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teşekkürü bir borç bilirim.  
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ÖZET 

 

Ülkemizde hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip çocukların ilköğretim döneminde 

fen bilgisi dersi ile ilgili sistematik bir eğitim almadan okul hayatlarını devam ettirdikleri 

gözlenmektedir. Bu da öğrencinin bir üst sınıfta veya kademede yeni bilgiyi elde etmede 

birçok güçlüklerle karşılaşmasına yol açmaktadır. Alanyazınında fen bilgisi dersinde 

kullanılabilecek yöntemlerin öğrenci başarısına etkisi üzerindeki etkisiyle ilgili 

araştırmaların sınırlı olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda,  doğrudan öğretim yöntemiyle 

yapılan etkinliklerin etkililiğiyle ilgili çalışmaların sınırlı olduğu gözlenmektedir. 

Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı; hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere 

doğrudan öğretim yöntemi ile fen bilgisinin içerdiği kavramları öğretmede etkili olup 

olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca bu alanda yapılan diğer çalışmalara da ışık 

tutmaktır. Bu araştırmada, tek denekli araştırma modellerinden ‘yoklama evreli çoklu 

yoklama modeli’ kullanılarak hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip çocuklara fen bilgisi 

dersinde güneş sistemi konusunun öğretimin de doğrudan öğretim yönteminin etkililik ve 

verimliliği araştırılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni fen bilgisi dersinde güneş sistemi 

konusu, bağımsız değişkeni ise doğrudan öğretim yöntemidir. Bu araştırma, özel eğitim 

hizmetlerinden yararlanan ‘hafif derecede öğrenme güçlüğüne sahip öğrenci’ tanısı almış üç 

denekle yürütülmüştür. Çalışmaya, yaşları 14-15-14 olan hafif derecede zihinsel yetersizliği 

olan üç öğrenci (bir kız,iki erkek) katılmıştır. Tüm öğrenciler farklı ilköğretim okullarına 

devam etmektedirler. Deneklerin hiçbirinin doğrudan öğretim yöntemleriyle sistematik 

öğretim alma geçmişleri yoktur. Araştırmanın tüm oturumları özel bir rehabilitasyon 

merkezinin bireysel eğitim sınıfında ve birebir öğretim düzenlemesi biçiminde 

gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada veri toplamak amacıyla birbirine denk on iki sorudan 

oluşmuş açık uçlu soru listesi oluşturulmuştur. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

hazırlanmış olan müfredat programı çerçevesinde ve hafif düzeyde öğrenme yetersizliğine 

sahip çocukların seviyesine uygun olarak, özel eğitimde öğretim görevlisi fen bilgisi öğretim 

görevlisi özel eğitim öğretmenini kapsayan bir grup tarafından soruların denkliği 

belirlenmiştir. Hazırlanmış bu on iki soru birbirine benzerlik gösteren özellikleri göz önüne 

alınarak üç gruba bölünmüştür. Üç öğrenciye uygulanmış olan oturumların sonunda elde 

edilen veriler yoklama evreli çoklu yoklama modeline uygun olarak elde edildikten sonra bu 

modele göre düzenlenmiş olan grafik üzerinde veriler gösterilerek ve araştırmanın amacı 

ışığında yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda sunulmaktadır:   
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1) Fen bilgisi dersinde güneş sistemi konusunun öğretiminde tüm denekler için 

doğrudan öğretimin etkili olduğu ortaya çıkmıştır.  

2) Bulgular hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere doğrudan öğretimin 

akademik becerilerin öğretiminde etkililiğini inceleyen ve daha önce tamamlanmış olan 

çalışmalarla da  desteklendiği gözlenmektedir.  

 

  

Anahtar Kelimeler: Hafif Derecede Öğrenme Güçlüğü, Doğrudan Öğretim, Fen Bilgisi, özel 

gereksinimli bireylere kavram öğretimi  
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ABSTRACT 

 

Children with mild learning difficulties continue their primary school 

education period without having a systematic education concerning science courses. 

This may  cause the child to confront with more difficulties for receiving new 

concepts and  skills in the upper classrooms or programmes. There are few studies on 

the efficiency of the activities conducted through direct teaching method in science 

courses. Therefore, the aims of this study are, 1) to determine whether direct teaching 

method is effective on children with mild learning to be able to learn concepts and 

skills in  the subjects of science courses, 2) to  light the researchers  for their further 

researches in this field. ‘Multiple probe design model’ was used in this study to 

investigate the efficiency of direct teaching method in teaching the solar system to 

the children with mild learning difficulties. The dependent variable of the study was 

the solar system in science courses, and the independent variable was direct teaching 

method. The study was carried out with three children who was defined as ‘a student 

with mild learning difficulty’ and enrolled in private special education and 

rehabilitation centres. Three children (two girls and a boy aged 14, 15, and 14) with 

mild learning difficulties took part in the study. All of the children also attended 

different primary schools, and none of them had the experience of systematic 

education through direct teaching method. 

Every session of the study was held as one-to-one tuition in an individual 

education class of a private special education and rehabilitation centre. The test with 

twelve open ended questions, developed by the researcher was formed to collect data 

for the study. The questions were designed in accordance with the curriculum 

prepared for the children with mild learning difficulties by the Ministry of National 

Education, and their equality was determined by a group of teaching staff who work 

in Special Education and Science Teaching Departments. The questions were divided 

into three categories according to their similarities. As a result of the sessions, the 

data collected in accordance with multiple probe design model was evaluated on the 

chart designed in the light of the research aims. The findings of the study are 

presented below.  
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1) The direct teaching technique has been found effective in the education of 

children with mild learning difficulties  in terms of teaching solar system and other  

subjects  in science courses 

2) The results of this study raised with the direct teaching technique were 

supported by other previous studies on  the effectiveness  of academic learning 

abilities.  

 
Key words: Mild learning difficulty, direct teaching, science courses, teaching 

concepts and skills to children with special educational needs 
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BÖLÜM I: ALANYAZIN 

 

1. Hafif Düzeyde  Öğrenme Güçlüğüne Sahip Çocuklar İle İlgili Tanımlar  

 

1940 yılı öncesinde, eğer bir çocuğun öğrenme güçlüğü varsa zihinsel 

yetersizliği olduğu, duygusal bozukluk gösterdiği veya sosyokültürel yoksunluğu 

olduğu düşünülmekteydi (Akyol, 1997). 1940’ların başında ise, öğrenme güçlüğü 

olanların bu üç gruptan ayrı, dördüncü bir grup olduğu belirlendi (Share ve Silva, 

2003). Başlangıçta araştırmacılar bu öğrencilerin, beyin hasarlı (travma veya beyin 

ameliyatı geçirenler) olduğu bilinen benzer öğrenme sorunlarının olduğuna 

değinmişlerdir. Beyin yapısı yönünden bu çocuklar normal arkadaşlarından farksız 

oldukları halde, bunlarında beyin hasarına sahip oldukları, fakat bu hasarın çok az 

olduğu (minimal) düşünülmüştür. Böylece ‘minimal beyin hasarı’ terimi 

kullanılmaya başlanmıştır. Gözlemler ve testler bu çocukların çoğunda hasar bulgusu 

olmadığını göstermiştir (Share ve Silva, 2003). Saptanabilir bir bozukluğu olmadığı 

halde, beyin çalışmasında farklılık olduğu ve sorununun yapısal olmaktan çok 

fizyolojik olduğu kanısı edinilmiştir (Şenel, 1995).  

 

Öğrenme güçlüğü terimi ilk kez 1962’de Kirk tarafından kullanılmıştır. Kirk’e 

(1983)  göre, öğrenme güçlüğü, konuşma, dil, okuma, yazma, imla veya aritmetik 

anlamlardan birinin veya bir kaçının gelişmesinde gecikme, gerilik veya bozukluktur. 

Bu bozukluk zeka geriliği, duygusal engel ve kültürel faktörlerden değil yüksek 

beyin işlev bozukluklarından kaynaklanmaktadır (Özel Eğitim Konseyi, 1991: 175). 

 

Bateman (1965) Kirk’ten farklı olarak yetenek ve başarı arasındaki belirgin 

farklılığın altını çizmiş, nedenini ise merkezi sinir sistemi fonksiyon bozukluğuna 

bağlamıştır (aktaran: Korkmazlar, 1993). 1968’de Engelli Çocuklar Danışma 

Komitesi (National Advisory Commitee on Handicapped Children) yıllık raporunda 

önceki öğrenme yetersizliğinin tanımında değişiklik yapmıştır. Yeni tanıma göre 

‘öğrenme güçlüğüne sahip olan çocuklar bir ya da birkaç temel psikolojik süreçte 

yazı ya da konuşma dilini anlama veya kullanmada bozukluk göstermektedir 

(Blacher, 1985; Şenel, 1995: 41). 
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1976 yılında Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Dairesi öğrenme yetersizliğini 

şöyle tanımlamıştır; ‘özel öğrenme bozukluğu, sözlü-yazılı ifade, dinleyerek 

okuyarak kavrama, basit okuma becerileri, matematik işlemleri, matematiksel zeka 

ve imla gibi alanlardan birinde ya da çoğunda çocuğun zihinsel yetenekleriyle 

başarısı arasında belirgin farklılıklar olmasıdır (Ross, 1976; Şenel, 1995: 41). 

 

Ülkemizde öğrenme yetersizliği, öğrenme güçlüğü veya öğrenme bozukluğu 

olarak adlandırılmaktadır. Bundan dolayı da birçok terim karmaşası 

yaşanabilmektedir. Fraser ve Rao’ya (1991) göre,  Zeka Bölümü 50-70 arası bulunan 

bireylerin değişen terminoloji ile beraber hafif veya orta düzeyde öğrenme güçlüğüne 

sahip olan çocuklar veya yetişkinler olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır 

(Korkmazlar, 2003). 

 

Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.) (1993) yılından sonra tüm zihin yetersizliği 

olanları öğrenme güçlükleri adı altında toplamıştır (M.E.B. Özel Eğitim Rehberi, 

1993). Verilen tanımlardan da anlaşılacağı gibi bu çocukları sınıflandırmada ortak bir 

karara varılamamıştır. Ülkemizde de bu çocuklar tanımlanırken yurt dışındaki 

tanımlara benzeyen tanımlamalar yapılmış ve ortak özelliklere dikkat çekilmiştir 

(M.E.B. Özel Eğitim Rehberi, 1993). 

 

Öğrenme güçlüğü, zihinsel gelişimi normal veya normalin üzerinde olmasına 

rağmen bir çocuğun, okuma-yazma, aritmetik ve sözel dili kullanmada düşük 

performans göstermesi, yeterince başarı gösterememesi, zorluk çekmesidir. Öğrenme 

güçlüğü kavramı fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel bir problemi olmayan ancak 

dili anlama veya kullanmaya yönelik bazı psikolojik süreçlerle ilgili problemlere 

sahip öğrencileri tanımlamaktadır. Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar farklı 

alanlarda örneğin, okuduğunu anlamada, yazmada ve neden sonuç ilişkilerini 

kavramada yetersizlikler sergileyebilirler. 

 

Hallahan ve Kauffman’a (1994) göre, öğrenme güçlüğü olan çocuk akademik 

problemleri çözmek için gerekli stratejilere sahip olmayan, sahip olduğu stratejileri 
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de kullanmayan, kendi yeteneklerine güvenmeyen, inanmayan, kendisine sunulan 

öğrenme işine uygun stratejileri seçemeyen edilgen bireydir (Akyol, 1997: 16). 

 

Culatta ve Tompkins (1999)  öğrenme güçlüğünü temel öğrenme işlemlerinin 

bir veya birçoğundaki önemli yetersizlikler nedeniyle özel eğitim müdahalesine 

ihtiyaç duyma şeklinde tanımlamışlardır. 

 

Hammill (1990) , 1982-1989 yılları arasında yayınlanmış öğrenme güçlüğüyle 

ilgili 28 temel kitabı incelemiş tanımları irdeleyerek aşağıda ortak özellikleri 

sıralamıştır. 

1)  Başarısızlık: Bütün tanımlarda öğrencilerin okulda başarısız oldukları 

belirtilmiştir. 

2)  Sinir sistemi fonksiyon bozukluğu: Öğrenme güçlüğü nedenlerinde birleşilen 

nokta merkezi sinir sitemindeki işleyiş bozukluğudur. 

3) Psikolojik süreçler: Bazı tanımlarda öğrenme bozukluğunun psikolojik 

süreçleri etkilediği ileri sürülmüştür. 

4) Yaş: Tanımların çoğunda öğrenme güçlüğünü yaşamın herhangi bir diliminde 

görülebileceği bildirilmiştir. 

5)  Konuşma dil sorunları: Bazı tanımlarda dil sorunlarının öğrenme güçlüğüne 

de neden olabileceği ileri sürülmüştür. 

6) Akademik sorunlar: Çoğu tanımda okuma yazma, imla yada matematik 

sorunları üzerinde durulmuştur. 

7) Kavramsal sorunlar: Düşünme ve akıl yürütme gibi kavramsal sorunların 

öğrenme güçlüğü kapsamında olduğu belirtilmiştir. 

8) Diğer sorunlar ise, tanımlarda sosyal beceriler, mekanda yönelme, 

entegrasyon, hareket becerileri gibi diğer bazı sorunlarda öğrenme güçlüğü 

kapsamında ele alınmıştır. 

 

Yaygın olarak kabul edilen özel öğrenme güçlüğü tanımına göre; öğrenme 

güçlüğüne sahip bireyler dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma ya da 

matematik problemleri çözme, anlama yada yazılı ve sözlü dili kullanmadaki 

psikolojik süreçlerden birinde ya da birkaçında yetersizliğe sahip olma durumlarıdır 
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(Sarı, 2005). Öğrenme güçlüğü,  öğretilen malzemenin anlaşılması, hazırlanması, 

örgütlenmesi ve uygulaması yeteneğini etkileyen yetersiz duygusal verilere karşı 

gösterilen tepki örüntüsü’ olarak da tanımlanmaktadır (Arı, 1992: 175). 

 
1960’lı yılların başında A.B.D.’de Kirk, daha önce çeşitli alanlarda çalışanlar 

tarafından önerilmiş olan beyin özrü, okuma bozukluğu ve benzeri kategorileri 

‘öğrenme güçlükleri’ adı altında birleştirmiştir. 1960’lı yılların sonunda ise, ABD 

hükümeti Kirk’in önerdiği öğrenme güçlükleri tanımını kabul etmiştir. Bu tanıma 

dayanarak birkaç yıl içinde öğrenme güçlükleri bazı ülkelerde en yaygın özel eğitim 

kategorisi durumuna gelmiştir. 1977-1987 yılları arasında ABD’de özel eğitim alan 

tüm öğrenci nüfusu %20 artarken öğrenme güçlükleri kategorisindeki öğrenci nüfusu 

%119 artmıştır. 

 

Tanımlardaki farklılıklar nedeniyle öğrenme güçlüğüne ilişkin yaygınlık oranı 

çok farklılıklar göstermektedir. Ancak okul çağındaki çocukların %2 ile %3’ünün 

öğrenme bozukluğu gösteren çocuklar olduğu tahmin edilmektedir. Öğrenme 

güçlükleri, özel eğitim programları ve eğitsel düzenlemeler dikkate alındığında 

ülkemizde varlığı yasa ve yönetmeliklerde yer alan, ancak sistemli hiç bir önlemin ve 

düzenlemenin yapılmadığı bir kategoridir. Diğer ülkelerden A.B.D. 1960’lı yıllardan 

sonra öğrenme güçlükleri normal okullarda ve özel eğitim programlarında yeni bir 

yetersizlik grubu olarak ele alınmıştır. Öğrenme güçlüğü kategorisinin yapay olarak 

oluşturulduğu ve tam olarak ne olduğu bilinmeden ayrı bir kategori olarak ele 

alınmaması önerilmektedir. 

 

Ayrıca öğrenme güçlüğünün zihinsel yetersizlik ve davranış bozukluklarından 

ayrımı yapıldığında öğrenme güçlükleri ayrı bir yetersizlik kategorisi olarak 

incelenebilmektedir. Ülkemizde öğrenme güçlüğüne sahip olduğu tahmin edilen 

öğrencilerden bazılarının normal sınıflarda, diğerlerinin de zihinsel yetersizlik 

gösteren çocuklar için olan alt özel sınıflarda eğitim-öğretim hizmetlerinden 

yararlandığı dikkati çekmektedir. Ancak her iki eğitim düzenlemesinde de bu 

çocukların eğitim gereksinimlerine uygun önlemler alınmamışsa uygun değildir.  
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 Öğrenme güçlüğünün nedenleri, çoğu zaman bilinmemekle birlikte çocuğun 

öğrenmesine ket vuran bir takım etkenler belirlenmiştir. Bunlar 13-15 Mayıs 1991’de 

Ankara’ da toplanan 1. Özürlüler  Şura’sında şöyle sınıflanmıştır: 

 

1. Zihinsel yetersizlik, 

2. Duyu organlarındaki yetersizlikler (görme, işitme,), 

3. Dikkat eksikliği sendromu, 

4. Özel öğrenme güçlükleri, 

5. Süreğen organik hastalıklar (epilepsi, lösemi,  kan  hastalıkları) 

6. Ruhsal sorunlar (depresyon, kaygı, okul korkusu ), 

7. Kültürel yoksunluk, 

8. Eğitim sistemi ve uygulamasından kaynaklanan sorunlar olarak sıralanabilir. 

 

Bu sayılan nedenlerden başka aşağıdaki nedenlerin de öğrenme güçlüğüne yol 

açtığı belirtilmektedir (I. Özürlüler Şurası, 1991) . 

 

1) Beyin hasarı: Hamilelik, doğum yada doğum sonrası ilk aylarda bazı risk 

faktörlerinin merkezi sinir sistemini olumsuz etkilediği bildirilmektedir. Risk 

faktörleri ağır derecede etkili olduğunda bebeğin ölümüne neden olabileceği gibi orta 

derecede beyin hasarı Serebral Palsi, epilepsi ya da zihinsel yetersizliğe yol 

açabilmektedir. Hafif düzeyde yetersizlik ise öğrenme bozukluğuna ve gelişimsel 

sapmaya neden olabileceği ileri sürülmektedir. 

2) Kalıtımsal etmenler: Bazı araştırmacılar öğrenme güçlüğü olan çocuk ve 

gençlerin %25-60’ında sorunun genetik olduğunu bildirmişlerdir. Birinci derecede 

biyolojik akrabalarda, kardeşlerde benzer sorunlar gözlendiği gibi ana-baba ya da 

diğer akrabalar geçmişte benzer sorunları yaşadıklarını belirtmişlerdir. Büyük 

olasılıkla otozomal dominant geçişin 15 nolu kromozomla olduğu ayrıca 

çocuklardaki ekstra X kromozomunun da öğrenme güçlüğüne yol açtığı ileri 

sürülmektedir. 

3) Nörolojik fonksiyonlarda yetersizlik: Bazı araştırmalar öğrenme güçlüğünün 

birden çok alandaki işlevsel bozukluğa bağlı olduğunu ileri sürmektedir.  

 
 

 



                                                                                                                                 
 

6 
                                                                                                                                    
 

4) Biyokimyasal yetersizlik: Bazı uzmanlar çocukların fizyolojik ya da 

biyokimyasal bozukluklarından dolayı öğrenme güçlükleri gösterdiğini 

belirtmektedir. Öğrenme güçlüğüne yol açtığına inanılan iki biyokimyasal özellik 

vitamin yetersizlikleri ve bazı boyalı yiyeceklere karşı oluşan alerjilerdir. 

5) Çevresel etmenler: Çevresel etmenlerin özellikle ev ortamında öğrenme 

güçlüğüne yol açtığını kanıtlamak güçtür. Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklardan 

büyük bir çoğunluğu olanakların kısıtlı olmadığı ailelerden gelmektedir. Ancak 

nitelikli olmayan öğretim etkinlikleri öğrenme güçlüğünün önemli nedenlerinden 

sayılmaktadır.  

 

Ayrıca öğretmenin bu çocukları geç tanılaması veya yeterince ilgilenmemesi, 

arkadaş grubuna katılmaması sonucu içine kapanma ve kendine güven duygusunun 

kaybedilmesidir. Bu genel nedenler dışında bazı özel gelişim bozuklukları da 

öğrenme güçlüklerine yol açmaktadır. DSM-IV (1994) (Amerikan Psikiyatri 

Cemiyetinin Tanı ve İstatistik Bilgiler İçeren El Kitabı) bu özel öğrenme güçlüklerini 

şu şekilde sınıflandırmaktadır: 

1) Akademik Beceri Bozukluğu olanlar; 

1.a. Gelişimsel aritmetik bozukluğu, 

1.b. Gelişimsel yazı bozukluğu, 

1.c. Gelişimsel okuma bozukluğudur. 

     2) Dil Konuşma bozukluğu olanlar için; 

2.a. Gelişimsel artikülasyon bozukluğu, 

2.b. Gelişimsel ifade edici dil bozukluğu, 

2.c. Gelişimsel alıcı dil bozukluğu şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

3) Motor Beceri Bozukluğu olanların ise, 

3.a. Gelişimsel koordinasyon bozukluğu ve 

3.b. Diğer bozukluklar; örneğin yürüme ve el koordinasyon 

bozukluğudur. 

 

     Öğrenme güçlükleri belirli fonksiyonlarda, başka bir bozukluğa bağlı olmaksızın  

gecikme, gerilik veya bozukluğu belirtmektedir. Başka bir anlatımla, öğrenme 

güçlükleri zihinsel gerilik, motivasyon düşüklüğü ve diğer bilinen psiko-sosyal 
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faktörlerden kaynaklanmamaktadır (Sarı, 2005). Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar 

ile ilgili yapılan araştırmalar (Spreen, 1988) örneğin, bu çocukların duygusal durumu 

ile akademik performansları arasında karşılıklı bir ilişkinin mevcut olduğunu 

göstermektedir. Duygusal kökenli öğrenme problemleri ile öğrenme güçlüğünün 

neden olduğu duygusal sorunların yol açtığı davranış özellikleri birbirine benzerlik 

göstermektedir. Yıkıcı davranışlar, ilgisizlik, dikkat yetersizliği, talimatı izleme 

güçlüğü her iki durumda da görülmektedir. Bu nedenle çocuğun çok kapsamlı olarak 

incelenmesi gerekir (Hammill, 1990). 

 

 1.1. Özellikleri 

 

Öğrenme güçlüğüne sahip bireyler birbirinden çok farklıdırlar (Şenel, 1995).  

Her bir öğrenme güçlüğüne sahip bireylerin kendine özgü davranış özellikleri 

bulunmaktadır. Her ne kadar iki çocuk aynı değilse de öğrenme güçlüğüne sahip 

çocukların çoğunda ortak olarak gözlenen özelliklerden biri, çalışma becerilerinin 

sınırlılıklarıdır. Yaygın olarak sözü edilen, ancak bazı öğrenme güçlüğüne sahip 

çocuklarda gözlenen özellikler: algısal, algısal-devimsel ve eşgüdüm problemleri, 

dikkat bozuklukları, aşırı hareketlilik düşünme ve bellek problemleri olarak 

sıralanmaktadır (Şenel H. 1995). 

 

 Ayrıca Özyürek’e (1996) göre de aşağıdaki gibi sıralanmıştır 

     1) Çalışma becerilerini kullanma yetersizliği: Çalışma becerilerinin kullanma 

yeteneğinin iki boyutu bulunmaktadır.  

1.a Problemin etkili bir şekilde çözülmesi için gerekli olan kaynakların, 

stratejilerin ve becerilerin farkına varılması.  

1.b İşin ya da problemin başarıyla tamamlanmasına yol açacak şekilde, 

yapılacak işlerin planlanması, süren etkinliklerin etkinliğinin sürekli 

değerlendirilmesi gibi unsurları kapsayan, kendi kendini düzenleme mekanizmasını 

kullanma yeteneğidir. Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklardan çoğunda ortak olarak 

görülen özelliklerden biri, çalışma becerilerini kullanma yeteneğindeki 

sınırlılıklardır. 
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2) Algısal bozukluklar: Algılamadaki yetersizlikler arasında işitsel ve görsel 

algılama en önemlileridir. Öğrenme güçlüğüne sahip çocukların görsel algılama 

(görme duyusundan gelen uyarının yorumlanması ve örgütlenmesi) problemi 

gösterdiği ifade edilmektedir. Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar görsel algılama 

yeteneklerinde değerlendirildiğinde, grup olarak daha başarısız olmaktadırlar. Görsel 

algılama problemi gösteren çocuk harfleri kopya edemeyebilir. Bunlara ek olarak, 

bazı geometrik şekilleri de birbirinden ayırt edemeyebilir (Özyürek, 1996). 

 

   Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklarda işitsel algılama güçlüklerine normal 

çocuklardan daha fazla rastlandığı gözlenmektedir. İşitsel algılama problemi olan 

çocuklar, kapı ziliyle telefon zilinin sesini ayırt edemeyebilirler. Öğrenme güçlüğüne 

sahip çocukların işitsel algılamada sorunlarının olması doğal karşılanmaktadır. 

Çünkü, okuma kişinin görsel ünitelerle işitsel benzerleri arasında çağrışım yapmasını 

gerektirmektedir (Tan, 1992) 

           

 Görsel ve işitsel ayrımları yapamayan kişilerin, başlangıçta görme ve işitme 

keskinlikleri ölçülür. Normal olduğu belirlenirse görsel ye da işitsel algılama 

güçlüklerinden şüphe edilir. Görsel ve işitsel algılama problemleri okuma 

problemleri ile bağlantılıdır. Ancak, okuma güçlüklerinin nedeninin algılama 

problemleri olduğu söylenemez  (Özyürek,  1996).  

  

3) Algısal-devimsel ve genel eş güdüm problemleri: Öğrenme güçlüğüne sahip 

çocukların yaşlarına göre devimsel becerilerin kullanılmasını gerektiren bedensel 

etkinliklerde güçlükleri ve eş güdüm problemleri olduğu belirtilmektedir. Ancak, bu 

tür güçlükleri olmayan çocuklarda öğrenme güçlüğü gösterebilir. Öğrenme 

güçlüğüne sahip çocuklarda topu atma ve yakalamada, zıplama ye da koşma da yavaş 

bir gelişme gözlenebilir. Yazma da ve diğer ince devimsel becerilerde güçlükleri 

olabilir. Algısal-devimsel ve eşgüdüm problemleri öğrenme güçlüğü ile bağlantılı 

olabilir, ancak öğrenme güçlüklerinin nedeni değildir (Farnham,1984).   

 

 4) Dikkat bozuklukları ve aşırı hareketlilik: Öğrenme güçlüğüne sahip 

çocukların dikkatle ilgili güçlükleri olduğu belgelenmiştir. Dikkatle ilgili güçlüklere 
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hem işitsel hem de görsel alanlarda rastlanmaktadır. Öğrenme güçlüğüne sahip 

çocukların normal çocuklardan daha kolay dikkatlerinin dağıldığına ilişkin verilerin 

olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, öğrenme güçlüğü gösteren çocukların sınıfta daha az 

dikkatli oldukları ifade edilmektedir (Farnham,1984). 

 

Dikkat dağınıklığı ile bağlantılı olarak, öğrenme güçlüğüne sahip çocuklara 

atfedilen özelliklerden biri de aşırı hareketliliktir (hiperaktivite). Aşırı hareketli 

çocuk akranlarına oranla daha sık devimsel etkinliklerde bulunan çocuktur. Ancak, 

hareketlilik akranlarının hareketliliğine göre değerlendirilmelidir. Tüm çocuklar için 

oldukça hareketli olmak normaldir. Birinci ya da ikinci sınıfa giden öğrenci üç ya da 

dört yaşındaki çocuklar kadar hareketli olacak olursa bu durum onun öğrenmesini 

etkileyebilir. Yerinde duramayan çocuğun okulda problemleri olacağı açıktır. 

Çocuğun öğrenme sürecini, hareketliliği etkilemediğinde, aşırı hareketlilik terimi 

kullanılmamalıdır  (Arnold, 1990).   

 

5) Düşünme ve bellek problemleri:  Genel olarak öğrenme güçlüğüne sahip 

olan çocuklar işitsel ve görsel uyaranların bellekte tutabilmeleri bakımından 

yetersizlik gösterirler. Öğrenme güçlüğüne sahip çocukların belleği gerektiren işlerde 

neden zayıf oldukları açıklanmaktadır (Arnold, 1990).   

 

 5.a. Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar, normal çocukların belleme sürecinde 

kullanmayı öğrendikleri stratejilerde yeterli değildirler. Örneğin, herhangi bir 

yetersizliği olmayan bir çocuk, bir dizi kelimeyi ezberlerken onların içinden birçok 

kez tekrarlayacak ve birbirine benzeyen kelimeleri gruplara ayırarak ezberleyecektir. 

Öğrenme güçlüğüne sahip çocuk ise tüm bunları yani bu stratejileri kendiliğinden 

kullanamamaktadır (Arnold, 1990).   

 

5.b. Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar belleği gerektiren işlerdeki zayıflığı 

onların dil becerilerinin zayıf olmasına bağlanmaktadır. Bu çocukların söze dayalı 

materyalleri hatırlamaları özellikle güç olmaktadır (Arnold, 1990).   
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6) Sosyal uyum: Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar duygusal bozukluk 

gösteren çocukların davranış özelliklerinin göstermektedir. Öğrenme güçlüğüne 

sahip çocuk çoğu zaman mutsuzdur ve kendini değerlendirmesi olumlu değildir. 

Sınıftaki çocukların kiminle oynadığı araştırıldığında genellikle öğrenme güçlüğüne 

sahip çocukların görmezlikten gelindiği belirtilmektedir. Yine bu çocuklar 

arkadaşlarına olumsuz şeyler söyleme eğilimindedirler. Karşılığında da sınıftan 

olumsuz şeyler işitirler (Hallahan, 1988). 

 

 7) Kendini koruma güdüsü: Bu çocuklarda sıklıkla gözlenen diğer bir durum 

da yetersizliğini algılayan çocuğun doğal olarak kendinin koruma güdüsü ile hareket 

etmesidir (Arı, 1992). Ayrıca bu çocuklar kendilerini başarısız görme 

eğilimindedirler. Bu nedenle derslere karşı ilgisiz ve öğrenmeye karşıda 

isteksizdirler. Çabalarının kendilerine bir şey kazandırmadığını ve ne kadar 

çabalarlarsa çabalasınlar öğrenemeyeceklerini düşünürler, yani öğrenilmiş çaresizlik 

yaşarlar (Özyürek, 1996: 188). Bu nedenle bu çocuklardaki olumsuz önyargıyı 

kaldırmak anne-baba ve öğretmene düşmektedir. 

 

 8) Zayıf Benlik İmajı: Akademik başarısızlık sonucu çocukta zayıf benlik 

imajı doğrudan doğruya okul başarısızlığı ve engellemeye bağlıdır. Çocuğun benlik 

imajı ancak öğrenme problemi düzeldiği zaman gelişme gösterecektir. Eğer çocuğun 

öğrenme güçlüğü yardımsız bırakılırsa benlik kavramındaki yetersizliğin devam 

etmesi olasıdır (Arı, 1992: 177). 

 
Öğrenme güçlüğüne sahip olan çocuklar gereksinimlerinden dolayı 

bireyselleştirilmiş öğrenim deneyimlerine gereksinim duymaktadır. Bu nedenle 

çocuğun değerlendirme işlemini ele alıp tüm ilgileri kullanarak bir özel eğitim 

programı oluşturulmalıdır. Eğitimci çocukla birlikte çalışırken eğitim prosedürlerini 

ve planlarını gördüğü gereksinimlere göre çocukların eğitimlerinde genellikle 

kullanılan yöntemler değiştirmelidir. Öğrenme güçlüğüne sahip bireylerin eğitimlerin 

de çok farklı yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin, doğrudan öğretim, çok duyu 

temelli yöntem, sosyal beceri yöntemi gibi yöntemler kullanılmaktadır, ancak bu 

yöntemlerden en çok kullanılan yöntemlerden biri de doğrudan öğretim yöntemidir. 
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1.2. Doğrudan Öğretim  
 

Doğrudan öğretim, farklı araştırmacıların birbirinden farklı olarak 1980’li 

yıllarda yaptığı, öğretmenlerin belirli öğretim uygulamalarını kullanmayı 

öğrendikleri deneysel incelemelerin bulgularının sentezine dayanır (Schug, Tarver ve 

Western, 2001). Bu öğretme işlevleri arasında küçük adımlarla öğretme, her adımdan 

sonra öğrencilere alıştırma yaptırma, ilk alıştırmada öğrencileri yönlendirme ve 

bütün öğrencilerin yüksek düzeyde başarılı alıştırmalar yapmasını güvence altına 

alma bulunmaktadır. Bu öğretim türünü kullanan ve değerlendiren kişiler onu çeşitli 

biçimlerde betimlemişlerdir. Bu öğretime kimi zaman sistematik öğretim, doğrudan 

öğretim veya etkin öğretim adları verilmiştir (Schug, Tarver ve Western,  2001). 

 

Öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin eğitimlerinde en çok kullanılan öğretim 

yöntemlerinden biri olan doğrudan öğretim, beceri merkezlidir ve getirdiği öğretme 

uygulamaları öğretmen güdümlüdür. Derslerde Öğretmenlerin ve yardımcılarının 

küçük gruplara yüz yüze eğitim vermesini temel alır. Bu derslerde bilişsel beceriler 

küçük birimlere ayrılır, birimler sıralanır ve öğrencilere kazandırılır (Carmine, 2000; 

Traub, 1999). 

Doğrudan öğretim modeli, öğrencilerin ne öğrendiğinden öğretmenlerin 

sorumlu olduğunu varsaymaktadır. Projede değerlendirilen ikinci temel beceri 

modeli, davranış analizi modelidir. Model; okuma, aritmetik, el yazısı ve heceleme 

becerilerinin öğretiminde davranışsal yaklaşımı kullanmaktadır. Öğretmenler 

becerilerin küçük basamaklarla sunulduğu programlı öğrenme materyalleri 

kullanmışlardır. Öğrencilerin doğru tepkileri, sosyal pekiştireçlerle ve sembol 

pekiştirme sistemiyle pekiştirilmiştir. Öğrenci ilerlemelerini desteklemek amacıyla 

öğrenciler gözlenmiş ve düzeltici geri bildirimleri kullanılmıştır. Projede 

değerlendirilen üçüncü temel beceri modeli, dil gelişim modelidir. Model iki dilli 

öğrencilerin dil gelişimini sağlayıcı eğitim üzerine odaklanmıştır (Slocum, 2003). 

 

Doğrudan öğretim, küçük öğrenme birimleri etrafında iyi geliştirilmiş ve 

planlanmış dersleri ve net tanımlanmış ve öngörülmüş öğretim hedeflerini 

vurgulayan bir öğretim modelidir (Canine, Silbert ve Kameenui, 2004). Doğrudan 
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öğretim etkin öğretmenlerin sınıflarında uyguladıkları son derece başarılı ve 

desteklenen bir öğretim stratejisidir (Carnine, 2004; Hill, 2002). Doğrudan öğretim, 

öğretim planları, öğretim yapılacağı sınıf düzenlemesi, öğretimde kullanılacak araç-

gereçler ve öğrencilere verilecek geri bildirimin nasıl ve ne zaman sunulacağının 

planlanmasıyla yanlış yorumları ortadan kaldıran bir öğretimin öğrenmeyi büyük 

ölçüde güçlendirip hızlandıracağı kuramına dayanır. Doğrudan öğretim, öğrenciyi 

engellemeyecek bir şekilde dolaysız doğru geri bildirim sunmayı öngörür. Doğrudan 

öğretim kullanılarak yürütülen bütün derslerde yer alan sürekli çevrim, ders boyunca 

veya dersin sonunda dersin sonunda ve/veya sorumlu konuların tekrarlanarak 

sunulmasını içerir; dolayısıyla, doğrudan öğretim sürekli çevrim ile öğrencilerin 

öğretilmek istenen beceriyi/bilgiyi yanlış bir şekilde öğrenmesine olanak bırakmaz. 

Sürekli çevrim ile edinilmiş yanlış ya da eksik bilgiyi ‘yeniden öğrenme’ den çok 

‘Yanlış öğrenme’ süreci ortadan kalkar (Kameenui ve Simmons, 1990). 

 

Doğrudan öğretim, doğrudan, öğretmen merkezli öğretim ilkelerine dayanır. Bu 

yaklaşımda temel düşünce, bütün çocukların öğrenebileceği ve öğretimin planlı, 

eksiksiz ve hatasız öğrenme deneyimleri sağlayacak şekilde tasarlanması 

gerektiğidir. Doğrudan öğretimin hedefi, öğretimin tasarlanmasında ve 

yürütülmesinde verimliliği yükselterek öğrenmenin hızlandırılmasıdır (Watkins, 

1995). Olumlu pekiştirmenin ve dolaysız geribildirimin kullanımı bu yöntemin kilit 

unsurlarıdır. Doğrudan öğretimde olumlu pekiştirmenin ve dolaysız geribildirimin 

kullanımı, geleneksel öğretim tarzlarında kullanılan pekiştirme tiplerinden biraz 

farklıdır. Bu yöntemde pekiştirme, öğrenciye ve hedefe özgüdür. Yönlendirici 

yardım, şekillendirme, yaklaştırma ve doğrudan somut deneyime dayalı öğrenme 

etkinlikleri yoluyla öğretim, öğrenci güdümlü öğrenme sürecinin yerini alır. Bu 

öğretim yaklaşımı, farklı eğitsel hedeflere ulaşılmasında son derece etkili olmuştur 

(Hill ve MacMillan, 2002). 

 

Doğrudan öğretimin hedefi, daha kısa zamanda daha fazla şey yapmaktır. Bir 

başka deyişle, öğretim programının tasarlanması ve uygulamasının program, araç-

gereç, ortam, pekiştirme tarifesi bakımından kontrol ederek öğrencilerin 

öğrenmelerini hızlandırmaktadır. Doğrudan öğretim programlarının tasarlanmasında 
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ve uygulamasında üç ana bileşen vardır. Bunlar: 1) programın tasarlanması, 2) 

öğretimin düzenlenmesi, 3) öğretmen/öğrenci etkileşimleri (Marchand-Martella, 

Martella ve Ausdemore, 2006 aktaran Batu, 2006 ). 

  

Doğrudan öğretimde programın tasarlanması şu unsurları içermektedir:  

1) Genellemeyi teşvik eden içerik analizi (öğretimde ‘ana temaların’ ın 

öğrenilmesine önem vermek), 

2) Açık iletişim (öğretim ifadelerinin yanı sıra öğretimin hangi sırayla yapıldığı 

ve örneklerin nasıl sunulduğu), 

3) Doğrudan öğretim formatları (öğretmenlerin ne yapması/söylemesi 

gerektiğinin ve öğrencilerden nasıl karşılık beklendiğinin net olarak ortaya 

konması)    

4) Becerilerin sıraya konmasıdır (bir strateji öğretilmeden önce önkoşulları 

öğretilir; zor becerilerden önce kolay beceriler öğretilir; karıştırılması olası 

stratejiler/bilgiler ayrı ayrı sunulur; bir kuralla tutarlı örnekler önce öğretilir) 

5) Organizasyon izleme (net karşılık verilmesini güvence altına alacak şekilde 

etkinliklerin sıraları ayarlanır (Marchand-Martella, Martella ve Ausdemore, 2006 

aktaran Batu, 2006 )  

 

Doğrudan öğretim yönteminde ikinci önemli alt başlık olan öğretim 

organizasyonu şu özellikleri içermektedir.  

1) Öğretimin gruplandırılması ‘izleme’ yerine esnek beceri gruplandırılmasının 

kullanılması,  

2) Öğretim zamanı (akademik öğrenme zamanının- öğrencilerin yüksek başarı 

getiren etkinliklere ayırdıkları zamanın artırılması),  

3) Sürekli değerlendirme yapılması gerekir (öğretime destek sağlayacak program 

içi ölçme ve değerlendirmelerin yapılması). 

 

Üçüncü önemli alt başlık olarak da doğrudan öğretimde öğretmen-öğrenci 

etkileşimlerinde şu özellikler yer alır.  

1) Etkin öğrenci katılımı (öğrencilerin geribildirim verme ve alma fırsatlarının 

artırılması),  
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2) Öğrencilerin hep beraber karşılık vermesi (öğrencilerin hep bir ağızdan 

karşılık vermesini sağlayarak karşılıklarını artırmak),  

3) İşaretler hep bir ağızdan karşılık vermeyi teşvik edecek bir ipucu sağlanması),  

4) Hızın ayarlanması (öğretmenin çabuk ve atik hareketleriyle aktif öğrenci 

katılımının teşvik edilmesi),  

5) Tam anlamıyla öğrenmeye yönelik öğretimin (zaman için net ve doğru karşılık 

vermenin öğretilmesi),  

6) Hata düzeltme (öğretim sırasının titiz bir şekilde belirlenerek öğrenci 

hatalarının en aza indirgenmesi, hatalar yapılınca, hata düzeltme süreçlerinin 

uygulanması)  

7) Motivasyon (yüksek başarı düzeyleriyle öğrenci motivasyonunun artırılması) 

(Marchand-Martella, Martella ve Ausdemore, 2006 aktaran Batu, 2006). 

 

Doğrudan öğretim, 2000’li yıllarda özel öğretim öğrencileri, ikinci dil olarak 

İngilizce öğrenen öğrenciler ve genel eğitim öğrencileri için kullanılmaktadır 

(Marchand-Martella,  Martella ve Ausdemore, 2006 aktaran Batu, 2006). Yönetimin 

yaratıcıları Becker e göre (Becker, 1976), doğrudan öğretim doğru olarak 

uygulandığında bütün öğrencilerin performanslarında, belirli duygu ve 

davranışlarında iyileşme sağlandığı gözlenebilmektedir. 

 
Doğrudan öğretim farklı öğretim etkinliklerinde kullanılabilir. 

 
1. Basamak basamak öğretilebilecek becerilerde (akademik ve günlük yaşam 

becerileri gibi), 

2. Sınırları belirlenmiş ve tanımlanmış bilgilerde, 

3.  Kavram öğretiminde, 

4. Özel eğitim ve düzeltici eğitimde (remedial education) yaygın olarak 

kullanılır (Ekergil, 2000). 

Senemoğlu’nun (2003) aktardığına göre; okuma, dil ve edebiyat, matematik, 

yabancı dil öğretimi  alanlarında doğrudan öğretimin öğrenme düzeyini yükseltmede 

daha etkili olduğunu, buluş yoluyla öğretimin de fen ve sosyal bilimler alanlarında 

etkili olduğunu göstermektedir. 
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Doğrudan öğretim modeli, akademik becerileri genellenebilir stratejilerle 

öğretmeyi hedeflediği için program tasarımının ilk basamağını, içeriğin analizi 

oluşturmaktadır. İçerik;  kavramlar, kurallar, stratejiler ve etkin fikirler bakımından 

analiz edilmekte ve bu analiz daha çok matematik, fen, coğrafya, tarih gibi disiplin 

alanlarında etkin fikirleri bulma amacına hizmet etmektedir. Bir disiplin alanındaki 

etkin fikirler, öğrencilerin o alanda en fazla bilgiyi en verimli biçimde öğrenmesini 

kolaylaştırmaktadır (Watkins ve Slocum, 2003).  

 

Stein ve arkadaşlarına (1998) göre etkin fikirleri bulabilmek için,  

1) Bir sınıf düzeyinde sık sık tekrarlanan kavramları bulmak,   

2) Programda daha çok öğretim zamanı gerektiren kavramları bulmak, 

3) Öğretim için çok zaman ayrılan bu kavramların o sınıf düzeyinde 

öğretilmesinin önemli olup olmadığına karar vermek gerekir (Tuncer ve Altunay, 

2004). 

 

Doğrudan öğretim, bir disiplin alanındaki öğretilmesi hedeflenen programın 

içeriğini organize etmesi bakımından diğer yöntemlerden farklılık göstermektedir. 

Geleneksel yöntemler, bir disiplin alanındaki konuları başka bir deyişle, içeriği belli 

zaman dilimlerine göre örgütlemektir. Doğrudan öğretim ise, içeriği örgütleme 

bakımından sarmal bir yapıya sahiptir. Sarmal yapı kullanılarak, bir derste birden 

fazla becerinin öğretimine yer verilebilmekte; bir beceri bittikten sonra diğeri 

başlatılmadığı için öğrenciler çeşitli kavram ve becerileri daha geniş bağlamda 

kullanma fırsatı bulmaktadır  (Tuncer ve Altunay, 2004). 

 
Doğrudan öğretim modelinde, her öğrencinin öğretime katılması, öğretilmesi 

hedeflenen her konu için yeterince zaman ayrılması, öğretim yapılırken konuyu 

izleyebilmek için yazılı planların hazırlanması ve öğrencilerin kazandırılmak istenen 

hedef davranışlar bakımından planlarda karar verilen sürelerde değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Watkins ve Slocum, 2003). Öğretimin daha etkili olabilmesi için, 

öğretim düzenlemelerinde bu koşulları içeren öğretimsel gruplama, öğretim zamanı, 

yazılı öğretim süreçleri, sürekli değerlendirme unsurları karşılanmalıdır. 
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Doğrudan öğretim modeli tüm öğrencilerin katılımını benimsemektedir 

(Watkins ve Slocum, 2003). Sınıf içinde tüm öğrencilerin etkin katılımını 

sağlayabilmek için ise, öğrenciler bilgi ve becerilerine göre gruplandırılmalıdır. 

Oluşturulan bu gruplar, öğretim yapılan konuya göre farklı öğrencilerin katılımı ya 

da gruptaki öğrenciler arasında birkaçının başka bir gruba geçmesi şeklinde yeniden 

düzenlenebilmelidir. Öğrenciler, bir konuda ya da becerideki ilerlemelerine göre 

farklı gruplara geçebilmelidir. Böylelikle, öğretmenin sınıf içinde tüm öğrencilerin 

sahip olduğu bilgi ve becerilerden yola çıkarak öğretim sunması, grup içindeki etkili 

bir iletişimin olması, öğretmenin grupla etkileşiminin verimli olması 

sağlanabilmektedir (Watkins ve Slocum, 2003). 

 

Doğrudan öğretim modelinde öğretmenler, programlarını önemli alanlarda daha 

fazla öğretim yapacak şekilde oluşturmaktadırlar. Öğretim için ayrılan zamanın 

yeterli olmasının yanında, bu zamanın etkili bir biçimde kullanılması da önemli bir 

değişkendir. Doğrudan öğretim programına göre çalışan öğretmenler, dersler arası 

geçişleri düzenleyerek, çalışacakları materyalleri sınıfta hazır bulundurarak, sınıf 

içinde etkili rutinler oluşturarak öğretim için ayrılan zamanı artırabilmektedirler 

(Watkins ve Slocum, 2003). Doğrudan öğretim modeli, öğretimde kullanılacak 

örneklerin, öğretmenin kullanacağı dilin ve açıklamaların ayrıntılı olarak yazıldığı 

öğretim süreçleri geliştirip kullanmaktadır. Öğretmenler, iyi planlanmış, örnekleri ve 

geçişleri ile ayrıntılandırılmış bir programla hem zamanı etkin bir şekilde 

kullanabilmekte hem de öğrencilere ayıracağı zamanın artması ile onların 

gelişimlerini takip ederek uygun geri bildirimler verebilmektedir (Sarı, 2005). 

 

Doğrudan öğretim modeli, değerlendirmeyi yalnızca öğrencilerin olması 

gereken düzeyde olup olmadıklarını anlamak için yapan geleneksel yöntemlerden 

farklılık göstermektedir. Doğrudan öğretimin diğerlerinden farkı, değerlendirme 

yaparken ‘ne’ sorusunun yanı sıra ‘nasıl’ sorusuna da odaklanmasıdır (Kamenui ve 

Simmons, 1997). Doğrudan öğretim modelinde edinimin değerlendirilmesi, 

öğretimin yapıldığı oturumun sonunda, son örneğin ardından öğrencilere yöneltilen 

sorularla yapılmaktadır. Edinim değerlendirilirken, öğretim sırasında kullanılan araç-

gereçler kullanılmalı; yeni araç-gereçler ve yeni bilgiler sunulmamalıdır. Öğrenciden 
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beklenen tepkiler, hem öğretim sürecinde hem de edinimin değerlendirilmesinde aynı 

şekilde tanımlanmış olmalıdır. Edinim değerlendirilirken öğrencinin yalnızca 

üzerinde çalışılan konu ile ilgili performansı değerlendirileceği için değerlendirme 

uzun tutulmamalıdır (Kameenui ve Simmons, 1997). 

 

Kalıcılığın değerlendirilmesi zaman içine yayılan gözlemler yoluyla 

yapılmaktadır. Kalıcılığı değerlendirmek için öğretmenin yaptığı gözden geçirmeler, 

bir öğretim gününün farklı zamanlarında kısa sürelerle yapılmalı; öğrencinin ilk 

yanlış tepkisinde öğretmen öğretime geri dönmelidir. Kalıcılık değerlendirilirken de 

edinimin değerlendirilmesinde olduğu gibi öğrenciye yeni bir bilgi verilmemeli: 

öğretim sırasında kullanılan araç-gereçler kullanılmalıdır. Kalıcılık değerlendirilirken 

doğru ve yanlış tepki tanımları öğretim için yapılan tepki tanımları ile aynı olmalıdır 

(Kameenui ve Simmons 1997). 

 

Genellemenin değerlendirilmesi, öğrencinin öğrendiği kavramları farklı 

örnekler ve durumlarda da kullanıp kullanmadığını belirlemeye yönelik 

değerlendirmedir. Genelleme değerlendirmesinde, öğrencilerin öğrenmiş olduğu 

bilgileri farklı araç-gereçlerle de gösterip gösteremediğini belirleyebilmek için 

kullanılan örnekler daha önce kullanılan örneklerden farklı olmalı ancak, ilk 

değerlendirme oturumu, %60 oranında yeni örnek, %40 oranında tanıdık örnek 

içermelidir. Genellemenin değerlendirilmesinde, öğrencinin ayırt etmesine yönelik 

bir ipucu verilmemeli; ancak, öğrenciye ne yapması gerektiğini belirten yönergeler 

kullanılabilmelidir (Kameenui ve Simmons, 1997). Doğrudan öğretimin unsurları, 

açık öğretim stratejileri, eşgüdümlü öğretim sıralanışı, beceri öğretimi ile arasında iyi 

bir denge kuracak şekilde çok sayıda alıştırma fırsatı ve düzgün sıralanmış öğrenci 

materyalleri kapsamaktadır. Young’a (2006) göre, doğrudan öğretim, diğer 

programların başarısız olduğu zaman bile çalışan bir yaklaşımdır. Doğrudan öğretim, 

açık, yoğun ve öğretmen merkezli bir öğretim yöntemidir.  

 

Doğrudan öğretim modeli sınıf içinde kullanılırken aşağıdaki koşullar 

sağlanmalıdır (Young, 2006). 

1. Alanda sınanmış okuma, dilbilgisi, dil sanatları ve matematik programları, 
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2. Öğretmenleri tahminlerle yolunu bulmak zorunda bırakmaya ve sıkı 

düzenlenmiş ders planları, 

3. Öğretmenler tarafından standart hata süreçleri kullanarak hataların izlenmesi 

ve düzeltilmesi, 

4. Derslerin küçük öğrenci gruplarına göre hazırlanması ve sunumu, 

5. Öğrencilerin performans düzeylerine göre gruplanması, 

6. Sunum kitaplarının kullanılması (Öğretim sırasında maksimum etkinlik ve 

verimlilik sağlar), 

7. Öğrencileri anlamak için bağlamdan veya resimden yararlanmak zorunda 

bırakan araç-gereçler yerine kodu çözülebilir metinler kullanılması, 

8. Öğrencinin konuya iyice hakim olmasına özen göstererek hızlı ve doğru 

cevap vermesini sağlama, 

9. Beklenen başarı düzeyi sağlanamadığında, ek öğretim yapılması ve 

öğrencinin yeniden değerlendirilmesi, 

10.  Öğrencilerin ilerlemesinin sık sık değerlendirilmesi, 

11.  Belirli ölçütlere dayalı olarak öğrencilerin çalışmalarının hızlandırılması 

veya geriye yönelik değerlendirilmesidir. 

        

 1.3. Doğrudan Öğretimin Uygulama Aşamaları 

 

 Doğrudan öğretim yöntemi üzerinde görüş birliğine varılan altı temel 

uygulama bulunmaktadır. Ekergil (2000), bu altı temel uygulama aşamasını 

aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

1. Bir önceki günün çalışmasını değerlendirmek, 

2. Model olma/sunu, 

3. Rehberli/yönlendirilmiş uygulama, 

4. Dönüt ve düzeltmelere yer verme, 

5. Bağımsız uygulamalar, 

6. Sürekli değerlendirmeler yaparak önceden işlenen konuları gözden 

geçirmektir. 
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Birinci aşamada öğretmen dertse başlamadan önce öğrencilerin ödevlerini 

kontrol eder, geçmişte öğretilen ilgili becerileri ve ön koşulları tekrar gözden geçirir. 

İkinci aşamada öğrenciye kazandırılacak beceriyle ilgili açıklamalar yapılması ve 

becerinin nasıl yapılacağının öğretmen tarafından gösterilmesidir. Öğretmen öğretimi 

yapılacak beceri kavramla ilgili belli bir stratejinin nasıl kullanılacağını anlatır ve 

gösterir. Üçüncü aşamada öğretmen yeterli sayıda model olduktan sonra, öğrenme 

sorumluluğu aşamalı olarak öğrenciye bırakmalıdır. Bunun için öğrencinin öğretmen 

rehberliğinde ipuçlarının aşamalı olarak geri çekildiği alıştırmalar yapması 

gereklidir. Doğrudan öğretimin amacı, öğretimi yapılan içerikte ipuçlarının aşamalı 

geri çekilmesiyle öğrenciyi bağımsız hale getirmektir. Dördüncü aşamada ise 

öğretmen model olma ve rehberli uygulama aşamalarında öğrencilere bir soru-sorup 

cevap aldığında bu cevabı değerlendirmelidir. Öğretmen öğrencinin verdiği yanlış 

cevabı geçiştirmemelidir. Ya da sadece doğru cevabı vermekle yetinmeyip ya cevap 

düzeltme tekniklerini uygular ya da gerekirse konuyu tekrar etmesi gerekir 

(Rosenberg, 1997). 

 

Küçük gruplarda doğrudan öğretim yapılırken öğrencilerin yanlış tepkileri 

sonucunda aşağıdaki geri bildirimler verilebilir (Rosenberg, 1997). 

1) Öğrencilerin doğru tepkileri pekiştirilir, 

2) Doğru tepkiler için model olunur, 

3) Doğru tepkiler için öğrencilere liderlik/öncülük edilir, 

4) Öğrencileri kendi doğru tepkilerini vermelerini isteyerek test edilmesi, 

5) Yanlış örneklerle diğer örnekler arasında alternatifler oluşturulması, 

6) Dersin sonunda gecikmeli bir test verilmesi gerekir.  

 

Beşinci aşama, bağımsız uygulama doğrudan öğretim yönteminin son evresidir. 

Bu  aşamada sorumluluğun aşama aşama öğrenciye geçme işi tamamlanmış olur ve 

sorumluluk tamamen öğrenciye devredilir. Altıncı aşamada öğrenciler sık sık 

değerlendirilir ve yanlış öğretilen ya da eksik olan konular tekrar öğretilir. Kısacası 

doğrudan öğretim, başlangıçta tüm sorumluluğun öğretmene ait olduğu fakat daha 

sonra sorumlulukların öğrenciye devredildiği bir öğretim sürecidir (Rosenberg, 

1997). 
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Doğrudan öğretim modelinin ilkeleri, “sunuş yoluyla öğretim”, “öğretim 

etkinlikleri”, “tam öğretme programı”, “Missouri Matematik Programı”,  “bir dersin 

basamakları” gibi önerilen öğretim ilkesiyle aynıdır. Hemen hemen bütün 

modellerde öğrenciyi öğrenmeye hazırlamak üzere öğrenme konusu üzerine dikkati 

çekme, ne öğrenileceği ve öğrenilenlerin nerelerde kullanılacağı hakkında öğrenciye 

bilgi vermeye dönük etkinlikler yer almaktadır. Böylece öğrencinin öğrenilecekler 

üzerinde odaklaşması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca önceki öğrenmeler ile yeni 

öğrenmeler arasında ilişki kurmak, yeni öğrenilecekleri anlamlı hale getirmek üzere 

önkoşul öğrenmeler gözden geçirilmekte ve kullanıma hazır hale getirilmektedir. 

 

1.3.A. Doğrudan Öğretimin Uygulanması 

 

Doğrudan öğretim yöntemi uygulamadan önce, uygulanırken, uygulandıktan 

sonra yapılacaklar olmak üzere üç bölümde aşağıda sunulmaktadır.  

 

1.3.A.1. Uygulama Öncesi Yapılacaklar 

 

Doğrudan öğretimin uygulanmasından önce yapılması gerekenler aşağıda 

sıralanmıştır. 

1. Sunulacak konu öğrencinin düzeyine göre analiz edilerek basitten zora doğru 

sıraya dizilir. 

2. Analiz yapılarak sunulacak konunun sınırları ve aşamaları belirlenmiş olur.  

3. Sunulacak konu kavramsa kavram analizi, beceri ise beceri analizi, bilgi ise 

bu bilgiler basitten zora, özelden genele sıralanarak konu analizi yapılır. 

4.Performans belirleme, amaç yazma, ders planı hazırlaması yapılır. 

4.a. Öğretilecek içerikte öğrencinin performans düzeyi belirlenmelidir. 

4.b. Öğrencinin öğretilecek bilgiye sahip olup olmadığı ölçülerek buna göre 

amaçlar belirlenmelidir. Ders planı hazırlanmalıdır (Lindsay , 2006). 
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 1.3.A.2.  Uygulama Aşaması 

 

Doğrudan öğretimin uygulama aşamasında yapılması gerekenler aşağıda 

belirtilmiştir. Günlük gözden geçirme aşamasında yeni bir konunun sunumuna 

başlamadan önce, önceki öğrenmeler kontrol edilir. Öğretmen günlük gözden 

geçirmeleri anlatılan konulara ait sorular sorarak yapabileceği gibi, verdiği ödevleri 

kontrol ederek de yapabilir. Günlük gözden geçirmelerde öğrencilerin önceki konuda 

eksikleri tamamlanır böylece bir sonraki konuya hazırlık yapılır. Öğretmen, 

öğrencilerin yanıtlayamadıkları sorulara bakarak ek uygulamalar yapabilir. Öğretmen 

dersin ilk 5-8 dakikasını günlük gözden geçirmeler için ayırmalıdır (Lindsay, 2006).  

 

Konuların sunumunda öğretmen aktif rol oynar, öğrenci pasiftir. Eğer 

sunulacak içerik kavramsa öğretmen kavramı açıklar ve kavramın örneklerini 

gösterir. eğer öğretmen bilinmeyen bir kavram varsa tanımını yapar, eğer bu beceri 

öncelikli bir öğrenme ise öğretmen model olur. Öğretmen konunun zorluğuna, 

öğrencilerin performansına göre ne kadar sunum yapacağı, ne zamanlar konunun 

anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek için konuyla ilgili sorular soracağına karar 

vermelidir. Etkili öğretimi gerçekleştiren öğretmenler dersin sunumuna ve 

alıştırmalara fazla zaman ayırırlar. Etkili öğretimin gerçekleşmediği durumlarda ise 

öğretmenler geleneksel öğretimde olduğu gibi daha kısa sunum yaparak öğrencileri 

doğrudan bağımsız alıştırmalara yöneltirler. Bu durumda öğrenciler sunulan bilgi 

beceri veya kavramda bağımsızlaşamadıkları için konuyla ilgili amaçları 

gerçekleştiremezler (Lindsay, 2006). 

 

 Öğretmenin sunumu yaparken kullandığı dil önem taşır. Öğretmenin ifadeleri 

açık ve net olmalıdır. Öğrencilerin performansına göre seçeceği kelimelere ve cümle 

uzunluklarına dikkat etmelidir. Bu yöntemde belirsizlik ifadelerine yer 

verilmemelidir. Örneğin öğretmen gördünüz gibi, bir çeşit gibi ifadeler 

kullanmamalıdır. Dengeli beslenme konusunu sunan öğretmenin öğle yemeğinde 

çeşitli sebze yemekleri yemeliyiz yerine ‘biber dolması’, ‘taze fasulye’, ‘kabak 

yemeği’  gibi çeşitli sebze yemekleri yemeliyiz demesi sunumda tercih edilen 

ifadeler olmalıdır (Lindsay, 2006). 
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Öğretim sürecinde öğrenci ne kadar ilgili olursa, öğretimde o kadar başarılı 

olur. Öğrenci aktif bir şekilde öğretime dahil edilirse ve öğretim ortamı öğrencinin 

motivasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenirse öğrenci derse dikkat eder. Burada iki 

önemli ilke vardır. 

Bunlar;  Öğrencinin derse motive olması ve dikkatinin ders boyunca sürmesidir.  

Bunun için;  

1. Dersin başlangıcında öğrencilere dersin amacı, içeriği ve kullanılacak 

materyallerin tanıtımı yapılabilir. 

2. Öğretmen önceki günün tekrarını yapabilir 

3. Dersin amacını tartışabilir 

4. Materyal ve etkinlikleri anlatabilir 

5. Gerekiyorsa, öğrencilere dikkat etme becerisi kazandırılmalıdır 

6. Açıklama ve demonstrasyonlar kısa ve net olmalıdır.   

 

1.3.A.3. Rehberli Uygulama 

 

Doğrudan öğretimin üçüncü basamağı rehberli uygulamadır. Bu aşamada 

öğrenme sorumluluğunun aşamalı olarak öğrenciye geçtiği bir aşamadır. Bu 

aşamanın amacı öğrencinin öğrendiği konuyla ilgili alıştırmalar yapmasını 

sağlamaktır. Bu alıştırmalarla öğrenci öğrendiklerini kısa süreli belleğe geçirir. 

Öğretmen konuyu bitirdikten sonra veya kısa sunumlardan sonra rehberli 

uygulamalara yer vermelidir. Rehberli uygulamalarda öğrenciye sözel, görsel 

ipuçları verilerek kazandırılacak amaçlarda öğrenciye bağımsızlaştırmak hedeflenir. 

Rehberli uygulamalarda sunumlardan sonra konunun anlaşılıp anlaşılmadığını 

öğrenmek amacıyla yapılan kontroller birbirine karıştırılmamalıdır. Rehberli 

uygulamalarda amaç öğrencinin sunulan konuda yardım alarak bağımsızlaşmasını 

sağlamaktır. Kontrollerin amacı ise o zamana kadar işlenen amaçların anlaşılıp 

anlaşılmadığını öğrenmektir. Haritada yer bulma becerisini öğreten bir öğretmen 

önce kendisi nasıl yer bulunacağını anlatır aralarda sunuma ara vererek konunun 

anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenmek için anlattığı yerlerle ilgili sorular sorar. Bu 

öğretmen rehberli uygulamada ise ipuçları vererek haritada söylenen yeri öğrencinin 

bulmasını isteyebilir. Örneğin Malatya’yı bulmak için önce bana hangi bölgede 
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olduğunu söyle, bu bölge haritanın hangi tarafında göster gibi yönergelerle ipuçları 

verebilir. Dengeli beslenme konusunda öğrenciye mönü hazırlatarak sabah 

kahvaltısında neler yiyorduk? Öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde ne kadar sebze 

yemeliydik gibi sorularla öğrenciye rehber olunabilir. Sıralı kartlarda sunduğumuz 

Atatürk’ün hayatını öğrencinin bağımsızlığa ulaşabilmesi için sıralı kartlara bakarak 

öğretmen yardımı olmadan anlatması istenebilir. Türkiye ’de nüfus artışını gösteren 

grafikle ilgili sorular yardımıyla grafiği yorumlamalarını istenebilir. Böylece 

öğrencinin öğrenme yaşantılarını sağlamak için kullanılan resimler ipucu olarak 

kullanılabilir (Ersoy ve Avcı, 2000). 

 

1.3.A.4. Bağımsız Uygulamalar 

 

Bağımsız uygulamada, rehberli uygulamalarda verilen ipuçları ve yapılan 

yardımlar sona erer. Ayrıca öğrenci aktif, öğretmen pasiftir. Alıştırmalar aynı 

materyal üzerinde uygulanmalıdır. Öğrencinin cevapları hala tereddütlü ise bu 

aşamada ek rehberli uygulamalar yapılmalı, dönüt ve düzeltmelere yer verilmelidir. 

Ev ödevleri de verilebilir. Ev ödevleri akademik materyalin muhafaza edilmesine ve 

bütünleştirilmesine yardımcı olur. 

 

Bağımsız uygulamanın en sık kullanılan şekli oturarak yapılan çalışmalardır. 

Bu çalışmalar öğretmenin doğrudan ve anında yönlendirmesi olmaksızın bağımsız 

okuma ve yazı işlerini içermektedir. Oturarak yapılan çalışmaların etkin ve bağımsız 

bir uygulama faaliyeti olarak işlev yapması için, öğretmen aşağıdaki adımları 

sağlamalıdır: 

 

Öğrencilere verilen uygulama ve faaliyetlerin öğretilmekte olan hedeflerle 

doğrudan bağlantılı olması sağlanmalıdır. Eğitim senasında verilen direktiflerin açık 

ve kesin olması sağlanmalıdır. Çeşitli uyarıcılar ve cevap şekilleri sağlanmalıdır. 

Ödevlerin görünümü yaşa uygun, çekici ve düzenli bir şekilde sunulmalıdır. 

Öğrenciler faaliyeti yüksek derecede başarıyla tamamlaması ve cevaplarının 

doğruluğunun kontrolü sağlanmalıdır. 
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Oturarak yapılan uygulama faaliyetlerinde, etkin bir şekilde öğrencileri 

yönetmek için, öğretmenleri; Oturarak yapılan davranış için geri bildirim 

dolaştırması, sağlaması ve teşvik etmesi gerekir. Eğitim gruplarının ve bağımsız 

çalışmayla görevlendirilmiş öğrencileri kolay bir şekilde gözlemlenmesi için sıralar 

düzenlenmesi gerekir. Ayrıca tüm öğrencilerin oturarak yapılan çalışmalarla ilgili 

kuralları ve yardım alma prosedürlerini anlamasını sağlamak için oturarak yapılan 

çalışmaları bir düzene koymak uygundur  (Rosenberg, 1997). 

 

Bilgi edinim aşaması esnasında ve sonra genelleme kolaylaştırılır. Ekergil 

(2000).genelleştirmenin öğretilmesini 4 aşamaya bölmüştür. 

 

1. Genelleştirme öncesi: Öğretmen genelleştirme davranışlarını etkileyebilecek 

olumsuz öğrenci davranışlarını değiştirmektedir.  

2. Genelleştirme anı: Öğrenci, genelleştirme için yeterli düzeyde kapasiteye 

ulaşmaktadır. 

3. Genelleştirme sonrası: Öğrenci, kazandığı yetenekleri çeşitli bağlam, durum 

ve ortamlara uygulamaktadır. 

4. Bağımsız: Öğrenci, genelleştirmeyi tam anlamıyla algılamak için kendi 

kendine eğitimi kullanmaktadır. 

 

1.4. Doğrudan Öğretim Uygulandıktan Sonra Yapılacaklar  

 

Öğretim sonu değerlendirmede öğrencilerin öğretim amaçlarının gerçekleştirip 

gerçekleştiremedikleri ölçüt bağımlı ölçü araçlarıyla değerlendirilir. Haftalık ve aylık 

gözden geçirmede ise öğretilen bilgi, beceri ve kavramlar her hafta ve her ay yapılan 

değerlendirmelerle kontrol edilmelidir. Böylece öğretmen sunulan konularda 

öğrencilerin performansını belirleyerek öğrencilerin eksikliklerini tamamlama 

olanağını bulur. 

 

 Bu yöntem hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler kavramlarının, 

bilgilerinin ve becerilerinin öğretimine uygunluk gösterir. ayrıca yöntemin 

uygulanması için yapılandırılmış, basamak basamak nelerin yapılacağı belirlenmiş 
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konulara ihtiyaç vardır ve öğretilecek konu yeni, zor ve aşamalı olduğu zaman 

doğrudan öğretim uygulanmalıdır. Küçük çocuklar, öğrenme güçlüğü olanlar ve 

bütün öğrenciler için yukarıdaki sözü edilen konuların sunumunda uygunluk gösterir 

(Rosenberg, 1997). 

 

1.5. Doğrudan Öğretim Yönteminin Sınırlılıkları 

 

Küçük basamaklarla öğretim yaklaşımının bütün öğrenciler veya bütün konular 

için uygulanacağını söylemek yanlış olur. Ayrıca aşamalandırılamayan konuların 

sunumunda doğrudan öğretim tercih edilmemelidir ve çevre kirliliği, enflasyon gibi 

sosyal olayların tartışmasında bu öğretim yöntemi uygun değildir. Doğrudan öğretim 

öğrenciye eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme gibi becerileri kazandırmada 

uygunluk göstermez (Rosenberg, 1997). 

 

1.6. Fen Bilgisinde Doğrudan Öğretimin Kullanılması 

 

Fen, çocukların yaşamını zenginleştiren bir etkinliktir. Her yastaki 

insanoğlunda doğuştan gelen, gözlem yapma, bir şey bulma (keşfetme) merakı vardır 

ve bundan zevk alırlar. Bu merak ve zevki bireyde ne kadar erken uyandırabilirsek o 

kadar iyi olur. Birey, evrendeki örnekleri yakalama ve gözlenmiş düzenliliklerden 

temel kanunları keşfetme yeteneğine sahip olur. Soylu (1996)’ya göre, evreni 

sorgulama, keşfetme, onun gizli düzenliliklerini bulma ve ifade etme etkinliklerine 

“fen” denir. ‘Fen’i, gerçeklerin modellenmesinin işlemleri seklinde de düşünebiliriz. 

‘Fen’in ampirik ve analitik karakteri arasındaki karşılıklı etkileşme, fen dünyasında 

pek çok etkinliğe uyarıcı etki yapar. Yeni gözlemler yeni kavramın şekillenmesine 

yardım edebilir. Teoriler ve bilgi birikimi bilim adamlarını yeni gerçekler için yeni 

araştırmalara sevk edebilir (Soylu, 1996). 

 

Başka bir deyişle fen, doğal çevreyi incelemeye yönelik bir süreç ve bu sürecin 

ürünü olan organize bilgilerden kurulu bilgiler bütünüdür (Çilenti, 1985). Fen Bilgisi, 

evrenimizdeki doğa olaylarının doğru anlaşılabilmesi amacıyla gözlemlere, 

deneylere ve nicel ölçümlere dayanan bir bilim dalıdır. Doğayı tanıma ve anlama, 
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doğa olaylarının neden ve niçinlerini öğrenebilme ve bu olay veya olguları 

matematiksel olarak tanımlama, ilke, kural ve yasalara ulaşma yöntemlerini izler 

(Temizyürek, 2003). Fen bilimlerinde de doğadaki varlıklar ve olaylar aynı amaçlarla 

incelenir. Fen bilimleri doğayı ve doğal olayları sistemli bir şekilde inceleme, henüz 

gözlenmemiş olayları kestirme gayretleri olarak tanımlanabilir (Kaptan, 1999). Fen 

bilimleri olgular, kavramlar, genellemeler, ilkeler, kuramlar ve yasalar gibi farklı 

yapıdaki bilgilerden oluşur.  İlköğretim sürecinde çocuğun içinde bulunduğu çevreyi, 

doğal olayları ve bilimsel gelişmeleri temel kavram, ilke ve genellemelerle öğrendiği 

ve buna bağlı olarak bilimsel yöntem süreciyle düşünme ve problem çözme 

becerilerini kazandığı derslerin basında Fen Bilgisi dersi gelir (Kaptan, 1999). 

Öğrenciler, Fen Bilgisi dersiyle ilk kez ilköğretimin birinci kademesinin ikinci devre 

sınıfları diye adlandırılan 4. ve 5. sınıflarında karşılaşırlar ve 8. sınıfa kadar aralıksız 

beş yıl bu derslerle ilgili öğrenme yaşantılarına sahip olurlar. Toplum ve çevre 

kalkınmasının temeli, ilk kez ilköğretim kurumlarında Fen Bilgisi dersleri ile atılır. 

Bu derste çocuklar, içinde yasadıkları fen ve tabiat dünyasını bilimsel yönden ele 

alıp, inceleme fırsatını elde ederler. Onların hayata uyum sağlamaları, fen ve tabiat 

dünyasını çok iyi bilmelerine ve ondan yeterince faydalanabilme yollarını 

öğrenmelerine bağlıdır. Bu bakımdan, çocuklar ilköğretim kurumlarında, çevrelerini 

bilimsel yöntemlerle inceleyerek, olay ve durumlar karsısında objektif düşünme ve 

doğru hüküm verme alışkanlığı kazanırlar. Bu alışkanlık da onların kendilerine, 

ailelerine ve çevrelerine yararlı olmalarını sağlar (Akgün, 2004). 

 

Fen bilgisinin gelişmesi için, bilimsel kuşku olarak adlandırabileceğimiz bir 

sorunun oluşması gerekir. Söz konusu sorunun çözümü için izlenen yol; gözlemlere, 

deneye ve kontrole dayanan yöntemdir. Çocuk açısından ilköğretim fen bilimlerine 

bakıldığında; çocuğun çevresini anlamaya yönelik bilgi edinmesini sağlama ve 

düşünce sistemi geliştirmesine yardım etme gibi fonksiyonları içerir (Kaptan, 1999). 

 

Fen bilgisi öğrenmekle insanlar gözlenmemiş bazı olaylar ve olgular hakkında 

kestirimde bulunabilirler. İnsanlar fen ile ilgili olayları öğrenmekle çevrelerinde olup 

biten olayları doğru algılar, olabilecek bazı olayları önceden kestirebilir, yaşamlarını 

daha kolay ve yaşanabilir duruma getirebilirler. Olay ve olgulara analitik olarak 
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yaklaşır, neden-sonuç ilişkilerini daha doğru kurabilirler. ‘Fen’in toplum 

ilişkilerinde, teknolojide ve bireysel yasamda kazandırdıkları, örencinin beceri ve 

davranışlarındaki gelişmelere ışık tuttuğu bir gerçektir. Fen bilimleri örgencilerde 

yaratıcılık becerileri kazandırmanın yanında iyi bir fen okur-yazarı olmayı da sağlar 

(Temizyürek, 2003). 

 

Bilgi çağının yaşandığı günümüzde eğitim sistemimizde temel amaç, 

öğrencilerimize mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini 

kazandırmak olmalıdır. Bu ise üst düzey zihinsel süreç becerileriyle olur. Başka bir 

deyişle, ezberden çok, kavrayarak öğrenme, karşılaşılan yeni durumlarla ilgili 

problemleri çözebilme ve bilimsel yöntem süreci ile ilgili becerileri gerektirir. Bu 

becerilerin kazandırıldığı derslerin basında Fen Bilgisi dersleri gelir. Bu derste, 

çocukların içinde yaşadığı çevreyi ve evreni bilimsel yönden ele alıp incelemeleri 

amaçlanır. Onların, hayata kolay uyum sağlamaları, içinde bulundukları çevreyi çok 

iyi gözlemlemelerine ve mümkün olduğunca olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini 

kurarak sonuç elde etme yollarını öğrenmelerine bağlıdır. Bugünkü fen eğitiminin 

amaçlarından birincisi çocukların her zaman sordukları doğaya ilişkin soruları en 

etkin biçimde cevaplandırmaktır. İkincisi, öğrencilerin devamlı olarak değişen 

çevreye uyumlarını sağlamaktır. Bu bakımdan, bilim ve teknoloji, hem bireysel 

olarak bizim, hem de toplumumuzun refahı için çok önemlidir (Kaptan, 1999). 

 

Öğretmen fen, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkileri sık sık gündeme 

getirmeli ve bu ilişkileri programına dahil etmelidir. Fen, teknoloji ve toplum 

iliksileri arasında bağlantı kurulmalı, öğrencilerin bu alanlardaki ilişkilerle ilgili 

gerekli bilgileri öğrenmeleri kolaylaştırılmalıdır. Fen eğitiminde özellikle fen, 

teknoloji ve toplum konularına yeterince yer verilmelidir. Bunu yapmanın en iyi yolu 

çocuğun ve toplumun günlük yaşamında ortaya çıkan olaylarda çocuğu 

bilinçlendirmektir (Soylu, 1996). 

 

Okul programlarında Fen Bilgisi dersi genellikle aşağıdaki üç amaçla yer alır 

(Kaptan, 1999): 

1. Fen konularında genel bilgi vermek (fen okuryazarlığı), 
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2. Fen dersleri aracılığıyla zihin ve el becerileri kazandırmak, 

3. Fen veya teknoloji alanlarındaki meslek eğitimine temel oluşturmaktır. 

 

Topsakal’a (1999) göre; Fen Bilgisi dersiyle ilgili genel amaçlar su şekilde 

sıralanmıştır: 

1. Fen Bilgisi ile ilgili temel kavram, terim ve ilkeleri kavrayabilme, 

2. Fen bilimlerinin bilim ve teknolojik gelişmelerde önem ve katkısını 

kavrayabilme, 

3. Canlı ve cansız varlıklar ve çeşitliliğini kavrayabilme, 

4. Bilimsel ve özgür düşünme alışkanlığı kazanabilme, 

5. Vücudunu tanıyarak, sağlıklı yaşamının gerektirdiği bilgi, beceri ve 

alışkanlıkları kazanabilme, 

6. Çevresindeki varlık ve olayları merak edip, gözlem yapma ve sonuçları 

bilimsel olarak yorumlayabilme, 

7. Bireysel ve grup içi etkinliklerde aktif, uyumlu, planlı, titiz ve isbirligi içinde 

çalısma alışkanlığı ve sorumluluğu kazanabilme, 

8. Laboratuar ortamını, araç ve gereçlerini düzenli ve verimli kullanabilme, 

9. Edindiği bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanabilme, 

10. Günlük hayatında karşılaştığı problemleri bilimsel düşünerek çözme becerisi 

kazanabilmektir. 

 

Kaptan’a (1999) göre, Fen eğitiminin amaçları, günlük hayat üzerindeki 

etkileri, sosyal sorunların çözümü fen ve teknolojide uzmanlaşma bilincinde olma ve 

ileri çalışmalar için fen ve teknolojiye duyulan ihtiyaç biçiminde şekillenmiştir. 

Bunlar su şekilde açıklanabilir; 1) Kişisel ihtiyaçlar, değişen zamana ve gelişen 

teknolojiye ayak uydurma ve bireylerin kendi yaşantısında teknolojik gelişmelere 

ayak uydurarak bu konuda donanıma sahip olunması, 2) Toplumsal sorunların 

çözümü için fen eğitimi almış, bilimle ilişkili toplumsal problemleri çözebilen, bu 

sorumluluğu kazanmış yurttaşlar yetiştirme, 3) Uzmanlık eğitimi bilincinin gelişmesi 

ve akademik hayata hazırlık olarak sıralanabilir. 
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 Bu çalışmada fen bilgisi dersinde yer alan güneş sistemi konusunun 12 soru 

kapsamında hafif derecede zihinsel yetersizliğe sahip bireylerde doğrudan öğretim 

yönteminin etkililiğini araştırmaktır. Araştırmanın fen bilgisi dersindeki bilgilerin 

sistematik bir biçimde öğretilmesi nedeni ile önem taşıdığı düşünülmektedir. Yapılan 

özel eğitim alanyazın çalışmalarında fen bilgisi dersinin doğrudan öğretim 

yönteminin etkililiğini ortaya çıkaracak herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

 

Bununla birlikte birçok hafif derecede öğrenme güçlüğüne sahip çocukların ilk 

öğretim döneminde fen bilgisi ile ilgili sistematik bir eğitim almadan okul 

hayatlarına devam ettirmektedir. Bu da öğrencinin bir üst kademeye yeni bilgi 

sorunlarıyla karşılaşmasına yol açmaktadır. Aynı zamanda fen eğitimi insanoğlunun 

fiziksel dünyaya açılan en hayati pencerelerinden birisidir. Yaşadığı dünyaya sadece 

nesne ve eşyaya bakan değil, aynı zamanda gören, analiz eden, sorgulayan ve sentez 

yoluyla yeni çıkarımlara gidebilen bireylerin yetiştirilmesinde fen eğitimin çok 

önemli fonksiyonu vardı. Bu gereklilik zihinsel yetersizliği olan çocuklarda daha da 

önemlidir. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar çevrelerinde ki cisimlere anlam verdiği 

sürece fen bilgisi dersini öğrenmeleri de daha zevkli hele gelecektir. 

 

Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, 1) hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip 

öğrencilere doğrudan öğretim yöntemi ile fen bilgisinin içerdiği kavramları 

öğretmede etkili olup olmadığını ortaya çıkarmaktır ve 2) bu alanda yapılan diğer 

çalışmalara ışık tutmaktır.                                                                                                                            
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BÖLÜM II: ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 

2. Araştırma Yöntemi 

 

Bu araştırmada tek denekli araştırma yöntemleri arasından yoklama evreli 

çoklu yoklama modeli kullanılmıştır.   Yoklama evreli çoklu yoklama modelinde 

(multiple probe model with probe conditions), öncelikle, tüm oturumlarda eşzamanlı 

olarak başlama verisi toplanır. Başlama düzeyi verileri kararlılık gösterdikten sonra, 

birinci denekte uygulamaya başlanır. Birinci denekte uygulamada ölçüt karşılanınca 

tüm durumlarda yoklama evresine yer verilerek, üç oturum üst üste veri toplanır. 

Birinci denekte yoklama verilerinin ölçütü karşılar durumda, diğer durumlarda ise, 

başlama düzeyi ile ilgili benzer özellikte olması beklenir. Yoklama evresinden sonra, 

ikinci durumda uygulamaya başlanır. İkinci durumda uygulamada ölçüt karşılanınca, 

tekrar tüm durumlarda yoklama evresine yer verilir. Bu kez de, birinci ve ikinci 

durumlarda yoklama verilerinin ölçütü karşılar özellikte, diğer durumlarda ise, 

başlama düzeyi ile benzer düzeyde olması beklenir. Bu işlemler tüm durumlar için 

yinelenir (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001).  

 

Bu araştırmada bu yöntemin seçilmesindeki neden bir öğretim ya da davranış 

değiştirme uygulamasının farklı denekler üzerindeki etkililiğinin araştırılması 

nedeniyle, bulguların da farklı denekler üzerinde genellenmesine olanak vermesi 

nedeniyle ve bu modelin çoklu yoklama modelinin tüm yararlarına sahip bir model 

olmasından kaynaklanmaktadır (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). Bu nedenle 

çalışmada kullanılmıştır.   

 

2.1. Çalışma Grubu  

 

Bu araştırmanın çalışma grubu Konya ilinde Özel Eğitim Merkezinde 

Öğrenim gören üç öğrenme güçlüğüne sahip öğrencileri kapsamaktadır. Çalışmaya, 

yaşları 14-15-14 ve hafif derecede zihinsel yetersizliği olan üç öğrenci (bir kız, iki 

erkek) katılmıştır. Bu öğrenciler farklı ilköğretim okullarına devam etmektedirler. 
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Deneklerin hiçbirinin doğrudan öğretim yöntemleriyle sistematik öğretim alma 

geçmişleri yoktur. 

Çalışmaya katılmak için deneklerin;  

1. Verilen sözel yönergeleri takip etme,  

2. En az 5 dakika süre ile dikkatini bir etkinliğe yöneltme,  

3. Bilgiyi hafızada tutma  

4. Ellerini ve parmaklarını kullanma,  

5. Tek ve iki basamaklı sayıları okuma,  

6. Okula düzenli olarak devam etme gibi davranışları yerine getirmeleri ölçüt 

olarak alınmıştır. 

  

Deneklerin ön koşul becerileri karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek üzere 

denekler öncelikle sınıflarda gözlenmiştir. Daha sonra bir oturum düzenlenmiş ve bu 

oturumda gerekli ön koşul beceriler uygulamacı tarafından verilen yönergelerle ve 

yapılan etkinliklerle değerlendirilmiştir. Ayrıca deneklerin öğretmenleriyle 

görüşülerek okula düzenli olarak devam edip etmedikleri sorulmuş ve düzenli devam 

eden öğrenciler çalışmaya katılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce deneklerin aileleri 

ile görüşülmüş, çalışma hakkında bilgi verilmiş ve öğrencilerin çalışmaya katılmaları 

için yazılı olarak izin alınmıştır. İzleyen bölümde deneklere ilişkin bilgi verilmiştir. 

 

Denek 1 (15 yaş), hafif derecede öğrenme güçlüğüne sahip olan bir erkek 

öğrencidir. Öğrenciye  ‘zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum 

becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim hizmetlerine sınırlı 

düzeyde ihtiyaç duymaktadır’ tanısı verilmiştir. Raporunda ayrıca bireyin 

gidebileceği özel eğitim okulu programı ‘eğitilebilir zihinsel engelliler bireysel ve 

gurup eğitimi çerçeve programı‘ olarak belirtilmiştir. 

  

Öğrenci ilköğretim ikinci kademe 7. sınıfa devam etmektedir. Öğrenci öz 

bakım becerileri, küçük kas-büyük kas becerileri ve iletişim becerilerinin tümünü 

bağımsız olarak yerine getirebilmektedir. Okuma-yazma ve temel matematik 

becerilerine sahiptir. Karışık renk ve biçimdeki nesneleri ayırabilir renk ve şekillerini 

doğru olarak söyler. Varlık gruplarını azlık çokluk büyüklük küçüklüğüne göre 
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ayırabilir. Öğrenci para kullanma, alışveriş yapma, toplumsal mekanları kullanma, 

bağımsız ulaşım gibi bazı toplumsal becerileri de bağımsız olarak yerine 

getirebilmektedir (Öğrenciyi tanımlayan raporlar EK’te sunulmuştur). 

 

Denek 2 (15 yaş), hafif derecede öğrenme güçlüğüne sahip olan bir kız 

öğrencidir. Öğrenciye  ‘zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum 

becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim hizmetlerine sınırlı 

düzeyde ihtiyaç duymaktadır’ tanısı verilmiştir. Raporunda ayrıca bireyin 

gidebileceği özel eğitim okulu programı ‘eğitilebilir zihinsel engelliler bireysel ve 

gurup eğitimi çerçeve programı ‘olarak belirtilmiştir. Öğrenci ilköğretim ikinci 

kademe 8. sınıfa devam etmektedir. Öğrenci özbakım becerileri, küçük kas-büyük 

kas becerileri ve iletişim becerilerinin tümünü bağımsız olarak yerine getirmektedir. 

Öğrenci okuma-yazma ve temel matematik becerilerine sahiptir. Öğrenci renkleri ve 

zıt kavramları bilir. Öğrenci toplumsal becerilerini yerine getirebilmektedir         

(Öğrenciyi tanımlayan raporlar EK’te sunulmuştur). 

         

Denek 3 (14 yaş), hafif derecede öğrenme güçlüğüne sahip olan bir erkek 

öğrencidir. Öğrenciye  ‘zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum 

becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim hizmetlerine sınırlı 

düzeyde ihtiyaç duymaktadır’ tanısı verilmiştir. Raporunda ayrıca bireyin 

gidebileceği özel eğitim okulu programı ‘destek eğitim birimi’ olarak belirtilmiştir. 

Öğrenci ilköğretim ikinci kademe 7. sınıfa devam etmektedir. Öğrenci öz bakım 

becerileri, küçük kas-büyük kas becerileri ve iletişim becerilerinin tümünü bağımsız 

olarak yerine getirmektedir. Öğrenci okuma-yazma ve temel matematik becerilerine 

sahiptir. Toplumsal ilişkilerde uyumludur fakat çok fazla arkadaşı yoktur. Para 

kullanma gibi becerileri yerine getirebilmektedir (Öğrenciyi tanımlayan raporlar 

EK’te sunulmuştur). 

 

Yukarda görüldüğü gibi çalışma grubunu oluşturan deneklerin özellikleri 

Konya Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından verilen raporlara göre yukarıda 

benzer özellikleri açıklanan homojenik özellikler gösterdiği için seçilmiştir. 

 

 
 

 



                                                                                                                                 
 

33 
                                                                                                                                    
 

2.2. Veri Toplama Araçları 

 

Bu araştırmada veri toplamak amacıyla birbirine denk on iki sorudan oluşmuş 

açık uçlu soru listesi oluşturulmuştur. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

hazırlanmış olan müfredat programı çerçevesinde ve hafif düzeyde öğrenme 

güçlüğüne sahip çocukların seviyesine uygun olarak, özel eğitim de öğretim görevlisi 

fen bilgisi öğretim görevlisi özel eğitim öğretmenini kapsayan bir grup tarafından 

soruların denkliği belirlenmiştir. 12 soru hazırlanmıştır ve bu sorular birbirine 

benzerlik gösteren özellikleri göz önüne alınarak üç gruba bölünmüştür. 

   

Birinci grup sorular aşağıda ki gibi hazırlanmıştır (sorular tek kelime 

cevaplardan oluşan ucu açık sorular olarak hazırlanmıştır). 

 

1. Çevresinde halkaları olan gezegenin adı nedir? 

2. Güneşe en uzak gezegenin adı nedir? 

3. Canlıların üzerinde yaşadığı gezegen hangisinin adı nedir? 

4.  En küçük gezegenin adı nedir? 

 

      İkinci grup sorular aşağıda ki gibi hazırlanmıştır (sorular tek kelime cevaplardan 

oluşan ucu açık sorular olarak hazırlanmıştır). 

 

1. En büyük gezegenin adı nedir? 

2. Dünyaya en yakın yıldızın adı nedir? 

3. Dünyanın uydusunun adı nedir? 

4. Güneşe üçüncü uzaklıktaki gezegenin adı nedir? 

 

      Üçüncü grup sorular aşağıda ki gibi hazırlanmıştır (Sorular tek kelime 

cevaplardan oluşan ucu açık sorular olarak hazırlanmıştır). 

1. Güneşe en yakın gezegenin adı nedir? 

2. Suyun bulunduğu gezegenin adı nedir? 

3. Dünyaya en yakın gezegenin adı nedir? 

4. Kızıl gezegen olarak adlandırılan gezegenin adı nedir? 
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2.3. Uygulama Süreci 

 

Araştırmanın bağımlı değişkeni hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip 

öğrencilerde fen bilgisi öğretimidir. Araştırmanın bağımsız değişkeni ise hafif 

düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip çocuklarda doğrudan öğretime dayalı yöntemle 

sunulan öğretim uygulamalarıdır. Bu çalışmada, hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne 

sahip olan üç öğrenciye doğrudan öğretim yöntemiyle fen bilgisi öğretimi 

uygulanmıştır. Bu uygulama sırasıyla aşağıdaki gibi sunulmuştur.  

 

1) İlk olarak tüm deneklerde üç gün ard arda birbiriyle eşdeğer 12 sorudan 

oluşturulan dörder  sorulu 3 grup sorudan 1 grup sorularak başlama düzeyi verisi 

toplanmıştır.  

2)  Daha sonra ilk denekte fen bilgisi dersinde güneş sistemiyle ilgili doğrudan 

öğretime başlanmıştır. Her günün sonunda yine 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 

grup sorudan 1 grup sorularak doğru cevap sayısı kaydedilmiştir. Öğrencinin 

soruya tam olarak cevap vermesi (+), yanlış veya yaklaşık cevap vermesi (-) 

olarak işaretlenmiştir. Doğru cevap düzeyi kararlılığa ulaşana kadar öğretim 

devam etmiştir. 

3) Kararlılığa ulaştıktan sonra uygulama evresine son verilmiş ve tüm deneklere 

toplu yoklama oturumları düzenlenmiştir.  

4) İkinci deneğe fen bilgisi dersinde güneş sistemiyle ilgili doğrudan öğretime 

başlanmıştır.  

5) Her günün sonunda yine 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup sorudan 1 grup 

sorularak doğru cevap sayısı kaydedilmiştir. Öğrencinin soruya tam olarak cevap 

vermesi (+), yanlış veya yaklaşık cevap vermesi (-) olarak işaretlenmiştir.  

6) Doğru cevap düzeyi kararlılığa ulaşana kadar öğretim devam etmiştir. 

Kararlılığa ulaştıktan sonra uygulama evresine son verilmiş ve tüm deneklere 

toplu yoklama oturumları düzenlenmiştir. 

 7) Üçüncü denekte fen bilgisi dersinde güneş sistemiyle ilgili doğrudan öğretime 

başlanmıştır. 
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 8) Her günün sonunda yine 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup sorudan 1 grup 

sorularak doğru cevap sayısı kaydedilmiştir. Öğrencinin soruya tam olarak cevap 

vermesi (+), yanlış veya yaklaşık cevap vermesi (-) olarak işaretlenmiştir. 

 9) Doğru cevap düzeyi kararlılığa ulaşana kadar öğretim devam etmiştir. 

Kararlılığa ulaştıktan sonra uygulama evresine son verilmiş ve tüm deneklere 

toplu yoklama oturumları düzenlenmiştir. 

 10) Deneklerin öğretim sona erdikten sonra, öğretim sırasında öğrendiklerini ne 

düzeyde koruduklarını incelemek üzere izleme oturumları düzenlenmiştir. İzleme 

oturumları öğretim sona erdikten 2, 4 ve 5 hafta sonra uygulamacı tarafından 

toplu yoklama oturumları gibi gerçekleştirilmiştir. 

  

2.3.A. Öğretim Oturumları 
 

Birinci denekte,   

Birinci oturum doğrudan öğretim kullanılarak öğretim oturumlarında, fen 

bilgisi dersinde güneş sistemi maketi yardımıyla 15 dakika anlatıldı. Birinci 

oturumun sonunda eşdeğer 1. grup sorular soruldu. Doğru cevaplar veri toplama 

tablosuna (+) olarak işaretlendi.  

 

İkinci oturumda doğrudan öğretim kullanılarak öğretim oturumlarında, fen 

bilgisi dersinde güneş sistemini anlatan film yardımıyla 15 dakika anlatıldı. İkinci 

oturumun sonunda eşdeğer 2. grup sorular soruldu. Doğru cevaplar veri toplama 

tablosuna (+) olarak işaretlendi. 

 

Üçüncü oturumda doğrudan öğretim kullanılarak öğretim oturumlarında, fen 

bilgisi dersinde güneş sistemini anlatan resim yardımıyla 15 dakika anlatıldı. Üçüncü 

oturumun sonunda eşdeğer 3. grup sorular soruldu. Doğru cevaplar veri toplama 

tablosuna (+) olarak işaretlendi.  

 

Dördüncü oturumdan itibaren doğru cevap sayısının kararlılığa ulaştığı tespit 

edildi.  İkinci oturum daha düzenlenerek 1. denekte öğretim oturumu sonlandırıldı. 
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İkinci denekte,  

Birinci oturum doğrudan öğretim kullanılarak öğretim oturumlarında, fen 

bilgisi dersinde güneş sistemi maketi yardımıyla 15 dakika anlatıldı. Birinci 

oturumun sonunda eşdeğer 1. grup sorular soruldu. Doğru cevaplar veri toplama 

tablosuna (+) olarak işaretlendi. 

  

İkinci oturumda doğrudan öğretim kullanılarak öğretim oturumlarında, fen 

bilgisi dersinde güneş sistemini anlatan film yardımıyla 15 dakika anlatıldı. İkinci 

oturumun sonunda eşdeğer 2. grup sorular soruldu. Doğru cevaplar veri toplama 

tablosuna (+) olarak işaretlendi.  

Üçüncü oturumda doğrudan öğretim kullanılarak öğretim oturumlarında, fen 

bilgisi dersinde güneş sistemini anlatan resim yardımıyla 15 dakika anlatıldı. Üçüncü 

oturumun sonunda eşdeğer 3. grup sorular soruldu. Doğru cevaplar veri toplama 

tablosuna (+) olarak işaretlendi.  

 

Dördüncü oturumdan itibaren doğru cevap sayısının kararlılığa ulaştığı tespit 

edildi. İki oturum daha düzenlenerek ikinci denekte öğretim oturumu sonlandırıldı. 

 

Üçüncü denekte,  

Birinci oturum doğrudan öğretim kullanılarak öğretim oturumlarında, fen 

bilgisi dersinde güneş sistemi maketi yardımıyla 15 dakika anlatıldı. birinci 

oturumun sonunda eşdeğer 1. grup sorular soruldu. Doğru cevaplar veri toplama 

tablosuna (+) olarak işaretlendi.  

 

İkinci oturumda. Doğrudan öğretim kullanılarak öğretim oturumlarında, fen 

bilgisi dersinde güneş sistemini anlatan film yardımıyla 15 dakika anlatıldı. İkinci 

oturumun sonunda eşdeğer 2. grup sorular soruldu. Doğru cevaplar veri toplama 

tablosuna (+) olarak işaretlendi. Üçüncü oturumda. Doğrudan öğretim kullanılarak 

öğretim oturumlarında, fen bilgisi dersinde güneş sistemini anlatan resim yardımıyla 

15 dakika anlatıldı.  
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Üçüncü oturumun sonunda eşdeğer 3. grup sorular soruldu. Doğru cevaplar veri 

toplama tablosuna (+) olarak işaretlendi. Üçüncü oturumdan itibaren doğru cevap 

sayısının kararlılığa ulaştığı tespit edildi. İki oturum daha düzenlenerek üçüncü 

denekte altı öğretim oturumu uygulanarak öğretim oturumu sonlandırıldı. 

 

2.3.B. Toplu Yoklama Oturumları  

 

Birinci toplu yoklama oturumu ilk öğrencinin öğretim oturumu tamamlandıktan 

sonra tüm öğrencilere üç oturum düzenlenir. Oturumlar birer gün arayla üç gün 

eşzamanlı olarak yapılır. Bu oturumlar öğrenciye herhangi bir şekilde konu anlatımı 

ve ipucu vermeksizin deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup 

sorudan her gün bir gurup soru sorularak mevcut bilgisi ölçülür. 

 

 Oturum 1: Deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup sorudan 

1. grup sorular soruldu. 1.Çevresinde halkaları olan gezegen hangisidir? 2. Güneşe en 

uzak gezegen hangisidir? 3. Canlıların üzerinde yaşadığı gezegen hangisidir?, 4. En 

küçük gezegen hangisidir?) Denek her bir soruyu tam olarak cevapladığında, veri 

toplama tablosuna (+) işareti koyuldu,  yanlış veya yakın cevap verdiğinde ise, veri 

toplama tablosuna (-) işareti koyulmuş  

 

Oturum 2: Deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup sorudan 

2. grup sorular soruldu  (1.En büyük gezegen nedir? 2. Dünyaya en yakın yıldız 

nedir? 3. Dünyanın uydusu nedir? 4. Güneşe üçüncü uzaklıktaki gezegen hangisidir?) 

Denek her bir soruyu tam olarak cevapladığında, veri toplama tablosuna (+) işareti 

koyuldu,  yanlış veya yakın cevap verdiğinde ise, veri toplama tablosuna (-) işareti 

koyulmuş  

 

Oturum 3: Deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup sorudan 

3. grup sorular soruldu (1.Güneşe en yakın gezegen hangisidir? 2. Suyun bulunduğu 

gezegen hangisidir? 3. Dünyaya en yakın gezegen hangisidir? 4. Kızıl gezegen olarak 

adlandırılan gezegen hangisidir?) ve yoklama oturumu sona erdirilmiştir. 
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İkinci toplu yoklama oturumu ikinci öğrencinin öğretim oturumu 

tamamlandıktan sonra tüm öğrencilere üç oturum düzenlenir. Oturumlar birer gün 

arayla üç gün eşzamanlı olarak yapılır. Bu oturumlar öğrenciye herhangi bir şekilde 

konu anlatımı ve ipucu vermeksizin deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er 

sorulu 3 grup sorudan her gün bir gurup soru sorularak mevcut bilgisi ölçülür. 

 

Oturum 1: Deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup sorudan 

2. grup sorular soruldu. (1.Çevresinde halkaları olan gezegen hangisidir? 2. Güneşe 

en uzak gezegen hangisidir? 3. Canlıların üzerinde yaşadığı gezegen hangisidir?, 4. 

En küçük gezegen hangisidir?) Denek her bir soruyu tam olarak cevapladığında, veri 

toplama tablosuna (+) işareti koyuldu,  yanlış veya yakın cevap verdiğinde ise, veri 

toplama tablosuna (-) işareti koyulmuş  

 

Oturum 2: Deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup sorudan 

2. grup  sorular soruldu  (1.En büyük gezegen nedir? 2. Dünyaya en yakın yıldız 

nedir? 3. Dünyanın uydusu nedir? 4. Güneşe üçüncü uzaklıktaki gezegen hangisidir?)  

Denek her bir soruyu tam olarak cevapladığında, veri toplama tablosuna (+) işareti 

koyuldu,  yanlış veya yakın cevap verdiğinde ise, veri toplama tablosuna (-) işareti 

koyulmuş  

Oturum 3: Deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup sorudan 

3. grup sorular soruldu. (1.Güneşe en yakın gezegen hangisidir? 2. Suyun bulunduğu 

gezegen hangisidir? 3 Dünyaya en yakın gezegen hangisidir? 4.Kızıl gezegen olarak 

adlandırılan gezegen hangisidir?). Şeklindeki sorular sorularak yoklama oturumu 

sona erdirilmiştir. 

 

Üçüncü toplu yoklama oturumu üçüncü öğrencinin öğretim oturumu 

tamamlandıktan sonra tüm öğrencilere üç oturum düzenlenir. Oturumlar birer gün 

arayla üç gün eşzamanlı olarak yapılır. Bu oturumlar öğrenciye herhangi bir şekilde 

konu anlatımı ve ipucu vermeksizin deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er 

sorulu 3 grup sorudan her gün bir gurup soru sorularak mevcut bilgisi ölçülür. 
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Oturum 1: (Deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup sorudan 

1. grup sorular soruldu. 1.Çevresinde halkaları olan gezegen hangisidir? 2. Güneşe en 

uzak gezegen hangisidir? 3. Canlıların üzerinde yaşadığı gezegen hangisidir?, 4. En 

küçük gezegen hangisidir?) Denek her bir soruyu tam olarak cevapladığında, veri 

toplama tablosuna (+) işareti koyuldu,  yanlış veya yakın cevap verdiğinde ise, veri 

toplama tablosuna (-) işareti koyulmuş  

 

Oturum 2: Deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup sorudan 

2. grup sorular soruldu  (1.En büyük gezegen nedir? 2. Dünyaya en yakın yıldız 

nedir? 3. Dünyanın uydusu nedir? 4. Güneşe üçüncü uzaklıktaki gezegen hangisidir?)  

Denek her bir soruyu tam olarak cevapladığında, veri toplama tablosuna (+) işareti 

koyuldu,  yanlış veya yakın cevap verdiğinde ise, veri toplama tablosuna (-) işareti 

koyulmuş  

 

Oturum 3: Deneğe birbirine denk 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup sorudan 

3. grup sorular soruldu( 1.Güneşe en yakın gezegen hangisidir? 2. Suyun bulunduğu 

gezegen hangisidir? 3. Dünyaya en yakın gezegen hangisidir? 4.Kızıl gezegen olarak 

adlandırılan gezegen hangisidir?) Sorularla yoklama oturumu sona erdirilmiştir. 

 

2.3.C. İzleme Oturumları 
Deneklerin öğretim sona erdikten sonra, öğretim sırasında öğrendiklerini ne 

düzeyde koruduklarını incelemek üzere izleme oturumları düzenlenmiştir. İzleme 

oturumları öğretim sona erdikten 2, 4 ve 6 hafta sonra uygulamacı tarafından toplu 

yoklama oturumları gibi gerçekleştirilmiştir. 

 
2.4. Verilerin Analizi  

Üç öğrenciye uygulanmış olan oturumların sonunda elde edilen veriler yoklama 

evreli çoklu yoklama modeline uygun olarak elde edildikten sonra bu modele göre 

düzenlenmiş olan grafik üzerinde veriler gösterilmiş ve araştırmanın amacı ışığında 

yorumlanmıştır. Öğrencilerin verdiği doğru cevap sayısına göre frekans ve yüzdesi 

gösterilecek ve yorumlanacaktır. Diğer bölümde bu araştırmadan elde edilen bulgular 

sunulmuştur. 
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BÖLÜM III: BULGULAR 

 

Bu bölümde hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip çocuklara fen bilgisi 

dersinde güneş sistemi konusunu özetleyen on iki soruyu cevaplanması istenerek 

doğrudan öğretim yönteminin etkilik ve verimliliğine ilişkin bulgulara yer 

verilmiştir.  

 

3.1. Doğrudan Öğretim Yöntemine İlişkin Bulgular 

 

Bu araştırmada, doğrudan öğretim yönteminin etkisinin yoklama evreli çoklu 

yoklama yöntemi kullanılarak elde edilen veriler bu yönteme uygun grafiklerle 

gösterilmiştir. Grafikte yoklama evreli çoklu yoklama modeli yönteminin başlama 

düzeyi, uygulama evresi ve izleme evresi belirtilmiştir. Çalışmaya katılan üç deneğe 

başlama düzeyinde hem ilk hem de ikinci başlama evresinde fen bilgisi dersine ait 

güneş sistemi konusunu özetleyen on iki soruya cevap vermeleri istenmiştir. Yine 

çalışmaya katılan üç denekte de hem ilk hem de ikinci uygulama döneminde de fen 

bilgisi dersine ait güneş sistemi konusu doğrudan öğretim yöntemiyle anlatılmıştır ve 

her uygulama evresinin sonunda sistemi konusunu özetleyen on iki soruya cevap 

vermeleri istenmiştir. Grafikler incelendiğinde her üç deneğinde başlama düzeyleri 

verileri ölçütü karşılar düzeyde bir performans sergilemediklerini göstermektedir.  

Uygulama evrelerinde ise güneş sistemi konusunun öğretimi tamamlandıktan sonra 

öğrencilerin on iki soruya cevap vermeleri istenmiştir. Verilerde ölçütü karşılar 

düzeyde bir yükselme olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, üç denek içinde doğrudan 

öğretimin etkili olduğu görülmektedir.   

 

3.1.A. Birinci Denekte Doğrudan Öğretimin Etkililikleri 

 

Birinci deneğe ilk başlama düzeyi evresinde üç oturum düzenlenmiş ve 

başlama düzeyi evresinde fen bilgisi dersinde güneş sistemi konusunu özetleyen 12 

sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup soru sırasıyla sorulmuştur. Birinci denek ilk 

başlama düzeyinde, birinci oturumda %0, ikinci oturumda %0, üçüncü oturumda %0 

doğru cevap yüzdesiyle soruları cevaplamıştı. Başlama düzeyi sonrasında 
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gerçekleştirilen öğretim oturumunda birinci deneğe doğrudan öğretim yöntemi 

kullanılarak üst üste altı oturum düzenlenmiştir ve hedef öğrenme düzeyinde hızlı bir 

artış olduğu görülmüştür. İlk uygulama evresindeki ilk oturumda %25, ikinci 

oturumda %50, üçüncü oturumda ise %75, dördüncü oturumda %75, beşinci 

oturumda %100, altıncı oturumda %100’ lük doğru cevap yüzdesiyle doğru cevap 

yüzdesinin kararlılığa ulaştığı izlenmiştir. Daha sonra öğretim oturumuna son 

verilmiştir. Tüm öğrencilere toplu yoklama evresi uygulanmıştır. Toplu yoklama 

evresinde 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup soru sırasıyla sorulmuştur. Birinci 

denek toplu yoklama evresinde birinci oturumda % 100, ikinci oturumda %100, 

üçüncü oturumda %100 doğru cevap yüzdesiyle soruları cevaplamıştır. İkinci deneğe 

ilk uygulama uygulandıktan sonra tüm deneklere toplu yoklama evresi 

uygulanmıştır. Birinci denek toplu yoklama evresinde birinci oturumda %100, ikinci 

oturumda %100, üçüncü oturumda %100 doğru cevap yüzdesiyle soruları 

cevaplamıştır. Üçüncü deneğe ilk uygulama uygulandıktan sonra tüm deneklere toplu 

yoklama evresi uygulanmıştır. 1.denek toplu yoklama evresinde birinci oturumda 

%100, ikinci oturumda %100, üçüncü oturumda %100 doğru cevap yüzdesiyle 

soruları cevaplamıştır. öğretilen bilgilerin devamlılığının korunduğunu gözlemek için 

2.4.6. haftalarda izleme oturumları düzenlenmiş, ve birinci denek izleme evresinde 

birinci oturumda %100, ikinci oturumda %100, üçüncü oturumda %100 doğru cevap 

yüzdesiyle soruları cevaplamıştır. 
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Şekil 1.1: Denek 1’in  Oturumlarda Verdiği Doğru Cevap Yüzdesi  
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(Günler) 

 

 3.1.B. İkinci Denekte Doğrudan Öğretimin Etkilikleri  

 

İkinci deneğe ilk başlama düzeyi evresinde 3 oturum düzenlenmiş ve başlama 

düzeyi evresinde fen bilgisi dersinde güneş sistemi konusunu özetleyen 12 sorudan 

oluşan 4 er sorulu 3 grup soru sırasıyla sorulmuştur. İkinci denek ilk başlama 

düzeyinde, birinci oturumda %0, ikinci oturumda %0, üçüncü oturumda %0 doğru 

cevap yüzdesiyle soruları cevaplamıştı. Birinci deneğe uygulama evresi yapıldıktan 

sonra tüm öğrencilere toplu yoklama evresi uygulanmıştır. Toplu yoklama evresinde 

12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup soru sırasıyla sorulmuştur. İkinci denek toplu 

yoklama evresinde birinci oturumda %0, ikinci oturumda %0, üçüncü oturumda %0 

doğru cevap yüzdesiyle soruları cevaplamıştır. Toplu yoklama evresi sonrasında 

gerçekleştirilen öğretim oturumunda ikinci deneğe doğrudan öğretim yöntemi 

kullanılarak üst üste altı oturum düzenlenmiştir ve hedef öğrenme düzeyinde hızlı bir 

artış olduğu görülmüştür. İlk uygulama evresindeki ilk oturumda %25, ikinci 

oturumda %50, üçüncü oturumda ise %50, dördüncü oturumda %75, beşinci 

oturumda %100, altıncı oturumda %100’ lük doğru cevap yüzdesiyle doğru cevap 

yüzdesinin kararlılığa ulaştığı izlenmiştir. Daha sonra öğretim oturumuna son 
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verilmiştir. Tüm öğrencilere toplu yoklama evresi uygulanmıştır. Toplu yoklama 

evresinde 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup soru sırasıyla sorulmuştur.  İkinci 

denek toplu yoklama evresinde birinci oturumda %100, ikinci oturumda %100, 

üçüncü oturumda %100 doğru cevap yüzdesiyle soruları cevaplamıştır. Üçüncü 

deneğe ilk uygulama evresi uygulandıktan sonra tüm deneklere toplu yoklama evresi 

uygulanmıştır. İkinci denek toplu yoklama evresinde birinci oturumda %100, ikinci 

oturumda %100, üçüncü oturumda %100 doğru cevap yüzdesiyle soruları 

cevaplamıştır. öğretilen bilgilerin devamlılığının korunduğunu gözlemek için 2.4.6. 

haftalarda izleme oturumları düzenlenmiş ve ikinci denek izleme evresinde birinci 

oturumda %100, ikinci oturumda %100, üçüncü oturumda %100 doğru cevap 

yüzdesiyle soruları cevaplamıştır. 

 

Şekil 1.2: Denek 2’nin Oturumlarda Verdiği Doğru Cevap Yüzdesi 
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 3.1.C. Üçüncü Denekte Doğrudan Öğretimin Etkilikleri 

 

Üçüncü deneğe ilk başlama düzeyi evresinde 3 oturum düzenlenmiş ve başlama 

düzeyi evresinde fen bilgisi dersinde güneş sistemi konusunu özetleyen 12 sorudan 

oluşan 4 er sorulu 3 grup soru sırasıyla sorulmuştur. Üçüncü denek ilk başlama 

düzeyinde, birinci oturumda %0, ikinci oturumda %0, üçüncü oturumda %0 doğru 

cevap yüzdesiyle soruları cevaplamıştır. Birinci deneğe uygulama evresi yapıldıktan 

sonra tüm öğrencilere toplu yoklama evresi uygulanmıştır. Toplu yoklama evresinde 

12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup soru sırasıyla sorulmuştur. Üçüncü denek toplu 

yoklama evresinde birinci oturumda %0, ikinci oturumda %0, üçüncü oturumda %0 

doğru cevap yüzdesiyle soruları cevaplamıştır. Daha sonra ikinci deneğe uygulama 

evresi yapıldıktan sonra tüm öğrencilere toplu yoklama evresi uygulanmıştır. Toplu 

yoklama evresinde 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup soru sırasıyla sorulmuştur. 

Üçüncü denek toplu yoklama evresinde birinci oturumda %0 ikinci oturumda %0, 

üçüncü oturumda %0 doğru cevap yüzdesiyle soruları cevaplamıştır. Toplu yoklama 

evresi sonrasında gerçekleştirilen öğretim oturumunda üçüncü deneğe doğrudan 

öğretim yöntemi kullanılarak üst üste beş oturum düzenlenmiştir ve hedef öğrenme 

düzeyinde hızlı bir artış olduğu görülmüştür. İlk uygulama evresindeki ilk oturumda 

%25, ikinci oturumda %50, üçüncü oturumda ise %75, dördüncü oturumda %100, 

beşinci oturumda %100 doğru cevap yüzdesiyle doğru cevap yüzdesinin kararlılığa 

ulaştığı izlenmiştir. Bu nedenle altıncı oturum yapılmamış ve öğretim oturumuna son 

verilmiştir. Tüm öğrencilere toplu yoklama evresi uygulanmıştır. Toplu yoklama 

evresinde 12 sorudan oluşan 4 er sorulu 3 grup soru sırasıyla sorulmuştur. Üçüncü 

denek toplu yoklama evresinde birinci oturumda %100, ikinci oturumda %100, 

üçüncü oturumda %100 doğru cevap yüzdesiyle soruları cevaplamıştır. Öğretilen 

bilgilerin devamlılığının korunduğunu gözlemek için 2.4.6. haftalarda izleme 

oturumları düzenlenmiş, ve üçüncü denek izleme evresinde birinci oturumda %75, 

ikinci oturumda %100, üçüncü oturumda %100 doğru cevap yüzdesiyle soruları 

cevaplamıştır 
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Şekil 1.3: Denek 3’ün Oturumlarda Verdiği Doğru Cevap Yüzdesi 
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BÖLÜM IV: TARTIŞMA 

 

Bu araştırmada, hafif düzeyde öğrenme güçlüğü belirlenmiş üç öğrenciye,  fen 

bilgisi dersinde güneş sistemi konusunu özetleyen 12 soru sorulmuş ve kendilerinden 

istenilen doğru cevapların kazanılması ve konunun kavranılması için doğrudan 

öğretim yöntemi uygulanmıştır. Yöntemin etkililiğini ve verimliliğini 

değerlendirebilmek için tek denekli araştırma yöntemleri içerisinden yoklama evreli 

çoklu yoklama modeli yöntemi kullanılmıştır.  

 

Araştırmada öğretilmesi hedeflenen konu, ilköğretim 2. kademe de öğretilen 

dünyamızı ve güneş sistemimizi daha iyi öğrenebilmesi için gerekli olan bir konudur. 

Bu araştırmada, doğrudan öğretim yöntemiyle hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne 

sahip öğrencilere fen bilgisi dersinde güneş sistemi konusu öğretiminin etkili olup 

olmadığı; bu becerinin öğretim sona erdikten iki, dört ve altı hafta sonra korunup 

korunmadığı araştırıldı. Öğretimin farklı zamanlarda farklı materyallerle 

genellenebilirliğinin sağlanıp sağlanmadığı da ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

 

Doğrudan öğretim yöntemiyle yapılan öğretim sonunda fen bilgisi dersinde 

güneş sistemi konusu ile ilgili elde edilen veriler başlama düzeyi ile 

karşılaştırıldığında başarı elde edildiği gözlenmiştir. Dolayısıyla, doğrudan öğretimin 

fen bilgisi dersinde güneş sistemi konusunun öğretiminde her üç denekte yüzde yüz 

düzeyine ulaşılarak etkili olduğu söylenebilir. Fen bilgisi dersinde güneş sistemi 

konusunun istenilen öğretim düzeyine ulaşmak için gerçekleştirilen oturum sayısı ve 

süresi denekler arasında farklılık göstermektedir. Bu çalışmada öğretim düzeyine 

ulaşılana kadar gerçekleşen en az oturum denek 3 ile (5 oturum), en fazla oturum ise 

denek 1 ve denek 2 ile (6 oturum) gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen oturumlar tüm 

öğrencilere eş zamanlı süreler ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Elde edilen veriler incelendiğinde (bakınız grafik 1, 2, 3), öğretime 

başlandıktan sonra denek bir ve denek iki grafiklerinde doğru cevap sayısında ılımlı 

bir yükselme gözlenirken denek üçte ani ve sürekli bir artış elde edilmiştir. Denek 
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1’in ilk çalışılan denek olması nedeniyle öğrenci sorularla ilk defa karşılaşmış bu 

nedenle de doğru cevap sayısında ılımlı bir yükseliş gözlenmiştir. Ancak öğrenciye 

daha sonra uygulanmış olan toplu oturumlar aracılığıyla doğru cevap sayısının daha 

kararlı olduğu tespit edilmiştir.  

 

Denek 2’nin çalışılan ikinci denek olması nedeniyle öğrenci öğretimden daha 

önce toplu yoklama oturumlarında soruları görmüştür. Bunun öğrencinin soruları 

cevaplamasında olumlu yönde etkisi olmuştur. Öğrencinin daha sonra iki defa 

yoklama oturumuna katılması ile izleme evresinde öğrenilenlerin kazanılmış 

olduğunu göstermiştir.  

 

Denek 3’ün çalışılan üçüncü denek olması nedeniyle soruları önceki toplu 

oturumlarda görmüş olması öğrenciye olumlu yönde etkisi olmuş, bu nedenle de 

doğru cevap sayısında grafikte hızlı bir artış gözlenmiştir ve kararlılığa ulaşması 

nedeniyle uygulama evresi beş oturumda sonlandırılmıştır. Buna karşın toplu 

yoklama oturumlarında denek 3‘ün yaptığı hatalara ilişkin herhangi bir dönüt 

verilmemesinin öğretim başladıktan sonra yoklama oturumlarında aynı hataları 

sürdürmesine neden olduğu düşünülmüştür.  

 

Deneklerin eğitim düzeylerinin ve yaşlarının birbirine benzer özellikler 

taşımaları nedeniyle performanslarının da benzer olması doğaldır. Çalışmanın amacı 

da benzer özellikteki öğrenciler üzerinde doğrudan öğretimin etkililiğini 

araştırmaktır.  

 

Araştırmadan elde edilen bulgular, fen bilgisi dersinde güneş sistemi 

konusunun öğretiminde tüm denekler için doğrudan öğretimin etkili olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla, bu bulgu doğrudan öğretimin akademik becerilerin 

öğretiminde etkililiğini inceleyen ve daha önce tamamlanmış olan çalışmalarla da 

(Batu, 2006; Carnine, Silbert ve Kameeui, 2004; Ekergil, 2000; Kelly, Gersten ve 

Carnine, 1990; Haris, 1973; Gürsel, 1993; Kırcaali İftar, Birkan ve Uysal 1998; 

Meyer, 1984; Moore ve Carnine, 1989; Raymond, 2004; Varol, 1992) 

desteklenmektedir. Deneklerin hepsinde ‘yoklama evreli çoklu yoklama modeli’ 
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kullanılmış ve hedef öğrenme düzeyi uygulama evresinde hızlı bir artış olduğu 

görülmüştür. Bu bulguya dayanarak doğrudan öğretimin fen bilgisi dersinde güneş 

sistemi konusunun öğretiminde etkili olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Elde edilen bulgular, hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere 

kavramların öğretiminde doğrudan öğretimin etkililiğini inceleyen araştırma 

bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. Kelly, Gersten ve Carnine (1990), öğrenme 

güçlüğüne sahip öğrenciler üzerinde uzun-kısa, kalın-ince kavram öğretimleri ile 

ilgili çalışmalarında etkili olduğunu araştırmışlardır. Bulgular, doğrudan öğretimin 

öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerde etkililiğini ortaya koymaktadır.  

 

Doğrudan öğretim kullanılarak yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle 

ilköğretim ve lise dönemindeki zihinsel yetersizlik gösteren veya risk altındaki 

çocuklara daha çok okuma-yazma, matematik ve fen bilgisi gibi derslerin 

öğretiminde kullanıldığı görülmektedir. Yapılan sınırlı sayıdaki araştırmalar özellikle 

doğrudan öğretim ile düzenlenen yazma programlarının, genel eğitimindeki 

öğrenciler, yüksek risk grubunda yer alan öğrencilere öğrenme güçlükleri veya 

davranış bozuklukları bulunan öğrenciler ve üstün zekalı öğrenciler için etkili 

olduğunu göstermektedir (Carnine, 2004). İşlevsel akademik beceriler arasında yer 

alan ve doğrudan öğretim kullanılarak kazandırılmaya çalışılan okuma becerilerine 

yönelik yapılan ilk çalışmalar, Follow Trough Project çalışmasına dayanmaktadır. Bu 

çalışmanın bir bölümünde Meyer (1984), İzleme Projesi’nin uzun vadeli etkilerini 

incelemiş, bunun için Doğrudan Öğretim İzleme Projesi öğrencilerinin dokuzuncu 

sınıf okuma performansı ile İzleme Projesi’nde yer almayan öğrencilerden oluşan 

benzer bir grubun okuma performansını karşılaştırmıştır. Araştırmada elde edilen 

bulguların, doğrudan öğretimin yapıldığı Doğrudan Öğretim İzleme Projesi Modeline 

katılan öğrenciler lehine olduğu görülmüştür. 

 

Birçok araştırmaya göre doğrudan öğretim, matematiksel kavramları 

öğrenmekte güçlüğü olan öğrencilere uygulanabilecek en etkili yöntemdir. Öğrenme 

güçlüğü olan ve normal bir lise matematik sınıfı öğrencilerinin katıldığı bir 

çalışmada, Kelly, Gersten ve Carnine (1990), doğrudan öğretim ile öğrenim gören 
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öğrencileri aynı malzemelerle ancak temel öğretim yöntemleriyle öğrenim gören 

öğrencilere oranla %10 daha başarılı sonuçlar sağladığı ve doğrudan öğretimin daha 

etkili olduğunu bulmuşlardır. 

 

Kelly, Gersten ve Carnine (1990), doğrudan öğretimi normal gelişim gösteren 

lise öğrencilerine kesirler, yüzdelikler, oranlar, çok boyutlu-karmaşık-kısmi kelime 

problemleri ve daha yüksek bilişsel yetenek gerektiren alanlarda uygulamıştır. Bu 

çalışmada öğrencilerin %86’sı diğer akranlarına göre daha yüksek bir düzeye 

ulaşmışlardır. 

 

Varol (1992) zihin engelli çocuklara kırmızı,  sarı, büyük, üçgen, uzun bir tane, 

iki tane ve kalın kavramlarının kazandırılmasında açık anlatım yöntemiyle (doğrudan 

öğretim) sunulan bireyselleştirilmiş kavram öğretim materyalinin etkililiğini 

belirlemeye yönelik çalışmasında geleneksel yöntemle açık anlatım yönteminin 

(doğrudan öğretim) etkinliklerini tek denekli araştırma modellerinden dönüşümlü 

uygulamalar modeli kullanarak karşılaştırmıştır. Araştırmaya Anadolu Üniversitesi, 

Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler Eğitim ve Araştırma Birimi’nde, 1989-1990 

yılında birebir eğitim çalışmalarına devam eden altı denek katılmıştır.  Araştırmaya 

katılan altı denekte de açık anlatım yöntemi ile sunulan bireyselleştirilmiş kavram 

öğretim materyali etkili bulunmuştur. Geleneksel yöntemle sunulan kavram öğretim 

materyalinin her bir kavramın öğretiminde etkili olmadığı geleneksel yöntemle 

sunulan kırmızı, sarı, daire, üçgen, uzun, bir tane, iki tane, kalın kavramlarının 

öğretimi sonucunda, hiçbir öğrencide bu kavramların alt amaçlarının 

gerçekleşmediği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca açık anlatım (doğrudan öğretim) 

yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş kavram öğretim materyali ile yapılan öğretim 

sonucunda alt amaçlarda meydana gelen değişikliklerin bir hafta ile üç buçuk aylık 

bir aradan sonra da devam ettiği görülmüştür. 

 

Gürsel (1993) zihin engelli çocuklara sayı kavramını öğretmede doğrudan 

öğretim yönteminin bir uyarlaması olan basamaklandırılmış öğretim yöntemi ile 

geleneksel öğretim yönteminin etkililiğini karşılaştırmıştır. Araştırma, tek denekli 

araştırma modellerinden dönüşümlü uygulamalar modeline göre desenlenmiştir. 
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Araştırma denekleri, 1991-1992 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Zihinsel 

Engelliler Eğitim ve Araştırma Birimi’nde grup eğitimine devam eden altı 

öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada doğal sayı öğretimine, üç öğrenci ile 

‘Basamaklandırılmış Yöntemle Sunulan Bireyselleştirilmiş Sayı Öğretim Materyali’ 

ile başlarken diğer üç öğrenciyle ‘Geleneksel Yöntemle Sunulan Sayı Öğretim 

Materyali’ ile başlanmış ve izleyen sayının öğretiminde materyaller değiştirilerek 

sunulmuştur. Bu araştırmada, sayı kavramının öğretiminde basamaklandırılmış 

öğretim yönteminin daha etkili olduğu bulunmuştur. 

 

İftar  (1998) zihin engelli çocuklara doğrudan öğretim yöntemiyle renk ve şekil 

kavramlarını öğretmede dilin doğal kullanım ile dilin yapılandırılmış kullanımının 

etkililiklerini tek denekli araştırma modellerinden dönüşümlü uygulama modeli ile 

karşılaştırmışlardır. Araştırmaya bir okul öğrencisi eğitim programında bireysel 

eğitim almakta olan sekiz zihin özürlü çocuk katılmıştır. Araştırma iki basamak 

halinde gerçekleştirilmiştir. Her aşamada, akademik beceri niteliğinde bir bağımlı 

değişken ve bağımlı değişken üzerinde etkililikleri karşılaştırılan iki yöntem yer 

almıştır. Araştırmanın her aşamasında dört denek yer almıştır. Araştırma bulguları, 

zihin engelli çocuklara renk ve şekil kavramlarının öğretiminde yapılandırılmış dil 

kullanımının gerekli olmadığını, bazı zihin engelli çocuklarda doğal dil kullanımını 

daha etkili olduğunu göstermiştir.   

 

Doğrudan öğretim yönteminin kullanıldığı araştırmada deneklerin beşi her iki 

yöntemle de ölçüte ulaşmışlardır. Ancak, doğal dille gerçekleştirilen öğretim, 

yapılandırılmış dille gerçekleştirilen öğretime kıyasla daha kısa sürede 

tamamlanmıştır. Deneklerden bir tanesi ise, her iki yöntemle de ölçüte ulaşamamıştır. 

 

Ekergil (2000) zihin engelli çocuklara zıtlık kavramlarını öğretmede doğal dille 

uygulanan doğrudan öğretim yönteminin etkililiğini belirlemeye yönelik 

çalışmasında yaşları 7,10 ve 12 olan üç erkek öğrenci ile çalışmıştır. Araştırmanın 

bağımlı değişkenlerini uzun-kısa, büyük-küçük kavramları, bağımsız değişkenini ise, 

doğal dille uygulanan doğrudan öğretim oluşturmuştur. Araştırma bulguları, doğal 

dilin kullanıldığı doğrudan öğretim ile yapılan uzun-kısa, büyük-küçük kavramları 
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öğretiminin üç denekte de etkili olduğunu göstermiştir. Uygulama ve yoklama 

evreleri tamamlandıktan üç ay sonra birer hafta aralıklarla üç defa öğrenilen 

kavramların ne düzeyde korunduğunu belirlemek amacıyla yapılan izleme 

oturumlarında da deneklerin öğrendikleri kavramları korudukları gözlenmiştir.  

 

Batu (2006) down sendromlu okul öncesi çocuklarına doğrudan öğretimle 

sebze isimlerinin öğretimine yönelik küçük grup çalışmasının etkinliğinin ve 

çocukların öğrendikleri beceriyi farklı koşullara genellemelerin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini incelemiştir. Ayrıca bu araştırmayla, doğrudan öğretim ile ilgili 

kaynakların, deneklerden toplanan farklı koşullardaki (ortam, uygulamacı ve araç) 

genelleme verileriyle genişletilmesi planlanmıştır. Araştırmanın deneklerini Anadolu 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler Eğitim ve Araştırma Birimi’ne 

devam eden üç down sendromlu okul öncesi düzeydeki öğrenci oluşturmuştur. 

Deneklerin üçü de iki yıldır grup eğitimi almaktadırlar ve grup etkinliklerinde bir 

yetişkinin denetiminde yer alabilmektedirler. Davranışlar arası çoklu yoklama modeli 

kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada kalıcılık ve ortamlar, uygulamacılar, araçlar, 

araçlar arası genelleme veriler de toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrudan 

öğretimin down sendromlu çocuklara sebze isimlerinin öğretiminde etki olduğunu ve 

deneklerin öğrendikleri becerileri, uygulamalarda ölçüt karşılandıktan dört ve beş 

hafta sonra yapılan izleme oturumlarında da sürdürdüklerini ortaya koymuştur. 

Bunların yanı sıra, deneklerin öğrendikleri beceriyi farklı koşullarda da 

genelleyebildikleri görülmüştür (Harris, 1973). Bu araştırmada, yaşları 15-16 

arasında değişen hafif derecede zihin yetersizliğine sahip öğrencilere fen bilgisi 

dersinde güneş sistemi konusunun doğrudan öğretim yönteminin etkili olduğunu 

yukarıda sunulan araştırma bulgularını desteklemektedir. 

 

Araştırmanın birinci bulgusu doğrudan öğretim ile yapılan araştırmalar da 

görüldüğü gibi karmaşık ve dönüşümsel bilgi alan öğrencilere oranla, doğrudan 

öğretim kullanılarak öğretim sunulan öğrencilerde daha iyi sonuçlar elde edildiği 

belirtilmiştir. Doğrudan öğretimin etkililiği, yapılan araştırmaların sonuçları ile bu 

araştırmanın sonucu paralellik göstermektedir. Ayrıca araştırmaların ortaya çıkardığı 

diğer sonuç ise fen bilgisi gibi bilgi öğretiminde doğrudan öğretimin hafif derecede 
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öğrenme güçlüğüne sahip çocukların eğitiminde etkili bir yöntem olduğunu ortaya 

koymuştur. 

 

Araştırmanın diğer bulgusu; hafif düzeyde de öğrenme güçlüğüne sahip 

öğrencilere doğrudan öğretim yöntemi kullanılarak fen bilgisi dersinde güneş sistemi 

konusu öğretildiğinde, edinilmiş bilgilerin öğretim sona erdikten sonra da 

korunduğunu göstermektedir. Elde edilen veriler incelendiğinde kazanılan bilgiler, 

öğretim sona erdikten sonraki iki, dört altı hafta sonra üç denekten ikisinde(denek 

bir, denek iki) %100 düzeyinde korunduğu fakat diğer denekte(denek üç) bu düzeyin 

%75 olduğu görülmektedir. Denek üçün uygulama evresinde diğer deneklere göre 

daha hızlı bir artış gözlenmesine karşı izleme evresinde bu durumu koruyamamıştır. 

Bu durum araştırma için bir sınırlılık olarak düşünülebilir. Üçüncü deneğe 

uygulamanın sonuncu olarak yapılması ve ilk iki toplu yoklama evresinde var olan 

yanlışların devam ettiği düşünülmüş ve uygulama evresinden sonra yapılan son toplu 

yoklama evresinin de bu yanlışları gidermediği gözlenmiştir.  

   

Araştırmanın diğer bulgusu öğrenciler arasında uygulama evresinin farklı 

sıralarda olmasının öğrenciler arasında ortaya çıkardığı olumlu ve olumsuz sonuçtur. 

Üçüncü denek birinci deneğe göre sorularla uygulama evresinden önce karşılaşması 

üçüncü deneğin sorulara daha hızlı doğru cevap vermesini sağlamıştır. Böylece 

birinci denek doğru cevap sayısında kararlılığa altıncı oturumda, üçüncü denek 

beşinci oturumda kararlılığa ulaşmıştır. Başka bir anlatımla birinci denek ikinci ve 

üçüncü oturumda %50 seviyesinde sabit kalırken ikinci denek üçüncü ve dördüncü 

oturumda %75 seviyesinde sabit kalmıştır. Bu durum bize birinci ve ikinci denek 

arasında da aynı durumun ortaya çıktığını göstermektedir.  

 

Bu sıranın farklı olmasının getirdiği diğer bir sonuç ise birinci deneğin vermiş 

olduğu doğru cevaplar daha sonra uygulanan toplu yoklama evreleri ile kalıcılığı 

sağlanmıştır bu kararlılık kendisini izleme evrelerinde de %100 doğru cevaplar ile 

kararlılığa ulaştığını göstermiştir. Ancak üçüncü deneğin uygulamasından sonra 

sadece bir toplu yoklama evresi olması nedeni ile öğrenilen sorularla öğrenci birinci 
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ya da ikinci denek pekiştirme olanağı olmaması nedeni ile, üçüncü deneğin öğrenmiş 

olduğu sorular izleme evresinde  %75 cevap yüzdesinde kalmıştır.  

  

Bu araştırma ve daha önceki araştırmalar göz önünde bulundurularak 

araştırmadan bazı sonuçlar çıkarılabilir. Birinci araştırmanın fen bilgisi gibi 

akademik beceriler gerektiren derslerde kolay uygulanabilir bir yöntem olmasıdır 

(Kelly, 1990). Çalışma öncesinde deneklerin ve uygulamacının deneyimleri 

olmamasına rağmen, uygulama güvenirliliği (bağımsız değişken güvenirliliği) 

verilerinin tüm oturumlarda yüksek olması ve tüm öğrencilerde çok kısa sürede 

ölçüte ulaşılmış olması bu sonucu desteklemektedir. Bu bulguların, doğruda 

öğretimin fen bilgisi gibi akademik beceri gerektiren derslerde kolayca uygulanabilir 

olduğunu göstermektedir. Çalışmamızın sınırlılığı ise; çalışmaya katılan denekler 

bazı ifade edici dil becerilerine sahiptir. Ancak çalışma istenilen bilgiyi sorularla 

cevaplanması ile sınırlı tutulmuştur, ifade etme davranışı hedeflenmemiştir. 

Deneklerin öğrendiği bilgilerin isimlerini soruları ve materyalleri gördüğünde 

cevaplayabiliyor fakat farklı türden sorularla karşılaştığında vermiş olduğu tepki 

araştırılmaması nedeni ile hedeflenmeyen bilgi araştırılmadığı için araştırma süreci 

ile desteklenememektedir. 

 

  

Her üç deneğinde geçmiş dosyaları incelendiğinde fen bilgisi dersinin herhangi 

bir konusunda mevcut çalışmadaki başarı düzeyine ulaşılamadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca elde edilen başarı düzeyi ile öğrencilerin fen bilgisi dersine olan tutum ve 

davranışlarında belirgin derecede düzelme olduğu ortaya çıkarılmıştır.  
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BÖLÜM V: SONUÇ ve ÖNERİLER 

5.1. Sonuç 

 

Bu çalışmada doğrudan öğretim yönteminin hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne 

sahip öğrencilere fen bilgisi dersinin öğretiminde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Deneklerin öğretimi yapılan fen bilgisi dersinde güneş sistemi konusunun öğretim 

sona erdikten iki, dört ve altı hafta sonra koruyabildiği tespit edilmiştir. Tüm 

deneklerin öğretimi aynı ortam eş zamanlı gerçekleştirildiğinden bir genelleme 

yapmaya da olanak sağlamıştır. 

 

Öğrencilerde öğretimin uygulama sırası ile öğrencilerin başarıları arasında 

anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Bu durumda ilk uygulamanın gerçekleştiği birinci ve 

ikinci denekte uygulama evresinde elde edilen başarının izleme oturumlarında da 

kararlılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre ayrıca hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip 

öğrencilerin geçmiş okul deneyimlerinde fen bilgisi dersinde başarılı olmadığı, 

bunun nedeninin de öğrencilerin sahip olduğu öğrenme güçlüğü göz önüne alınarak 

bireysel bir öğretim yöntemi kullanılmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilere fen 

bilgisinin öneminin öğretmenler tarafından yeterince anlatılması ve öğrencinin 

mümkün olduğu kadar görsel materyallerle somutlaştırılması gerektiği sonucuna 

varılmıştır.  

 

5.2. Öneriler 

 

1. Araştırmada elde edilen bulgular doğrudan öğretim yönteminin etkili bir 

yöntem olduğunu ve uygulamasının da kolay bir yöntem olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu nedenle özel eğitim öğretmenlerine ve fen bilgisi öğretmenlerine doğrudan 

öğretim yönteminin kullanımı önerilebilir.  

2. Basamak basamak öğretilebilecek becerilerde (akademik ve günlük yaşam 

becerileri gibi) sınırları belirlenmiş ve tanımlanmış bilgilerde, kavram öğretiminde 
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hafif derecede öğrenme güçlüne sahip öğrencilerde doğrudan öğretim yöntemi 

kullanılması önerilebilir.  

3. Fen bilgisi öğretiminde belirlenen hedefe ulaşabilmek, çocukların zihinsel 

becerilerini geliştirebilmek ve yaşadığı dünyayı daha iyi anlayabilmeleri için fen 

bilgisi öğretimine önem verilmelidir. 

 

5.3. İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

 

Fen bilgisi dersinin diğer konularında ve fen bilgisi dersi dışında diğer 

derslerde de doğrudan öğretim yöntemi uygulanarak bu yöntemin hafif düzeyde 

öğrenme güçlüğüne sahip çocukların eğitiminde etkili olup olmadığı araştırılabilir. 

Doğrudan öğretim yöntemi ile diğer öğretim yöntemleri karşılaştırılarak etkililiği 

araştırılabilir.  
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EKLER 

 

EK-1: Fen Bilgisi Dersininin Öğrencilere Sağlayacağı Katkılar 

 

Temizyürek (2003)’e göre, İlk ögretim Programına Fen Bilgisi derslerinin 

konulmasının öğrencilerde kazandıracağı davranışlar ve amaçlar aşağıdaki gibi 

sıralamıştır: 

1) Bilimsel bilgileri bilme ve anlama; 

a. Bir alana özgü olgu kavram, ilke, kuram ve yasaları bilme ve anlama, 

b.Fen bilimlerinin tarihçesini ve felsefesini bilme ve anlama. 

 

2) Bilimsel süreçleri kullanarak araştırmak ve keşfetmek; 

a. Gözleme ve betimleme, 

b. Sınıflama ve düzenleme, 

c. Ölçme ve tablolama, 

d.  İletişim kurma, 

e.  Kestirme ve yordama, 

f.Hipotez kurma, 

g. Hipotezleri yoklama, 

h.Değişkenleri belirleme ve kontrol etme, 

ı. Verileri yorumlama, 

j. Basit araçlar ve modeller yapma, 

k.  Psikomotor becerileri kullanma, 

l. Bilişsel becerileri kullanma. 

 

3) Hayal etme ve yaratma; 

a. Zihinsel hayalleri yaratma, 

b. Hayal edilen şeyleri görebilme, 

c.  Eşyaları ve fikirleri yeni düzene koyma, 

d. Problem ve bilmece çözme, 

e.  Bir şeyi yapar gibi davranma, 
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f. Alışık olmadığımız düşünceler üretme, 

4) Duygulanma ve değer verme; 

a. Fen bilimlerine, okula, öğretmenlerine ve kendine ilişkin olumlu tutumlar 

geliştirme, 

b. İnsan heyecanlarına, duygularına karsı duyarlı ve saygılı olma, 

c. Kişisel duygularını yapıcı olarak ortaya koyma, 

d. Kişisel değerlere, toplumsal sorunlara ve çevre sorunlarına karsı kararlı olma, 

duyarlı olma. 

 

5) Kullanma ve uygulama; 

a. Bilimsel kavramları günlük yasamda kullanma, 

b. Öğrenilen bilimsel kavram ve becerileri teknolojik problemlere uygulama, 

c. Ev araçlarının yapımında ve çalışma ilkelerine uygulanan bilimsel ve 

teknolojik özellikleri anlama, 

d. Günlük sorunların çözümünde bilimsel süreçleri kullanma, 

e.  Bilimsel gelişmeler ışığında basın-yayın raporlarını anlama ve değerlendirme, 

f. Sağlık, beslenme ve yasam biçimi konularında söylentiler yerine, bilimsel 

yaklaşım ve bilgileri kullanma, 

g. Fen bilimleri ile diğer bilimlerin bağlantısını kurma ve ortak kullanımdan 

yararlar sağlama. 

Genel olarak değerlendirecek olursak; hızla gelişen dünyaya ayak uydurabilen 

toplumu oluşturabilmek için, bireyleri en azından gelişmelere ayak uydurarak 

gereksinimlerini karşılayabilecek düzeye çıkarmak, yeni bilgilerin ortaya çıkması 

için bilim insanı yetiştirmek ve uygarlık düzeyine ulaşabilmek için temel olarak 

Fen Bilgisi derslerinin verilmesinin gerekliliği görülmektedir. 
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EK-2: 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Müfredatı 
 

 
Ünite adı: Vücudumuzdaki sistemler 
Konu adı: Sindirim Sistemi 
Konu adı: Boşaltım Sistem 
Konu adı: Denetleyici ve düzenleyici Sistem 
Konu adı: Duyu Organlarımız 
 
Ünite adı: Kuvvet ve Hareket 
Konu adı: Yayları Tanıyalım 
Konu adı: İş ve Enerji 
Konu adı: Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler 
Konu adı: Enerji ve Sürtünme Kuvveti 
 
Ünite adı: Yaşamımızdaki Elektrik 
Konu adı: Elektriklenme 
Konu adı: Seri ve Paralel Bağlama 
 
Ünite adı: Maddenin Yapısı Ve Özellikleri 
Konu adı: Elementler ve Semboller 
Konu adı: Atomun Yapısı 
Konu adı: Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 
Konu adı: Bileşikler ve Formülleri 
 
Ünite adı: Işık  
Konu adı: Mercekler 

 

Ünite adı: İnsan Ve Çevre 

Konu adı: Ekosistemler 

Konu adı: Biyolojik Çeşitlilik, Çevre sorunları ve etkileri 

 

Ünite adı: Güneş Sistemi ve Ötesi- Uzay Bilmecesi 

Konu adı: Gök Cisimlerini Tanıyalım 

Konu adı: Güneş Sistemi- Uzay araştırmaları 
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EK-3: ANNE-BABA İZİN FORMU 
 

Bu çalışmanın amacı, doğrudan öğretim yöntemi ile fen bilgisi dersinde güneş 

sisteminin öğretiminin etkililiğini araştırmaktır.  

 

Çalışma, Şerife Şenay İlik’in yüksek lisans tez çalışması olup Yrd. Doç. Dr. 

Hakan Sarı’nın danışmanlığında yürütülecektir. 

 

Şerife Şenay İlik’in yüksek lisans tez çalışmasında çocuğuma doğrudan 

öğretim yöntemi ile öğretim sunacak kişinin kendisi olacağı tarafıma açıklanmıştır. 

Çocuğumun bu çalışmalara araştırma süresince periyodik olarak katılmasını kabul 

ediyorum. 

 

Yapılacak olan çalışmaların çocuğum için fiziksel ya da psikolojik risk taşıması 

durumunda çalışmayı sonlandırabileceğim araştırmacı tarafından açıklanmıştır.  

 

Çalışmadaki yazılı ve görsel materyallerin araştırmacı tarafından yapılan bu 

çalışma haricinde de kullanılabilmesini kabul ediyorum. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Tarih 
                                                                                                                                                                
                                                                                                    Anne/Baba  İmzası        
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EK-4: Hafif Düzeyde  Öğrenme Güçlüğüne Sahip Çocuklarda Kullanılabilecek 

Farklı Öğretim Yöntemleri. 

 
 

a) Doğrudan Öğretim 

Bu yöntem özel hedefi öğrenme işini tanımlayan davranış analizinin yol 

gösterdiği hedefleri başarmak için plan yaparak ilerleyen ilgi esasına dayanan eğitimi 

içerir. Çok fazla yapılandırılmış eğitim stratejileri planlanmış derslerdeki eğitim 

aşamaları oluşturulmuş bir yaklaşımdır. Dersle de bir önceki dersin tekrarı temel 

koşuldur. Ayrıca demonstrasyon düzeltme örnekleme geriye dönü verme yoluyla 

beceri uygulamaları ve soru cevap tekniği gibi teknikler kullanılmaktadır. Doğrudan 

öğretim yaklaşımı uygulamalarında dil, okuma, yazma ve matematik becerilerine 

ilişkin alanlarda çocuğun başarılı olduğu görülmektedir(Ekergil, 2000). 

 

 

b) Bilmeye ve Kavramaya İlişkin Öğretim 

Bu yaklaşımda öğretmen tanısı konan öğrenme problemi üzerine odaklaşan çok 

fazla yapılandırılmış dersi kullanır. Öğrenme ya da eğitim aktivitelerinde katılma 

cevap verme tekrarlama hatırlama ve bilgiyi transfer etme üzerinde durulmaktadır. 

Ders, düşünme işleminin kontrolü ve gözlem için çok fazla yapılandırılmıştır. 

Öğrenme güçlüğüne sahip olan çocuk kendi kendine düzelerek gelişimi cevaplarını 

gözleme ve öğrenme stratejilerinin sayısını sınırlamaya yönlendirir. Öğretmen 

güdüleme takviye ve planlı gelişmede yardımcı olur. Doğrudan öğretim işlemleri 

kullanılır. Bilmeye ve kavramaya ilişkin eğitim yaklaşımında bir bütünü meydana 

getiren her bir parçanın öğelerini ayırarak becerileri küçültme iş analizinde ard arda 

gelen basamakları kullanma mantık oyunlarıyla hafızayı kuvvetlendirme ve kendini 

yönlendirmek ve hatırlamayı kolaylaştırmak için birkaç kelimenin baş harflerinin bir 

araya getirilmesiyle oluşan kelimeleri kullanma istenilmektedir(Akyol, 1997). 
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c) Çok Duyuya Dayalı Yaklaşım: 

Öğrenme güçlüğüne sahip olan çocuğa bu eğitim yönteminde bireyi esas alan 

görme işitme dokunma ve hareket etme yoluyla ilgi çekici öğrenme sağlanmaktadır. 

Bu yaklaşım ödevlerin yüksek sayıda tekrarı yüksek seste okuma harfleri tekrarlama 

parmak boyaları ve kum tepsilerinin kullanımı üzerinde durmaktadır. Çok duyuya 

dayalı yaklaşım çeşitli öğrenme şekillerini ya da mümkün olan duyuları kullanır. 

Bazı eğitimciler mantıklı yeterli tekrarlarla zenginleştirilen çok duyuya dayalı 

yaklaşımda doğrudan doğruya eğitim yaklaşımı birlikte kullanılmasını tavsiye 

etmektedir (Akyol, 1997). 

 

d) Çalışma Becerilerinin Eğitimi:  

Çalışma becerilerinin eğitiminde not alma, kompozisyonlar, projeler,  raporlar 

hazırlama ve ödev hazırlama için gerekli olan materyalleri taşımayı hatırlama gibi 

becerilerin nasıl öğrenileceği konusunda çocuğa yardım edilir. Bu yaklaşımda çocuk 

nasıl işleri öğrenme yaklaşımını planlayacağını ve değerlendireceğini öğrenir. Bu 

özellikle ilerdeki sözlü ve yazılı eğitim becerileri açısından gerekli olmaktadır. 

Örneğin bir metindeki bilgiyi zihne yerleştirmek için nasıl gözden geçirileceğinin 

öğrenilmesi ve yerleştirilenlerin çözümsel beceriler yününden uygun olduğu zaman 

hatırlanması gibi. Sınıf öğretmenleri bu eğitim sürecinde öğrenciden ilgi ve notlar 

metin kitapları ve çalışma sayfaları gibi kaynakları düzenlenmesini beklemektedir 

(Akyol, 1997). 

 

 e) Sosyal Becerilerin Eğitimi: 

Sosyal becerilerin eğitimi olumlu takviye ve duyguları anlamanın önemini 

kullanır. Çocuğa yaşıtlarıyla ve yetişkinlerle çeşitli ortamlar da ve durumlarda 

geçinebilme gibi özel beceri alanlarında yardımcı olur. Bu eğitim anlaşmazlıkları 

çözme saldırganlığını kontrol etme, konuşmaya ait becerileri kullanma duyguları 

ifade etme ve nasıl arkadaş edinileceği ve arkadaşlığı sürdürüleceğini öğrenmede 

çocuğun gereksinim duyduğu beceriler üzerinde odaklaşır. Yaklaşımların tamamı iş 

birliği yaparak öğrenme ve akran öğretimi gibi yaşıtlarıyla özel uygulamaların 

kullanıldığını belirtmektedir(Arı, 1992). 
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EK 5: ÖĞRETİMDE KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLERİN 

FOTOĞRAFLARI 

 

Resim I: Dünyanın Resmi 

 

 
 
 

Resim II:  Gezegenler ve Boyutları 
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Resim III: Çalışmada Yapılan bir Resim 
 
 

 
 
 
 
 
 

Resim IV: Üç Boyutlu Güneş Sistemi Maketi 
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EK6: ÖĞRETİMİN ANLATIMDA KULLANILAN METİN 
(Güneş Sistemi ve Uzay) 

 

1. GÜNEŞ SİSTEMİ VE UZAY 

Güneş sistemi ve uzay konusunda gezegenlerin özellikleri anlatılmıştır. 

Güneş Sisteminin Genel Özellikleri 

1. Güneş sisteminde Dünya'nın dışında 8 tane daha gezegen vardır. 

2. Gezegenler Güneş'e farklı uzaklıkta, elips şeklindeki yörüngelerinde, aynı yönde 

dönerler. 

3. Güneş, elips şeklindeki yörüngelerin, odaklarından birinde yer alır. 

4. Gezegenler Güneş etrafında döndükleri gibi, kendi eksenleri etrafında da dönerler. 

 

2. DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve SONUÇLARI 

Dünya kutuplardan basık Ekvator'dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. 

Dünya'nın şeklinin sonuçlan 

1. Kutuplar yerin merkezine, Ekvator'a göre daha yakındır. Bunun sonucu olarak 

kutuplarda yer çekimi fazladır. Dünya tam küresel olsaydı çekim her tarafta aynı 

olurdu. 

2. Ekvator yarı çapı herhangi bir meridyenin yarı çapından büyüktür. 

3. Güneş ışınlarının gelme açısını etkiler. Güneş ışınları Ekvator'dan kutuplara doğru, 

her enleme 1° eğik açıyla gelir. 

4. Sıcaklık dağılışını etkiler. 

5. Aydınlanma çizgisi daire biçimindedir. Bundan dolayı Dünya'nın bir yarısı gece bir 

yarısı gündüzdür. 

6. Ay tutulması esnasında Dünya'nın gölgesi Ay yüzeyine daire şeklinde düşer. 
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3. DÜNYA'NIN HAREKETLERİ 

Dünya'nın Güneş sisteminde iki önemli hareketi vardır. 

1. Kendi ekseni etrafındaki hareketi (Günlük), 2. Güneş etrafındaki hareketi (Yıllık) 

4. GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLER 

Güneş etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen denir. 

Gezegenler Güneş'in çevresinde elips şeklindeki yörüngeler üzerinde dönerler. 

 

1.   Merkür                    6.   Satürn 

2.    Venüs                        7. Uranüs 

3.    Dünya                            8. Neptün 

4.    Mars                             9. Plüton 

5.     Jüpiter 

   

Güneş, Dünya’daki canlıların yaşam kaynağıdır. Güneş enerjisinin atmosferde ve 

yeryüzünde ısıya dönüşmesiyle canlıların yaşaması için gerekli olan sıcaklık 

sağlanır. 

Güneş, Dünya’nın yaklaşık 1 milyon katı büyüklüğündedir. Güneş’in çapı Dünya’nın 

çapının yaklaşık 109 katıdır. Ancak Dünya’dan gökyüzüne bakıldığında Güneş çok 

küçük görünür. Bunun sebebi Güneşin Dünya’dan çok uzakta olmasıdır. 

Merkezinde Güneş’in ve onun etrafında belirli yörüngelerde hareket eden 

gezegenlerin, uyduların, kuyruklu yıldızların bulunduğu gök cisimleri topluluğuna 

Güneş Sistemi denir.  

Güneş Sisteminde dokuz tane gezegen vardır.  
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5. GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ 

 

1) Kendilerine ait ısı ve ışıkları yoktur yıldızlardan aldıkları ısı ve ışığı yansıtırlar. 

2) Işıkları kesintisizdir. Işıkları donuk görünür, titreşmez. 

3) Yıldızlardan daha küçük ve daha soğukturlar. 

4) Gökyüzündeki konumları değişkendir. (Güneş çevresindeki hareketlerinden dolayı 

gökyüzünde bulundukları konumları zamanla değişir.) 

5) Gökyüzünde küre olarak görülürler (Dünya’ya yakın oldukları için geceleri 

gökyüzünde yuvarlak bir disk şeklinde görünürler.) 

Güneş sisteminde sekiz tane gezegen vardır. Bunlar Güneş’e yakınlık durumuna 

göre; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür.  

*Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegen olarak bilinirken, diğerleri ise dış gezegen 

olarak bilinir. Gezegenlerin bazıları çıplak gözle görülebilir 

 

a. Merkür 

1) Güneş’e en yakın gezegendir. 

2) Güneş Sistemi’nin en küçük ikinci gezegenidir. 

3) Yüzeyi yoğun bir biçimde kraterlidir. 

4) Kendi etrafında çok yavaş döndüğünden, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı 

çok fazladır. 

5) Uydusu ve halkası yoktur. 

 

b. Venüs 

1) Güneşe en yakın ikinci gezegendir. 

2) Güneş Sistemi’nin altıncı büyük gezegenidir. 

3) Dünya ile yaklaşık aynı büyüklükte olduğundan Dünya’nın ikizi olarak 

adlandırılır. 

4) Atmosferindeki yoğun karbondioksit yüzünden sera etkisi çok etkilidir 
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c. Dünya 

1) Güneş’e en yakın üçüncü gezegendir. • Güneş Sistemi’nin beşinci büyük 

gezegenidir. 

2) Canlıların yaşadığı bilinen tek gezegendir. 

3) Yüzeyinin üçte ikisi suyla kaplıdır. Ayrıca dağlar, denizler, vadiler ve aktif 

volkanlar bulunur. 

4) 1 tane uydusu vardır, halkası yoktur. 

Ay, Dünya’nın tek uydusudur. Ay, kendi ekseni ve Dünya’nın çevresindeki 

dönüşünü 27,3 günde tamamlar. Bu nedenle Ayın hep aynı yüzü Dünya’mıza 

dönüktür. Kuzey Kutbu’ndan bakıldığında, Dünya’nın ve Ayın kendi eksenleri 

etrafındaki dönüşleri saatin ters yönündedir. 

Ayın kütlesi, Dünya’nın kütlesinin yaklaşık seksende biri kadardır. Dünya’nın ve 

Ay’ın birbirleri üzerinde kütle çekim kuvveti etkileri vardır. Dolayısıyla Ay’ın 

Dünya’nın etrafındaki dönüşü sırasında, Dünya’nın Aya bakan yüzündeki çekim 

etkisi, o sırada arkada kalan yüzüne göre daha fazladır. Bu çekim karalar üzerinde 

fark edilebilir, fakat fazla etkili olamaz. Okyanuslar ve denizler Ay’a doğru bir 

miktar yükselir. Bu olay gelgit olarak adlandırılır. Günde iki kez gelgit hareketleri 

meydana gelir. 

 

d. Mars 

1) Güneşe uzaklığı bakımından dördüncü gezegendir. 

2) Güneş Sisteminin üçüncü küçük gezegenidir. Kırmızı Gezegen adıyla da bilinir. 

3) Yüzey şekilleri Dünya’dan teleskopla görülebilir. 

4) 2 tane uydusu vardır, halkası yoktur. 

 

e. Jüpiter 

1) Güneşe uzaklığı bakımından beşinci gezegendir. 

2) Güneş Sistemindeki en büyük gezegendir. 

3) Geceleri açık havada teleskopla gözlene bilir. 

4) Üzerinde hiç kara parçası yoktur ve çok sıcaktır. 

5) Etrafında toz ve taş parçalarından oluşmuş ince, karanlık bir halka bulunmaktadır. 
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f. Satürn 

1) Güneş’e uzaklığı bakımından altıncı gezegendir. 

2) Güneş Sistemindeki en büyük ikinci gezegendir. 

3) Gezegende sıcaklık, yaşamaya izin vermeyecek kadar düşüktür. 

4) Etrafında gaz, buz ve kaya parçalarından oluşan halkalar bulunur. 

 

g. Uranüs 

1) Güneşe uzaklığı bakımından yedinci gezegendir. 

2) Güneş Sistemindeki üçüncü büyük gezegendir. 

3) Güneş çevresindeki yörüngesinde, yuvarlanan bir varil gibi yan yatmış olarak 

döner. 

4) Zehirli gazlardan oluşmuş atmosferi, yaşam için kesinlikle uygun değildir. 

5) 5 tane uydusu, 11 tane halkası vardır. 

 

h. Neptün 

1) Güneş’e uzaklığı bakımından sekizinci gezegendir. 

2) Güneş Sistemi’ndeki son dev gezegendir. 

3) Açık yeşil renkte görülür. 

4) Uranüs’ün ikizi gibidir. 

 

 

ı. Plüton 

1) Güneşe en uzak gezegendir. 

2)Güneş Sistemindeki en küçük gezegendir. 

3)Büyük çoğunluğu donmuş gazlardan oluşmuştur. 
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EK 7: Uygulama, toplu yoklama ve izleme oturumların da kullanılan soru 
materyalleri 

 
 

GÜNEŞ SİSTEMİ KONUSU BİRİNCİ GRUP 
SORULAR TOPLU YOKLAMA ÖĞRETİM VE İZLEME 

OTURUMLARI 
VERİ KAYIT FORMU 

 
 

Öğrencinin adı soyadı:     Tarih: 
 

Uygulamacı :       Başlama ve bitiş saati: 
 

Öğretim yöntemi :      Oturum süresi: 
 
 
 

SORULAR       CEVAPLAR 
 

1. Çevresinde halkaları olan gezegen hangisidir? 

 

 

2. Güneşe en uzak gezegen hangisidir? 

 

 

   3. Canlıların üzerinde yaşadığı gezegen hangisidir? 

 

 

4. En küçük gezegen hangisidir? 

 

 

 
 
 
Elde edilen veriler 
 
Doğru cevap sayısı 
 

 

doğru cevap yüzdesi 
 

 

Yanlış cevap sayısı 
 

 

Yanlış cevap yüzdesi 
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GÜNEŞ SİSTEMİ KONUSU İKİNCİ GRUP 
SORULAR TOPLU YOKLAMA ÖĞRETİM VE İZLEME 

OTURUMLARI 
VERİ KAYIT FORMU 

 
 
 

Öğrencinin adı soyadı:     Tarih: 
 
Uygulamacı :       Başlama ve bitiş saati: 
 
Öğretim yöntemi :      Oturum süresi: 
 

 
 

SORULAR       CEVAPLAR 
 

1. En büyük gezegen nedir? 

 

 

2. Dünyaya en yakın yıldız nedir? 

 

 

3. Dünyanın uydusu nedir? 

 

 

4. Güneşe üçüncü uzaklıktaki gezegen hangisidir? 

 

 

 
 
Elde edilen veriler 
 
Doğru cevap sayısı 
 

 

doğru cevap yüzdesi 
 

 

Yanlış cevap sayısı 
 

 

Yanlış cevap yüzdesi 
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GÜNEŞ SİSTEMİ KONUSU ÜÇÜNCÜ GRUP 
SORULAR TOPLU YOKLAMA ÖĞRETİM VE İZLEME 

OTURUMLARI 
VERİ KAYIT FORMU 

 
 
 

Öğrencinin adı soyadı:     Tarih: 
 

Uygulamacı :       Başlama ve bitiş saati: 
 

Öğretim yöntemi :      Oturum süresi: 
 
 
 

SORULAR       CEVAPLAR 
 
      1. Güneşe en yakın gezegen hangisidir? 

 

 

      2. Suyun bulunduğu gezegen hangisidir? 

 

 

3. Dünyaya en yakın gezegenler hagisidir? 

 

 

5.  Kızıl gezegen olarak adlandırılan gezegen hangisidir? 
 

 

 
 
 
Elde edilen veriler 
 
Doğru cevap sayısı 
 

 

doğru cevap yüzdesi 
 

 

Yanlış cevap sayısı 
 

 

Yanlış cevap yüzdesi 
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EK 8: Araştırmada Beraber Çalışılan Öğrencilerin Durum Bildirir Raporları 
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