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Bu araĢtırma, Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ile 

Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programını karĢılaĢtırarak benzerlik ve 

farklılıkları belirlemek üzere yapılmıĢtır.  

AraĢtırmada, var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle ortaya koyma 

amaçlandığından betimsel yöntem kullanılmıĢtır. Öğretim programları ve eğitim 

sistemleriyle ilgili bilgiler literatür taramasıyla, kütüphanelerden ve internet 

ortamından elde edilen belgelerden sağlanmıĢtır. Bu bilgiler üzerinde doküman 

analizi yöntemi ile karĢılaĢtırmalar yapılarak araĢtırma için gerekli veriler elde 

edilmiĢtir. AraĢtırmada Türkiye ve Ġngiltere ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim 

programları kazanım, içerik, eğitim durumları, sınama durumları ve ders kitapları 

açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġlgili programların ayrıntılı betimlemeleri yapılmıĢ 

ardından programlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar belirtilmiĢ, son olarak elde 

edilen sonuçlar yorumlanmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonuçlarına göre;  

1. Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programında yer alan 

kazanımların Türkiye de kullanılan programa göre daha esnek bir yapıya sahip 

olduğu, fen ve teknoloji dersinin günlük yaĢamda kullanımı ve problem çözme 

becerilerinin geliĢtirilmesine daha çok önem verdiği saptanmıĢtır.  
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2. Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programındaki eğitim 

durumlarının (örnek ders planları, iĢleniĢ Ģemaları ve sınıf içi etkinlikler) nitelik ve 

nicelik açısından Türkiye‘deki fen ve teknoloji dersi öğretim programına göre daha 

zengin bir çeĢitlilik içerdiği ve öğretmeni desteklediği belirlenmiĢtir.  

3. Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerine, Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim 

programında kazanımlar ve eğitim durumları bazında ağırlıklı olarak yer verildiği,  

Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programında ise bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin kullanımının desteklendiği, ancak bu desteğin kazanımlara ve eğitim 

durumlarına kısmen yansıtıldığı saptanmıĢtır.  

4. Ġngiliz Eğitim Sistemi‘nde sınıfta kalma sisteminin olmayıĢının 

öğrencilerin baĢarısızlık kaygısını önemli ölçüde azalttığı, böylelikle kuramsal olarak 

öğrencilerin dersleri baĢarılı olmak için değil,  gerekli oldukları için öğrenmeleri 

gerektiği düĢüncesine yönlendirilme yapıldığı belirlenmiĢtir.   

5. Türkiye ve Ġngiltere‘de uygulanan öğretim programlarının sınama 

durumlarında alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanıldığı 

saptanmıĢtır.  

6.  Ġngiltere‘de kullanılan ders kitaplarında görsel öğelerden fazlaca 

yararlanıldığı, ders kitaplarının sınıf bazında değil evre bazında öğretildiği 

belirlenmiĢtir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Fen, Ġlköğretim Öğretim Programı, Bilgi ve ĠletiĢim 

Teknolojileri 
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This study is held to distinguish the differences and similarities between the 

Turkish primary school science curriculum and the science curriculum in England. 

In this study as it is aimed to display a situation as it is the scanning method is 

used.  The information on the curriculum and education system is obtained through 

the literature scanning via the documents which are got from libraries and internet.  

By comparing the gathered information the data which is necessary for this study is 

obtained.  In this study the curriculum of England and Turkey is compared in terms 

of skills, contexts, functions, tasks and student‘s books.  Following the detailed 

description of the related curriculums the differences and the similarities between 

these programmes are  put forward and finally the obtained results are expounded.   

According to the seach results: 

1. It is obtained that the skills in the curriculum of England are more 

flexible compared to the one in Turkey and  much more importance is given to the 

practise of the science subject in daily life and to improving the ability to solve 

problems. 

2. The functions such as lessons plans, shemes and inclass activities in 

the curriculum in England  has a more wide range of variety and encourage teachers 

more. 

3. The information and communication technologies are more focused 

on in the English curriculum on terms of skills and functions, nevertheless although 
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the information and communication technologies are encouraged in the curriculum in 

Turkey this support is not totally reflected on  skills and functions. 

4.  As there is no failure for students in the curriculum of England this 

fact, diminishing the anxiety of failure, enables students to learn for themselves as it 

is necessary, preventing them to study just to be successful . 

5.  In the curriculums carried both in Turkey and in England alternative 

measurement and evoluation methods are used. 

6.  Students books in England have more visual materials and based on 

stages rather than grades.  

 

 

 

 

Key Words: Science, primary education curriculum, information and 

communication technologies  
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ÖNSÖZ 

 

 

KarĢılaĢtırmalı eğitim alanında yapılan çalıĢmaların yararlarından belki de en 

önemlisi, farklı eğitim sistemlerinde yaĢanmıĢ olan benzer sorunların nasıl aĢıldığını 

incelemek ve sorunların çözümüne yönelik bakıĢ açısını mümkün olduğunca 

geniĢletmek olarak ifade edilebilir.  Bu araĢtırma eğitim sistemimizdeki ya da fen ve 

teknoloji öğretim programımızdaki herhangi bir sorunu saptayıp karĢılaĢtırmalı 

olarak çözümler önermeyi amaçlamamakla birlikte, Ġngiltere‘deki fen ve teknoloji 

öğretimini çeĢitli boyutlarıyla inceleyip ülkemizdeki fen ve teknoloji öğretimi 

yaklaĢımlarını az da olsa zenginleĢtirebilme umuduyla yapılmıĢtır. Türkiye‘nin AB 

üyeliğinin gündemde olduğu bir dönemde, AB üyesi bir ülkenin eğitim sistemi ve fen 

ve teknoloji öğretimi ile ilgili bilgileri karĢılaĢtırmalı olarak ortaya çıkarmak 

amaçlanmıĢtır. 

Yapılan bu çalıĢmada, Türkiye ve Ġngiltere‘nin eğitim sistemleri ve fen ve 

teknoloji öğretim programları hakkında bilgi verilmektedir. Türkiye‘de ilköğretim ve 

Ġngiltere‘de KS2 ile KS3 düzeyinde (4.- 8. sınıf ) uygulanan fen ve teknoloji öğretim 

programlarına ait kazanım, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları ile ilgili 

ayrıntılı bilgi sunmakta ve ders kitapları karĢılaĢtırılmaktadır. 

Bu çalıĢmamda desteğini esirgemeyen çalıĢmamı görüĢ ve önerileriyle 

yönlendiren değerli hocam ve danıĢmanım sayın Prof. Dr. Ahmet AFYON hocamıza 

ve gerek ders aĢamasında gerekse çalıĢmam sırasında desteklerini esirgemeyen Doç. 

Dr. Dursun YAĞIZ hocamıza ve çalıĢmamı büyük bir titizlikle inceleyen Yrd. Doç. 

Dr Musa DĠKMENLĠ hocamıza teĢekkürlerimi sunarım.  

Tez çalıĢmam boyunca bana her türlü maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman 

esirgemeyen aileme teĢekkürlerimi sunarım.  
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1.GĠRĠġ 

 

Bu bölümde araĢtırmanın problem durumu; Türk Milli Eğitiminin amaçları, 

Türkiye‘de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliĢtirme çalıĢmalarına genel 

bir bakıĢ, fen ve teknoloji dersi program geliĢtirme çalıĢmaları, fen ve teknoloji 

eğitimi baĢlıkları altında incelenmiĢtir. Ayrıca araĢtırmanın amacına, problem 

cümlesine, sayıtlılarına ve sınırlılıklarına yer verilmiĢtir. 

 

1.1. Problem Durumu  

Günümüzde ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli bileĢeni olan eğitim, 

tüm dünyada hızlı ve sürekli bir değiĢim içindedir. Eğitim, artık sadece anayasal bir 

hak ve sosyal bir hukuk devletinin görevi olarak görülmemekte, aynı zamanda 

ekonomik açıdan ―eğitilmiĢ insan gücü" en verimli üretim alanlarından birisi olarak 

kabul edilmektedir. Ayrıca eğitim, siyasi, toplumsal ve kültürel bütünleĢmenin ve 

değiĢimlerin yönetilmesindeki en etkin araçlardandır.  

Dünyada bilginin önemi hızla artarken, ―bilgi‖ kavramı ve ―bilim‖ anlayıĢı da 

hızla değiĢmektedir. Demokrasi ve yönetim kavramları farklılaĢmakta, teknoloji 

hızla ilerlemekte tüm bunlara paralel olarak küreselleĢme ve sanayi toplumundan 

bilgi toplumuna geçiĢ sıkıntıları yaĢanmaktadır. Belirtilen hızlı değiĢim ve geliĢim ile 

hâkim olmaya baĢlayan küreselleĢme süreci, sadece ekonomik alanda belirleyici 

olmakla kalmayıp, sosyal ve kültürel alanlarda da etkili olmaya baĢlamıĢtır. Bu 

geliĢmeler aynı zamanda, bilgi toplumu oluĢumu sürecini baĢlatmıĢtır. Bilgi 

toplumunun ekonomik büyümeyi hızlandırıcı, sosyal alt yapı hizmetlerinin 

sunumunu iyileĢtirici ve kültürel etkileĢimi artırıcı etkileri olduğu da açıktır (Aküyüz 

1989).  

Avrupa Birliğine üyeliği bir devlet politikası hâline getirmiĢ olan ülkemiz, 

gerek ―Kalkınma Plânlarında‖ gerek AB'ye sunduğu ―Ulusal Programlarında‖ 

eğitimde kalitenin ve seviyenin artırılması hususunu, kısa ve orta vadeli önceliklerde 

önemle vurgulamıĢtır (Adler 1994).  
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AB üyesi ülkeler ve diğer geliĢmiĢ ülkeler eğitimlerini, ―herkes için hayat 

boyu öğrenme‖ yaklaĢımıyla; bilgiye ulaĢma yol ve yöntemlerini öğreten, etkin bir 

rehberlik hizmeti içeren, yatay ve dikey geçiĢlere imkân veren, piyasa meslek 

standartlarına uygun, üretime dönük eğitime ağırlık veren, fırsat eĢitliğini gözeten 

olarak tanımlamaktadırlar (Adler 1994).  

Ülkemizde de eğitime olan talep, tüm bu değiĢimlerin ve geliĢmelerin 

doğrultusunda artıĢ göstermektedir. Ülkemizde demografik yapıda, ailenin 

niteliğinde, toplumsal dokuda, tüketim anlayıĢında, insan haklarında, siyasal alanda, 

bilim ve teknolojide önemli hareketlilikler gözlenmektedir. Doğal olarak, bu 

hareketliliklerin eğitim sistemine yansıtılması ve geleceğin dünyasının 

gerekliliklerinin algılanabilmesi gerekmektedir. Öğretim programlarının çağdaĢ 

ihtiyaçlara göre düzenlenmesi, diğer Ģartlara zemin oluĢturması bakımından 

önceliklidir. Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı olarak, dünyada ve Türkiye'de 

yaĢanan geliĢmeler doğrultusunda ilköğretim ve orta öğretim programlarının 

bütünsel bir bakıĢla yenilenmesi için çalıĢılmaktadır (MEB, TTKB 2004).  

Sözü edilen bakıĢ açısıyla devam eden program geliĢtirme çalıĢmaları aĢağıda 

verilen referans çerçevelerine oturtulmuĢtur.  

 Yeni öğretim programları ülkemizin tarihsel, kültürel, sosyal, ahlakî 

birikimini ve kalıtımını motivasyon kaynağı olarak görür ve Atatürk'ün 

kurduğu Türkiye Cumhuriyeti projesinin geliĢerek devamlılığı ilkesini birinci 

referans noktası olarak ele alır.  

 Yeni öğretim programları dünyada yaĢanan tüm değiĢimleri ve geliĢmeleri 

ikinci referans noktası olarak alır.  

 Son yıllarda uzak doğu, Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde peĢ 

peĢe gerçekleĢtirilen program hareketleri bu anlamda önem taĢır. Bu 

hareketlerin çıkıĢ noktası, sanayi toplumu için uygun olan eğitim 

modellerinin bilgi toplumunun rekabetçi yapısını kaldıramaması olarak 

değerlendirilir.  

 Türkiye, Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen, bunu bir millet projesi 

olarak ele alan, bu konuda gerekli kanunları çıkaran ve adımları atan ülke 
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olarak tüm çalıĢmalarını ve çabasını bu doğrultuda yönlendirmiĢtir. Bu 

nedenle yeni öğretim programları, üçüncü referans noktası olarak, Avrupa 

Birliği normlarını, hedeflerini ve eğitim anlayıĢını kabul eder.  

 Yeni öğretim programları, ülkemizin mevcut eğitim özelliklerinin 

belirlenmesini, baĢarı ve baĢarısızlıkların değerlendirilmesini ve ortaya çıkan 

sonuçları dördüncü referans olarak kabul eder. PISA, TIMMS ve PIRLS gibi 

uluslar arası araĢtırmaların ortaya koyduğu bulgular bu çerçevede ele alınır. 

Bu araĢtırma Türkiye ve Ġngiltere ‗ deki eğitim sistemleri ve fen ve teknoloji 

öğretimi hakkında bilgi vermektedir. Her iki ülkenin fen ve teknoloji öğretim 

programlarına ait kazanımlar, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları ile ilgili 

ayrıntılı bilgi sunmakta ve ilgili ülkelerde var olan fen ve teknoloji programlarının 

benzerlik ve farklılıklarını belirtmektedir. Sunulan bu bilgiler ıĢığında Türkiye‘nin 

fen ve teknoloji programına iliĢkin yapılacak uygulamalara ıĢık tutacağı, ayrıca 

ülkemizde yeni yapılacak çalıĢmalara ve düzenlemelere katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir.  
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1.1.1. Türk milli eğitimin amaçları  

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‘na göre Türk Milli Eğitiminin Genel 

amaçları:  

I. Genel Amaçlar  

Madde 2. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel 

değerlerini benimseyen, koruyan ve geliĢtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve 

daima yüceltmeye çalıĢan; insan haklarına ve Anayasanın baĢlangıcındaki temel 

ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 

Cumhuriyeti‘ne karĢı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıĢ hâline 

getirmiĢ yurttaĢlar olarak yetiĢtirmek; 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı Ģekilde 

geliĢmiĢ bir kiĢiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düĢünme gücüne, geniĢ bir dünya 

görüĢüne sahip, insan haklarına saygılı, kiĢilik ve teĢebbüse değer veren, topluma 

karĢı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kiĢiler olarak yetiĢtirmek; 

3. Ġlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliĢtirerek, gerekli bilgi, beceri, davranıĢlar 

ve birlikte iĢ görme alıĢkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, 

kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek 

sahibi olmalarını sağlamak; 

Böylece, bir yandan Türk vatandaĢlarının ve Türk toplumunun refah ve 

mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve 

kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaĢ 

uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır (MEB 2004).  
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1.1.2 Türkiye’de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliĢtirme 

çalıĢmalarına genel bir bakıĢ 

Fen Bilimleri, ülkelerin geliĢmesinde ve ekonomik kalkınmasında önemli bir 

yere sahiptir. Bundan dolayı ülkeler bilimsel ve teknolojik geliĢmelerden geri 

kalmamak ve ilerlemenin sürekliliğini sağlamak için bilgi ve teknoloji üretebilen 

bireyler yetiĢtirmek amacıyla fen bilimleri eğitimine özel bir önem vermektedirler 

(Ayas 1995, Ünal 2003). Bu bağlamda son yüzyıl içerisinde fen bilimleri eğitiminin 

kalitesini artırmak için birtakım giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Bu giriĢimlerin 

çoğunluğu, yapılan değiĢimlere uygun yeni öğretim programlarının geliĢtirilmesi 

Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir (Ayas 1995, Ayas, Çepni, Akdeniz 1993).  

Öğretim programlarının istenilen düzeyde olmasını sağlamak amacıyla 

yapılan bu türden giriĢimler, ülkelerin geliĢmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki geliĢmeler, program geliĢtirme 

çalıĢmalarının sürekli olmasını ve bu alanla ilgili araĢtırma ve geliĢtirme 

çalıĢmalarının aralıksız yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu gereksinimin yanında 

programların geliĢtirilmesi sürecinde dikkate alınması gereken birkaç unsur daha 

bulunmaktadır. Bunlardan biri, bilimdeki yenilikler ve eğitim alanındaki yönelimler 

olup bu unsurun fen alanında öğretim programları geliĢtirilirken dikkate alındığı 

bilinmektedir (Wiles ve Bondi 1989, Ayas 1995).  

Programların geliĢtirilmesi sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir 

diğer unsur ise, mevcut programın ve daha önceki programların aksayan yönlerinin 

belirlenmesidir (Ayas 1995).  

Ülkemizde geliĢtirilen programların incelenmesi ve geçmiĢte yapılan 

hataların ortaya çıkartılması, benzer hataların tekrarlanmaması açısından önemlidir. 

Bu bağlamda; günümüze kadar geliĢtirilen programların; plânlama, uygulama ve 

değerlendirme aĢamaları altında incelenmesi bundan sonraki programların 

geliĢtirilmesine ıĢık tutması açısından özellikle önemlidir.  
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Yapılan incelemeler sonunda tespit edilen eksik ya da yanlıĢ uygulamalar 

vurgulanarak gelecekte yapılacak program geliĢtirme çabalarına yönelik birtakım 

önerilerde bulunulmuĢtur.  

Ülkemizdeki program geliĢtirme çalıĢmalarının tarihsel süreç içerisindeki 

geliĢimi incelendiğinden ve günümüze değin geliĢtirilmiĢ olan öğretim programları 

betimleyici bir biçimde sunulması için kapsamlı bir literatür taraması ile gerçekleĢir.  

Öncelikle Cumhuriyetin ilânından günümüze kadar Türkiye‘de yürütülen 

öğretim programları ve ilgili projeler; amaç, içerik ve sonuçlar bakımından 

incelenmelidir. Sonrasında bu projelerin verimlilikleri ve eksik olan yönleri; ideal bir 

öğretim programının geliĢtirilmesi aĢamaları ile birlikte yerli ve yabancı eğitim 

uzmanlarının raporları da dikkate alınarak ayrıntılı olarak tartıĢılmalıdır. Daha önceki 

programların geliĢtirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecinde tespit edilen 

eksik veya yanlıĢ uygulamaların ortaya çıkartılması, gelecekteki yeni fen 

programlarının hazırlanmasında dikkate alınması gerekli unsurlar olarak büyük önem 

taĢımaktadır (Aslan 2005).  

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasından kısa bir süre sonra eğitim 

alanında yapılan icraatlardan ilki 1924 yılında çıkarılan, tüm öğretim kurumlarını 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesi altında toplayan ve okul programları üzerinde 

kapsamlı değiĢiklikler içeren ―Tevhid-i Tedrisat Kanunu‖dur (VarıĢ 1996).  

 

Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulünden sonra Türkiye‘deki program 

geliĢtirme çalıĢmalarını baĢlıca dört ana dönemde incelenebilir: 

Harf Ġnkılâbına Kadar Olan Dönem (1923–1928) 

Bu ilk dönem; Cumhuriyetin ilânından baĢlayarak 1928‘deki Harf Ġnkılâbı‘na 

kadar olan süreci içermektedir. Bu dönemde teksir makineleriyle çoğaltılan ders 

kitaplarına dayalı bir eğitim verilmektedir (Ayas 1993).  
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Bu dönemde kapsamlı program geliĢtirme çalıĢmalarına rastlanmamakla 

birlikte yine de mevcut programlara içerik kazandırmak amacıyla Türk ve yabancı 

uzmanlardan faydalanılmıĢtır (VarıĢ 1996).  

1960’lı Yıllara Kadar Olan Dönem (1928–1960) 

Harf inkılâbı ile baĢlayan ikinci dönemde ise programlarda daha çok dünyaya 

açılma ve geliĢmiĢ ülkeleri örnek alma eğilimi hâkim olmuĢ, daha fazla bilgi verme 

ve entelektüel insan yetiĢtirme fikri ön plânda tutulmuĢtur (Yüksel 2003).  

 

1950‘li yıllara kadar Türkiye‘de program geliĢtirme çalıĢmaları daha çok ders 

ve konu listesi hazırlamak Ģeklinde düĢünülmüĢ ve bu kapsamda bir takım 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. 1949‘da birçok okulu ziyaret eden John Rufi, mevcut 

programın amaçlarına pratikte ulaĢılamadığı sonucuna varmıĢ ve okullarda 

okutulacak programların Türkiye‘nin kendi uzmanlarınca yapılması gerektiğini 

önermiĢtir. Bu dönem içerisinde de Türk eğitiminin hedef ve amaçları yerli ve 

yabancı eğitimcilerin incelemeler sonunda yaptıkları öneriler dikkate alınarak 

belirlenmiĢtir. Daha öncesinde olduğu gibi bu dönem içerisindeki program geliĢtirme 

çalıĢmalarının da en önemli eksiği; geliĢtirilen programların uygulama süreci 

sonrasında belirlenen hedeflere ulaĢıp ulaĢmadığı ve programın etkililiği konusunda 

sistemli bir değerlendirmenin yapılamamasıdır (Ayas ve diğ. 1999).  

ModernleĢme Dönemi (1960–1984) 

Program geliĢtirme çalıĢmaları, 1950‘lerin sonlarına doğru yurt dıĢında 

baĢlatılan program geliĢtirme çalıĢmalarından oldukça etkilenmiĢtir. Nitekim 1962 

yılında toplanan VII. Millî Eğitim ġurasında alınan ve aĢağıda belirtilen kararlar bu 

sürecin ülkemizdeki etkilerini göstermektir: 

 Eğitim programları günün gerçekleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak 

düzenlenmelidir. 

 GeliĢtirilen bu programlara uygun ders kitapları ve kaynak kitaplar 

hazırlanmalıdır. 

 Öğretmenler yeni programların gereklerine uygun olarak yetiĢtirilmelidir. 
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 Hazırlanacak ve uygulanacak bir deneme programı, komisyonlarca incelenip 

değerlendirildikten sonra çeĢitli bölgelerde iki yıl süreyle denenmelidir. 

 Deneme programları geliĢtirilerek bütün yurt çapında uygulanmalıdır (Ayas 

ve diğ. 1999, Demirel 1998).  

 

Amerika BirleĢik Devletlerinde baĢlayan fen müfredatlarını yenileĢtirme 

çabaları, kısa süre içerisinde Avrupa‘da da etkisini göstermiĢ ve bu ülkelerde de 

benzeri uygulamalar baĢlatılmıĢtır. Fen bilimlerinde yeniden müfredat düzenlemesi 

olarak bilinen bu çalıĢmalar, her Ģeyden önce fen bilimleri ve matematik ders 

içeriklerinin yenilenmesini kapsamaktadır. Anlamını yitirmiĢ olan bazı konular 

programdan çıkartılarak, bunların yerine bireylerin günlük hayatta karĢılaĢtıkları, 

olayları açıklamada kullanabilecekleri, yeni konuları içine almaktadır.  Modern Fizik 

(PSSC-Physica Sciences Study Committee), Modern Kimya (CHEM-Chemical 

Education Material Study and CBA Chemical Bond Approach), Modern Matematik 

(SMSG-School Mathematics Study Groups) ve Modern Biyoloji (BSCS-Biological 

Science Curriculum Study) gibi öğretim programları hazırlanmıĢtır (Naylor 1990).  

 

Ayrıca geliĢtirilen bu programlarda laboratuar kitapçıkları, öğretmen rehber 

maddeleri, filmler ve öğretim araçlarına da yer verilmiĢtir.  

Kapsamlı Program GeliĢtirme Faaliyetleri (1984- ) 

Modern programlardan vazgeçilmesinden sonra yeni bir program geliĢtirmek 

için MEB‘de bazı komisyonlar kurulmuĢtur. Bu komisyonlarda; alan öğretmenleri, 

MEB müfettiĢleri ve üniversitelerin fen bölümlerinden gelen öğretim üyeleri görev 

almıĢtır. Bu komisyonların göreve baĢladıktan sonraki ilk giriĢimleri, yeni ders 

kitaplarının hazırlanması olmuĢtur. Yeni ders kitapları oluĢturulurken 1964–1984 

yılları arasında uygulamada olan modern programların amaç ve konu baĢlıkları 

büyük ölçüde dikkate alınmıĢtır. Böylece daha önce denenen ve klâsik sistem olarak 

nitelendirilen, ders kitabı ağırlıklı uygulamalara geçilmiĢtir (Ayas 1993, Çepni ve 

Akdeniz 1993).  
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Fen bilimlerinin farklı branĢlarında oluĢturulan komisyonların her biri, kendi 

alanlarıyla ilgili ders kitabına dayalı programlar oluĢturmuĢ ve bu yeni programların 

amaç, hedef ve içerikleri 1985 yılında yayınlanmıĢtır. Ancak programların amaçları 

çok yüzeysel ve genel cümlelerle verildiği için, öğretmenler gerek konu bazındaki 

hedefleri ve gerekse bu konuların öğretimi sürecindeki faaliyetleri kendileri 

geliĢtirmek ve plânlamak zorunda kalmıĢlardır (Ayas ve diğ. 1999).  

 

1997 yılında o güne kadar yapılan program geliĢtirme çalıĢmalarından farklı 

olarak, EARGED (Eğitimi AraĢtırma ve GeliĢtirme Dairesi) tarafından ayrı ve 

detaylı bir fen öğretim programı (fizik, kimya, biyoloji) geliĢtirilmiĢtir.  

 

Bu programlarda öncelikle, bilim toplumunu oluĢturacak bireylerin 

karĢılaĢtıkları problemlere bilimsel yaklaĢımla çözüm bulma alıĢkanlığının 

kazandırılması amaçlanmıĢtır (MEB 1998 a, b, c).  

 

GeliĢtirilen bu taslak öğretim programları, diğer öğretim programlarından 

farklı olarak sadece genel amaçlar ve konuların sıralandığı bir doküman biçiminde 

değil, her konu için ayrı amaçları, hedefleri, öğretmen ve öğrenci etkinliklerini ve 

değerlendirme sürecini içeren bir materyal olarak hazırlanmıĢtır. Hazırlanma 

sürecinde derslerin genel hedefleri belirlenirken; ihtiyaç analizi raporları, bilim ve 

teknolojideki geliĢmeler, uzman görüĢleri, alandaki literatür taramaları, Türkiye ve 

dünyadaki mevcut program ve kitaplardan faydalanılmıĢtır (CoĢtu 2004).  

 

Ülkemizde kapsamlı program geliĢtirme çalıĢmaları literatürde belirtilen 

anlamıyla tam olarak gerçekleĢtirilememiĢtir. Bu zamana kadar yapılan uygulamalar, 

tarihsel süreçte de belirtildiği gibi ders ekleme çıkarma, yeni kitaplar yazma ve çeviri 

yoluyla yurt dıĢında geliĢtirilen programların ülkemize uyarlanması Ģeklinde 

olmuĢtur. Bununla birlikte yakın geçmiĢimizde ise bu yanlıĢ anlamalardan kurtulup 

yeni ve kapsamlı programlar oluĢturma yoluna gidilmiĢtir.  
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Bu düĢünceyle programlar artık bir konu listesi olarak değil, öğretmene 

dersini plânlamasında yardımcı olacak ve ona yol gösterecek bir rehber olarak 

düĢünülmeye baĢlanmıĢtır.  

 

Bunun en önemli örneği geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçirilen Ġlköğretim 

Fen Bilgisi Programıdır. Ayrıca, 1980‘li yıllarda yurt dıĢında ortaya çıkan ve son 

yıllarda ülkemizdeki birçok eğitimci tarafından benimsenen konu bazında 

programların geliĢtirilmesi, bu değiĢimin yansımalarındandır (Ünal 2004).  

 

Bu düĢünceden yola çıkarak üniversitelerdeki eğitimciler, hem öğretmen hem 

de üniversitelerde konuyla ilgili uzmanların görüĢleri doğrultusunda ve bazı 

durumlarda öğretmenlerin aktif katılımlarıyla konu bazında programlar 

geliĢtirmiĢlerdir (Demircioğlu 2003). Farklı alanlardaki farklı konular için çağdaĢ 

öğrenme ve öğretme yaklaĢımlarının esas alındığı bu tür programların sayıları 

giderek artmaktadır.  

 

Ancak bu çalıĢmaların daha da hızlandırılmasının ve her bir alan için farklı 

konularda hazırlanmıĢ bu tür programların, EARGED gibi bir komisyon tarafından 

bir araya getirilip birbiriyle kaynaĢtırılarak ilgili alanın bütün konularını içeren 

kapsamlı öğretim programlarının oluĢturulmasının, eğitim sistemimiz açısından 

faydalı olacağına inanılmaktadır. 

 

Eğitim-öğretimi etkileyen en önemli faktörlerden biri olan öğretim 

programlarının istenilen standartlarda hazırlanması, ülkemizin geliĢmesi açısından 

önemlidir. Bu bağlamda, ülkemizde Ģu ana kadar yapılan öğretim programı 

geliĢtirme çalıĢmalarının incelenmesi ve bu inceleme kapsamında yapılan 

yanlıĢlıkların ortaya çıkartılması oldukça önemli bir çalıĢma alanıdır.  
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1.1.3. Fen Ve Teknoloji Dersi Program GeliĢtirme ÇalıĢmaları 

 

Eğitim ve öğrenme kavramları ve yaklaĢımları üzerinde yapılan çalıĢmalar, 

insanlık tarihinin son dönemlerinde ağırlık kazanmıĢtır.  AraĢtırma bulguları bu 

kavramların önemini arttırdıkça daha çok araĢtırma yapılmaya baĢlanmıĢ ve eğitim 

alanında yapılan çalıĢmaların gerekliliği günümüzde tartıĢılmaz Ģekilde kabul 

görmüĢtür (MEB, TTKB 2004).  

 

Bu gereklilik geçtiğimiz yüzyılın baĢlarında, eğitimin üst sınıfların bir 

ayrıcalığı olmaktan çıkıp devletin halka sunduğu bir olanak, bir hak olmaya doğru 

yol almasıyla, baĢka bir deyiĢle, okullaĢma oranının artmasıyla su yüzüne çıkmaya 

baĢlamıĢtır.  

 

Kökeni gereği 18. yüzyılın baĢlarından beri "konular listesi" anlamında 

kullanılan "curriculum" -Türkçe'deki karĢılığı ―öğretim programı‖, ―izlence‖, ya da 

"yetiĢek"-  sözcüğünün artık bu anlamıyla yeterli olmadığı,  bu anlamda hazırlanan 

öğretim programlarının da yetersiz kaldığı görülmektedir.  

 

Bunun en önemli nedenlerinden birisi, bilginin katlanarak artması ve öğretim 

programlarında yer alacak temel bilgilerin neler olacağına karar vermenin 

zorlaĢmaya baĢlamasıdır (Wiles ve Bondi 1993). 1920'lerden baĢlayarak öğretim 

programının tanımı "öğrenme deneyimlerine‖ dayanılarak yapılmaya baĢlanmıĢ;  

 

Örneğin Bobbitt öğretim programının iki Ģekilde tanımlanabileceğini 

söylemiĢtir;  "(1) bireyin yeteneklerini ortaya koymakla ilgili, doğrudan ya da dolaylı 

deneyimler bütünü, ya da (2) okulların bireyi mükemmelleĢtirmek için kullandıkları,  

bilinçli olarak izlenen eğitim deneyimleri serisidir" (Wiles ve Bondi 1993). Caswell 

ve Campbell de bu tanımdan yola çıkarak 1935'te öğretim programı  "okulun 

yönlendirmesinde öğrencilerin edindiği deneyimler bütünü" olarak tanımlamıĢtır 

(Wiles ve Bondi 1993).  
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Öğretim programı ―deneyim‖ ile bağdaĢtıran bir baĢka tanım da, ―gençliği ve 

çocukları düĢünme ve davranıĢ yolları açısından disiplin altına almak amacıyla 

okulun hazırladığı potansiyel deneyimler dizisidir‖ (Smith, Stanley, Shores 1957) 

Ģeklindedir.  

 

1950'lere gelindiğinde okulun öğrenciler üzerinde muazzam bir etkisi olduğu 

görülmekteydi,  buna karĢın öğrencilerin okul tarafından planlanmamıĢ öğrenme 

deneyimleri de yaĢadıkları saptanmıĢtı (Wiles ve Bondi 1993). Bundan dolayı, 

dönemin öğretim programı tanımları, sadece içerik ya da genel deneyimleri 

vurgulamak yerine planlamaya öncelik tanımıĢtır:  

 

―Öğretim programı, öğrencilerin okul tarafından -eğitimsel hedeflere 

ulaĢılması için- planlanan ve yürütülen tüm öğrenimidir‖ (Tyler 1957).  

 

―Öğretim programı, bir öğrenim planıdır‖ (Taba 1962).  

 

Son olarak, 1960'lardan baĢlayarak ve 1990'larda da devam ederek, öğretim 

programlarının performansı ile ilgili bir kaygı baĢ göstermiĢtir.  Bu bakıĢ açısı ki 

okullarda  "sorumluluk"  olarak adlandırılmaktadır,  öğretim programı tanımlarında 

sonuçların vurgulanmasına neden olmuĢtur:  

 

―Öğretim programı, öğrencinin öğrenme durumlarında neler yaptığıyla değil, 

yaptıklarının sonucunda neler öğrendikleriyle ilgilenir. Öğretim programı sonuçlarla 

ilgilenir‖ (Johnson 1970).  

 

―Öğretim programı, öğrencilerin kiĢisel ve sosyal yeterliliklerinin sürekli ve 

istek dolu geliĢimleri için okulun himayesi altında bilgi ve deneyimin sistemli bir 

Ģekilde yeniden yapılandırılmasıyla formüle edilmiĢ planlı öğretim deneyimleri ve 

istendik sonuçlardır‖ (Tanner ve Tanner 1975).  

 

Öğretim programı  "öğrenciler için sınıf deneyimleri olarak sonuçlanacak 

geliĢtirme sürecini etkinleĢtiren bir değerler / hedefler kümesi" olarak 
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tanımlamaktadır. Sınıf deneyimlerinin öngörülen hedefleri ne derece yansıtabildiği, 

program geliĢtirme çabalarının etkililiği ile doğrudan bağlantılıdır (Wiles ve Bondi 

1993).  

 

Öğretim programının tanımında olduğu gibi program geliĢtirme sürecinin 

tanımlanmasında da, temel yapı aynı kalmakla birlikte, zamanla bir takım değiĢimler 

yaĢanmıĢtır. Çözümleme,  planlama,  uygulama ve değerlendirme aĢamalarında 

program geliĢtirmeciler okul programlarının hedeflerini belirlemekte, deneyimlerini 

planlamakta, içeriğini seçmekte ve sonuçlarını değerlendirmektedirler (Wiles ve 

Bondi 1993). Bu anlamda, Tyler‘in 1950‘de ortaya koyduğu dört basamaklı 

çözümleme yöntemi Taba tarafından 1962‘de gözden geçirilerek,  yedi basamaklı bir 

program geliĢtirme süreci tanımlanmıĢtır (Wiles ve Bondi 1993).  

 

1.  Gereksinimlerin belirlenmesi,  

2.  Hedeflerin oluĢturulması,  

3.  Ġçeriğin seçimi,  

4.  Ġçeriğin düzenlenmesi,  

5.  Öğrenme deneyimlerinin seçimi,  

6.  Öğrenme deneyimlerinin düzenlenmesi,  

7.  Neyin nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi.  

 

Program geliĢtirme sürecinin mümkün olduğunca kapsamlı olabilmesi için 

yukarıda verilen basamakların ayrıntılı alt basamaklarına da yer verilmiĢtir.  

 

1970‘lerden baĢlayarak daha modern dizgeler oluĢturulmaya baĢlanmıĢ, 

program geliĢtirme süreci daha kapsamlı ve sistematik bir görünüm kazanmıĢtır. 

Örneğin Feyereisen 1970 yılında program geliĢtirme sürecini bir problem-çözme 

zinciri Ģeklinde ortaya koymuĢtur (Wiles ve Bondi 1993)  

 

1.  Sorunun tanımlanması,  

2.  Sorunun incelenmesi,  

3.  Alternatif çözümlerin araĢtırılması,  
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4.  En iyi çözümün seçimi,  

5.  Çözümün ilgili kurum tarafından oylanması,  

6.  Çözümün onaylanması,  

7.  Çözümün deneme amaçlı kullanılması,  

8.  Çözümün benimsenmesi için hazırlanma,  

9.  ÇalıĢanların yönlendirilmesi,  

10.  Etkililiğin değerlendirilmesi.  

 

Yine de son yarım yüzyılda program geliĢtirme sürecinin kuramsal anlamda  

çok az değiĢtiği söylenebilir; bilgi birikiminin artmasına, insanın geliĢim sürecinin 

giderek artan bir Ģekilde anlaĢılmasına, teknoloji kullanımının yaygınlaĢmasına, ve 

öğrenme – öğretme süreçleri üzerinde daha çok durulmasına karĢın, program 

modelleri ilkel ve geleneksel olmaktan kurtulamamıĢtır.  

 

Ancak, açıktır ki program geliĢtirme süreci, bir öğretim programının 

planlanmasından son değerlendirme aĢamasına varıncaya kadar, gittikçe kapsamlı bir 

uzmanlık alanı haline gelmiĢtir (Wiles ve Bondi 1993).  

 

16.06.2003 tarihinde Ankara BaĢkent Öğretmen Evinde yapılan Fen Bilgisi 

Program GeliĢtirme ÇalıĢmalarında bulunan katılımcıların bu konu hakkındaki bazı 

görüĢlerine aĢağıda değinilmiĢtir (MEB, Müfredat GeliĢtirme Süreci 2003):  

 

Selçuk (2003) ―Güzel ve yararlı bir amaç için toplandık. Programlarla ilgili 

yeni bir çalıĢma baĢlattık. Herhangi bir dersi yalnız baĢına ele almak değil birbiri ile 

bağlantı kurup programı geliĢtirme yaklaĢımında karar kılındıktan sonra dünya 

standartları ve bütünsel bakıĢ açısıyla programları yeniden ele alacağız.‖ (MEB, 

Müfredat GeliĢtirme Süreci 2003).  

 

Kocakülah (2003) ―YurtdıĢındaki çalıĢmalar da göz önüne alınarak program 

öğrenci merkezciliğe kaymalı. Esas olan öğrenci öğretmene vurgu olmalı. Program 

geliĢtirmenin ana hatlarına bakıldığında programın süreklilik, kaynaĢırlılık ve 

aĢamalılık ilkelerini yerine getirmesi gerekir. Programdaki süreklilikle ilgili sorunlar 
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var. Örneğin; beĢinci sınıfta görülen ıĢık ünitesi bu sınıfta görüldükten sonra bir daha 

orta öğretim lise 3. sınıf fizik dersinde görülüyor.‖ (MEB, Müfredat GeliĢtirme 

Süreci 2003).  

 

Köseoğlu (2003), ―Fen eğitiminin artık bilim dalı olduğu kesin, bütün 

programların bir felsefesi bir öğrenme teorileri vardır. Bunun planlanması önemli, 

neresinden alalım genel yaklaĢım önemli, teknik bir Ģeyler geliĢtirilebilir. ABD‘de 

2061 projesi var. Felsefe her Ģeye tepeden bakıyor. Tepe çatıları koyarak bu tarz bir 

çalıĢma yapılsın 2023 program geliĢtirme projesi baĢlatılsın. Bu teoriye göre çeĢitli 

öğretim yöntemlerini içine alacak Ģekilde yapılandırmacı yaklaĢım olmalıdır. 

Örneğin; Ġngiltere'de yapılandırmacı Benchmark'larda öyle. Bu bir teori ve öğrenme 

stratejilerini geliĢtirmeye yönelik. Ġnsan iliĢkisi etik de var. Teorik felsefeyle mi 

yapacağız? Hangi konu nerede? TartıĢması mı yapacağız? TTKB' de kitap incelerken 

programa bakılıyor, Benchmark (genel standartlar) olduğunda bu durum olmayacak. 

Bir kavram bir yerde bitmeyecek. Örneğin; enerji konusunda 1–3, 4–5… neler 

verilecek bunlar belirtilmiĢ. Yapılandırıcı ve fen okuryazarı iki önemli nokta, 

yapılandırmacı felsefeye uygun ve 12. sınıfı bitiren fen okuryazarı olacak Ģekilde 

program hazırlanacak. Bunlar Benchmark'larda kategorize edilmiĢ. Öğrenci merkezli 

yaklaĢım 1959 da modern matematik fen projesiyle baĢlamıĢ.‖ (MEB, Müfredat 

GeliĢtirme Süreci 2003).  

Ayrıca Köseoğlu (2003)‘na göre yapılandırmacı yaklaĢım beĢ ana hatta 

toplanmıĢtır. Bunlar;  

 Öğrenci merkezli olmasıdır.  

 Öğrencilerin geleneksel yaklaĢıma göre fen ve matematik bilgisini  

kullanabilirliğine önem verir. Matematik ve fen içeriği öğretmek değil 

bilimin doğasını öğretmek önemlidir. Liselerde bilimin doğası dersi var. 

Öğrenci merkezli eğitim yapılandırmacı yaklaĢımda farklıdır.  

 Kavramsal değiĢim ve geliĢim önemlidir. 60 projesinde araç gereç kullanıp 

derste öğretiyoruz. Sosyal konstrüktivizm‘le, sosyal iliĢkilerde öğrenir.  

 Öğrenci merkezli araç değil amaçtır. Fen ve matematik öğrenirken 

arkadaĢlarıyla tartıĢmayı ve kavramı da öğrenecek sosyal iletiĢim amaçtır 
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 Öğrenmeyi sadece basit ve eğlenceli olarak ele almak, ders kitaplarının 

yanlıĢı buydu. Esas amaç, eğlenceyle birlikte ilgi çekmek öğrenmeye ihtiyaç 

uyandırmaktır.  

Öğrenme stillerindeki kavramlar etkilidir. Öğretmene yepyeni davranıĢ 

biçimleri de Öğretilmeli, bütün davranıĢ kalıpları yeniden gözden geçirilmelidir. 

AlıĢılagelmiĢ norm ve kalıpların öğrenmeye açık olması için yeniden gözden 

geçirilmesi gerekir. Pedagoglar bunu ele almalıdır. Dünya bankası projesi ile ABD 

de 200 okul gezdik. Örnek; çocuk sakız çiğniyor, fakat ciddi hazırlanmıĢ. Önlerinde 

kola ĢiĢeleri fakat ödevler ciddi yapılıyor. (MEB, Müfredat GeliĢtirme Süreci 2003) 

 

Gürdal (2003), ―Öğrencileri iyi gözlemci olarak yetiĢtirmeliyiz. Örneğin; 

Amerika'da ağaçtaki kedinin aylarca altından geçen bir canlının geçmesini beklediği 

ve canlı geçerken kendini canlının üstüne attığı gözlenmiĢtir. Bu gözlemden 

yararlanılarak ısıya duyarlı silah geliĢtirilme çalıĢmalarının yapıldığı belirtilmektedir. 

Deneysiz fen eğitim yapılamaz. Araç-gereçsiz; sunuya dayalı basit deneyler 

yapılabilir. Patlıcanın neden tuzlu suya konulduğu vb. konular hayatla bağlantılıdır. 

Konular birbiriyle bağlantılı olmalıdır. Örneğin; enerji konusu biyoloji fizik ve 

kimyada ayrı değil, bütün olarak ele alınmalıdır. Deney sırasında vatandaĢlık de 

öğretiyoruz. Deney yaparken sıra bekleme, tartıĢma, problem çözme vb. etkinlikler 

toplumsa yaĢamla ilgilidir. Bu nedenle fen eğitimi deneye dayalı yaĢamla bağlantılı 

yapılmalıdır.‖  

Program bilgi ağırlıklı olduğu için teknoloji boyutu eksik kalıyor. Bilgi 

boyutundan kurtulup bilimsel okuryazar olan öğrenci yetiĢtirmeliyiz. Tüm ülke 

genelini düĢünerek program yapmalıyız.  

Deneyler yemek reçetesi gibi yapılırsa bu deneyden bir anlam çıkmaz. Deney 

yapma mantığını değiĢtirmeliyiz. Kendisinin düĢünmesini sağlayacak deney olmalı, 

müfredat esnek olmalı, kötü koĢullarda okullar var. Yerel imkânlarla fen eğitimi 

yapılmalıdır.  
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Programa müze incelemeleri konulsa doğuda hangi okul öğrencilerine müze 

bulup gösterebilecek. Her kesime hitap edecek etkinlikler olmalı, fırsat eĢitliği 

sağlayan program olmalıdır (MEB, Müfredat GeliĢtirme Süreci 2003). 

Bilgin (2003), davranıĢçı, hümanist yaklaĢımlar öncekileri atmamıĢ biraz 

daha insana yönelmiĢtir. Yapısalcılıkta bilgi transferi bir gruptan diğerine olmaz kiĢi 

kendi oluĢturur. Örneğin; iĢbirlikli öğrenmenin yapısalcılığın içinde yer alması 

gerekir. Bilgiyi biraz daha azaltıp diğer kavramları konstraktivist verelim.  

Yapılan toplantıda belirtilen görüĢler doğrultusunda aĢağıdaki sonuçlar 

çıkarılabilir.  

 Program, bir felsefi temel üzerine oluĢturulmalıdır.  

 Öğrenme teorisi olarak oluĢturmacı yaklaĢım benimsenmeli, bu yapılırken de 

önceki teoriler göz ardı edilmemelidir.  

 OluĢturmacılığı esas alan öğrenme stili odaklı, ölçme ve değerlendirmeyi 

içine alan uzun vadeli çalıĢma yapılmalı, ABD'deki 2061 projesi gibi 

ülkemizde de geniĢ kapsamlı bir proje baĢlatılmalıdır.  

 Program öğrenci merkezli olmalıdır.  

 Fen bilimleri öğretimi için ulusal standartlar hazırlanmalı, hedef ve 

davranıĢlar detaylı olmamalıdır.  

 Tüm ülke geneli düĢünülerek fırsat eĢitliği sağlayan program hazırlanmalı, 

yerel imkânlarla fen eğitimi yapılabilmelidir.  

 Program süreklilik, kaynaĢırlılık ve aĢamalılık ilkelerini yerine getirmelidir.  

 Okul bireyi yaĢama hazırlamalıdır. Okuldaki eğitim yaĢamdan kopuk 

olmamalı, yaĢamında karĢılaĢtığı problemleri çözmesini sağlamalıdır,  

 Program içeriği, bir düzeyden diğer düzeye geçiĢ için öğrenciyi 

hazırlamalıdır. Öğrencinin bilimsel düĢünme becerilerini, problem çözme 

yeteneğini ve yaratıcılığını geliĢtirmelidir.  

 Fen bilgisi" değil, "fen eğitimi" denilmeli. Fizik, kimya ve biyoloji konulan 

ayrı verilmemeli, öğrenciyi fen dersinin araĢtırmacı doğasına dâhil eden, 

merak duygusunu taze tutan yöntemler kullanılmalıdır.  
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 Öğretmenleri eğitici kitaplar dizisi hazırlanmalı ve öğretmen eğitimine 

ağırlık verilmelidir.  

 Sınav sistemi sorgulanmalıdır.  

 Çoklu zekâya uygun yöntemler uygulanabilmelidir.  

 Öğrenciler bilimsel okur-yazar ve teknolojik geliĢimlerden haberdar olan, 

bunlar anlayabilen kiĢiler olarak yetiĢtirilmelidir.  

 Dil son derece önemlidir, program ve kitaplarda dil anlaĢılır olmalı, bilimsel 

hatalardan arındırılmalıdır.  

 Öğretmen program hazırlama aĢamasında iĢe dâhil olmalı ve program 

sahiplenmelidir.  

 Okulların yapısına (fen liseleri, meslek liseleri vb.) göre ayrı programlar 

hazırlanmalıdır (MEB, Müfredat GeliĢtirme Süreci 2003).  

Ġki farklı oturuma katılan katılımcılarından farklı görüĢ ve öneriler ortaya 

çıkmıĢ ve ilgili görüĢler aĢağıda özet olarak beĢ ana baĢlık altında toplanmıĢtır. 

Programın GiriĢ Bölümü  

 Bilimsel Süreç Becerilerinin pek çok öğretmen tarafından bilinmemesi 

ihtimali de göz önünde tutularak, bu ifade programın giriĢ kısmında ayrıntılı 

olarak açıklanmalıdır.  

 Programın Türkçe dil açısından gözden geçirilmelidir.  

 Programın giriĢ bölümünde önce tanıtıcı bilgiler (yapısalcı yaklaĢım gibi) 

verilip daha sonra programın temellerinin verilmesi daha uygun olabilir.  

 Bilimsel süreç becerilerini gösteren tabloda yer alan tahmin ve kestirme her 

beceri için belirleyici olarak yazılması daha sağlıklı olacaktır.  

 Öğelerin seviyeye göre dağılımını gösteren tabloların anlaĢılır olması için 

tabloyu açıklayıcı bilgilerin eklenmelisi daha uygun olacaktır. 
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Ünitelerin Örüntüsü  

 Program ile diğer derslere ait öğretim programlar arasındaki iliĢkilerde bazı 

eksiklikler vardır. Bu eksikliklerin giderilmesi programın baĢarıya ulaĢması 

açısından daha iyi olacaktır.  

 Bu programın temelleri hayat bilgisi ders programı ile atılacağından, hayat 

bilgisi programı ile entegrasyon sağlanmalıdır.  

 Her üniteye bilim adamları ile ilgili bilgiler okuma parçası Ģeklinde 

eklenebilir.  

 Taslak öğretim programında yer alan 4. ve 5. sınıf ünitelerinin sıralanıĢı, 

ünitelerin birbirleri ile iliĢkileri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi uygun 

olacaktır.  

 Ünitelerin hazırlanmasında kullanılan sarmal yaklaĢım, aktif öğrenme için 

yerinde bir yaklaĢımdır. Ancak ünite içerisinde yer alan konuların kesin 

sınırları (nereye kadar iĢleneceği gibi ) açıklamalar kısmında verilmelidir.  

Kazanımlar  

 Fen Teknoloji Toplum ve Çevre arasındaki iliĢki programın giriĢ kısmında 

uygun bir Ģekilde iĢlenmiĢtir. Öğrenci kazanımları Fen Teknoloji Toplum ve 

Çevre ye yönelik kazanımlar ile zenginleĢtirilmelidir.  

 Öğretim Programında yer alan kazanımları öğrenciden bekleyebilmek için 

kazanıma uygun alt yapının diğer derslerde özellikle Hayat Bilgisi dersinde 

önceden oluĢturulması gerekmektedir.  

 Öğrenci kazanımlarında yer alan problemi tanıma, hipotez kurabilme, deney 

tasarlayıp uygulayabilme ve sonuç çıkarabilme becerileri olumlu 

bulunmuĢtur. Ancak bu becerilerin kazanım ifadelerinde ayrı ayrı ele 

alınması daha sağlıklı olacaktır. 

Öğretim ve değerlendirme etkinlikleri 

 Önerilen etkinliklerin sayısı öğretmene yol gösterici olması açısından uygun 

olmakla birlikte bazı konularda öğretim ve değerlendirme etkinliklerinin 

sayıları arttırılabilir.  
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 Öğretim ve Değerlendirme etkinlikleri tahmin yapmaya ve hipotez kurmaya 

yönelik becerileri kapsayan etkinlikler ile zenginleĢtirilmelidir.  

Uygulamaya dönük öneriler 

 Fen ve Teknoloji dersinin haftalık ders saatinin en az 4 saat olmalıdır.  

 Programın amacına uygun olarak uygulanabilmesi ve olumlu sonuçlar 

alınabilmesi için ilgili öğretmenler ve ilköğretim müfettiĢleri hizmet içi 

eğitimden geçirilmelidir.  

  Programın amacına ulaĢması için fiziksel alt yapı yeterli hale getirilmelidir.  

 Ülkemizin bir gerçeği olan BirleĢtirilmiĢ sınıflar göz önüne alınmalı ve 

bunlara yönelik olarak birleĢtirilmiĢ sınıf programı hazırlanmalıdır.  

 Bu programın uygulanmasında deneme ve kademeli geçiĢ uygulaması 

mutlaka yapılmalıdır.  

 Bilimsel Süreç Becerilerinin öneminin her öğretmen tarafından bilinmesi 

programın baĢarıya ulaĢabilmesinde esas olduğundan, bu amaca uygun 

öğretmen yetiĢtirilmesine özen gösterilmelidir.  

 Değerlendirme sistemi LGS ve ÖSS sınav sistemine yansıtılmalıdır. 

  Öğretmen kitabı, öğrenci kitabı, materyal kitabı ve Fen eğitiminde güvenlik 

ile ilgili bir kılavuz kitap (öğrencinin bilmesi gerekenler, yönetimin 

görevleri,laboratuar sorumlulukları..v.b) hazırlanmalıdır.  

 4 ve 5. sınıf taslak öğretim programına uygun hazırlanan kitapların, program 

hazırlanması esnasında görev alan kiĢiler tarafında incelenmesi daha sağlıklı 

olacaktır.  

 Uygulamaya geçirmesinde çok aceleci davranılmamalıdır.  

 Programa uygun ölçme değerlendirme çalıĢmalarının (portfolyo değ., 

performans değ,) yapılabilmesi için yönetmeliklerde de gerekli 

değiĢikliklerinin yapılmalıdır.  

Yapılan üç günlük incelemenin sonucunda, katılımcı öğretmenlere programın 

en güçlü ve en zayıf yanı sorulmuĢtur. Alınan cevaplar aĢağıda belirtilmiĢtir (MEB, 

TTKB, 2004).  
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Programın en güçlü tarafları:  

 Sarmal yapı  

 Bireysel farklılıkların dikkate alınması  

 DüĢünen bireylere doğru gidiĢ  

 SomutlaĢma  

 Programın dayandığı temeller  

 Hazırlanmasındaki çaba  

 Konuların günlük hayata indirgenmesi  

Programın en zayıf tarafları:  

 Öğretmen destek eğitimi 

 Dil birliği 

 Fen ve Matematik entegresi 

 Fen ve Hayat Bilgisi uyumu 

 BirleĢtirilmiĢ sınıf kavramı 

 Programın uygulanmasında kullanılacak kaynaklar 

 Programın ilgili diğer derslerin programlarıyla paralelliği ve bütünlüğü 

gözetilmiĢtir. 

Fen ve Teknoloji Programı’nın vizyonu 

2004 Fen ve Teknoloji Dersi Programı‘nın vizyonu bireysel farklılıkları ne 

olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetiĢmesidir. 

Günümüzde yaĢanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik geliĢmeler yaĢam 

Ģeklimizi önemli ölçüde değiĢtirmiĢtir (MEB, TTKB 2004).  

Özellikle bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin hayatımıza etkisi günümüzde 

belki de geçmiĢte hiç olmadığı kadar açık bir biçimde görülmektedir. KüreselleĢme, 

uluslararası ekonomik rekabet, hızlı bilimsel ve teknolojik geliĢmeler gelecekte de 

hayatımızı etkilemeye devam edecektir.  
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Bütün bunlar dikkate alındığında ülkeler, güçlü bir gelecek oluĢturmak için 

her vatandaĢın fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetiĢmesinin gerekliliğinin ve bu 

süreçte fen derslerinin anahtar bir rol oynadığının bilincindedir. 2004 Fen ve 

Teknoloji Programı‘nın vizyonu ülkemizde fen ve teknoloji okuryazarlığını 

geliĢtirmek ve bu amaçla bireysel ve kültürel farklılıkları ne olursa olsun tüm 

öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı bir birey olmalarını sağlamaktır (MEB, 

TTKB 2004).  

Fen ve Teknoloji Programı’nın Temel Yapısı 

‗Bütün vatandaĢların fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetiĢmesi‘ vizyonu 

temel alınarak geliĢtirilen 2004 Fen ve Teknoloji Programı‘nın dayandığı felsefe, 

esas aldığı öğrenme teorileri ve kullanılmasını öngördüğü öğretim stratejileri ve 

ölçme - değerlendirme ilgili temel özellikler dikkate alınarak aĢağıda sıralanmıĢtır:  

1. Programda fen konuları teknoloji boyutu gözetilerek ele alınmıĢtır. 

2. Programın geliĢtirilmesinde öğrenme ve öğretme yaklaĢımı olarak 

öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını gerektiren yapılandırıcı yaklaĢım 

(diğer yaklaĢımlar ret edilmemekle birlikte) esas alınmıĢtır. Bu yüzden, program 

kendiliğinden öğrenci merkezli ve öğrencinin yaparak-yaĢayarak-düĢünerek 

öğrenmesini öngören bir özelliğe sahiptir. 

3. Programın geliĢtirilmesinde yapılandırıcı yaklaĢım esas alındığı için 

değerlendirme sürecindeki temel esaslar da önemli ölçüde değiĢmiĢtir. Öğretme ve 

öğrenmenin değerlendirilmesinde yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan alternatif 

değerlendirme yaklaĢımları kullanılmıĢtır. 

4. Fen ve Teknoloji Dersi Programı‘nda öğrenme, öğretme ve değerlendirme 

süreçleri ile ilgili temel anlayıĢlar Tablo–1,1‘de gösterilmiĢtir (MEB, TTKB 2004).  
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Tablo 1. 1: 2004 Fen ve Teknoloji Programı‘nda vurgulanan temel anlayıĢlar 

Daha az vurgu Daha çok vurgu 

Bilginin ezberlenmesi ve hatırlanması Beceri ve anlayıĢ geliĢtirilmesi 

Konu kapsamlarında ayrıntılar Kavram ve yaĢama dönük anlayıĢ geliĢtirme 

Testlerle ölçme ve değerlendirme Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri 

Düz anlatım Yapılandırıcılık 

Öğretmen ve program merkezli öğretim Öğrenci merkezli öğretim 

Ortalama öğrenci tipi merkezli öğretim Bireysel farklılıklar vurgulu öğretim 

Programın katı bir Ģekilde uygulanması Programın esnek bir Ģekilde uygulanması 

YarıĢmacı ve bireysel öğrenme ĠĢbirlikli öğrenme 

5. Programda içerik sarmal yaklaĢım esas alınarak düzenlenmiĢtir. Bu nedenle 

dört öğrenme alanındaki temel kavramlar her sınıfta ele alınmıĢtır, ancak üst sınıflara 

geçildikçe kazanımlarda belirtilen bilgi, anlayıĢ ve becerilerin göreli olarak derinliği 

artmıĢ ve kapsamı geniĢlemiĢtir. 

6. Fen ve Teknoloji dersinin amacı öğrenciye sadece ezbere bilgi vermek 

olmadığı için programda fen ve teknoloji okuryazarlığını destekleyecek yedi 

öğrenme alanı ön görülmüĢtür. Bu öğrenme alanlarından dördü (Canlılar ve Hayat, 

Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar, Dünya ve Evren) öğrencilere kazandırılacak 

temel fen kavram ve ilkelerini düzenlemektedir. Fen ve teknoloji okuryazarlığı için 

gerekli Bilimsel Süreç Becerileri, Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre, Tutumlar ve 

Değerler olmak üzere üç öğrenme alanı daha göz önüne alınmıĢtır. 

7. Öğrencilerin problem çözme, araĢtırma yapma ve bilinçli karar verme 

becerilerini ve zihin alıĢkanlıklarını geliĢtirmeleri için her sınıf düzeyinde bilimsel 

süreç becerileri ile ilgili kazanımlar belirlenmiĢ ve listelenmiĢtir.  Bu kazanımlara 

bilgi kazanımlarında uygun atıflar yapılarak öğrenme alanları birbirine örülmüĢtür. 

8. Öğrencilere Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ), bunların doğası ve 

etkileĢimleri ile ilgili bilgi ve anlayıĢları kazandırmak için her sınıf düzeyinde FTTÇ 

kazanımları belirlenmiĢ ve listelenmiĢtir. Öğretim programı çizelgelerinde bazı bilgi 

kazanımlarında ilgi kurularak uygun FTTÇ kazanımlarına atıf yapılmıĢtır. Ancak, 

öğrenme alanlarında herhangi bir FTTÇ kazanımına doğrudan atıf yapılmamıĢ bir 
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bilgi kazanımı, öğretmenlerce sınıfta veya kitap yazarlarınca kitapta iĢlenirken 

programda verilen FTTÇ listesindeki uygun görülen herhangi bir FTTÇ kazanımı ile 

ilgi kurularak iĢlenebilir.  

9. Öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarlığını destekleyen değer ve 

tutumları geliĢtirmeleri için her sınıf düzeyinde tutumlar ve değerler ile ilgili 

kazanımlar belirlenmiĢ, listelenmiĢ ve programdaki bilgi kazanımları ile öğrenme 

etkinlikleri bunları gerçekleĢtirecek Ģekilde örülmüĢtür. 
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1.1.5. Fen ve Teknoloji Eğitimi  

 Ġnsanoğlu doğuĢtan bir merak ile donatılmıĢtır ve bu sayede evrendeki 

örnekleri yakalama ve gözlenmiĢ düzenliliklerden yeni kanunları keĢfetme 

yeteneğine sahiptir. Evreni sorgulama, keĢfetme, onun gizli düzenliliklerini bulma ve 

ifade etme etkinliklerine ‗Fen‘ denir (Soylu 2004). Fen ile ilgili konularda çalıĢma 

yapanlar, dünyadaki olaylar hakkında gözlem yapar, bu olayların oluĢumuna iliĢkin 

teori ve model kurarak gözlenenlere anlam vermeye çalıĢırlar. Öğrencilerin fen 

öğrenmelerinde de bilim adamlarının araĢtırmalarında kullandıkları yöntemle paralel 

yollar kullanılmalıdır. Bu aktif yolla fen öğretmede öğretmen öğrencinin fen 

hakkındaki düĢüncelerini bunların nasıl geliĢtirileceğini öğrenme biçimlerini ve 

yanlıĢ kavramların öğrenmedeki negatif etkilerini iyi bilmeli ve bu konuda teorik 

pratik bilgiye sahip olmalıdır (Soylu 2004).  

 

Fen bilimlerindeki en önemli geliĢmeler 1955-1970 yılları arasındaki 

dönemde yaĢanmıĢtır. Bu dönemde geleneksel fen eğitimi programlarının öğrencileri 

gelecekteki yaĢamlarına hazırlamadığı, geliĢen teknolojiyi anlayan ve onu uygulayan 

bireyleri hazırlamada yetersiz kaldığı anlaĢılmıĢtır. Bunun sonucunda Fen eğitimi 

programlarının geliĢtirilmesine hız verilmiĢtir. Türkiye‘de de 1968 yılında pilot 

olarak uygulamaya konulan modern fen ve matematik programları bu geliĢmelerin 

bir yansımasıdır.1980‘lerden sonra geliĢen fen eğitimiyle bireylerin, sadece bilimin 

doğasını anlamaları değil, iletiĢim becerilerini geliĢtirmeleri de amaçlanmıĢtır.  

Bu dönemde fen bilimleri yoluyla bireysel ve toplumsal gereksinmelerin 

karĢılanabilmesi için, bireylerin donanımlı hale getirilmesi ön plana çıkmıĢtır 

(Pekmez 1998).  

 

1990‘lı yıllarda da toplumsal sorunların çözümünde, fen eğitiminde insani, 

teknolojik ve etik boyutların birlikte ele alınmasına yönelik amaçlar tartıĢılmaya 

baĢlanmıĢtır (Gücüm 2000).  

 

Ülkemizde yapılan program yenileĢtirme çalıĢmaları herhangi bir sınıf 

düzeyinde okutulan bir ünitenin daraltılarak ya da geniĢletilerek 1-2 yıl önceki sınıf 

düzeyinde veya daha sonraki sınıf düzeylerine alınması ve yeri değiĢtirilen ünite 
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daraltılmıĢ ise 1 veya 1-2 yıl sonra daha geniĢ halinin tekrar okutulması seklindedir. 

Bu da öğrencilerimize fazla bilgi yüklemenin ötesinde onların ilgi ve ihtiyaçlarını 

yeterince karĢılayamamaktadır. Ayrıca bazı konuların tekrarı da genç zihinleri 

köreltmektedir. 2000–2001 öğretim yılında uygulanmaya baĢlanan yeni müfredatta 

ünite sayısının azaltılması olumlu bir değiĢme olmakla birlikte, ünitelerdeki 

detayların çok fazla olması ve özellikle lise düzeyindeki konuların ilköğretim 2. 

kademesine getirilmesi öğrencilerin öğrenme hız ve kapasitelerinin farklı olduğu 

gerçeğini bir ölçüde göz ardı etmektedir. Günümüzde okulların çoğunlukla bilgi 

aktardığı, beceriyi geliĢtirmediği milli eğitim Ģurası ve benzeri platformlarda 

gündeme gelmekte; arzu edilen ve olması gereken öğrenmeyi öğretmek; temel 

kavramları anlama, yorumlama ve uygulayabilme; problem çözme yeteneği ve 

bilimsel düĢünme alıĢkanlığı kazanma olduğu dile getirilmektedir. Uygun öğretim 

yöntemi öğrenciye eleĢtirel düĢünme, yaratıcı düĢünme, bilimsel düĢünme, iliĢkisel 

düĢünme ve akıl yürütme gibi becerileri kazandırmalı ve geliĢtirmelidir (Yüksel 

2003).  

 

Fen, doğa hakkındaki gözlemler için açıklama, teknoloji ise insanoğlunun 

çevresine uyum sağlamada karsılaĢtığı problemler için çözümler önerir. Teknoloji 

edinmenin iki yolu vardır. Ya teknolojiyi üreten ulustan satın alırsınız ya da 

araĢtırma alt yapısını sabırla oluĢturarak kendi teknolojinizi üretirsiniz.  

 

Ulusların zenginlik kaynağı olan teknolojiyi kendi elleri altında tutma 

eğiliminde olduklarını düĢünürsek teknolojiyi satın almayı isteyen ülkeler kendi 

ihtiyacı olan teknolojiyi değil diğer ülkelerin vermeye razı olduğu teknolojiyi 

alabilirler (Soylu 2004).  

 

Fen ve teknolojinin etkilerinin yaĢamımızın her alanında belirgin bir Ģekilde 

görüldüğü günümüzde, toplumların geleceği açısından fen ve teknoloji eğitiminin 

anahtar bir rol oynadığı kabul edilen bir gerçektir. Bu önemden dolayı bütün 

toplumlar sürekli olarak fen ve teknoloji eğitiminin kalitesini artırma çabası 

içindedir. Bundan dolayı ülkemizde de yeni fen eğitim programına teknoloji boyutu 

eklenmiĢtir (Çepni 2005).  
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Amacı fen ve teknoloji ile ilgili konuların öğrenilmesindeki önemli faktörleri 

ortaya çıkarmak olan dünya çapında değiĢik ülkelerin katıldığı ROSE (the Relevance 

of Science - Fen Eğitiminin Uygunluğu) (2004) projesinin bulduğu sonuçların 

bazıları Ģöyledir; 

 

 Dünyadaki birçok ülkede öğrenciler açısından fen ve teknolojinin toplum için 

çok önemli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Birçok ülkede toplumların refah 

seviyesine ulaĢmasında, birçok sağlık sorununun çözümünde ve çevresel sorunların 

ortadan kaldırılmasında insanlar fen ve teknolojiye güven duymaktadır. 

 

 Teknoloji açısından geliĢmiĢ ülkelerde yer alan öğrencilerin teknolojiye karsı 

yeterince ilgi duymadıkları görülmektedir. Bununla birlikte geliĢmekte olan 

ülkelerde teknolojiye çok büyük bir ilginin olduğu görülmektedir. 

 

 Hatta birçok ülkede fen dersi diğer derslere oranla daha az ilgi duyulan bir 

ders olma özelliğini sürdürmekte birçok ülkede erkeklerin kızlara oranla fen 

derslerini daha çok sevdikleri görülmektedir (ÇavaĢ 2004).  

 

Bir baĢka araĢtırmadan elde edilen bulgular sonucunda diyebiliriz ki, 

Türkiye‘de öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz birçok geliĢmiĢ ülkelerdeki 

öğrencilere oranla fen ve teknoloji alanlarına daha olumlu yaklaĢtıkları, bilim adamı 

olma isteğinde oldukları, fen ve teknolojiyle ilgili bir iste çalıĢma isteğine daha çok 

sahip oldukları sonuçları çıkmaktadır (Akalın 2008).  

 

Birçok geliĢmiĢ ülkelerdeki öğrencilerin fen ve teknolojiye karsı olan ilgileri 

son derece azalmıĢken öğrencilerimiz fen ve teknolojiyle ilgili sorulara daha olumlu 

bir perspektiften bakmaktadır. Bu durum, beklenti, ilgi ve ihtiyaçları karĢılanan 

öğrencilerimizin daha baĢarılı olacakları sinyallerini vermektedir. Sonuç olarak 

üzerimize düsen görev çağdaĢ eğitim yaklaĢımlarının ıĢığı altında ve yeni öğretim 

yöntem ve teknikleri desteğiyle öğrencilerimizin fen ve teknoloji ile ilgili konuları en 

iyi Ģekilde öğrenmelerini sağlamak ve bu alanda daha çok uygulama, araĢtırma, 

inceleme ve gözlem yapmalarına imkân sağlamaktır (ÇavaĢ 2004). 
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1.2. AraĢtırmanın Önemi  

 

Fen Bilimleri, ülkelerin geliĢmesinde ve ekonomik kalkınmasında önemli bir 

yere sahiptir. Bundan dolayı ülkeler bilimsel ve teknolojik geliĢmelerden geri 

kalmamak ve ilerlemenin sürekliliğini sağlamak için bilgi ve teknoloji üretebilen 

bireyler yetiĢtirmek amacıyla fen bilimleri eğitimine özel bir önem vermektedirler. 

Bu bağlamda son yüzyıl içerisinde fen bilimleri eğitiminin kalitesini artırmak için 

birtakım giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Bu giriĢimlerin çoğunluğu, yapılan değiĢimlere 

uygun yeni öğretim programlarının geliĢtirilmesi Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 

 

GeliĢmiĢ dünya ülkelerinin çoğu, ülkemize kıyasla okullaĢma, alt yapı ve 

eğitim harcamaları bakımından ileride olduğu hâlde, sosyal ve ekonomik alandaki 

yapısal değiĢimler, teknolojideki geliĢmeler doğrultusunda, eğitim sistemlerini 

sürekli değiĢtirerek geliĢmelere uyum sağlamak için eğitim sürelerinden, okul 

türlerine ve öğretim programlarına kadar her alanda reformlar yapmaktadırlar. 

 

Öğretim programlarının çağdaĢ ihtiyaçlara göre düzenlenmesi, diğer Ģartlara 

zemin oluĢturması bakımından önceliklidir. MEB. Talim ve Terbiye Kurulu 

BaĢkanlığında, Dünya‘da ve Türkiye'de yaĢanan geliĢmeler doğrultusunda ilköğretim 

ve orta öğretim programlarının bütünsel bir bakıĢla yenilenmesi için sürekli 

çalıĢılmaktadır.  

 

Sözü edilen bakıĢ açısıyla; Her iki ülkenin Fen ve Teknoloji öğretim 

programlarını ve ders kitaplarını incelemenin aĢağıdaki konularda diğer 

araĢtırmacılara ve eğitimcilere katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

 

            1. Eğitim programlarının benzer ve farklı yönleri incelenerek, her iki ülkedeki 

fen öğretimine bakıĢ açısı ortaya konmaya çalıĢıldığından, eğitimcilerin konuya 

değiĢik açılardan bakmasına katkıda bulunacaktır. 
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             2. Kitapların biçimsel (dıĢ görünüĢ, yazı tipi, resimler v.b) özelliklerinin nasıl 

olduğu ve olması gerektiği, biçimsel özelliklerin öğrenmeyi nasıl etkilediği 

konusunda okura değiĢik bakıĢ açıları sunacaktır. 

 

             3. Türkiye, Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen, bunu bir millet projesi 

olarak ele alan, bu konuda gerekli kanunları çıkaran ve adımları atan ülke olarak tüm 

çalıĢmalarını ve çabasını bu doğrultuda yönlendirmiĢtir. Bu nedenle yeni öğretim 

programlarında, Avrupa Birliği normlarını, hedeflerini ve eğitim anlayıĢında ne 

kadar yol alındığını görmemizi sağlayacaktır. 

 

           4. Gelecekte Fen ve Teknoloji eğitim-öğretimiyle ilgili yapılacak yeni 

çalıĢmalara ve ulusal literatüre kaynak oluĢturulacaktır. 

 

1.3. AraĢtırmanın Amacı 

 

Bu çalıĢmanın genel amacı, Türkiye ve Ġngiltere ilköğretim fen ve teknoloji 

dersi öğretim programları kazanım, içerik, eğitim durumları, sınama durumları ve 

ders kitapları açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Bu amaçla yola çıkılarak aĢağıda yer alan problemlere cevap aranmaktadır. 

 Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ile 

Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programı arasındaki benzerlik ve farklılıklar 

nelerdir? 

 

 Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programı ile Ġngiltere 

ilköğretim fen dersi öğretim programı arasında kazanımlar yönünden benzerlik ve 

farklılıklar nelerdir?  

 

 Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programı ile Ġngiltere 

ilköğretim fen dersi öğretim programı arasında içerik yönünden benzerlik ve 

farklılıklar nelerdir?  
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 Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programı ile Ġngiltere 

ilköğretim fen dersi öğretim programı arasında eğitim durumları yönünden benzerlik 

ve farklılıklar nelerdir?  

 

 Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programı ile Ġngiltere 

ilköğretim fen dersi öğretim programı arasında sınama durumları yönünden benzerlik 

ve farklılıklar nelerdir?  

 

 Türkiye kullanılan ilköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji ders kitabı ile 

Ġngiltere kullanılan anahtar evre 2 fen ders kitabı arasında benzerlik ve farklılıklar 

nelerdir?  

 

1.4. Sayıtlılar 

 

Bu araĢtırmada; 

a) AraĢtırmada seçilen örneklemin evreni temsil edeceği düĢünülmektedir. 

b) AraĢtırmada kullanılan veri toplama yönteminin gerekli bulguları elde 

etmeye yönelik olduğu düĢünülmektedir. 

c) AraĢtırmada kullanılan kaynaklar gerçekleri yansıtmaktadır.  

 

1.5. Sınırlılıklar 

 

Bu araĢtırma;  

a) Türkiye Fen ve Teknoloji öğretim programı (4.-8.Sınıf  - ― 9- 14‖ yaĢ) ile; 

b) Ġngiltere Fen ve Teknoloji öğretim programı ( Anahtar Evre 2 – ― 7-11‖, 

Anahtar Evre 3 – ― 11-14‖ yaĢ) ile 

c) Ders kitapları, Türkiye‘de okutulan MEB 5.sınıf ders kitapları ve 

Ġngiltere‘de okutulan Anahtar Evre 2 ders kitapları ile sınırlıdır. 
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1.6. Tanım ve Kısaltmalar 

 

İngiltere: BirleĢik Krallık‘ın (United Kingdom – UK) eyaletlerinden biri. 

BirleĢik Krallık Ġngiltere, Ġskoçya, Galler ve Ġrlanda‘dan oluĢur.  

ÇalıĢmada yer alan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı esasen Ġngiltere‘de 

uygulanmakla birlikte küçük çapta farklılıklarla diğer eyaletlerde de uygulanır.  

  

Anahtar Evre  (Key Stage):  Ġngiliz Eğitim Sistemi‘nin bölümlerinden her 

biri. Her evre belli bir yaĢ aralığını ifade eder. Buna göre;  

 Anahtar Evre 1 (Key Stage 1): 5 – 7 yaĢ grubu,  

 Anahtar Evre 2 (Key Stage 2): 7 – 11 yaĢ grubu,  

 Anahtar Evre 3 (Key Stage 3): 11 – 14 yaĢ grubu,  

 Anahtar Evre 4 (Key Stage 4): 14 – 16 yaĢ grubu. 

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İnformation and Communication 

Technologies) – BİT: Eğitim alanında kullanılan bilgisayar, hesap makinesi, TV, 

video vb teknoloji ürünü makineleri ifade eder. 

 

GCSE (General Certificate of Secondary Education). ( Lise Eğitimi Genel 

Sertifikası) :1988 yılında GCE ve CSE sınavlarının yerini alarak uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. GCSE‘nin önceki sınavlardan farkı, müfredat programının ulusal 

olması, içeriği ve değerlendirme yöntemleridir. 
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2. KAYNAK ARAġTIRMASI 

 

KarĢılaĢtırmalı eğitim çalıĢmaları arasında sözü edilen iki ülkenin fen ve 

teknoloji eğitim sistemlerinin herhangi bir açıdan karĢılaĢtırılmasının yapıldığı bir 

çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Ancak aĢağıda yer verilen öğretim programı karĢılaĢtırma 

çalıĢmalarında, farklı ülkelerdeki farklı öğretim programları karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Bunların dıĢındaki çalıĢmalar ikiden çok daha fazla ülkeyi kapsamakta,  ancak 

bulgular açısından tanımlayıcı araĢtırmalar kapsamına girmektedir.   

 

Karacaoğlu ve Çabuk (2002), Türkiye ve Ġngiltere Eğitim Sistemlerinin, farklı 

kültürlerin etkisiyle farklı yapılarda oluĢtuğu ve oldukça değiĢik süreçlerden geçtiği 

anlaĢılmaktadır. Geleneksel yapısını sürdürme eğiliminde olan Ġngiliz halkı, bir 

yandan da seçkin bir sınıf yetiĢtirmeye devam etmektedir. Ġngiliz Eğitim Sistemi, 

Türk Eğitim Sistemine kıyasla daha esnek, daha fazla bireyselleĢtirilmiĢ bir eğitim 

hizmeti sunmaya yönelmiĢtir. Eğitim sisteminin yönetsel yapısının ise, Türk eğitim 

sisteminin tam karĢıtı olarak büyük ölçüde yerel odaklı olduğu görülmektedir. 

Ġngiltere‘de bir Eğitim ve Bilim Bakanlığı mevcutsa da, iĢlevi Türk Millî Eğitim 

Bakanlığı kadar kapsamlı değildir. Okul öncesi eğitimin zorunlu olmayıĢı Ġngiltere 

ile Türkiye arasında bir benzerlik olarak sayılabilir. OkullaĢma oranları açısından ise 

okulöncesi eğitimde büyük bir fark görülmektedir. Ġngiltere‘de okulöncesi eğitimde 

3–4 yaĢta okullaĢma oranı çok yüksek olduğu görülmektedir. Ġngiltere‘de çocuklar 5 

yaĢında zorunlu eğitime baĢlarken, Türkiye‘de 6 yaĢını doldurmuĢ olmaları 

gerekmektedir. Ġngiltere‘de zorunlu eğitim çağı 5–16 yaĢlarını kapsamakta ve 11 yıl 

sürmektedir.  

 

Türkiye‘de ise 6–14 yaĢ grubu çocukları zorunlu ilköğretim kapsamındadır ve 

bu eğitim 8 yıl sürmektedir. Ġngiltere‘de millî programa göre zorunlu eğitim 4 ana 

kademeye ayrılmaktadır. Türkiye‘de ise kesintisiz sekiz yıllık zorunlu eğitim söz 

konusudur. Ġngiltere‘de değerlendirme konusunda zorunlu eğitim dönemine büyük 

önem verilmektedir (Böke 2002).  
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Öğrencilerin zorunlu eğitime giriĢinde ve her kademenin sonunda 

değerlendirme yapılmaktadır. Türkiye‘de zorunlu eğitime giriĢte böyle bir 

değerlendirme yapılmamaktadır (Böke 2002).  

 

Bu iki ülkenin programları kıyaslandığında ise Ġngiltere‘de bireylerin ve 

öğrenci gruplarının öğrenme ve değerlendirilmesine Türkiye‘ye oranla daha fazla 

önem verildiği görülmektedir. Ġngiltere‘de kabul edilen standartlar ve bu 

standartların kazanılmasını sağlayan sertifika programları vardır. Değerlendirmeler 

genellikle bu standartların belirlenmesinde önemlidir ve öğrencilerin daha sonraki 

yaĢamlarını bu değerlendirmeler ve standartlar belirler. Bunun ise eğitim 

sistemlerinin yönetsel yapısından kaynaklandığı söylenebilir. Fakat her iki ülkede de 

küreselleĢmeye önem verildiği görülebilir. Her iki ülkenin eğitim programlarında da 

manevî, ahlâkî, sosyal ve kültürel konulara değer verilmektedir (Böke 2002).  

 

Demircioğlu (1999), doktora tezinde Türkiye ve Ġngiltere'de ortaokul tarih 

öğretmenlerinin eğitimini karĢılaĢtırmalı bir çalıĢma seklinde ele alıp incelemiĢtir. Ġki 

ülkede ortaokul tarih öğretmeni adaylarının seçilmesinde, ortaokul tarih öğretmeni 

yetiĢtiren kurumların müfredat programlarında ve aday öğretmenleri yetiĢtiren 

kurumlar ile aday öğretmenlerin uygulama yaptıkları okullar arasındaki görev 

dağılımlarında anlamlı farklar bulunmuĢtur. Ayrıca Türkiye ve Ġngiltere'de aday 

öğretmenlerin uygulama okullarında yaptıkları pratikte süre ve ders anlatma 

çeĢitliliği, aday öğretmenlerin öğretmenlik uygulamasına hazırlanmaları esnasında 

yaptıkları yazılı çalıĢmalar, aday öğretmenleri yetiĢtiren tarih eğitimcileriyle, aday 

öğretmenlere uygulamada rehberlik yapan rehber öğretmenler arasında uygulamaya 

yönelik iliĢkiler bakımından farklılıklar görülmüĢtür. 

 

Kabapınar (2003) , OluĢturmacı AnlayıĢı Yansıtması Açısından Türk Ve 

Ġngiliz Fen Bilgisi Ve Kimya Ders Kitaplarındaki Görsel Öğeler çalıĢmasında 

bulgular, Ġngiliz ders kitaplarında, bilimsel olayları tüm aĢamaları ile moleküler 

düzeyde görselleĢtiren süreç-aĢamalı resimlendirmeler ile moleküler düzeydeki 

görsel benzetmelere yer verildiğini göstermektedir.  
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Bu durumda, Ġngiliz ders kitaplarının bilimsel olaylarla ilgili kavram 

yanılgılarına neden olacak boĢluklar bırakmama çabasında olduğu söylenebilir. Türk 

ders kitapları da moleküler düzeyde açıklama içeren görsel öğelere yer vermektedir.  

Ancak, Türk ders kitaplarının bilimsel olayların sadece baĢlangıç ve sonucunu 

resmetmesi, oluĢturmacı öğrenme anlayıĢının yansıtılmasında bir eksiklik olarak 

düĢünülebilir. Ayrıca, elde edilen bulgular Ġngiliz ders kitaplarında, kavramsal 

sorular soran karakterler, bilimsel olayların makro ya da moleküler düzeyde 

düĢünülmesini sağlayan karikatürler ve kavramsal karikatürlerin de kullanıldığını 

göstermektedir. O halde, Ġngiliz ders kitaplarının, oluĢturmacı anlayıĢla paralel 

olarak, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini değerlendirmelerine olanak tanıyan 

görsel öğelere, yer verdiği söylenebilir.  

 

Sonuç olarak, içerdiği görsel öğeler açısından, Ġngiliz ders kitaplarının 

oluĢturmacı öğrenme anlayıĢını yansıtır nitelikte olduğu, buna karĢılık Türk ders 

kitaplarının, oluĢturmacı öğrenme anlayıĢına geçiĢi tam anlamıyla 

gerçekleĢtirememiĢ olduğu söylenebilir. 

 

Yapılan bir çalıĢmada Japonya,  Fransa,  Almanya ve A.B.D.‘  deki ulusal 

sınavlar değerlendirilmiĢ ve Amerikalı öğrencilerin diğer ülkelerin öğrencilerine göre 

daha baĢarısız olmalarının nedeninin sınavlar olduğu bulgulanmıĢtır. AraĢtırmacılar 

adı geçen ülkelerdeki ulusal sınavları A.B.D.‘  deki ulusal sınavlarla karĢılaĢtırarak 

değerlendirmiĢler ve diğer ülkelerin öğrencilerinin sınavlardaki baĢarılarının nedeni 

olarak,  sınav baĢarılarının elde edecekleri akademik olasılıkları belirlemesi 

olduğunu göstermiĢlerdir.  A.B.D.'deki ulusal sınavların çoğunun öğrenciye bir 

getirisi olmadığını söyleyen araĢtırmacılar,  bu durumun öğrencinin motivasyonunu 

ve performansını olumsuz etkilediğini vurgulamıĢlardır. AraĢtırmacıların ulaĢtığı 

diğer bulgular Ģu Ģekildedir: 

 

1.  Adı geçen ülkelerdeki sınavlar ulusal veya eyalet öğretim programlarına 

dayanarak hazırlanmakta,  öğrenciler pratik anlamda öğrendikleri konulardan sınava 

girmektedirler. A.B.D.'de ise bu durum pek geçerli değildir. 
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2.  Adı geçen ülkelerde öğrencilerin sınav sırasında birden fazla matematik 

alanı bilgilerini kullanmaları ve akıl yürütme becerilerinden yararlanmaları 

gerekmektedir. A.B.D.'deki sınavlar bu açıdan bakıldığında zayıf kalmaktadır 

(Yıldırım 2005).  

 

Ġlköğretim fen ve matematik kitaplarının uluslararası anlamda karĢılaĢtırıldığı 

bir çalıĢmada kitap yazımının tarihsel geliĢimi ve günümüzdeki kitapların 

özellikleriyle ilgili bulgulara ulaĢılmıĢtır. 60 ülkeden 20. yüzyılda basılan ve 

okullarda kullanılan 265 fen ve 110 matematik kitabı incelenmiĢ, A.B.D.'de 4. ve 5. 

sınıf öğrencilerinin fen ve matematik öğretim programlarındaki konu kapsamı, 

kitaplarda incelenecek konuların sınırlaması olarak belirlenmiĢtir. Bu anlamda 

kitaplarda 3. sınıftan 7. sınıfa kadar olan bölümler incelemeye tabi tutulmuĢtur. 

Ġnceleme daha çok fen kitapları üzerinde yapılmıĢ, "ilköğretim fen dersinin ülkeler 

arasındaki ortak yanları nelerdir?", "ilköğretim fen kitapları dünya toplumundaki 

kültürel modelleri ve değiĢimleri hangi ölçüde yansıtmıĢlardır?", "ilköğretim fen 

dersinin hangi bölümleri zamanla geçersiz olmuĢtur?" sorularına yanıt aranmıĢtır 

(Nebi 2005).  

 

Daha önceki bir çalıĢmada, 1. Dünya SavaĢı'ndan önce bilimin bir süreçten 

çok, sınıflandırılmıĢ bilgiler bütünü olarak algılandığı, kitapların da  "gökten 

düĢmüĢ" hissi veren bir "rehber" havası taĢıdığı, günümüzde ilköğretim fen öğretim 

programının bilimi bir süreç olarak alınmıĢtır. Özellikle de insanların içinde 

bulunduğu bir süreç olarak aktardığı, bunun zamanla geliĢen bir yaklaĢım olduğu, 

yüzyılın baĢında kaleme alınmıĢ fen kitaplarında görülen ırk ve kadın / erkek 

ayrımcılığının zamanla kaybolduğu, aynı Ģekilde milliyetçi söylemler içeren 

kitapların da giderek bu tür ifadelerden arındığı gibi bulgulara ulaĢılmıĢtır. 

Matematik kitapları da benzer bir Ģekilde incelenmesine karĢın, bulgular benzer 

detaylılıkta aktarılmamıĢtır. AraĢtırmacı matematik kitaplarının incelemesi 

sonucunda ilköğretim matematiğinin ilköğretim fenine göre uygulamadan çok 

zihinsel süreçlere yer verdiği,  ilköğretim matematiğinde ilköğretim fenine göre daha 

az bilinmeyen olduğu, bilgilerin zamanla geçersizliği gibi bir sürecin pek az 

yaĢandığı vb karĢılaĢtırmalı bulgulara ulaĢmakla yetinmiĢtir.  
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AraĢtırmacı sonuç bölümünde, günümüz ilköğretim fen dersinde bilimle 

ilgilenen, bilimden yararlanan, doğadan hoĢlanan insanlara daha fazla yer verdiğini, 

fen dersinin her ülkede  "eğlenceli" olduğu düĢüncesinin aktarılmaya çalıĢıldığını, 

öğrencilerin gerçek hayatlarıyla fen dersinin daha çok iliĢkilendirildiğini 

bulgulamıĢtır (McEneaney 1998).  

  

Öğrencilerin okula baĢlama yaĢları ile ilgili bir derlemede çeĢitli 

araĢtırmacıların çalıĢmaları, konunun alt baĢlıklarına göre gruplandırılmıĢ, 

çalıĢmalardan kısaca bahsedilmiĢtir. Derlemede ülkelerin eğitim sistemlerinin okula 

baĢlama yaĢı açısından bir karĢılaĢtırmasına da yer verilmiĢtir. KarĢılaĢtırma 

yapılırken göz önüne alınan sorular ―öğrencilerin okula daha erken bir yaĢta 

baĢlamaları baĢarılı olmalarına yardımcı olur mu?‖ ve "bazı öğrenciler okula daha 

geç baĢlayabilmeli mi?" olarak belirlenmiĢtir. Derlemede yer alan çalıĢmalardan biri, 

Macaristan, Ġsviçre, Belçika ve Ġngiltere‘nin okul öncesi öğretim yöntemlerini 

karĢılaĢtırarak Ġngiltere‘deki üç-dört yaĢ öğrencilerinin uluslararası anlamda neden 

düĢük düzeyde bir baĢarı sergilediğini açıklamaya çalıĢmıĢlardır (Yıldırım 2006).  

 

AraĢtırmacılar her üç ülkeye de giderek öğretim programlarını dikkat, 

dinleme ve hafıza becerileri, uygun grup davranıĢı, kavramları anlama, dil ve motor 

becerileri yönlerinden yerinde incelemiĢlerdir. Öğreti programlarında matematikten 

anlama ve konuĢulan dil üzerinde çok durulmakta, ancak okuma, yazma ve yazılı 

matematik öğretilmemektedir. AraĢtırmacılar bazı öğrencilerin bu soyut becerileri 

yaĢları gereği geliĢtiremeyeceklerini, dolayısıyla bu konuların öğretilmesi 

durumunda beceriksizlik hissi yaĢayacaklarını vurgulamıĢlardır. Öğrencilerin 

ilkokula baĢladıklarında bu becerilerinde hızlı bir geliĢim gözlenmektedir. 

AraĢtırmacılar, bu bulgularının ıĢığında Ġngiltere‘de soyut becerilere erken yer 

verilmesinden dolayı değerlendirmelerde düĢük sonuçlar alındığı sonucuna varmıĢlar 

ve incelenen diğer ülkelerdekine benzer bir öğretim programı modelinin kullanılması 

önerisini getirmiĢlerdir (Pepin 1997).  
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Bir atölye çalıĢmasında ülkeler arası karĢılaĢtırmalı araĢtırmaların içerdiği 

olasılıklar ve sınırlılıklar ele alınmıĢtır. AraĢtırmacı sonuç kısmında, ülkeler arası 

karĢılaĢtırmalı eğitim araĢtırmalarında, özellikle okullaĢma süreci, öğretmen 

pedagojisi, değiĢik ülkelerdeki değiĢim ve yenilikler gibi alanlarda nitel yöntemlerin 

daha çok kullanılmasının daha çok veri elde edilmesini sağlayacağını bulguladığını 

ifade etmiĢtir (Pepin 1997). 

 

Son yarım yüzyılda program geliĢtirme sürecinin kuramsal anlamda çok az 

değiĢtiği söylenebilir; bilgi birikiminin artmasına, insanın geliĢim sürecinin giderek 

artan bir Ģekilde anlaĢılmasına, teknoloji kullanımının yaygınlaĢmasına ve öğrenme 

öğretme süreçleri üzerinde daha çok durulmasına karĢın, program modelleri ilkel ve 

geleneksel olmaktan kurtulamamıĢtır (Kartal 2006).  

 

Ancak, açıktır ki program geliĢtirme süreci, bir öğretim programının 

planlanmasından son değerlendirme aĢamasına varıncaya kadar, gittikçe kapsamlı bir 

uzmanlık alanı haline gelmiĢtir (Wiles ve Bondi 1993).  

 

Bu tür çalıĢmaların yapıldığı eğitim alanı ―karĢılaĢtırmalı eğitim‖ olarak 

adlandırılmaktadır. VarıĢ‘a göre karĢılaĢtırmalı eğitim, toplumlarda mevcut eğitim 

sorunlarını ve bu sorunları doğuran nedenleri, diğer toplumlarda benzer faktörlere 

değinerek saptayan, yorumlayan bir inceleme ve araĢtırma alanıdır (Demirel 2000). 

 

Kohl ve Türkoğlu‘nun tanımlarından yola çıkarak karĢılaĢtırmalı eğitim,  

farklı kültürlerde ve farklı ülkelerde,  iki ya da daha fazla eğitim sisteminin kuramsal 

ve uygulamalı olarak benzerliklerini ve farklılıklarını tanımlamaya yardım eden bir 

disiplin olarak da tanımlanabilir (Demirel 2000).  

 

KarĢılaĢtırmalı eğitim çalıĢmaları iki grupta toplanabilir (NAP 1999).  

 

-Kuramsal Çalışmalar: KarmaĢık eğitim sistemleri oluĢturma ya da var olanları test 

etme üzerine yapılan çalıĢmalardır. Bu türdeki çalıĢmalar, değiĢkenler arasındaki 

iliĢkileri inceleyip açıklamaya çalıĢırlar.  
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-Tanımlayıcı Çalışmalar: Bu türdeki çalıĢmaların amacı, eğitim sistemlerini, 

eğitimsel deneyimleri vb incelemek ve belgelemektir. Eğitim sistemindeki test 

baĢarıları, öğretim programları, okul takvimi, öğretmen maaĢları vb göstergeler ile 

ilgili karĢılaĢtırmalı veriler toplanır, değerlendirilir ve eğitim sistemleri arasındaki 

ortak, benzer ve farklı noktalar ortaya konur. Bu tür çalıĢmaların tek zayıf yanı, 

gözlenen farkların nedenleri ile ilgili yorumlar için yeterli veri sağlamamasıdır.  

 

Yine de hükümetler için bu tip çalıĢmalar, yatırımlar, insan gücü ve ekonomik 

baĢarım arasındaki iliĢkileri ortaya koymaları açısından önem taĢımaktadır.  

 

KarĢılaĢtırmalı Eğitim alanında yapılan çalıĢmaların yararları Ģu Ģekilde  

Sıralanabilir (Demirel 2000).  

 

1. Uluslararası çalıĢmalar bir ülkenin eğitim alanındaki baĢarı düzeyini 

dünyadaki eğitim sistemlerinin karĢılaĢtırması açısından belirleyebilir.  

 

2. Ülkelerdeki eğitim sistemleri, öğretim programları, değerlendirme 

sistemleri vb arasındaki farklılıklar ile öğrenci performanslarının farklılıkları 

karĢılaĢtırmalı eğitim araĢtırmalarıyla açıklanabilir.  

 

3. KarĢılaĢtırmalı eğitim araĢtırmaları, çeĢitli ülkelerin farklı eğitimsel 

karakteristiklerini ortaya koyabilir; böylelikle ülkelerin sivrildikleri eğitim baĢarıları 

nedenleriyle ortaya konmuĢ olur.  

 

4. KarĢılaĢtırmalı eğitim araĢtırmaları, ülkelerdeki farklı ve baĢarılı 

uygulamaları belirleyebilir, bu sayede bu uygulamaların ülke koĢullarına uyumlu 

hale getirilip denenmesi söz konusu olabilir.  

 

5. KarĢılaĢtırmalı eğitim alanında uluslararası çalıĢmalar, eğitim alanında yeni 

düĢünceler, yaklaĢımlar, uygulamalar ortaya çıkması açısından daha hızlı ve daha 

zengin ürünler ortaya koyarlar. DeğiĢik ülkelerden değiĢik bilgi ve deneyimlere sahip 
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araĢtırmacıların, öğretmenlerin vb bir araya gelmesi daha çok yeni düĢünce 

üretilmesi ve üretilen düĢüncelerin uygulanabilirliğinin daha güvenilir olması 

anlamına gelir. Deneyimlerin paylaĢılması sayesinde yararlı olmayacak 

uygulamalardan ve olası sonuçlarından da kaçınılabilir.  
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3. MATERYAL VE METOT 

 

Bu çalıĢmada betimsel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Bu metot genelde 

verilen bir durumu aydınlatmak, standartlar doğrultusunda değerlendirmeler yapmak 

ve olaylar arasında olası iliĢkileri ortaya çıkarmak için yürütülür. Bu tür 

araĢtırmalarda asıl amaç incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve açıklamaktır 

(Çepni 2005).  

 

3.2 Evren ve Örneklem 

 

AraĢtırma evrenini Türkiye‘deki ilköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretim 

programı ile Ġngiltere‘deki ilköğretim fen dersi öğretim programı ve ayrıca bu 

programlara göre hazırlanmıĢ olan ders kitapları oluĢturmuĢtur.  

 

3.3. Veri Toplama Araçları  

 

Bu araĢtırmada, Türkiye‘de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004 yılında 

hazırlanan ilköğretim 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim 

programları (MEB, TTKB 2004) ile Ġngiltere‘nin ilköğretim fen dersi öğretim 

programı (Anahtar Evre 2 ve 3) (The National Curriculum, England 2004) 

incelenmiĢtir. Buna ek olarak Türkiye‘de kullanılan 5. sınıf fen ve teknoloji ders 

kitabı (MEB, Devlet kitapları, 2007) ile Ġngiltere‘de kullanılan Anahtar Evre 2 fen 

ders kitabı (CGP, 2007) karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması  

 

Bu araĢtırmada doküman inceleme tekniği kullanılmıĢtır. Doküman 

incelemesi, araĢtırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve ġimĢek 2005). ÇalıĢmanın amacı 

doğrultusunda, incelemeye alınan her öğretim programı kazanım, içerik, eğitim 

durumları ve sınama durumları bakımından baĢtan sona tüm ayrıntılarıyla birlikte en 

az iki defa gözden geçirilmiĢtir. Bunun yanında örneklem olarak seçilen iki adet ders 
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kitabı da kazanımların programa uygunluğu ve kitaplarda yer alan görsel öğelerin 

hedef kavramlara uygunluğu bakımından incelenmiĢtir. Türkiye ve Ġngiltere‘ deki 

fen ve teknoloji öğretim programları eğitim programı öğeleri açısından kendi 

içerisinde ve birbiriyle benzerlik ve farklılıkları açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. 

. 
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4. BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde, Türkiye ile Ġngiltere‘nin fen ve teknoloji öğretim programının 

kazanımlar, içerik, eğitim durumları, sınama durumları ve ders kitapları açılarından 

karĢılaĢtırılması sonucu elde edilen bulgulara ve bunların yorumlarına yer verilmiĢtir. 

Ancak karĢılaĢtırma bulgularından önce, öğretim programlarının uygulandıkları 

eğitim sistemleri hakkında kısaca bilgi vermek, araĢtırmayı daha sağlam bir zemine 

oturtacaktır.  

 

4.1. Ġngiliz Eğitim Sistemi  

 

Bu baĢlık altında Ġngiliz Eğitim Sistemi‘nin genel yapısı, okul yapısı ve 

yönetimi, uygulanan öğretim programı ve değerlendirme sistemine yer verilmiĢtir.  

 

4.1.1. Genel yapı  

 

Ġngiltere'de zorunlu eğitim dört anahtar evreye ayrılmıĢtır: Anahtar Evre 1    

(5 - 7 yaĢ arası), Anahtar Evre 2 (7 – 11 yaĢ arası), Anahtar Evre 3 (11 – 14 yaĢ 

arası), ve Anahtar Evre 4 (14 – 16 yaĢ arası). Öğrencilerin çoğunluğu ilkokuldan 

ortaokula 11 yaĢında geçer. Ortaokulların çok büyük bir çoğunluğu baĢvuruda 

bulunan her öğrenciyi alır, bilgi ve becerilerine göre seçmez. Kimi okul, 

öğrencilerini 16 yaĢında mezun ederken, kimisi 19 yaĢına kadar hizmet verir. 16 

yaĢından sonra öğrencilerin çoğu ya okulda, ya da ileri eğitim kurumlarında 

eğitimlerine devam etmektedir. Ġleri eğitim kurumları hem meslekî,  hem de genel 

akademik eğitim hizmeti veren kurumlardır. Eğitimlerine yüksek öğrenim 

kurumlarında devam etmek isteyen öğrenciler 18 yaĢında ileri eğitim kurumlarından 

bu kurumlara geçerler. Yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim üç yıldır.  

 

Öğretim yılı dört dönemdir ve ortalama olarak 40 hafta sürmekte, eylülün ilk 

haftası baĢlamakta,  Temmuz‘un sonuna doğru bitmektedir. Öğretim yılı en az 195 iĢ 

günüdür (Demirel, 2000). 
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4.1.2. Okul yapısı ve yönetimi   

 

Okul eğitiminin temel ilkesi, öğrencinin yaĢına, becerilerine ve varsa özel 

eğitimsel gerekliliklerine uygun, geniĢ çerçeveli ve dengeli bir öğretim programı 

aktarmaktır.  

 

Okullar yönetimsel olarak ikiye ayrılmıĢlardır. Ġngiltere‘de yerel yönetimler 

daha yetkili olduklarından, okulların çoğu yerel yönetimlere bağlı olan Yerel Eğitim 

Otoriteleri'ne (Local Education Authority) bağlıdır. Yerel Eğitim Otoriteleri bu 

okulları denetler ve öğrenci sayılarına göre finanse eder. Okul yönetimi Yerel Eğitim 

Otoritesi'nin görevlendirdiği yöneticiler, seçilmiĢ öğretmen ve anne-babalar, ve yerel 

halktan seçilmiĢ kiĢilerden oluĢur, ve okulun genel yönetimi dıĢında ekonomik 

durumundan ve çalıĢanlardan da (iĢe alınma - iĢten çıkarma dahil) sorumludur (Gott 

1995).  

 

Merkeze bağlı az sayıda okul ise merkezî yönetim tarafından finanse edilirler. 

Okul yönetimi öğretmenler, ana-babalar ve yerel halktan seçilmiĢ kiĢilerden oluĢur. 

Okul yönetimi okulun idaresiyle ilgili her türlü kararı almaya yetkilidir; bu kararlar 

iĢe alma - iĢten çıkarma, okul gayrimenkullerini değerlendirme gibi kararları da 

içerir. Okul yönetimi ayrıca çalıĢanlarının maaĢını da öder.  

 

Bu okullardan baĢka ileri eğitim kurumları vardır ki, bunlar da Ġleri Eğitim 

Fon Kurumları tarafından finanse edilirler. Bu okullar zorunlu eğitim bittikten sonra 

öğrencilerin isterlerse devam ettikleri okullardır. Ancak herhangi bir yüksek öğrenim 

kurumuna devam etmek isteyen öğrencilerin ileri eğitim kurumlarında öğrenim 

görmeleri zorunludur (Nanson 2003).  

  

Ġngiltere‘de az sayıda özel okul da bulunmaktadır. Özel okullar yapıları 

itibarıyla bağımsız olmakla birlikte, genellikle diğer okulların uyguladıkları öğretim 

programını izlerler, çünkü tercih edilmeleri için ulusal sınavlarda baĢarı göstermeleri 

gerekir.  
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4.1.3. Uygulanan öğretim programı  

  

Ġngiltere'de 1988 yılında yürürlüğe giren Ulusal Öğretim Programı (The 

National Curriculum) 2000 ve 2007‘de gözden geçirilerek yenilenmiĢtir. Ulusal 

Öğretim Programı'nda Ġngilizce, matematik ve fen üç çekirdek alan olarak, teknoloji, 

tarih, coğrafya, müzik, sanat, beden eğitimi ve yabancı dil temel alanlar olarak 

belirlenmiĢtir. Anahtar Evre 1, 2 ve 3'teki öğrenciler bu alanlardan dokuzunda eğitim 

görmek zorundadır, ayrıca Anahtar Evre 3'te yabancı dil eğitimin de baĢlamaları 

gerekmektedir. Anahtar Evre 4'teki öğrenciler çekirdek alanlar, teknoloji, yabancı dil 

ve beden eğitimi alanlarında eğitim almak zorundadırlar. Bunlara ek olarak tarih 

veya coğrafyayı seçebilir, ya da her ikisini de kısa kurslar halinde alabilirler.  

  

Fen ve teknoloji öğretim programı her sınıfta iĢlenecek konuları 

içermemektedir. Bunun yerine hedefler öğrencilerin edinmesi planlanan bilgi ve 

becerilere göre sıralanmıĢtır.  Okullar bu hedefleri hangi düzeyde kazandıracağını ilk 

üç Anahtar Evre için tanımlanmıĢ sekiz düzeyde verilen bilgilerden tespit etmektedir. 

Her okul, öğretim programı uygulamak amacıyla  "iĢ Ģemaları"  (schemes of work) 

hazırlar. ĠĢ Ģemaları, öğretim programında yer almayan örnekler ve öğretimle ilgili 

kısa notlardan oluĢan detaylı bir yıllık plandır. Ġngiltere Eğitim ve Beceriler Bölümü 

(Department for Education and Skills) iĢ Ģemaları hazırlanmasını kolaylaĢtırmak için 

örnek iĢ Ģemaları ve yönergeler yayımlamaktadır. Öğretmenler iĢ Ģemalarına 

dayanarak günlük planlarını hazırlarlar. Okulların iĢ Ģemaları farklılıklar gösterebilir 

(Cohen 1994).  

 

4.1.4. Değerlendirme sistemi  

 

Ġngiltere'deki okullarda sınıfta kalma sistemi yoktur. Öğrenciler herhangi bir 

sınıfta herhangi bir dersten baĢarısız olsalar dahi bir üst sınıfa devam edebilirler. 

 

Sınıfta kalma sistemi bulunmadığından, öğrencilerin akademik yıl içindeki 

sınavlardan aldıkları notlarla değerlendirildikleri bir sistem de mevcut değildir.  

 

Ancak veri elde etmek amacıyla ülke çapında yapılan sınavlar vardır ki her 

Yerel Eğitim Otoritesi bunları uygulamak zorundadır. Okullarda öğretmenlerin yıl 
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içinde yaptıkları sınavlar öğrencinin baĢarısını ölçmekle birlikte bir yaptırım (sınıfta 

kalma) ya da bir ödüllendirme (baĢarılı öğrencilerin üniversiteye sınavsız alınması 

vb) amacıyla kullanılmamaktadır (Böke 2002).  

 

Öğrenciler sınıf geçme sistemi yerine, her Anahtar Evrenin bitiminde, yani 7,  

11, 14 ve 16 yaĢlarında ülke çapında yasal sınavlara tabi tutulurlar. Sınavlar dil, 

matematik ve fen konularından hazırlanmıĢ sorular içerir. Öğrencilerin bu 

sınavlardan aldıkları notlar önem taĢır. Sonuçlar karĢılaĢtırma amacıyla öğrencilere 

göre, okullara göre ve ulusal ortalamalara göre düzenlenerek ilan edilir (Böke 2002).  

 

4.2. Türk Eğitim Sistemi  

 

Bu baĢlık altında Türk Eğitim Sistemi‘nin genel yapısı, okul yapısı ve 

yönetimi, uygulanan öğretim programı ve değerlendirme sistemine yer verilmiĢtir. 

 

4.2.1. Genel yapı 

 

Türk Eğitim Sistemi'nde Örgün ve Yaygın Eğitim yapılmaktadır. Örgün 

eğitim, amaca göre hazırlanmıĢ programlarla okul çatısı altında, belirli yaĢ 

grubundaki ve aynı seviyedeki bireyler için yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim; 

okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını 

kapsamaktadır.  

 

Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiĢ 3-

6 yaĢ grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları, 

bağımsız anaokulları fiziki kapasitesi uygun örgün ve yaygın eğitim kurumları 

bünyesinde ana sınıfları ve uygulama sınıfları olarak açılmaktadır. Okul öncesi 

eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal geliĢimini ve iyi alıĢkanlıklar 

kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koĢulları elveriĢsiz çevrelerden 

gelen çocuklar için ortak bir yetiĢme ortamı yaratılmasını, Türkçe‘nin doğru ve güzel 

konuĢulmasını sağlamaktır (Pehlivan 2007).  

 

Ġlköğretimin amacı;  her Türk çocuğunun iyi birer yurttaĢ olabilmesi için 

gerekli temel bilgi, beceri, davranıĢ ve alıĢkanlık kazanmasını, millî ahlak anlayıĢına 
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uygun olarak yetiĢmesini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata, bir üst öğrenime 

hazırlanmasını sağlamaktır. Ġlköğretim,  kız-erkek bütün yurttaĢlar için zorunludur ve 

devlet okullarında parasızdır. Ġlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluĢur, 

kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. Ortaöğretimin 

amacı; öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını 

tanıtmak, çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına 

katkıda bulunacak bilinci kazandırarak, öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri 

doğrultusunda, yükseköğretime, mesleğe, hayata, iĢ alanlarına hazırlamaktır  

(Pehlivan 2007).  

 

Yükseköğretim kurumları;  üniversite, fakülte, enstitü, yüksek okul, 

konservatuar, meslek yüksekokulu ile uygulama - araĢtırma merkezlerinden 

oluĢmaktadır. Yükseköğretimin amacı; ülkenin bilim politikasına uygun, toplumun 

yüksek düzeyde ve çeĢitli kademelerdeki insan gücü gereksinimine göre, öğrencileri 

ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda yetiĢtirmek, bilimsel alanlarda araĢtırmalar 

yapmak, araĢtırma-inceleme sonuçlarını göstere bilim-tekniğin ilerlemesini sağlayan 

her türlü yayını yapmak, hükümet tarafından istenecek inceleme ve araĢtırmaları 

sonuçlandırarak düĢünce bildirmektir. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici, 

kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verileri sözle ve yazı ile halka yaymak, yaygın 

eğitim hizmetinde bulunmaktır (Demirel 2000).  

 

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dıĢında düzenlenen eğitim 

etkinliklerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ 

olan veya herhangi bir kademesinde bulunan ya da herhangi bir kademesinden örgün 

eğitimini yarıda bırakmıĢ yurttaĢlara örgün eğitimin yanında veya dıĢında;  

 

 Okuma yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim 

olanağı hazırlamak,  

 Bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel geliĢmeler uyumlarını 

kolaylaĢtırıcı eğitim olanağı sağlamak,  

 Milli kültür ve değerlerimizi koruyucu, geliĢtirici, tanıtıcı ve benimsetici 

nitelikte eğitim yapmak,  
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 Toplu yaĢama, dayanıĢma, yardımlaĢma, birlikte çalıĢma ve örgütlenme 

anlayıĢ ve alıĢkanlıkları kazandırmak,  

 Ekonominin geliĢimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek 

edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak,  

 Beslenme ve sağlıklı yaĢam tarzını benimsetmek,  

 ÇeĢitli mesleklerde çalıĢanlara, geliĢmeleri için gerekli bilgi ve becerileri 

kazandırmak,  

 BoĢ zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma alıĢkanlıkları 

kazandırmak,  

 

gibi amaçlara sahiptir. Türk Eğitim Sistemi‘nde öğretim yılı iki dönem ve 180 iĢ 

günüdür. Öğretim yılı genellikle eylül ortası gibi baĢlamakta, haziran ortası gibi 

bitmektedir (Demirel 2000).  

 

4.2.2. Okul yapısı ve yönetimi  

 

Türkiye'deki tüm ilk ve orta dereceli okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na 

bağlıdır. Okulun idarî yapısı karar almaktan çok, Bakanlık tarafından alınmıĢ 

kararları uygulamaya yönelik yetkilere sahiptir.  

 

Sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçildikten sonra ilkokullarla ortaokullar 

birleĢtirilmiĢ, tek bir okul haline getirilmiĢtir. Ancak orta öğretimde okullar çok 

çeĢitlidir. Genel liseler; resmi lise, akĢam lisesi, fen lisesi öğretmen lisesi, çok 

programlı lise, Anadolu lisesi gibi çeĢitlere ayrılmaktadır. Mesleki ve teknik liseler 

ise, erkek teknik öğretim okulu, kız teknik öğretim okulu, ticaret ve turizm öğretim 

okulu, din öğretim okulu olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. Bu gruplar da 

kendi içlerinde çeĢitlenmektedir (Böke 2002) 

 

4.2.3. Uygulanan öğretim programı  

 

Ġlköğretim okullarında ilk üç sınıfta Türkçe, matematik, hayat bilgisi, resim -  

iĢ, müzik, beden eğitimi dersleriyle bireysel ve toplu etkinlik saatleri bulunmaktadır.  

Dördüncü sınıftan itibaren ders sayısı artmakta, yukarıdakilere fen ve teknoloji, 

sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, teknoloji tasarım ve seçmeli 
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dersler eklenmektedir. Ayrıca altıncı ve sekizinci sınıflarda trafik ve ilkyardım 

eğitimi dersi, yedinci ve sekizinci sınıflarda vatandaĢlık ve insan hakları eğitimi dersi 

ve sadece sekizinci sınıfta T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersi bulunmaktadır. 

Seçmeli dersler bilgisayar, drama, güzel konuĢma ve yazma, ikinci yabancı dil, 

turizm, tarım ve yerel el sanatları olarak belirlenmiĢtir. Ġlköğretim okullarında 

öğretim dili Türkçe'dir. Orta öğretimdeyse bazı okullarda yabancı dille öğretim 

yapılmaktadır (DurmuĢçelebi 2007).  

 

Okutulan tüm derslerin öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

hazırlanıp Tebliğler Dergisi'nde yayınlanarak yürürlüğe girer ve okullar da bu 

öğretim programlarını uygularlar. Okullar, zümre bazında öğretim programlarının 

genel çerçevesini değiĢtirmedikleri sürece ufak ayarlamalar yapma yetkisine sahiptir.  

 

4.2.4. Değerlendirme sistemi  

 

Türk Eğitim Sistemi'nde sınıf geçme sistemi bulunmaktadır. Dolayısıyla 

öğrenciler her akademik dönemde gördükleri her dersten sınavlar olmakta, sınav 

sonuçlarının ortalamasına göre bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanıp 

kazanmadığı belirlenmektedir.  

 

Öğrencilerini seçerek alan orta dereceli okullar için ilköğretimin sonunda 

yapılan sınavlara (Fen / Anadolu Lisesi, Özel Kolej sınavları vb) katılım isteğe bağlı 

olmaktan çok zorunlu hale getirilmiĢtir.  

 

Bunların dıĢında en önemli sınav Öğrenci Seçme Sınavı'dır (ÖSS). Bu sınava 

katılım da isteğe bağlı olmakla beraber, orta öğretimden mezun olan öğrencilerin 

büyük çoğunluğu katılmaktadır. Öğrenciler sınav sonuçlarına göre öğrenim görmek 

istedikleri üniversite ve bölümleri tercih ederler. Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme 

Merkezi de  (ÖSYM) bu tercihleri öğrencilerin sınavdaki baĢarılarına göre 

değerlendirerek öğrencileri üniversitelere yerleĢtirir. 2009 yılında yapılan bir 

değiĢiklikle ÖSS sınavı iki aĢamalı hale getirilmiĢtir. ÖSS yerine YGS ve LYS 

ismini almıĢtır (Aslan 2005).  
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4.3. Kazanımların KarĢılaĢtırılması  

 

Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programı ile Ġngiltere ilköğretim 

fen dersi öğretim programında yapısal olarak farklılıklar bulunmaktadır. Ġngiltere 

ilköğretim fen dersi öğretim programında yer alan kazanımlar anahtar evreleri 

kapsar, baĢka bir deyiĢle 5 - 16 yaĢ arasında okulda öğretilecek tüm fen ve teknoloji 

kazanımları içerir. Türkiye fen ve teknoloji dersi öğretim programında ise, her sınıfın 

öğretim programına ait ayrı ayrı kazanımlar yer almaktadır. Bu farklılık öğretim 

programlarının hazırlanıĢından kaynaklanmaktadır.  

 

Türkiye fen ve teknoloji dersi öğretim programında fen ve teknoloji dersinin 

genel kazanımları ve öğretim programının uygulanması ile ilgili genel 

açıklamalardan sonra her sınıfın kazanımları tablo halinde sıralanmakta,  sonrasında 

kazanımların ve davranıĢların konulara göre dağılım oranı ve buna göre hesaplanan 

ortalama ders saati sayısını gösteren bir tabloya yer verilmektedir. Tabloyu konulara 

göre sınıflandırılmıĢ kazanım ve davranıĢlar ile o konunun bir kazanımını ele alan 

örnek ders planı ve örnek ölçme soruları izlemektedir. Ayrıca o üniteye ait kavram 

haritalarına da önemle yer verilmektedir. Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji öğretim 

programında kazanımların davranıĢ haline dönüĢtürülmesi önemli bir yer tutar.  

 

Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programında ise kazanımlar sınıflar 

bazında değil, anahtar evreler bazında sıralanmıĢ, her anahtar evrede de öğrencilerin 

edinmesi gereken bilgi ve becerilere göre sınıflandırılmıĢtır. Ayrıca bir kazanım 

ayrımına rastlamak da mümkün değildir, kazanım olarak nitelenen maddeler kazanım 

ile davranıĢ karıĢımı ifadeler Ģeklinde bir görüntü vermektedir. Örneğin: 

 

―Elektrikli cihazları ( örn; elektrikli zil motor ) çalıĢtırmak için bir pil ya da 

güç kaynağını bir dizi anahtarla birleĢtirerek devreler oluĢturarak çalıĢtırma‖ 

(Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programı, Anahtar Evre 2 – Basit Devreler). 

(Bkz. Ek-2) 

 

KarĢılaĢtırmanın daha verimli ve etkili yapılabilmesi için Ġngiltere öğretim 

programının kazanımları tablolarda bir araya getirilmiĢtir. Türkiye fen ve teknoloji 

dersi öğretim programı kazanımlar sınıflar bazında, Ġngiltere fen dersi öğretim 
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programı kazanımlar ise bilgi ve beceriler bazında sınıflandırıldığından kazanımlar 

açısında bazı farklılıklar bulunmaktadır.  

 

Ġncelenen her anahtar evre için birer tablo olmak üzere toplam iki tablo 

oluĢturulmuĢ, Türkiye fen ve teknoloji dersi öğretim programındaki kazanımlar ise 

anahtar evrelere uygun biçimde karĢılaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Anahtar evre 2'deki 

kazanımlar 7-11 yaĢ öğrencilerine, buna karĢılık Türkiye fen ve teknoloji dersi 

öğretim programının dördüncü ve beĢinci sınıflarına karĢılık gelmektedir. Anahtar 

evre 3'deki kazanımlar 11-14 yaĢ öğrencilerine, buna karĢılık Türkiye fen ve 

teknoloji dersi öğretim programının altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarına karĢılık 

gelmektedir.  

 

Ġngiltere fen dersi öğretim programı anahtar evreleri kapsar, baĢka bir deyiĢle 

5 - 16 yaĢ arasında okulda öğretilecek tüm fen ve teknoloji kazanımlarını içerir, buna 

karĢın 87 sayfalık bir belgedir ve kazanımların yanı sıra çeĢitli açıklamalar da 

içermektedir. Türkiye fen ve teknoloji dersi öğretim programı ise, 4. ve 5. sınıfın 

öğretim programı kitaplarında toplam 260 sayfa, altıncı, yedinci ve sekizinci 

sınıfların fen ve teknoloji programlarını bir araya getiren kitapta toplam olarak 381 

sayfadır. 

 

Türkiye fen ve teknoloji dersi öğretim programında yer alan kazanımların 

sayısal dağılımına baktığımızda;  

 

 4.sınıf kazanım sayısı 178  

 5.sınıf kazanım sayısı 196  

 6.sınıf kazanım sayısı 199  

 7.sınıf kazanım sayısı 204  

 8.sınıf kazanım sayısı 199  

 

kazanım yer almaktadır. Bu kazanımların yıllık 144 ders saati süresince öğrencilere 

öğretilmesi amaçlanmaktadır. 
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Ġngiltere fen ve teknoloji öğretim programında yer alan kazanımların sayısal 

dağılımına baktığımızda; 

 

 Anahtar evre 2- kazanım sayısı 57 

 Anahtar evre 3- kazanım sayısı 92 

 

kazanım yer almaktadır. Türkiye‘de yer alan öğretim programında 4.ve 5. sınıfta yer 

alan toplam 374 kazanım Ġngiltere‘de 57 kazanımla, Türkiye‘deki 6. , 7. ve 8. 

sınıflarda yer alan toplam 602 kazanım Ġngiltere‘de 92 kazanımla öğretilmektedir. 

Sayısal olarak oluĢan bu farkın en önemli nedeni ise Türkiye‘de kullanılan fen ve 

teknoloji öğretim programında her konuya ait kazanımların bütün ayrıntıları ile 

verilmesi ayrıca kazanımların sınıflar bazında tek tek incelenmiĢ olmasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

 

Bunların dıĢında Türkiye fen ve teknoloji dersi öğretim programında yer alan 

“Beceri, AnlayıĢ, Tutum ve Değerler Öğrenme Alanı” adı altında 3 öğrenme alanı 

vardır. Bu öğrenme alanları için ―Öğretim Programları‖ bölümünde her sınıf düzeyi 

için kazanım listeleri verilmiĢtir  

 Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) 

  Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) 

  Tutumlar ve Değerlerdir (TD) 

Programın ―Öğretim Programları‖ bölümünde dört konu içeriği öğrenme 

alanı ile ilgili kazanımlar, konu ve kavram sıralamasına göre düzenlenerek listeler 

hâlinde verilmiĢtir. Bu kazanımlarda yeri geldikçe beceri, anlayıĢ, tutum ve 

değerlerle ilgili öğrenme alanlarının üçü için verilen listelerdeki ilgili kazanım 

numarasına atıf yapılmıĢtır. Bu Ģekilde konu içeriğindeki bilgi kazanımları ile 

öğrencilere kazandırılmak istenen beceri, anlayıĢ, tutum ve değer kazanımları 

birbirine örülmüĢtür. Örneğin; 
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1. Madde, cisim, malzeme ve eĢya kavramlarıyla ilgili olarak öğrenciler; 

1.1. Maddeleri beĢ duyu organı ile fark edilen özellikleri ile niteler (BSB-1, 2, 

3, 4). 

1.2. Maddeleri beĢ duyu organı ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır 

(BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6) (MEB, TTKB 2004). 

 

Kazanımlarına uygun olan BSB kazanımları parantez içinde belirtilmiĢtir. 

Bunlar; 

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeĢitli yollarla bir veya daha çok 

duyu organını kullanarak gözlemler. 

2. Bir cismin, Ģekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeĢitli 

özelliklerini belirler  

3. Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler. 

4. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları 

saptar. 

5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karĢılaĢtırmalar 

yapar. 

6. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma Ģeklinde 

sınıflamalar yapar (MEB, TTKB 2004).  

 

Ġngiltere öğretim programında ise buna benzer bir uygulama olduğu 

görülmektedir. Her anahtar evreye ait konularla birlikte öğrencilere kazandırılması 

istenen bilimsel süreç becerileri programın baĢında ―Bilimsel SoruĢturma‖ baĢlığı 

altında ayrıntılı yer verilmiĢtir. Örneğin AraĢtırmacılık Becerileri alt baĢlığı altında 

yer alan kazanımlar; 

 

Kanıt Ġnceleme 

 

a) Verideki iliĢkileri ve ya desenleri tanımlamak için diyagram, tablo, çizelge ve 

grafikler kullanmak 

b) Sonuca varmak için gözlem, ölçüm ve diğer verileri kullanmak 

c) Bu sonuçların öngörüleri ne kadar desteklediğine ya da daha ileri öngörülerin 

yapılmasını sağlayıp sağlamadığına karar verme (Bkz. Ek-3).  
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4.3. Ġçeriklerin KarĢılaĢtırılması 

 

Ġçerikleri karĢılaĢtırmadan önce Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim 

programında yer alan anahtar evrelerindeki konu baĢlıkları ve alt baĢlıkları 

belirtmekte yarar vardır. 

 

Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programı Anahtar Evre 2‘in baĢlık ve 

alt baĢlıkları aĢağıdaki gibidir: 

 

1. YaĢamsal Süreç ve Canlılar 

1.1. YaĢamsal süreç 

1.2. Ġnsanlar ve diğer hayvanlar  

  1.2.1.  Beslenme 

  1.2.2. DolaĢım  

  1.2.3. Hareket 

1.2.4. Büyüme ve Üreme 

1.2.5. Sağlık 

1.3. YeĢil bitkiler  

 1.3.1. Büyüme ve Beslenme 

  1.3.2. Üreme  

            1.4. ÇeĢitlilik ve sınıflandırma 

1.5. Canlılar ve yaĢadıkları çevre  

  1.5.1. Adaptasyon 

  1.5.2. Beslenme ĠliĢkileri 

  1.5.3. Mikroorganizmalar 

 

2. Madde ve Özellikleri  

2.1 Maddeleri gruplama ve sınıflandırma 

2.2 Maddelerde değiĢim 

2.3 KarıĢımları ayırma 
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3. Fiziksel Süreç 

3.1 Elektrik 

         3.1.1 Basit devreler 

3.2 Kuvvet ve hareket 

3.2.1 Kuvvet türleri 

3.3 IĢık ve ses 

 3.3.1 IĢığın günlük yaĢamdaki etkileri 

 3.3.2 Görme 

3.4 Dünya ve ötesi 

 3.4.1 Dünya, GüneĢ ve Ay 

 3.4.2 Periyodik değiĢim 

 

Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programı Anahtar Evre 3‘in baĢlık ve 

alt baĢlıkları aĢağıdaki gibidir: 

 

1. YaĢamsal Süreç Ve Canlılar 

1.1. Hücre ve görevleri 

1.2. Organizma olarak insanlar  

  1.2.1.  Beslenme 

  1.2.2.  Hareket 

  1.2.3.  Üreme 

 1.2.4.  Soluk alıp verme 

            1.2.5. Solunum 

 1.2.6 Sağlık 

1.3. Organizma olarak yeĢil bitkiler 

 1.3.1. Büyüme ve Beslenme 

  1.3.2 Solunum 

1.4. ÇeĢitlilik, sınıflandırma ve kalıtım 

  1.4.1 ÇeĢitlilik 

  1.4.2 Sınıflandırma 

  1.4.5 Kalıtım 

1.5. Canlılar ve yaĢadıkları çevre 

  1.5.1. Adaptasyon ve rekabet 
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  1.5.2. Beslenme ĠliĢkileri 

 

2. Madde ve Özellikleri 

2.1 Maddeleri sınıflandırma 

2.1.1 Katı, sıvı ve gazlar 

 2.1.2 Elementler bileĢikler ve karıĢımlar  

2.2 Maddelerde değiĢim 

 2.2.1 Fiziksel değiĢim 

 2.2.2 Jeolojik değiĢim 

 2.2.3 Kimyasal tepkiler 

2.3 DavranıĢ yapıları 

 2.3.1 Metaller 

 2.3.2 Asitler ve bazlar 

 

3. Fiziksel Süreç 

3.1 Elektrik ve manyetizma 

3.1.1 Devreler 

 3.1.2 Manyetik alanlar 

 3.1.3 Elektromanyetik 

3.2 Kuvvet ve hareket 

 3.2.1 Kuvvet ve doğrusal hareket 

 3.2.2 Kuvvet ve yön 

 3.2.3 Kuvvet ve basınç 

3.3 IĢık ve ses 

 3.3.1 IĢığın davranıĢ özellikleri 

 3.3.2 ĠĢitme 

 3.3.3 TitreĢim ve ses 

3.4 Dünya ve ötesi 

 3.4.1 GüneĢ sistem 

3.5 Enerji kaynakları ve transferi 

 3.5.1 Enerji kaynakları 

 3.5.2 Enerjinin korunması 
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Ġngiltere fen ve teknoloji öğretim programında yer alan bu baĢlık ve alt 

baĢlıklar yukarıda verilen listelerdeki gibi numaralandırılmıĢ değildir, araĢtırmacı 

karĢılaĢtırmanın kolay anlaĢılabilir olması amacıyla böyle bir numaralandırmaya 

gitmiĢtir.  

 

 Ġngiltere anahtar evre 2 dönemine ait konulara karĢılık gelen Türkiye 

ilköğretim fen ve teknoloji dersi 4.ve 5. sınıf öğretim programında aĢağıda yer alan 

konular ve alt baĢlıkları aĢağıdaki gibidir; 

 

4. Sınıf Üniteleri 

1. Ünite: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 

 Destek ve Hareket 

 Ġskeletin Yapısı ve Görevi 

 Kasların Yapısı ve Görevi 

 Harekette Ġskelet-Kas ĠliĢkisi 

 Ġskelet ve Kas Sağlığı 

 Soluk Alıp Verme 

 Kanın Vücutta DolaĢımı 

 Egzersiz Yapalım 

 Egzersiz-Nabız ĠliĢkisi 

 Egzersiz-Soluk Alıp Verme ĠliĢkisi 

 

2. Ünite: Maddeyi Tanıyalım 

 Çevremizde Sayısız Maddeler Vardır 

 Maddeyi Nasıl Niteleriz? 

 Madde-Cisim-Malzeme-EĢya 

 Maddenin Hâlleri 

 Maddenin Ölçülebilir Özellikleri 

 Kütle 

 Hacim 

 Maddenin DeğiĢimi 

 Ġnsanlar ĠĢleyerek Maddeyi DeğiĢtirirler (Doğallık, Yapaylık) 
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 Doğa Olayları Maddeyi DeğiĢtirir 

 Maddenin Isı Etkisi ile DeğiĢimi 

 Isınma-Soğuma 

 Hâl DeğiĢimi 

 Bozunma 

 Maddeler Doğada KarıĢık Hâldedir 

 Saf Madde-KarıĢım 

 Çözeltiler-Çözünme 

 KarıĢımlar Ayrılabilir mi? 

 Süzme 

 Mıknatısla Ayırma 

 BuharlaĢtırma 

 

3. Ünite: Kuvvet ve Hareket 

 Hareketli Varlıkları Gözlemleyelim 

 Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma 

 Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve ġeklini Etkiler 

 

4. Ünite: IĢık ve Ses 

 Karanlıkta Görebilir miyiz? 

 Çevremizdeki IĢık Kaynakları 

 GeçmiĢten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri 

 Aydınlatma Teknolojileri YaĢamımızı Nasıl Etkiliyor? 

 IĢık da Çevre Kirliliğine Neden Olabilir mi? 

 Her Sesin Bir Kaynağı Vardır 

 TitreĢimin Sonucu: Ses 

 Sesin ĠĢitmedeki Önemi 

 Ses de Çevreyi Kirletebilir 
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5. Ünite: Gezegenimiz Dünya 

 Dünya‘mızın ġekli Neye Benzer? 

 Dünya‘nın ġekli ile Ġlgili Olarak GeçmiĢte Öne Sürülen Fikirler 

 Dünya‘mızın Yapısını Tanıyalım 

 Dünya‘mızın Yapısında Neler Var? 

 

6. Ünite: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım 

 Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım 

 YaĢadığımız Çevre 

 YaĢam Alanları 

 Çevre Kirliliği 

 Çevre Koruma 

 

7. Ünite: YaĢamımızdaki Elektrik 

 Elektrik ile TanıĢalım 

 Elektriğin Günlük YaĢantımızdaki Yeri ve Önemi 

 Farklı Elektrik Enerjisi Kaynakları 

 Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler 

 Pillerle TanıĢalım 

 Basit Elektrik Devreleri Kuralım 

 Oyuncak Evimizi Aydınlatalım 

 

5. Sınıf Üniteleri 

1. Ünite: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 

 Besinler ve Dengeli Beslenme 

 Besinlerin Gerekliliği 

 Besin Ġçerikleri ve Görevleri 

 Dengeli ve Sağlıklı Beslenme 

 Besinlerin Sindirimi 

 Sindirim ve Görevli Yapılar 

 DiĢler ve Ağız Sağlığı 
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 Zararlı Maddelerin BoĢaltımı 

 BoĢaltım ve Görevli Yapılar 

 Sigara ve Alkolün Zararları 

 

2. Ünite: Maddenin DeğiĢimi ve Tanınması 

 Su Hâlden Hâle Girer 

 Doğada Su Döngüsü 

 Enerji Kaynağı GüneĢ 

 Isı-Sıcaklık 

 Isı Alan Maddenin Sıcaklığı Artar 

 Isı Enerjidir Harekete DönüĢebilir 

 Isı Maddeleri Etkiler (Maddenin Isı Ġle EtkileĢimi) 

 GenleĢme 

 BuharlaĢma-yoğuĢma-kaynama 

 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 

 Kaynama sıcaklığı 

 Erime-donma sıcaklığı 

 Yoğunluk 

 

3. Ünite: Kuvvet ve Hareket 

 Temas Gerektirmeyen Sihirli Kuvvetler 

 Mıknatıslarla Oynayalım 

 Sürtünmenin Hayatımızdaki Yeri 

 

4. Ünite: YaĢamımızdaki Elektrik 

 Basit Elektrik Devreleri OluĢturalım 

 Ampullerin Parlaklığını DeğiĢtirelim 

 Devre Resimlerimizi Sembollerle Ġfade Edelim 

 

5. Ünite: Dünya, GüneĢ ve Ay 

 Dünya, GüneĢ ve Ay‘ın ġekil ve Büyüklükleri 
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 Dünya‘mız Yerinde Duramıyor 

 Söyle Söyle Ay Dede, Bu DeğiĢimlerin Sırrı Ne? 

 

6. Ünite: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım 

 Canlıları Sınıflandıralım 

 Bitkileri Sınıflandıralım 

 Çiçekli Bir Bitkiyi Tanıyalım 

 Hayvanları Sınıflandıralım 

 Omurgalı Hayvanları Sınıflandırıp Tanıyalım 

 Omurgasız Hayvanları Tanıyalım 

 Mantarları Tanıyalım 

 Mikroskobik Canlıları Tanıyalım 

 YaĢadığımız Çevre 

 Farklı YaĢam Alanları 

 Besin Zinciri 

 Ġnsanın Çevreye Etkisi 

 

7. Ünite: IĢık ve Ses 

 IĢık Nasıl Yayılır? 

 IĢık Bir Engelle KarĢılaĢırsa Ne Olur? 

 IĢık Oyunları: Gölgeler 

 Gölge Boyunu Ölç-Zamanı Bul 

 GüneĢ ve Ay Tutulması 

 Ses BoĢlukta Yayılamaz 

 Ses Farklı Madde veya Ortamlarda Farklı Yayılır 

 Sesin Yayılmasını Önleyebilir miyiz? 

 Sesini Kaydet ve Dinle 

 

Ġngiltere anahtar evre 3 dönemine ait konulara karĢılık gelen Türkiye ilköğretim 

fen ve teknoloji dersi 6. 7.ve 8: sınıf öğretim programında aĢağıda yer alan konular 

ve alt baĢlıkları aĢağıdaki gibidir 
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6. Sınıf Üniteleri 

1. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve GeliĢme 

 Hücre 

 Ġnsanlarda Üreme, Büyüme ve GeliĢme 

 Hayvanlarda Üreme,  Büyüme ve GeliĢme 

 Çiçekli Bir Bitkide Üreme, Büyüme ve GeliĢme  

 

2. Ünite: Kuvvet ve Hareket 

 Sürati Hesaplayalım 

 Kuvveti Ölçelim 

 DengelenmiĢ ve DengelenmemiĢ Kuvvetler 

 Ağırlık Bir Kuvvettir 

 

3. Ünite: Maddenin Tanecikli Yapısı  

 Maddenin Yapı TaĢları - Atomlar 

 Elementler - BileĢikler – Moleküller 

 Fiziksel DeğiĢim – Kimyasal DeğiĢim 

 Maddenin Hâlleri ve Tanecikli Yapı 

 

4. Ünite: YaĢamımızdaki Elektrik 

 Hangi Maddeler Elektrik Enerjisini Ġletir? 

 Elektrik Çarpmalarından Korunalım 

 Yalıtkanlar Sizi Korusun! 

 Ġletkeni DeğiĢtir, Ampulün Parlaklığı DeğiĢsin 

 Elektriksel Direnç Nedir? 

 Ampulün de Bir Direnci Vardır 

 

5. Ünite: Vücudumuzda Sistemler 

 Destek ve Hareket Sistemi 

 DolaĢım Sistemi 

 Solunum Sistemi 
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6. Ünite: Madde ve Isı  

 Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 

 Isının Yayılması 

 Isı Yalıtımı 

 

7. Ünite: IĢık ve Ses  

 IĢık Madde ile KarĢılaĢınca Ne Olur? 

 ÇeĢitli Yüzeylerde Yansıma 

 Aynalar ve Kullanım Alanları 

 Ses Madde ile KarĢılaĢınca Ne Olur? 

 Bir Ses Oyunu: Yankı 

 Sesin Soğurulması 

 

8. Ünite: Yer Kabuğu Nelerden OluĢur? 

 Kayaçları Sınıflandıralım 

 Madenler ve Teknoloji 

 GeçmiĢ Hakkında Bize Rehberlik Eden Fosiller 

 Toprak ÇeĢitleri ve Erozyon 

 Yer Altı ve Yer Üstü Su Kaynakları Nelerdir? 

 Yer Kabuğunun Doğal Anıtları 

 

7. Sınıf Üniteler 

1. Ünite: Vücudumuzda Sistemler  

 Sindirim Sistemi 

 BoĢaltım Sistemi 

 Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler 

 Duyu Organları 

 

2. Ünite: Kuvvet ve Hareket 

 Sarmal Yayları Tanıyalım 

 ĠĢ ve Enerji 

 Enerji ÇeĢitleri ve DönüĢümleri 
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 Hayatımızı KolaylaĢtıran BuluĢlar: Basit Makineler  

 Enerji ve Sürtünme Kuvvet 

 

3. Ünite: YaĢamımızdaki Elektrik  

 Cisimleri Dokunarak/Dokunmadan Elektrikleyelim 

 Yıldırımdan Korunalım 

 Elektrik Akımı Nedir? 

 Akımı ve Gerilimi Ölçelim 

 Ampulleri Seri ve Paralel Bağlayalım  

 Elektrik Akımı Az Dirençli Yolu Tercih Eder! 

 

4. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 

 Elementler ve Sembolleri 

 Atomun Yapısı 

 Katman Elektron Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 

 Kimyasal Bağ 

 BileĢikler ve Formülleri 

 KarıĢımlar 

 

5. Ünite: IĢık  

 IĢığın Soğurulması 

 IĢık Bir Enerji Türüdür 

 Cisimler Nasıl Renkli Görünür? 

 IĢık Nasıl Kırılıyor? 

 IĢığın Kırılmasının Sonuçları 

 Mercekler ve Kullanım Alanları 

 

6. Ünite: Ġnsan ve Çevre 

 Ekosistemler 

 Ülkemizdeki Biyolojik ÇeĢitlilik 

 Ülkemizdeki ve Dünyadaki Çevre Sorunları ve Etkileri 
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7. Ünite: GüneĢ Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi 

 Gök Cisimlerini Tanıyalım  

 GüneĢ Sistemi  

 Uzayı Nasıl Gözlemliyoruz?  

 Gök Bilimciler Nelerle UğraĢır? 

 Uzayda YaĢam Var mı? 

 Uzay Teknolojisi 

 Uzay Kirliliği 

 

8. Sınıf Üniteleri 

1. Ünite: Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 

 Mitoz  

 Kalıtım 

 Mayoz 

 DNA ve Genetik Kod  

 Adaptasyon ve Evrim 

 

2. Ünite: Kuvvet ve Hareket 

 Sıvılar Cisimlere Kaldırma Kuvveti Uygular 

 Bazı Cisimler Neden Yüzer veya Batar 

 Gazlar da Cisimlere Kaldırma Kuvveti Uygular mı? 

 Basınca Kuvvet Neden Olur 

 

3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 

 Periyodik Sistem 

 Kimyasal Bağlar 

 Kimyasal Tepkimeler 

 Asitler-Bazlar 

 Su Arıtımı 
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4. Ünite: Ses 

 Ses Dalgası ve Sesin Özellikleri 

 Müzik Aletlerinden Çıkan Sesler 

 Ses Bir Enerji Türüdür 

 Ses mi Hızlı IĢık mı Hızlı? 

 

5. Ünite: Maddenin Halleri ve Isı  

 Isı ve Sıcaklık 

 Isı AlıĢ-VeriĢi ve Sıcaklık DeğiĢimi 

 Maddenin Halleri ve Isı AlıĢ-VeriĢi 

 Erime/Donma Isısı 

 BuharlaĢma/YoğuĢma Isısı 

 Isınma-Soğuma Eğrileri 

 

6. Ünite: Canlılar ve Enerji ĠliĢkileri 

 Besin Zincirinde Enerji AkıĢı  

 Madde Döngüleri 

 Geri DönüĢüm 

 Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları 

7. Ünite: YaĢamımızdaki Elektrik  

 Bir Mıknatıs Yapalım 

 Ziller ve Motorlarla Oynayalım  

 Kendi Elektrik Enerjimizi Kendimiz Üretelim 

 Elektrik Enerjisi Isı Enerjisine DönüĢür 

 Bir Isıtıcı Yapalım 

 Araçlarımızı Sigortalayalım! 

 IĢığı Sakın Açık Unutma 

 

8. Ünite: Doğal Süreçler 

 Dünya‘mızın OluĢum Sürecini Öğrenelim 

 Levha Hareketleri Yer Kabuğunu Etkiler 
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 Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları YaĢamımızı Etkiler 

 Ġklim ve Hava Olayları Arasındaki Farklar 

 Meteorolojinin Günlük Hayatımızdaki Yeri ve Önemi 

 

Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji dersi 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf  öğretim 

programında  

 Canlılar ve Hayat,  

 Madde ve DeğiĢim, 

 Fiziksel Olaylar,  

 Dünya ve Evren  

 

öğrenme alanlarından üniteler seçilmiĢtir. Bu öğrenme alanları öğrencilere 

kazandırılacak temel fen kavram ve ilkelerine göre düzenlenmiĢtir. Ġngiltere 

ilköğretim fen dersi öğretim programının anahtar evre 2 ve 3 ait öğrenme alanları 

Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programıyla paralellik 

göstermektedir. Bu öğrenim alanları; 

 

 YaĢamsal Süreç ve Canlılar 

 Madde ve Özellikleri 

 Fiziksel Süreç 

 

Her iki öğretim programında yer alan konu baĢlıkları benzerlik 

göstermektedir. Ġngiltere öğretim programında yer alan konu baĢlıklarının Türkiye‘de 

kullanılan öğretim programındaki konu baĢlıklarına göre daha sade bir dille ifade 

edildiği ve sayıca daha az olduğu görülmüĢtür. 
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4.4. Eğitim Durumlarının KarĢılaĢtırılması  

 

Türkiye fen ve teknoloji dersi öğretim programında her ünitenin 

kazanımlarından sonra, en az bir örnek ders planına yer verilmektedir. Örnek ders 

planında ünitenin bir kazanımı ele alınmakta, kazanımların kazandırılmasına yönelik 

öğrenme-öğretme etkinlikleri bulunmaktadır. Öğretmene ders planı hazırlarken örnek 

oluĢturması amaçlanan örnek ders planlarının hemen hepsinde mutlaka geliĢtirilmesi 

zor olmayan öğretim materyallerinin kullanımına yer verilmektedir Bu Ģekilde 

öğretmenler çeĢitli öğretim materyalleri hazırlamaya ve kullanmaya 

yönlendirilmektedir. Örnek ders planından sonra alternatif ölçme soruları, örnekleri 

ve nasıl değerlendirileceği bölümleri bulunmaktadır. Genel açıklamalar kısmında 

öğretmenin isteğe bağlı olarak ölçme sorularını çoğaltabileceği belirtilmektedir. 

 

Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programında ise genel açıklamalar, 

daha önce de bahsedilen yönergeler dosyası, örnek iĢ Ģemaları, ciddi öğrenme 

güçlüğü çeken öğrenciler için hazırlanmıĢtır. Anahtar Evre 2-3 içeriğine yönelik 

kazanımlar ve bu kazanımlara ulaĢılmasına yönelik açıklamalar, her anahtar evrenin 

sonuna doğru halen istenen düzeye gelememiĢ öğrenciler için örnek hızlandırılmıĢ 

kurs ders planları, her anahtar evre için hazırlanmıĢ örnek ders planları ve 

hazırlanmıĢ tüm örnek ders planlarının ekler bölümünde öğretim materyallerine yer 

verilmiĢtir.  

 

Örnek iĢ Ģemaları, okulların ders yılını nasıl planlayacakları hakkında bir fikir 

vermek amacıyla hazırlanmıĢtır. Örnek iĢ Ģemalarının uygulanması zorunluluğu 

yoktur, ancak her okulun kendi iĢ Ģemasını hazırlaması gerekmektedir. ĠĢ 

Ģemalarında dikkati çeken en önemli nokta, konuların birbirini izleyerek sıralanması 

yerine yıl içine serpiĢtirilmesidir.  

 

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için hazırlanmıĢ kazanım ve açıklamalar 

dosyasında bu araĢtırmada incelenen öğretim programı yapı olarak korunmakla 

birlikte, kazanımları büyük oranda farklılıklar içermektedir.  
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Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programında ―öğrencilerin 

ulaĢması gereken kazanımlardan‖ bahsedilirken, Ġngiltere ilköğretim fen dersi 

öğretim programında ―öğrencilerin ulaĢabileceği kazanımlardan‖ bahsedilmektedir.  

 

Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programında kullanılan bir etkinlik 

örneği; 

 

Öğrenme alanı: Fiziksel Süreçler 

2-Hareket ve Kuvvet 

b-Cisimler bir ağırlığa sahiptir. Bunun nedeni dünyada bulunan yerçekimi kuvvetidir 

(Anahtar evre 2) (Bkz. Ek-2) (The National Curriculum, England 2004).  

 

 

 
 

 

Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji dersi 5.sınıf öğretim programında yer alan 

Ġngiltere‘de anahtar evre 2 düzeyine karĢılık gelen bir etkinlik örneği; 

Etkinlik Numarası: 1 

Etkinlik Adı: Kuvvet ÇeĢitlerini Belirleyelim 

Ġlgili Olduğu Kazanımlar: 1,1; 1,2: 1,3; 1,4 
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AĢağıdaki resimlerde bazı cisimlere kuvvetler etki ettiği görülmektedir. Bu 

kuvvetlerin hangi çeĢit kuvvet olduğunu düĢünerek aĢağıdaki tabloda ilgili 

seçenekleri belirtiniz (MEB, TTKB 2004) 

 

a) b) c) d)  

 

 

Temas Gerektiren Kuvvet Temas Gerektirmeyen Kuvvet 
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4.5. Sınama Durumlarının KarĢılaĢtırılması  

 

Türk Eğitim Sistemi‘nde değerlendirmeye yönelik esaslar, ―Milli Eğitim 

Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği‖ne göre düzenlenmiĢtir.  

Yönetmelikteki ilgili maddeler ev ilgili fıkralar aĢağıda verilmektedir (MEB Mevzuat 

Bankası, Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2008).  

Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları 

Madde 32 — (DeğiĢik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci baĢarısının ölçme ve 

değerlendirilmesinde aĢağıdaki esaslar gözetilir;  

a)Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki 

(DeğiĢik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemden oluĢur.  

b)(DeğiĢik bend: 24.12.2008/27090 RG) BaĢarının ölçülmesi ve 

değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas 

alınır. 

c)Ölçme ve değerlendirmede okul, il ve ülke genelinde birlik sağlanır.  

ç)(DeğiĢik:20.8.2007/26619 RG) Öğrencilerin baĢarısı; sınavlar, varsa proje ve 

öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalıĢmalardan alınan puanlara göre 

tespit edilir. 

d)Öğrencilerin ders, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine katılmaları 

zorunludur.  

e)(DeğiĢik:20.8.2007/26619 RG) Öğrencilerin performansını belirlemeye 

yönelik çalıĢmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluĢur. 

f)Öğrencilerin baĢarısının değerlendirilmesinde biliĢsel, duyuĢsal, sosyal ve 

psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır.  
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g)Öğrencilerin baĢarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve 

yöntemlerinde, eleĢtirel ve yaratıcı düĢünme, araĢtırma, sorgulama, problem çözme 

ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır.  

ğ)Öğrencilerin baĢarısının ölçülmesinde kullanılacak araçlar geçerlilik, 

güvenirlilik, kullanıĢlılık özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçülecek kazanımın 

özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli 

puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır.  

Puan, Notla Değerlendirme 

Madde 33 — (DeğiĢik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler, 

ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ile derslerin öğretim programlarında yer 

alan amaç ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve öğrenci 

performansını belirlemeye yönelik çalıĢmaları yaptırır. 

(DeğiĢik:20.8.2007/26619 RG) Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin 

baĢarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalıĢmalar, bireyselleĢtirilmiĢ 

eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.  

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Sınav, proje ve öğrencinin 

performansına yönelik çalıĢmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

Değerlendirme sonuçları, ilgili öğretmen tarafından zamanında e-okul sistemindeki 

Öğretmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. Puanlar beĢlik sisteme göre 

nota çevrilerek karneye iĢlenir. 

Puanların not değeri ve derecesi aĢağıda gösterilmiĢtir. 

PUAN NOT  DERECE 

85-100 5 Pekiyi 

70-84 4 Ġyi 

55-69 3 Orta 

45-54 2 Geçer 

0-44 1 BaĢarısız 
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Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu baĢarı puanı ve diploma puanı 100 tam 

puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beĢlik not sistemine göre 

Yönetmelik hükümlerince belirlenir. BeĢlik not sisteminde baĢarı dört, baĢarısızlık 

bir notla değerlendirilir. 

Sınavlar 

Madde 34 — Yürürlükten kaldırılmıĢtır. ( 2.5.2006/26156 RG ) 

Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı
 
 

Madde 35 — (DeğiĢik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) 1, 2 ve 3 üncü 

sınıflarda öğrencilerin geliĢimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleĢtirilecek olan 

proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalıĢmalar, öğretmen 

gözlemlerine dayalı olarak yapılır. 

(DeğiĢik:20.8.2007/26619 RG) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati 

üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav 

yapılır.  

(DeğiĢik:20.8.2007/26619 RG) Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders 

veya derslerden bireysel ya da grup çalıĢması Ģeklinde öğretmen rehberliğinde en az 

bir proje hazırlar. Öğrencilerin baĢarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere 

katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.  

(DeğiĢik:20.8.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri, önceden 

belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama 

anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalıĢmalarında yararlandıkları kaynak 

veya kiĢileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalıĢmalarını verirler. 

Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.  

(DeğiĢik beĢinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğrencilere, her dönemde bütün 

derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir. 
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Madde 40 — (DeğiĢik: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler; sınavların 

yapıldığı, projelerin teslim edildiği ve performans görevinin verilen süre içerisinde 

tamamlandığı tarihten baĢlayarak en geç on iĢ günü içinde sonuçları öğrencilere 

bildirir. Yazılı sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan 

ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir öğretim yılı saklanır. 

Verilen puanlar, e-okul sisteminin ilgili bölümüne iĢlenir. Proje ve performans 

görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci 

tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.  

Öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin 

değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır. 

Uygun görülen projeler, öğrencileri proje yapmaya özendirmek amacıyla sınıf 

veya okulun uygun yerinde sergilenebilir. 

Sınıf Geçme 

Bir Dersin Dönem Puanı ve Notu  

Madde 42 —(DeğiĢik :20.8.2007/26619 RG) Bir dersin dönem puanı;  

a) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje, ders içi baĢarılarını belirlemeye 

yönelik çalıĢmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen 

puanların aritmetik ortalaması,  

b) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin performanslarını belirlemeye 

yönelik yaptıkları çalıĢmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı 

ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile 

belirlenir.  

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme iĢlemi virgülden sonra iki basamak 

yürütülür. Dönem puanının nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. Dönem 

puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan 

olarak değerlendirilir. Dönem puanında bir değiĢiklik yapılmaz.  
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Dersteki geliĢimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası hazırlar. Bu 

dosyalar, öğrencinin geliĢim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli 

önlemleri almak ve öğrencinin baĢarısına iliĢkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve 

okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır.  

Öğrenci BaĢarısının Değerlendirilmesi 

Madde 47 — (DeğiĢik: 24.12.2008/27090 RG) Ġlköğretimde öğrenci, kendi yaĢ 

grubu içinde bir bütün olarak yetiĢtirilir ve değerlendirilir. Ġlköğretim, öğrencilerin 

derslerdeki baĢarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim 

programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalıĢmalarının ortak katkısıyla 

ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiĢtirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir. 

Buna göre; 

a)Öğrencinin ders yılındaki baĢarısı, tüm dersler ile sosyal etkinlik 

çalıĢmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans görevleri, ders ve 

etkinliklere katılım ve Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile 

öğrencilerden ulaĢmaları beklenen kazanımlar dikkate alınarak değerlendirilir ve 

baĢarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir. 

b)Sınıf seviyesine göre yeterli baĢarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya 

branĢ öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte 

öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde 

ilköğretim müfettiĢlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaĢtırılan önlemler 

uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir. 

c)Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı baĢarmada güçlüklerle 

karĢılaĢabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son 

haftasında 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür 

yardımcısının baĢkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 

6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise Ģube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda Ģube 

öğretmenler kurulunun oluĢturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendireceği 
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müdür yardımcısının baĢkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni 

tarafından karar verilir.  

ç)Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiĢtirilmez. Okul 

kayıtlarına, "ġube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar 

Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.  

Ġngiltere Eğitim Sistemi‘ndeki yapı bizdekinin tam tersidir; eğitim öğretim 

yerel yönetimlerin denetiminde gerçekleĢtirilirken, değerlendirmeler tek merkezden 

yapılmaktadır. Ġngiltere Eğitim Sistemi‘nde sınıf geçme / sınıfta kalma sistemi 

olmadığından, yıl içinde yapılan değerlendirme sınavlarının bu anlamda bir etkisi 

yoktur; öğrenci yılsonunda fen ve teknoloji dersinden baĢarılı olamasa da gelecek yıl 

bir üst sınıftaki fen ve teknoloji dersini almaya devam eder. Ancak tek farkla, bir üst 

sınıfta farklı bir Ģubeye alınır. Ġngiltere Eğitim Sistemi‘nde sınıflar her yıl yeniden 

düzenlenerek mümkün olduğunca homojen bir yapı korunmaya çalıĢılır; her Ģubedeki 

öğrencilerin düzeylerinin hemen hemen aynı olmasına dikkat edilir. Bu anlamda 

öğretim programı de iki farklı görüntü vermektedir; düzeyleri ortalama olan 

öğrenciler normal öğretim programı takip ederlerken, düzeyleri biraz daha iyi olan 

öğrenciler geniĢletilmiĢ öğretim programı izlerler. Düzeyleri düĢük olanlar ise, daha 

önce bahsedilen, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için hazırlanmıĢ öğretim 

programı izlerler. Değerlendirme sınavları anahtar evrelerin bitimlerinde, yani 7, 11, 

14 ve 16 yaĢlarında uygulanır. Sınav sonuçları öğrenci, okul ve ulusal ortalamalar 

yönünden hazırlanan değiĢik listelerle ilan edilir. Okullar ve öğretmenler müfettiĢler 

tarafından sınav sonuçları dikkate alınarak denetlenir ve baĢarısız olan okullar baĢarı 

düzeylerini geliĢtirmek için müfettiĢlerle birlikte eksikliklerini belirleyip düzeltmeye 

yönelik uzun vadeli planlar hazırlarlar (Böke 2002).  

 

Bu planlar Yerel Eğitim Otoriteleri tarafından halka duyurulur ve müfettiĢler 

tarafından belirli zamanlarda denetlenir. Ġngiltere Eğitim Sistemi‘nde uygulanan 

sınavlar aĢağıdadır (Aslan 2005).  
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Standard Assesment Tasks (SATs) – Standart Değerlendirme ĠĢleri: 

Öğrencilerin zorunlu eğitimlerinin değiĢik aĢamalarında girdikleri bir sınavdır. 7,  11 

ve 14 yaĢ öğrencileri bu sınava girerler. Sınav sonuçları öğrenciye, öğretmene ve 

anne-babaya ulusal veriler ıĢığında öğrencinin ilerlemesini değerlendirme fırsatı verir  

(Aslan 2005). 

 

The General Certificate of Secondary Education (GCSE) – Orta Öğretim 

Genel Sertifikası: 16 veya daha yukarı yaĢtaki öğrencilerin girdikleri bir sınavdır. 

Sınavda Anahtar Evre 4 düzeyinde tek bir derse ait sorular bulunmaktadır, 

dolayısıyla her ders için ayrı bir sınav bulunmaktadır. Sınav sonuçları A en yüksek 

not olmak üzere A – G arası harflerle ifade edilir ve öğrenciyi aldığı not belirten bir 

sertifika verilir. G notu alan öğrenci notlandırılmamıĢ sayılır ve bir sertifika 

verilmez. Sınav altı otonom GCSE Sınav Grubu tarafından hazırlanır, bunlardan 

dördü Ġngiltere‘de, birisi Galler‘de, birisi de Kuzey Ġrlanda‘dadır. Sınavda ders iĢi, 

yazılı sınav ve bilginin uygulanması önemlidir. Ders iĢlerinin okul tarafından 

değerlendirmesi sınavın sonucunu önemli ölçüde etkilemektedir (Aslan 2005). 

 

The International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) – 

Uluslararası Orta Öğretim Genel Sertifikası: Bu sınav GCSE sınavı ile aynıdır, ancak 

Ġngiltere vatandaĢı olmayan öğrenciler için hazırlanmaktadır. Ġngiltere‘nin eski 

sömürgelerinde yaĢayan öğrenciler bu sınava girmekte ve Ġngiltere‘de yüksek 

öğrenim görme hakkı elde etmeye çalıĢmaktadır. Bugün K.K.T.C.‘de de bazı liseler 

bu sınavlara hazırlık amacıyla sınav kapsamındaki derslerin Anahtar Evre 4‘te yer 

alan programının eğitimini vermektedirler (Aslan 2005). 

 

The General Certificate of Education Advanced Level (GCE-A) – Ġleri Düzey 

Eğitim Genel Sertifikası: Bu sınav GCSE sınavına girildikten sonraki iki yıl içinde, 

ileri eğitim kurumlarında eğitim alıp girilen bir sınavdır. Bu sınavdaki sorular tek bir 

dersten değil, çeĢitli derslerin kombinasyonundan seçilir, ancak her dersten soru 

seçilmesi yerine derslerin seçilmesi ile oluĢan kombinasyonlardan farklı sınavlar 

oluĢturulur ve öğrenci tercih ettiği sınavlara girer (Aslan 2005). 
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Notlandırma A – E arasındadır. Ġstenen standardı tutturamayan öğrenci N notu alır. 

Son zamanlarda çok iyi öğrenciler için ―süper – A‖ notu da kullanılmaktadır.  

 

The General Certificate of Education Advanced Supplementary Level (GCE-

AS) – Ġleri Bütünleyici Düzey Eğitim Genel Sertifikası: Bu sınav da GCE-A gibi, 

GCSE sınavından sonraki iki yıl içinde girilen bir sınavdır. Ġleri eğitim kurumlarında 

bu sınav için verilen eğitim, GCE-A sınavı için verilen eğitimdeki konuların yarısını 

yine iki yıl içinde tamamlar. Ancak eğitimde GCE-A sınavı eğitimindeki standartlar 

gözetilir, baĢka bir deyiĢle, iĢlenen konular, öğretim vb az, ancak bunların kalitesi 

GCE-A eğitimiyle aynıdır. GCE-A ve GCE-AS sınavları üniversiteye giriĢ amacıyla 

kullanılır. Üniversiteler çeĢitli GCE-A ve GCE-AS sınavlarından belli bir not ve 

üzerinde alan öğrencileri kabul eder. Öğrenciler, üniversitelerin hangi bölümleri için 

hangi konu alanlarında GCE sınavları alınması gerekiyorsa onları alırlar (Aslan 

2005). 

 

General National Vocational Qualifications (GNVQs) – Genel Ulusal 

Meslekî Yeterlilik: GCE-A ve GCSE sınavlarına alternatif olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Bu sınavlar meslekle ilgili bilgi ve beceri ölçen sorulara yer verirler ve bu sınavda 

alınan sonuçla bir iĢe girmek ya da bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek için 

kullanılırlar. Sınavın üç düzeyi bulunmaktadır. Temel düzey sınavına girenlerin 

aldıkları notlar dört GCSE sınavında alınan D – G arası notlara eĢdeğer tutulur. Bu 

sınava bir yıllık çalıĢmadan sonra girilebilir. Orta düzey sınavına girenleri aldıkları 

notlar dört ya da beĢ GCSE sınavında alınan A – C arası notlara eĢdeğer tutulur. Bu 

sınava da bir yıllık çalıĢmadan sonra girilebilir. Ġleri düzey sınavına girenlerin 

aldıkları notlar iki GCE-A sınavından aldıkları notlara eĢdeğer tutulur. Bu sınava iki 

yıllık bir çalıĢma sonrası girilebilir. Sınavda sorulan sorular Sanat ve Dizayn, 

Turizm, Üretim, Bina Çevresi, Yapı ve ĠnĢaat ve Fen konularından seçilir (Aslan 

2005). 
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4.6. Ders Kitaplarının KarĢılaĢtırılması 

 

Etkili bir fen eğitimi gerçekleĢtirilebilmesinde ise, öğretim programının ve 

öğretmenin nitelik ve yeterliliklerinin, öğrenci-öğretmen etkileĢiminin yanı sıra ders 

kitaplarının içerik ve fiziksel özellikleri de büyük önem taĢımaktadır. GeliĢtirilen 

öğretim programı doğrultusunda hazırlan bir ders kitabı, ulaĢılmak istenen 

kazanımlar doğrultusunda planlanan eğitim-öğretim sürecinin temel ya da 

destekleyici unsurudur (CoĢkun ve Kuglin 1996).  

 

Öğrencilerin konuya ilgisini çekecek çeĢitli etkinliklere yer verilmiĢ olması 

ve metni tamamlayıcı soyut kavramaları somutlaĢtıracak faydalı görsel imajlarla 

öğrenciyi düĢünmeye araĢtırmaya sevk eden düĢündürücü soruların yer alması 

kitapların olumlu yönleri olarak ön plana çıkmaktadır. Görsel unsurların kitaptaki 

dağılımı ve nitelikleri irdelendiğinde Ġngiltere ders kitabının bu konuda daha üstün 

olduğu görülmektedir. 

 

Kitapların geneline bakıldığında dil ve imla kuralları bakımından öğrencilerin 

geliĢmiĢlik düzeyine uygun bir Ģekilde açık, akıcı ve anlaĢılır bir dil ve cümle yapısı 

kullanıldığı görülmektedir. Graham‘a (1978) göre kitapların okunabilirliği 

okuyucunun ilgi ve motivasyonu için en önemli kriterlerden birisidir, bu nedenle ders 

kitapları hazırlanırken okunabilirliği etkileyen yazı karakterinin büyüklüğü, stili, 

cümle uzunluğu gibi unsurlara gereken önem verilmelidir 

 

Ġngiliz ders kitaplarının, bilimsel olayları tüm aĢamaları ile ileri düzeyde 

görselleĢtiren süreç-aĢamalı resimlendirmeler ile ileri düzeydeki görsel benzetmelere 

yer verdiğini görmekteyiz. Bu durumda, Ġngiliz ders kitaplarının bilimsel olaylarla 

ilgili kavram yanılgılarına neden olacak boĢluklar bırakmama çabasında olduğu 

söylenebilir 

 

Bunun dıĢında içerik özellikleri açısından, bilimselliği, geçerlik ve 

güvenirliği, kazanımlarla tutarlı olması, faydalı bilgiler içermesi ve öğrenciye göre 

olması yani öğrenci ilgi ve gereksinimlerini karĢılayabilmesi özelliklerini tam olarak 

yansıttığını söyleyebiliriz. 
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Ders kitaplarından yer alan bilgilerin doğru, bilimsel ve güncel olmasına 

dikkat edilmelidir, çünkü çocukların problem çözmelerinde en geçerli ve güvenilir 

bilgi bilimsel bilgidir  

 

Örneğin; Anahtar evre 2 kitabında yer alan ―Ölü ve Canlı ( dead or alive)‖ 

baĢlığı altında, öğrencilerde merak uyandıran konulardan birisi Ģöyle açıklanmıĢtır; 

Bütün canlıların hücrelerden oluĢtuğu gibi ölmüĢ canlıların da (örneğin mobilyalar) 

hücrelerden oluĢtuğu fakat hiç yaĢamamıĢ nesnelerin (örneğin plastik) hücrelerden 

oluĢmadığı resimlerle görselleĢtirilerek anlatılmıĢtır. 

 

Türk ders kitaplarında ise içerik ve öğretme yaklaĢımı incelendiğinde; ders 

kitaplarının, öğretmen kılavuz kitabı, çalıĢma ve ders kitabı Ģeklinde bir set olarak 

düĢünüldüğü ve görsel öğelere önceki yıllara nazaran daha fazla yer verildiği 

söylenebilir. Ayrıca öğrencide merak uyandıracak, günlük hayatta kullanabileceği 

bilgilerlerle ve araĢtırıp-düĢünelim etkinlikleri ile kitap zenginleĢtirilmiĢtir. 

 

Türkiye‘de okutulan kitapla Ġngiltere‘de okutulan kitaplarda konular 

açısından tamamen farklılık görülmemektedir.  

 

Ders kitaplarının Ģekil ve içeriği öğrencinin dersi daha iyi anlaması ve derse 

ilgisini çekebilmek açısından önem taĢımaktadır. ÇalıĢmamızda farklı iki ülkede aynı 

yaĢ grubuna okutulan kitaplar incelenirken kullanılan görsel öğeler dikkate 

alınmıĢtır. Bu inceleme sonucunda Ġngiltere‘de okutulan ders kitaplarının görsellik, 

kapak tasarımı, sayfa düzenlerinin ilköğretim çağındaki öğrencilerin derse ilgisini 

çekecek bir Ģekilde hazırlandığı görülmektedir. 
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5. TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

5.1. Sonuç ve TartıĢma 

 

Her iki öğretim programının kapsamı da hemen hemen birbirini tutmaktadır. 

Ġngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programı anahtar evre 2 ve 3 de yer alan 

konularla, Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ilköğretim 4-

8.sınıfta yer alan konular öğrencilerin yaĢ düzeylerine oldukça uygun olduğu 

görülmektedir. Ġlköğretim 2. kademedeki öğrencilerin soyut düĢünme becerileri 

geliĢmeye baĢladığından konuların sıralanmasına dikkat edilmiĢtir. Bu anlamda 

örneğin ―fiziksel süreçler‖ konusunun ayrıntıları Ġngiltere öğretim programının 

Anahtar Evre 4‘te yer alması, öğrencilerin soyut düĢünme becerilerinin tam olarak 

geliĢmesinin beklenmesi açısından isabetli bir seçim gibi görünmektedir. Ayrıca 

konuların ilk üç anahtar evrede fizik, kimya, biyoloji dallarında ayrıntılı verilmemesi 

akla yatkındır. Ancak konu baĢlıklarının her sınıf düzeyinde tekrar ederek ayrıntıların 

konu içerisinde verilmesi programlar arasında bu anlamda bir fark olmadığı 

söylenebilir. 

 

Kazanımların karĢılaĢtırılmasında göze çarpan ilk fark, öğretim 

programlarındaki kazanımlar arasındaki yapısal farktır. Türkiye fen ve teknoloji 

öğretim programında düzenli bir kazanım yapısı içindeyken, Ġngiltere‘de kimi 

kazanımlar çok genel, kimisi de bir kazanıma göre daha detaylı, ancak davranıĢa 

göre daha az detaylı bir yapı içindedirler. Kimi kazanımlarda doğrudan davranıĢa 

yöneliktir.  Bunun nedeni Ġngiltere öğretim programında yer alan kazanımların 

aslında  ―öğrencileri bu baĢlık altında aĢağıdakiler öğretilmelidir:‖ ifadesinin altında 

yer alan maddeler olmasıdır. Ġngiltere öğretim programının oluĢturulmasında yapılan 

tek Ģey, baĢlıklar altına öğrencilere öğretilecek bilgi ve becerilerin sıralanmasıdır. Bu 

anlamda yapı olarak Türkiye fen ve teknoloji öğretim programına göre biraz basit bir 

yapı sergilemektedir. Ancak bu basit yapı, örnek iĢleniĢ Ģemalarıyla, ders planlarıyla, 

sınıf içi etkinliklerle, seçilmiĢ kritik kazanımlarla, bu kazanımlara ait öğrenim 

sonuçlarının ve konuyla ilgili örnek problemlerin yer aldığı çatılarla 

desteklenmektedir.  
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Ġngiltere öğretim programının yapısındaki basitlik esneklik sağlamakta ve 

destek amaçlı çalıĢmaların bu esnekliği zedelemesinden özellikle kaçınılmaktadır. 

Böylelikle öğretmenlerin yaratıcı çalıĢmaları desteklenmektedir. Türkiye fen ve 

teknoloji öğretim programında ise yer alan kazanım ve davranıĢların çoğu o denli 

ayrıntılı bir biçimde ifade edilmiĢtir ki, çoğu konunun ders planlarının 

hazırlanmasında öğretmen kısıtlanmaktadır. Bu kısıtlanmaların ortak bir Ģekilde 

önlenmesi için programda ―sınırlılıklar‖ baĢlığı altında yer almaktadır. 

 

Kazanım ve davranıĢların oluĢturulmasında öğretim programları iki farklı 

yaklaĢımı benimsemiĢ gibi görünmektedir. Türkiye fen ve teknoloji öğretim 

programında, yapısında bulundurduğu kazanımlarla ―(1) öğretimin sonunda 

öğrencinin kazanacağı istendik davranıĢları tanımlamayı, (2) öğretim sürecindeki 

çeĢitli etkinliklerin koordine edilmesine olanak tanımayı,(3)öğrencilerin 

değerlendirilmesi için bir standart oluĢturmayı‖ kazanım almaktadır (Doğan 1997). 

Oysa Ġngiltere öğretim programının yer alan kazanımların ayrıntıya inmeyen ancak 

açık ve kesin anlatımlı yapısı, Türkiye fen ve teknoloji öğretim programında yer alan 

kazanım yapısının neden olabileceği; 

 

1. Eğitimin basit ve ezbere dayalı kavramlar üzerine yoğunlaĢması,  

2. BiliĢsel kazanımlara öncelik verilip duyuĢsal kazanımların zamanla yer 

verilmesi  

3. Kazanım – davranıĢların yazımının zaman kaybına neden olması‖ 

tehlikelerinden mümkün olduğunca kaçınmaya çalıĢmaktadır (Doğan 1997).  

 

ġu anki yapısıyla Türkiye fen ve teknoloji öğretim programı, yukarıda 

belirtilen tehlikeleri bilimsel süreç, fen-teknoloji-toplum-çevre ve tutum-değer 

öğrenim alanlarına ait kazanımlarla kısmen engellemeyi baĢarmıĢtır. Elbette tüm bu 

sonuçlar, öğretim programlarının uygulanmasından bağımsız olarak, sadece yapısal 

anlamda değerlendirilmesiyle çıkarılmaktadır. Uygulamada farklı parametrelerden 

kaynaklanan olumlu ya da olumsuz eğitim durumları var olabilir. 



 82 

Ġngiltere öğretim programının baĢlıkları dikkate alındığında, ilk bölümün  

‗yaĢamsal süreç ve canlılarla‘  (Anahtar Evre 2 ve 3‘te dahil), ikinci bölüm ―madde 

ve özellikleri‖ ,  üçüncü bölümün de  ‗fiziksel süreç‖ olduğu görülür.  

 

Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programında ise böyle bir yapı 

yer almamakta, konular sınıflara göre 7 veya 8 baĢlığa ayrılmakta, içerik olarak bir 

önceki yıla bağlı olarak öğretilmeyen konular ön plana çıkmaktadır. Ġngiltere öğretim 

programının ―bilgi, yetenek ve anlama‖ bölümündeki kazanımlarla Türkiye fen ve 

teknoloji öğretim programında yer alan bilimsel süreç, fen-teknoloji-toplum-çevre ve 

tutum-değer öğrenim alanlarındaki kazanımlar kapsam olarak birbirine oldukça 

yakındır. Ġçerik olarak ise farklılıklar bulunmaktadır. Ġngiltere öğretim programının 

―bilgi, yetenek ve anlama‖ bölümündeki ‗bilimde fikirler ve kanıt‘, ‗araĢtırmacılık 

becerileri‘ baĢlıkları altındaki kazanımlar karĢılaĢılan problemlerle öğrencilerin nasıl 

baĢ edebileceği konusunu açık bir dille ifade edilmiĢtir. 

 

Her iki öğretim programında örnek ders planları yer almaktadır. Yine her Ġki 

öğretim programında de ders planlarında çeĢitli etkinlikler ve BĠT de dahil olmak 

üzere çeĢitli materyallerin kullanımı desteklenmektedir. Türkiye fen ve teknoloji 

öğretim programında söz konusu materyallerin günlük yaĢamda kolayca 

bulunabilecek Ģekilde seçilmesi gerektiği belirtilmektedir. Burada, büyük olasılıkla 

olanakları kısıtlı olan taĢra okulları düĢünülmüĢtür.  

 

Ġngiltere öğretim programında bahsedilen materyallerden örnekler öğretim 

programının internet sitesinde ve önerilen internet sitelerinde yer almaktadır. Örnek 

ders planları, bu planlara ait asetatlar, oyunlar vb, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler 

için hafifleĢtirilmiĢ fen ve teknoloji öğretim programı, istenen zamanda belirli 

düzeye gelememiĢ öğrenciler için hızlandırma ders planı örnekleri vardır. 

 

Ġngiltere öğretim programdaki kritik kazanımlar ele alınıp ilgili konu 

anlatımları ve örnek problemlere yer verildiği yönergeler, Microsoft PowerPoint 

yazılımında hazırlanmıĢ örnek ders planları gibi materyaller yer almaktadır.  
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Milli Eğitim Bakanlığı‘nın internet sitesinde ise fen ve teknoloji öğretim 

programında yer alan materyallerle ilgili örnek sitelere çok az rastlanılmakta, 

örnekler sınırlı sayıdadır. Türkiye fen ve teknoloji öğretim programında yapısı içinde 

her konunun kazanımlarına yer verdikten sonra bir ya da iki örnek ders planı ve 

hedeflerden sadece bir –ya da bazen ikisinin- konu edildiği örnek etkinlikler 

barındırmakla yetinmiĢtir.  

 

Eldeki verilere bakıldığında, Ġngiltere öğretim programının sadece 

kazanımlardan oluĢmadığı, çeĢitli ve zengin kaynaklar barındırdığı, örnek ders 

planlarıyla öğretmenlerin ders iĢleyiĢine yön vermeye çalıĢtığı, örnek etkinliklerle 

öğrenme deneyimlerini zenginleĢtirmeyi amaçladığı görülmüĢtür. 

 

Öğretim aĢamasında ortaya çıkabilecek olası sorunlara karĢı çözümler üretme 

çabası içinde olduğu –düĢük düzeydeki öğrenciler için hızlandırılmıĢ fen ve teknoloji 

öğretim programı vb- görülmektedir. Türkiye fen ve teknoloji öğretim programında 

benzer bir yapıda olduğu, ancak Ġngiltere öğretim programına göre daha zayıf kaldığı 

görülmektedir. Ġngiltere öğretim programının geliĢen teknolojinin sunduğu 

olanaklara mümkün olduğunca yer vermeye çalıĢmaktadır.  

 

Öğrencilerin BĠT kullanımını desteklemektedir; bu anlamda fen ve teknoloji 

dersinde bilgisayar kullanımını konuların öğrenilmesini engellemeyecek, aksine 

etkili bir öğrenim sağlayacak Ģekilde planlamıĢtır Türkiye fen ve teknoloji öğretim 

programında açıklamalar bölümünde BĠT kullanımı desteklenmektedir, ancak bu 

desteğin kazanımlara yansıdığı görülmemektedir.  

 

Ġngiltere Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sistemi arasındaki en önemli fark, 

Türk Milli Eğitim Sistemi‘nde sınıf geçme / sınıfta kalma sisteminin olmasıdır; 

dolayısıyla öğrencilerin öğretim yılı içinde girdikleri sınavların sonuçlarının bir üst 

sınıfa geçip geçmeyecekleriyle ilgili bir değerlendirmeye tabi tutulması söz 

konusudur.  
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Ġngiltere Eğitim Sistemi‘nde ise öğretim yılı içinde yapılan sınavlar sadece 

öğrencilerin planlanan kazanımlara ulaĢıp ulaĢmadığını belirleme amacı taĢımakta, 

yılsonu değerlendirmesi de, öğrencilerin gelecek yıl bir üst sınıfı hangi Ģubede 

okuyacağına karar verilmesinde kullanılmaktadır. Çünkü Ġngiltere okullarında 

sınıflar öğrenci baĢarısı açısından homojen bir yapı göstermekte, sınıfın baĢarı 

durumuna göre belli oranda farklılaĢtırılmıĢ fen ve teknoloji öğretim programlarını 

kullanılmaktadır.  

 

Sınıf geçme sisteminin en önemli eksilerinden birisi, öğrencileri güdüleyen 

etkenin dersi öğrenme isteği ve gerekliliğinden çok, baĢarılı olma isteğine doğru 

kayma göstermesidir. Öğrenci, akademik baĢarının ödüllendirildiği bu sistemde, 

yaĢamının akıĢını belirleyecek –SBS-ÖSS gibi- dönüm noktalarının akademik 

baĢarısıyla doğru orantılı olduğunu erken yaĢlarda sezmekte ve okul yaĢamını, 

kendisini yaĢama hazırlayan bir süreç olmaktan çok, akademik baĢarısını mümkün 

olan en üst düzeyde tutmaya çalıĢması gereken bir süreç olarak görmeye 

baĢlamaktadır. Bu sistem içinde yer alan öğretim programları, iyi bir öğretim 

programının sahip olması gereken ―öğretilecek konuların öğrenci için bir anlamı 

olması ve öğrencinin bu konuları öğrenmesinin önemli olduğunu anlaması ve kabul 

etmesi gerektiği‖ (Wiles ve Bondi 1993) olgusundan giderek uzaklaĢmaktadırlar. Bu 

anlamda sınıf geçme sistemi öğretim programının etkili bir biçimde uygulanmasına 

engel teĢkil etmektedir.  

 

Ġngiltere öğretim programında sınıf geçme sistemini terk etmiĢ bir öğretim 

programı olarak yukarıda bahsedilen sorundan kuramsal olarak sıyrılmıĢ 

görünmektedir. Ancak uygulamanın ne derece verimli olduğu baĢka bir tartıĢma 

konusudur.  

 

Üniversiteye giriĢ amaçlı sınavlar üzerinde durulduğunda, ÖSS‘nin baĢarı 

ölçmekten çok sıralama amaçlı bir sınav olduğu, buna karĢın GCE sınavlarının baĢarı 

ölçme amacında olduğu görülmektedir. Öğrencilerin üniversitelerin bölümlerine 

kabul edilmesi, GCE sınavlarında gösterdikleri baĢarı düzeylerine göre üniversiteler 

tarafından sıralanması esasına dayanır.  
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BaĢka bir deyiĢle Türkiye‘deki üniversiteye giriĢ sisteminde sıralama sınavı 

sonucunda öğrenciler tercih ettikleri programlardan birine yerleĢtirilir, Ġngiltere‘deki 

üniversiteye giriĢ sisteminde üniversiteler öğrencileri belgeledikleri baĢarılarına göre 

bünyelerindeki programlara yerleĢtirirler. 

 

Her konu alanında GCE sınavı bulunduğundan, öğrenciler kendilerini baĢarılı 

buldukları alanlarda GCE sınavına girmekte, üniversitelere baĢvururken, baĢarılı 

oldukları alanların devamı olan programları tercih etmekte, böylelikle öğrencilerin 

becerileri, yetenekleri ve baĢarılı oldukları alanlar yönünde bir yön çizmeleri 

sağlanmaktadır. Oysa her konu alanını kapsayan ÖSS‘de öğrencilerin böyle bir 

Ģansları bulunmamaktadır, öyle ki, sözel puanla öğrenci kabul eden programlara 

girebilmek için bile öğrenciler sayısal ağırlıklı testte mümkün olduğunca çok soru 

çözmeye çalıĢmaktadırlar. Bunu baĢarabilme için öğrenciler ilgi, bilgi ve 

becerilerinin görece düĢük olduğu konu alanlarını da çalıĢmaya zorlanmakta, 

ÖSS‘den sonra yararını görmeyecekleri bir çaba göstermektedirler. Sınav sonucuna 

göre yaptıkları tercihlerin ilgi, bilgi ve becerilerine yönelik olmama olasılığı da bir 

hayli yükselmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Ġngiltere‘deki sistemin 

Türkiye‘dekinden daha verimli sonuçlar verdiği açıktır. Ancak daha önce de 

belirtildiği gibi, bu sistemin Türkiye koĢullarında da benzer verimlilikte sonuçlar 

vereceğini öngörmek yanlıĢ olur.  

 

5.2. Öneriler 

 

-Bu çalıĢma, kazanım yapılarının eğitim durumlarına, baĢarı düzeyine etkisini 

belirlemeyi amaçlayan deneysel bir çalıĢma olmaktan çok, yapı farklılığının olası 

sonuçlarını yorumlamaya çalıĢan betimsel bir çalıĢma olduğundan, kazanım 

yapılarındaki farklılığın baĢarı düzeylerine etkisini araĢtıracak bir çalıĢma, 

karĢılaĢtırmalı eğitim alanına ve ülkemiz eğitim sistemine önemli katkılar 

sağlayabilir.  
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-Türkiye‘nin AB üye adaylığının gündemde olduğu bir dönemde, Türk 

Eğitim Sistemi‘nin AB normlarına uygun olup olmadığını tartıĢan bir çalıĢma, alana 

katkısının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı‘nın da yararlanacağı bir belge olabilir. 

 

-BIT kullanımının Türkiye fen ve teknoloji öğretim programı planlı olmadığı 

bulgusu göz önüne alındığında, BIT kullanımının Türkiye fen ve teknoloji öğretim 

programına nasıl uyum sağlayabileceği tartıĢılmalıdır. Etkin kullanımına yer veren 

alternatif bir öğretim programının oluĢturulmasını araĢtıran bir çalıĢma, alana katkı 

koymasının yanı sıra uygulanabilirlik açısından da önemli bir Ģansa sahip olabilir.  

 

-Bu çalıĢmanın betimsel bir çalıĢma olduğu ve karĢılaĢtırmalı eğitim alanında 

da tanımlayıcı çalıĢmalar olarak nitelendiği düĢünüldüğünde, daha kesin veriler elde 

etmek için bu çalıĢmanın deneysel bir desenle, karĢılaĢtırmalı eğitim çalıĢmaları 

açısından da kuramsal çalıĢma türünde yapılabilir. Her iki ülkede öğrencilerin baĢarı 

düzeylerini etkileyen faktörlerin ya da cinsiyet farkı vb etkenlerin baĢarıyı etkileyip 

etkilemediğinin araĢtırılması alana katkı sağlayabilir. 

 

-Ġngiltere‘de sınıf geçme sisteminin olmadığı bulgusundan yola çıkarak, not 

kaygısının Türk ve Ġngiliz öğrencilerde yarattığı kaygı ile ilgili bir araĢtırma, alana 

katkı sağlayabilir.  
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EK-I: KarĢılaĢtırmalı Eğitim Alanında ÇalıĢma Yapan Kurumlar  

 

KarĢılaĢtırmalı eğitim  (comparative education) alanında dünya çapında 

birçok araĢtırma merkezi bulunmaktadır. Zaman içinde gelebilecek değiĢim 

olasılıklarına karĢı, araĢtırma yaparken arama motorlarında ―comparative education‖ 

ya da  ―comparative  science education‖ anahtar söz öbekleriyle arama yapılması 

uygun olur.  

 

International Bureau of Education (IBE): IBE 1929 yılında özel bir Ģirket 

olarak Cenova'da kuruldu. 1929 yılında üyeleri arasına devletleri de kabul etmeye 

baĢladı ve böylelikle eğitim alanındaki ilk uluslararası organizasyon oldu. IBE 1969 

yılında UNESCO‘ya dahil oldu. IBE'nin etkinlikleri; ulusal eğitim sistemlerinin 

karĢılaĢtırıldığı  "World data on education" adlı veri tabanını düzenli olarak 

oluĢturma, eğitim alanındaki en iyi deneyimleri toplayıp "Innodata" adlı veri tabanı 

aracılığıyla yayma, eğitimin geliĢmesi ile ilgili raporların hazırlanmasına yardımcı 

olma, baĢarılı araĢtırmacı ve öğretmenleri "Comenius Medal" ile ödüllendirme, 

uluslararası eğitim bilgileri merkezini bünyesinde barındırma vb'dir. IBE son olarak 

2001 yılında "21. Yüzyılda Birlikte YaĢamak Ġçin Eğitim Ġçeriği ve Öğrenme 

Stratejileri: Sorunlar ve Çözümler" konulu 46. Uluslararası Eğitim Konferansı'nı 

düzenlemiĢtir. Topladığı bilgileri yayma hedefini gerçekleĢtirmek için IBE, 

karĢılaĢtırmalı eğitimle ilgili, yılda dört kez çıkarılan  "Prospects" adlı bir dergi, 

"Educational Innovation and Information" adlı, yine yılda dört kez çıkarılan bir haber 

bülteni, yabancı öğrencileri yönlendirmek için "Study Abroad" adlı dergi ve daha 

birçok yayın çıkarmaktadır.  

 

The Comparative and International Education Society (CIES): CIES 1956 

yılında uluslararası anlamda eğitimsel düĢünceler, sistemler ve uygulamalar üzerinde 

çalıĢarak farklı kültürlerin birbirlerini anlamasına, akademik kavramaya ve sosyal 

geliĢime yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Son kırk yılda üyelerin çalıĢmaları 

sayesinde karĢılaĢtırmalı eğitim alanı kuramsal olarak güçlenmiĢ ve özellikle 

geliĢmekte olan ülkelerde birçok kuram uygulamaya konmuĢtur. CIES karĢılaĢtırmalı 

eğitim alanında geliĢim sağlamak amacıyla diğer uluslararası ve karĢılaĢtırmalı 

eğitim kuruluĢlarıyla iĢbirliği içinde çalıĢmaktadır. CIES üyelerinin etkinlikleri; 
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Comparative Education Review adlı, yılda dört kez basılan bir dergi, CIES 

Newsletter adlı, yılda dört kez çıkarılan ve duyurular, haberler, komite raporları vb 

içeren haber bülteni, CIES internet sayfasındaki sanal konferans odaları, özel 

konuĢma odaları, tartıĢmalar, makale araĢtırma olanakları vb ve her yıl düzenlenen 

CIES konferanslarıdır. CIES, üyelerinin eğitimin kültürlerin geliĢmesi ve kalıcılığını 

sağlamasındaki, ülkeleri geliĢtirmesindeki ve bireylerin yaĢamlarını değiĢtirmedeki 

rollerini, eğitim politikaları ve programlarının sosyal ve ekonomik geliĢimi nasıl 

etkilediğini anlamayla ilgili etkinliklerini, eğitim teori, politika ve uygulamalarına 

eleĢtirel yaklaĢarak farklı ülke ve kültürlerdeki eğitim süreçlerini anlamayı arttıracak 

etkinlikleri desteklemektedir.  

 

World Congress of Comparative Education Studies  (WCCES): WCCES, 

uluslararası alanda karĢılaĢtırmalı eğitim ile ilgili kuruluĢların oluĢturduğu bir 

organizasyondur ve UNESCO ile ortak çalıĢmalar yürütmektedir. WCCES 

karĢılaĢtırmalı eğitim alanını geliĢtirmek amacıyla 1970 yılında kurulmuĢtur. Üyeler, 

üç yılda bir yapılan "Dünya Kongresi"nde bir araya gelirler ve karĢılıklı iletiĢimde 

bulunurlar. 11. Dünya Kongresi 2001 yılında Güney Kore'nin Chungbuk kentinde 

düzenlenmiĢtir.  WCCES değiĢik ülkelerdeki eğitimcilerin araĢtırma programlarını 

desteklemektedir. ġu anda yürütülen araĢtırma programları karĢılaĢtırmalı eğitimin 

kuram ve yöntemleri, kadınların eğitimi, öğretmen eğitimi, barıĢ ve adalet için eğitim 

alanlarındadır. Dünya Kongresi'ni düzenlemekten baĢka, üyelerini dünyada 

karĢılaĢtırmalı eğitim alanındaki geliĢmelerden haberdar edebilmek için  "Innovation 

/ Yenilik" adıyla bir bülten çıkarmaktadır. WCCES, bünyesindeki araĢtırmaları ve 

sonuçlarını üyelerine açmakta, üyelik içinse kurum baĢvurusu gerekmektedir.  

 

The  Comparative  Education  Research  Centre  (CERC): Hong  Kong 

Üniversitesi bünyesinde  1994 yılında kurulmuĢtur. CERC üniversitenin uzmanlığını, 

karĢılaĢtırmalı eğitim alanındaki araĢtırmaları baĢlatarak, araĢtırmalara yardımcı 

olarak ve katılarak, elde edilen bilgileri yayımlama ve kongreler düzenleme yoluyla 

duyurarak, Çin'deki, bölgedeki ve dünyadaki eğitim kurumları ve eğitim alanındaki 

araĢtırmacılarla geniĢ bir bağlantı ağı kurarak arttırmaktadır. 
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Bunların dıĢında Columbia Üniversitesi de Current Issues in Comparative 

Education adıyla çeĢitli akademik disiplinlerden  çalıĢmalara yer veren bir internet 

dergisi yayımlamaktadır. Dergi daha çok eğitim politikaları ve karĢılaĢtırmalı eğitim 

alanlarındaki çalıĢmalara ağırlık vermektedir.  

  

Ayrıca, birçoğu A.B.D.'de olmak üzere pek çok üniversite, eğitim fakülteleri 

bünyesinde "comparative education studies / karĢılaĢtırmalı eğitim çalıĢmaları" veya 

buna benzer baĢlıklar altında karĢılaĢtırmalı eğitimi konu alan lisans, yüksek lisans 

ve doktora programları açmaktadır.   
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EK-2: Ġngiltere Ġlköğretim Fen Dersi / Anahtar Evre 2 Kazanım Tablosu 

 

 

 

 

BĠLĠMSEL SORUġTURMA 

 

 

 

 

 

 

 

BĠLĠMDE FĠKĠRLER VE KANIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

a) Bilimin canlı ve cansızların nasıl 

iĢlediğini açıklamak için yaratıcı 

düĢünme ve sebep-sonuç iliĢkisi kurma 

olduğu. Ör; Jenner ‗in çiçek aĢısı 

çalıĢması 

b) Gözlem ve ölçüm yoluyla fikirlerin test 

edilmesi gerektiği 

 

 

 

 

ARAġTIRMACILIK BECERĠLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 
1) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler 

Planlama 

a) Bilimsel olarak araĢtırılabilecek sorular 

sorma ve cevaplama yöntemine karar 

verme 

b) Soruları cevaplamada birinci elden 

deneyim ve diğer bir takım bilgi 

kaynaklarından hangisinin 

kullanılacağına karar vermek, 

c) Olabilecekleri düĢünmek ne 

yapılacağına karar vermek için çeĢitli 

yollar denemek ne tür kanıt 

toplanacağına hangi araçları ve 

malzemelerin kullanılacağına karar 

vermek 

d) DeğiĢkenlerden diğerlerini sabit 

tutarken birini değiĢtirip sonuçlarını 

gözlemleme ve ölçme yolu ile 

karĢılaĢtırma ya da test yapmak 
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BĠLĠMSEL SORUġTURMA 

 

 

 

 

 

 

 

ARAġTIRMACILIK BECERĠLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kanıt Toplama ve Sunma 

e) Riskleri kontrol etmek için basit araçları 

ve malzemeleri uygun Ģekilde 

kullanmak ve harekete geçmek 

f) Rapor yazımlarında bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri de dahil olmak üzere 

sistematik gözlem ve ölçümleri yapmak. 

g) Gereken durumlarda gözlem ve 

ölçümleri tekrar ederek doğruluğunu 

kontrol etmek 

h) Uygun ve sistematik bir Ģekilde bilgi 

iletiĢimini sağlamak için çeĢitli 

yöntemlerden yararlanmak 

(Ģema,çizim,tablo,sütun grafiği ve çizgi 

grafiği) 

  

 

 

 

ARAġTIRMACILIK BECERĠLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kanıt Değerlendirme 

i) Gözlem ve ölçümlerini ve ya diğer 

bilgilerini kullanarak karĢılaĢtırmalar 

yapmak, basit örnek ve ya bileĢimleri 

tanımlamak 

j) Gözlem,ölçüm ve ya diğer bilgileri 

kullanarak sonuca varmak 

k) UlaĢılan sonuçların yapılan öngörülerle 

uyumlu olup olmadığına ya da baĢka 

öngörülere yardımcı olup olmadığına 

karar vermek 

l) Gözlem, ölçüm ve sonuçları açıklamak 

için bilimsel bilgi ve anlayıĢı kullanmak 

m) ÇalıĢmalarını ve diğer çalıĢmalarını 

gözden geçirmek, sınırını ve önemini 

tarif etmek 
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YAġAMSAL SÜREÇ VE CANLILAR 

 

 

 

 

 

 

 

YaĢamsal süreç 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Çocuklara öğretilmesi gerekenler; 

a) Ġnsanlar ve diğer hayvanlar için beslenme, 

hareket etme, büyüme ve üreme süreçlerini 

kapsayan yaĢamsal süreç ortaktır. 

b) Bitkiler için büyüme, beslenme ve üremeyi 

kapsayan yaĢamsal süreçler ortaktır. 

c) Benzer bitki ve hayvanlar yaĢamsal süreçleri 

ve içinde yaĢadıkları arasında bağlar 

kurmak. 

 

 

 

 

 

 

 

Ġnsanlar ve diğer hayvanlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Çocuklara öğretilmesi gerekenler; 

Beslenme 

a) DiĢlerin iĢlevi ve bakımı 

b) Hareket ve büyüme için beslenme ihtiyacı 

ve sağlık için dengeli beslenmenin önemi 

 

DolaĢım 

c)Kalbin dolaĢım sisteminde bir pompa 

görevinde olup, kanın bütün damarlarda 

dolanması 

d) Egzersiz ve dinlenmenin kalp atıĢına etkisi 
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YAġAMSAL SÜREÇ VE CANLILAR 

 

 

 

 

 

 

Ġnsanlar ve diğer hayvanlar 

 

 

 

 

 

 

 
Hareket 

e) Ġnsanların ve bazı hayvanların 

vücutlarını desteklemek, korumak 

ve hareket etmelerine yardımcı 

olması için iskelet ve kaslarının 

olduğu 

Büyüme ve Üreme 

f) Ġnsan yaĢam döngüsünün temel 

evreleri. 

     Sağlık 

g) Tütün, alkol ve diğer 

uyuĢturucuların insan vücuduna 

etkileri ve kendi sağlıklarıyla 

iliĢkilendirilmesi. 

h) Sağlıklı bir yaĢam için egzersizin 

önemi 

 

 

 

 

 

 

 

YeĢil Bitkiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Büyüme ve Beslenme 

a) Bitkilerin büyümesine ıĢık hava su ve 

sıcaklığın etkileri. 

b) Büyüme için yeni madde üretiminde 

yaprağın rolü 

c) Köklerin bitkiyi toprağa sabitlediği ve su ve 

minerallerin kökler yoluyla alınıp gövde 

yoluyla diğer kısımlara iletildiği 

Üreme 

d)Bitkinin kısımları ( diĢi organ, erkek organ, taç 

yaprak ve çanak yaprak) ve bunların döllenme, 

tohum oluĢumu, tohum yayılımı ve çimlenme 

gibi yaĢam evrelerindeki rolleri 
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YAġAMSAL SÜREÇ VE CANLILAR 

 

 

 

 

 

 

 

ÇeĢitlilik ve Sınıflandırma 

 

 

 

 

 

 

 
4) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

 

a) Anahtar kavramları kullanma 

b) YaĢadıkları çevrede ortaya çıkan hayvan 

ve bitkileri tanıma ve gruplara ayırma 

c) Hayvan ve bitki türlerindeki çeĢitlilik 

onları tanımlamayı ve gruplamayı önemli 

hale getirmesi 

 

 

 

 

 

 

YaĢadıkları Çevredeki Canlılar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

a) Canlıların ve çevrenin 

korunmaya ihtiyacı olan 

durumlar 

Adaptasyon 

b) Farklı habitatlarda bulunan bitki 

ve hayvanlar 

c) Ġki farklı habitatta yaĢayan bitki 

ve hayvanların çevrelerine nasıl 

uyum sağladığı 

Beslenme ĠliĢkileri 

d) Bir habitattaki beslenme 

iliĢkilerini göstermek için besin 

zincirini kullanma 

e) Her besin zincirinin yeĢil bir 

bitki ile baĢlamadığı söyleme 

Mikroorganizmalar 

Mikroorganizmaların gözle görülmeyecek kadar 

küçük canlı organizmalar oldukları ve faydalı( 

örn; çöpün ayrıĢması, ekmek yapımı) ya da zararlı  

( örn; hastalığa sebep olması , yiyeceklerin 

küflenmesi ) olabilecekleri 
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MADDE VE ÖZELLĠKLERĠ 

 

 

 

 

 

Maddeleri gruplama ve 

sınıflandırma 

 

 

 

 

 

 

1) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

a) Günlük yaĢamdaki maddeleri ve eĢyaları 

maddesel özelliklerine (sertlik, sağlamlık, 

esneklik ve manyetik davranıĢlar gibi) dayanarak 

karĢılaĢtırmak ve bunları günlük kullanımları ile 

iliĢkilendirmek 

b)  Bazı maddelerin ısıyı diğerlerinden daha iyi 

yalıttığı 

c)   Bazı maddelerin elektriği daha iyi ilettiği 

d) Kaya ve toprakları tanımlamak ve 

görünüĢ,doku ve geçirgenliklerine göre 

gruplandırmak 

e) Hafiflik, akıcılık, Ģekil ve hacim bakımından 

katı, sıvı ve gazlar arasındaki farklılıklara 

varmak 

 

 

 

 

 

Maddelerde DeğiĢim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2)Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

f) Maddeler karıĢtırıldığında meydana gelen 

değiĢimleri tanımlama ( örn; suya tuz eklenmesi) 

g) Maddeler ısıtıldığında ve ya soğutulduğunda 

meydana gelen değiĢimleri tanımlama ( örn; su, 

kil , hamur) 

h) Isı derecesinin cisimlerin ne kadar soğuk ya da 

sıcak olduğunu ölçmeye yaradığı 

ı) Geri dönülebilir değiĢimler; çözünme, erime, 

kaynama, yoğuĢma, donma, buharlaĢma 
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MADDE VE ÖZELLĠKLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 

Maddelerde DeğiĢim 

 

 

 

 

 

 

 

 
i)Su döngüsünde buharlaĢma ve yoğuĢmanın rolü 

l) Geri dönemez değiĢimlerin yeni maddelerin 

oluĢumunda faydalı olabileceği ( örn; sirke ve 

bikarbonatın tepkimesi, alçı ve suyun tepkimeye 

girmesi.) 

j) Yanan maddelerin yeni maddelere dönüĢtüğü 

ve genellikle geri dönüĢü olmayan değiĢimler 

olduğu (örn; tahta, mum, doğal gaz) 

 

 

 

 

 

 

 

KarıĢımları Ayırma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

a) Farklı boyutlardaki katı parçacıkları eleyerek 

ayırma.( örn; toprak) 

b) Bazı katıların ( örn; tuz ve Ģeker) suda 

çözünerek karıĢım oluĢturması fakat bazılarının ( 

örn; kum, tebeĢir) oluĢturmaması 

c) Filtreleyerek erimeyen katıları ve sıvıları 

ayırmak 

d) Çözünen katıları, sıvıyı buharlaĢtırarak 

ayırmak 

e) KarıĢımların nasıl ayrıĢtığını konusunda 

katı,sıvı ve gazlar hakkındaki bilgilerden 

faydalanmak 
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FĠZĠKSEL SÜREÇ 

 

 

 

 

 

Elektrik 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Basit devreler 

a) Elektrikli cihazları ( örn; elektrikli zil 

motor ) çalıĢtırmak için  bir pil ya da güç 

kaynağını bir dizi anahtarla birleĢtirerek 

devreler oluĢturarak çalıĢtırmak 

b) Seri devrelerde bileĢenlerin (örn; pil, 

ampul, kablo) sayısını ve ya türünü 

değiĢtirmenin ampülü daha parlak veya 

zayıf yapabildiği 

c) Seri devreleri çizimler ve sembollerle 

sunmak.Bu çizim ve diyagramlara 

dayanarak seri devreler kurmak 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvvet ve Hareket 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Kuvvet Türleri 

a) Mıknatıslar arasındaki itme ve çekme 

kuvvetleri; mıknatıslar ve manyetik 

maddeler arasındaki çekme kuvvetleri 

b) Cisimlerin kendileri ve yeryüzü arasındaki 

yerçekimi kuvvetinden dolayı aĢağı doğru 

çekildiği 

c) Sürtünme kuvvetinin, havanın direnci dahil, 

hareket eden cisimleri yavaĢlatan ve 

cisimlerin hareket etmeye baĢlamalarına 

engel olabilen kuvvet olduğu 

d) Cisimlere (örn; yay , masa ) itme ve ya 

çekme kuvveti uygulandığında ters yönde 

bir itme ve çekme hissedilebileceği 

e) Kuvveti ölçme ve kuvvet yönünü tanımlama 
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FĠZĠKSEL SÜREÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

IĢık ve Ses 

 

 

 

 

 

 

3)Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

IĢığın Günlük YaĢamdaki Etkileri 

a) IĢığın bir kaynaktan yayıldığı 

b) IĢığın bazı maddelerden geçemediği ve 

bunun gölgeyi oluĢturduğu 

c) IĢığın yüzeylerden yansıdığı ( örn; ayna, 

parlak metaller) 

Görme 

d) Cisimleri ancak onlardan yansıyan ıĢık 

gözümüze girdiğinde görebildiğimiz 

e) Sesin ancak cisimler titreĢtiğinde 

meydana geldiği (örn; müzik 

enstrümandaki teller) fakat bu titreĢimin 

direk olarak görülemediği 

f) Titreyen cisimlerden gelen sesin 

perdesinin ve yüksekliğinin nasıl 

değiĢtiği (örn; davul derisi ,kopmuĢ tel ) 

 

 

 

 

 

 

Dünya ve Ötesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dünya ve Ötesi 

4)Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

GüneĢ, Dünya ve Ay 

a)GüneĢ, Dünya ve Ay ‗ın ortalama olarak küresel 

olduğu 

Periyodik DeğiĢimler 

b)GüneĢin gün içindeki konumlarının ve buna 

bağlı olarak gölgelerin nasıl değiĢtiği 

c)Gece ve gündüzün Dünya‘nın kendi ekseni 

etrafındaki dönüĢüyle iliĢkisi 

d)Dünya‘nın GüneĢi yörüngesinde dolanmasında 

bir yıl , Ay ‗ın Dünya‘nın yörüngesinde 

dolanmasında 28 gün geçtiği 
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ÇalıĢmanın GeniĢliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Dönem boyunca çocuklara bilgi beceri ve 

anlayıĢ Ģu yollarla öğretilmelidir; 

 

a) Onlara tanıdık gelen ve ilgilerini çeken 

bir dizi yerel ve çevresel durumlar 

b) Birçok faydalı Ģeyin geliĢtirilmesinde 

bilimin rol oynadığı 

c) Bilgi ve iletiĢim teknolojilerine dayanan 

kaynaklar dahil, bir dizi ve evri kaynağı 

kullanmak 

d) TamamlanmamıĢ soruĢturmalar da dahil 

birinci ve ikinci elden bilgileri kullanarak 

bilimsel soruĢturmalar yapmak 

 

 

 

 

 

ÇalıĢmanın GeniĢliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Dönem boyunca öğretilmesi gerekenler; 

ĠletiĢim 

 

a) Canlıların davranıĢlarını, madde, doğa olayları 

ve süreçleri açıklanarak, fikirlerini iletmek için 

uygun bilimsel dil ve terimleri, ölçüm birimlerini ( 

örn; metre,Newton ) kullanmak 
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EK -3: Ġngiltere Ġlköğretim Fen Dersi / Anahtar Evre 3 Kazanım Tablosu 

 

 

 

BĠLĠMSEL SORUġTURMA 

 

 

 

 

 

 

BĠLĠMDE FĠKĠRLER VE KANIT 

 

 

 

 

 

 

 
1) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

a) Tarihi ve güncel örneklerle yapılan bilimsel 

açıklamalar, kanıt ve gözleme dayalı sorular 

arasındaki karĢılıklı etkileĢim ( örn; lavoisier ‗in 

yakma çalıĢmaları, küresel ısınmanın olası 

nedenleri ) 

b) Öngörülerde bulunarak açıklamaların 

doğruluğunu kontrol etmek ve kanıtın 

öngörüyle örtüĢüp örtüĢemediği görmek 

c) Deney, kanıt ve yaratıcı düĢüncenin bilimsel 

fikirlerin geliĢimindeki rolü de dahil olmak 

üzere bilim adamlarının bugün ve geçmiĢteki 

çalıĢma yolları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAġTIRMACILIK BECERĠLERĠ 

 

 

 

 

 

 

2) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Planlama 

d) Uygun yaklaĢıma karar verebilmek ve 

fikirleri soruĢturulabilir bir Ģekle 

dönüĢtürebilmek için bilimsel bilgi ve 

anlayıĢı kullanmak 

e) Birinci elden deneyimden mi yoksa 

ikincil kaynaktan mı kanıt 

kullanılacağına karar vermek 

f) Gereken durumlarda ön hazırlık 

yapmak ve öngörülerde bulunmak 

g) Kanıt toplanırken kilit noktalara dikkat 

edilmesi gerektiği ve değiĢkenlerin 

kontrol edilmediği durumlarda nasıl 

kanıt toplanacağı (örn; saha çalıĢması, 

anket) 

h) Toplanacak veri ve kullanılacak teknik, 

aletler ve materyalin kapsamı ve 

sahasına karar vermek.  
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BĠLĠMSEL SORUġTURMA 

 

 

 

 

 

 

ARAġTIRMACILIK BECERĠLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kanıt toplama ve Sunma 

i) Bir dizi alet ve materyali uygun 

olarak kullanmak ve riskleri kontrol 

etmek için harekete geçmek 

j) Gereken doğruya ulaĢmak ve rapor 

hazırlamak için BIT kullanılması 

(örn; zamanla değiĢen değiĢkenler) 

gözlem ve ölçümler yapmak 

k) Güvenilir kanıt toplamak ve hataları 

gidermek için yeterli ve yerinde 

gözlem ve ölçümler yapmak 

l) Nitel ve nicel veriyi sunmak ve 

iletmek için diyagram, tablo, çizelge, 

grafik ve BIT gibi geniĢ bir dizi metot 

kullanmak 

 

 

 

 

 

 

ARAġTIRMACILIK BECERĠLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 
n) Verideki iliĢkileri ve ya desenleri 

tanımlamak için diyagram, tablo, 

çizelge ve grafikler kullanmak 

o) Sonuca varmak için gözlem, ölçüm 

ve diğer verileri kullanmak 

p) Bu sonuçların öngörüleri ne kadar 

desteklediğine ya da daha ileri 

öngörülerin yapılmasını sağlayıp 

sağlamadığına karar vermek 

q) Gözlem, ölçüm diğer veri ve 

sonuçları açıklamak ve sunmak için 

bilimsel bilgi ve anlayıĢı kullanmak 
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YAġAMSAL SÜREÇ VE CANLILAR 

 

 

 

 

 

 

 

Hücre Ve Görevleri 

 

 

 

 

 

 
1) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

a) Bitki ve hayvan hücreleri dokuları, 

dokularda organları oluĢturur. 

b) Bitki hücresindeki kloroplast ve hücre 

duvarının görevleri ve hem bitki hem 

hayvan hücresindeki hücre zarı, 

sitoplazma ve çekirdeğin fonksiyonları 

c) Sili epitelyum hücreleri , sperm, 

yumurta , kök ve saç hücreleri gibi 

bazı hücrelerin görevlerine nasıl 

adapte oldukları 

d) Ġnsan ve çiçekli bitkilerde döllenmenin 

diĢi ve erkek hücrenin birleĢimi olduğu 

e) Hücre ve hücrenin görevlerini çeĢitli 

organizmalarla yaĢamsal süreçle 

iliĢkilendirmek 

 

 

 

 

 

 

 

Organizma Olarak Ġnsanlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Beslenme 

a) Karbonhidrat, protein, yağ, mineraller, 

vitaminler, lif ve su içeren dengeli bir diyetin 

gerekliliği ve bunların kaynağı olan besinler 

b) Enzimlerin, büyük molekülleri küçük 

moleküllere dönüĢtürmedeki rolünü de içeren 

sindirimin prensipleri 

c) Sindirim ürünleri kan dolaĢımı yoluyla 

emilir, bütün vücudu dolaĢtıktan sonra 

sindirilmemiĢ gıda atıkları bağırsaklardan atılır 

d) Besinler, vücudun hareketliliğini devam 

ettirmek için solunum esnasında yakıt olarak 

büyüme ve onarım için de hammadde olarak 

kullanılır. 
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YAġAMSAL SÜREÇ VE CANLILAR 

 

 

 

 

 

 

Organizma Olarak Ġnsanlar 

 

 

 

 

 

 

Hareket 

 e) Ġskelet, eklemler ve zıt kasların (örn; pazu ve 

kol arkası kası) çalıĢma prensiplerinin 

hareketteki rolü 

Üreme 

f) Ergenlik süresince görülen fiziksel ve 

duygusal değiĢimler 

g) Menstrual döngü ve yumurtlamayı da içeren 

insan üreme sistemi 

h) Plesantanın rolü de dahil olmak üzere 

ceninin rahimde geliĢimi 

 

 

 

 

 

 

 

Organizma Olarak Ġnsanlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soluk alıp verme 

i) Sigaranın etkileri de dahil gaz değiĢimde 

akciğerlerin rolü 

Solunum 

j) Aerobik solunum, hücrelerde glikozun 

yakılarak karbondioksit ve suya ayrıldığı, besin 

ve oksijen arasındaki reaksiyonu içerir 

k) Kelimesel bir eĢitlikle aerobik solunumun 

özetlenmesi 

l) Solunum ürünleri ve tepki verenler vücutta 

kan dolaĢımı ile yol alır 

Sağlık 

m)Alkol, sakinleĢtirici ve diğer uyuĢturucu 

ilaçların kötü kullanımın sağlığa etkileri 

n) Bakteri üremesi ve büyümesi ve virüs 

çoğalmasının sağlığı nasıl etkileyebileceği ve 

vücudun doğal savunmasının aĢı ve ilaçlarla 

nasıl artırılabileceği 
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YAġAMSAL SÜREÇ VE CANLILAR 

 

 

 

 

 

 

 

Organizma Olarak Ġnsanlar 

 

 

 

 

 

 

 
3) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Beslenme ve Büyüme 

a) Bitkilerin fotosentez için karbondioksit, 

su ve ıĢığa ihtiyaç duydukları ve besin 

(biyokütle) ve oksijen ürettiği 

b) Kelimesel bir eĢitlikle fotosentezin 

özetlenmesi 

c) Bitkilerin büyümesi için karbon, hidrojen 

ve oksijene ek olarak azot ve diğer 

elementlerin de gerekli olduğu 

d) Su ve minerallerin topraktan 

emilmesinde kılcal kök hücrelerin rolü 

Solunum 

d) Bitkilerin aerobik solunum yaptığı 

 

 

 

 

 

 

ÇeĢitlilik, Sınıflandırma Ve Kalıtım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4)  Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

ÇeĢitlilik 

a) Tür içindeki çeĢitliliğin kalıtsal ve 

çevresel sebepleri 

Sınıflandırma 

b) Canlıları türüne göre sınıflandırma 

Kalıtım 

c) Seçici yetiĢtirmenin yeni çeĢitler 

yaratabileceği 
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YAġAMSAL SÜREÇ VE CANLILAR 

 

 

 

 

 

Canlılar ve YaĢadıkları Çevre 

 

 

 

 

 

 

5) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Adaptasyon ve Rekabet 

a) Canlıların ve çevrelerinin 

korunabileceği yollar ve sürdürülebilir 

kalkınmanın önemi 

b) Birbirine bağımlı olan bitki ve hayvan 

çeĢitliliğini destekleyen habitatlar 

c) Bazı organizmaların hayatta kalmak 

için habitatlarındaki günlük ve 

mevsimlik değiĢimlere nasıl adapte 

olduğu 

d) Kaynaklar için rekabet ve yırtıcılığın 

popülasyonların büyüklüğünü nasıl 

etkilediği (örn; bakteri , sebzelerin 

büyümesi) 

 

 

 

 

 

Canlılar ve YaĢadıkları Çevre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslenme ĠliĢkileri 

 

e) ÇeĢitli besin zincirlerinde meydana 

gelen besin ağları ve besin 

zincirlerinin sayı piramitleri 

kullanılarak nasıl nicelendirilebildiği 

f) Besin zincirlerinde zehirli maddelerin 

nasıl birikebileceği 
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MADDE VE ÖZELLĠKLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 

Maddeleri Sınıflandırma 

 

 

 

 

 

1) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Katı, Sıvı ve Gazlar 

a) Maddeler erime,kaynama noktaları ve 

yoğunluklarına göre ayırt edilebilir. 

b) Hal değiĢimi, sıkıĢtırılabilme, genleĢme 

gibi katı, sıvı ve gazların özelliklerinin 

açıklanmasında maddenin tanecikli 

yapısı teoreminin nasıl kullanılacağı 

 

 

 

 

 

 

 

Maddeleri Sınıflandırma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Elementler, BileĢikler ve KarıĢımlar 

c) Periyodik cetvelde yer alan elementlerin 

atomlardan oluĢtuğu ve sembollerle 

gösterildiği 

d) GörünüĢ, oda sıcaklığındaki hali,  

manyetik özellikleri, ısıyı ve elektrik 

iletkenlikleri gibi fiziksel özelliklerine 

göre elementlerin çok çeĢitli olduğu ve 

metal-ametal sınıflandırılmasında bu 

özelliklerin nasıl kullanıldığı 

e) Kimyasal reaksiyonlarla elementlerin bir 

araya gelip nasıl bileĢikler oluĢtuğu 

(örn; su, karbondioksit, 

magnezyumoksit, sodyumklorit, birçok 

mineral) 

f) Reaksiyonları kelimesel eĢitliklerle 

özetlemek ve bileĢenleri formülüze 

etmek 

g) BileĢmemiĢ maddelerden oluĢan 

karıĢımlar (örn; hava, deniz suyu) 

h) Damıtma, kromatografi ve diğer uygun 

metotlar kullanarak karıĢımların 

bileĢenlerine nasıl ayrılacağı 
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MADDE VE ÖZELLĠKLERĠ 

 

 

 

 

 

Maddelerin DeğiĢimi 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Fiziksel DeğiĢimler 

a) Fiziksel değiĢimlerde kütlenin korunduğu ( 

örn; hal değiĢim, çözeltilerin oluĢumu) 

b) Sıcaklığa göre çözünürlükteki çeĢitlilikler, 

doymuĢ çözeltilerin oluĢumu, çözünenlerin farklı 

çözücülerdeki çözünürlük farklılıkları 

c) Hal değiĢimi ile enerji transferini 

iliĢkilendirmek 

 

 

 

 

 

 

 

Maddelerin DeğiĢimi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeolojik DeğiĢimler 

d) Suyun donması, genleĢme ve büzülmesi 

yoluyla elde edilen kuvvetin nasıl kayaların 

fiziksel aĢınmasına yol açabileceği 

e) DeğiĢik zaman dilimlerinde meydana gelen 

süreçlerle kayaların oluĢumu ve kayaların 

dokusunu ve içerdikleri minerallerin bu oluĢumu 

belirlemesi 

f) Magmanın soğumasıyla volkanik kayaların, 

organik madde veya kaya parçalarının çökmesi 

gibi süreçlerle veya buharlaĢma sonucu tortu 

kayaların ısı ve basıncın var olan kayalar 

üzerindeki etkisiyle baĢkalaĢım kayalarının nasıl 

oluĢtuğu 
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MADDE VE ÖZELLĠKLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DavranıĢ Yapıları 

 

 

 

 

 

 

2) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Metaller 

a) Metallerin, oksijen, su, asitler ve diğer metal 

oksitlerle nasıl tepkimeye girdiği ve bu tepkimeler 

sonucu oluĢanlar 

b) Tuz ve diğer metallerin çözeltileriyle metaller 

arasında meydana gelen yer değiĢtirme 

tepkimeleri 

c) Metallerin tepki gösterme serisinin bu 

tepkimeleri göz önüne alarak nasıl 

belirlenebileceği ve bunun diğer tepkimelerde 

öngörü olarak kullanılabileceği) 

 

 

 

 

 

 

DavranıĢ Yapıları 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asitler ve Bazlar 

d) Çözeltileri asidik, nötral ya da alkali olarak 

sınıflandırmak için göstergeleri, çözeltinin asit 

derecesini ölçmek için ph ölçeğini kullanmak 

f) Karbonlarda dahil olmak üzere metal ve 

bazların asitlerle nasıl tepkimeye girdiği ve bu 

tepkime sonucu açığa çıkanlar 

g) Bazı günlük nötralleĢtirme uygulamaları ( örn; 

hazımsızlık tedavisi, asidik toprak, gübre üretimi 

h) Çevredeki asitlerin nasıl bazı metallerin 

paslanmasına ve kayaların kimyasal aĢınmasına 

yol açabildiği (örn; kireçtaĢı) 
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FĠZĠKSEL SÜREÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elektrik ve Manyetizma  

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Devreler 

e) Seri ve paralel devrelerin kurulması, 

akımın ve gerilimin ölçülmesi 

f) Seri devrelerde akımın, pillerin sayısına 

ve diğer bileĢenlerin sayı ve doğasına 

bağlı olduğu ve akımın devre elemanları 

tarafından tüketilmediği 

g) Elektrik devrelerinde enerjinin, pil ve 

diğer kaynaklardan diğer devre 

elemanlarına transfer edildiği 

Manyetik Alanlar 

h) Manyetik alanların, manyetik maddelerin 

güce maruz kaldığı uzay bölgeleri olduğu 

ve aynı kutupların birbirini itip, zıt 

kutupların çektiği 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Manyetizma 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elektromanyetik 

i) Bobindeki akımının ürettiği manyetik 

alanın modelinin çubuk mıknatısınkine 

benzer olduğu 

j) Aletlerde elektromanyetizmanın nasıl 

kurulduğu ve kullanıldığı ( örn; röle, 

elektro manyetik kaldıraçlar) 
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FĠZĠKSEL SÜREÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kuvvet ve Hareket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Kuvvet ve Doğrusal Hareket 

a) Hareket eden bir cismin hızının nasıl 

belirleneceği ve hız, yol ve zaman arasındaki 

sayısal iliĢkiyi kullanma 

b)Cismin yeryüzündeki ağırlığı, cismin kütlesiyle 

yeryüzü arasındaki çekim kuvvetinin sonucu 

olduğu 

c) DengelenmemiĢ kuvvetler, cismin hareketinin 

yönünü ve hızını değiĢtirirken, dengelenmiĢ 

kuvvetler hiçbir değiĢiklik yaratmayacağı 

d) Hava direnci dahil, sürtünme kuvvetinin 

hareketi etkilediği Ģekiller ( örn; aerodinamik 

arabalar, teker ve yol arasındaki sürtünme 

kuvveti  

 

 

 

 

         Kuvvet ve Hareket 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvvet ve Yön 

e) Kuvvet cisimlerin bir eksende dönmesine sebep 

olabilir 

f) Bir eksen içeren durumlarda moment 

prensiplerinin uygulanması  

 

Kuvvet ve Basınç 

g) Kuvvet, yüzey  ve basınç arasındaki sayısal 

iliĢki ve bunun uygulanması ( örn; kayak ve 

snowboard kullanımı, keskin bıçakların etkisi, 

hidrolik frenler) 
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FĠZĠKSEL SÜREÇ 

 

 

 

 

 

 

 

IĢık ve Ses 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

 

IĢığın DavranıĢ Özellikleri 

a) IĢık, ölçülebilir bir hızla düz bir çizgide 

doğrusal bir yörüngede hareket eder 

b) IĢığı geçirmeyen cisimler sayesinde 

yansıyan ıĢığın göze girmesiyle bu 

cisimler görülür 

c) Uçak yüzeylerinden ıĢık nasıl yansır 

d) IĢığın iki farklı madde arasındaki sınırda 

nasıl kırıldığı 

e) Beyaz ıĢık diğer bir dizi ıĢığı vermesi 

için dağıtılması 

f) Renk filtrelerinin beyaz ıĢık üzerindeki 

etkileri, renkli cisimlerin beyaz ıĢıkta ve 

diğer renklerdeki ıĢıklarda görünüĢü 

 

 

 

 

 

IĢık ve Ses 

 

 

 

 

 

 

 
ĠĢitme 

k) Ses, kulak zarının titreĢmesine neden 

olur, farklı insanlar farklı ses seviyelerine 

sahiptir. 

l) Yüksek sesin kulağa etkileri (örn; geçici 

sağırlık) 

TitreĢim ve Ses 

m) IĢık bir vakumdan geçebilirken, ses 

geçemez ve ıĢık sesten çok daha hızlı yol 

alır 

n) Sesin yüksekliği ve ana sebep olan 

titreĢimin genliği arasındaki iliĢki 
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FĠZĠKSEL SÜREÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya ve Ötesi 

 

 

 

 

 

 

 
4)   Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

GüneĢ Sistemi 

a) Dünya‘nın hareketinin GüneĢ ve diğer 

yıldızların günlük ve yıllık hareketlerinin 

görülmesine nasıl sebep olduğu 

b) GüneĢ sisteminde, Dünya, GüneĢ ve 

gezegenlerin birbirlerine göre konumları 

c) Gezegenlerin GüneĢ etrafındaki hareketleri ve 

bunun çekim kuvveti ile iliĢkisi 

d) GüneĢ ve diğer yıldızlar ıĢık kaynağıdır, 

gezegenler ve diğer parçalar yansıyan ıĢıkla 

görünür. 

e) Yapay uyduların kullanımı, Dünya ‗nın 

gözlenmesi ve GüneĢ Sistemi hakkında 

araĢtırmalar 

 

 

 

 

 

 

Enerji Kaynakları ve Transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 
5)Öğrencilere öğretilmesi gerekenler; 

Enerji Kaynakları 

a) Petrol, gaz, kömür, biyolojik yakıt, besin, 

rüzgar, dalgalar ve piller gibi çeĢitli enerji 

kaynakları ve yenilenebilir ve yenilenemeyen 

kaynaklar arasındaki ayrım 

b) Dünya‘nın enerji kaynaklarının büyük 

çoğunluğunun asıl kaynağı GüneĢ ve bunun 

petrol, doğal gaz ve kömür oluĢumu ile 

iliĢkilendirilmesi 

c) Elektriğin çok çeĢitli enerji kaynaklarıyla elde 

edildiği 
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FĠZĠKSEL SÜREÇ 

 

 

 

 

 

 

 

Enerji Kaynakları ve Transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enerjinin Korunması 

 

d) Sıcaklık ve ısı arasındaki ayrım ve sıcaklıktaki 

farklılıkların enerji transferine neden olabileceği 

e) Enerjinin kullanılabilir bir Ģekilde transfer 

edilebileceği ve saklanabileceği yollar 

f) Ġletim, yayılma ve buharlaĢmada parçacıkların 

hareket etmesiyle enerjinin nasıl transfer edildiği 

ve enerjinin radyasyon yoluyla direkt olarak 

transfer edilmesi 

g) Her ne kadar enerji her zaman muhafaza 

edilebilse de bir kaynak olarak kullanılabilirliğini 

yitirip boĢa harcanabilir 
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ÇalıĢmanın Kapsamı 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Dönem boyunca öğrencilere bilgi, beceri 

ve anlayıĢ Ģu yollarla öğretilmelidir. 

a) Bir dizi yerel, endüstriyel ve çevresel 

Ģartlar 

b) Bilimin uygulandığı teknolojik 

geliĢmelerin gözden geçirilmesi 

c) Çevre, sağlık ve yaĢam kalitesi ile iliĢkili 

olanlar da dahil bilimsel ve teknolojik 

geliĢmelerin faydaları ve engellerini 

gözden geçirmek 

d) BIT dayalı kaynaklarda dahil olmak 

üzere geniĢ bir dizi bilgi kaynağını 

kullanmak 

e) TamamlanmamıĢ soruĢturmalar da dahil 

birinci ve ikinci elden bilgileri kullanarak 

bilimsel soruĢturmaları yürütmek için 

kullanmak 

f) Fiziksel nicelikler arasındaki basit 

iliĢkilere dayalı hesaplamalarda dahil 

olmak üzere gereken yerlerde nicel 

yaklaĢımlar kullanma 

 

 

 

ÇalıĢmanın Kapsamı 

 

 

 

 

 

 

 
2) Dönem boyunca öğretilmesi gerekenler; 

ĠletiĢim 

a) Bilimsel dil, kurallar ve semboller, uluslar arası 

birim sistemi, kelime eĢitlikleri ve kimyasal 

semboller, formül ve eĢitliklerin gereken 

durumlarda bilimsel fikirlerin iletiĢimi ve kanıta 

dayanan bilimsel açıklamaların yapılması için 

kullanılması 

Sağlık ve Güvenlik 

b) Canlılarda, maddelerde ve fiziksel süreçlerdeki 

tehlikeleri fark etmek, riskleri belirlemek ve 

kendine ve diğerleri karĢı riskleri azaltıcı önlemler 

almak 

 

 


