkilendirerek açıklama yapmaları için yarar sağlar(UEN, 2003).  

Öğrencilerinin gözlem becerisini etkin bir şekilde kazanabilmesi için 

öğretmenin eğitim ortamında 5 duyuyu da kullanarak kısa ve uzun süreli gözlem 

süreçleri hazırlaması gerekir(Çepni ve diğ., 2006;Bağcı-Kılıç, 2006). Uzun süreli 

gözlem gerektiren deneylerde öğrencilerin günlük çizimler yaparak gözlemlerini 

kaydetmeleri istenmeli ve bir önceki gün(ler) ile o gün yaptıklarını çizimlerini 

karşılaştırmaları istenmelidir(Kinzie ve diğ., 2014).   

Yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde okulöncesi eğitim öğretmenlerinin 

“Gözlem becerisini” eğitim ortamında etkin kullanmada, yetersiz kaldıkları 

gözlenmiştir. Öğretmenlerin yaptıkları deneyi öğrencilerinin izlemesini, gözlem 

becerisinin kazanılmasına yönelik bir etkinlik süreci olarak değerlendirdikleri 

görülmüştür(İnan, 2011; Kefi Çeliköz ve Erişen, 2013).  Oysa öğretmenlerin eğitim 

ortamında öğrencilerinin, anlık(kısa süreli) gözlemlerle, nesnelerin renk, şekil, 
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büyüklük, ağırlık koku, tat,  vb. ile ilgili özelliklerini kıyaslayabilmeleri, uzun süreli 

gözlemler ile, nesnelerde meydana gelen değişimleri, olay dizilerini, yaşam 

döngülerini vb., anlamlandırabilmeleri, kontrol gözlemleri ile de gözlemlerinden elde 

ettikleri bilgilerin geçerliliğini sağlayabilmelerinin destekleneceği öğrenme süreçleri 

öğretmenler tarafından düzenlenmelidir. Kinzie, ve diğ., (2014), Gözlemin etkili 

olabilmesi için, kontrol gözleminin  yapılmasının oldukça önemli olduğunu, Aradaki 

farkı net olarak gözlemleyip sonuç çıkarma da kontrol gözleminin yapılması 

gerektiğini vurgulamaktadır. DBEEP’da öğretmenlerin hemen her etkinlikte 

öğrencilerinin ölçerek, deneyerek, veri kaydederek, iletişim kurarak gözlem 

yapmasını destekleyecek öğrenme süreçlerine(etkinlik planlamaları) yönelik 

alıştırmalar yapmaları sağlanmıştır. Öğretmenlerin öğrencileri ile birlikte 

uyguladıkları kısa ve uzun süreli gözlem etkinliklerini belgelendirerek, grup içinde 

sunmalarına fırsat verilerek, diğer öğretmenlerin hem daha fazla sayıda örnek 

görmeleri hem de eleştirel bir bakış açısı geliştirmeleri desteklenmiştir. Deneme 

grubundaki öğretmenlerin kısa ve uzun süreli olarak öğrencileri ile birlikte bütün 

TBSB kullanarak yaptıkları gözlem becerisini içeren uygulama örnekleri ekte (ek; 

1,2,) sunulmuştur.  

 

I.I.2. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Öğretmenlerin Temel 

Bilimsel Süreçlerden “Tahmin” Becerisini Kullanma Düzeylerine Etkisi   

Deneme grubundaki öğretmenlerin OÖEÖTBSBKDÖ  Tahmin Becerisi Alt 

Boyutu  öntest puan ortalamaları (11,74)  ile  sontest puan ortalamaları (28,03) 

arasında anlamlı bir fark(p<0.05) vardır. TBS’den Tahmin Becerisini Kullanma 

Düzeyi açısından deneme ve kontrol grubundaki öğretmenlerin öntest puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0.05). Ancak OÖEÖTBSBKDÖ 

Tahmin Becerisi Alt Boyutu puan ortalamaları karşılaştırıldığında deneme 

grubundaki öğretmenlerin sontest puan ortalamalarının(28,03), kontrol grubundaki 

öğretmenlerin sontest puan ortalamalarından (11,91) anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu iki ortalama arasındaki fark  (p<0.05) düzeyinde anlamlıdır. 
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Buradan; DBEEP’nın öğretmenlerin TBS’den Tahmin Becerisi kullanım 

düzeylerinde anlamlı bir artış sağladığı, öğretmenlerin “Tahmin Becerisini” kullanım 

düzeyleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Çocuklar basit tahmin sorularından hoşlanırlar. Tahminde bulunduğumuzda, 

gelecekte ne olmasını beklediğimize dair bir cümle kurarız. Uygun bir tahmin 

yaparız veya gözlemlerimize dair fikirler üretiriz(Lind, 2000). Tahminlerimiz doğru 

ya da yanlış çıkabilir; yani olay bizim beklediğimiz gibi ya da bizim beklediğimizden 

farklı sonuçlanabilir(Bağcı-Kılıç, 2003). Okulöncesi öğrencilerinin tahminlerinin 

sonucunun yanlış çıkması muhtemeldir. Burada odaklanılması gereken, “tahmin 

etme becerisinin” kullanılmasıdır. Öğretmen tahmin sonucunun yanlış çıktığını 

vurgulamak yerine, daha derin aktivitelerle çocuğun cevaba kendisinin ulaşmasını 

desteklemelidir. 

ScienceStart programında problem çözmede tahmin becerisine odaklanılır.  

ScienceStart ile çalışan öğretmenler, bir etkinliği yürütmeden önce ve sonra 

çocukların tahmin etmelerini destekler. Çocukların tahminlerinin doğruluğu 

hakkında yorum yapılmaz. Öğretmen çocukların bireysel olarak kendi orijinal 

tahminlerini yapmalarını, tahminlerinin sonuçlarını karşılaştırmalarını destekler. 

Çünkü tahmin etme, doğru bir bilimsel tutumu yansıtır. Oysa geleneksel 

uygulamalarda bunun yerine öğretmen, çocuğa doğru cevabı kendisi söyler. 

ScienceStart programında öğretmen çocukların merakını ateşleyerek çocukların 

öğrenmesini araştırmasını destekler. Çünkü merak, problem çözmenin ve öğrenmede 

yeterlilik ve özgüven duygularını geliştirir(French, 2004).  

ECHOS interaktif uygulamalı erken çocukluk bilim programının etkiliğini 

belirlemek için yapılan deneysel araştırmada, varyans (ANOVA) analizi sonuçları; 

ECHOS öğretmenlerinin puanlarının arttığını göstermiştir. Üst düzey düşünme 

becerileri ile ilgili strateji kullanma, özellikle tahmin becerisini kullanma, araştırma 

ve sonuç çıkarma değerlendirme becerilerinin sene başına göre arttığı görülmüştür. 

Ancak Non-ECHOS grubundaki öğretmenlerde böyle bir artış görülmemiştir. 

Okulöncesi öğretmenlerin bilim hakkındaki tutum ve inançlarına yönelik olarak 
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Akademik yılın güz ve bahar dönemlerinde öğretmenlere ölçümler yapılmıştır. 

Sonuçlar deneme grubundaki ECHOS öğretmenlerinin, kontrol grubundaki Non-

ECHOS öğretmenlerine göre, bilim hakkındaki tutum ve inançlarının çok daha 

yüksek olduğu görülmüştür (ECHOS, 2014). Araştırma bulguları, bu araştırma 

bulgularını desteklemektedir. Benzer şekilde araştırmada, kontrol grubundaki 

öğretmenlerin TBS’den “tahmin becerilerini” kullanma düzeyleri öntest-sontest 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir(p<0.05). Yani kontrol 

grubundaki öğretmenlerin yukarıda sözü edilen şekilde tahmin becerisini kullanmada 

geleneksel uygulamalara devam ettikleri söylenebilir. 

DBEEP uygulanmasının ilk haftalarında deneme grubundaki öğretmenlerin 

öğrencileri ile yaptıkları sınıf uygulamalarında öğrencilerini “doğru tahminde” 

bulunmaya yönlendirdikleri  ve  yanlış tahmini  düzelttikleri görülmüştür. Hatta bazı 

öğretmenler sınıf uygulamalarını oturumlarda sunmak istememişler,  Nedeni olarak 

ise etkinliklerinin düzgün olmadığını, öğrencilerinin doğru tahmin yapamadığını 

ifade etmişlerdir. Ancak DBEEP’nın ilerleyen haftalarında öğretmenler “tahmin 

becerisinin” kullanılması ile ilgili deneyim kazandıkça sınıflarında yaptıkları 

etkinlikleri heyecanla sunmak için isteklilik göstermişlerdir. Bunun yansıması olarak 

deneme grubundaki öğretmenlerin “tahmin becerisini” kullanım düzeyleri puan 

ortalamalarının son testlerde anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir(p<0.05). 

Deneme grubundaki öğretmenlerin tahmin becerisini kullanmaya yönelik olarak ilk 

haftalarda yaptıkları yetersiz uygulama örnekleri ile, DBEEP’ nın ilerleyen 

haftalarında yaptıkları detaylı uygulama örnekleri ekte(ek; 3,4) sunulmuştur. 

 

I.I.3. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Öğretmenlerin Temel 

Bilimsel Süreçlerden Ölçüm Becerisini Kullanma Düzeylerine Etkisi   

Deneme grubundaki öğretmenlerin OÖEÖTBSBKDÖ Ölçüm Becerisi Alt 

Boyutu  öntest puan ortalamaları (12,35)  ile  sontest puan ortalamaları (32,29) 

arasında anlamlı bir fark(p<0.05)vardır. TBS’den Ölçüm Becerisini Kullanma 

Düzeyi açısından deneme ve kontrol grubundaki öğretmenlerin öntest puan 
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ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0.05). Ancak OÖEÖTBSBKDÖ 

Ölçüm Becerisi Alt Boyutu  puan ortalamaları karşılaştırıldığında deneme 

grubundaki öğretmenlerin sontest puan ortalamalarının(32,29), kontrol grubundaki 

öğretmenlerin sontest puan ortalamalarından(12,26) anlamlı düzeyde (p<0.05) 

yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre, DBEEP’nın öğretmenlerin TBS’den  Ölçüm 

Becerisi kullanım Düzeyleri üzerinde  etkili olduğu söylenebilir. 

Ölçme; standart veya standart olmayan araçlar kullanarak gözlem ve 

kıyaslama verilerini (uzunluk, ağırlık) sayısal ifade edebilme becerisidir(Genç 

Kumtepe,2011). Grafikler ise, Ölçme becerisinin diğer bilimsel süreç becerileri ile 

birleştirilerek etkin kullanılması fırsatını sunar. Grafik oluşturma, tanımlama, 

düzenleme, temsilleştirme ve veriyi analiz etmenin bir yoludur. Grafik düzenleme 

çocuklara doğrudan deneyim fırsatı sunmaktadır(Copley, 2000). Grafikler verileri 

kaydetmenin bir yoludur. Grafik kullanarak çocuklar benzerlikleri görerek kıyaslama 

yapabilmekte, tercihleri hesaplayabilmekte ve sonuçlarla ilişki 

kurabilmektedirler(Aktaş-Arnas, 2012). Ancak ülkemizde okulöncesi eğitim 

öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerini kullanarak grafik oluşturmada yanlış 

bilgilere sahip olduğu görülmektedir. Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin oluşturduğu 

“Önce okul öncesi (http://www.onceokuloncesi.com)” web sitesindeki grafik olarak 

adlandırılan etkinlikler incelendiğinde, bu grafiklerden sadece birkaç tanesinin 

çocuklarla ölçerek deneyerek yapılan gerçek grafik olduğu, diğerlerinin “tasarım 

grafiği” olduğu görülmektedir. Üstelik grafik diye adlandırılan çalışmaların  

öğrenciler tarafından değil öğretmenler tarafından düzenlendiği de görülmektedir. 

Benzer şekilde araştırmada; TBS’den Ölçüm Becerisini Kullanma Düzeyi açısından 

deneme ve kontrol grubundaki öğretmenlerin öntest puan ortalamaları arasında hem 

anlamlı bir fark görülmemiş hem de ölçme becerisini kullanma düzeylerinin her iki 

grup da da düşük olduğu görülmüştür. Ancak OÖEÖTBSBKDÖ Ölçüm Becerisi Alt 

Boyutu  puan ortalamaları karşılaştırıldığında deneme grubundaki öğretmenlerin 

sontest puan ortalamalarının, kontrol grubundaki öğretmenlerin sontest puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür(p<0.05).  Araştırmada 

DBEEP uygulanmaya başlandığı ilk haftalarda öğretmenlerin standart olmayan 
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ölçüm birimlerini kullanmada öğrencilerinin başarılı olamayacağına karşı olumsuz 

tutum sergiledikleri, ölçüm becerisini kullanmaya yönelik doğru bir etkinlik 

planlayamadıkları, ölçüm becerisini kullanarak grafik oluşturamadıkları 

gözlenmiştir. Grafik oluşturma ile ilgili yanlış bilgilere sahip oldukları gözlenmiştir. 

Ancak ilerleyen haftalarda uygulama örneklerini içeren video ve sunumları izledikten 

sonra ölçüm becerisini kullanmada daha başarılı oldukları görülmüştür. Ayrıca 

öğretmenler, artık sınıflarındaki tüm öğrencilerinin, karış, adım gibi standart 

olmayan ölçüm birimlerini kullanmaya karşı meraklı ve istekli olduklarını, karış ve 

adımın neyi ifade ettiğini kavradıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç; DBEEP’nın 

öğretmenlerin TBS’den Ölçüm Becerisi kullanım Düzeyleri üzerinde etkili olduğunu 

göstermektedir. Bu durum; yukarıda ifade edilen, deneme grubundaki öğretmenlerin 

ilk haftalarda ölçüm becerisini kullanmaya karşı eksiklerinin ve olumsuz inançlarının 

DBEEP sayesinde giderildiğini göstermektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerinin hiç 

yapamayacağını düşündükleri bir becerinin kullanımını öğrendiklerinde, bunu 

öğrencilerinin kullanmasını sağlayacakları etkinlikleri planlayabileceklerini 

görmelerinin, onları, motive ettiğini ve güçlendirdiğini, böylece uygulama için 

pratiklik kazandıklarını işaret etmektedir.  Öğretmenlerin, öğrencilerinin TBSB 

kullanarak yapacağı araştırmalar da istekli ve coşkulu davranmalarının, onların 

araştırmalarını derinleştirerek sürece etkin katılımını sağlayabilir. Deneme 

grubundaki öğretmenlerin ilk haftalarda yaptıkları ölçüm becerisine yönelik 

uygulama örnekleri ile, DBEEP’nın ilerleyen haftalarında yaptıkları uygulama 

örnekleri ekte(ek: 5,6,7 ) sunulmuştur. 

 

I.I.4. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Öğretmenlerin Temel 

Bilimsel Süreçlerden  “Deneme/Deney”  Becerisini Kullanma Düzeylerine Etkisi   

Deneme grubundaki öğretmenlerin OÖEÖTBSBKDÖ Deneme/Deney  

Becerisi Alt Boyutu  öntest puan ortalamaları(10,85)  ile  sontest puan ortalamaları 

(10,85) arasında anlamlı bir fark(p<0.05)vardır. TBS’den Deneme/Deney Becerisini 

Kullanma Düzeyi açısından deneme ve kontrol grubundaki öğretmenlerin öntest 
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puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0.05). Ancak OÖEÖTBSBKDÖ 

Deneme/Deney  Becerisi Alt Boyutu  puan ortalamaları karşılaştırıldığında deneme 

grubundaki öğretmenlerin sontest puan ortalamalarının(28,53), kontrol grubundaki 

öğretmenlerin sontest puan ortalamalarından(11,41) anlamlı düzeyde (p<0.05) 

yüksek olduğu görülmüştür. 

Deney yapma “tüm bilimsel süreç becerilerini” kapsar niteliktedir. Çocuk 

deneylere aktif katılımı sayesinde yaparak yaşayarak öğrenme ortamı bulmuş 

olur(Ayvacı, 2010). 

Shillady, (2013)’e göre, uygulamalara bakıldığında; öğrencilerinin etkinlik 

sürecinde tek bir malzeme ile tek bir yol ile “denemede” bulunmalarını isteyerek 

onların araştırma sürecini sınırlayan öğretmenler vardır. Bu öğretmenler, 

öğrencilerini “aktif bilimsel araştırma yapmak, bilgi toplamak, yeni açıklamalar veya 

yeni fikirler üreterek karşılaştırma” yapmaktan mahrum bırakmaktadırlar. Çocukların 

“fiziksel hayat, toprak ve diğer bilimlere” odaklanarak yapılan uzun dönemli 

araştırmalar sonucunda en iyi bilim öğrenmeleri ancak, araştırma 

yapmanın(deneyerek, ölçerek, veri kaydederek ve yorumlayarak, sonuç çıkararak, 

tahmin ederek)  müfredatın bir parçası olduğu zaman gerçekleştiği görülmüştür.  

Yine bu süreçte öğretmenin, denemede bulundukları “konu/olay” hakkında 

daha iyi bir anlayış kazanmaları amacıyla öğrencilerin çeşitli materyalleri kullanarak 

(her bir çocuğun) işbirliği içinde çalışarak, planlar yapmalarını, “sonuçları tahmin” 

etmelerine fırsat yaratması, öğrencilerin sonuçları belgelendirmesini desteklemesi 

gerekir. Öğretmenlerin açık uçlu sorular rehberliğinde öğrencilerin gelişen fikirlerini 

destekleyen “gözlemlerini” paylaşmaları için fırsat oluşturmalıdır. Bu nedenle 

öğretmenlerin eğitim ortamında öğrencilerine yaşatacağı deneyimlerin içerik ve 

sürecini onların bilim öğrenmelerinin temelini oluşturacak şekilde düzenlemeleri 

önemlidir. 

Bir çok araştırmacı; özellikle okulöncesi eğitimde, BSB ile ilgili yapılan 

aktivitelerin “oyun temelli” olmasının çocuklarının “ilgi ve merak" ile sürece aktif 

katılımını sağlayacağı, odaklanmasını koylaştıracağı bu yolla araştırmalarını 
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derinleştireceğini belirtmektedir(Worth,2010; Katz,2010; Forman,2010). Bilim 

eğitiminde çocukların sıradan bir oyun değil keşif amaçlı bir oyun oynamalarının 

önemli olduğu vurgulanmaktadır. Çocukların öğrenme yolunun oyun olduğu ancak 

bunun mantıksal halde çocuğa yaşatılması gerektiği, bu durumda çocuğun bilim 

anlayışının geliştirileceği ifade edilir(Worth, 2014). 

Araştırmacı tarafından DBEEP hazırlanırken öğrenme döngüsünde “oyunsu 

sürece” özellikle yer verilmiştir. Bu bağlamda DBEEP eğitimi kapsamında 

öğretmenlere gösterilen uygulama örnekleri, TBSB’nin “oyun temelli”  

uygulanmasını kapsamaktadır. Ve deneme grubundaki öğretmenlerin öğrencileri ile 

kendi sınıflarında gerçekleştirdiği etkinliklerde “oyunsu süreç” ile uygulamaları 

desteklenmiştir. 

Kefi (2008), Okul Öncesi Eğitimde Fen Deneylerinin Uygulanmasında 

Drama Sürecinin Kullanılmasına İlişkin bir çalışma yapmıştır. Çalışma sonunda; 

bilimsel süreçler eşliğinde yapılan deneyin, drama süreci ile yeniden 

canlandırılmasının, çocukların deney yapmaya karşı ilgi ve isteklerini artırdığı, 

Eğlenerek sürece katıldıkları, Aynı deneyi kendi istekleri ile evde aileleri ile birlikte 

de yaptıkları, Başka deneyler yapmaya karşı büyük bir isteklilik gösterdikleri, 

gözlenmiştir.  

Kefi(2012), Okulöncesi Eğitimde fen deneylerini uygularken Temel Bilimsel 

Süreç Becerilerinin Oyun yöntemiyle Kazanılmasına yönelik bir çalışma yapmıştır. 

Çalışmadan elde edilen bulgular; Deney Uygulanırken, Temel Bilimsel Süreç 

Becerilerinin, Oyun Yöntemi İle Kazandırılmasının; Süreç içinde öğrencilerin 

öğrenme olayına daha etkin katılımını sağladığı,  Öğrencilerin kendi sorularına yine 

kendilerinin yanıt bularak neden-sonuç ilişkilerini daha iyi kavrayabildikleri, 

Öğrencilerin merak ettikleri soruların yanıtlarını “deneyerek, gözleyerek, yaşayarak, 

yaparak” bulabilmelerinin, onların bir sonraki etkinliğe karşı istek ve heyecanlarını 

artırdığı, Takip eden süreç içinde öğrencilerin farklı deney etkinliklerine 

katılımlarında büyük bir istek olduğu, Deney esnasında veri kaydı  becerilerinin 

geliştiği, aldıkları veri kayıtlarından deneyin raporunu oluşturacağı konusun da 
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birbirlerini ciddiyetle uyardıkları ve bunu oyunsu şekilde(bilim adamı, doktor) 

rollerine girerek yaptıkları, Evde aileleri ile birlikte deney yaptıkları, Çocukların 

daha sonraki oyunlarında “gözlem, tahmin, ölçme, karşılaştırma, sınıflama, sonuç 

çıkarma, sayma”  gibi temel bilimsel süreç becerileri  ifadelerini kullandıkları,   

Deney sürecinin baştan sona çocuklar için keşiflerle dolu bir süreç olarak yaşandığı   

gözlenmiştir. 

Alana özgü bilgiler, bilim deneyimi kazanan çocukların, daha karmaşık 

becerilerini kazanmada daha hızlı hareket ettiklerini ifade etmektedir. Çocukların 

deney yapma ve keşfetmeleri için doğal bir eğilimleri vardır ve öğretmenlerin 

çocukların aktif olarak katılacağı bilim aktiviteleri ile öğrenme sınırlarını beslemeli 

ve genişletmelidirler(Bowman, Donovan ve Burns, 2001). Deneyler, bilim 

öğretmede tüm çocuklara bilimsel okuryazar olması için en güçlü fırsatı sağlar. Bu 

nedenle bilim araştırma ve keşif temelli deneyimlerin çocuklara tanıtmaya erken 

yaşta başlanmalıdır (Lind, 1999). Inan, (2011), yaptığı çalışmasında bilimsel süreç 

becerisi kazandırma adına öğretmenlerin çocuklara deney yaptırdığı görüşü ile 

verdikleri örneklerde deneyi yapanın aslında kendileri olduğu, çocukların ise aslında 

birer “gözlemci” olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin bilim okuryazarı 

olabilmelerinde bilimsel düşünebilmelerinde deneylerin etkili olabilmesi için 

“deneylerin TBSB etkin kullanımı ile yapılmasının desteklenmesi önemlidir. Ancak 

yukarıdaki araştırma bulgularından da anlaşılacağı üzere okulöncesi eğitim 

öğretmenleri deney yaptıklarını zannederken aslında deneyi sadece kendileri 

yapmaktadırlar ve öğrencilerinin kendisine bakmasını istemektedirler bu durumda 

sınıftaki bütün öğrencilerin keşif temelli TBSB kullanarak bireysel çıkarım yapması 

söz konusu olmamaktadır. DBEEP kapsamında TBSB kullanımına yönelik yapılan 

deneme ve deneylerin “oyunsu süreç içinde yaş ve gelişim düzeylerine uygun içerik 

konuları ile, sınıftaki her öğrencinin aktif olacağı şekilde yapılması desteklenmiştir. 

Mevcut araştırma bulguları, Sözü edilen bu uygulamaların, deneme grubundaki  

öğretmenlerin TBS’den deneme/deney becerisi kullanım düzeylerini olumlu yönde 

etkilediğini ortaya koymaktadır. Deneme grubundaki öğretmenlerin tüm TBSB 
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kullanarak öğrencileri ile birlikte yaptıkları deneme/deney uygulama örnekleri 

ekte(ek; 8,9) sunulmuştur. 

 

I.I.5. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Öğretmenlerin Temel 

Bilimsel Süreçlerden  “Veri Kaydetme”  Becerisini Kullanma Düzeylerine Etkisi   

Deneme grubundaki öğretmenlerin OÖEÖTBSBKDÖ Veri Kaydetme  

Becerisi Alt Boyutu  öntest puan ortalamaları (9,88)  ile  sontest puan ortalamaları 

(28,03) arasında anlamlı bir fark(p<0.05)vardır. TBS’den Veri Kaydetme  Becerisini 

Kullanma Düzeyi açısından deneme ve kontrol grubundaki öğretmenlerin öntest 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0.05). Ancak OÖEÖTBSBKDÖ 

Veri Kaydetme  Becerisi Alt Boyutu  puan ortalamaları karşılaştırıldığında deneme 

grubundaki öğretmenlerin sontest puan ortalamalarının(28,03), kontrol grubundaki 

öğretmenlerin sontest puan ortalamalarından(9,91) anlamlı düzeyde (p<0.05) yüksek 

olduğu görülmüştür. Buradan; DBEEP’nın, öğretmenlerin TBS’den Veri Kaydetme 

Becerisi kullanım düzeylerinde anlamlı bir artış sağladığı, öğretmenlerin Veri 

Kaydetme Becerisini kullanım düzeyleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Veri kaydetme ve yorumlama süreci, bir deney veya gözlem sonucu elde 

edilmiş verileri grafik, resim, vb. gibi bir çok duyu organına hitap edecek şekilde 

göstermeyi içeri(Arthur, 1993). Elde edilen verilerin kaydedilmesi ve görsel olarak 

ifade edilmesinde, tablolardan, grafiklerden, resimlerlerden faydalanılabilir. 

Tablolara kaydedilen verilerden yararlanarak okulöncesi dönemdeki çocukların 

grafik oluşturması mümkündür.  Tablolarda olduğu gibi grafiklerde de resim fotoğraf 

sembol çizimler veya somut materyallerin kullanılması bu yaş çocukları için ilgi 

çekici olacaktır. Yanı sıra çocukların hem grafiği oluşturmalarını hem de grafiği 

yorumlamalarını destekleyecektir(Ergin ve diğ,2012) . 

Ertem ve Alkan (2002)’ın yaptığı çalışma da alanda çalışan öğretmenlerin 

öğrencilerine Bilimsel Süreç Becerilerini kazandırmadığı yönündedir(akt: İnan, 

2010). Ertem ve Alkan anasınıfı dahil olmak üzere, ilköğretim çağı çocuklarına veri 

toplama ve analizi eğitimi verilmesiyle ilgili yaptığı çalışmada, öğrencilere veri 
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toplama ve analizi konusunda öğretmenler tarafından eğitim verilmediğini tespit 

etmiştir.  

İnan(2010) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının  Bilimsel Süreç Becerilerine 

İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin  İrdelenmesi amacıyla, yaptığı 

çalışması sonunda; Çalışmaya katılan öğretmen adayları Bilimsel Süreç Becerilerini 

resmetme çalışmasında %40 oranında genel başarı gösterdiğini tespit etmiştir. Veri 

toplama/kaydetme, kategori oluşturma/sınıflandırma ve tahmin becerisini 

kullananların ise %40’ın altında olduğu görülmüştür.  Ayrı ayrı bakıldığında, 

ölçme/hesaplama becerisi %52, iletişim kurma becerisi %45, karşılaştırma becerisi 

%42, tahmin becerisi %24, kategori oluşturma/sınıflandırma becerisi %21 ve en 

düşük olarak veri toplama/kaydetme becerisinin öğretmen adaylarının sadece %9’u 

tarafından  sınıf planı resmine dâhil ettikleri görülmüştür. 

Yukarıdaki araştırma bulguları, bu araştırma bulguları ile benzerlik 

göstermektedir. DBEEP’nın uygulandığı ilk haftalarda deneme grubundaki 

öğretmenlerin, veri kaydetme becerisini öğrencilerinin uygulayamayacağını 

düşündükleri ve buna yönelik bir şey yapamadıkları gözlenmiştir. Deneme ve kontrol 

grubu öğretmenlerinin TBS’den veri kaydetme becerisi öntest puan ortalamalarının 

düşük olması da bu durumu doğrulamaktadır. Ancak DBEEP  uygulamaları ile 

deneme grubundaki öğretmenlere, veri kaydetme becerisinin kullanımına yönelik 

araştırmacı tarafından hazırlanan örnek uygulamalar eşliğinde, sınıflarında 

öğrencileri ile birlikte veri kaydetme becerisini kullanmaya yönelik çok sayıda 

uygulama yapmaları desteklenmiştir. Öğretmenlerin bu uygulamalarda; 

öğrencilerinin tablolara çeşitli semboller kullanarak veri kaydetmelerini, gözlemleri 

sırasında küçük not  kağıtlarına sembol çizimlerle veri kaydetmelerini ve bu verileri 

kullanarak grafik oluşturma ve yorumlama uygulamaları  yapmaları desteklenmiştir. 

DBEEP kapsamında Yapılan bu uygulamaların deneme grubundaki öğretmenlerin 

veri kaydetme becerisini kullanma düzeyleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Deneme grubundaki öğretmenlerin DBEEP uygulamalarının ilk haftalarında 

öğrencileri ile birlikte yaptıkları veri kaydetme becerisini içeren uygulama örnekleri  

ile ilerleyen haftalarda yaptıkları uygulama örnekleri ekte(ek: 10,11,12) sunulmuştur. 



266 
 
 
 

 

I.I.6. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Öğretmenlerin Temel 

Bilimsel Süreçlerden  “İletişim”  Becerisini Kullanma Düzeylerine Etkisi   

Deneme grubundaki öğretmenlerin OÖEÖTBSBKDÖ İletişim Becerisi Alt 

Boyutu  öntest puan ortalamaları (11,68)  ile  sontest puan ortalamaları (28,21) 

arasında anlamlı bir fark(p<0.05)vardır. TBS’den İletişim Becerisini Kullanma 

Düzeyi açısından deneme ve kontrol grubundaki öğretmenlerin öntest puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0.05). Ancak OÖEÖTBSBKDÖ 

İletişim Becerisi Alt Boyutu  puan ortalamaları karşılaştırıldığında deneme 

grubundaki öğretmenlerin sontest puan ortalamalarının(28,21), kontrol grubundaki 

öğretmenlerin sontest puan ortalamalarından(11,53) anlamlı düzeyde (p<0.05) 

yüksek olduğu görülmüştür.  

İnsanlar pek çok yolla iletişim kurarlar. Jestler, vücut dili ve hareketleri, yüz 

ifadeleri, ses tınısı, kelimeler ve resimler birbirimizle iletişim kurma ve 

duygularımızı ifade etmek için kullandığımız yollardan bazılarıdır. Bir çocuk 

fikirlerini, düşüncelerini, resim, diyagram, harita, grafik, dergi ve raporlar gibi sözlü 

veya yazılı formlarla anlatır, ifade eder. İletişim kurma, toplanmış, düzenlenmiş 

bilgilere ve anladığımız şeyleri başkalarına anlatmaya yardım eden, bir yol sunan 

beceridir (Lind, 2000; Bağcı-Kılıç, 2003).  

Kefi ve diğ(2013), okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlerin fen etkinlikleri sürecinde TBSB yeterli düzeyde kullanıp 

kullanmadıklarını belirlemek için bir çalışma yapmıştır. Çalışma sonunda; 35 

okulöncesi öğretmeninin kendi yazdıkları örnek fen etkinliğinde TBSB kullanım 

düzeylerine ait bulgular analiz edildiğinde;  sadece, 5 (%14)’ünün gözlem, 5 

(%14)’ünün tahmin, 1 (%3)’ünün ölçme,  6 (%17)’sının deneme,   2(%6)’sının 

verileri kaydetme, 2 (%6)’sinin sonuç çıkarma, 4 (%11)’inin iletişim becerisini’  

kullandığı görülmüştür. Öztürk Yılmaztekin ve Tantekin Erden (2011) 5 erken 

çocukluk öğretmenlerinin fen etkinlikleri uygulamaları hakkındaki görüşlerini 

incelediği araştırmasında,  bazı katılımcı öğretmenlerin görüşmeler sırasında bilimsel 



267 
 
 
 
süreç becerisi olarak iletişim kullandığını söylediğini, ancak iletişime yönelik ayrıntı 

veremediklerini vurgulamıştır. 

DBEEP uygulamalarının ilk haftasında deneme grubundaki öğretmenlerin 

iletişim becerisini sadece öğrencilerinin sözlü anlatımları olarak değerlendirdikleri ve 

her zaman tüm öğrencilerinin sözlü anlatımlarına/yorumlarına zaman ayırmadıklarını 

ifade ettikleri gözlenmiştir. Deneme ve kontrol grubu öğretmenlerinin “iletişim 

becerisini” kullanma düzeyleri öntest puan ortalamalarının düşük olması bu durumu 

doğrulamaktadır. Bu araştırmada öncelikle DBEEP kapsamında araştırmacı 

tarafından iletişim becerisinin eğitim ortamında kullanımına yönelik hazırlanan iyi 

örnek uygulamaları öğretmenlerle paylaşılmıştır. Daha sonra DBEEP 

uygulamalarında deneme grubundaki öğretmenlerin öğrencileri ile birlikte yaptığı 

etkinliklerde “tablolarla, grafiklerle, sonuç raporlarıyla(resimlerle) ve sözlü 

anlatımlarıyla öğrencilerinin iletişim becerisini kullanmaları desteklenmiştir. 

Deneme grubundaki öğretmenlerin DBEEP kapsamında yapılan uygulamalar 

eşliğinde öğrencileri ile birlikte yaptıkları iletişim becerisinin kullanımını içeren 

uygulama örnekleri ekte(ek: 13 ) sunulmuştur.  

DBEEP’nın iletişim becerisinin çok yönlü kullanımına yönelik hazırlanan bu 

uygulamaların, deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den iletişim becerisinin 

kullanma  düzeyleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

 

 

I.I.7. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Öğretmenlerin Temel 

Bilimsel Süreçlerden “Sonuç Çıkarma” Becerisini Kullanma Düzeylerine Etkisi  

Deneme grubundaki öğretmenlerin OÖEÖTBSBKDÖ Sonuç Çıkarma 

Becerisi Alt Boyutu  öntest puan ortalamaları (10,47)  ile  sontest puan ortalamaları 

(27,94) arasında an lamlı bir fark(p<0.05)vardır. TBS’den  Sonuç Çıkarma Becerisini 

Kullanma Düzeyi açısından deneme ve kontrol grubundaki öğretmenlerin öntest 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0.05). Ancak OÖEÖTBSBKDÖ 

Sonuç Çıkarma Becerisi Alt Boyutu  puan ortalamaları karşılaştırıldığında deneme 
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grubundaki öğretmenlerin sontest puan ortalamalarının (27,94), kontrol grubundaki 

öğretmenlerin sontest puan ortalamalarından(11,00) anlamlı düzeyde (p<0.05) 

yüksek olduğu görülmüştür.  

İnan (2011) okul öncesi öğretmenleri üzerinde yürüttüğü bir çalışmada 

öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerilerini çocuklara kazandırmak için çalışmalar 

yaptıklarını söylediklerini ancak verdikleri örnekler ve açıklamalarda, çocukların 

pasif, öğretmenlerin aktif rol aldığının ortaya çıktığını belirtmiştir. Burada yaşanan 

problem Pedagojik Alan Bilgisinin yetersiz kullanımına işarettir. Çünkü Bilimsel 

Süreç Becerileri, adından da anlaşılacağı üzere ilgili becerilerin kullanılmasını esas 

kılar. Dolayısıyla çocuklar merak ettikleri konuları araştırmak ve kafalarında oluşan 

soruları cevaplandırabilmek yani sonuç çıkarabilmek  için, Bilimsel Süreç 

becerilerini aktif olarak kullanıyor olmalıdır. Halbuki İnan yaptığı çalışmada 

çocukların yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan, beceri öğretimine uygun 

olmayan bir şekilde, yani pasif-çocuk eğitimi anlayışı ile Bilimsel Süreç Becerile-

rinin kazandırılmaya çalışıldığını ortaya koymuştur. Kefi ve diğ.(2013) yaptıkları 

araştırma sonunda benzer bir sonuç elde etmişlerdir. 

Öğretmenin öğrencilerini problem çözmeye teşvik etmesi her yaş için 

önemlidir. Erken yaşlardan itibaren bu teşvikin doğru yapılması öğrencinin bilimsel 

süreç becerilerini kazanımlarını sağlamaktadır(Worth,2010,Katz, 2010). Öğretmenin, 

her bir öğrencisinin “sonuç çıkarma becerisini” kazanabilmesi için, onların  çeşitli 

denemelerde bulunmasını desteklemesi, bu denemeler esnasında onların ne 

düşündüğünü ifade etmelerine yönelik sorular sorması,  tahmin, gözlem,  ölçüm, veri 

kaydı, iletişim becerisi kullanıldıktan sonra onların sonuçlarını gösteren resim 

çizmelerini istemesi, ardından öğrencinin sınıf ile kendi deneyimlerinin bulgularını 

paylaşması fırsatını vermesi sonuç çıkarma becerisinin kazanımı için önemlidir. 

DBEEP uygulamaları başladığında deneme grubundaki öğretmenlerin, sınıftaki her 

bir öğrencisine etkinliklere katılma fırsatı veremedikleri görülmüştür. Çünkü 

öğretmenler yukarıda sözü edildiği gibi öğretmen aktif-çocuk pasif anlayışı ile 

etkinlik planlayıp uygulamıştır.  
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Okulöncesi dönemdeki çocukların sonuç çıkarma becerisini kazanabilmeleri 

için etkinlik sürecinde “gözlem, tahmin, ölçüm, iletişim, veri kaydı, deneme/deney, 

becerilerini” kullanmaları önemlidir. Ancak bu becerileri kullanabilmek için etkinlik 

sürecine aktif katılımları da önemlidir. Bu kapsamda DBEEP uygulamalarında 

deneme grubundaki öğretmenlerin; TBSB kullanmaya yönelik hazırladıkları 

etkinliğe başlamadan önce öğrencilerinin merakını ateşleyecek stratejiler 

kullanmaları, oyunsu bir süreç kullanarak öğrencilerinin motivasyonunu sağlamaları, 

öğrencilerini araştırmaya düşünmeye sevk etmeleri,  etkinliği genişletmeleri, 

öğrencilerinin yaş ve gelişim düzeylerinde etkinlik planlamaları, özellikle bilimsel 

süreci başlatacak uygun soru bulma ve öğrencilere sormaları desteklenmiştir. 

Araştırmada deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den sonuç çıkarma becerisini 

kullanma düzeyi sontest puan ortalamalarının öntest puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksek olması, yapılan bu uygulamaların etkili olduğunu göstermektedir. 

Deneme grubundaki öğretmenlerin DBEEP kapsamında öğrencileri ile birlikte tüm 

TBSB kullanarak yaptıkları sonuç çıkarma becerisini içeren uygulama örnekleri 

ekte(ek: 14,15) sunulmuştur. 

 

2. Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Kalıcılığı: 

Uygulanan DBEEP’nın kalıcılığını belirleyebilmek için DBEEP katılan 

deneme grubundaki öğretmenlerin TBSB  kullanım düzeyleri sontest  ölçümleri ile, 

eğitim bitiminden on hafta sonra verilen ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur”, 

denencesi ve alt denenceleri test edilmiştir.  

Yapılan analizler sonucunda deneme grubundaki DBEEP katılan 

öğretmenlerin TBSB (toplam) sontest ve kalıcılık testi puan ortalamaları arasında 

istatistiksel anlamlı düzeyde bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Bu bulgu; DBEEP 

alan öğretmenlerin TBSB üzerinde kalıcı bir etki yarattığını, uygulamanın etkisinin 

kısmen artarak devam ettiğini vurgulamaktadır. Bu sonuca göre; araştırmada ele 

alınan denence 3.0.kabul edilmiştir.   
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Deneme grubunun OÖEÖTBSBKDÖ alt boyutları sontest ve kalıcılık testi 

puan ortalamaları arasındaki farklılaşma analiz edildiğinde, TBS’den “Gözlem, 

Deneme/Deney, Veri Kaydetme, İletişim, Sonuç Çıkarma” becerilerini kullanma 

düzeyleri sontest puan ortalamaları ile kalıcılık testi puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür(p>0.05). Bu bulgu; DBEEP alan 

öğretmenlerin TBS’ den “Gözlem, Deneme/Deney, Veri Kaydetme, İletişim, Sonuç 

Çıkarma” Becerilerini kullanma düzeyleri üzerinde kalıcı bir etki yarattığını, 

uygulamanın etkisinin devam ettiğini göstermektedir. 

Ayrıca, DBEEP alan deneme grubunun TBS’den “Tahmin ve Ölçüm” 

Becerilerini kullanma düzeyleri  sontest ve kalıcılık testi puan ortalamaları arasında 

“kalıcılık testi” lehine anlamlı düzeyde bir fark vardır(p<0.05). Bu durum; DBEEP 

alan öğretmenlerin TBS’den “Tahmin ve Ölçüm” Becerilerini  kullanma düzeyleri 

üzerinde kalıcı bir etki yarattığını, uygulamanın etkisinin artarak devam ettiği 

şeklinde açıklanabilir. Yani öğretmenler, öğrendiklerini uyguladıkça TBS’den 

“Tahmin ve Ölçüm” Becerilerini kullanma yönünden daha da aktif hale gelmişlerdir 

denilebilir.  

 Konu ile ilgili yapılan araştırma bulgularının ortak noktası, okulöncesi 

eğitimden itibaren ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde eğitim veren 

öğretmenlerin BSB kullanma düzeyleri ile ilgili eksikliklerinin/yetersizliklerinin 

olduğu yönündedir(Walters ve Soyibo(2001); Turpin(2000); Sittirug (1997); Nicosia 

ve diğ (1984);  Kallery ve Psillos(2001); Choi Kim ve Choi(2003), Kallery(2004); 

Faulkner-Schneider(2005); Kefi ve diğ.(2013); Aydoğdu,2006; Aydoğdu ve 

Ergin,2007; İnan,2010; Pekmez, 2001; Şimşek,2010; Hazır ve Türkmen, 2008; 

Toğrol,2000). Ayrıca yapılan diğer araştırmalarla ilköğretim, lise, üniversite 

düzeyindeki öğrencilerin BSB kazanma/kullanma yönünden yetersiz oldukları, 

bunun sebebi olarak da daha alt sınıflarda iken öğrencilerin BSB kazanmaları 

açısından öğretmenlerin bu becerileri sınıfa getirmede ciddi eksiklerinin olduğu 

vurgulanmaktadır (Temiz, (2001), Balkı ve diğ(2003), Dökme(2005), Arslan ve 

Özdemir(2006),Tan ve Temiz,(2003), ilköğretim ve ilerisindeki öğrencilerin BSB 

gelişimlerinin düşük düzeyde olduğu yönündedir(Temiz, 2001). Yanı sıra yapılan 
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pek çok araştırma sonuçları ile; okulöncesi eğitim öğretmenlerinin fen eğitimi ile 

ilgili yetersizliklerinin olduğu ortaya konmuştur(Alisinanoğlu ve diğ.(2012), 

Çalışandemir, (2002), Ayvacı, Yiğit ve Devecioğlu’nun(2002), Büyüktaşkapu(2010), 

Parlakyıldız ve Aydın (2004), Karaer ve Kösterelioğlu(2005), Akkaya(2006), 

Adak(2006), Özbey(2006), Özbek(2009), Karamustafaoğlu ve diğ(2004), 

Karamustafaoğlu ve Kandaz (2006), Uysal(2007),Ünal ve Akman(2006), Keleşi ve 

Halmatov(2010), Öztürk-Yılmaztekin ve Tantekin-Erden (2011), Demiriz ve Ulutaş 

(2000), Bilaloğlu ve diğr.(2006), Kıldan ve Pektaş(2009), Özbey ve 

Alisinanoğlu(2009), Güler ve Bıkmaz(2002),Ayrıca Büyüktaşkapu(2010) 

“Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilim Etkinlikleri Eğitimi Programının 6 Yaş 

Çocuklarının BSB kazanmaları  Üzerindeki Etkisi” konulu araştırması sonunda, 

mevcut programın çocukların BSB kazanımları üzerinde anlamlı bir artış 

sağlamadığını, bunun nedeni olarak da öğretmenlerin BSB’nin çocukların okul 

başarısı üzerindeki olumlu etkisi, BSB nasıl kazandıracakları, çocukların eski 

bilgilerini dikkate alan, çocuk merkezli bir eğitim için rehber konumunda olmasını 

gerektiren yapılandırmacı yaklaşımı sınıfta nasıl uygulayacağı konularında bilgi 

eksiklerinin olduğunu belirtmiştir. 

 Bu durumda  okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB eğitim ortamında 

yüksek düzeyde kullanabilmeleri için yukarıdaki araştırmalarla ortaya konmuş olan  

eksiklik ve yetersizlikleri gidermeye yönelik olarak bir destek programının 

hazırlanması önemli bir  gerekliliktir.  Araştırmada kullanılan DBEEP, bu amaçla 

hazırlanmıştır. 

Diamod ve diğ.,(2013), tarafından Okulöncesi eğitim  öğretmenlerin bilim 

kavramlarını öğretmeye az  zaman harcadıklarının tespit edilmesi üzerine Okulöncesi 

eğitim kapsamında  geliştirilen bilim araştırmaları ile ilgili  IES (Institute of 

Education Sciences) Araştırma Sentezi yapılmıştır. Bu sentez 2002-2010 yıllarında 

IES tarafından desteklenerek yapılan araştırmaları kapsamaktadır. IES tarafından 

desteklenen projelerin yapıtaşlarından büyük bir bölümü “öğretmen eğitimini” 

içermektedir.  Öğretmen eğitiminin büyük miktarda başarılı bir şekilde uygulanması 
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için “öğretenlerin eğitim alması, sınıf koçluğu yapılması ve sınıf dışında da müfredat 

ile ilgili eğitim almasının” gerekliliği ortaya  konmuştur. 

IES tarafından desteklenen okulöncesi eğitim öğretmenlerinin bilim 

öğretiminde  mesleki gelişim araştırması sonuçlarının katkıları; Bireyselleştirilmiş 

koçluk yada danışmanlık, okulöncesi öğretmenlerinin yeni ve etkili öğretim 

uygulamalarını öğrenmelerinde yardımcı olmak için etkili bir yol olarak tespit 

edilmiştir. Öğretmenlerin eğitimi odaklı müdehaleye katılan öğretmenlerin diğer 

öğretmenlere göre(kontrol) genel öğretim kalitesinin geliştirildiğini göstermiştir.  IES 

sentezi kapsamına alınan projelerin çoğu kapsam ve içerik olarak aynı olsa da 

projelerin her biri koçluk yada deneyimli birinden danışmanlık alınmasını içermiştir. 

Ve bulgular, koçluk ya da danışmanlık alan öğretmenlerin almayanlara göre mesleki  

olarak daha fazla iyileştiğini  göstermiştir. Ve elde edilen bulgular uzun vadede 

etkisinin hem öğretmenler hem de öğrenciler üzerinde kalıcı olduğunu göstermiştir. 

Mesleki gelişim yoluyla öğretmenlerin eğitimi arttırılabilir ve dolayısı ile çocukların 

öğrenme ve gelişimleri de artırılabilir.  

IES tarafından yapılan bir başka araştırma Mesleki gelişimde öğretmenlerin 

teknoloji kullanımıdır. Bu araştırma da  Pianta ve arkadaşları,  etkili bir öğretim 

sağlamak için kısa video filmler kullanılmıştır. Öğretmenlerin kendi uygulamalarını 

video filmlerini  danışman veya mentor koç rehberliğinde izleyerek kendileri 

hakkında geri bildirim almışlardır. Ayrıca diğer meslektaşlarının uygulamalarını 

izlemişlerdir. Sonuç olarak, çocukların öğrenmeleri üzerinde anında öğretmenlere 

geri bildirim sağlanmasının mentor koç desteği ile birleştiğinde olumlu sonuçlar 

alındığını göstermiştir. 

Özetle; IES tarafından okulöncesi eğitim öğretmenlerini bilim eğitiminde 

geliştirmek amacıyla oluşturulan destek programlarının,  öğretmelerin kalitesini 

artırmada etkili olduğunu göstermektedir (Diamond ve diğ, 2013). Araştırma 

bulguları, mevcut araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Okulöncesi 

eğitim öğretmenleri mevcut programları uygularken destek eğitim programlarını 

almaya ihtiyaç duymaktadır. Ve gerekli desteği aldıklarında bilim eğitimi 
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kapsamında TBSB eğitim ortamında kalıcı olarak yüksek düzeyde 

kullanabilmektedirler.  

Lee, Kinzie, Vick-Whinttaker, (2012), yaptıkları araştırmada öğretmenlerin 

bilim aktivitelerinde açık uçlu soru sormalarını artırıcı destekleri incelemişlerdir. Bu 

amaçla; atölye faaliyetleri, soru teknikleri ve online video gösterileri ile öğretmenlere 

destek sunulmuştur. Yirmi beş öğretmen bu destekleri alırken kontrol grubuna destek 

sunulmamıştır. Veriler; sınıf gözlemleri, öğretmen anketleri ve öğretmen erişim 

sürelerinden elde edilmiştir. Bulgular; verilen eğitimin etkili ve kalıcı olduğunu, 

deney grubundaki öğretmenlerin kontrol grubundaki öğretmenlere göre bilim 

etkinliklerinde daha fazla açık uçlu soru kullandıklarını göstermiştir.  

Bu araştırmada; araştırmacının görev yaptığı kurumdaki öğrenci ve 

öğretmenleri ile “temel bilimsel süreç becerilerinin kullanımına ” yönelik hazırladığı 

örnek uygulamalar videoya kaydedilerek deneme grubundaki öğretmenlere 

izletilmiştir. Ayrıca  her hafta için 2-3 örnek uygulama fotoğrafları öğretmenlerle 

paylaşılmıştır. Kendi sınıflarında yapacakları uygulamalar için istediklerinde yeniden 

izleyebilmeleri için bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ayrıca iki eğitim haftası 

arasındaki günlerde öğretmenler planladıkları etkinlikler ile ilgili internet ortamında 

araştırmacı ile iletişim  kurmuşlardır. Yani araştırmacı tarafından deneme grubundaki 

öğretmenlere teknoloji kullanımını da içeren mentorlük yoluyla destek verilmiştir. 

Öğretmenler TBSB’nin eğitim ortamında kullanılmasına yönelik olarak anında geri 

bildirim alarak, uygulama örneklerini kılavuz olarak kullanmışlardır. Dolayısı ile 

deneme grubundaki öğretmenler, DBEEP devam ederken yaparak yaşayarak 

TBSB’nin kullanımını pekiştirmiş ve kalıcı olarak TBSB kullanma düzeylerini 

artırmışlardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, bu durumu doğrulamaktadır.  

Okulöncesi eğitim programında(MEB, 2013), TBS’den “gözlem yapma 

tahmin etme, iletişim kurma, ölçme” gibi becerileri  içeren etkinliklere yer verilmesi 

belirtilmektedir. Ancak bu beceriler, “bilimsel süreç becerisi” başlığı altında değil, 

kazanım ve göstergelerin içinde dağınık olarak yer almaktadır. Yanı sıra bu becerileri 

içeren etkinliklerin bütünleştirilerek(bir etkinlik kapsamında) uygulanmasına yönelik 
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örneklendirme yapılmamıştır. Ayrıca ülkemizde okul öncesi eğitimde belirlenmiş 

ulusal bilim standartları yoktur(Büyüktaşkapu, 2010).  

Bağcı-Kılıç(2003)’e göre Temel becerilerin her biri için ayrı etkinlik 

planlamak  gerekmez. Öğrenciler, bir etkinlikte gözlem yapabilir, Gözlemlerini 

sınıflandırabilir, gözlemlerinden çıkarımlar yapabilir, gözlemlerini arkadaşına 

sunarak bilimsel iletişim kurabilir. Worth(2005), okulöncesi eğitim sınıflarında 

Bilimsel süreç becerilerinin tek tek kullanılması yerine, İçerik ve bilimsel süreç 

becerilerinin birleştirilerek ele alınmasını içeren uygulamalara daha fazla yer 

verilmesini önermektedir. Benzer şekilde MTP-MS programında da Kinzie ve 

diğ(2014);  Kefi (2008 ve 2012) yaptıkları çalışmalarda, okulöncesi eğitim 

sınıflarında uygulanan deneylerde TBSB’nin tümünün bütünleştirilerek oyun yöntemi 

ile kullanılmasını  örneklendirmişlerdir. Öğretmenlerin eğitim ortamında “TBSB’ni 

bütünleştirerek oyun yöntemi ile kullanmalarının” öğrencilerin sürece daha meraklı, 

istekli ve dolayısı ile etkin katılımlarını desteklediğini ve öğretmenlerin bu yolla 

TBSB’ni daha rahat kullanabilecekleri ortaya konulmuştur.  

DBEEP uygulanmasına başlandığı ilk haftalarda öğretmenler, araştırmaya 

dahil olmadan önce  okulöncesi eğitim programında yer alan(MEB, 2013) “gözlem, 

ölçüm, tahmin” becerileri ile ilişkili kazanım ve göstergelere yönelik etkinlikleri, 

nadiren ve ayrı ayrı ele alarak uyguladıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmacı 

tarafından DBEEP içeriği hazırlanırken yukarıda önerilen doğrultuda hareket 

edilmiştir. Araştırmada, 14 hafta boyunca öğretmenlerin, fiziksel yaşam, doğa 

bilimleri, yaşam döngüleri konularında gelişimsel olarak uygun içerikleri 

belirleyerek öğrencilerinin “tüm temel bilimsel süreç becerilerini 

birlikte/bütünleştirerek oyunsu süreçte kullanabileceği” etkinlikler planlamalarına 

fırsat yaratılmıştır.  Öğretmenlerin farklı etkinlik zamanlarında öğrencileri ile birlikte 

yaptıkları uygulama örnekleri ekte(ek; 1-15) sunulmuştur.  

Öğretmenlerin gün içindeki tüm etkinliklerde TBSB oyunsu süreç içinde çok 

sayıda etkinlik hazırlayarak öğrencileri ile uygulamaları sonucu kazandıkları 

deneyimin, DBEEP’nın kalıcılığını da olumlu etkilemiştir denilebilir. Çünkü 



275 
 
 
 
öğretmenler, bu deneyimi edindikten sonra beceriler ile ilişkili kazanım ve 

göstergeleri daha sık planlarına alabilmişlerdir. Eğitim bitiminden 10 hafta sonra 

uygulanan kalıcılık testinden elde edilen sonuçlar, sözü edilen durumun doğruluğunu 

ortaya koymaktadır.  

Bu araştırmada Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programı ile; 

okulöncesi eğitim öğretmenlerinin eğitim ortamında TBSB’ni yüksek düzeyde 

kullanabilmeleri amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; DBEEP’nın 

öğretmenlerin TBSB eğitim ortamında yüksek düzeyde kullanmalarında etkili 

olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca OÖEÖTBSBKD Ölçeğinin öğretmenlerin TBSB 

Kullanma Düzeylerini değerlendirmede geçerli bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

DBEEP sayesinde öğretmenlerin eğitim ortamında TBSB yüksek düzeyde 

kullanarak; öğrencilerinin doğal merakını kamçılayarak erken yaşlardan itibaren 

bilimsel araştırmalar yapmalarını, bilgiye ulaşmada ve bilgiyi işlemede TBSB’ni 

kullanmalarını, doğanın işleyişini anlayabilmelerini, problemler üzerinde düşünme 

ve sonuçları formüle etmede bu becerileri kazanarak kendi dünyalarını anlamalarına 

katkıda bulunabileceği anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak DBEEP ile öğretmenlerin, erken yaşlardan itibaren 

öğrencilerinin TBSB kazanabilecekleri eğitim ortamları yaratarak, onların  ileriki 

yıllarda bütünleştirilmiş süreç becerilerini kazanmaları için sağlam bir temel 

oluşturmalarına katkı sağlanabileceği anlaşılmaktadır.  
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BÖLÜM VI 
 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan 

sonuçlara ve bu sonuçlara dayalı olarak sunulan önerilere yer verilmektedir. Bu 

araştırmada, temel problem doğrultusunda test edilen denencelere dayalı olarak şu 

sonuçlara varılmıştır.  

Araştırma, Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Ortamında TBSB 

Kullanım Düzeylerinin Artırılmasına Yönelik olarak araştırmacı tarafından 

hazırlanan “Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının” etkisini ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır.  

Araştırmanın çalışma grubunu 34 deneme, 34 kontrol grubu olmak üzere 

toplam 68 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 

geliştirilen OÖEÖTBSBKDÖ deneme ve kontrol gruplarına öntest ve sontest olarak, 

ayrıca deneme grubuna son testlerden 10 hafta sonra kalıcılık testi olarak 

uygulanmıştır.  

 
 Elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 

 

1. Deneme ve kontrol grubundaki öğretmenlerin OÖEÖTBSBKDÖ öntest 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

2. DBEEP’nın uygulandığı deneme grubu öğretmenlerinin OÖEÖTBSBKDÖ 

öntest sontest puanları arasında sontest lehine istatiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur.  
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DBEEP alan deneme grubundaki öğretmenlerin, TBS’den “Gözlem, Tahmin, 

Ölçüm, Veri Kaydetme, İletişim, Deneme/Deney Ve Sonuç Çıkarma Becerileri” 

kullanma düzeyleri artış göstermiştir. 

3. DBEEP’nın uygulandığı deneme grubu öğretmenlerinin OÖEÖTBSBKDÖ 

sontest puanları, kontrol grubu öğretmenlerinin sontest puanlarından anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu bulunmuştur. 

 Deneme grubundaki öğretmenlerin, TBS’den “Gözlem, Tahmin, Ölçüm, Veri 

Kaydetme, İletişim, Deneme/Deney Ve Sonuç Çıkarma Becerilerini” kullanma 

düzeyleri, kontrol grubundaki öğretmenlerin kullanma düzeylerinden anlamlı 

düzeyde artış göstermiştir.  

4. DBEEP’nın uygulandığı deneme grubu öğretmenlerinin OÖEÖTBSBKDÖ 

sontest puanları ile kalıcılık testi puanları arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

yoktur.  

DBEEP deneme grubundaki öğretmenlerin TBS’den “Tahmin ve  Ölçüm 

becerilerini” kullanma düzeyleri üzerinde kalıcı bir etki yarattığı, uygulamanın 

etkisinin artarak devam ettiği görülmüştür. 

DBEEP’nın deneme grubundaki öğretmenlerin, TBS’den “Gözlem, Veri 

Kaydetme, İletişim, Deneme/Deney Ve Sonuç Çıkarma Becerilerini” kullanma 

düzeyleri üzerinde kalıcı bir etkisi olduğu görülmüştür. 

  

Öneriler 

 Araştırma sonuçlarına dayalı olarak geliştirilen öneriler “kurumlara, 

öğretmenlere ve araştırmalara” yönelik olmak üzere, üç alt başlık altında sunulabilir. 

 

Öğretmenlere öneriler; 

Erken yaşlardan itibaren “çocukların bilimsel süreç becerilerini kazanması, 

bilimin doğasını anlaması ve bilim okuryazarı olması” önemlidir. Ancak uygulayıcı 

konumunda olan öğretmenlerin, temel bilimsel süreç becerilerinin eğitim ortamında 
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kullanılmasını sağlayacak planlamalar yaparak etkinlikler düzenlemesi gerekir. Bunu 

başarabilmek için ise, öğretmenin önce kendisinin donanımlı olması esastır. 

a. Bu bağlamda, okulöncesi eğitim öğretmenlerinin bilim eğitimi kapsamında 

temel bilimsel süreç becerilerinin kullanımı ile ilgili Hizmet içi eğitim 

olanaklarından yararlanarak kendini yetiştirmesi, güçlendirmesi için 

destekleyici bilim eğitimi programlarına katılması,  

a. Bu konu da donanımlı olan meslektaş, eğitimci, fen öğretmeni veya 

uzmanlardan koçluk desteği alması, 

b. Okulöncesi dönemde temel bilimsel süreç becerilerinin kullanımını içeren iyi 

kaynak ve  uygulamalara ulaşması, önerilebilir. 

Araştırmaya yönelik öneriler; 

a. Okulöncesi eğitim öğretmenlerine verilen DBEEP’nın bu öğretmenlerin 

öğrencilerinin TBSB kazanımlarına etkisi incelenebilir, 

b. Uzun dönemli bir araştırma ile okulöncesi eğitim öğretmenlerine verilen 

DBEEP’nın bu öğretmenlerin öğrencilerinin ilköğretim seviyesinde 

bütünleştirilmiş süreç becerilerini kazanımına etkisi incelenebilir, 

c. Okulöncesi eğitim öğretmenleri ve bu öğretmenlerin öğrencilerinin aileleri ile 

birlikte çalışılarak, çocukların bilimsel süreç becerileri kazanımları 

incelenebilir, 

Kurumlara yönelik öneriler; 

a. Bakanlık tarafından, hizmette olan öğretmenlerin TBSB eğitim ortamında 

kullanımı ile ilgili hizmet içi eğitimlerle mesleki gelişimlerinin 

desteklenmesi,  

b. TBSB eğitim ortamında kullanımına yönelik iyi örneklerin yer aldığı bir web 

sitesi kurularak okulöncesi öğretmenlere mentorluk hizmeti sağlanması, 

c. Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin TBSB eğitim ortamında daha etkin 

kullanabilmelerine destek olacak kaynakların hazırlanması, 
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d. Bakanlık, Üniversite ve ilgili Kuruluşların işbirliği ile okulöncesi eğitim ile 

ilgili Ulusal Bilim Standartlarının oluşturulması, bu standartların etkin 

kullanımı için rehber kaynakların oluşturulması, 

e. Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitim Ana 

Bilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının ders içeriklerinin TBSB 

yüksek düzeyde kullanabilecekleri şekilde hazırlanması, önerilebilir. 
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EK:   1 
UYGULAMA ÖRNEĞİ 
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI:İLKNUR GÜNGÖR 
YAŞ GRUBU:36-48 AY 
ETKİNLİĞİN ADI: KOKULAR HAREKET EDER Mİ? 
KAZANIM VE GÖSTERGELER: 
BİLİŞSEL ALAN 
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi 
gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik 
sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) 
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 
Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. Gerçek 
durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) 
 
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: 
Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları kokusuna göre ayırt eder, eşleştirir. 
Eş nesne/varlıkları gösterir.) 
 
DİL ALANI 
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: 
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili 
sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. 
Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla 
sergiler.) 
 
Kazanım 10.  Görsel materyalleri okur.(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. 
Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü 
gibi kompozisyonlar oluşturur.) 
 
SOSYAL DUYGUSAL ALAN 
 
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve 
hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) 
 
DESTEKLEYİCİ BİLİM ETKİNLİKLERİNDE KIVILCIM YARATAN 
UNSURLAR 
Merak: kartondan büyüteçler yapılarak boyunlarına takılır bir bilim adamı olarak 
çalışacakları anlatılır. 
Araştırma: koku alma – farklı kokular 
Açık uçlu soru: kokular hareket eder mi? 
Oyunsu süreç: bilim adamı rolü verilir 
Kullanılan materyaller:kolonya, boş kase, koku keseleri(nane-kimyon-kahve-
vanilya-tarçın-ıtır-karabiber-kekik) , koku kavanozları. 
Öğrenme süreci: 
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Çocuklara daha önceden hazırlanan karton büyüteçler gösterilir ne işe yaradığı 
kimlerin kullanabileceği ile ilgili sorular sorulur, cevaplar alınır. Ardından ‘bu 
büyüteçleri takarak birer bilim adamına dönüşelim denilir. Bilim adamlarının 
deneyler yaparak birçok sorunun cevabını bulmaya çalıştıkları anlatılır ve etkinlik 
sorusu sorulur.  
‘Kokular hareket eder mi?’ sorusunu çocukların tahmin etmeleri istenir. Tahminleri 
öğretmenin daha önceden hazırladığı küçük kağıtlara not edilir. ‘Hareket eder’ 
diyenler gülen yüz ya da artı; ‘hareket etmez’ diyenler üzgün yüz ya da eksi yapar. 
Yapılan tahminler tablo şeklinde düzenlenir.  
Tahmin ardından deney yapılır. Çocuklar sınıfın ortası boş kalacak şekilde yüzüstü 
yere uzanırlar. Öğretmen uzanan çocuklardan sadece koku duyanların kalkıp parmak 
kaldırmasını ister. Sınıfın ortasına içine kolonya dökülmüş bir kase konur. Kokuyu 
almaları beklenir. Kokuyu alan çocuklar kalkarlar. Çocuklar kasedeki kolonyanın 
sınıfın ortasında durduğunu buna rağmen kokuyu nasıl duyabildiklerini tartışırlar. 
Öğretmen çocukların kokuların hareket ettiği ile ilgili yorumlamalarını bekler. 
Sonuca ulaşmalarına rehberlik eder.  
Çocuklardan deney sonucunu yazmaları için küçük kağıtlar verilir.  Deney 
sonrasında sonuç tablosu hazırlanır. Destekleyici etkinlik olarak tablo hazırlamanın 
hemen ardından çocuklara parlak bir kese gösterilir. İçinde ne olabileceğini 
dokunarak tahmin ederler. Tahminlerden sonra içinden koku keseleri çıkarılır. 
Çocukların sırayla koklayıp ne olduğunu tahmin etmeleri istenir. Etkinlik çocukların 
ilgisine göre yönlendirilir. 
Kokular tanındıktan sonra aynı kokuda olan çift koku kavanozları gösterilir. Sınıf 2 
ye ayrılır. Kavanozları koklayarak eşleştirmeleri desteklenir. Bunu yaparken 
birbirlerine öneride bulunur ve yardımcı olurlar.  
Çalışma sonrasında  masa etrafında toplanılır. Çocuklardan istedikleri koku kesesini 
almaları söylenir. Alınan keseleri kullanarak birer yazara dönüştükleri ve  birlikte bir 
hikaye yazacakları anlatılır. Hikayede ellerindeki kokulardan yararlanacakları 
anlatılır. 
 Öğretmen hikayeye başlar: Samira okuldan eve dönerken kendini her zamankinden 
daha aç hissediyormuş,  karnı zil çalıyormuş. Acaba annem evde ne yemek 
pişirmiştir diye düşünerek  zili çalmış. Annesi kapıyı açmış ve hoş geldin kızım 
demiş. Samira daha fazla dayanamamış ve çok acıktım annecim acaba yemekte ne 
var diye sormuş. Annesi şimdilik hazır değil ama bana yardım edersen birlikte harika 
köfteler hazırlayabiliriz demiş Samira bu fikre çok sevinmiş hemen mutfağa geçmiş 
ellerini yıkamış. Annesine köfte için hangi malzemelerin gerekli olduğunu sormuş…. 
Bu kısımdan sonra hikayeye her çocuk bir cümle ile katılır. Ellerindeki keselerde 
olan baharat isimlerini kullanarak hikayeye yön verirler. Örn: elinde vanilya olan 
öğrenci ‘Samira köfteyi kek sandı ve içine vanilya koydu’ dedi. Diğer çocuklar 
yüzlerini buruşturdular. En son söz alan öğrencide tarçın kesesi vardı ‘annesi ödül 
olarak tarçınlı sütlaç yapmış’ dedi. 
Etkinlikler sonrasında tüm süreci içeren bir rapor hazırlanır. Her öğrenci deney 
süreci ve destekleyici etkinlikler süresince yaptıklarını hatırlayarak resmeder.  
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EK:  2 

UYGULAMA ÖRNEĞİ 

YAŞ GRUBU: 60-72 ay 

ÖĞRENCİ SAYISI: 25 

ETKİNLİĞİN ADI: TURŞU YAPTIĞIMIZDA İÇİNE KOYDUĞUMUZ 

SEBZELERİN NELERİ DEĞİŞİR? 

BİLİŞSEL  ALAN: Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını 

açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) 

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, 

rengini, şeklini, büyüklüğünü,  uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı 

malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.) 

Kazanım 11. Nesneleri ölçer. (Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart 

olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği 

sonuçlarla karşılaştırır. Standart ölçme araçlarının neler olduğunu söyler.) 

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. 
8Göstergeleri: 5. Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.) 

SOSYAL VE DUYGUSAL ALAN: Kazanım 15. Kendine güvenir. (Gerektiği 

durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.) 

DESTEKLEYİCİ BİLİM ETKİNLİKLERİNDE KIVILCIM YARATAN 
UNSURLAR : 

 Merak : Öğretmen   Turşu Reklamının olduğu Bir Broşür İle Çocukların 
Dikkatlerini Çeker 

Araştırma : Madde Etkileşimleri  

Açık Uçlu Soru:  Turşu Yaptığımızda Sebzelerin Neleri Değişir? 
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 Oyunsu Süreç: Çocukların Etkinlik Sürecine  Gıda Mühendisi Rolü İle Katılmaları 
Desteklenir. 

Öğrenme süreci: 

 

 

 

Tahmin: Turşunun İçine Koyduğumuz Sebzelerin Nelerin Değişeceğini Tahmin 
Ederek Çizmeleri Ve Tabloda İsimlerinin Resimlerinin Karşısına Yapıştırmaları 
Desteklenir. 
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Gözlem: iki hafta süreyle çocukların turşu kavanozunu gözlemlemeleri ve 
gözlemlerini veri kaydı olarak çizmeleri istenir. Zaman zaman öğretmen desteği ile 
turşunun kapağı açılarak, sebzelerin tadı, kokusu, sertliği, çocuklar tarafından 
gözlemlenir. Çocukların gözlemlerini tartışmalarına fırsat yaratılır. 
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Sonuç çıkarma: iki hafta sonunda turşu kavanozlarının kapağı açılır, tüm çocuklar 
sebzeleri tek tek tadarak, koklayarak, elleyerek fark ettikleri değişimi veri kaydı 
olarak önlerindeki kağıtlara çizerler. Tüm çizimler toplanarak sonuç çıkarılır, bu 
değişimin neden kaynaklanmış olabileceğini kendi anlayış seviyelerinde 
tartışmalarına fırsat tanınır. 

 

 

Uygulama örneğinin öğretmen tarafından diğer öğretmenlere sunumu. 
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EK:   3 

UYGULAMA ÖRNEĞİ 

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI:   Seval GÜZEL 

ÖĞRENCİ YAŞ  GRUBU:  48-60 ay 

ETKİNLİĞİN  ADI : RÜZGARIN GÜCÜ  

KAZANIM VE GÖSTERGELER : 

Bilişsel Alanı 

 Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 
Göstergeleri: 
1. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.  
2. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. 
3. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. 

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 
Göstergeleri: 
1. Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.  
2. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. 
3. Gerçek durumu inceler. 
4. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 

Kazanım 4: Nesneleri sayar. 
Göstergeleri: 
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.Göstergeleri: 

1. Ölçme sonucunu tahmin eder.  

2. Standart olmayan birimlerle ölçer. 

3. Ölçme sonucunu söyler.  

4. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. 

3. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 

Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. 
Göstergeleri: 
1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.  
2. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. 
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3. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.  
4. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. 

Dil alanı: 

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. 
Göstergeleri: 
1. Görsel materyalleri inceler. 
2. Görsel materyalleri açıklar. 
3. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 
4. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.  

DESTEKLEYİCİ BİLİM ETKİNLİKLERİNDE KIVILCIM YARATAN 
UNSURLAR : 

  MERAK : pinpon topu masaya konarak, bununla ne yapılabileceği sorulur. 

  ARAŞTIRMA : Üflenen topun ne kadar yol gideceği  

 AÇIK UÇLU SORU : Pinpon topunu üflersek ne kadar yol gider ? 

 OYUNSU SÜREÇ : Bilim adamı 

KULLANILAN MATERYALLER : Pinpon topu , sulu boya ve fırça,büyük boy 
resim kağıdı, küçük kare kağıtlar(not almaları için) 

ÖĞRENME SÜRECİ: 

Pinpon topuyla ne yapabileceğimizi sorularak, Alınan cevaplar sonrası boya ve 
fırçaları masaya konur, tekrar ne yapabiliriz diye sorularak Alınan ilginç cevaplar 
öğretmen tarafından not alınır. “Üflemek” cevabı alındığında, “Üflediğimizde top 
hareket eder mi”? sorusu yöneltilir.alınan cevaplardan sonra,  “O zaman topun kat 
ettiği yolu ölçmek için topu  boyayalım ve net görelim” denerek deneye başlanır. 
Ölçme birimi olarak çocuklarla birlikte “karış” seçilir. 

Her çocuk tahmin grafiğine yapıştırmak üzere önce ismini yazar, Tahmin için 
çocuklara, “pipon topunu üflediğimde kaç karış ileriye gider? Sorulur ve yanıtlarını 
tabloya kaydetmeleri desteklenir. 
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Çocuklar tahmin ettikleri sayı kadar isimlerinin karşısına daire çizerler. 

Her çocuk boyadığı topu üfledi ve karışıyla ölçer. 

 

Çocukların Ölçtüğü karış kadar küçük kağıdı, sonuç grafiğinde belirlenen 1-12 arası 
rakamlar kadar yapıştırmaları desteklenir. 

  

Sonuç grafiği  tamamlanınca tahmin tablosu  ile karşılaştırma yapılır. 
Karşılaştırmaya göre her çocuk raporunu hazırlar, Beş karış üfleyen altı kişi,dört 
karış üfleyen iki kişi vb. 
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Raporların yazılmasıyla sonuç netleşir. Pinpon topunu üflediğimizde en çok 5 ,en az 
1 karış yol gitti. 
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EK: 4 

DBEEP’nın İLK HAFTALARINDA TEMEL BİLİMSEL SÜREÇLERDEN  

TAHMİN BECERİSİNİ KULLANMAYA YÖNELİK YAPILMIŞ BİR 

UYGULAMA ÖRNEĞİ. (Çocukların Yaş Ve Gelişim Düzeylerinin Üzerinde Ve 

Karmaşık Bir Uygulama) 
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EK:   5 

UYGULAMA ÖRNEĞİ 

ETKİNLİĞİN ADI:  ÇORABIM KAÇ PİPET BOYU ESNER?  

YAŞ GRUBU: 48-60 ay 

SEVAL ÖĞRETMEN: 
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EK:    6 

UYGULAMA ÖRNEĞİ 

ETKİNLİĞİN  ADI: ÇİFT AYAKLA KAÇ ADIM ZIPLAYABİLİRİM? 

KAZANIM VE GÖSTERGELER: 

BİLİŞSEL ALAN: 

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 
Göstergeleri: 
1. Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.  
2. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. 
3. Gerçek durumu inceler. 
4. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 

Kazanım 4: Nesneleri sayar. 
Göstergeleri: 
Kazanım 11: nesneleri ölçer. 

Göstergeleri: 

1. Ölçme sonucunu tahmin eder. 
2. Standart olmayan birimlerle ölçer. 
3. Ölçme sonucunu söyler. 
4. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. 

Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. 
Göstergeleri: 
1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.  
2. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. 
3. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.  
4. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. 

Dil alanı: 

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. 
Göstergeleri: 
1. Görsel materyalleri inceler. 
2. Görsel materyalleri açıklar. 
3. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 
4. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.  
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DESTEKLEYİCİ BİLİM ETKİNLİKLERİNDE KIVILCIM YARATAN 
UNSURLAR : 

MERAK : Öğretmen çift ayak zıplayarak çocukların dikkatini çeker 

ARAŞTIRMA : Adım ile ölçme nasıl yapılır? 

AÇIK UÇLU SORU : Çift ayak zıplayarak kaç adım atlayabilirim? 

 OYUNSU SÜREÇ : Çocuklar etkinlik sürecine “Sporcu” rolünde katılır. 

 

Tahmin: çocukların çift ayak ile 1 den 10 a kadar kaç adım zıplayabileceklerini 
tahmin etmeleri ve o sayıda adım çizerek tahmin tablosuna yapıştırmaları desteklenir. 
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Deneme/deney: çocuklar çift ayakla zıplarlar ve adımları ile zıpladıkları mesafeyi 
sayarlar. Gözlemciler zıplayan çocukların kaç adım zıplayabildiklerini saymalarını 
destekler.  Kaç  Adım zıpladığını tespit eden çocuk o kadar adım çizimi yaparak 
grafiğe çizimlerini veri kaydı olarak yapıştırır. 

 

Ölçüm sonuçlarından grafik oluşturma ve sonuç çıkarma 
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Uygulama örneğinin öğretmen grubuna sunumu. 
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EK:     7 

DENEME GRUBUNDAN BİR ÖĞRETMENİN DBEEP’nın  İLK 
HAFTALARINDA  ÖLÇÜM BECERİSİNE YÖNELİK YAPTIĞI 
UYGULAMA ÖRNEĞİ(Çocukların Yaş Ve Gelişim Düzeylerinin Üzerinde Ve 
Karmaşık Bir Uygulama) 
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EK:   8 

UYGULAMA ÖRNEĞİ 

YAŞ GRUBU: 48-60 ay 

ÖĞRENCİ SAYISI: 25 

ETKİNLİĞİN ADI: Üç atışta kaç lobut devirebilirim? 

KAZANIM VE GÖSTERGELER : 

Bilişsel Alan 

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

Göstergeleri: 

1. Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.  

2. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. 

3. Gerçek durumu inceler. 

4. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 

Kazanım 11: Nesneleri ölçer.Göstergeleri: 

1. Ölçme sonucunu tahmin eder.  

3. Ölçme sonucunu söyler.  

4. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. 

3. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 

Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. 

Göstergeleri: 

1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.  

2. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. 

3. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.  

4. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. 

DİL ALANI:  Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.  
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Göstergeleri:  

1.Görsel materyalleri açıklar.  

2.Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 

 3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.  

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.  

Göstergeleri:  

1.Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.  

MOTOR ALAN: 

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.  

Göstergeleri: 

1. Nesneleri kaptan kaba boşaltır.  

2.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.  

3. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer. 

DESTEKLEYİCİ BİLİM ETKİNLİKLERİNDE KIVILCIM YARATAN 
UNSURLAR : 

 MERAK : renkli lobutlar  çocuklara gösterilerek “lobutlarla neler yapabiliriz?, 

Sorusu ile etkinliğe dikkat çekilir. 

 ARAŞTIRMA : topu yuvarladığımızda önünde engel varsa o engel yıkılır mı?, topu 

yuvarlama hızı engelin yıkılmasını etkiler mi? 

 AÇIK UÇLU SORU : üç atışta kaç lobut devirebilirim? 

 OYUNSU SÜREÇ : sporcu  
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Tahmin: Üç  atışta kaç lobut devirebilirim?, çocuk adına karşılık gelen sütuna 

tahmin ettiği sayının karşısına gülen yüz çizer. 

 

Deneme/deney ve gözlem:  çocuklar üç atış yapar, kaç lobut devirdiyse gözlemciler 

tarafından sayılır ve grafikte adına karşılık gelen sütuna o kadar kağıt yapıştırarak 

veri kaydı yapar. 
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Bütün sınıf, denemesini yaptığında grafik ile tahmin tablosu karşılaştırılır. En çok 

lobut devirme sayısı kaç?, en az lobut devirme sayısı kaç?, ….den den az lobut 
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devirme sayısı kaç? Şeklinde grafik okunması desteklenir. Ve çocukların sonuç 

çıkarmasına fırsat tanınır. 

 

Daha sonra “sporcu rolündeki” çocuklar süreci baştan sona resimleyerek rapor 

çıkarırlar. Raporlarda hep birlikte değerlendirilir ve fen bilim merkezine asılır. 
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EK:  9 

UYGULAMA ÖRNEĞİ  

YAŞ GRUBU: 60-72 ay 

AYŞEN ÖĞRETMEN: 

DENEY: Madde Etkileşimlerinin Gözlenmesi 

DESTEKLEYİCİ BİLİM ETKİNLİKLERİNDE KIVILCIM YARATAN 
UNSURLAR : 

MERAK : deney nedir?, sorusu ile dikkat çekilir. 

ARAŞTIRMA : Maddeler karışınca ne olur?,  

AÇIK UÇLU SORU : sabun, karbonat, limon suyu karışınca ne olur? 

 OYUNSU SÜREÇ : çocuklar “Bilim adamı” rolü ile deney sürecine katılı 
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Ek:  10 

UYGULAMA ÖRNEĞİ 

DBEEP’ nın  İLK HAFTALARINA AİT VERİ KAYDETME ÖRNEĞİ 

“Çocukların gelişim düzeylerine uygun olmayan ve oldukça karışık bir uygulama 
örneği” 
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EK:     11 
UYGULAMA ÖRNEĞİ 
YAŞ GRUBU:36-48 AY 
ETKİNLİĞİN ADI: TOHUMLARIM ÇİÇEK AÇACAK MI? 
KAZANIM VE GÖSTERGELER: 
BİLİŞSEL ALAN 
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: 
Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. 
Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) 
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, 
rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı 
malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.) 
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Göstergeleri: Olayları oluş zamanına 
göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. 
Kazanım 20. Nesne grafiği hazırlar. (Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik 
oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan 
nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.) 
DİL ALANI 
Kazanım 10.  Görsel materyalleri okur.  (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. 
Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel 
materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 
SOSYAL DUYGUSAL ALAN 
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya 
istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine 
getirilmediğinde olası sonuçları söyler.) 
DESTEKLEYİCİ BİLİM ETKİNLİKLERİNDE KIVILCIM YARATAN 
UNSURLAR 
Merak: çiçek soğanları gösterilerek, “ne olabileceği” sorulur 
Araştırma: uzun süreli gözlem çalışması – tohumların ne kadar sürede çiçek açacağı 
araştırılacak 
Açık uçlu soru: tohumlarım ne zaman çiçek açacak? 
Oyunsu süreç: bahçıvan rolü verilir 
Kullanılan materyaller: torf , plastik bardak ve kaşık, çiçek soğanları, su 
Öğrenme Süreci 
Öğretmen daha önceden malzemeleri hazırlar. Çiçek soğanları gösterilerek 
çocukların ilgisi çekilir. Ne olabileceği hakkında konuşulur.  Sohbet ardından 
çocuklara ‘bir bahçıvan gibi çiçek yetiştirmeye ne dersiniz?’ denilerek bunun için 
hangi malzemelerin kullanılabileceği tartışılır. Malzemeler tanıtılarak nasıl yapmaları 
gerektiği açıklanır. Her öğrencinin tohumunu kendisi ekmesi desteklenir.  
Tohumlar ekildikten sonra bardaklara bir miktar su konularak pencerenin önüne 
sıralanır. Çocuklara tohumlarının çiçek açması için bir süre beklemeleri gerektiği 
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söylenir ve  ne zaman – kaç hafta sonra çıkabileceklerini tahmin etmeleri istenir. 
Daha önceden hazırlanan tabloya öğrenciler kaç hafta sonra çıkacağı tahminlerini 
kaydederler. kaç hafta olduğunu düşünürlerse o kadar çizgi çizerler.  
Çiçeklerinin hangi renk açabileceğinin tahminini  de ayrı bir tabloya kaydederler. 
Çiçek bakımları onlara aittir. Zaman zaman toprağın kurumuş olup olmadığı kontrol 
edilerek su verilir. Çocuklar her cuma tohumları gözlemleyerek öğretmen tarafından 
hazırlanan veri kaydı kağıtlarına gözlemlerini resmederler. Oluşan değişiklikler sayfa 
sayfa gözlenebilir. 
Çiçekler açtıktan sonra kaç haftada açtıklarını gösteren sonuç tablosu hazırlanacaktır. 
Gözlemin başından sonuna kadar neler yaptığımızı anlatan resimler çocuklar 
tarafından gözlem raporu olarak hazırlanacaktır. Hangi renk açtıkları ile ilgili bir 
tablo hazırlanacaktır.Çiçeklerin boyları  ve kaç haftada açtıkları ile ilgili birer grafik 
hazırlanacaktır. 
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EK:  12 

UYGULAMA ÖRNEĞİ 

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI:   Seval GÜZEL 

ÖĞRENCİ YAŞ  GRUBU : 48-60 ay 

ETKİNLİĞİN  ADI : Kabuğu Soyulan Elmanın Rengi  Değişir mi? 

KAZANIM VE GÖSTERGELER : 

Bilişsel Alan 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 
Göstergeleri: 
1. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.  
2. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. 
3. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. 

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 
Göstergeleri: 
1. Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.  
2. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. 
3. Gerçek durumu inceler. 
4. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. 

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. 
Göstergeleri: 
1. Nesne/varlığın adını söyler.  
2. Nesne/varlığın rengini söyler.  
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6. Nesne/varlığın dokusunu söyler.  
8. Nesne/varlığın kokusunu söyler.  

Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. 
Göstergeleri: 
1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.  
2. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. 
4. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. 

Dil Alanı 

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur 

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir 

Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. 

 

 
DESTEKLEYİCİ BİLİM ETKİNLİKLERİNDE KIVILCIM YARATAN 
UNSURLAR : 

 MERAK :Tabakta kabuğu soyulmuş elma ve kabuklu elma çocuklarda ilgi 
uyandırdı. 

 ARAŞTIRMA : Kabuğu soyulan  elmanın renginin değişip değişmediğini üç gün 
gözlemlemek. 

 AÇIK UÇLU SORU : Elmanın Kabuğunu Soyunca Acaba Rengi Değişir mi? 

OYUNSU SÜREÇ : Bilim Adamı olup elmaları uzun süreli gözlemlemek. 

KULLANILAN MATERYALLER : İki adet elma (birinin kabuğu soyulmuş) 
,büyüteçler, not almaları için kağıt ve renkli kalemler. 

ÖĞRENME SÜRECİ: 

Çocuklara tabak içindeki kabuğu soyulmuş elma gösterilir. Renginin değişip 
değişmeyeceği sorulur.Çocuklar önce isimlerini yazarlar, tabloya yapıştırırlar. Daha 
sonra tahminlerini yazıp isimlerinin karşılarına yapıştırırlar.Elma her gün gözlenir ve 
çocuklar tarafından veri kaydına dönüştürülür.Gözlem üç gün sürer.Üçüncü günün 
sonunda, değişen elmanın rengini anlatan sonuç çizilir.Artık gözlem 
bitmiştir.Günden güne değişen elmanın rengi  çocuklar tarafından raporlaştırılır. 
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Tahminler.. 

 

Rengi değişmiş elma gözlemleniyor,          gözlemler veri kaydı olarak çiziliyor. 
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Tahminlerle  gözlem sonucu çizimleri karşılaştırılarak, sonuç çıkarılır. “Sonuç; 
kabuğu soyulmuş elmanın rengi zaman geçtikçe değişir”, kararır. 
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EK: 21 

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ 
BECERİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİ KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

1. Yaşınızı belirtiniz.                                                    2. Eğitim düzeyinizi belirtiniz. 
a) 25 yas altı                                                                    a) Lise mezunu 
b) 26-35 yas arası                                                            b) 2 yıllık üniversite mezunu 
c) 36-45 yas arası                                                            c) 4 yıllık üniversite mezunu 
d) 46-55 yas arası                                                           d) Açık öğretim okulöncesi ö. mezunu 
e) 56 yas ve üzeri                                                            e) Yüksek lisans veya doktora  
mezunu 
3. Kaç yıldır okul öncesi eğitim öğretmeni olarak görev yapıyorsunuz? 
a) 1 yıldan az  
b) 1-3 yıl 
c) 4-10 yıl 
d) 11- 20 yıl 
e) 21 ve üzeri 

4. Kendinizi temel bilimsel süreç becerilerinin eğitim ortamında kullanımı konusunda gerek 
teorik gerekse uygulama acısından  ne kadar yeterli  hissediyorsunuz? 

a)Yeterli hissetmiyorum    b) Orta derecede yeterli hissediyorum      c)Çok yeterli 
hissediyorum 

5. Sınıfınızdaki öğrenci sayısı aşağıdaki gruplamalardan hangisine girmektedir? 
 
a) 1-10             b) 11-20         c) 21-25          d) 25-30 
 
6. Sınıfınızdaki öğrenciler aşağıdaki  hangi yas grubuna girmektedir? 
 
a) 36-48 AY          b) 49-60  AY               c) 61-72   AY                     
 
7.Üniversitede gördüğünüz derslerin herhangi birinin içeriğinde “Temel Bilimsel Süreç 
Becerilerinin okulöncesi eğitimde kullanımına” yönelik bir eğitim aldınız mı? 

             a)Evet                                b)Hayır 

8.Temel Bilimsel Süreç becerilerinin okulöncesi eğitimde kullanılmasına yönelik  hizmet içi 
eğitim aldınız mı?                                      

              a)Evet                                   b)Hayır 

9. Bilimsel okuryazarlık nedir? Kısaca tanımlayınız……… 

10. Temel bilimsel süreç becerileri nelerdir? Sıralayınız…… 
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