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ÖZET 
 

Bu araştırmanın amacı, 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren 

uygulanmakta olan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim 

Programının, bu sınıfları okutan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre 

değerlendirilmesidir 

Araştırmanın evrenini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Aksaray ilindeki devlet 

okullarında 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji 

derslerine giren sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Örneklemini ise, Aksaray il merkezi, 

ilçe merkezi ve köyler ve kasabalardan tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 380 

tane 4. ve 5. Sınıf öğretmeni oluşturmuştur. 

Araştırmada, Fen ve Teknoloji Programına ait “giriş”, “üniteler/öğrenme 

alanları”, “kazanımlar”, “etkinlikler” ve “ölçme ve değerlendirme” bölümleriyle ilgili 

sorulardan oluşan anket, öğretmenlere dağıtılmış ve öğretmenlerin görüşleri 

alınmıştır. 

Anketler, 190 tane 4. Sınıf ve 190 tane 5. Sınıf öğretmenine dağıtılmış, 

bunlardan 224 tanesi geri dönmüş ve değerlendirmeye alınmıştır. İstatistiksel olarak 

elde edilen verilerin frekans ve yüzdelikleri hesaplanmıştır. Bu veriler ilişkisiz t testi,  

Kruskal Wallis H testi ve tek yönlü varyans analizine(ANOVA) tabi tutulmuştur. 

Bu araştırmanın sonucunda, sınıf öğretmenlerinin 4. ve 5. Sınıf Fen ve 

Teknoloji programına ilişkin görüşlerinin genelinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Sadece, programda yer alan etkinliklere ilişkin öğretmen görüşlerinde kıdeme göre 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Özellikle kıdemi 0-5 ile 16-20 yıl arasında olanların 

görüşlerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Bu da kıdemi yüksek 

öğretmenlerin programda verilen etkinlikleri uygulamakta zorluklar yaşadıkları veya 

bu tür etkinlikleri yapmak istemedikleri anlamlarına gelebilir. Diğer taraftan kıdemi 

düşük olan genç öğretmenlerin,  bu etkinlikleri daha çok benimsedikleri ve daha iyi 

uyguladıkları kabul edilebilir. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is the evaluation of Science and Technology Lesson 

Teaching Curriculum in 4th and 5th Grades in Elementary Schools, which is in 

progress since 2005-2006 Educational Year, according to the opinions of the 

teachers who are teaching these classes. 

The population of the research was the teachers who teach Science and 

Technology Lesson at the 4th and 5th grade classes at public schools which are 

bound to the Ministry of National Education. Sample group is consisted of 380 

randomly chosen 4th and 5th grade teachers working in Aksaray city center, villages 

and towns. 

A questionnaire, which includes Science and Technology Lesson’s 

Curriculum’s preface, units / learning fields, acquisitions, activities and assessment 

and evaluation, was given to the teachers and the opinions of the teachers were 

taken. 

Questionnaires were given to 190 teachers of 4th grade and 190 teachers of 

5th grade and 224 of these were returned and taken into consideration. The data 

which was gained statistically were calculated by frequency and percentage. These 

data was applied to t-test, Kruscal Wallis H-test and one-way variance analysis. 

At the result of this research, there was no main difference found about the 4th 

and 5th grade Science and Technology Lesson Program among the teachers. The 

only difference found was the opinions about the activities in the curriculum based on 

the priority. Especially the teachers, whose priority is between 0 – 5 years and 16 – 

20 years, have major different opinions. This can mean that the teachers who have 

higher priority have difficulties in application of the activities given in the curriculum or 

they are not eager to apply these kinds of activities. In the other hand it can be 

accepted that the teachers of lower priority treat these activities more and apply 

these kinds of activities better.     
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ÖNSÖZ 

 

2005–2006 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmaya başlanan 4. ve 5. Sınıf Fen 

ve Teknoloji Programı’nın öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla 

yapılan bu araştırmada, Aksaray ilinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 4. ve 5. 

sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinin program hakkındaki görüşleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Programı’na ilişkin öğretmen görüşlerinde 

cinsiyete, kıdeme ve hizmet içi eğitim alıp almama durumuna göre anlamlı farklar 

olup olmadığına bakılmıştır. 

Araştırmamın bütün aşamalarında ve yüksek lisans eğitimim süresince yardım 

ve desteklerini esirgemeyen danışman hocam Sayın Dr. Abdullah SÜRÜCÜ’ ye 

şükranlarımı sunuyorum. 

Ayrıca, bize her konuda rehber ve kılavuz olan bilim dalı başkanımız Sayın 

Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL hocama, onlardan önemli şeyler öğrendiğim hocalarım 

Sayın Doç. Dr. Ahmet SABAN, Sayın Yrd. Doç. Dr. Kemal GÜVEN, Sayın Dr. Yavuz 

ERİŞEN ve Sayın Yrd. Doç. Dr. İsa KORKMAZ’ a, anketlerin analizinde yardımcı olan 

Sayın Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA’ ya sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Yine, lisansüstü eğitimimiz boyunca bilgi, fikir ve umut alış verişinde 

bulunduğumuz sevgili arkadaşım İsmail KOÇ’ a, bana daima güvenen ve inanan 

babama, anneme ve yoğun çalışma temposu yüzünden yeterince vakit ayıramadığım 

biricik oğluma ve sevgili eşime sevgilerimi sunuyorum. 

Son olarak, araştırmamızın örneklemini oluşturan ve kıymetli vakitlerini 

ayırarak anketimizi cevaplayan değerli öğretmen arkadaşlarıma ve bu aşamada 

katkıları olan okul idarecilerimize teşekkürlerimi bir borç biliyorum. 

 

Rafet OCAK 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Eğitim, bireyin doğumuyla başlayıp, ölünceye kadar sürer. Bireyin yaşamı 

boyunca süren eğitiminin bir kısmı okulda ya da sınıf ortamında, planlı ve 

programlı bir biçimde yürütülmektedir (Küçükahmet, 1995).   

Büyük bir hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek, çağın 

beklentilerine cevap verebilecek, araştıran, sorgulayan ve kendini gerçekleştirmiş, 

özgüven duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmekle mümkündür. Eğitim değişmedeki 

en büyük rolünü nitelikli insan yetiştirerek gerçekleştirir. Eğitimin amaçlarından 

birisi de, bireyleri toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmektir. Bunun içindir ki; 

bilgi çağına uygun bilgi toplumlarının özelliği dikkate alınarak öğrencilerin 

yetiştirilmesi gerekmektedir. Eğitimin toplumsal amacı toplum içinde yaşayan her 

insanı toplumun etkin bir üyesi yapmaktır. 

İlköğretim, Türk Eğitim sisteminin temel taşıdır. Her bireye iyi bir vatandaş 

olmak için gerekli temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli 

ahlak anlayışına ve evrensel değerlere uygun olarak yetiştirmek ilgi, istidat ve 

kabiliyetleri yönünde yetiştirerek bireyleri hayata ve üst öğrenime hazırlamak 

ilköğretimin görevidir (İ.Ö.K.Y, 1997). 

Çağdaş toplumlarda, bireylerin gelişme ve değişimlere uyum sağlayabilecek 

biçimde yetiştirilmesi açısından ilköğretim en önemli basamağı oluşturmaktadır. 

Çocuğun yaşadığı toplumun önemli bir öğesi olduğunu öğrenmesi, ilköğretim 

sayesinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde 

de ilköğretim, örgün eğitimin temelini oluşturmakta, diğer eğitim basamakları da 

ilköğretime dayanmaktadır (Yıldız, 2003). 

 Bilgi teknolojileri alanında gerçekleşen yenilikler sayesinde günümüz 

toplumlarında bilgi çok hızlı bir şekilde çoğalmaktadır. Bilgi hızla çoğaldıkça 

teknolojilerdeki gelişmeler de hızlanmakta ve sürekli olarak yaşanan gelişmeler 

birçok insanın yaşamını etkilemektedir. Yaygın kullanıma sunulan bilişim 

teknolojileri sayesinde bilgiye erişim de giderek kolay olmaktadır. Bu gelişmelerin 
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bir sonucu olarak günümüz toplumları sürekli olarak bilgisini yenileyebilen, 

değişime ayak uydurabilen, gelişmeleri takip edebilen bireylere gereksinim 

duymaktadır. Toplumun gereksinim duyduğu insan profiline uygun bireyler 

yetiştirme sorumluluğunu üstlenmiş olan eğitim kurumlarından beklenen ise bilgiye 

ulaşma ve onu etkili bir şekilde kullanma becerileriyle donatılmış, teknolojiyi 

kullanabilen bireyler yetiştirmektir. 

Bilimin çok hızlı bir değişim yaşadığı, bilginin sürekli yenilendiği bir çağda 

yaşıyoruz. Bu çağa ayak uydurabilecek hatta çağı yönlendirebilecek bireyler 

yetiştirebilmek için nitelikli bir eğitime ihtiyaç vardır. Buna uygun amaçların 

belirlenmesi ve bu amaçları gerçekleştirebilecek öğretim programının hazırlanması 

gerekmektedir.  

Bu felsefe ile yenilenen Fen ve Teknoloji Programı da çağa ayak uydurup, 

çağı yönlendirebilecek bireyler yetişmesi için üzerine düşen misyonu ve vizyonu 

gerçekleştirebilmelidir. Bu doğrultuda, uygulanmaya başlanan yeni programın, 

uygulayıcıların yani öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilip gerekli 

iyileştirmelerin yapılması gerekir. 

 

EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI 

1. Eğitim Programı 

Eğitim sistemleri eğitim programları ile işlerlik kazanır. Eğitim programı 

kapsamlı ve çok boyutlu olduğu için tanımında güçlükler ve çeşitliliklerle 

karşılaşılmaktadır (Erden, 1998). 

Ertürk (1997) programı, “öğretmenler için eğitim durumları düzeni, 

öğrenciler için ise eğitim yaşantıları düzeni” olarak tanımlamıştır. Özçelik (1998) 

ise, öğretme- öğrenme sürecinde nelerin, niçin ve nasıl yer alacağını gösteren bir 

kılavuz olarak tanımlamıştır. Her iki tanımın ortak yönü, eğitim yaşantılarının 

düzenlenmesi, bir düzene göre yapılmasıdır. 

Eğitim programının geniş ve kapsamlı olduğunu vurgulayan Varış (1997), 

eğitim programını; “bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler için 

sağladığı, Milli Eğitimin ve okulun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm 

faaliyetleri kapsar” şeklinde tanımlamıştır. 



3 

 

 
 

Eğitim programlarında ağırlık taşıyan öğe öğretim programlarıdır. Öğretim 

Programı ise, okullarda öğrenilmesi istenen ders konularını zaman ve süre öğeleri 

dikkate alınarak, eğitim kademelerine ve okul tipinin amaç ve ilkeleri 

doğrultusunda düzenlenmesiyle oluşmaktadır (Varış, 1997). Bir başka deyişle 

öğretim programı; belli bir öğretim basamağındaki çeşitli sınıf ve derslerde 

okutulacak konuları, bunların amaçlarını, derslerin sınıflara dağılımlarını ve 

öğretim yöntemlerini gösteren kılavuzdur (Büyükkaragöz ve Çivi, 1997). 

Bir eğitim programının hazırlanması ve geliştirilmesi, istenilen niteliklerin 

belirlenmesini, seçilmesini ve düzenlenmesini ve programla ilgili tüm kararların 

verilmesini sağlayan sistematik bir çalışma sonucunda gerçekleştirilebilir.  

 

2. Eğitimde Program Geliştirme 

Eğitimde program geliştirme, en temel anlamıyla, eğitim programlarının 

tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde 

edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir (Erden, 1998). 

Ertürk (1997), program geliştirmecilerin, program geliştirme sürecinde şu 

sorulara yanıt araması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar: 

1.  Eğitimin hedefleri neler olmalıdır? 

2. Öğrenciler hedeflenen davranışları kazanmaları için hangi yaşantılardan 

geçirilmelidir? 

3. Öğrenme yaşantıları (eğitim durumları) nasıl örgütlenirse öğrenci 

davranışları daha verimli değiştirilebilir? 

4. Hedeflerin yerindeliği ve eğitim durumlarının etkilik derecesi nedir? 

5. Dördüncü sorunun ışığında mevcut programda ne gibi değişiklikler 

gereklidir? 

Sistematik bir program değerlendirme için sistematik bir program geliştirme 

çalışması gerekir. Böyle bir program geliştirme çalışması, eğitim programının 

tasarım, uygulama ve değerlendirme olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilir. Bu 

aşamalar değerlendirme sürecinde elde edilen veriler doğrultusunda sürekli 

değiştirilir. 
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3. Eğitim Programı Tasarısı 

Eğitim Programı tasarısı, bir programın hangi öğelerden oluşacağının 

ortaya konulma sürecidir. Bir eğitim programı hazırlanırken işe önce programın 

nasıl olacağını tasarlamakla başlanmalıdır. Bunu bir mimarın yapacağı bir binayı 

daha önceden tasarlamasına benzetmek mümkündür (Demirel, 2004). 

Bir program hazırlanırken toplumun ve bireylerin ihtiyaç ve beklentileri ile 

konu alanının özellikleri çok iyi analiz edilmelidir (Ertürk, 1997). Yapılan analizler 

sonucunda programın hedefleri, eğitim durumları ve değerlendirme öğeleri 

oluşturulur. 

 

a. Hedefler 

Eğitimde hedefler, uzak hedefler, genel hedefler ve özel hedeflerden 

oluşmaktadır (Ertürk, 1997). Belirli bir alanda program hazırlanırken eğitimin genel 

hedefleri, programın ilgili olduğu konu alanının özellikleri, eğitilecek bireylerin 

gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir. Özel hedefler ise, 

öğrencilerin hangi kapsamı ne derecede öğrenmesi gerektiğini ve öğrenme 

sonucunda hangi davranışı gösterebileceğini açıkça gösteren ifadelerdir (Erden, 

1998). 

 

b. Eğitim Durumları  

Öğrencilerin hedeflere ulaşmaları için geçirmeleri gereken öğrenme 

yaşantılarını sağlayacak dış koşulların düzenlenmesine “eğitim durumları” denir 

(Erden, 1998).  

Eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ve eğitim durumlarının 

düzenlenmesinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin büyük önemi vardır. Bir 

eğitim programı hazırlanırken, programın uygulanmasında kullanılacak olan 

yöntem ve teknikler belirlenmeli ve öğretmenlerin kullanacakları yöntem ve 

tekniklerin yeri geldiğinde nasıl kullanılacağı açıklanmalıdır (Küçükahmet, 1995). 
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c. Değerlendirme  

Değerlendirme, öğrencilerin istenilen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını veya 

hedef davranışları kazanıp kazanmadığını, öğrenmenin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini, öğrenmede karşılaşılan güçlüklerin neler olduğunu, bu 

güçlüklerin hangi nedenlerden kaynaklandığını vb. anlamak ve ölçmek amacıyla 

düzenlenir (Özçelik, 1992). 

 

EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASI 

Program geliştirme ve değerlendirme faaliyetlerinin odak noktası tasarı 

olmakla birlikte uygulama göz önünde bulundurulmaksızın gerçekçi bir 

değerlendirme yapmak mümkün değildir (Erden, 1998). 

Programın etkililiği ve başarısı değerlendirilirken programın uygulama 

sürecinin de gözlenmesi ve uygulama sürecinde bilgi toplanıp dönüt sağlanması 

gerekir. Özellikle yeni Fen ve Teknoloji programında uygulama süreci yani eğitim 

durumlarının, yöntem ve tekniklerin önemi büyüktür. 

 

EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Eğitimde önemli olan yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerinin önceden 

planlanarak uygulanması değil, aynı zamanda bu faaliyetlerin amacına ne ölçüde 

ulaştığının belirlenmesi ve programın eksik ya da aksayan yönlerinin tespit edilip 

uygulamaya konulmasıdır. Uygulanmakta olan bir programın işe yarar olup 

olmadığını, programın uygulamada hedeflere ulaşıp ulaşmadığını ya da ne ölçüde 

ulaştığını, programın aksayan yönlerinin olup olmadığını, varsa bu aksaklıkların 

nerden kaynaklandığını anlamak için uygulanmakta olan programın sürekli gözden 

geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir (Fidan, 1995). 

Özçelik (1992), değerlendirmeyi, ölçme sonucunu bir ölçütle karşılaştırma 

ve bu yolla ölçme sonucuyla belirlenmiş olan özellik hakkında bir karara varma 

olarak tanımlamıştır. 

Eğitim sürecinde değerlendirme genellikle iki amaca yönelik olarak yapılır 

(Erden, 1998); 
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1. Öğrencilerin başarısını değerlendirerek bir dersin hangi öğrenciler 

tarafından tekrar edilmesi gerektiğine karar vermek, 

2. Eğitim programlarının etkililiği hakkında yargıda bulunmak ve 

programdaki aksaklıkların, programın hangi öğe ya da öğelerinden 

kaynaklandığını belirleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamak. 

Bu durumda program değerlendirmenin tanımını yapacak olursak; gözlem 

ve çeşitli ölçme araçları ile eğitim programlarının etkililiği hakkında veri toplama, 

elde edilen verileri programın etkililiğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp 

yorumlara ve programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir (Erden, 1998). 

Ertürk (1997)’e göre program değerlendirme ise, programın etkililiği 

hakkında karar verme sürecidir. Ona göre değerlendirme, program geliştirmenin 

son ve tamamlayıcı halkası halkasıdır ve eğitim hedeflerinin gerçekleşme 

derecesini tayin etme sürecidir. 

 

1. Belli Başlı Program Değerlendirme Modelleri 

Program geliştirmedeki çeşitlilik nedeniyle program değerlendirme için de 

tek bir model önermek mümkün değildir. Program değerlendirme araştırmalarında 

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

modellerden yararlanarak yeni bir model geliştirebilirler (Erden, 1997). 

 

a. Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli 

Tyler tarafından geliştirilen bu model, program geliştirme modeline dayanır. 

Tyler’a göre bir programın üç temel öğesi vardır. Bunlar; hedefler, öğrenme 

yaşantıları ve değerlendirmedir. Tyler’a göre bu üç öğe karşılıklı etkileşim içindedir 

(Erden, 1998). Tyler değerlendirmeyi, bir okul programının ya da eğitim 

programının vermek istediği eğitsel hedeflerin kapsamına bağlı bir karar verme 

süreci olarak görmüştür. 
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b. Stufflebeam’in Çevre, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli 

Bu model oldukça kapsamlı ve çok yönlüdür. Stufflebeam’e göre 

değerlendirmenin amacı, program hakkında karar verme yetkisine sahip olan 

kişilere bilgi vermektir. Bunun için de programın dört farklı aşamasının 

değerlendirilmesi gereklidir. Bunlar; çevre (conetxt), girdi (input), süreç (process) 

ve ürün (product) dür. 

 

c. Eğitsel Eleştiri Modeli 

Bu model, 1975 yılında Eisner tarafından geliştirilmiştir. Bu modelde yeni bir 

program uygulandıktan sonra, programın niteliksel sonuçları hakkında bilgi 

toplanması söz konusudur. 

Modelin betimleme, yorumlama ve değerlendirme olmak üzere üç temel 

boyutu vardır. Betimsel boyutta, eğitimin niteliği ile ilgili özellikler tanımlanır. 

Yorumlamada, program sonucu meydana gelen olaylar göz önünde 

bulundurularak, bu olayların olası bazı sonuçları tahmin edilir ve yorumlanır. 

Değerlendirme boyutunda ise, betimleme ve yorumlama sonuçlarına dayalı olarak 

programın değeri hakkında yargıda bulunulur. 

Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan modellerde görüldüğü gibi, 

günümüzde program değerlendirme sürecinde programların tüm yönleri ile ele 

alınıp incelenmesi görüşü kabul görmektedir (Erden, 1997).  

 

2. Eğitim Programının Değerlendirilmesinde Araştırma Problemleri 

a. Ürüne ve Erişiye Bakarak Değerlendirme 

Bir eğitim programının alt sistemlerini oluşturan programların her biri özel 

hedeflerine ulaşırsa eğitim programının da amaçlarına ulaşması beklenir. Eğitim 

programlarının en önemli kısmını öğretim programları oluşturduğu için, eğitimciler 

genellikle öğretim programlarını değerlendirmeyi tercih etmektedirler. Öğretim 

programı ürüne ve erişiye bakarak değerlendirilirken, temel problem, genellikle 

“Eldeki program hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirmektedir?” biçiminde ifade edilir 

(Erden, 1997). Bu değerlendirmede, süreç boyutu kara kutu olarak düşünülür ve 
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girdi ile çıktı arasındaki farka bakılır. Bu tip değerlendirme, öğretim programının 

genel etkililiği hakkında yargıda bulunmamızı sağlar.  

 

b. Programın Öğelerine Dönük Değerlendirme 

Sadece ürüne ve erişiye bakarak program değerlendirme ile programdaki 

aksaklık ve eksikliklerin belirlenmesi mümkün değildir. Kapsamlı bir program 

geliştirme çalışmasında, programın tüm öğelerinin ve uygulama sürecinin 

incelenmesi gerekmektedir. Bunlar; 

Genel ve özel hedeflerin değerlendirilmesi 

Kapsamın değerlendirilmesi 

Eğitim durumlarının değerlendirilmesi 

Sınama durumlarının değerlendirilmesi 

Öğeler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi’ dir. 

Bir eğitim programının başarılı olabilmesi için tüm öğrencilerin programda 

amaçlanan hedeflere ulaşmış olması gerekir, ancak bu her zaman 

gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle, programın uygulanması sonucunda, yetersiz 

kalan ya da ters işleyen öğelerin olup olmadığı; varsa aksaklıkların programın 

hangi öğelerinden kaynaklandığını belirlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak 

amacıyla programın değerlendirilmesi gerekmektedir (Demirel, 2004). 

Turgut (1991), programın uygulanması sonucunda yetersiz kalan ya da ters 

işleyen öğelerin öğeleri olup olmadığı; varsa aksaklıkların programın hangi 

öğelerinden kaynaklandığını belirlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla 

programın sürekli değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Baykul (1999)’a göre, ilköğretimde değerlendirmenin birinci sıradaki amacı, 

öğrenme eksiklerini saptama ve etkili bir öğretimin sağlanması için öğretimi 

değerlendirme olmalıdır. 

Ertürk (1997)’ün program değerlendirme yaklaşımına göre, değerlendirme; 

“Program tasarısına bakarak, Başarıya bakarak, Erişiye bakarak, Öğrenmeye 
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bakarak ve Ürüne bakarak” yapılan değerlendirme olarak altı başlık altında 

toplanır.  

Bu araştırmada ise, öğretmen görüşlerine başvurulup onların yaptıkları 

değerlendirmelere dayanarak programın etkiliği hakkında bir yargıya varılmaya 

çalışılmıştır.   

 

FEN BİLİMLERİ 

Kaptan (1999), “Fen Bilimleri”ni, doğayı ve doğal olayları sistemli bir şekilde 

inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme olarak tanımlamıştır. 

Çilenti (1984) ise Fen Bilimlerini, insanın kendisi ve doğal çevresiyle ilgili 

düzenli bilgilerle, bu bilgileri durmadan geliştiren ve yenileştiren bilgi edinme yolları 

olarak tanımlamıştır. 

Fen Bilimleri, tüm dünya ülkelerinin anaokullarında fenle ilgili etkinlikler 

biçiminde başlar; ilköğretim okullarında birbirini izleyen ve gittikçe genişleyen 

üniteler biçiminde verilen fen olarak sürer. Liselerde ise fizik, kimya, biyoloji, jeoloji 

vb. gibi bilimlerle ayrılır. 

Ülkemizdeki Fen Eğitiminde anaokulunda durum batıdakinin aynıdır. 

İlköğretimde ise, ilk üç sınıfta Fen, Hayat Bilgisi adıyla okutulan fen, sosyal bilgiler 

ve teknolojinin karışımı olan bir dersin içinde fenle ilgili yüzeysel birtakım bilgiler 

verecek biçimde okutulur. Dördüncü ve beşinci sınıflarda ise, ilk üç sınıfta verilen 

fenle ilgili bilgiler, biraz daha ayrıntılı biçimde yeniden okutulur. Altıncı, yedinci ve 

sekizinci sınıflarda ise diğer sınıflara göre çok daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir. 

 

1. Fen Bilimlerinin Gelişim Aşamaları 

Fen Bilimlerinin tarihiyle ilgili incelemeler, bu bilimlerin hepsinin birden aynı 

zamanda oluşmadığını, birçoğunun başlangıcının milattan önceki farklı yüzyıllara 

dayandığını ve günümüzde de gelişimini sürdürdüğünü; çok az bir bölümünün ise 

XVII. Yüzyıldan sonra da yüzyılımızın içinde oluşarak şu sırada gelişmekte 

olduğunu göstermektedir. 
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Yapılan incelemeler, her Fen Biliminin üç aşamadan geçerek bugünkü 

durumuna geldiğini göstermektedir. Bu aşamalar şunlardır (Çilenti, 1984): 

1) Gözlemler ve Yaşantılar Dönemi: Birinci aşama, söz konusu Fen Bilimine 

ilgi duyan ya da duymayan, amaçlı ya da amaçsız olarak o bilimle ilgili gözlemler 

yapıp yaşantılar kazanan kişilerce oluşturulmuştur. 

2) Kavramlar ve Genellemeler Dönemi: İkinci aşama, birinci aşamada 

gözlemler yoluyla elde edilen yaşantılara ve verilere dayalı olarak kavram 

geliştirme ve genellemeler yapma aşamasıdır. 

3) Araştırmalar Dönemi: Üçüncü aşama, söz konusu olan Fen Bilimiyle 

uğraşan kişilerce (bilim adamlarınca) oluşturulmuştur. Bu aşama, ikinci aşamada 

oluşturulan kavramların, genellemelerin ve o bilim alanındaki problemlerle ilgili 

varsayımların doğruluğunun araştırılması aşamasıdır. Bu dönem deneysellik 

dönemi ile başlamıştır. 

 

2. Fen Bilimlerinin İçeriği 

Günümüzde Fen Bilimlerinin içeriği denince, akla “bilimsel bilgiler ve onları 

edinme yolları (bilimsel süreçler)” gelmektedir (Okan, 1993). 

 

a. Bilimsel Bilgiler 

Fen Bilimlerinin içerdiği bilimsel bilgiler; insanın yeryüzüne gelişinden beri 

ihtiyaçlarını gidermek için doğal çevresiyle etkileşmesi sırasında elde ettiği bilgiler 

arasından süzülen, düzene konularak biriktirilen, yüzyıllar boyunca kuşaktan 

kuşağa aktarılıp denenerek güvenilir olduğu kanıtlanan ve her geçen gün yeni 

eklenenlerle miktarı artan geçerliliği olan bilgilerdir. 

Çilenti (1984), bilimsel bilgileri “olgusal önermeler, kavramlar, genellemeler, 

bilimsel yasalar, hipotezler ve kuramlar” olarak gruplara ayırmaktadır.  
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Olgusal Önermeler 

Doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak yapılan bir tek gözlem sonucunda 

saptanan ve isteyen herkes tarafından aynı biçimde tekrar gözlenebilen gerçeklere 

olgu denilmektedir. Bir gözlem sonucunda saptanmış olan olgu, sözel olarak 

belirtilirse, o olgunun anlatımı ortaya çıkar. İşte bu anlatım, bir bilimsel bilgi birimi 

olan olgusal önermedir. 

 

Kavramlar 

İnsanın kafasında oluşan ve aynı gruptan olguların ya da varlıkların ortak 

özelliklerini içeren anlatımlardır.  

 

Bilimsel Genellemeler 

Değişik türden olgular ya da olgusal önermeler arasındaki ilişkileri belirleyen 

ifadelerdir. 

 

Bilimsel Yasalar 

Birbiriyle tutarlı olgusal önermelere dayalı olarak oluşturulmuş olup şimdiye 

kadar tüm gözlem deney sonuçları tarafından doğrulanmış olan ve doğruluğu her 

istendiğinde gösterilebilen, değişmeyen, belli koşullar altında her yerde ve her 

zaman geçerli genellemeler biçimindeki bilgilere bilimsel yasa denir. 

 

Hipotezler 

Gözlem Sonuçlarının, karşılaşılan olay ya da problemlerin, doğruluğu 

kontrol edilmemiş açıklamalarına ya da çözümlerine hipotez denir. 

 

Kuramlar 

Birbiriyle ilişkili birtakım olgusal önermeler, genellemeler, bilimsel yasalar 

hatta hipotezler gibi bilimsel bilgileri kapsayan, kesin olarak kanıtlanmamakla 
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birlikte doğruluğu güçlü kanıtlarla desteklenmekte olan bir bilimsem bilgi sistemine 

kuram denir. 

Fen Bilimlerinin bilimsel bilgilerden oluşmuş kesimi, üst üste birikmiş 

hareketsiz bir bilgi yığını değildir. Fen Bilimlerinin gelişmesi sırasında, yeni edinilen 

bilgiler, eskilerle etkileşerek bir düzen içinde onlarla birleşir, aralarına yerleşir 

(Çilenti, 1984). 

 

b. Bilimsel Süreçler 

Fen Bilimlerinin dinamikliği ve hareketliliği, bilim adamlarının, bilimsel bilgi 

edinmek için bıkmadan usanmadan izledikleri yollar, sürdürdükleri çabalarla 

gerçekleşir. Bilim adamlarının Fen Bilimleri alanında eski bilgileri geliştirip 

değiştirmeleri ve yeni bilgiler elde edebilmeleri için bilimsel bilgileri elde etme 

yollarını bilmeleri, yani bilimsel süreçler adı verilen bir takım davranışlara sahip 

olmaları gerekir. 

Çilenti (1984), bilimsel süreçleri, bilimsel tutumlar ve bilimsel süreç 

becerileri olmak üzere iki grupta toplamıştır. 

 

3.  Fen Bilimlerinin Doğası 

Fen Bilimlerinin doğası ifadesinden öncelikle anlaşılan, öğrencilerin, 

öğretmenlerin ve Fen Bilimleri eğitimcilerinin bilim deyince ne anladıkları ve 

düşündükleridir. 

Fen derslerine giren öğretmenlerin genelde Fen ve Teknoloji derslerini, 

kendileri bilimi nasıl anlıyorlarsa ve öğrendilerse o şekilde öğrettikleri 

görülmektedir. Bundan dolayı Fen Grubu ve Sınıf öğretmenleri eğer öğrencilere 

tamamen Fen Bilimlerinin içeriğini ve bilim felsefesini kavratmak istiyorlarsa, 

onların bilimsel çalışmaların ve bilimin doğasının Fen Bilgisi eğitimiyle nasıl ilişkili 

olduğunun farkında olmaya ihtiyaçları vardır (Türkmen, 2001). 

Fen ve Teknoloji derslerinde öğrencilere belli başlı bilimsel kanunları değil, 

bilimin tarihini, doğasını ve felsefesini kavratmak gerekir. 
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Giddings, Lederman, Cleminson Ryan ve Aikenhad gibi araştırmacılar Fen 

Biliminin doğasıyla ilgili bazı ortak temel görüşlere ulaşmışlardır (Türkmen ve 

Yalçın, 2001): 

 “1. Bilimde tek bir bilimsel metodun olmadığı ve birden fazla metodun 

olabileceği ve bu bağlamda pozitivist görüşün tersine pozitivistlere göre bilimsel 

metot yere ve zamana göre değişiklik gösterebilir. 

 2. Bilim kültürü ağırlıklı olarak batı kaynaklı gibi olsa da buna bütün 

insanlığın katkısının olduğu gerçeğidir. 

3. Bilimin temel amacı, fiziksel evreni insanoğlunun kendi yöntemleriyle 

anlamasını ve evrenin işleyişini basitleştirilmiş kurallar hainle getirip açıklamasını 

sağlamaktır. 

4. Bilimde hiçbir zaman mutlak doğrunun olmadığı ve değişebilirlik ile 

geçicilik, bilimin temel özellikleri olmasıdır. Buna bağlı olarak bilimsel kanun ifadesi 

yerine teori kavramının kullanılması ve teorinin ise doğal bir fenomeni 

araştırmalarla açıklamayı sürdürdüğü sürece teori olarak kabul edilebileceğidir. 

5. Bilimsel araştırmaların politik, sosyolojik ve kültürel faktörler tarafından 

sınırlandırılmadan yapılmasıdır. 

6. Teknoloji ve bilim aynı şey demek değildir.” 

Bilimin doğası son 30-40 yıldır Fen eğitiminde öncelikli konular arasında 

yerini korumaktadır (Türkmen, 1998). Fakat bu konunun ülkemizde henüz 3-5 yıllık 

olduğu gözükmektedir. 

Bilimin doğası kavramı yine ülkemizde birçok alanda olduğu gibi batı 

kaynaklıdır. Fen Bilimleri eğitimindeki bu yeni görüşler ve ülkemizin kendine has 

özellikleri de dikkate alınarak bilimin doğası eğitim programlarına yeni girmiştir. 

Son 50 yıldır eğitimin daha fazla tabana yayılmasıyla, öğrencilerin genellikle 

Fen ve Matematik grubu derslerinde ciddi problemler yaşadıkları bilinmektedir 

(Baykul, 1990). Birçok araştırmacı bunların nedenlerini araştırırken bir taraftan da 

bu alanda öncelikler belirlenmeye çalışılmaktadır. Fen Bilimleri eğitiminde 

öncelikle öğrencilerin bilimsel okur-yazar olmaları en önemli amaçlar arasında 

gösterilmektedir. Bu okur-yazarlığın gerçekleşebilmesi için öğrencilerin Fen 
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Bilimlerine karşı pozitif tutumlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple örgün 

eğitimin hemen hemen her kademesinde öğrenciler bilimsel anlamda okur-yazar, 

bilime karşı pozitif tutumlara sahip ve bilimin doğasını anlamış birer birey 

olmalıdırlar. 

 

4.  Fen Bilimlerindeki Gelişmeler 

Ülkelerin gelişmelerinde Fen Bilimlerinin büyük önemi olduğu tartışılmaz bir 

gerçektir. Bu yüzden Fen Bilimleri eğitiminin kalitesini artırmak için büyük çabalar 

sarf edilmektedir. Bu çabalar çoğunlukla öğretim programını iyileştirme ve 

iyileştirilen programları etkili bir şekilde yürütecek imkânları okullara sağlamak ve 

uygun öğretim yöntemleri geliştirmek üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Bilişim çağı gereklerine uygun eğitim anlayışı doğrultusunda ülkemizde Fen 

programında 2000 yılında yapılan değişikliğin ardından 2004 yılında bütün öğretim 

programlarının olduğu gibi Fen ve Teknoloji programında da yeni bir değişikliğe 

gidilmiştir. 

Bilimin temel işlevi, doğayı ve toplumu anlamaktır. Batı dünyasında Fen 

eğitiminde bir dizi yeni değişikliklerin ve köklü yeniliklerin Fen öğretimi ve eğitimi 

programında yeni teknolojilerin etkin kullanılması ve öğretmen eğitimi alanlarında 

olduğu gözlenmektedir. 

2000 yılında yapılan köklü değişikliğin devamı olarak nitelendirebileceğimiz 

2004 Fen ve Teknoloji programı yenilikçi Fen eğitimi anlayışının sonuçları sayılır. 

2000 ve 2004’te yapılan köklü değişikliklerin geleneksel eğitim anlayışıyla sahip 

olduğu farklar Tablo 1’de gösterilmiştir (M.E.B, 2005); 

 

 

 

 
 
 
 
 



15 

 

 
 

Tablo 1 
Geleneksel Fen Eğitimi Anlayışı ile Yenilikçi Fen Eğitim Anlayışı 

Arasındaki Değişiklikler 

    Geleneksel Fen Eğitimi Anlayışı            Yenilikçi Fen Eğitimi Anlayışı 

 

1. Tüm sınıf öğretimi 

2. Bazı küçük etkinlikler 

3. Öğretmenin belirlediği etkinlikler 

4. Okul ve gerçek yaşam öğrenme 

arasında ilişki yok 

5. Dinleyerek öğrenme 

6. Laboratuar etkinliği çok az 

7. Bilişim teknolojisi desteği az 

 

 

1. Küçük çalışma grupları 

2. Çok farklı değişik etkinlikler 

3. Öğrencilerle belirlenen etkinlikler  

4. Okul ve gerçek yaşam öğrenmeleri 

var 

5. Yaparak ve yaşayarak öğrenme 

6. Zenginleştirilmiş laboratuar ve sınıf içi 

etkinlikler 

7. Bilişim teknolojisi destekli etkinlikler 

 

FEN VE TEKNOLOJİ 

Çevresiyle sürekli etkileşim içerisinde olan insanın huzur ve güven 

içerisinde yaşaması; bulunduğu çevreye gösterdiği uyuma bağlıdır. Bu ise, daha 

çok okullarda Fen ve Teknoloji derslerinde ele alınır. 

Fen ve Teknoloji, ilköğretimin birinci kademesindeki en temel derslerden 

biridir ve sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. İlköğretimin ikinci kademesinde 

branş öğretmenleri tarafından okutulmakta olan Fen ve Teknoloji dersi; temel 

eğitimden sonra Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarına ayrılmakta ve bağımsız birer 

ders olarak okutulmaktadır. 

Akgün (1996)’ e göre, Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi pozitif bilimlere kısaca 

“Fen ve Tabiat Bilgisi” veya “Doğa Bilimleri” denilmiştir. Fen Bilimlerindeki 

gelişmeler, bir fert olarak kişisel yaşantımızı etkilediği gibi, ülkenin ekonomik ve 

sosyal yaşantılarını da önemli ölçüde etkilemektedir. İnsanoğlunun tabiata hâkim 

olması, ancak bu bilim dallarında ulaşılacak başarıya bağlıdır. Bir millet; Bilim ve 
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Fen alanında ne kadar ileri ise,   ekonomik ve toplumsal yönden de o kadar refaha 

kavuşmuştur. Her toplum, geleceğini garanti altına almak için Fen Bilimlerine 

önem vermek zorundadır. 

Osmanlı’da İlk Fen dersleri “Malumat-ı Nafıa” adıyla 1869 tarihli Umumiye 

Nizamnamesi’nde yer almıştır. Daha sonra dersin adı 1913’ te “Eşya ve Ziraat” 

olmuştur. 1926’da iki ayrı ders haline gelip “Tabiat Dersleri” ve “Eşya Dersleri 

olarak okutulmuştur (Ergün ve Özdaş, 1997). 1936 ve 1948 İlkokul Programlarında 

“Tabiat Bilgisi”, 1968 İlkokul Programında “Fen Bilgisi ve Tabiat Bilgisi” adını alan 

ders, 1974 programında “Fen Bilgisi” adını aldı. 1992 ve 2000 yılarında yine “Fen 

Bilgisi” adıyla sadece içerik değişikliğine uğramış, son olarak 2004 yılında yapılan 

önemli değişikliklerle birlikte “Fen ve Teknoloji” adını almıştır. Köseoğlu (2004)’ na 

göre, ders adının değiştirilmesiyle; fen derslerinin içeriğinin sadece bilgiden 

oluşmadığı ve teknoloji eğitiminin de ağırlıklı bir yere sahip olması gerektiği 

vurgulanmak istenmektedir. 

Sekiz yıllık zorunlu eğitime geçişin ardından Milli Eğitim Sistemi yeni 

yapılanma sürecine girmiştir. Bu aşamada eğitim-öğretim programları yeniden 

hazırlanmış, öncelikle İlköğretim 1-5. sınıf temel derslerinin programları 

yapılandırmacı eğitim anlayış ve yaklaşımı doğrultusunda yenilenmiştir. Daha 

sonra aşamalı olarak diğer sınıf ders programlarında da değişim gerçekleştirilmiş 

ve devam etmektedir. 

 

1. İlköğretimde Fen ve Teknoloji Dersinin Yeri ve Önemi 

Fen ve Teknoloji dersi, İlköğretim 4. Sınıfta başlar ve 8. Sınıfa kadar 

aralıksız olarak 5 yıl devam eder. 

Toplum ve çevre kalkınmasının temeli ilk kez ilköğretim kurumlarında Fen 

ve Teknoloji dersiyle anlatılır. Bu derste öğrenciler, içinde yaşadıkları Fen ve 

Tabiat dünyasını bilimsel yönden ele alıp inceleme fırsatını elde ederler. Bu 

bakımdan, çocuklar ilköğretim kurumlarında, çevrelerini bilimsel yöntemlerle 

inceleyerek, olay ve durumlar karşısında objektif düşünme ve doğru hüküm verme 

alışkanlığı kazanırlar (Ergün ve Özdaş, 1997). 
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İlköğretimin birinci kademesinde (1-5) işlenen Fen ve Teknoloji dersi, 

öğrencilere daha sonraki öğretim kademelerinde temel teşkil edecek bilgi birikimin 

kazandırılmasının yanında, içinde yaşadıkları çevreye daha iyi uyum sağmalarını 

ve Fen okur-yazarı olmalarını da amaçlar. Bilgi çağının yaşandığı günümüzde 

eğitim sistemimizde temel amaç, öğrencilerimize mevcut bilgileri aktarmaktan çok 

bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bu becerilerin kazandırıldığı 

derslerin başında Fen ve Teknoloji dersi gelir (Özcan, 2003). 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme, öğrenme çeşitleri içinde en etkin 

olanlarındandır. Deney ve etkinlikler yoluyla öğrenilen Fen ve Teknoloji dersleri 

öğrencilerin doğal güdülerini uyandırır. Öğrenme sürecinde aktif olmalarını sağlar.  

Fen Bilimleri bilimsel süreçlerle öğretilirse, öğrenciler süreç becerilerini 

kazanır ve bu becerileri günlük yaşantılarında kullanırlar. Fen Bilimlerine ilişkin 

daha olumlu tutumlar geliştirirler ve yaratıcılık becerileri de gelişir. 

 

2. Fen ve Teknoloji Eğitiminin Beş Amacı 

Kaptan (1999), Fen Bilgisi dersinin amaçlarını beş ana başlık altında 

toplamıştır. Bunlar; 

 

a. Bilimsel Bilgileri Bilme ve Anlama 

• Bir alana özgü bilgileri bilme. 

• Fen Bilimlerinin tarihini bilme ve felsefesini anlama. 

 

b. Araştırma ve Keşfetme(Bilimsel Süreçler) 

• Gerçek bilim adamlarının düşünüş yollarını ve çalışmalarını öğrenmek 

için bilimsel süreçleri kullanma(sınıflama, düzenleme vs.). 

• Psikomotor becerileri kullanma. 

• Bilişsel becerileri kullanma. 
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c. Hayal Etme ve Yaratma 

• Zihinsel hayalleri yaratma, hayal kurma. 

• Hayal edilen şeyleri görme. 

• Eşyaları ve fikirleri yeni düzenlere koyma. 

• Problem ve bilmece çözme. 

• Bir şeyi yapar gibi davranma. 

• Araç ve makine desenleme. 

• Alışılmadık düzenler üretme. 

 

d. Duygulanma ve Değerlendirme 

• Fen Bilimlerine, okula, öğretmenlerine ve kendine ilişkin olumlu tutumlar 

geliştirme. 

• İnsan heyecanlarına ve duygularına karşı duyarlı ve saygılı olma. 

• Kişisel duygularını yapıcı biçimde ifade etme. 

• Kişisel değerlere, toplumsal sorunlara ve çevre sorunlarına ilişkin kararlar 

verme. 

 

e. Kullanma ve Uygulama 

• Bilimsel kavramların günlük yaşantıda kullanılışlarını görme. 

• Öğrenilen bilimsel kavramları ve becerileri gerçek teknoloji problemlerine 

uygulama. 

• Ev araçlarında uygulanan bilimsel ve teknolojik ilkeleri anlama. 

• Bilimsel gelişmeleri veren basın ve yayın raporlarını anlama ve 

değerlendirme. 

• Fen Bilimlerini diğer bilimlerle bütünleştirme. 
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FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMLARI 

1948 Fen Programı 

1948 Programında Fen Bilgisine ait konular birinci devre sınıflarında ”Hayat 

Bilgisi” üniteleri içinde, ikinci devre sınıflarında ”Tabiat Bilgisi”, “Aile Bilgisi” ve 

“Tarım-İş” üniteleri içinde verilmekteydi. Programda “Hayat Bilgisi dersi bir gözlem, 

yaşama, iş ve deney dersidir” görüşü ile “Bu ders çocuğun içinde bulunduğu doğal 

ve toplumsal gerçeği, onun ruhsal durumuna uygun bir bütün halinde kavratmaya 

uğraşır” görüşünün söz konusu olduğu görülmektedir. 

1948 Hayat Bilgisi programında sosyal yarar ön planda tutulmuş, bilim ikinci 

planda kalmıştır. Aynı zamanda konu yaklaşımı ile birleştirilmiş bir programın 

özelliklerini taşımaktadır. Programda ünitelerden önce amaçlar ve açıklamalara 

yer verilmiş ve açıklamalar bölümünde dersin işlenişi ile ilgili olarak “Bu derste 

işlenecek konular, daima insanla olan ilgileri bakımından işlenecektir. Çocukların 

doğrudan doğruya gözlem ve deney yoluyla bilgi kazanmalarına önem verilecektir” 

görüşü hâkimdir. 

1968 Fen Programı 

Bu programda da 1948 programında olduğu gibi ilkokulun birinci devresinde 

Fen konularına Hayat Bilgisi üniteleri içinde yer verilmiştir.  

1948 programındaki “Tabiat Bilgisi” , “Tarım-İş” ve “Aile Bilgisi” dersleri, 

1968 programında “ Fen ve Tabiat Bilgileri” adıyla kullanılmıştır. Fen ve Tabiat 

Bilgileri programının en belirgin özelliği, bu derslerin konularının bilgi ve anlayış 

açısından bir bütün olarak inceleme imkânı sağlayacak şekilde birleştirilmiş 

olmasıdır. 

1974 Fen Programı 

Bu programda dersin adı “Fen Bilgisi” olarak değiştirilmiş ve ünitelerin 

kapsamlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu programda bilimsel süreçler 

yoluyla bilimsel bilgi kazandırma ilkesine ağırlık verilmiş, yine Fen konularının 

işlenmesinde bilimsel yöntem değil sosyal yarar ön planda tutulmuştur. 
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1977 Fen Programı 

Bu programda Fen Bilgisi dersi programında önemli bir değişikliğe 

gidilmemiş, sadece bazı ünitelerin yerleri değiştirilmiştir. 

1992 Fen Programı 

İlköğretim dördüncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar uygulanması öngörülen 

1992 programı, bütünlük ve konular içinde tutarlık gösterecek şekilde 

hazırlanmıştır. 

Bu program, konuları boyut ve sınırlarını tartışmaya yer bırakmayacak 

şekilde öğretmen ve öğrenciye sunmayı, elemeyi değil başarıyı amaçlamıştır. 

Sekiz yıllık temel eğitimi esas alan ve İlköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıfların beş yıllık 

Fen Bilgisi programı, Dünyamız ve Evren, Madde ve Enerji, Canlılar, Zenginlik 

Kaynaklarımız ana konuları etrafında yoğunlaşmıştır (M. E. B., 1992). 

Programda bu sınıflardaki fen eğitiminin genel amaçları, her sınıf için ayrı 

ayrı sınıf amaçları ve ayrıca konularla ilgili özel amaçlar ve bu amaçlara ulaşılıp 

ulaşılamadığını ölçen davranış biçimleri ayrıntılı biçimde belirlenmiştir.   

Program, uygulama alanlarını öğrencinin gözü önüne sererek, Fen Bilimleri 

ile hayat arasında sağlıklı ilişki kurmasına yardımcı olacak nitelikte hazırlanmıştır. 

Fen Bilimlerin teknolojik gelişmenin temelini oluşturduğu bilinci öğrenciye tekrar 

tekrar verilmek istenmiştir (Vural, 1999). 

Program öğrenciden kendi akli yeteneklerini kullanarak anlama ve öğrenme 

gücünü geliştirmeyi amaçlamıştır. Sağlık eğitimi Fen programının odak 

noktalarından biri olmuştur. Bireyin ve toplumun sağlıklı yaşama gereği, önemi ve 

bilinçlendirilmesi, yeri geldikçe konu, amaç ve davranış olarak programa 

yansıtılmıştır (Vural, 1999). Öğrenciye temizlik, sağlık ve çevre şartları arasındaki 

ilişkiler, açık bir biçimde verilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca 1992 programında, öğrenciye, hiçbir bilgiye ezberlenerek 

ulaşılamayacağı anlatılmıştır. Öğrenme, eğitim bilimcileri tarafından, yaş 

gruplarına göre seviyelendirilmiş ve aşamalarına uyulmuştur. 
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2000 Yılı İlköğretim Fen Bilgisi Programı 

13.10.2000 tarih ve 387 sayılı kanunla yeni Fen Bilgisi programı kabul 

edilmiş ve 2001-2002 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

2000 programı, bilimsel öğrenim sürecine ve aktif öğretime elverişli bir 

yapıdadır ve programın bütün öğeleri birbirleriyle uyumludur. Program, Fen 

Bilimleri öğreniminin kalitesini iyileştirmek için önemli atılımların yapılmasına fırsat 

verecek vizyona sahiptir (Özcan, 2003). 

Fen Bilgisi programı, öğrencilerin yapacakları etkinliklerle bilgiye 

kendilerinin ulaşmalarını, edindikleri bilgileri analiz edebilmelerini, bu bilgilerden 

yaratıcı yönlerini geliştirerek yararlanabilmelerini ve doğru kararlar verebilmelerini 

sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.  

Bu programın önemli özelliklerinden birisi de, öğretmenlerin öğrencilerin 

düzeyine, sınıfın durumuna ve eldeki imkânlara göre çok sayıda benzer etkinlik 

tasarlayıp geliştirebilmelerine fırsat vermesidir.  

 

2004 Fen ve Teknoloji Programı 

            1. Programı’nın Vizyonu 

Günümüzde yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi, günümüzde belki de geçmişte hiç 

olmadığı kadar açık bir biçimde görülmektedir. Küreselleşme, uluslararası 

ekonomik rekabet, hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekte de hayatımızı 

etkilemeye devam edecektir. Bütün bunlar dikkate alındığında ülkeler, güçlü bir 

gelecek oluşturmak için her vatandaşın fen ve teknoloji okuryazarı olarak 

yetişmesinin gerekliliğinin ve bu süreçte fen derslerinin anahtar bir rol oynadığının 

bilincindedir. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu; bireysel 

farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak 

yetişmesidir (M.E.B, 2005). 

Fen ve teknoloji okuryazarı olan bir kişi, bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, 

temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanır; 
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problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerini kullanır; fen, 

teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlar; bilimsel ve teknik 

psikomotor beceriler geliştirir; bilimsel tutum ve değerlere sahip olduğunu gösterir. 

Fen ve teknoloji okuryazarı bireyler, bilgiye ulaşmada ve kullanmada, problemleri 

çözmede, fen ve teknoloji ile ilgili sorunlar hakkında olası riskleri, yararları ve 

eldeki seçenekleri dikkate alarak karar vermede ve yeni bilgi üretmede daha etkin 

bireylerdir. 

 

2. Programın Temel Yaklaşımı 

a. Fen ve Teknoloji Programının Gerekçesi 

Bilimsel bilginin katlanarak arttığı, teknolojik yeniliklerin büyük bir hızla 

ilerlediği, fen ve teknolojinin etkilerinin yaşamımızın her alanında belirgin bir 

şekilde görüldüğü günümüz bilgi ve teknoloji çağında, toplumların geleceği 

açısından fen ve teknoloji eğitiminin anahtar bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. 

Bu nedenle, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün toplumlar sürekli olarak fen 

ve teknoloji eğitiminin kalitesini artırma çabası içindedir.  

Fen, fiziksel ve biyolojik dünyayı tanımlamaya ve açıklamaya çalışan bir 

bilimdir. Bilimsel çalışmalar sonucunda organize, test edilebilir, objektif ve tutarlı 

bir bilgi bütünü oluşturulmuş ve oluşturulmaya devam edilecektir. Fen, sadece 

dünya hakkındaki gerçeklerin bir toplamı değil, aynı zamanda deneysel ölçütleri, 

mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme 

yoludur. Fen ve Teknoloji öğretiminde, hedef bireylerin doğrudan keşif yoluyla 

doğru bilgiye ulaşmayı öğrenmesi, öğrendikçe dünyaya bakışını revize edip 

yeniden yapılandırması ve giderek öğrenme hevesini geliştirmesi çok önemlidir 

(M.E.B, 2005).  

Öğrencinin merkez alındığı ve aktif kılındığı yeni yöntemle ezberden uzak, 

öğrencinin deneyimi, bakış açısı, duygu, düşünce ve inançlarının dikkate alındığı 

bütüncül bir eğitim anlayışı hedeflenmiştir. Öğrenci kendisine sunulan bilgileri 

ezberleyerek, edilgen bir biçimde öğrenmeye çalışmak yerine, öğrenme öğretme 

sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, 

anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. 
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Fen’in, doğal dünyayı sistematik bir şekilde araştırarak elde edilen organize 

bir bilgi bütünü olduğu ve sürekli değişim geçirdiği söylenebilir. Programda, bir 

yandan Fen alanındaki bilgilerin, “değişemez gerçekler” değil, “halen bilinen en iyi 

açıklama” olduğu sezgisi kazandırılmaya çalışılırken, bir yandan da, Fen okur-

yazarlığı ekseni etrafında bilimsel yöntemlerin yerleşmesi hedefi gözetilmiştir. Bu 

açıdan bakılınca Fen ve Teknoloji Programının, eldeki imkânlar ölçüsünde 

“yapılandırmacı yaklaşımı” benimsediği söylenebilir. Yapılandırmacı öğrenme 

yaklaşımı, bireyin bilgi edinmeye başlarken boş zihinle yola çıkmadığını, yeni 

öğrendiği konu veya kavramla ilintili hazır zihin yapılarını harekete geçirdiğini, 

kendi bildikleri ile eklemlenebilen hususları özellikle seçip öğrenmeye yatkın 

olduğunu, öğrendiği yeni bilgileri zihinde etkin olarak kendisinin yeniden 

yapılandırdığını vurgular (M.E.B, 2005). 

Fen Teknoloji Programında, edinilmiş Fen bilgilerinin teknolojiye yansıdığı 

durumlara sık sık örnekler verilerek ve daha önemlisi, bu bilgilerin gündelik hayatta 

kullanımına ilişkin problemler üzerinde düşünme alıştırmaları sunularak 

öğrencilere Fen ve Teknoloji okur-yazarlığı için gerekli bilgi, anlayış, beceri, tutum 

ve değerleri kazandırma ve onların gelecekte etkin bir şekilde iş gören, bilinçli ve 

sorumlu vatandaşlar olmalarına katkı sağlama yoluna gidilmiştir (M.E.B, 2005). 

Ülkelerin gelişiminde Fen Bilimlerinin önemi büyüktür. Bu nedenle özellikle 

21.yy. da Fen eğitimine verilen önem gittikçe artmaktadır. Ülkemizde de bu 

doğrultuda 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Fen Bilgisi dersi öğretim 

programlarında önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu değişimin son ve en önemli 

halkası 2006-2007’de uygulanmaya başlanan yeni programdır.  

Fen ve Teknoloji Dersi 4 ve 5. Sınıf Öğretim Programı, reform kelimesinin 

içini dolduracak bir vizyonla, önceki Fen Bilgisi Programı hakkındaki görüşler 

değerlendirilerek, gelişmiş ülkelerde yürürlükte olan çok sayıda fen dersi programı 

incelenerek, uluslararası fen eğitimi literatürü izlenerek ve Türkiye’de değişik 

yörelerdeki koşul ve olanaklar dikkate alınarak hazırlanmış bir programdır. Bu 

program hazırlanırken Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

tarafından tüm illerde ilköğretim müfettişleri başkanlığında kurulan komisyonlarca, 

2000 yılı Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın değerlendirilmesi yapılmış, bütün 

illerden gelen müfettiş ve öğretmen raporları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
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görüşleri incelenmiştir. Öğretim Programı ile ilgili bu görüşler ve programın 

uygulanmasında karşılaşılan sorunlar hazırlanan yeni programın geliştirilmesinde 

dikkate alınmıştır (M.E.B, 2005). 

Yapılandırmacı program, öğrencilerin öğrenme ortamına etkin katılımına, 

yaparak-yaşayarak ve farkında olarak öğrenmeye dayalı bir eğitim anlayışı 

benimsemiştir. Bu da Fen ve Teknoloji dersi genel ve özel amaçlarına 

ulaşılabilmesi için büyük kolaylık sağlayacaktır. Çünkü Fen ve Teknoloji dersi, 

daha çok uygulamaya yönelik bir derstir.  

  

b. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları 

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005) “İlköğretim 

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı”nda yer alan programın genel amaçları 

şunlardır: 

• Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile 

heyecanını yaşamalarını sağlamak, 

• Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak 

duygusu geliştirmelerini teşvik etmek, 

• Fen ve Teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki 

karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak, 

• Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma 

becerileri kazanmalarını sağlamak, 

• Eğitim ile meslek seçimi gibi konularda, fen ve teknolojiye dayalı 

meslekler hakkında bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt 

yapıyı oluşturmak, 

• Öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede mesleklerin değişen mahiyetine 

ayak uydurabilecek kapasiteyi geliştirmelerini sağlamak, 

• Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem 

çözmede Fen ve Teknolojiyi kullanmalarını sağlamak, 
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• Kişisel kararlar verirken, uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını 

sağlamak, 

• Fen ve Teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık 

ve çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını 

ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak, 

• Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, 

eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, 

toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket 

etmelerini sağlamak, 

• Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik 

verimliliklerini artırmalarını sağlamaktır. 

 

3. Fen ve Teknoloji Programı’nın Organizasyon Yapısı 

Fen ve Teknoloji Dersi 4 ve 5. Sınıf Öğretim Programı’nda, tüm öğrencilerin 

Fen ve Teknoloji okur-yazarı olması vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için; 

Canlılar ve Hayat, 

Madde ve Değişim, 

Fiziksel Olaylar, 

Dünya ve Evren, 

öğrenme alanlarından üniteler seçilmiştir. Bu öğrenme alanları öğrencilere 

kazandırılacak temel fen kavram ve ilkelerini düzenlemektedir. Fen ve teknoloji 

okuryazarlığı için gerekli; 

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkileri (FTTÇ), 

Bilimsel Süreç Becerileri (BSB), 

Tutum ve Değerler (TD), 

öğrenme alanlarına ilişkin kazanımlar, diğer dört alandan seçilen ünitelerdeki 

kazanım ve etkinliklerle harman edilmiş halde bulunduğu için, bu alanlar ile ilgili 

ayrı ünite söz konusu değildir. 2004 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda 



26 

 

 
 

ünite kazanımları ile FTTÇ, BSB, TD öğrenme alanlarına ait kazanımlar birbirine 

örülmüştür (M.E.B, 2005). 

Fen ve Teknoloji Dersi 4, 5. Sınıf Öğretim Programı’nda, üniteler organize 

edilirken bazı temel anlayışlar ve hareket noktaları belirlenmiş ve ünitelerde bu 

ana ilkelere olabildiğince uyum sağlanacak şekilde kazanım ve etkinlik seçimine 

gidilmiştir. Sözü geçen temel anlayışlar ve hareket noktaları, yedi başlık altında 

toplanabilir: 

Az Bilgi Özdür 

Ünitelerde öngörülen kazanımlar, pek çok sayıda bilgi ve kavramı, yüzeysel 

ve birbirinden ayrık biçimde, özümsenmesi imkânsız bir hızla işlemek yerine, az 

sayıda kavram ve bilginin gerçek bir öğrenmeye imkân verir tempoda sunumunu 

sağlayacak şekilde seçilmiştir. 

Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı  

 Ünitelerde kazanımlar ve etkinlikler seçilirken fen ve teknoloji 

okuryazarlığının yedi boyutu gözetilmiş, öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı 

bireyler olarak yetişmeleri için programın elverişli bir çerçeve oluşturmasına özen 

gösterilmiştir.      

Öğrenme Sürecine Yaklaşım 

Programda, yapılandırıcı (constructivist) öğrenme yaklaşımı öncelikli olup 

öğrenmenin her bireyin zihninde, çoğu zaman o bireye özgü bir süreç sonunda 

gerçekleştiği görüşüne ağırlık verilmiştir. Bu anlamda, öğretim programında 

öğrenciyi fiziksel ve zihinsel olarak etkin kılan, yapılandırıcı yaklaşıma uygun çeşitli 

öğretim stratejilerine yer verilmiştir.  

Ölçme – Değerlendirme 

Programda, geleneksel ölçme-değerlendirme yöntemleri ile birlikte alternatif                 

ölçme-değerlendirme yaklaşımları benimsenerek öğrenciyi değerlendirmenin 

yanında, öğrenme sürecini değerlendirme anlayışına ağırlık verilmiştir. Böylece, 

değerlendirme sürecini, öğrenme sürecine kaynaştırma ve bu süreci ıslah için bir 

araç olarak kullanma yoluna gidilmiştir.  
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Gelişim Düzeyi ve Bireysel Farklılıklar      

Kazanımlar ve etkinlikler seçilirken öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişim 

düzeyleri gözetilmiş, ayrıca bireysel farklılıkları hesaba katılarak farklı etkinliklerin 

seçimi ve yeri geldikçe öğrencilerle birebir ilgilenme teşvik edilmiştir.  

Bilgi ve Kavram Sunum Düzeni 

Programda sarmallık ilkesi esas alınmış, pek çok konuya, gittikçe 

derinleşen bir içerikle her sınıfta yer verilmiş; böylece yeterli sıklıkla geriye 

gönderme sağlanarak öğrenilenlerin pekiştirilmesi için alt yapı oluşturulmuştur. 

Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle Uyum 

Programın ilgili diğer derslerin programlarıyla paralelliği ve bütünlüğü 

gözetilmiştir. Ayrıca uygun olan yerlerde, işlenen konunun katkıda bulunduğu ara 

disiplin kazanımlara gönderme yapılmıştır.  

 

Bu temel anlayış ve hareket noktalarına uygun olarak hazırlanmış olan yeni 

4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Programı’na ait, öğrenme alanları, üniteler, 

kazanımlar ve bunlara ayrılan ders saatleri Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir: 
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            4. Öğrenme-Öğretme Süreci 

Eğitim alanında, özellikle de fen eğitimi alanında yapılan çalışmalar, 

öğrencilerin “Fen”i nasıl öğrendiği ve “Fen” öğrenmeyi destekleyen koşullar 

hakkında önemli bulguları ortaya koymuştur. Bu bulgular dikkate alındığında, 

program hedeflerine ulaşabilmek için öğrenme- öğretme süreci, öğrenme ortamı 

ve öğretim stratejileri hakkında yeni anlayışların geliştirilmesinin gerekli olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin programda belirlenen kazanımları edinebilmesi için 

kullanılacak öğretim stratejileri ve öğrenme deneyimleri mümkün olan her durumda 

yapılandırıcı öğrenme yaklaşımıyla yönlendirilmeli, öğrenme ortamları ve öğretim 

stratejileri de “yapılandırmacı yaklaşımı”, olabildiğince yansıtmalıdır.  

 

a. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı 

Geçmişten günümüze eğitimdeki gelişmelere bakıldığında bilginin doğasına 

ilişkin temel kabullerin öğrenme ve öğretme sürecini etkilediği görülür. Farklı ön 

kabullerden farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Tarihsel sırasına göre davranışçı, 

bilişselci, sosyal bilişselci ve son olarak da yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı 

öğretimi etkilemiştir. Son yıllardaki fen eğitimi araştırmaları, fen eğitiminin 

amaçlarını gerçekleştirmede yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının faydalı ve işlevsel 

bir çerçeve sağladığını ve öğretime de yeni uygulamalar getirdiğini 

vurgulamaktadır. Bu yüzden, bu öğretim programı diğer öğrenme kuramlarını 

reddetmemekle beraber, yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına ağırlık vermiştir 

(M.E.B, 2005).  

Yapılandırmacılık, bilgi, bilginin doğası, nasıl bildiğimiz, bilginin 

yapılandırılması sürecinin nasıl bir süreç olduğu, bu sürecin nelerden etkilendiği 

gibi konularla ilgilenmekte ve düşünceleri eğitimsel uygulamalara temel 

oluşturmaktadır (Açıkgöz, 2003). 

Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı, bireyin bilgi edinmeye başlarken boş bir 

zihinle yola çıkmadığını, yeni öğrendiği konu veya kavramla ilintili hazır zihin 

yapılarını harekete geçirdiğini, kendi bildikleri ile eklemlenebilen hususları özellikle 

seçip öğrenmeye yatkın olduğunu, öğrendiği yeni bilgileri zihninde etkin olarak 

kendisinin yeniden yapılandırdığını vurgular. Yapılandırıcılık, bilginin nasıl elde 
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edildiğine ilişkin bir teori olmasına karşın, öğrenme-öğretme deneyimlerini anlama 

ve yorumlamada da oldukça başarılıdır. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının ortaya 

koyduğu ilkeler daha etkili öğretim yaklaşımları geliştirmek için neler yapılabileceği 

konusunda önemli ipuçları vermektedir. Bu yaklaşım, bilginin öğretmenden 

öğrenciye doğrudan ve olduğu gibi aktarılamayacağını, öğrencinin kendisi 

tarafından etkin bir şekilde yeniden yapılandırılıp yeni bir formata 

dönüştürüldüğünü ileri sürer. Bu yaklaşım ana hatları ile benimsenerek hazırlanan 

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının öğrenme ile ilgili kabullenişleri şöyle 

özetlenebilir (M.E.B, 2005): 

• Öğretme ve öğrenme arasındaki ilişki her zaman doğrusal ve birebir 

değildir. Bilgi ve beceriler, öğretim uygulamaları ile öğretmenden 

öğrenciye olduğu gibi aktarılamaz. 

• Öğrencilerin, öğrenme süreci öncesinde edinilmiş kişisel bilgi, görüş, 

inanç, tutum ve amaçları öğrenmeyi etkiler. 

• Sınıfta farklı şekilde öğrenmeye ihtiyacı olan öğrenciler vardır. Bu 

öğrenciler, farklı öğrenme metotları ile öğrenebilir, bilgilerini arkadaşları 

ile paylaşarak içselleştirebilirler. 

• Öğrenme pasif bir süreç değil, öğrencinin öğrenme sürecine katılımını 

gerektiren etkin, sürekli ve gelişimsel bir süreçtir. Bu yüzden, öğretim 

sürecinin çoğunlukla  “öğrenci merkezli” olması gerektiği genel kabul 

görmüş bir gerçektir. 

• Bilgi ve anlayışlar her birey tarafından kişisel ve sosyal olarak 

yapılandırılır. Ancak ortak fiziksel deneyimlerde, dil ve sosyal etkileşimler 

nedeniyle bireylerin yapılandırdığı anlam kalıplarında ortak yönler vardır 

ve bu anlam kalıplarının olabildiğince yakınsatılması,  okul ortamında da 

sağlanabilir. 

• Fen öğretimi, mevcut kavramlara eklemeler yapılması veya genişletilmesi 

olmayıp, bunların köklü bir şekilde yeniden düzenlenmesini gerektirebilir. 

• İnsanlar, dünyayı anlamlandırmaya çalışırken yapılandırdıkları yeni 

bilgileri değerlendirerek özümler, düzenler veya reddedebilirler. 
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b. Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı 

Fen derslerinde öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri yasama transfer 

edebilmesi, her gün karşılaştıkları yeni problemlerle bas edebilmeleri için 

kullanılabilecek metotların basında probleme dayalı öğrenme modeli gelir. 

Probleme dayalı öğrenme modelinin uygulandığı sınıflarda öğrenenler aşamalı 

olarak ve giderek daha çok kendi eğitimleri için sorumluluk alırlar. 

Öğretmenlerinden giderek daha bağımsız olurlar. Yasam boyu öğrenmeye devam 

edebilen bağımsız öğrenenler olurlar (Kaptan ve Korkmaz, 2001). 

 

c. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı 

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı; bireysel ya da küçük gruplar aracılığıyla 

doğal koşullar altında yasama benzeyen bir yaklaşımla problemlerin çözümünü 

amaçlayan bir öğrenme yaklaşımıdır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, fen eğitimi 

açısından uygun ve ders ortamına önemli ve yeni katkılar getirebilecek bir 

modeldir (Korkmaz ve Kaptan, 2001). 

 

5. Öğretim Stratejileri 

Öğrencilerin bu öğretim programında belirlenmiş olan kazanımları 

edinmesini sağlamak için, yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına dayanan ve 

öğrenciyi etkin kılan çeşitli öğretim stratejileri ağırlıklı olarak verilmiştir. 

Öğrenci merkezli stratejiler kritik ve yaratıcı düşünme, analiz etme ve 

değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek 

için uygun öğrenme fırsatları sağlar.  

Öğrenme-öğretme sürecinde uygun öğretim stratejileri seçilirken ünite 

kazanımları, öğrencilerin kişilik özellikleri (ön bilgi, beceri, gelişim düzeyleri, tutum 

ve değerler), öğrenilecek konu, erişilebilir kaynaklar ve ayrılan süre dikkate 

alınmalıdır. 

Bu konudaki değişmez doğrulardan bir tanesi de sürekli aynı metotların 

kullanılmamasıdır. Fen eğitiminde öğrencilerin çeşitli öğrenme deneyimleri 

edinmesi için farklı öğrenme ortamlarının sağlanması esastır. Öğrencilerin bilgiyi 
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kendilerinin yapılandırmaları ve değerlendirmelerini sağlayan bireysel veya grup 

etkinlikleri etkin şekilde kullanılmalıdır. Öğretim sürecinde öğretmenin rolü 

öğrencilere rehberlik ederek öğrenmeyi kolaylaştırmaktır.  

Öğretmen, öğretim stratejileri ile ilgili olarak; 

• Fen öğrenmeye elverişli ve destekleyici bir ortam oluşturmalı, 

• Öğrencilerin motivasyon, ilgi, beceri ve öğrenme stilleri gibi bireysel 

farklılıklarını göz önünde bulundurmalı, 

• Öğrencilerin işlenen konu ile ilgili ön bilgi ve anlayışlarını açığa çıkarmak 

ve öğrencilerin kendi düşüncelerinin farkında olmalarını sağlamak için 

sürekli bir arayış içinde olmalı, 

• Öğrencilerin zayıf ve güçlü yanlarını tespit ederek uygun sınıf içi ve dışı 

öğrenme ortam, metot ve etkinliklerini sağlamalı ve uygulamada öncülük 

etmeli (eğitim koçluğu), 

• Öğrencilerin ileri sürülen alternatif düşünceler üzerinde düşünmelerini,  

tartışmalarını ve değerlendirmelerini teşvik etmeli, 

• Tartışmaları ve etkinlikleri, her fırsatta öğrencilerin bilimsel olarak kabul 

edilen bilgi ve anlayışları kendilerinin yapılandırmasına imkân verecek 

şekilde yönlendirmeli, 

• Öğrencilere yapılandırdıkları yeni kavramları farklı durumlarda kullanma 

fırsatları vermeli,  

• Öğrencilerin bir olguyu açıklamak için hipotez kurma ve alternatif 

yorumlar yapabilme yeteneklerini teşvik etmeli, 

• Fen ve teknoloji konularını çalışmaya ve öğrenmeye duyduğu isteği 

öğrencilere hissettirmeli ve onlar için “özenilen model insan” olmalıdır. 

Fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmek için program uygulanırken 

öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine 

katılmasını sağlayacak çeşitli etkinlikler kullanılabilir. Araştırma-sorgulama 

sürecinde “neden”, problem çözme sürecinde “nasıl”, karar verme sürecinde ise 

“ne yapılmalı” sorularına cevap aranır. Öğretmen, öğrencilerin bilmeleri gereken 
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her şeyi söylemek yerine soru sormalarını, meraklarını sürdürmelerini sağlamalı ve 

bu sorulara cevap ararken onlara rehber olmalıdır. 

Öğretim etkinlikleri, verilerin ne anlama geldiğini, teorik kavramlarla nasıl 

açıklanabileceğini ve deney sonuçlarının neyi gösterdiğini öğrencilerin kendilerinin 

bulacağı şekilde düzenlenmelidir. Öğretmen öğrencilere etkinliklerdeki verileri 

kaydederken, açıklarken ve onları hiyerarşik olarak daha üst düzeydeki 

düşüncelerle ilişkilendirirken rehberlik etmelidir. 

Seçilen öğretim yöntemleri; öğretmenin bir antrenör gibi öğrencileri motive 

eden, durumlara tanı koyan, gerektiğinde rehberlik eden, öğrencilerin yararına yeni 

ve özgün ortamlar hazırlayabilen, öğrenmekten bıkmayan ve sürekli araştıran 

özelliklere sahip olmasını gerektirir. Öğrenci de araştırma ve sorgulama 

yöntemlerini kullanarak günlük hayatta karşılaştığı sorunlara kendine göre 

cevaplar arayan, bilgi üretebilen bir birey konumuna gelir. Bu süreçlerde öğrenci 

hem bedenen hem de zihnen etkin olur.  

Yapılandırmacılık bilginin merkezine öğretmen yerine öğrenciyi koyar. 

Öğretmenden bağımsız olarak, her öğrencinin bireysel deneyimleri özel ve tek bir 

anlam kazanır. Yapılandırmacılık, öğrencinin en iyi nasıl öğreneceği ve bu amaçla 

öğrenme yaşantılarının en iyi nasıl düzenleneceği üzerinde durmaktadır. 

Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımıyla uyumlu öğretim stratejilerinden biri de 

sorgulayıcı araştırma tekniğidir. Sorgulayıcı araştırma etkinlikleri, fen 

laboratuarında yapılan deneylerden okul dışındaki gezilere kadar değişen çeşitli 

etkinlikleri içerir. Bütün bu etkinlikler; öğrencinin fiziksel, biyolojik ve teknolojik 

dünya hakkındaki sorulara cevap bulma girişimine aktif katılımı ile gerçekleştirilir.  

 

6.  Programda Ölçme ve Değerlendirme 

 Değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile 

yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, 

sistematik bir süreçtir. Değerlendirme, Fen ve Teknoloji eğitiminde farklı şekillerde 

kullanılabilir. Bu kullanımlara; 
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a. Öğrencilerin fen konularındaki öğrenme durumlarını teşhis ederek 

öğretim programında belirtilen kazanımların edinim düzeyini belirleme, 

 b. Öğrenmeyi daha anlamlı ve derin hale getirebilmek amacıyla dönüt 

sağlama, 

 c. Öğrencilerin gelecekteki öğrenme ihtiyaçlarını belirleme, 

 d. Velilere, çocuklarının öğrenmesi ile ilgili bilgi sağlama, 

 e. Öğretme stratejilerinin ve program içeriğinin dengeli ve etkili olup 

olmadığını izleme, örnek olarak verilebilir (M.E.B, 2005). 

Bir eğitim programının tutarlı, uygun ve etkili bir şekilde hazırlanmış ve 

uygulanabilir olması programın başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Eğitimde 

önemli olan sadece bir programın hazırlanıp uygulanması değil, bu programın 

amacına ne ölçüde ulaştığının belirlenmesi ve programın değerlendirilip 

geliştirilmesidir.  

Programda yapılandırıcı yaklaşıma paralel olarak öğrenme ve öğretme 

stratejilerinin öğretmen merkezli bir yapıdan öğrenci merkezli alana doğru kaydığı 

da dikkate alınırsa, değerlendirme ile ilgili anlayışın da bu değişime uygun biçimde 

yapılandırılması gerekir. 

Öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan, bireyin kendine özgü 

özelliklerini ön plâna çıkararak herkesin sahip olduğu bilgilerle yeni aldığı bilgileri 

kendine özgü biçimde yapılandırdığını öne süren, bu nedenle de öğretim yöntem 

ve tekniklerinin mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan 

yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı, ölçme ve değerlendirmede de öğrencilere bilgi, 

beceri ve tutumlarını sergileyebilecekleri çoklu değerlendirme fırsatları sunulması 

gerektiğini vurgular.  Fen ve Teknoloji Dersi 4 ve 5. Sınıf Öğretim Programı bu 

noktalardan hareketle geleneksel ölçme ve değerlendirme anlayışından daha çok 

alternatif ölçme ve değerlendirmeye vurgu yapmaktadır. Tablo 4’te, geleneksel ve 

alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri özetlenmiştir (M.E.B, 2005): 
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Tablo 4 
Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri 

 
Geleneksel Teknikler Alternatif Teknikler 

Çoktan seçmeli testler Performans değerlendirme 

Doğru-yanlış soruları Öğrenci ürün dosyası(portfolyo) 

Eşleştirme soruları Kavram haritaları

Tamamlama (boşluk doldurma) soruları Yapılandırılmış grid 

Kısa cevaplı yazılı yoklamalar Tanılayıcı dallanmış ağaç  

Uzun cevaplı yazılı yoklamalar Kelime ilişkilendirme 

Soru -cevap Proje

 Drama

 Görüşme 

 Yazılı raporlar 

 Gösteri 

 Poster

 Grup ve/veya akran değerlendirmesi

 Kendi kendini değerlendirme 

 

Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri, tek bir doğru cevabı olan 

çoktan seçmeli testlerin de içinde bulunduğu geleneksel değerlendirmelerin 

dışında kalan tüm değerlendirme türlerini kapsar. Alternatif ölçme ve 

değerlendirme teknikleri; sadece ürünü değil, öğrenme sürecini de değerlendirdiği 

için öğrencilerin öğrenme konusunda sorumluluk sahibi olmasını ve öğrendikleriyle 

gurur duymasını sağlar. 

Performans değerlendirme ve öğrenci ürün dosyası başta olmak üzere 

alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin çoğunda puanlama amacı ile 

dereceli puanlama anahtarı (rubrik) kullanılır. Puanlama yapmak amacı ile 
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kullanılan dereceli puanlama anahtarları, öğrencinin bir kavram ile ilgili bilgisini 

ortaya koyması veya bir ödevi yapması için gerekli yeterlilik düzeyini belirlemeye 

yönelik bir sistemdir (M.E.B, 2004). 

Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygularken dikkat edilecek 

hususları şöyle sıralayabiliriz: Alternatif teknikler daha özneldir. Yani değerlendiren 

kişinin, öğrencinin sunduğu esere (yazı, proje, poster, vs.) bakarken ne aradığı ve 

ne ölçüde gördüğü önemlidir. Tıpkı bir sanat eserinin değerlendirilmesi gibi 

öğrencilerin öğrendiklerini göstermek amacıyla ortaya koyduğu eserler de farklı 

bakış açılarından değerlendirilebilir. Programın uygulanmasında başarıya 

ulaşılması için her bir değerlendirme etkinliğine ait dereceli puanlama anahtarının 

öğrenci ve/veya velileri ile zamanı geldiğinde paylaşılacak tarzda oluşturulması 

şarttır (M.E.B, 2005). 

 

Problem 

Yapılandırmacı Program olarak da adlandırılan yeni programda, Fen ve 

Teknoloji dersi içeriğinde de önemli yapı ve yöntem değişikliklerine gidilmiştir. 

Kazanımlar hep öğrencilerin kendilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler 

aracılığıyla kazandırılmaya çalışılmıştır. Böylelikle öğrencilerin bilgiye, sonuca 

kendilerinin ulaşmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Peki, bunda başarı sağlanmış 

mıdır? Yeni Fen ve Teknoloji dersi programı, yapı ve içerik bakımından başarılı 

mıdır? Sınıf Öğretmenlerinin bu konular hakkındaki düşünceleri nedir? 

Görüşlerinde farklılık var mıdır? Bütün bu soruların cevabı bulunmaya çalışılmıştır. 

Öğretim programları, eğitim ve öğretimin etkili ve verimli olmasını 

sağlamalıdır. Öğretimin kalitesini yükseltmek için sürekli yapılan yenilikler öğretim 

programlarını önemli ölçüde etkilemiştir.  2000 yılında Fen Bilgisi dersinde yapılan 

önemli değişikliklerin ardından 2004 yılındaki son değişikliklerle Fen ve Teknoloji 

dersi programı şu anki halini almıştır. Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı da 

diğer ders programları gibi, ilköğretim programlarını yenileştirme çalışmaları 

kapsamında geliştirilmiş ve yenilenmiştir. Öğrenciyi merkeze alan ve bilgiyi 

yapılandırmayı esas alan yeni programın beklentileri ne derece karşıladığı merak 

konusudur.  
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Bu araştırmada, İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Programına ilişkin 

sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? sorusuna cevap aranmıştır. 

 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, 2005–2006 Öğretim yılında uygulanmaya başlanan 

yeni İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Programı’nı sınıf öğretmenlerinin 

görüşlerine göre değerlendirmektir. Sınıf Öğretmenlerinin programa ilişkin 

görüşlerinde anlamlı farkların olup olmadığına bakılarak program hakkında 

değerlendirme yapmak ve programın başarısı hakkında karar vermektir.  

 

Alt Problemler 

1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş bölümüne 

ilişkin öğretmenlerin görüşleri nelerdir? 

1.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş 

bölümüne ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var 

mıdır? 

1.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş 

bölümüne ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitime göre anlamlı bir farklılık 

var mıdır? 

1.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş 

bölümüne ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık 

var mıdır? 

2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 

öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?  

2.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 

öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

var mıdır? 
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2.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 

öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitime göre anlamlı 

bir farklılık var mıdır? 

2.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 

öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki kazanımlara 

ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? 

3.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 

kazanımlara ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var 

mıdır? 

3.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 

kazanımlara ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitime göre anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

3.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 

kazanımlara ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık 

var mıdır? 

4. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki etkinliklere 

ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? 

4.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 

etkinliklere ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var 

mıdır? 

4.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 

etkinliklere ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitime göre anlamlı bir farklılık 

var mıdır? 

4.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 

etkinliklere ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık 

var mıdır? 

5. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan ölçme-

değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? 
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5.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan 

ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

5.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan 

ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi 

eğitime göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

5.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan 

ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki 

kıdeme göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

Araştırmanın Önemi 

Bütün eğitim-öğretim programların da olduğu gibi bilim ve teknolojideki 

gelişmelere de paralel olarak İlköğretim Fen Programı da sürekli değişmekte ve 

gelişmektedir.  Öğrencilerin bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak ortaya 

çıkan yeni bilgi ve becerileri kazanabilmeleri, Fen ve Teknoloji Programına ve bu 

programın uygulanmasına bağlıdır (Özcan, 2003). Bunun yanı sıra programdan 

gerekli verimin elde edilebilmesi için sürekli değerlendirilmesi ve değerlendirme 

sonuçlarına göre programın sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. 

Fen Bilimleri eğitiminde öncelikle öğrencilerin bilimsel okur-yazar olmaları 

en önemli amaçlardandır. Bu okur-yazarlığın gerçekleşebilmesi için öğrencilerin 

Fen Bilimlerine karşı pozitif tutumlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple 

örgün eğitimin hemen her kademesinde öğrenciler bilimsel anlamda okur-yazar, 

bilime karşı pozitif tutumlara sahip ve bilimin doğasını anlamış birer birey 

olmalıdırlar ve bu eğitimin amaçları arasında öncelikli bir yer teşkil etmelidir 

(Özcan, 2003). 

Bilişim çağı gereklerine uygun eğitim anlayışı doğrultusunda ülkemizde Fen 

programında 2000 yılında yapılan değişikliğin ardından 2004 yılında bütün öğretim 

programlarında olduğu gibi Fen ve Teknoloji programında da değişiklik yapılmıştır. 

Öğrencilerin bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni 

bilgi ve becerileri kazanabilmeleri, Fen ve Teknoloji dersinin amaçlarına 

ulaşmasına bağlıdır. Tabi bunun için 2005–2006 da uygulanmasına başlanılan 
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yeni programın yeterlik ve etkililiğinin değerlendirilip geri dönütler sağlanması ve 

gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla mümkün olacaktır.  

Yeni Fen ve Teknoloji programının öğretmen görüşleri doğrultusunda 

değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırmanın bulgu ve sonuçları, bu dersi okutan 

öğretmenlere ve programı geliştiren uzmanlara katkıda bulunması açısından 

büyük önem taşımaktadır.  

Araştırmada, seçilen örneklem grubuna ait veriler işlenmiş, bahsi geçen 

öğretmen grubunun yeni programın başarısı hakkındaki değerlendirmelerini 

saptama amacı güdülmüştür. Bunun sonucunda ise, Fen ve Teknoloji dersi yeni 

öğretim programının Aksaray ilindeki uygulaması ve öğretmenlerin programa 

bakışı arasındaki farklılıklar değerlendirilmiştir.  Bu sayede Fen ve Teknoloji 

Programının ülke genelindeki başarısı hakkında bir fikir sahibi olunmuş, programın 

geliştirilebilmesine katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Program geliştirme, süreklilik gösteren bir olgudur. Program geliştirme 

çalışmalarında uygulamanın değerlendirilmesi ve uygulamadaki programların 

veriminin arttırılması açısından programın sürekli gözden geçirilmesi önemlidir. Bu 

doğrultuda, programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin program hakkındaki 

görüşleri önem arz etmektedir. 

Araştırma, yeni Fen ve Teknoloji Programı’nın yapı ve içeriğinin 

değerlendirilmesi, program geliştirme çalışmalarına katkısı ve bu konuda yapılacak 

olan araştırma ve çalışmalara referans olması açısından önemlidir. 

 

Sayıltılar 

1- Araştırmamıza katılan öğretmenlerin anket sorularına verdikleri 

cevapların objektif ve samimi olduğu varsayılmıştır. 

2- Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmen grubunun araştırmanın 

evrenini temsil yeterliliğine sahip olduğu kabul edilmiştir. 
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Sınırlılıklar 

Araştırma, 2006–2007 Eğitim-Öğretim yılında Aksaray ilindeki devlet 

okullarında bağımsız olarak 4. ve 5. sınıfı okutan sınıf öğretmenleriyle sınırlıdır. 

2004-2005’te pilot uygulaması yapılıp, 2005-2006 öğretim yılında uygulanmaya 

başlanan yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ile sınırlıdır. Ayrıca 

araştırma, öğretmenlerin görüşlerinin alınmasını amaçlayan anketten elde edilen 

verilerle sınırlıdır. 

 

Tanımlar 

Fen ve Teknoloji Programı: İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda, Fen ve Teknoloji 

dersinin amaçları kazanımları, etkinlik örnekleri ve açıklamalarını gösteren ders 

programıdır (M.E.B., 2005).  

Değerlendirme: Öğrencinin kazanması istenilen davranışların kazanılıp 

kazanılmadığı hakkında yargıya ulaşma işlemi (Demirel, 2004).  

Program Değerlendirme: Eğitim programlarının tasarlanması, 

uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler 

doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir (Erden, 1998). Ertürk’e (1997) göre 

program değerlendirme ise, programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir. 

Bu araştırmada 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Programı, öğretmen 

görüşlerine göre değerlendirilecektir. 
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BÖLÜM II 

İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde bu araştırmanın konusu ile ilgili yapılmış olan yayın ve 

araştırmalar hakkında bilgi verilmiştir.  

Candan (1990), ‘‘İlkokul 5. sınıf Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Dersinin 

Amaçlarının Gerçekleşmesi Düzeyi’’ isimli araştırmasında, öğrencilerin Sosyal 

Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinin amaçlarını, cinsiyet ve sosyoekonomik farkı 

gözetmeksizin gerçekleştirme düzeyinde yeterince fark olmadığını ortaya 

koymuştur. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinde amaçlara ulaşma düzeyini ise 

Sosyal Bilgiler dersi amaçlarının %61,8, Fen Bilgisi dersi amaçlarının %55,7’sine 

ulaşıldığını tespit etmiştir.  

Yılmaz (1990), "Türkiye’de Fen Öğretiminin Genel Bir Değerlendirmesi 

Sonuçlar ve Öneriler" isimli araştırmasında, geçmişten günümüze gelinceye kadar 

Fen öğretimindeki değişme ve gelişmeler ile fen öğretimini geliştirmek üzere 

Cumhuriyet döneminden bu güne kadar tasarlanan ve uygulanan projelerin 

sonuçları ve fen öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin neler olduğunu ortaya 

koymuştur. Güçlüklerin çözümleri içinde bazı öneriler vermiştir.  

Altun (1991), "Türkiye’de Orta Okullardaki Fen Programlarında Değişme ve 

Gelişmeler" isimli araştırmasında Türkiye’de bu alandaki gelişmeleri geçmişten 

günümüze doğru belirtmiştir. Ayrıca Fen Bilgisi dersi ile ilgili sorunları 

programoğretmen ve öğrenme ortamı olarak üç baslık altında toplamıştır. Altun, 

Fen Programlarında yer alan konuları sınıf düzeylerine göre ağır olduğunu ve 

programların haftalık ders saati içinde yetiştirilemediğini ortaya koymuştur. Fen 

programlarının alt ve üst sınıflardaki programlara uyumlu olmadığını da belirterek 

çözümü için bazı önerilerde bulunmuştur.      

Delikoyun (1994), "İlköğretim Kurumları Fen Bilgisi Dersi Öğretim 

Programlarına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri" isimli araştırmasında 

İlköğretim kurumları 4., 5., 6. sınıf Fen Bilgisi dersi programının fen programı 

geliştirme ilkelerine uygunluğunu incelemiş, programın uygulanmasında 

öğretmelerin karşılaştıkları güçlükleri ve program geliştirme konusunda yönetici ve 
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öğretmen görüşlerini almıştır. Araştırma sonucunda 4, 5 ve 6. sınıf Fen Bilgisi 

programının hazırlama ilkelerine, hedef, eğitim durumu, değerlendirme ve 

teknolojik gelişmeler boyutunda uygun olmadığı fakat konu alanı boyutunda uygun 

olduğu görüşünün çoğunlukta olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin zor 

öğrendikleri konuların olduğu, öğrencilerin on koşul bilgilerinin sınıf düzeyine göre 

yeterli olmadığı, bazı davranışların kazandırılmasında güçlüklerle karşılaşıldığı 

hakkında yönetici ve öğretmen görüşlerinin aynı olduğu belirlenmiştir.  

Macaroğlu (1995), "İlköğretim Programında Fen Bilgisi Programlarının 

Etkinliği" isimli araştırmasında ilkokul 4. ve 5. sınıfta pratik bir temel hazırlamadan 

sözel eğitim-öğretim yoluyla islenen fen bilimlerinin ortaokulda bastan alınarak 

yine sözel ve ezbere dayalı olarak tekrar edildiğini göstermektedir.  

Özçınar (1995), ‘‘İlkokullarda Fen Öğretiminde Laboratuar Etkinliklerinin 

Değerlendirilmesi’’ isimli araştırmasında K.K.T.C’ de bulunan okullarda dördüncü 

sınıf Fen Bilgisi dersinin laboratuar çalışmalarını değerlendirmiş, öğretmenleri ve 

öğrencileri laboratuar ortamında gözleyerek öğrencilere kazandırılması gerekli 

davranışlardan hangilerinin kazandırılıp, hangilerinin kazandırılamadığını tespit 

etmiş ve bunların nedenlerini ortaya koyarak bazı öneriler getirmiştir.  

Aydıner (1995), ‘‘İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi öğretim Programına İlişkin 

öğretmen ve Müfettiş Görüşleri’’ isimli araştırmasında dördüncü ve besinci sınıfta 

uygulanmakta olan programa ilişkin öğretmenlerin ve müfettişlerin görüşlerini 

almıştır. Araştırma sonucunda; programın geliştirme ilke ve tekniklerine uygun 

hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Uygulamalar sonucu programa ilişkin görüşler 

acısından ortalama olarak öğretmenler (2,7) kararsızım düzeyinde, müfettişler ise 

(3,1) kararsızım düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Programa ilişkin karşılaşılan 

güçlükler acısından ortalama olarak öğretmenler (3,5) katılmıyorum düzeyinde, 

müfettişler ise (3,2) kararsızım düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Programın yeniden 

düzeltilmesi ve geliştirilmesine ilişkin olarak da öğretmenler (1,8) evet, müfettişler 

ise (1,7) evet düzeyinde görüş belirtmişlerdir.  

Yasar ve Selvi (1999), "Ortaöğretim Fen Öğretimi Programlarının 

Değerlendirilmesi" isimli araştırmada ortaöğretim fen programlarının öğretmen 

görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesini amaçlamışlardır. Yapılan çözümleme 
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sonucunda ortaöğretim fen öğretim programlarının uygunluk düzeyi orta derecede 

yeterli bulunmuştur. 

Ergül (1999), ‘‘Fen Bilgisi öğretim Programının Değerlendirilmesi’’ isimli 

araştırmasında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde iki yarıyıl süre ile 

okutulmakta olan Fen Bilgisi öğretim dersleri için uygulanmakta olan programın 

değerlendirilmesini yapmıştır. Araştırma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören ve Fen 

Bilgisi Öğrenimi-I ve Fen Bilgisi Öğretimi-II derslerini almış toplam 131 öğrenciyi 

kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre program, öğretilen yöntemler, grup 

çalışmaları ve yapılan etkinlikler acısından öğrencilerin çoğunluğu tarafından 

ilgiyle karşılanırken programın yürütüldüğü kaynak kitap biçimsel açıdan ve 

anlatım dili açısından eleştiriler almıştır. 

Selvi (1999), ‘‘Fen Bilgisi öğretim Programının Geleceğe Yönelik Amaçları’’ 

isimli araştırmasında Fen Bilgisi programının geleceğe yönelik amaçlarının Sınıf 

öğretmenleri ve Fen Bilgisi öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak belirlenmesini 

amaçlamıştır. Araştırma sonucunda; Fen Bilgisi Programının geleceğe yönelik 

amaçlarını belirleyen, sınıf ve Fen Bilgisi öğretmenlerinin belirlediği amaclar 

arasında fark olmadığı saptanmıştır. Ayrıca, belirlenen geleceğe yönelik 

amaclardan öğrencilere bilgi kazandırmaktan cok onları bilgiye erisen, bilgiden 

yararlanan ve bilgiyi kullanabilen, becerikli bireyler haline getirebilecek bir 

programın onerildiği sonucu cıkarılabilir. 

Topcu (1983), Modern Fen Programı uygulanan okullardaki fen 

öğretmenlerinin hizmette karşılaştıkları sorunları saptayıp, daha etkin bir program 

için neler yapılması gerektiği konusunda öneriler getirmek amacıyla, 1981 yılında 

Çanakkale ve İzmir’de M.E.B. tarafından açılan Kurslara katılan 183 öğretmenin 

görüşlerini almıştır. Gerçekleştirilen araştırmalarda, okullarda bulunan fen 

laboratuarlarında araç-gereç eksikliği, haftalık ders süresinin yetersizliği gibi 

sorunların yaşandığı saptanmıştır. Ayrıca öğretmenler, mesleki niteliklerini yeterli 

bulmamakta ve yetersizliklerinin de daha çok test hazırlama, laboratuar çalışması 

ve fen öğretimi için gerekli bilgiye sahip olmama konularında yoğunlaştığını 

belirtmişlerdir. 
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Fidan ve Baykul (1993), "İlkokul ve İlköğretim Okullarında Temel Öğrenim 

İhtiyaçlarının Karşılanması" isimli araştırmalarında Türkiye genelinde seçilen 4 

ildeki ilkokul ve ilköğretim programlarında yer alan Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, 

Sosyal Bilgiler ve Sağlık Bilgisi dersleri ile ilgili başarı testleri geliştirmişlerdir. 

Araştırmada, ilkokul 5. sınıf öğrencilerine Fen Bilgisi dersi ile ilgili temel fen 

kavramları, enerjinin korunması, dünya gökyüzü, doğal kaynaklar, temel fen bilgisi, 

temel fen ilkelerinin uygulanması ve elektrikle ilgili bilgiler olmak üzere beş 

bölümlük bir test uygulanmıştır. Uygulama sonucuna göre Fen Bilgisi testindeki 

mutlak başarı yüzdesinin 42 olduğu görülmüştür. Bu bulguda ilkokullarda Fen 

Bilgisi dersindeki başarının düşük olduğunu göstermektedir. 

Kozandağı (2001), “Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okulları 4. ve 5. 

Sınıf Fen Bilgisi Öğretim Programında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 

isimli bir araştırma yapmıştır.  Elde edilen bulgular sonucunda, ilköğretim okulları 

4. ve 5. sınıf fen bilgisi öğretim programının, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu 

tarafından incelenmemesi, hedef davranışların hangi yöntem ve tekniklerle 

örgencilere kazandırılacağının programda belirtilmemesi, laboratuarlardan 

yeterince faydalanılamaması, programın günlük hayattan örnekler verilerek 

işlenmeye uygun olmaması, öğrencilerin öğrenmeye aktif olarak katılımlarının 

sağlanamaması ve kendilerine verilen hizmet içi eğitimin yetersiz olması gibi 

sorunla karşılaştıkları görülmüş, bu sorunların öğretmenlerin çalıştıkları okul türü, 

mezun oldukları eğitim kurumu ve hizmet süreleri bakımından bazen farklılıklar 

gösterse bile öğretmenlerin cinsiyet bakımından anlamlı farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir. 

Aktamış, Ergin ve Akpınar (2002)’ın yaptığı bir araştırmaya göre fen bilgisi 

dersi öğrencilerin yaparak – yaşayarak ve zihinsel becerileri kullanarak bilgiye 

ulaşmasında yardımcı olmada diğer derslerle kıyaslandığında daha fazla imkân 

tanır. 

Semenderoğlu (2002)’nun yaptığı bir araştırmaya göre 2000-2001 öğretim 

yılından itibaren uygulamaya konulan fen bilgisi programında, eski müfredata göre 

ünite sayılarının azaldığı tespit edilmiştir. Ancak ünitelerdeki detayların çok fazla 

olması ve özellikle lise düzeyindeki konuların ilköğretim 2. kademeye getirilmesi, 
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öğrencilerin öğrenme hız ve kapasitelerinin farklı olduğu gerçeğinin bir ölçüde göz 

ardı edildiğini göstermektedir. 

Şahin, Turan ve Apak (2005)’a göre 2004 programı 2000 programına 

kıyasla amaçlar, içerik, yöntem, değerlendirme açısından daha güncel ve daha 

olumlu bulunmaktadır. 2004 programında her kazanım için öğrenme öğretme 

etkinlikleri yanı sıra değerlendirme etkinliklerinin hazırlanmış olduğu ve teknoloji 

kapsamı açısından yaşadığımız çağı daha çok temsil ettiği bulunmuştur. 

Bağdatlı (2005), değişen ilköğretim programlarındaki 4. sınıf Fen ve 

Teknoloji dersinin taslak öğretim programının, öğrenci başarısına etkisi ve sınıf 

öğretmenlerinin programa ilişkin görüşlerini araştırmıştır.  Araştırmanın sonucuna 

göre, öğretmenlerin çoğunun yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programında 

öğretim yapmanın kolay olduğu, yeni programın öğretmenleri birbirleri ile ve okul 

yönetimiyle daha fazla iletişime yönlendirdiği, öğrencilerin eskiye kıyasla daha 

fazla beceri kazandığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin fen ve teknoloji dersinde 

gerçekleştirilen grup çalışmalarının örgenciyi aktif hale getirdiğini, deney gözlem 

araştırma yapma, problem çözme gibi çeşitli yöntem ve tekniklerin öğrenciye 

bilgiye ulaşma yollarını öğrettiği görüsünde oldukları, ancak bu yöntem ve 

tekniklerin uygulanması için programda öngörülen sürenin yetersiz olduğunu ve 

kaynak tarama etkinliklerinde öğrencilerin seviyelerinin üstünde bilgilerle 

karşılaştıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. Yine araştırmanın sonucuna göre, 

değişen İlköğretim programlarındaki Fen ve Teknoloji dersi öğretimi sırasında, 

öğretmenlerin bir kısmının, yeni ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı 

ile öğretim yaparken kendi hazırladıkları materyalleri tam anlamıyla yeterli 

bulmadıkları ve bu konuda sıkıntı yasadıkları belirlenmiştir. 

Tabak (2007)’ın, “İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Programının 

Öğrenme-Öğretme ve Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları Kapsamında 

İncelenmesi” isimli araştırmasına göre, öğretmenlerin programın öngördüğü 

yöntem ve teknikleri süreçte kullanmakta olduğu, ancak zaman yetersizliğinden ve 

materyal eksikliği gibi bazı faktörlerin programın uygulamasını zorlaştırdığı, 

etkinliklerin seçimi ve planlanması konusunda güçlüklerle karşılaşıldığı, buna 

neden olarak da hizmet içi eğitimlerin yetersizliği ve yeni yöntem ve teknikler 

konusunda öğretmenlerin bilgi eksiklikleri olduğu bulunmuştur. 
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Özdemir (2007)’in,” İlköğretim Okulları 4. ve 5. Sınıflarda 2005 Fen ve 

Teknoloji Dersi Öğretim, Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlüklerin 

Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” isimli araştırmasına göre; Fen ve 

teknoloji dersi öğretim programında kazanımlarla ilgili sorulara ait öğretmen 

görüşleri arasında, cinsiyet, mesleki kıdem ve mezun olunan okul değişkenlerine 

göre gruplar arasındaki fark anlamlı değildir. Sonuç olarak 2005 yılında 

uygulanmaya başlanan fen ve teknoloji dersi öğretim programında kazanımlarla 

ilgili öğretmen görüşleri birbirine benzerlik göstermekte ve öğretmenlerin cevapları 

birbirini desteklemektedir. 

Değirmenci (2007)’nin, “İlköğretim  4., 5., 6. Sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi 

Yeni Öğretim Programının Uygulanması ile İlgili Öğretmen Görüşleri” isimli 

araştırmasında, öğretmenlerin, Yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nda yer 

alan konuların öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluk, öğrenciler sorgulamaya 

yönlendirme, bilimsel öğrenme süreçlerini destekleme, üst sınıflarda okutulacak 

konulara temel olma, sınıflara dağılımının uygunluk, basit arac gereç yapmaya 

uygunluk, bilgisayar destekli fen ve teknoloji öğretimine uygunluk, öğrencilerin 

ilgilerini çekme derecesine, öğrencilerin grup çalışması yapmasına uygunluk 

derecesine, yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nda yer alan etkinliklerin 

konulara uygunluk derecesine, yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nda yer 

alan öğrenci kazanımlarının yeterlilik derecesine iyi düzeyinde katıldıkları sonucu 

çıkmıştır. Aynı araştırmada,  araştırmaya katılan öğretmenlerin, ilkoğretim 4., 5., 6. 

sınıflar yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın içeriği ile ilgili bölüme, 

genel olarak iyi düzeyinde katıldıkları sonucu çıkmıştır. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni, örneklemi, araştırmada 

kullanılacak veri toplama aracı, araştırma verilerinin toplanması ve verilerinin 

analizi ile ilgili açıklamalar yer almıştır.  

 

Araştırmanın Modeli 

İlköğretim 4. ve 5.sınıf Fen ve Teknoloji Programının öğretmen görüşleri 

doğrultusunda değerlendirilmesini konu edinen bu araştırma, genel tarama 

modelindedir ve öğretmen görüşlerine dayalı bir program değerlendirme 

çalışmasıdır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, 

evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan 

alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan taramadır (Karasar, 

2006). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Aksaray ilindeki devlet 

okullarında 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji 

derslerine giren sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. 

Araştırmanın evreni il, ilçe, belde ve köylerde görev yapan öğretmenler 

olarak üç gruba ayrılmış, tesadüfî örnekleme yöntemi ile örneklem grubu 

oluşturulmuştur. Örneklem grubunun il, ilçe, belde ve köylere göre dağılımı Tablo 

5’te gösterilmiştir: 
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Tablo 5 
Örneklem Grubunu Oluşturan Öğretmenlerin İl, İlçe, Belde ve 

Köylere Göre Dağılımı 
 

Sınıf İl İlçe Belde ve 
Köyler Toplam 

4.Sınıf 
Öğretmeni 

 

90 

 

60 

 

40 

 

190 

5.Sınıf 
Öğretmeni 

 

90 

 

60 

 

40 

 

190 

 
Toplam 

 

170 

 

120 

 

80 

 

380 

      

Araştırmanın örneklemi; 90’ı il merkezinde, 60’ı ilçe merkezlerinde ve 40’ı 

da belde ve köylerde görev yapan 190 tane 4. sınıf öğretmeni ile, yine 90’ı il 

merkezinde, 60’ı ilçe merkezlerinde ve 40’ı da belde ve köylerde görev yapan 190 

tane 5. sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 380 tane 4. ve 5. sınıf öğretmeninden 

oluşmuştur.  

Araştırmaya katılan Sınıf öğretmenlerinin cinsiyete, kıdeme ve hizmet içi 

eğitim alıp almama durumlarına göre dağılımları, Tablo 6, 7 ve 8’ de gösterilmiştir: 

  

Tablo 6 
Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre 

Dağılımı 
 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 56.25’ ini erkekler, % 43.75’ ini 

kadınlar oluşturmuştur. 

Cinsiyet N % 

Erkek 126 56,25 

Kadın 98 43,75 

Toplam 224 100 
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Tablo 7 
Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Meslekteki 

Kıdemlerine Göre Dağılımı 
 

Kıdem N % 

0-5 39 17,42 

6-10 50 22,32 

11-15 75 33,48 

16-20 30 13,39 

21 ve üzeri 30 13,39 

Toplam 224 100 

  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 17,42’ sinin kıdemi 0-5 yıl, % 22,32’ 

sinin kıdemi 6-10 yıl, % 33,48’ inin kıdemi 11-15 yıl, % 13,39’ unun kıdemi 16-20 

yıl ve %13,39’ unun kıdemi de 21 ve üzeri yıldır.  

 
Tablo 8 

Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Alıp 
Almama Durumuna Göre Dağılımı 

 
Hizmet İçi Eğitim N % 

Katılmış 130 58,04 

Katılmamış 94 41,96 

Toplam 224 100 

  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 58,04’ü yeni Fen ve Teknoloji 

Programı ile ilgili hizmet içi eğitim almış, % 41,96’sı hizmet içi eğitim almamıştır. 
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Verilerin Toplanması 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmada, örneklemi oluşturan öğretmenlerin kişisel bilgilerini tespit 

etmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” hazırlanmıştır (Ek: 1). Kişisel Bilgi Formu’yla, 

öğretmenlerin hangi sınıfı okuttukları, cinsiyetleri, kıdemleri ve hizmet içi eğitim 

alıp almadıkları belirlenmiştir.  

Fen ve Teknoloji Programını Değerlendirme Anketi 

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Programının 

değerlendirilmesinde, öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı 

tarafından 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Program kitapları esas alınarak ve Demir 

ve Karakaya (2007) tarafından satranç programını değerlendirmek amacıyla 

geliştirilen program değerlendirme ölçeğinden yararlanılarak “Fen ve Teknoloji 

Programını Değerlendirme Anketi” hazırlanmıştır (Ek: 2). Ankette, program “giriş”, 

“ünite ve öğrenme alanları”, “kazanımlar”, “etkinlikler”, “ölçme ve değerlendirme” 

olmak üzere 5 bölümde ele alınmıştır. Anket, “giriş” bölümüne ilişkin 11 madde, 

“ünite ve öğrenme alanları” bölümüne ilişkin 11 madde, “kazanımlar” bölümüne 

ilişkin 16 madde, “etkinlikler” bölümüne ilişkin 14 madde “ölçme ve değerlendirme” 

bölümüne ilişkin de 12 madde yer almak üzere, toplam 64 maddeden oluşmuştur. 

Öğretmenlerin görüşlerini tespit etmek amacıyla cevaplar 5 (beş) kategoriye 

ayrılmıştır. Öğretmenler bunlardan uygun olan kategoriyi işaretlemişlerdir. 

Anketin geçerliği için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 

Dr. İsmail KARAKAYA’ nın görüşlerinden yararlanılmıştır. Geçerlik kapsamında 

uzman görüşünün yanında açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 

 Anketin güvenirliği için de, ölçekte bulunan beş bölümden her birine ait 

güvenirlik değerleri Cronbach Alfa değerine bakılmıştır. Buna göre; birinci bölümün 

güvenirlik katsayısı 0.89, ikinci bölümün güvenirlik katsayısı 0.94, üçüncü bölümün 

güvenirlik katsayısı 0.98, dördüncü bölümün güvenirlik katsayısı 0.96 ve beşinci 

bölümün güvenirlik katsayısı da 0.98 olarak hesaplanmıştır. 
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Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Uygulanan anketin verilerinin girişinde, verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanmasında Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA’ nın görüşlerinden 

faydalanılmıştır. 

Anketler örneklem grubunu oluşturan öğretmenlere dağıtılmış 1 ay sonra 

geri alınmıştır. Veriler, tek tek bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak 

işlenmiş, cevapların frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarının 

anlamlı olup olmadığı, t testi sonuçlarıyla gösterilmiştir. Kıdeme göre yapılan 

analizde ise tek yönlü varyans analizi (anova) kullanılmıştır. Toplanan veriler, 

tablolar halinde gösterilmiştir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar da, taranmış ve 

sonuçları bulgular kısmında özetlenmiştir.  
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

Bu araştırmanın temel problemi doğrultusunda yanıt bulunmaya çalışılan alt 

problemlere ait bulgular ağıda sırasıyla ele alınmaktadır. 

 

1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş 
bölümüne ilişkin öğretmenlerin görüşleri nelerdir? 

1.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş 
bölümüne ilişkin öğretmen görüşlerinde,  cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
var mıdır? 

Sınıf öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji dersi için hazırlanan öğretim 

programının giriş bölümüne ait görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan ilişkisiz t- testi sonuçları 

Tablo 9’da verilmektedir.  

 
Tablo 9 

Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre İlişkisiz t - Testi Sonuçları 

 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının giriş bölümüne 

ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmektedir 

[t(222) = ,809 p>,05]. Diğer taraftan öğretmen görüşlerinin ortalamalarına 

bakıldığında, erkek öğretmenlerin görüşlerinin ortalaması  = 41,14 iken bayan 

öğretmenlerinin görüşlerinin ortalamasının = 40,31 olduğu görülmektedir.  

 

 

Cinsiyet      N             S  Sd           t       p 

 Erkek 126 41,1429 6,79613 222 ,809 ,419 

 Kadın 98 40,3061 8,67798    
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1.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş 
bölümüne ilişkin öğretmen görüşlerinde,  hizmet içi eğitime göre anlamlı bir 
farklılık var mıdır? 

Sınıf öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim 

programının giriş bölümüne ait görüşlerinin, hizmet içi eğitim alıp almamalarına 

göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

ilişkisiz t- testi sonuçları Tablo 10’da verilmektedir.  

 
Tablo 10 

Öğretmen Görüşlerinin Hizmet İçi Eğitimi Alıp Almama 
Durumuna Göre İlişkisiz t - Testi Sonuçları 

 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının giriş bölümüne 

ilişkin görüşlerinin hizmet içi eğitime göre anlamlı bir şekilde değişmediği 

görülmektedir [t(222) = -,493 p>,05]. Öğretmen görüşlerinin ortalamalarına 

bakıldığında, hizmet içi eğitim alanların ortalaması = 40,56 iken, hizmet içi 

eğitim almayanların ortalaması = 41,07 ‘dir. 

 

1.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş 
bölümüne ilişkin öğretmen görüşlerinde, mesleki kıdeme göre anlamlı bir 
fark var mıdır? 

Öğretmenlerin, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının giriş bölümüne 

ilişkin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılığı belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H testi sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.  

 

 

 

Hizmetiçi  N          S  sd     t   p 

Evet (Katılmış) 130 40,5615 7,71488 222 -,493 ,622 

Hayır (Katılmamış)   94 41,0745 7,63726    
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Tablo 11 
Giriş Bölümüne İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Mesleki 

Kıdemlerine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 
 

 

 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, öğretmenlerin mesleki kıdemleriyle, Fen ve 

Teknoloji dersi öğretim programındaki giriş bölümüne ait görüşleri arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır [ X2 (4) = 5,975, p>,05].  

  

2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 
öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? 

2.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 
öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyetlerine göre anlamlı 
bir farklılık var mıdır? 

Sınıf öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim 

programındaki ünitelere/öğrenme alanlarına yönelik görüşlerinin, cinsiyetlerine 

göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

ilişkisiz t- testi sonuçları Tablo 12’de verilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kıdem N S.Ortalama     Sd       X2          p 

0-5 yıl 39 129,09     4  5,975      ,201 

6-10 yıl 50 120,62    

11-15 yıl 75 108,28    

16-20 yıl 30 97,22    

21 ve üzeri 30 103,23    
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Tablo 12 
Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre İlişkisiz t - Testi Sonuçları 

 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında yer alan ünitelere 

ait görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmektedir 

[t(222) = ,594 p>,05]. Öğretmen görüşlerinin ortalamalarına bakıldığına erkek 

öğretmenlerin ortalaması = 39,62 iken, bayan öğretmenlerin ortalaması = 

39,05 ‘dir. 

 

2.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 
öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde, hizmet içi eğitim alıp 
almama durumuna göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında (4. ve 5. sınıf) 

yer alan ünitelere ve öğrenme alanlarına yönelik görüşlerinin hizmet içi eğitim 

kursu alıp almama durumlarına göre yapılan ilişkisiz t- testi sonuçları Tablo 13’de 

verilmektedir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cinsiyet   N        S sd     t    p 

   Erkek 126 39,6190 6,88169 222 ,594 ,553 

   Kadın  98 39,0510 7,37420    
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Tablo 13 
Öğretmen Görüşlerinin Hizmet İçi Eğitimi Alıp Almama Durumu 

Göre İlişkisiz t -  Testi Sonuçları 

 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programına ilişkin görüşlerinin 

daha önceden hizmet içi kursuna katılıp katılmama durumlarına göre anlamlı bir 

şekilde değişmediğine ilişkin yapılan analiz sonucuna göre öğretmen görüşleri 

üzerinde hizmet içi eğitim kurslarının önemli bir etkisinin olmadığı söylenebilir  

[t(222) = -,977, p>,05]. Öğretmen görüşlerinin ortalamalarına bakıldığında, hizmet içi 

kurslarına katılan öğretmen görüşlerinin ortalaması  = 38,98 iken hizmet içi 

kurslarına katılmayan öğretmenlerin ortalaması ise = 39,91’dir.  

 

2.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 
öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde, mesleki kıdeme göre 
anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Öğretmenlerin, Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programındaki 

ünitelere/öğrenme alanlarına ilişkin görüşlerinin mesleki kıdemlerine göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığına tek yönlü anova ile bakılmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 14 ve Tablo 15’de verilmiştir.                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hizmetiçi     N           S   sd     t    p 

Evet (Katılmış) 130 38,9769 7,43391 222 -,977 ,330 

Hayır (Katılmamış) 94 39,9149 6,58715    
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Tablo 14 
Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Sayıları, Ortalamaları 

ve Standart Sapmaları 
 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen görüşlerine bakıldığında, kıdemi 0-5 yıl arasında olanların 

ortalaması =41,36, kıdemi 6-10 yıl arasında olanların ortalaması; =39,28, 

kıdemi 11-15 yıl arasında olanların ortalaması; =39,28, kıdemi 16-20 yıl 

arasında olanların ortalaması; =38,37, kıdemi 21 ve üzeri yıl olanların 

ortalaması; =40,53 çıkmıştır.  

 
Tablo 15 

Öğretmenlerin, Fen ve Teknoloji Dersi (4. ve 5. sınıf) Öğretim Programının 
Ünitelerine İlişkin Görüşlerinin Mesleki Kıdeme Göre ANOVA Sonuçları 

 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı   Sd Kareler 

Ortalaması    f     p 

Gruplar Arası     228,938     4    57,234  1,141   ,338 

Gruplar İçi 10983,308   219    50,152   

Toplam 11212,246   223    

 

Tablo 15’de görüldüğü üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda,  

öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5.  sınıf) öğretim programında yer alan 

ünitelere/öğrenme alanlarına ilişin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir[f  = 1,141 p>,05].  

 

Deneyim/Kıdem  N        S 

0-5 yıl 39 41,3590 5,94929 

6-10 yıl  50 39,2800 5,42120 

11-15 yıl 75 39,2800 7,11975 

16-20 yıl  30 38,3667 6,57311 

21 ve üzeri yıl 30 38,1667 10,49494 
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3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
kazanımlara ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? 

3.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
kazanımlara ilişkin öğretmen görüşlerinde, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
var mıdır? 

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programına ilişkin görüşlerinin 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılığının olup olmadığına ilişkin ilişkisiz t- testi 

sonuçları Tablo 16’da verilmektedir. 

 
Tablo 16 

Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre İlişkisiz t - Testi Sonuçları 

 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programındaki kazanımlara 

ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 

görülmektedir [t(222)= ,470, p>,05]. Öğretmen görüşlerinin ortalamalarına 

akıldığında, bayan öğretmenlerin görüşlerinin ortalaması  = 59,76 iken erkek 

öğretmenlerin görüşlerinin ortalamaları = 60,45’dir.  

 

3.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
kazanımlara ilişkin öğretmen görüşlerinde, hizmet içi eğitim alıp almama 
durumuna göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıflar öğretim 

programındaki kazanımlara ilişkin görüşlerinin hizmet içi eğitime göre ilişkisiz t- 

testi sonuçları Tablo 17’de verilmektedir.  

 
 
 
 

Cinsiyet   N       S    sd      t   p 

Erkek 126 60,4524 10,00848 222 ,470 ,639 

Kadın   98 59,7551 12,19351    
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Tablo 17 
Kazanımlara İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Hizmet İçi Eğitimi Alıp Almama 

Durumuna Göre İlişkisiz t - Testi Sonuçları 

 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programındaki kazanımlara 

ilişkin görüşlerinde hizmet içi eğitim kurslarına katılma durumuna göre anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır [t(222) = -,592, p>,05]. Öğretmen görüşlerine bakıldığında, 

hizmet içi eğitim alanların ortalaması = 59,78 iken, almayanların ortalaması = 

60,66 ‘dır. 

 

3.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
kazanımlara ilişkin öğretmen görüşlerinde, kıdeme göre anlamlı bir farklılık 
var mıdır? 

Öğretmenlerin, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programındaki kazanımlara 

ilişkin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anova sonuçları tablo 18 ve tablo 19 ’da 

verilmiştir. 

 
Tablo 18 

Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Sayıları, Ortalamaları 
ve Standart Sapmaları 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetiçi     N            S     sd      t   p 

Evet (Katılmış)   130 59,7769 11,15241    222 -,592 ,554 

Hayır(Katılmamış)     94 60,6596 10,81770    

Deneyim/Kıdem  N         S 

0-5 yıl 39 63,4359 9,79472 

6-10 yıl  50 60,5000 7,97509 

11-15 yıl 75 59,9467 11,21882 

16-20 yıl  30 58,5667 10,04364 

21 ve üzeri yıl 30 57,3667 15,79062 
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Öğretmen görüşlerine bakıldığında, kıdemi 0-5 yıl arasında olanların 

ortalaması =63,44, kıdemi 6-10 yıl arasında olanların ortalaması; =60,50, 

kıdemi 11-15 yıl arasında olanların ortalaması; =59,95, kıdemi16-20 yıl 

arasında olanların ortalaması; =58,57, kıdemi 21 ve üzeri yıl olanların 

ortalaması; =57,37 çıkmıştır.  

 
Tablo 19 

Öğretmenlerin, Fen ve Teknoloji dersi Öğretim Programına İlişkin 
Görüşlerinin Mesleki Kıdeme Göre ANOVA Sonuçları 

 
 

Tablo 19’da görüldüğü üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda,  

öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf)  öğretim programındaki 

kazanımlara ilişkin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir[ f = 1,540 p>,05].  

 

4. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
etkinliklere ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? 

4.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
etkinliklere ilişkin öğretmen görüşlerinde, cinsiyetlerine göre anlamlı bir 
farklılık var mıdır?  

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programındaki 

etkiliklere ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre ilişkin ilişkisiz t- testi sonuçları 

Tablo 20’de verilmektedir.  

 
 
 
 
 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı   Sd    Kareler    

Ortalaması    f     p 

Gruplar Arası 737,929       4     184,482  1,540    ,192 

Gruplar İçi 26232,210    219     119,782   

Toplam 26970,138    223    
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Tablo 20 
Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre İlişkisiz t - Testi Sonuçları 

 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programında yer 

alan etkinlik örneklerine ilişkin görüşleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde 

farklılık göstermemektedir [t(222) = ,448, p>,05]. Tablo 20’ye bakıldığında erkek 

öğretmen görüşlerinin ortalaması  = 52,03 iken bayan öğretmenlerinin = 

51,46’dır.  

 

4.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
etkinliklere ilişkin öğretmen görüşlerinde, hizmet içi eğitim alıp almama 
durumuna göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programındaki 

etkinliklere ilişkin görüşlerinin hizmeti içi kursuna göre ilişkin ilişkisiz t- testi 

sonuçları Tablo 21’de verilmektedir. 

 
Tablo 21 

Öğretmen Görüşlerinin Hizmet İçi Eğitim Alma Durumuna Göre 
İlişkisiz t - Testi Sonuçları 

 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programındaki 

etkinliklere ilişkin görüşleri üzerinde hizmet içi eğitim kursunun etkili olmadığı 

söylenebilir. Başka bir ifadeyle öğretmen görüşleri üzerinde hizmet içi eğitimin 

anlamlı bir katkısı söz konusu değildir [t(222) = ,495, p>,05].  Öğretmen görüşlerinin 

Cinsiyet  N        S sd    t  p 

Erkek  125 52,0320 8,62287 221 ,448 ,655 

Kadın 98 51,4694 10,13334    

Hizmetiçi     N          S      Sd   t   p 

Evet (Katılmış)   130 52,0462 9,24671     221 ,495 ,621 

Hayır(Katılmamış)     93 51,4194 9,41013    
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ortalamasına bakıldığında, hizmet içi eğitim alanların ortalaması = 52,05 iken, 

almayanların ortalaması = 51,42 çıkmıştır. 

 

4.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
etkinliklere ilişkin öğretmen görüşlerinde, kıdeme göre anlamlı bir farklılık 
var mıdır? 

Öğretmenlerin, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programına ilişkin 

görüşlerinin mesleki kıdemlerine göre sayıları, ortalamaları ve standart sapmaları 

Tablo 22 ‘de, anova sonuçları Tablo 23’te verilmiştir.   

 
Tablo 22 

Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Sayıları, Ortalamaları 
ve Standart Sapmaları 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen görüşlerine bakıldığında, kıdemi 0-5 yıl arasında olanların 

ortalaması; =55,46, kıdemi 6-10 yıl arasında olanların ortalaması; =52,56, 

kıdemi 11-15 yıl arasında olanların ortalaması; =51,08, kıdemi 16-20 yıl 

arasında olanların ortalaması; =49,23, kıdemi 21 ve üzeri yıl olanların 

ortalaması; =50,00 çıkmıştır. 

 
 
 
 
 
 

Deneyim/Kıdem  N        S 

0-5 yıl 39 55,4615 6,85506 

6-10 yıl  50 52,5600 7,15473 

11-15 yıl 74 51,0811 9,75980 

16-20 yıl  30 49,2333 8,12269 

21 ve üzeri yıl 30 50,0000 13,32873 
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Tablo 23 
Öğretmenlerin, Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına İlişkin 

Görüşlerinin Mesleki Kıdeme Göre ANOVA Sonuçları 
 

 

Tablo 23’te görüldüğü üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda,  

öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programında yer alan 

etkinliklere ilişkin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir [f = 2,633, p <,05].   

 

5. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan 
ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri 
nelerdir? 

5.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan 
ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde, 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programında 

yer alan ölçme ve değerlendirme araçları ve uygulamalarına ilişkin görüşlerinin 

cinsiyetlerine göre ilişkisiz t - testi sonuçları Tablo 24’ de verilmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı   Sd  Kareler  

Ortalaması   f  p 

Gruplar Arası     884,776      4     221,194 2,633 ,035 

Gruplar İçi 18312,892   218       84,004   

Toplam 19197,668   222    



66 

 

 
 

 
Tablo 24 

Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Uygulamalarına İlişkin Öğretmen 
Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre İlişkisiz t - Testi Sonuçları 

 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf)  öğretim programında 

yer alan ölçme ve değerlendirme araç ve uygulamalarına ilişkin görüşlerinin 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde değişmemektedir [t(222) = ,791, p>,05]. Tablo 

24’de öğretmen görüşlerine bakıldığında, erkek öğretmenlerin ortalamaları  = 

42,79, bayan öğretmenlerin ortalamaları = 41,90 çıkmıştır. 

 

5.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan 
ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde, 
hizmet içi eğitim alıp almama durumuna göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programındaki 

ölçme ve değerlendirme araç ve uygulamalarına ilişkin görüşlerinin hizmet içi 

eğitim kursuna göre ilişkisiz t- testi sonuçları Tablo 25’de verilmektedir.  

 
Tablo 25 

Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Uygulamalarına İlişkin 
Öğretmen Görüşlerinin Hizmetiçi Eğitimi Alma Durumuna Göre 

İlişkisiz t - Testi Sonuçları 

 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf)  öğretim programında 

yer alan ölçme ve değerlendirme araç ve uygulamalarına ilişkin görüşlerinin hizmet 

  Cinsiyet    N        S    sd    t    p 

     Erkek 126 42,7937 8,17637 222 ,791 ,430 

     Kadın   98 41,8980 8,68758    

Hizmetiçi     N           S       sd      t    p 

Evet (Katılmış)  130 42,4462 7,64428      222   ,093  ,926 

Hayır(Katılmamış)    94 42,3404 9,38032    
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içi eğitimi almalarına göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmektedir [t(222) = 

,093, p>,05]. Öğretmen görüşlerinin ortalamalarına bakıldığında, hizmet içi eğitim 

alanların ortalaması = 42,45, almayanların ortalaması = 42,34 ‘tür. 

 

5.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan 
ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde, 
kıdeme göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Öğretmenlerin, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programındaki ölçme ve 

değerlendirme araç ve uygulamalarına ilişkin görüşleri mesleki kıdemlerine göre 

anova sonuçları Tablo 26 ve Tablo 27’de verilmiştir.   

 
Tablo 26 

Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Sayıları, Ortalamaları 
ve Standart Sapmaları 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen görüşlerine bakıldığında, kıdemi 0-5 yıl arasında olanların 

ortalaması; =45,28, kıdemi 6-10 yıl arasında olanların ortalaması; =43,06, 

kıdemi 11-15 yıl arasında olanların ortalaması; =41,67, kıdemi 16-20 yıl 

arasında olanların ortalaması; =41,27, kıdemi 21 ve üzeri yıl olanların 

ortalaması; =40,53 çıkmıştır.  

 
 
 
 

 

Deneyim/Kıdem  N        S 

0-5 yıl 39 45,2821 6,44388 

6-10 yıl  50 43,0600 7,29386 

11-15 yıl 75 41,6667 9,55119 

16-20 yıl  30 41,2667 6,70529 

21 ve üzeri yıl 30 40,5333 10,09176 
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Tablo 27 
Öğretmenlerin, Fen ve Teknoloji dersi Öğretim Programına İlişkin 

Görüşlerinin Mesleki Kıdeme Göre ANOVA Sonuçları 
 

 

Tablo 27’de görüldüğü üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda,  

öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programındaki ölçme 

ve değerlendirme araç ve uygulamalarına ilişin görüşleri mesleki kıdemlerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir [f = 1,907, p>,05].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varyansın  
Kaynağı 

 Kareler 
Toplamı   Sd   Kareler  

Ortalaması   f   p 

Gruplar Arası     529,122      4   132,280 1,907 ,110 

Gruplar İçi 15192,717   219     69,373   

Toplam 15721,839   223    
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BÖLÜM V 

TARTIŞMA VE YORUM 

 Bu çalışmanın amacı, 2004 yılında kabul edilen 2005–2006 Öğretim yılında 

uygulanmaya başlanan yeni “Fen ve Teknoloji Programı”nı İlköğretim 4. ve 5. Sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirmektir. 

 Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin program hakkındaki görüşlerinin; 

cinsiyete, kıdeme ve hizmet içi eğitim alıp almama durumuna göre anlamlı bir fark 

oluşturup oluşturmadığına bakılmıştır. 

  

 1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş 
bölümüne ilişkin öğretmen görüşleri; 

1.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş 
bölümüne ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre farklılık; 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının giriş bölümüne 

ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde değişmediği 

görülmektedir. Bu ise öğretmenlerin öğretim programının giriş bölümüne yönelik 

görüşlerinin cinsiyete göre değişmediği şeklinde yorumlanabilir. Diğer taraftan 

öğretmen görüşlerinin ortalamalarına bakıldığında, erkek öğretmenlerin 

görüşlerinin ortalaması  = 41,14 iken bayan öğretmenlerinin görüşlerinin 

ortalaması  = 40,31 olduğu görülmektedir. Bu değerlerin ise birbirine oldukça 

yakın olduğu söylenebilir. 

 Tabak (2007)’ın araştırmasına göre, öğretmenlerin %64’ ü yeni programın 

karmaşık olmadığını söylemişlerdir. Bu araştırmada da öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu program hakkında olumlu görüş belirtmişlerdir. 

 

1.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş 
bölümüne ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitime göre farklılık; 
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Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının giriş bölümüne 

ilişkin görüşlerinin hizmet içi eğitime göre anlamlı bir şekilde değişmediği 

görülmektedir. Bu ise 4. ve 5. Sınıf öğretmenlerinin öğretim programının giriş 

bölümüne yönelik görüşlerinin hizmet içi alıp almamalarına göre değişmediği 

şeklinde yorumlanabilir. Diğer bir ifadeyle öğretmenlerin hizmet içi almaları veya 

almamalarının görüşleri üzerinde etkili olmadığı söylenebilir. Buradan öğretim 

programını tanıtmak amacıyla verilen hizmet içi eğitim kurslarının etkili olmadığı 

veya hizmet içi eğitim kurslarını almayan öğretmenlerin programın giriş bölümünü 

dikkatli bir şekilde okudukları şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca öğretmen görüşlerinin 

ortalamalarına bakıldığında, hizmet içi eğitim alanlarla, hizmet içi eğitim almayan 

öğretmen görüşlerinin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Programın giriş 

bölümüne ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitim alıp almamaya göre 

anlamlı bir farkın olmaması konusu üzerine düşünülmesi gereken bir konudur.   

 

1.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş 
bölümüne ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme farklılık; 

Öğretmenlerin mesleki kıdemleriyle, Fen ve Teknoloji dersi öğretim 

programındaki giriş bölümüne ait görüşlerinde kıdeme göre anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Başka bir ifadeyle öğretmen görüşleri üzerinde kıdemin etkili 

olmadığı söylenebilir. Sıra ortalamaları dikkate alındığında ise kıdemi 0-5 yıl olan 

öğretmenlerin diğer öğretmenlere oranla daha olumlu baktıkları söylenebilir.  

 

2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 
öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşleri; 

2.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 
öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete farklılık; 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında yer alan ünitelere 

ait görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmektedir. 

Bu ise öğretmenlerin öğretim programında yer alan ünitelere ait görüşlerinin 

benzer olduğunu birbirinden anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını göstermektedir. 

Diğer taraftan öğretmen görüşlerinin ortalamalarına bakıldığında, erkek 
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öğretmenler ile bayan öğretmenlerin görüşlerinin ortalamalarının aynı olduğu 

görülmektedir. 

 Ergül (1999)’ ün, ‘‘Fen Bilgisi öğretim Programının Değerlendirilmesi’’ isimli 

araştırmasının sonuçlarına göre program, öğretilen yöntemler, grup çalışmaları ve 

yapılan etkinlikler acısından öğrencilerin çoğunluğu tarafından ilgiyle karşılanırken 

programın yürütüldüğü kaynak kitap biçimsel açıdan ve anlatım dili açısından 

eleştiriler almıştır. Tabak (2007)’ ın araştırmasında, programdaki bilgilerin günlük 

yaşamla ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Yine bu araştırmada, ünite ve öğrenme 

alanlarına ilişkin öğretmen görüşleri birbirine benzer çıkmıştır.  

 

2.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 
öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitime göre 
farklılık; 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının ünitelerine ilişkin 

görüşlerinin hizmet içi kursuna katılıp katılmama durumlarına göre anlamlı bir 

şekilde değişip değişmediğine ilişkin yapılan analiz sonucuna göre öğretmen 

görüşleri üzerinde hizmet içi kursunun önemli bir etkisinin olmadığı söylenebilir. 

Öğretmen görüşlerinin ortalamalarına bakıldığında, hizmet içi kurslarına katılan 

öğretmen görüşlerinin ortalaması  = 38,98 iken hizmet içi kurslarına katılmayan 

öğretmenlerin ortalaması ise = 39,91’dir. Ortalamalarda görüldüğü üzere 

öğretmenlerin öğretim programlarında yer alan ünitelere ilişkin görüşlerinin 

birbirine benzer olduğu görülmektedir. 

 Arslan (2000)’ın yaptığı bir araştırmaya göre gerek ilköğretim sınıf 

öğretmenlerinin gerekse branş öğretmenlerinin çoğunluğunun meslek öncesi 

eğitimlerinde fen bilgisinin özel öğretimi konusunda yeterli bilgi almadıkları ve 

aldıkları bilgileri de uygulamada kullanılmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada 

da, hizmet içi eğitim alanlar ve almayanların görüşlerinde bir fark bulunmamıştır. 

Bu da bu eğitimlerin yetersiz olduğunu göstermektedir. 
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2.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve 
öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre 
farklılık; 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda,  öğretmenlerin Fen ve 

Teknoloji dersi (4. ve 5.  sınıf) öğretim programında yer alan ünitelere/öğrenme 

alanlarına ilişin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Diğer bir ifadeyle öğretmenlerin programda yer alan ünite ve 

öğrenme alanlarına ilişkin görüşleri üzerinde mesleki kıdemlerinin etkili olmadığı 

söylenebilir. Öğretmen görüşlerine bakıldığında mesleki kıdemi, 0–5 olan 

öğretmenlerin görüşlerinin görece diğer kıdemli öğretmenlere göre daha olumlu 

olduğu söylenebilir. Ancak bu görüş farklılığı istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

 

3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
kazanımlara ilişkin öğretmen görüşleri; 

3.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
kazanımlara ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre farklılık; 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programındaki kazanımlara 

ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 

görülmektedir. Öğretmen görüşlerinin ortalamalarına bakıldığında, bayan 

öğretmenlerin görüşlerinin ortalaması  = 59,76 iken erkek öğretmenlerin 

görüşlerinin ortalamaları  = 60,45’dir. Ortalamalarda görüldüğü üzere 

öğretmelerin öğretim programının kazanımlarına ilişkin görüşleri üzerinde 

cinsiyetin önemli etkisinin olmadığı söylenebilir.  

 

3.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
kazanımlara ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitime göre farklılık; 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programındaki kazanımlara 

ilişkin görüşlerinde hizmet içi eğitim kurslarına katılma durumuna göre anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. Başka bir ifade ile öğretmenlerin hizmet içi eğitim almaları 

kazanımlara ilişkin görüşleri üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. Öğretmen 
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görüşlerinin ortalamalarına bakıldığında da ortalamalarının benzer oldukları 

söylenebilir. Hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin ortalamalası = 59,77 iken 

almayan öğretmenlerin ortalaması da = 60,65 çıkmıştır. 

 

3.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
kazanımlara ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre farklılık; 

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf)  öğretim programındaki 

kazanımlara ilişkin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Diğer bir ifadeyle öğretmenlerin programdaki kazanımlara 

ilişkin görüşleri üzerinde mesleki kıdemlerinin etkili olmadığı söylenebilir. 

Öğretmen görüşlerine bakıldığında mesleki kıdemi, 0-5 yıl olan öğretmenlerin 

diğer öğretmenlere oranla programın kazanımlar bölümüne daha olumlu baktıkları 

söylenebilir.  Ancak bu durum istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

 

4. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
etkinliklere ilişkin öğretmen görüşleri; 

4.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
etkinliklere ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre farklılık; 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programında yer 

alan etkinlik örneklerine ilişkin görüşleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde 

farklılık göstermemektedir. Bu ise etkinliklere ilişkin öğretmen görüşleri üzerinde 

cinsiyetin önemli bir etki göstermediği şeklinde yorumlanabilir. Erkek öğretmen 

görüşlerinin ortalaması X = 52,03 iken bayan öğretmenlerinin X= 51,46’ dir. Bu ise 

erkek ve bayan öğretmenlerin benzer görüşe sahip olduklarını göstermektedir.  

Aktamış, Ergin ve Akpınar (2002)’ın yaptığı bir araştırmaya göre fen bilgisi 

dersi öğrencilerin yaparak – yaşayarak ve zihinsel becerileri kullanarak bilgiye 

ulaşmasında yardımcı olmada diğer derslerle kıyaslandığında daha fazla imkân 

tanır. Bu araştırmada da, erkek ve bayan öğretmenlerin programın etkinliklerine 

ilişkin görüşleri benzer çıkmıştır. 
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Değirmenci (2007)’ nin araştırmasına göre, öğretmenler; Fen ve Teknoloji 

Öğretim Programı’nda yer alan etkinliklerin konulara uygunluk derecesine iyi 

düzeyde katılmışlardır. 

 

4.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
etkinliklere ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitime göre farklılık; 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programındaki 

etkinliklere ilişkin görüşleri üzerinde hizmet içi eğitim kursunun etkili olmadığı 

söylenebilir. Başka bir ifadeyle öğretmen görüşleri üzerinde hizmet içi eğitimin 

anlamlı bir katkısı söz konusu değildir. Öğretmen görüşlerinin ortalamalarına 

bakıldığında da benzer görüşlerine sahip oldukları görülmektedir. Bu ise 

öğretmenlere verilen hizmet içi eğitim kurslarının etkili bir şekilde verilmediği ya da 

öğretmenlerin bu kurs ve seminerlerden yeterince faydalanamadıkları şeklinde 

yorumlanabilir. 

 Tabak (2007)’ın araştırmasına göre, hizmet içi eğitimin yeterliliği ile ilgili bir 

soruya öğretmenlerin %67’ si yetersiz bulduğunu söylemiştir. Bu araştırmada da, 

hizmet içi eğitimin anlamlı bir fark oluşturmadığı bulunmuştur. 

 

4.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki 
etkinliklere ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre farklılık; 

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programında 

yer alan etkinliklere ilişkin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Öğretmenlerin öğretim programında yer alan etkinliklere ilişkin 

görüşleri üzerinde kıdemin etkili olduğu söylenebilir. Anlamlı farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucunda 

kıdemi 0–5 yıl ile 16–20 yıl arasında olan öğretmen görüşlerinin anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı görülmektedir. Bu ise etkinlik merkezli öğretimin son yıllarda üniversite 

ve ilköğretim okullarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla açıklanabilir. 

Etkinlik merkezli öğretim öğrencilerin aktif olarak derse katılımını daha çok 

gerektirmektedir. Kıdemi yüksek öğretmenlerin daha çok sunum merkezli yani 

öğretmen merkezli bir öğretimi benimsemelerinden dolayı diğer öğretmenlere 
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oranla yeni programa daha olumsuz bakmış olabilirler. Ya da, etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi daha çok mesleki donanım ve emek gerektirdiği için bakış açıları 

olumsuz olabilir.  

 

5. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan 
ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri; 

5.1. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan 
ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde 
cinsiyete göre farklılık; 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf)  öğretim programında 

yer alan ölçme ve değerlendirme araç ve uygulamalarına ilişkin görüşlerinin 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmüştür. Başka bir ifadeyle 

ölçme ve derlendirme araç ve uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri üzerinde 

cinsiyetin önemli bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Öğretmenlerin görüşlerine 

bakıldığında, erkek ve bayan öğretmenlerin benzer görüşe sahip oldukları 

söylenebilir.  

Özdemir (2007)’in, “İlköğretim Okulları 4. ve 5. Sınıflarda 2005 Fen ve 

Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlüklerin 

Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” isimli araştırmasında, 2005 Fen ve 

Teknoloji dersi öğretim programında değerlendirme ile ilgili öğretmen görüşleri 

genel olarak birbiri ile benzerlik göstermekte ve öğretmenlerin cevapları birbirini 

desteklemektedir. Bu araştırmada da, erkek ve bayan öğretmenlerin programın 

ölçme ve değerlendirme bölümüne ilişkin görüşleri birbirine benzer çıkmıştır. 

 

5.2. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan 
ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde 
hizmet içi eğitime göre farklılık; 

Öğretmelerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf)  öğretim programında 

yer alan ölçme ve değerlendirme araç ve uygulamalarına ilişkin görüşlerinin hizmet 

içi eğitimi almalarına göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmektedir. Başka bir 

ifadeyle ölçme ve derlendirme araç ve uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri 
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üzerinde hizmet içi eğitimin önemli bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Bu ise 

öğretim programlarını tanıtmak amacıyla verilen hizmet içi eğitimlerin etkili 

olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Diğer taraftan hizmet içi eğitim almayan 

öğretmenler de, ölçme ve değerlendirme bölümünü iyi anlamış ve uyguluyor 

denilebilir. 

5.3. Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan 
ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde 
mesleki kıdeme göre farklılık; 

Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5. sınıf) öğretim programındaki 

ölçme ve değerlendirme araç ve uygulamalarına ilişin görüşleri mesleki 

kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Diğer bir ifadeyle 

öğretmenlerin programdaki ölçme ve değerlendirme araç ve uygulamalarına ilişkin 

görüşleri üzerinde mesleki kıdemlerinin etkili olmadığı söylenebilir. Öğretmen 

görüşlerin ortalamalarına bakıldığında mesleki kıdemi, 0-5 yıl olanların diğer 

kıdemdeki öğretmenlere oranla daha olumlu bir görüşe sahip oldukları 

görülmektedir. Bu durum ölçme ve değerlendirme ile ilgili yeni yaklaşımların 

üniversitelerde son zamanlarda ele alınmaya başlanması ve dolayısıyla yeni 

mezun öğretmenlerin bu araçlara ilişkin daha çok bilgiye sahip olabilecekleri 

şeklinde yorumlanabilir. Her ne kadar görece bir farklılık gözükse de farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

Tabak (2007)’ın araştırmasında da, öğretmenlerin yeni ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerini benimsedikleri ve kullandıkları ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenlerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde ise; 

öğretmenler, programın değişmesini ve programdaki değişiklikleri genel olarak 

olumlu karşıladıklarını belirtmişlerdir. Etkinliklerin uygulamasında okulda 

laboratuar bulunmamasının bazı etkinliklerin uygulamasını güçleştirdiğinden 

bahsetmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bir kısmı, hizmet içi eğitimlerin 

yetersiz olduğunu ve sıklaştırılması gerektiğini düşünmektedirler. Bu bulgu Güzel 

ve Alkan (2005)’ın araştırmasıyla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenler, öğretim 

yılı öncesi düzenlenen ve programla ilgili verilen bilgilerin yetersiz olmasından 

yakınmışlardır. Etkinlik sayısının biraz fazla olması, değerlendirme etkinliklerinin 

uzun zaman alması, sınıf mevcutlarının fazlalığı, aile desteğinin azlığı, bazı 
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etkinliklerin öğrenci seviyesinin üstünde olması gibi faktörlerin programın 

uygulamasını zorlaştığı görülmektedir. Bu bulgu Kesercioğlu, Türkoğuz, Kılınç ve 

Toprak (2006)’ ın yaptığı araştırmayla da paralellik göstermektedir.  
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Araştırmanın bu bölümünde, uygulama sonucu elde edilen bulgulara ilişkin 

sonuçlara yer verilmiş, bu sonuçlara dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur. 

 
Sonuçlar 

 Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş bölümüne 

ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş bölümüne 

ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitim alanlarla almayanların görüşlerinde 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının giriş bölümüne 

ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve öğrenme 

alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve öğrenme 

alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitim alıp almama durumuna 

göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programının ünite ve öğrenme 

alanlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki kazanımlara 

ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki kazanımlara 

ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitim alıp almama durumuna göre anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır. 
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Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki kazanımlara 

ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki etkinliklere ilişkin 

öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki etkinliklere ilişkin 

öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitim alıp almama durumuna göre anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 

 Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programındaki etkinliklere ilişkin 

öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer 

bir ifadeyle, öğretmenlerin etkinliklere ilişkin görüşleri üzerinde kıdem etkili 

olmuştur. Bu farklılığın ise, daha çok kıdemi 0-5 yıl olanlarla 16-20 yıl olanların 

arasında olduğu görülmüştür. 

 Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan ölçme-

değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan ölçme-

değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde hizmet içi eğitim 

alıp almama durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf öğretim programında yer alan ölçme-

değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme 

göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Öneriler 

1. Öğretim yılı başlangıcında ve sonunda Milli Eğitim Müdürlükleri 

tarafından yapılan seminer çalışmalarında, öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri 

açısından Fen ve Teknoloji dersi programının uygulanması ile ilgili bilgi ve 

yeniliklerin öğretmenlere aktarılması gerekmektedir. 

2. Bütün öğretmenlerin, programın içeriği, uygulanışı, öğrenme-öğretme 

etkinlikleri ve ölçme-değerlendirme konularında hizmet içi eğitim faaliyetleri ile 

yeterince bilgilendirilmesi, bu eğitim faaliyetlerinin de kalitesi ve verimliliğinin 

artırılması yarar sağlayacaktır. Ayrıca hizmet içi eğitim faaliyetlerinin neden 

amacına ulaşmadığının araştırılması hizmet içi eğitim faaliyetlerinin kalite ve 

verimliliğinin arttırılması açısından önem arz etmektedir. 

3. Kıdemi yüksek olan öğretmenlerin programın uygulanışıyla, özellikle 

etkinlikler bölümüyle ilgili bazı sıkıntıları olduğu sonucundan hareketle, programa 

bakış açılarını olumlu yönde geliştirici, programın ve etkinliklerin uygulanışı ile ilgili 

bilgi verici, yönlendirici eğitimler verilmesi, ayrıca bütün öğretmenlere etkinliklerle 

ilgili eğitici kurslar ve seminerler verilmesi faydalı olacaktır. 

4. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapacakları zümre öğretmenler 

kurulu toplantılarıyla, öğretmenlerin program hakkındaki görüşlerinin tespit 

edilmesi ve bunların üst makamlara bildirmesi program ve uygulanışındaki 

aksaklıkların tespit edilmesi ve giderilmesi açısından fayda sağlayacaktır.  

5. Buna benzer çalışmaların ülkenin değişik bölgelerinde de yapılıp bu 

araştırmayla karşılaştırması yapılabilir. Böylelikle ülke genelinde öğretmenlerin 

programa ilişkin görüşlerinin saptaması yapılabilir. Özellikle bu araştırmada ortaya 

çıkan kıdemi yüksek olan öğretmenlerin etkinliklere ilişkin olumsuz bakış açılarının 

sebeplerini tespit etmek amacıyla yeni araştırmalar yapılabilir. 
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EK–1 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

Değerli meslektaşım! 

“İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Programının Öğretmen Görüşleri 
Doğrultusunda Değerlendirilmesi” konulu yüksek lisans tez çalışmasının bir gereği 
olarak veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ile “Fen ve Teknoloji Dersi 
Programını Değerlendirme Anketi” hazırlanmıştır. Fen ve Teknoloji programının 
amacına ne kadar ulaştığını tespit etmek amacıyla görüşlerinize ihtiyaç 
duyulmuştur. Sizden beklenilen maddelerde görüşlerinizi samimi olarak ifade 
etmenizdir. Formları, başında yer alan açıklamalara uygun olarak doldurunuz. 

Formlar yoluyla elde edilen veriler araştırmacı tarafından sadece bilimsel 
amaçla kullanılacak, hiç kimseye başka bir amaçla açıklanmayacaktır. 

Araştırmamıza katkıda bulunduğunuz için şimdiden teşekkür eder, 
çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

 

                                                                                                   Rafet OCAK 
        Selçuk Üniversitesi 

                                                                                      Sosyal Bilimler Enstitüsü 
                Eğitim Programı ve Öğretimi B.D 

                                                                                     Yüksek Lisans Öğrencisi 
 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

(Sorulara cevap verirken size uygun seçeneği, parantez(   ) içine x koyarak 
belirtiniz.) 

1. Kaçıncı sınıfı okutuyorsunuz?     

                                (   ) 4.sınıf                (   ) 5. sınıf   

2.Cinsiyetiniz (   ) Erkek  (   ) Kadın 

3.Kıdeminiz  (   ) 0-5 yıl  (   ) 6-10 yıl  (   ) 11-15 yıl  
   (   ) 16-20 yıl  (   ) 21 yıl ve üstü 

4. Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ile ilgili Hizmetiçi eğitim 
kurslarına katıldınız mı? 

   (   ) Evet, katıldım (   ) Hayır, katılmadım 
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Tablo 2 

İlköğretim Fen ve Teknoloji Programı 4. Sınıf Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri 

ÖĞRENME ALANI ÜNİTELER KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS 
SAATİ DERS SAATİ (%) 

1. Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 23 24 16.6 

6. Canlılar Dünyasını Gezelim, 
Tanıyalım 16 20 13.8 CANLILAR VE HAYAT 

    Toplam 39 44 30.6 

2. Maddeyi Tanıyalım 46 36 25 
MADDE VE DEĞİŞİM 

    Toplam 46 36 25.0 

3.Kuvvet ve Hareket 13 12 8.3 

4. Işık ve Ses 43 20 13.8 

7. Yaşamımızdaki Elektrik 20 16 11 
FİZİKSEL OLAYLAR 

    Toplam 76 48 33.3 

5. Gezegenimiz Dünya 17 16 11 
DÜNYA VE EVREN 

    Toplam 17 16 11.1 

       Genel Toplam 178 144 100 

 



 

29
Tablo 3 

İlköğretim Fen ve Teknoloji Programı 5. Sınıf Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri 
 

ÖĞRENME ALANI ÜNİTELER KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS SAATİ DERS SAATİ 
(%) 

1. Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 22 20 13.83 

6. Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım 33 30 20.83 CANLILAR VE HAYAT 

    Toplam 55 50 34.72 

2. Maddenin Değişimi ve Tanınması 46 36 25 
MADDE VE DEĞİŞİM 

    Toplam 46 36 25 

3. Kuvvet ve Hareket 21 14 9.72 

4. Yaşamımızdaki Elektrik  16 12 8.33  

7. Işık ve Ses 39 20 13.83 
FİZİKSEL OLAYLAR 

    Toplam 76 46 31.94 

5. Dünya, Güneş ve Ay 19 12 8.33 
DÜNYA VE EVREN 

    Toplam 19 12 8.33 

       Genel Toplam 196 144 100 
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EK - 2 
 
 
   FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME ANKETİ 
 

Kaçıncı sınıfı okutuyorsunuz? 
  
 
 
 

I. GİRİŞ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER 
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1. Programın amaç ve kapsamı açık bir şekilde belirlenmiştir.      

2. Program açık ve anlaşılır bir biçimde yazılmıştır.      

3. Programda yer alan bölümler birbirleriyle tutarlıdır.      

4. Programda Fen ve Teknoloji kazanımlarının nasıl öğretileceğine ilişkin 
açıklamalar, etkinlik örnekleri ile yer almaktadır. 

     

5. Program diğer derslerin öğretim programlarıyla ilişkilendirilmiştir.      

6. Programda öğretmen ve öğrenci rolleri açıkça belirtilmiştir.      

7. Programda yapılandırmacılığın nasıl uygulanacağına ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir. 

     

8. Programın uygulanmasına ilişkin yaklaşım ve yöntemlere yer verilmiştir.      

9. Program kitabı işlevsel ve kolay uygulanabilir niteliktedir.      

10. Programın adı geçen öğrenme alanlarına ayrılması uygundur.      

11. Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin açıklamalar ayrıntılı olarak verilmiştir.      

 
Programın giriş bölümü ile ilgili olarak belirtmek istediklerinizi yazınız:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sevgili öğretmenim; 
Bu anket formu, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda 

değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Anket formunu öğretim programında yer alan bilgileri 
dikkate alarak cevaplayanız. Vereceğiniz gerçek ve samimi cevaplar Fen ve Teknoloji dersi öğretim 
programının değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.  

Vereceğiniz cevaplar ve katkınız için teşekkür ederiz. 
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II. ÜNİTELER İLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER 
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1. Programın üniteleri ve öğrenme alanlarıyla uyumu yerindedir.      

2. Üniteler birbirinin ön koşulu olacak şekilde verilmiştir.      

3. Ünitelerin içeriği, basitten karmaşığa, kolaydan zora gibi öğrenme 

ilkelerine göre sıralanmıştır.  

     

4. Üniteler Fen ve Teknoloji dersinin amaçlarını kapsamaktadır.       

5. İçerik öğrencinin ihtiyacına cevap verecek nitelikte düzenlenmiştir.      

6. İçerik öğrencinin bulunduğu düzeyin özelliklerine uygundur.       

7. İçerik bilimsel veri ve yeniliklerle donatılmıştır.       

8. Üniteler için verilen uygulama süresi yeterlidir.      

9. Üniteler diğer derslerle ve disiplinlerle ilişkilendirilmiştir.      

10. Üniteler birbirini destekler nitelikte sarmal olarak verilmiştir.      

11.Üniteler öğrencilerin Fen ve Teknoloji okuryazarı olmasını sağlayacak 

içerik ve niteliktedir. 

     

 
Programın üniteler bölümü ile ilgili belirtmek istediklerinizi yazınız. 
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III. KAZANIMLAR İLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER 
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1. Kazanımlar açık ve anlaşılır olarak yazılmıştır.      

2. Kazanımlar becerilere dönük olarak ifade edilmiştir.        

3. Kazanımlar içerikle kenetli olarak yazılmıştır.      

4. Kazanımlar birbirini destekler nitelikte sarmal olarak yazılmıştır. 

  

     

5. Kazanımlar bilişsel alanın özelliklerine göre yazılmıştır.      

6. Kazanımlar duyuşsal alanın özelliklerine göre yazılmıştır.      

7. Kazanımlar devinişsel alanın özelliklerine göre yazılmıştır. 
  

     

8. Kazanımlar aşamalı olarak yazılmıştır.      

9. Kazanımlar konu alanının özelliklerine göre saptanmıştır.       

10. Kazanımlar öğrencilerin gelişim özelliklerine uygundur.         

11. Kazanımlar bilimsel yöntem ve düşünceye gerekli ağırlığı verecek 
şekilde düzenlenmiştir.  

     

12. Kazanımlar davranışa dönüştürülebilecek niteliktedir.      

13. Kazanımlar sınıf düzeylerine uygundur.       

14. Kazanımlar gözlenebilir, ölçülebilir niteliktedir.        

15. Kazanımlar uygulanabilir ve gerçekleştirilebilir düzeydedir.       

16. Kazanımlar öğrencileri etkin kılacak biçimde yazılmıştır.      

 
Programın kazanımlarıyla ilgili olarak belirtmek istediklerinizi yazınız:  
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IV. ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER 
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1. Etkinlikler öğrenciyi etkin kılacak nitelikte verilmiştir.      

2. Etkinlik örnekleri kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.      

3. Etkinlik örnekleri kazanımları gerçekleştirecek niteliktedir.        

4. Etkinlik örnekleri özgün ve yaratıcıdır.       

5. Etkinlikler öğrencilerin programda belirtilen temel becerilerini geliştirecek 

niteliktedir. 

     

6. Etkinlik örneklerinde ders işleme sürecine (giriş, gelişme etkinlikleri 
ve değerlendirme basamaklarına) yer verilmiştir.  

     

7. Öğretme-öğrenme durumlarında kazanımlara göre öğrenme-öğretme 

stratejilerine, yöntem ve tekniklerine yer verilmiştir.    

     

8. Etkinlik örneklerinde pekiştireç, dönüt ve düzeltmeye yer verilmiştir.
  

     

9. Etkinlik örneklerlerine ayrılan zaman yeterlidir.      

10. Etkinliklerde ara disiplinlere yer verilmiştir.      

11. Etkinlikler öğrenmede kalıcılığı sağlamaya yöneliktir.      

12. Etkinliklerde çok farklı araç-gereç ve nesnelere yer verilmiştir.       

13. Etkinlik örnekleri açık ve anlaşılır bir biçimde yazılmıştır.       

14. Program çeşitli etkinlik örnekleriyle zenginleştirilmiştir.       

 
Programda yer alan etkinliklerle ilgili olarak belirtmek istediklerinizi yazınız:  
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1. Programın en beğendiğiniz yanları nelerdir? Bunları beğenme nedeniniz nedir? 
 
 
 
2. Programın beğenmediğiniz yanları nelerdir? Bunları beğenmeme nedeniniz nedir? 
 
 
 
3. Bu programa size göre daha neler katılabilir? 

 
 

 
 
 

V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER 
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1. Programda değerlendirme ile ilgili açıklamalara ayrıntılı olarak yer 
verilmiştir.  

     

2. Değerlendirme bölümünde çeşitli ölçme araçları hakkında bilgi 
verilmiştir.  

     

3. Öğrencilerin bilgi düzeylerinin belirlenmesine ilişkin açıklamalar açık ve 
anlaşılırdır. 

     

4. Sınıf içinde kullanılacak farklı türde değerlendirmelere yer verilmiştir.      

5. Verilen ölçme araçları öğrencilerin değerlendirilmesi için yeterlidir.      

6. Akran değerlendirmeler genel değerlendirmeye katkı sağlamaktadır.      

7. Öğrenci eksikliklerinin nasıl belirleneceği ve değerlendirileceği 
tanımlanmıştır. 

       

8. Açıklamalar bölümde değerlendirme ile ilgili verilen bilgiler yeterlidir.       

9. Programda sürece dayalı değerlendirmenin nasıl yapılacağı açıkça 
belirtilmiştir. 

     

10. Programda ürüne dayalı değerlendirmenin nasıl yapılacağı açıkça 
belirtilmiştir. 

     

11. Öğrencilerin kendilerini nasıl değerlendireceğine ilişkin açıklamalara yer 
verilmiştir. 

     

12. Farklı türdeki değerlendirmeler öğrenmeye pozitif anlamda 
geribildirim sağlamaktadır. 

     

 
Programın ölçme ve değerlendirme bölümüyle ilgili olarak belirtmek istediklerinizi yazınız:  
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