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ÖZET
Bu çalışmada, 2005 olarak hazırlanan İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi 4. ve
5. sınıf Öğretim Programı ile 2006 yılında değiştirilen İlköğretim Fen ve Teknoloji
dersi 6. sınıf Öğretim Programı’nda yer alan etkinlikler düşünme becerileri açısından
incelenmiştir. İlköğretim Fen ve Teknoloji programlarında yer alan ve öğrencilere
kazandırılması planlanan “Eleştirel Düşünme Becerisi”, “Problem Çözme Becerisi”
ve “Araştırma-Sorgulama Becerisi” alt beceriler halinde etkinlik içeriğini belirlemek
amacıyla maddeler halinde imgelenmiştir.
İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi 4., 5., ve 6. sınıf programlarında verilen
ünite etkinlik örnekleri bu beceriler açısından incelenmiştir. İncelemede İlköğretim
Fen ve Teknoloji programı 4. sınıf (7 ünite ve 122 etkinlik), 5. sınıf (7 ünite ve 129
etkinlik) ve 6. sınıfta (8 ünite ve 118 etkinlik ) olmak üzere toplam 22 ünitenin 369
etkinlik örneği yer almıştır. Üniteler düşünme becerilerine göre ayrı ayrı tablolar
halinde gösterilmiştir. Bu tablolar ekler kısmında verilmiştir. İlköğretim Fen ve
Teknoloji Dersi Öğretim Programı’ndaki etkinlik örneklerinin “Eleştirel Düşünme
Becerisi Alt Becerileri” ifadelendirme düzeylerinin oldukça yüksek olduğu
görülmüştür.
Elde edilen sonuçlara dayalı olarak ilköğretimde Fen ve Teknoloji programı
ile ilgili öğretmenlere, kitap yazarlarına ve program geliştirme uzmanlarına düşünme
becerilerinin öğrenimi ve öğretimine yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji Programı, Etkinlik, Düşünme Becerileri
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ABSTRACT
In this study, activities which were included to Science and Technology class
curriculum of 4th and 5th grades of primary schools in 2005 and Science and
Technology class curriculum of 6th grades of primary schools in 2006 were examined
through thinking skills. “Critical Thinking Skills”, “Problem Solving Skills” and
“Research-Reasoning Skills” which take part in Science and Technology Programs
of primary of schools and which are planned to provide to students were indicated as
sub-skills to determine the contents of activities.
The examples activities which take part Science and Technology class
curriculum of 4th, 5th and 6th grades of primary schools were examined through these
sub-skills. There are total 369 examples activities from 22 units which come from
Science and Technology Programs of primary of schools’ 4th class (7 unit and 122
activities), 5th class (7 unit and 129 activities) and 6th class (8 unit and 118 activities)
in this research. Units were demonstrated in different tables according to the thinking
skills. These tables were given in the appendix. The level of giving the meaning of
“Critical Thinking Skill’s Sub-skills” of the examples activities in Science and
Technology Curriculum of Primary School were found quite highly.
Based on these findings, there are suggestions to the teachers, writers and
program development experts about Science and Technology programs’ thinking
skills learning and teachings.

Key Words: Science and Techonology Programme, Activity, Thinking Skills,
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ÖNSÖZ
Günümüzde bilim ve teknoloji alanında hızlı değişim ve gelişim bireyler
açısından birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Birey, düşünme becerilerine
sahip olabildiği oranda problemlerini çözebilir. Yaşama hazır araştıran sorgulayan,
problemleri çözebilen, olaylara eleştirel bakabilen ve düşünebilen, topluma katkıda
bulunabilecek bireylerin yetiştirilmesi ilköğretimde başlamaktadır. İlköğretim,
bireylerin becerileri kazanmasında önemli bir yere sahiptir.
Öğretim programlarında düşünme becerileri kazandırma son zamanlarda
özellikle dile getirilen bir unsurdur. Ülkeler eğitim ve bileşenlerine farklı bakış
açılarından bakarak yeni tarz ve anlayışlar geliştirmekte ve öğretim programlarının
çerçevelerini de bu yönde şekillendirmektedirler. Ülkemizde de bütün dünyada
olduğu gibi ilköğretim programları yenilenerek etkinliklerle zenginleştirilmiş,
yaparak-yaşayarak öğrenmeye ve beceri geliştirmeye yönelik bir program
geliştirilmiştir.
Bu bağlamda, Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda etkinlik
örnekleri düşünme becerileri yönünden incelenilerek programın değerlendirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla araştırma gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın yapılmasında ve tezin hazırlanması aşamasında her konuda
desteğini esirgemeyen, değerli görüşlerinden ve engin tecrübelerinden yararlandığım
tez danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Kemal GÜVEN Bey’e, araştırma konusunun
belirlenmesinde yardımcı olan ve tezin hazırlanmasında emeği geçen Sayın Doç. Dr.
Ali Murat SÜNBÜL Bey’e teşekkür ederim.
Tezimin hazırlanmasında bana verdiği moral ve destek için saygıdeğer eşime,
sevgili oğullarım İhsan ve Cihan’a minnettarlığımı sunarım.
Konya, 2008
Elife YAĞIZ
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BÖLÜM 1
1. GİRİŞ
Bu bölümde problem durumu, ilgili yayın ve araştırmalar, araştırmanın amacı
ve önemi, problem cümlesi, alt problemler, sayıtlılar, sınırlılıklar, tanımlar ve
kısaltmalara yer verilmiştir.
1.1. Problem Durumu
Bütün dünyada eğitime bakış; paradigma değişimlerinden etkilenmiştir.
Şimşek’ e göre (1994) “Paradigma, en basit tanımıyla, "bir dünya görüşü, bir algı
dayanağı, bir izlenceler bütünü, bir perspektif, bir kuram" olarak tanımlanmıştır. Belli
bir dönem belli bir bilimsel çalışma alanına egemen olan paradigma (kuram, dünya
görüşü) zamanla gücünü yitirir ve düşme eğilimi göstermeye başlar. Bu paradigma,
zamanla, bir yenisi ile yer değiştirir.” Yeni paradigma değişim sürecine uyum ise
birçok alanda yeniden yapılanmayı gerektirmektedir.
Paradigma değişimi sürecinde gelişmiş dünya ülkeleri, eğitim sistemlerini
yeniden yapılandırmaktadırlar. Paradigma değişiminin getirdiği birçok yeniliğe uyum
sağlamak adına gelişmiş dünya ülkeleri bu süreçte, eğitim sürelerinden, okul türlerine
ve eğitim programlarına kadar eğitimin bütün etkenlerinde reform yapmaktadırlar.
“Yaşadığımız çağda bilim ve teknolojinin sürekli gelişip, değişmesi ülkelerin bu
değişime ayak uydurabilmeleri için eğitim programlarını sürekli olarak yenilemeleri
zorunlu hale gelmiştir” (Kaptan ve Kuşakçı, 2002). Bu bağlamda eğitim; sosyal ve
ekonomik alandaki yapısal değişimler, demokrasi ve yönetim kavramlarındaki
farklılaşmalar, teknolojideki gelişmeler doğrultusunda yeniden yapılandırılmaktadır.
Akdeniz ve ark.(2002) “Günümüzde fen ve teknoloji alanındaki gelişmeler
dünya ülkeleri arasında farklı politikalar yaşanmasına neden olmaktadır. Ülkelerin
yaşam biçimini etkileyen bu politikalar, insanları bulundukları ortamlarla ilgili
bilimsel sorunlardan haberdar olmalarını gerektirmektedir. Böylece bireyler olayların
altındaki nedenleri araştırarak, sorgulayarak ve gerekli olabilecek çözüm yolları
üreterek ülkelerine yararlı hale gelebilirler. Bu durum ancak eğitim sisteminin çağın
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beklentilerine göre düzenlenmesiyle mümkündür. Çağdaş eğitim programlarının
geliştirilmesi bu düzenlemenin önemli bir kısmını oluşturduğuna” vurgulama
yapmışlardır.
İlköğretimde verilen Fen dersleri bireyin yaşamındaki teknolojik gelişime
yönelik olması çok önemlidir. Topsakal (1999) “Günümüzde fen ile teknoloji iç
içedir. Öğrencilerimize öğrettiğimiz fen, onları gelişen dünya teknolojisine ayak
uydurmuyorsa bu öğretimin hiçbir anlamı olmaz” diyerek fen öğretiminin teknolojiye
uygun olması gerektiğini vurgulamaktadır”. Teknolojik çağın egemen olduğu
dönemde yaşam için gerekli olan bilgi, beceri ve yeterliklerin bireylere
kazandırılması da ilköğretimde verilen fen dersleriyle başlamaktadır.
Yıldız (2003)’ e göre “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” diyerek ilköğretimin birey yetiştirilmesi
açısından önemine değinmiştir. Ülkemizde de yeni paradigmaya uygun yapılanma
çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı öğretim
programlarını geliştirme çalışmalarını İlköğretim Programları’ndan başlatarak bu
konuyu dikkate almıştır.
Program geliştirme çalışmaları farklı açılardan birçok düzenleme ve yeniliği
de beraberinde getirmiştir. Köseoğlu(2004)’na göre

“Müfredatın içeriği gözden

geçirildiğinde dikkat çeken en büyük yenilik “Fen Bilgisi” dersinin adının
değiştirilmekte olduğu ve konuların da buna göre yeniden düzenlendiğidir. Yeni adı
ile “Fen ve Teknoloji” dersi ile artık ilk defa teknoloji eğitimi de ilköğretimin bir
parçası haline gelmekte ve ilgili kazanımlar fen bilimleri konuları ile tümleşik bir
tarzda içeriğe yansıtılmaktadır. Ders adının değiştirilmesiyle iki husus vurgulanmak
istenilmiştir:
•

Fen derslerinin içeriği sadece bilgiden oluşmaz.

•

Teknoloji eğitimi yeni müfredatta ağırlıklı bir yere sahiptir.”
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1.1.1. Fen ve teknoloji öğretim programı geliştirme çalışmaları
Öğretim programlarını, Türkeli (2002) “Belli bir öğretim basamağındaki,
derslerin amaçlarını, içeriğini (konu), süresini, eğitim yaşantılarını ve değerlendirme
süreçlerini kapsayan çalışmaları öğretim programı olarak tanımlayabiliriz.”şeklinde
açıklamıştır. İlköğretimde yer alan yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ise
yeniden yapılanma sürecinde birçok çalışma sonucunda ortaya çıkarılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ise Fen ve
Teknoloji Dersi Öğretim Programı geliştirme çalışmalarını şöyle açıklamaktadır;
“Kurulumuzca program geliştirmeye esas olan ihtiyaç belirleme
çalışmalarında; müfettişlerden, öğretmenlerden, üniversitede görevli
uzmanlardan, illerden, sivil toplum kuruluşlarından görüşler alınmıştır.
Ayrıca özel ihtisas komisyonlarınca yabancı ülkelerin öğretim
programları da incelenmiştir. Öncelikle nasıl bir insan yetiştirmeyi
hedeflediğimizin tartışıldığı, çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin
katıldığı “Program Konseyi” toplantısı yapılmıştır.”
Bu toplantıdan çıkan sonuçlardan bazıları ise;
•

Öğrencilerin yaratıcılığının ölçülmesi gerekir.

•

Yapılandırmacı yaklaşımı; bilgi verecek yapılandırmacı yaklaşım ve bilgi
vermeden yapılandırmacı yaklaşım olarak düşünebiliriz.

•

Çocukların zihnini köreltiyoruz. Bugünkünden daha iyiye gitmeliyiz.

•

Mevcut sorunlara çözüm bulmalıyız.

•

Günümüzdeki gelişmelerin programa aktarılması gerekir. Örn. Sars

•

Branşlara göre standartlar oluşturulmalı. Derslere göre evre evre belirlenmeli.

•

Programın felsefesi belirlenmeli.

•

Yatay ve dikey düzeyde çalışma yapılmalı (süreçler ve içerik).

•

Öğrenciye temel bilgiler verilmeli; fakat çok fazla tekrar edilmemeli. İçerik
analizi yapılmalı.

•

Öğrenciler, anlatılanlarla gerçek yaşam arasında farklılıklar olduğunu
görecektir.

•

Bilgiyi inşa edecek olan bireydir.

•

Bilimsel süreç becerilerini belirlerken duyuşsal boyut da dikkate alınmalı.

•

4 ve 5. sınıflara yöntemsel farklılıklar getirilebilir (MEB, 2003a).
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Program Konseyi toplantısından sonra Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve
Sosyal Bilgiler alanlarında her bir ders için alan uzmanlarının ve alan eğitimcilerinin
katıldığı dört ayrı toplantı düzenlenmiştir. Fen öğretimi için 16.06.2003 tarihinde
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda davetli akademisyenlerle yapılan toplantı
konuşmalarının özetinin bazı maddeleri aşağıdadır:
•

Program, bir felsefi temel üzerine oluşturulmalıdır.

•

Öğrenme teorisi olarak oluşturmacı yaklaşım benimsenmeli,
bu yapılırken de önceki teoriler göz ardı edilmemelidir.

•

Oluşturmacılığı esas alan öğrenme stili odaklı, ölçme ve
değerlendirmeyi içine alan uzun vadeli çalışma yapılmalı,
ABD'deki 2061 projesi gibi ülkemizde de geniş kapsamlı bir
proje başlatılmalıdır.

•

Program öğrenci merkezli olmalıdır.

•

Fen bilimleri öğretimi için ulusal standartlar hazırlanmalı, hedef
ve davranışlar detaylı olmamalıdır.

•

Okul bireyi yaşama hazırlamalıdır. Okuldaki eğitim yaşamdan
kopuk olmamalı, yaşamında karşılaştığı problemleri çözmesini
sağlamalıdır.

•

Öğrencinin bilimsel düşünme becerilerini, problem çözme
yeteneğini ve yaratıcılığını geliştirmelidir.

•

Fen bilgisi" değil, "fen eğitimi" denilmeli. Fizik, kimya ve
biyoloji konulan ayrı ayrı verilmemeli, öğrenciyi fennin
araştırmacı doğasına dâhil eden, merak duygusunu taze tutan
yöntemler kullanılmalıdır.

•

Öğrenciler bilimsel okur-yazar ve teknolojik gelişimlerden
haberdar

olan,

bunlar

anlayabilen

kişiler

olarak

yetiştirilmelidir.
•

Öğretmen program hazırlama aşamasında işe dâhil olmalı ve
programı sahiplenmelidir (MEB, 2003b).
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Bu çalışmalar ve toplantılar sonucunda; amaç, içerik, kazanım ve etkinlikler
yönüyle daha önceki programlardan farklı olarak yeni Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programı hazırlanılmıştır. Program, çağın gerekleri ve değişime duyulan
ihtiyaçtan dolayı yapılandırmacı (constructivist) yaklaşım dikkate alınarak yeniden
geliştirilmiştir. Yapılandırmacı eğitim kuramının gelişimi 20. yüzyılın ikinci
yarısında öne çıkan Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner ve Von Glasersfeld gibi
araştırmacıların çalışmalarıyla gerçekleşmiştir (Özden, 2003; Tezci ve Gürol, 2003;
Açıkgöz, 2004; Duman, 2004).
Yurdakul (2004) “Driscoll’a göre yapılandırmacı anlayışta öğrenme, mevcut
durumlardaki etkinliklerden oluşan ve yaşam boyu ilerleyen bir süreçtir.
Yapılandırmacılara göre bilgi, yaşantılarını anlamlı hale getirmeye çalışan birey
tarafından yapılandırılması gerekir. Öğrenilen şey ne olursa olsun, yapılandırmacı
süreçler çalışmakta ve öğrenen bireyler tatmin edici bir duruma ulaşıncaya kadar
aday zihinsel yapılar, oluşturulmakta, anlamlandırılmakta ve test edilmekte” olarak
aktarmaktadır.
Biggs (1989) ve Jonassen (1991a)’a göre Yapılandırmacı öğrenme kuramına
göre öğretim; öğrencilere önceden belirlenmiş içeriğin doğrudan aktarılması olarak
değil, öğrenmenin kolaylaştırılması, öğrenme işinde öğrenciye dış dünyaya ilişkin
kendi bireysel bilgi, anlam ya da yorumlarını yapılandırması için yardım edilmesi
sürecidir (Akt.: Şahin ve ark., 2001). Korkmaz (2004)’a göre “Bu yaklaşımın öğrenci
merkezli olması, öğrenenlerde özdenetimi geliştirmesi, öğrencilerin olaylara çok
yönlü bakış geliştirmelerini sağlaması, problem çözme becerilerini geliştirmesi, aktif
katılımı sağlaması, üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, bilimsel süreç
becerileri, yaratıcı düşünme) geliştirmesi avantajları arasında sayılabilir.”
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Müfredat
Geliştirme süreci açıklamalarında “Program Geliştirme Çalışmaları” aşağıda verilen
referans çerçevelerine oturtulmuştur;
•

•

Yeni öğretim programları ülkemizin tarihsel, kültürel, sosyal, ahlakî
birikimini ve kalıtımını motivasyon kaynağı olarak görür ve Atatürk'ün
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti projesinin gelişerek devamlılığı ilkesini
birinci referans noktası olarak ele alır.
Yeni öğretim programları dünyada yaşanan tüm değişimleri ve
gelişmeleri ikinci referans noktası olarak alır. Son yıllarda uzak doğu,
Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde peş peşe gerçekleştirilen
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•

•

program hareketleri bu anlamda önem taşır. Bu hareketlerin çıkış
noktası, sanayi toplumu için uygun olan eğitim modellerinin bilgi
toplumunun rekabetçi yapısını kaldıramaması olarak değerlendirilir.
Türkiye, Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen, bunu bir millet projesi
olarak ele alan, bu konuda gerekli kanunları çıkaran ve adımları atan
ülke olarak tüm çalışmalarını ve çabasını bu doğrultuda yönlendirmiştir.
Bu nedenle yeni öğretim programları, üçüncü referans noktası olarak,
Avrupa Birliği normlarını, hedeflerini ve eğitim anlayışını kabul eder.

Yeni öğretim programları, ülkemizin mevcut eğitim özelliklerinin
belirlenmesini, başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesini ve
ortaya çıkan sonuçları dördüncü referans olarak kabul eder. PISA,
TIMMS ve PIRLS gibi uluslar arası araştırmaların ortaya koyduğu
bulgular bu çerçevede ele alınır (TTKB, a).

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
(EARGED) dördüncü referansta sözü geçen bu raporları ve program geliştirme
çalışmalarında raporların uygulama şeklini kısaca şöyle açıklamaktadır;
TIMMS-R, PIRLS ve PISA gibi uluslar arası öğrenci başarısını
karşılaştırma projeleri ülkeler arasında bir yarışma niteliğinde olmayan,
katılan ülkelerin kendi eğitim sistemlerini değerlendirmelerini,
öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi ve Okuma alanlarındaki bilgi ve
beceri gelişmelerini yıllara göre takip etmelerini sağlayan projelerdir.
Ülkelerden beklenen, sonuçlardan yola çıkarak ülke genelinde gerekli
reformları gerçekleştirmeleri, söz konusu projelere katılımı sağlayarak
bu reformların etkisini takibe almalarıdır.
İlköğretim 1-5. sınıfları için hazırlanan yeni müfredatların
geliştirilmesinde TIMMS-R ve PIRLS projelerinin bulgularından
yararlanılmıştır. Yeni müfredatların geliştirilmesi ve geliştirilen
müfredatların değerlendirilmesinde PISA 2006 sonuçları kullanılacak
böylece eğitim sistemimize kazandırılan yeniliklerin ilk sonuçlarının
uluslar arası nitelikteki bir perspektiften görülmesi imkânı doğacaktır.
Bu sonuçlar, eğitim sistemimizde niteliği artırmaya yönelik reform
çalışmalarında da kullanılacaktır”(EARGED, 2005).

1.1.2. Fen ve teknoloji dersi öğretim 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
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Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün
öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir.
Fen ve teknoloji okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırmasorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri
geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki
merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer,
anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir.
Fen ve teknoloji okuryazarı olan birey, bilimin ve bilimsel bilginin doğasını,
temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanır,
problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerini kullanır, “fenteknoloji-toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlar, bilimsel ve teknik
psikomotor beceriler geliştirir, bilimsel tutum ve değerlere sahip olduğunu gösterir,
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.
Fen ve Teknoloji Öğretim programı’nda “Fen ve teknoloji okuryazarlığı için 7
boyut düşünülebilir:
1. Fen bilimleri ve teknolojinin doğası
2. Anahtar fen kavramları
3. Bilimsel Süreç Becerileri (BSB)
4. Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) ilişkileri
5. Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler
6. Bilimin özünü oluşturan değerler
7. Fen’e ilişkin tutum ve değerler (TD)

Öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetiştirilebilmeleri için
yukarıda belirtilen fen ve teknoloji okuryazarlığının yedi boyutu dikkate alınmalıdır.
Düz anlatım, not tutturma ve doğrulama tipi laboratuar etkinlikleri gibi öğretmen
merkezli geleneksel öğretim yöntemleri öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarlığını
geliştirmede yeterli olamamaktadır. Eğitim süreci öğrencilerin öz güvenlerini ve
motivasyonlarını artırıcı nitelikte olmalıdır. Öğrenciler sürekli alma ihtiyacını
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duymak yerine kendi kendilerine araştırabilen, sorgulayabilen bireyler olacak şekilde
yönlendirilmelidir(MEB, 2005;5).
Fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmek için program uygulanırken
öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine
katılmasını sağlayacak çeşitli etkinlikler kullanılabileceği ve örneği de verilmiştir.
Tablo-1.1.2.1.’de görüldüğü gibi araştırma-sorgulama sürecinde “neden”, problem
çözme sürecinde “nasıl”, karar verme sürecinde ise “ne yapılmalı” sorularına cevap
aranır. Öğretmen, öğrencilerin bilmeleri gereken her şeyi söylemek yerine soru
sormalarını, meraklarını sürdürmelerini sağlamalı ve bu sorulara cevap ararken
onlara rehber olmalıdır.
Tablo 1.1.2.1: Araştırma-Sorgulama, Problem Çözme ve Karar Verme Süreçleri İçin
Örnek

Fen ve Teknoloji Öğretim programı’nda “Fen ve teknoloji okuryazarlığı için 7
boyut düşünülebilir:
1.

Fen bilimleri ve teknolojinin doğası

2.

Anahtar fen kavramları

3.

Bilimsel Süreç Becerileri (BSB)
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4.

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) ilişkileri

5.

Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler

6.

Bilimin özünü oluşturan değerler

7.

Fen’e ilişkin tutum ve değerler (TD)

Öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetiştirilebilmeleri için
yukarıda belirtilen fen ve teknoloji okuryazarlığının yedi boyutu dikkate alınmalıdır.
Düz anlatım, not tutturma ve doğrulama tipi laboratuar etkinlikleri gibi öğretmen
merkezli geleneksel öğretim yöntemleri öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarlığını
geliştirmede yeterli olamamaktadır. Eğitim süreci öğrencilerin öz güvenlerini ve
motivasyonlarını artırıcı nitelikte olmalıdır. Öğrenciler sürekli alma ihtiyacını
duymak yerine kendi kendilerine araştırabilen, sorgulayabilen bireyler olacak şekilde
yönlendirilmelidir(MEB, 2005;5).
1.1.3. Fen ve teknoloji dersi öğretim programı’nın gerekçesi
Program geliştirme süreci çalışmaları çerçevesinde ele alınan derslerin
yeniden yapılandırılması sırasında gerçekleştirilen değişimin bir gerekçesi vardır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın
gerekçesi öğretim programı kitabında şöyle açıklanmaktadır;
“Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın gerekçesi olarak
günümüz bilgi ve teknoloji çağında, toplumların geleceği açısından fen
ve teknoloji eğitiminin anahtar bir rol oynadığı ve bütün dünya
ülkelerinin Fen ve Teknoloji eğitiminin kalitesini artırma çabasında
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 edilmektedir. Bu bilgiler bütünü, radikal
yapılandırmacılık (radical constructivism) yaklaşımının, bilginin
subjektiflik boyutu üzerindeki ısrarlı vurgusuna, nispeten az uyan,
oldukça özel bir alandır. Fen ve Teknoloji Programının içeriği ve
stratejileri belirlenirken alanın bu niteliği hesaba katılmıştır.” (MEB,
2005;7).

Bilimsel araştırmalarda hem de teknolojik tasarım süreçlerinde benzer
beceriler ve zihinsel alışkanlıklar kullanılması Fen ve teknolojinin birçok ortak yönü
olduğunu göstermektedir. Fen ve teknolojiyi birbirinden ayıran en önemli özellik ise
amaçlarının farklı olmasıdır. Fennin amacı doğal dünyayı anlayarak açıklamaya
çalışmak; teknolojinin amacı ise insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için
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doğal dünyada değişiklikler yapmaktır. Fen-Teknoloji İlişkisi; Fen alanında edinilen
bilgilerin, bir ihtiyacı karşılamak veya gündelik yaşamı kolaylaştırmak için
kullanıldığı her yerde ilkel veya modern bir teknoloji uygulaması vardır.
Yenilenen programda fen alanının özellikleri de dikkate alınarak İlköğretim Fen
ve Teknoloji Öğretim Programı içeriği belirlenirken seçilen etkinliklerin özellikleri,
dersin niteliği ile ilişkilendirilmiştir. Fen alanı uygulamalı bir alan diğer alanlardan da
farklılıklar göstermektedir. Öğretim Programı’nda bu özellikler ise;
“Fen, sadece dünya hakkındaki gerçeklerin bir toplamı değil, aynı
zamanda deneysel ölçütleri, mantıksal düşünmeyi ve sürekli
sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme yoludur. Bilimsel
metotlar; gözlem yapma, hipotez kurma, test etme, bilgi toplama,
verileri yorumlama ve bulguları sunma süreçlerini içerir. Hayal gücü,
yaratıcılık, yeni düşüncelere açık olma, zihinsel tarafsızlık ve
sorgulama, bilimsel çalışmalarda oldukça önemlidir. Bu yüzden, 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. Öğrenme–öğretme-değerlendirme
etkinlikleri seçilirken bu husus göz önünde tutulmuştur.” (MEB,
2005;7).

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda, edinilmiş fen bilgilerinin
teknolojiye yansıdığı durumlara sık sık örnekler verilerek bu bilgilerin gündelik
yaşamda kullanımına ilişkin problemler üzerinde düşünme alıştırmaları sunulmuştur.
Fen ve teknoloji okuryazarlığı için gerekli bilgi, anlayış, beceri, tutum ve değerleri
kazandırma ve onların gelecekte etkin bir şekilde iş gören, bilinçli ve sorumlu
bireyler olmaları için katkı sağlamaya çalışılmıştır.
1.1.4. Fen ve teknoloji öğretim programının genel amaçları
Bireylerin fen ve teknoloji okur-yazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen ve
Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları;
“Öğrencilerin,
•

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,
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•

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,

•

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.” (MEB, 2005;8-9).
Fen ve Teknoloji dersinin amaçlarında becerilere de değinilerek programın

becerilere yönelik olduğu vurgulanmıştır.
1.1. 5. Fen ve teknoloji öğretim programı’nın temel yapısı
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda yedi ayrı öğrenme alanı
öngörülmüştür:
Canlılar ve Hayat
Madde ve Değişim
Fiziksel Olaylar
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Dünya ve Evren
Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkileri (FTTÇ)
Bilimsel Süreç Becerileri (BSB)
Tutum ve Değerler (TD)
Fen ve Teknoloji dersinin üniteleri yedi öğrenme alanından Canlılar ve
Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar, Dünya ve Evren olmak üzere dört
öğrenme alanında ünitelendirme yapılmıştır. Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkileri
(FTTÇ), Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) ve Tutum ve Değerler (TD) ünite içerisinde
kazandırılması öngörülen tutum, beceri ve değerleri içerdiğinden bu üç alanda
ünitelendirme yapılmamıştır.
FTTÇ, BSB ve TD alanlarındaki kazanımların Fen ve Teknolojinin içeriğinin
bütünü ile ilişkili olması, çok uzun süreli edinimler gerektirdiği, yaşam boyu süren
deneyimler, anlayış, beceri, tutum ve değerlerin ayrı birer ünite olarak ele
alınmasının mümkün olmadığı da belirtilmiştir.
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda, üniteler organize edilirken bazı
temel anlayışlar ve hareket noktaları belirlenerek ünitelerde bu ana ilkelere
olabildiğince uyum sağlanacak şekilde kazanım ve etkinlik seçimine gidilmiştir. Bu
temel anlayışlar ve hareket noktaları, yedi başlık altında toplanılabilir:
• 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 ve Değerlendirme; Programda, geleneksel ölçme ve
değerlendirme yöntemleri ile birlikte alternatif ölçme ve değerlendirme
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yaklaşımları benimsenerek öğrenciyi değerlendirmenin yanında, öğrenme
sürecini değerlendirme anlayışına ağırlık verilmiştir. Böylece,
değerlendirme sürecini, öğrenme sürecine kaynaştırma ve bu süreci ıslâh
için bir araç olarak kullanma yoluna gidilmiştir.
• 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 (MEB, 2006; 8).

1.1.6. Fen ve teknoloji dersi öğretim programı’nın ünite organizasyonu ile
ilgili esaslar
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’ndaki her ünite:
A. Genel Bakış, kazandırılacak kazanımların diğer sınıflardaki fen kavram ve
becerileriyle nasıl ilişkili olduğu
B. Ünitenin Amacı, ünitede kazandırılmak istenenler genel olarak ifade
edilmekte ve amaç ortaya konulmakta
C. Ünitenin Odağı, ünitede hangi konulara ve hangi bilimsel süreç
becerilerine odaklanılacağı
Ç. Önerilen Konu Başlıkları, ünitedeki konu ve kavramların sıralanma
düzeni için bir öneri sunulmakta
D. Ünitenin Kavram Haritası, ünitede yer alan kavramlar ve bunların
birbiriyle ilişkisi kavram haritası aracılığıyla verilerek programı uygulayacak
öğretmenlere yol gösterilmekte
E. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler, başlıklı çizelgelerde, dört sütunlu bir
tablo içinde “ünite adı, kazanımlar, etkinlik örnekleri ve açıklamalar” yer almaktadır.
Kazanımlar sütununda, o ünitede öğrencilere kazandırılacak bilgi, anlayış, beceri,
tutum ve değerler verilmektedir. Etkinlik Örnekleri bölümünde kazanımları
gerçekleştirebilmek için kullanılabilecek öneri niteliğinde etkinlikler önerilmektedir.
Açıklamalar bölümünde ünitenin işlenişinde öğretmene yardımcı olacak açıklamalar
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ve dikkat etmesi gereken hususlar belirtilmektedir. Açıklamalarda sınırlamalar, ders
içi ilişkilendirme, diğer derslerle ilişkilendirme, kavram yanılgısı, ara disiplinlerle
ilişkilendirme ve uyarılar verilmektedir.
Araştırmanın örneklemini bu bölümdeki etkinlik örnekleri oluşturmaktadır.
F. “Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri” bölümünde,
öğrencilerin öngörülen kazanımları ne kadar kazandığını belirlemek ve öğretimi
yönlendirmek için kullanılabilecek örnek öğretim ve değerlendirme etkinlikleri
verilmiştir. (MEB, 2006).
1.1.7. Programları geliştirme yaklaşımı
Programların tanımlanması ve yeni programların nasıl yapılandığı
konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Müfredat Geliştirme süreci açıklamalarında “Programların Yaklaşımı” altı ana
başlık altında toplanmıştır;
•

Programın Temelleri

•

Programların Öğeleri

•

İçerik

•

Öğrenme-Öğretme Durumları

•

Değerlendirme

•

Ortak Temel Beceriler (TTKB, b).

Toplumsal Temeller;
•

•

•

Cumhuriyetimizi, lâik ve sosyal hukuk devletini, hür ve demokratik
toplum düzenini, devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü,
sağlıklı işleyen bir demokrasiyi, demokratik hakları ve fırsat eşitliğini
ön plânda tutar.
Öğrencilere “Atatürk İlke ve İnkılâpları”nın ve bu ilke ve inkılâpların
millî varlığımız ve toplumsal gelişmemiz için öneminin kavratılması
için düzenlemeler yapar.
Çocuğun toplumsal bir varlık olduğunu, bu nedenle gelişimi sırasında
ailesinden, okulundan ve yaşadığı çevredeki insanlardan etkileneceğini
kabul eder, bu gerçekler ışığında düzenlemeler yaparak çocuğun,
yaşadığı çevreye uyum sağlayacak ve bu çevrede uyumlu bir şekilde
çalışacak ve yaşayacak kişiler olarak yetişmesi için rehber olur.
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•

•

•

Eğitim, toplumun vazgeçilmez değerleri arasında olan alçakgönüllülük,
ağırbaşlılık, anlayışlılık, âdillik, dürüstlük, girişkenlik, iyimserlik, sabır,
sadakat, sadelik, sevecenlik, hoşgörü, tutumluluk, güven ve görev
sorumluluğu bilincini geliştirmekle yükümlü olduğu için programlar bu
bilincin gelişmesi için çaba gösterir.
Türk toplumunun millî, aynı zamanda manevî ve ahlakî değerleri
arasında
bulunan;
barışseverlik,
fedakârlık,
hayırseverlik,
misafirperverlik, merhamet, haysiyetine ve özgürlüğüne düşkünlük,
vatanseverlik, kahramanlık gibi değerler ve sosyal duyarlılığının
gelişmesi için gerekli düzenlemeleri yapar.
Hayat içerisinde değişimin kaçınılmaz olması nedeniyle olumlu yönde
değişim için bilinçlenmeyi ön plânda tutar. Öğrencilere değişim ve
değişim sırasında ortaya çıkabilecek engellerden etkilenmeme ve
oluşumlardan yararlanma, değişime adapte olma, risk yönetimi
konularında beceri kazanmaları, gerektiğinde risk almaları konusunda
rehberlik eder.

Bireysel Temeller; Programlar çocuğun ilerideki hayatını ve ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurur. Bu amaçla, onun gelişimi boyunca orta çıkabilecek ihtiyaçlarını
karşılamak için önlemler alır. Programlar, hayat boyu eğitimin vazgeçilmez bir
gereklilik olduğunu bunun da ancak okul çağında öğrenmeden zevk almaktan
geçtiğini kabul eder; bu nedenle öğrencinin öğrenmeden ve öğrenmeyi öğrenmeden
zevk alması için çeşitli önlemler alır.
Sorunlarını etkin bir şekilde çözebilen bir birey ve bir toplum oluşturmak,
eğitimin temel amaçlarından biridir. Bu nedenle programlar, sorunlarını fark eden ve
çözebilen bireylerin yetişmesini ön plânda tutar. Bu amaçla sorun çözmek için
öğrencinin ihtiyaç duyacağı becerilerin kazanımı doğrultusunda çaba harcar.
Programlar, her çocuğun eğitim sistemine girmesini ve sisteme giren her çocuğun
gelişimini sürdürebilmesini, her bireyin potansiyelini artıracak yolların açılması ve
zenginleşmesini sağlar.(TTKB, b).
Programın Ögeleri; Türkçeyi doğru ve etkin kullanma, çevresinde oluşan
değişimlerin farkında olma ve her türlü değişime uyum gösterme, bireyin görev ve
sorumluluklarını, bireyin kendisinin belirlemesi gerektiğinin bilincinde olma,
hayattaki kurallara uymaya ve işleri yapmaya istekli olma ve uygulama kararlılığı
gösterme vb. gibi konuları kapsar.
İçerik; Öğrenme, hayatın parçalara bölünmesiyle değil, bütünsel içerikle en üst
düzeye çıkar, her alanla ilgili olgular, kavramlar, ilkeler, yöntem ve yaklaşımlar
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öğrenmeyi kolaylaştıracak biçimde düzenlenir, öğrenme ve motivasyon ilkeleri
dikkate alınır vb. içerik oluşturulma kriterleri açıklanmıştır.
Öğrenme-Öğretme Durumları; Çocuğun öğrenmeye heveslenmesi ancak araştırma
arzusu ve doğal merakının uyarılmasıyla mümkün olabileceği ve öğrenme,
öğretmenin ya da öğrencinin dersi anlatması yerine, öğrenci merkezli etkinliklerde,
öğrencinin aktif rol almasıyla oluşabileceği gibi konulara değinilmiştir.
Değerlendirme; öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğü ve sadece
öğrenme ürününü değil, öğrenme sürecini de değerlendirilmesi gerektiği ve klâsik
ölçme ve değerlendirmenin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini
kullanımını da teşvik ettiği açıklanmıştır.
1.1.8. İlköğretim programlarında yer alan ortak temel beceriler
Program değişikliği çerçevesinde bütün programları kapsayacak şekilde sekiz
ortak temel beceriye yer verilerek bu becerilerin öğrenen bireyler için gerekliliği
vurgulanmıştır.

Becerilerin

uygun

etkinliklerle

kazandırılabileceği

de

açıklanılmıştır;“Türk Millî Eğitim sisteminde öğretim programlarının tümünde
kazandırılması hedeflenen ortak beceriler bulunur. Bu üst düzey beceriler, tüm
derslerin omurgasında yer alır. Bu becerilerin bilgisinin verilmesiyle gelişmeyeceği,
tüm eğitim ve öğretim etkinliklerinde kullanılmasıyla kazandırılabileceği gerçeği
tüm programlarda uygun yerlerde özellikle vurgulanır. Bu becerilerin gelişmesi için
uygun etkinlikler programların her bölümünde yer alır.”(TTKB, b).
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “MEB
Müfredat Geliştirme Süreci” sayfasında ve “İlköğretim Programları 1-5.Sınıflar
Tanıtma

Kitabı”nda

İlköğretim

Programlarında

öğrencilere

kazandırılması

hedeflenen ortak temel beceriler şöyle sıralanmıştır (TTKB, c);
1.1.8.1 Eleştirel düşünme becerisi
Kuşku temelli sorgulayıcı bir yaklaşımla konulara bakma, yorum yapma ve
karar verme becerisidir. Sebep-sonuç ilişkilerini bulma, ayrıntılarda benzerlik ve
farklılıkları yakalama, çeşitli kriterleri kullanarak sıralama yapma, verilen bilgilerin
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edinebilirliğini, geçerliğini belirleme, analiz etme, değerlendirme, anlamlandırma,
çıkarımda bulunma gibi alt becerileri içerir.
1.1.8.2. Yaratıcı düşünme becerisi
Öğrencilerin bir temel fikri ve ürünü değiştirme birleştirme, yeniden farklı
ortamlarda kullanma ya da tamamen kendi düşüncelerinden yola çıkararak yeni farklı
ürünler ve bilgiler üretme, olaylara farklı bakabilme, küçük çaplı da olsa bazı
buluşlar yapabilmeyi kapsar. Ayrıntılı fikirler geliştirme ve zenginleştirme, sorunlara
benzersiz ve kendine özel çözümler bulma, fikirler ve çözümler ortaya çıkarma; bir
fikre, ürüne çok farklı açılardan bakma, bütünsel bakma gibi alt becerileri içerir.
1.1.8.3. İletişim becerisi
Konuşma dinleme, okuma, yazma gibi sözel ve vücut dili, işaret dili gibi
sözel olmayan iletişim becerilerini etkili ve bulunduğu ortama uygun olarak
kullanmayı kapsar. Bulunduğu ortama uygun olarak kullanılması gereken konuşma
üslubunu belirleme, uygun şekilde hitap etme, vücut dilini gerektiği yerde ve
gerektiği ölçüde kullanma, aktif olarak dinleme, söz hakkı verme grup içerisinde
etkin bir şekilde arkadaşlarıyla etkileşim içerisinde olma, okurken etkin ve hızlı bir
şekilde okuma, okuduğunu anlam ve eleştirme, yazarken ve konuşurken hedef
kitleye uygun üslup kullanma, kendi ve başkalarının yazdıklarını eşleştirme gibi alt
becerileri içerir.
1.1.8.4. Araştırma-sorgulama becerisi
Doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme ve kavrama, problemi
çözmek amacıyla neyi ve nasıl yapması ile ilgili araştırma planlaması yapma,
sonuçları tahmin etme, çıkabilecek sorunları kestirebilme, sonucu test etme ve
fikirleri geliştirmeyi kapsar. Anlamlı tahminde bulunma, uygun araştırma ortamına
karar verme, araştırmada ne tip ve ne kadar delil toplanması gerektiğine karar verme,
bilimsel yaklaşımı kullanarak araştırmayı planlama, nasıl gözlem ve kıyas yapacağını
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belirleme, araç-gereç kullanma, doğru ve hassas ölçümler yapabilme, sonuçları
sunma yollarını belirleme, sonuçların tekrar incelenmesi gerekip-gerekmediğine
karar verme, bulunanlarla asıl fikrin bağlantısını kurma, bulunanları uygun bir dille
ifade etme, verileri ortaya koyma sonucu destekleyici verilerin yeterliliğine karar
verme, bulunanların ilk beklentileri karşılayıp-karşılamadığına karar verme gibi alt
becerileri içerir.
1.1.8.5. Problem çözme becerisi
Öğrencinin yaşamında karşısına çıkacak problemleri çözmek için gerekli olan
becerileri kapsar. Alt becerileri ise şöyle sıralanabilir; problemin anlaşılması,
gerekirse alt basamakların ya da problemin köklerinin bulunması, problemi uygun
şekilde çözmek için planlama yapma, işlemler sırasında çalışmaların gözlenmesi,
gerektiğinde stratejilerin ve planların değiştirilmesi, yöntemlerin sınanması, çözüm
aşamasında elde edilen veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, çözüme ulaşınca
çözümün anlamlılığının ve işe yararlılığının değerlendirilmesini ve yeni problemleri
fark etmesini içerir.
1.1.8.6. Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi
Bilginin

araştırılması,

değerlendirilmesinde

teknolojiyi

bulunması,
kullanabilme

işlenmesi,
becerilerini

sunulması
kapsar.

ve
Bilgi

teknolojilerini yerinde kullanma konusunda doğru karar verme, bilgi teknolojilerini
kullanırken planlama yapma, bu teknolojilerin kullanılması için gerekli becerilere
sahip olma, bu kaynaklardan bilgiye ulaşma, taranan bilgilerin işe yararlılığının
sezme ve ayırma, ayrılan bilgileri analiz etme, işe yarayanları seçme, seçilen bilgileri
değerlendirme, sonuca varma, sonucu uygun formda sunma ve yeni alanlarda
kullanma alt becerilerini içerir.
1.1.8.7. Girişimcilik becerisi
Sosyal ilişkilerde, iletişimde, iş dünyasında ve benzeri alanlarda gerekli ve
etkili davranışları uygun bir şekilde ve uygun zamanda ortaya koymak veya talep
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görebilecek bir ürünü veya hizmeti daha iyi üretebilmek ya da pazarlayabilmek
amacıyla yeni bir sitem kurmak için gerekli olan becerilerdir. Girişimcilik; empati
kurma, insan ilişkilerinde uyumlu davranışları gösterebilme, plan yapma, planları
uygulayabilme, risk alma; herhangi bir alanda ihtiyaç duyulabilecek bir ürünün
gerekliliğini

sezme,

ürünü

planlama,

üretme,

pazar

araştırması

yapma,

pazarlayabilme, gibi alt becerileri içerir.
1.1.8.8. Türkçe’ yi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi
Okuduğunu, dinlediğini, gördüğünü, doğru, tam ve hızlı olarak anlayabilme;
duygu, düşünce, hayal ve isteklerini açık ve anlaşılır bir şekilde eksiksiz ifade
edebilme, Türkçe’nin kurallarına uygun cümleler kurma, zengin bir söz varlığına
sahip olma ve estetik bir bakış açısı kazanma gibi alt becerileri içerir.
Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nda; “Fen- teknoloji okuryazarlığı, genel
bir tanım olarak; bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem
çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler
olmaları, etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli
olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir birleşimidir” şeklinde
ifade edilerek öğrenen bireylerin Fen ve Teknoloji Okuryazarı olmaları için bu
becerilerden eleştirel düşünme, problem çözme ve araştırma-sorgulama
becerileri geliştirmeleri öngörülmüştür. Çalışmamız, bu bağlamda İlköğretim Fen ve
Teknoloji Dersi Öğretim programı’nda ifade edilen üç temel beceri ele alınarak
gerçekleştirilmiştir.
1.1.9. Düşünme becerileri
Düşünme, gözlem, tecrübe, sezgi, akıl yürütme ve diğer kanallarla elde
edilen malumatı kavramsallaştırma, uygulama, analiz ve değerlendirmenin disipline
edilmiş şeklidir (Özden, 2003).Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “Düşünme, zihinden
geçirmek, göz önüne getirmek, bir sonuca varmak gereğiyle inceleme, karşılaştırma
ve oradaki ilgilerden yararlanma gibi zihin işlemlerinden geçirmek, muhakeme
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etmek, zihni ile arayıp bulmak, bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak, tasarlamak,
hatırına getirmek, ayrıntıları iyice inceleme” olarak tanımlanmıştır.
Kazancı (1989:3), “Düşünme, insan çabasını belli bir amaca ya da sonuca
yöneltir. İnsanı, kötü alışkanlıkların tutsağı olmaktan korur. İnsana, yeterince bilgi
toplamadan yanlış ve yanlı kararlar verme yerine, eylemlerine düzenli ve sistemli
biçimde toplanmış bilgiler yardımıyla yön vermesini sağlar. Düşünme insanın
karşılaştığı güçlükleri ya da problemleri önceden kestirmesinde yardımcı olarak
onları karşılamada, onlara karşı hazırlıklı olmada en önemli rolü oynar” diyerek
bireylere düşünmenin sağladığı yararlara değinmiştir.
Düşünme terimi aşağıda sıralanan altı değişik durumu anlatmak içinde
kullanılmaktadır:
1. İçe dönük istekleri yansıtan hülya kurma gücü.
2. Anımsamak, zihinde arayıp bulmak.
3. Hayal kurmak, hayali düşünme, imgelemek.
4. Uyarmak ve dikkati çekmek amacına yönelik zihinsel süreç.
5. Belirli bir şeye ya da şeylere inanma, inanç anlamına gelen süreç.
6. Akıl yürütme, sorun çözme ve eleştiriye yönelik zihinsel süreç(Kazancı,
1989:10)
Düşünme Becerileri; Özden (2003) düşünme becerilerinin; eleştirel
düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yazma, bilimsel düşünme, yaratıcı
düşünme ve yaratıcı problem çözme becerilerinden oluştuğunu belirtmektedir. Beyer
(1988) düşünme becerilerini;
•

eleştirel düşünme becerileri

•

problem çözme, karar verme ve kavramsallaştırma becerileri

•

bilgiyi işleme becerileri olarak üç düzeyde ele almaktadır.

Düşünme becerileri tanımı konusunda da Başar (1998) “Düşünme
becerilerinin başında uyarıcılara duyarlı olmak, algıyı geliştirmek gelir. Dikkatli
olabilmek, bakmak yerine görmek, almak değil anlamak, kavrayarak okuyabilmek,
yalnızca söylenip yazılanları değil hissettirilenleri yakalayabilmek, bu tür
becerilerdendir. Bilgileri benzer yanlarını esas alarak gruplamak, gruplama
seçenekleri oluşturmak, bütünü görüp amaçlara göre parçalarına ayırabilmek, bu
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parçaları ve başkalarını kullanarak yeni bütünler oluşturabilmek de düşünme
becerilerindendir” gibi tanım ve açıklamalara yer vermiştir. Düşünme becerileri ile
ilgili tanımlamalara gözden geçirilirse bazı ortak noktalara ulaşılabilir.
Eleştirel Düşünme; Eleştirel kelimesinin İngilizce karşılığı olan "critical"
kelimesi değerlendirme, yargılama, ayırt etme anlamlarını dile getiren Yunanca
"kritikos" teriminden türetilmiş, Latince'ye "criticus" olarak geçmiş ve bu yolla diğer
dillere yayılmıştır (Kaya 1997).
Akınoğlu (2001) ”Felsefi yaklaşım” daha çok düşünmenin normları, insan
düşüncesi ve tarafsız bir dünya görüşü için gerekli olan bilişsel niteliklerle;
“Psikolojik yaklaşım” ise düşünmenin ne olduğuyla, nasıl geliştirilebileceğiyle ve
eleştirel düşünme merkezli problem çözme becerileriyle daha fazla ilgilendiğini
belirtmektedir.
Eleştirel düşünmenin bilgiyi etkili bir şekilde kazanma, değerlendirme ve
kullanma yeteneklerine ve eğilimlerine dayandığını belirten Demirel (1999), eleştirel
düşünmenin beş temel boyutunun bulunduğunu ve bunların "tutarlılık, birleştirme,
uygulanabilme, yeterlilik ve iletişim kurabilme" olduğunu vurgulamaktadır. Ennis
(1985)’e ise; “ Yargılama, bilginin geliştirilmesi ve sorgulama olarak eleştirel
düşünmenin üç yapısından söz etmiş ve eleştirel düşünmeyi ne yapılacağına, neye
inanılacağına karar vermeye odaklanmış yansıtıcı ve mantıklı düşünme olarak
tanımlamıştır.
Cüceloğlu, (1993,255-256) “Kendi düşünce süreçlerimizin bilincinde olarak,
başkalarının düşünce süreçlerini göz önünde tutarak, öğrendiklerimizi uygulayarak
kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmemizi amaç edinen aktif ve
organize bir zihinsel süreç” şeklinde tanımlamıştır.
Eleştirel düşünmenin bu farklı bakış açılarıyla tanımlamalarının dışında
disiplinler arası bir tanımın yapılmasına yönelik çalışmalarda da bulunulmuştur.
Örneğin, 1990 yılında Amerikan Psikoloji Derneğinin (APA) öncülüğünde Amerika
Birleşik Devletleri ve Kanada'dan 46 kuramcının katılımıyla yapılan çalışmalar
sonunda eleştirel düşünme, "bireyin ne yapacağına ve neye inanacağına karar
vermesi için çözümleyici, değerlendirmeye yönelik bilinçli yargılarda bulunması ve
bu yargıları ifade etmesi" biçiminde tanımlanmıştır (Evancho, 2000).
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Bu tanımlamalardan ve İlköğretim 1-5. Sınıflar Tanıtım El Kitabı’ ndaki
Eleştirel Düşünme Becerisi Alt Becerilerinden yola çıkarak “Eleştirel Düşünme
Becerisi; Bireylerin, herhangi bir konuyu veya herhangi bir olayı farklı bakış
açılarıyla sebep-sonuç ilişkilerini bularak, benzerlik ve farklılıkta sıralama yapma,
çeşitli değerlendirmelerle olayı anlamlandırarak analiz etmek ve yorumlamalar
sonucunda çıkarımlarda bulunmaktır.” şeklinde tanımlanılabilir.
Cüceloğlu (1993:256-257) “gelişmiş” birey paradigması ile “kalıplanmış”
insan paradigması arasındaki farklılıkları ortaya koymaya çalıştığı “İyi Düşün Doğru
Karar Ver” adlı kitabında eleştirel düşünmenin normal düşünme süreçleri üzerine
kurulu olduğunu ve bireyin kendini geliştirerek eleştirel düşünmeye ulaşabilmesi için
aşağıda belirtilen üç temel adımı atması gerektiğini ifade etmektedir. Bunlar;
• Kişi düşünce sürecinin bilincine varmalı. Düşünceyi kendi basına olan,
insan denetiminin dışında bir süreç kabul edecek yerde, düşünce sürecinin bilincine
varmalı ve bilinçli olarak yön verebileceğini bilmeli.
• Kişi başkalarının düşünce süreçlerini inceleyebilmeli. Başkalarının düşünce
süreçlerini inceleyebilen kişi, kendi düşünce süreçleri ile karşısındakinin düşünme
süreçlerini karşılaştırma olanağına kavuşur. Karşısındakinin kullandığı düşünme
stratejileri ve sonuca ulaşmak için kullandığı adımları inceleyen insan, kendinin daha
tekil düşünmesine olanak sağlar. Bu yaklaşım kişinin kendi kalıplarının bilincinde
olmasını ve onların dışına çıkarak yeni görüşlere kendini açık tutmasını gerektirir.
• Öğrendiği bilgileri günlük yaşamında uygulamalı. Uygulama olmadan
eleştirel düşünme alışkanlığı elde edilemez. Eleştirel düşünmeyi sürekli uygulayan
kişi farkında olmadan eleştirel düşünmeyi zamanla alışkanlık haline getirir.
Problem Çözme Becerisi: Problem Latince bir kavramdır. Problema sözcüğünden
gelmektedir. Bu sözcük Proballo - öne çıkan engel - sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça’da ise mesele olarak kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde (1979)
problem, düşünülüp çözülmeye, konuşulup bir sonuca bağlanmaya değer ya da
gerekliliği olan durum olarak tanımlanmıştır. Günümüz Türkçe’sinde ise, problem
kavramına karşılık olarak sorun kavramı kullanılmaktadır. Kalaycı (2001), “Sorun
kavramı çözümlenmesi, öğrenilmesi, bir sonuca varılması anlamlarına gelen engelli
ve sıkıntılı bir durumu ifade eder. Eğitim literatüründe ise yaygın olarak problem
kavramı kullanılmaktadır

22

Bireyler,

yaşantıları

boyunca

sürekli

olarak

problemlerle

iç

içe

yaşamaktadırlar. Karşılaşılan problemlerin hızlı ve etkili olarak çözebilmesi için
bireyin problemi çözmeye yönelik bazı yöntem ve stratejileri bilmesi ve uygulaması
gerekmektedir. Bireysel gelişim ve başarı, kişilerin yaşamlarında karşı karşıya
kaldıkları problemlerin esiri olmadan, problemi akılcı bir yaklaşımla analiz
etmelerine ve problemi yaratan nedenleri gerçekçi olarak belirleyip çözmelerine
bağlıdır. Problem çözme becerisi, bireyin yeni karşılaştığı her durumda kendisi ve
toplum açısından olumlu katkıda bulunabilecek rolleri yerine getirirken her türlü
olumsuzlukla da baş edebilmesidir. Bu bağlamda, teknolojinin getirdiği birçok
yenilik ve bakış açılarının değiştiği günümüzde ortaya çıkan sorunların üstesinden
gelebilecek bireyler problem çözebilen bireylerdir.
Problem genelde, giderilmek istenen bir sorun ya da ya da yanıtı aranan bir
soru olarak açıklanabilir. Problem, dikkatli ve analitik düşünmeyi gerektirdiğinden,
kişi herhangi bir sorun ya da soruyu, bir dizi kuralı ya da verilen bir modeli
uygulayarak çözebilmesi problem çözme olarak nitelendirilmektedir. Problem çözme
becerisi ise, bir amaca erişmekte karşılaşılan güçlükleri yenme sürecidir. Bireyin
sahip olduğu bilgiyi kullanarak probleme yönelik bazı yöntem ve stratejiler
kullanarak çözüme ulaşma süreci olarak açıklanabilir.
Bireylerin karşılaştıkları problemleri çözmeleri konusunda olumlu kişi
özellikleri olumlu kişilik özellikleri etkilidir. Bu kişilik özellikleri özgüven
duygusuna sahip olma, nesnel bir bakış açısı, yaratıcı düşünebilme, olaylar karşısında
fazla kaygılanmama, atılgan olabilmedir (Saygılı, 2000).
1.1.9.1. Düşünme becerilerinin önemi
Güven (2003:389)’e göre “20’nci yüzyılda her alanda görülen hızlı
değişmeler, eğitimin önemini hissedilir şekilde artırmıştır. Artık eğitim, değişmenin
belirleyicisi ve etkileyicisi durumuna gelmiştir. Ancak eğitimin gerçek anlamda
değişme ve gelişmeye katkıda bulunması nitelikli insan yetiştirilebilmesi ile mümkün
olacaktır. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni meslek
alanları, mesleklerde yayılma alanını arttırmış, bu durumda öğretilen bilgi ve
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kazandırılan becerilerin kısa sürede değişmesine yol açmıştır. Yeni bilgi ve
becerilerin öğretilmesi ise eğitimde nitelik arayışlarını sürekli hale getirmektedir.”
Günümüz otoritelere göre “bilgi” çağı olarak adlandırılmaktadır. Bireyler
açısından artan bilgi ve buna paralel olarak hızla gelişen teknoloji, içinde
bulunduğumuz zamana ayak uydurabilmeyi giderek güçleştirmektedir. Bilgi
yayılımının kolaylaşması farklı fikir, düşünce veya ideolojilerin diğer insanlara
ulaştırılmasını, reklâm ve propagandalarının yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Hızla
yayılan bilgi akışı içerisinde hangi bilgilerin doğru veya gerçek, hangilerinin
güvenilir olduğunu anlamak ise bireyin bilgiye sahip olmasının yanı sıra bazı
becerilere de sahip olma ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır.
Bilginin bu kadar hızla yayıldığı bu dönem bireyleri yeni yeni problemlerle
baş başa bırakmaktadır. İnsanda bulunan temel özelliklerden biri olan düşünme çok
eski yıllardan beri üzerinde çalışılan bir konu olmasının nedeni, insanların içerisinde
bulunduğu durumu yararına çevirebilmesi ile ilgilidir. Düşünme sayesinde bireyler
sahip oldukları bilgileri kullanabilmekte ve bu bilgilerin ötesine geçebilmek için
organize bir zihinsel süreci gerçekleştirmektedir.
Çağımızda teknoloji ile birlikte gündelik yaşamımıza giren araç ve gereçlerin
yalnız farkında olmak ve onları tanımak yeterli olmamakta bireylerin niteliklerinde
eğitim açısından donanmış olmalarını gerektirmektedir. Bireylerin bu kadar problem
karşısında okulda alınan eğitimleri yetinmeleri imkânsızlığı “hayat boyu öğrenen
birey” yönelimini de beraberinde getirmiştir. Hayat boyu öğrenen birey yönelimi de
“sürekli düşünen birey”e ihtiyaç duymaktadır. Düşünme becerileri bu koşullarda
kazanılması gereken en önemli becerilerden birisidir.
1.1.9.2. Düşünme becerilerine sahip bireylerin özellikleri
Günümüzde yetiştirilmek istenen birey profili olarak Uluğbay (1997)“Doğru
düşünen, etkili karar verebilen, sorumluluğunun bilincinde olan, kendisini sürekli
yenileyen ve geliştiren, birlikte çalışma becerisine sahip, kendisiyle ve başkalarıyla
yarışan, rekabet ortamını iyi anlayan ve değerlendiren, risk alabilen, yaşama saygılı,
çevreyi ve doğayı koruyan, düşünerek hareket eden, olaylara çok yönlü bakabilen,
kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini tanıyan, yetkiyi sorumluluk olarak kullanabilen,
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ülkesinin gelişmesinin kendisinin ve ailesinin gelişmesi olduğunun bilincinde olan,
kamu düzenine saygılı, kendini ve insanları seven uzlaşmacı bireyler olarak
yetişmeleri de amaçlandığını” açıklamaktadır.
Başar (1998)’ a göre “ Düşünme becerileri, yeni durumlarda yeni uyumlar
yapabilmek için gereklidir. Geçmişe bağlı, başkalarına bağımlı, eski ve yanlış
bilgileri mutlak kabul edip yenisini üretmeyen, üretilmiş yenilerden yararlanmayı
bilmeyen insanların uygar olması hayaldir. Düşünme becerilerine sahip insanlar,
hangi amaçlar için hangi bilgileri nereden nasıl alıp kullanacağını da öğrenecek, işini
bitirince bu bilgi yığınlarını yerine koyacaktır” şeklinde düşünme becerilerine sahip
bireyler konusunda görüş bildirmiştir.
Köken(2004) düşünme becerilerine sahip bireylerin özelliklerini şöyle
açıklamıştır;
•

Düşünen insan, kavram zenginliğine sahiptir. Düşünme geliştikçe
kavramların anlamının niteliği ve niceliği artar. Böylece birey
görüşlerini ve içinde yaşadığı çevreyi anlatmakta zorlanmaz.

•

Birey düşünme yoluyla nitelikli olanı niteliksizden, doğruyu yanlıştan
ayırt edebilir ve kendi kendini değerlendirme imkânı bulur. Farklı
düşünme biçimleri üretirler.

•

Düşünen birey, düşünceleri destekleyen delilleri ve sebepleri süreli
dikkate alır. Yani görüşlerini belirtirken delillere dayanarak açıklarlar.
Yeni deliller hata verdiği zaman yargılarını gözden geçirirler.
Açıklayamadığı ve delilini getiremediği düşünceleri de savunmaz.

•

Düşünme yeteneğini kazanan birey ne bildiğini ya da ne bilmediğini
bilir. Kendilerine karşı dürüsttürler, bilmedikleri şeyi kabul ederler ve
kendi hatalarının takipçisidirler. Doğru için çaba harcayarak yaptığı
belli bir işi veya ürünü sürekli olarak kontrol etmesi ve
değerlendirmesi için istekli olurlar.

•

Düşünme becerisine sahip olan birey sürekli öğrenmeye açık olur,
sorumluluk ve riskler alır, kendi yeteneklerini en son sınırına kadar
zorlar. Aynı zamanda öğrenme sürecinin doğal bir parçası olarak
başarısız olma fikrini kolaylıkla göze alabilir.
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•

Düşünme becerisi kazanan insanlar hoşgörülüdür, ancak çevrenin
baskısına boyun eğmezler. Aynı zamanda bu insanlar yeteneklerini
harcamazlar, kullanırlar.

•

Düşünme becerisine sahip birey, içerisinde bulunduğu çevreye daha
aktif uyum sağlar. Diğer insanların fikirleriyle yakından ilgilenir.
Karar vermek için başkalarının görüşlerini ve düşüncelerini dinler,
araştırır, ancak neye karar vereceğini ve ne yapacağına karar vermek
için kendi düşünce biçimini kullanır.

Eleştirel düşünen birey, sorgulayan, araştıran, sunulan bilgileri olduğu gibi
kabul etmeyen, aktif, karar verme sürecinde; analiz, sentez ve değerlendirme
basamaklarında düşünebilen, fikirleri doğru dayanaklar dayandırarak savunabilen,
yeni fikirlere açık, kişisel düşünme süreçlerinin farkında bireylerdir. Bu becerilerin
bilinmesi eleştirel düşünmenin geliştirilmesi yönünde atılacak ilk ve en önemli
adımdır. Eleştirel düşünme, diğer düşünme çeşitlerinde az ya da çok işe koşulan,
onlarla ortak yanı bulunan, ana işlevi ölçütler ya da standartlar çerçevesinde
değerlendirme yapmak olan karmaşık zihinsel bir süreçtir. Bu karmaşık süreç, bütün
bireyler tarafından aynı beceri seviyesinde kullanılamamaktadır.
Şahinel’ (2002: 41)’ e göre, eleştirel düşünme becerilerinin eğitim
programlarında yer alması ile öğrencilerin yetişkinler gibi bireysel özerklik
kazanmaları, toplumda ve ulusal-sosyal sorunlarda bilgili insanlar olarak yer almaları
ve katkıda bulunmaları, eleştirel gözlemci olarak davranmaları, demokratik
kurumların ve doğal hakların savunucuları olmaları, çalışma alanında kolay biçimde
ilerlemeleri ve ekonomik basarılar elde etmeleri sağlanabilir.
Problem çözme becerisine sahip olan birey özelliklerini Koberg ve Bagnal
(1981), şöyle sıralamaktadır, “Yenilikçidir, tercih ve kararlarını açıkça belirtir,
sorumluluk duygusuna sahiptir, esnek düşünür, cesaretli ve maceracıdır, farklı
fikirler ortaya koyar, kendine güvenir, ilgi alanları geniştir, mantıklıdır ve nesnel
davranır, rahat ve duygusaldır, etkin ve enerji doludur, yaratıcı ve üreticidir, eleştirel
bir yapıya sahiptir”(Akt. Güçlü, 2003).
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Gençtürk ve Türkmen (2006), Araştırma ve sorgulama becerisine sahip
bireyler,

bilim

adamlarının

bilimsel

araştırmalarda

kullandıkları

teknikleri

uygulayabilirler.
1.1.9.3. Düşünme becerileri ve öğretim programları
Bireylerin güçlüklerle başa çıkmalarında onlara yol gösterme işinde en büyük
sorumluluk eğitim kurumlarına düşmektedir. Ergün (1996; 242), “Okul, bilgi
toplumunun insanını yetiştirmelidir. Okul programındaki her ders ve bilgi gelecekte
ise yaramalıdır. İnsan, geçmişi, şimdiyi ve geleceği anlamalı ve yorumlayabilmelidir,
ama insan esas ilerde içinde yaşayacağı toplum tipine ve zaman kesitine uygun
olarak yetiştirilmelidir.” şeklinde okulun görevlerini ortaya koymuştur.
Becerilere sahip olamayan birey ve toplumların 21. yüzyılın küreselleşen
dünyasına ayak uydurmaları daha zor olacaktır. Karip (2006)’ e göre “Eğitim,
küresel rekabetin bir aracı olarak görülebilir. Bu açıdan eğitim, bir yandan
küreselleşen dünyanın fırsatlarından azami ölçüde faydalanmasını bilen, öte yandan
ise küreselleşmenin olumsuzluklarına karşı direnç gösterebilme iradesine sahip olan
bireyler yetiştirmekle yükümlüdür. “Düşünmeyi bilmek, iyi bir eğitimin öğrencilere
kazandırdığı bir beceri olmalıdır. Düşünme becerimiz, yeni bilgiyi ne kadar iyi
alabilmemiz ve işleyebilmemiz üzerinde etkilidir” (İpşiroğlu, 1997:30).
Öğrenen bireylerin okullarda öğrenmelerini sağlayan en önemli bileşen
öğretim programlarıdır. Yine Başar (1998) “Derslerin hepsi özünde, düşünme
becerilerini öğretmenin bir aracıdır. Düşünme becerilerini geliştirmek için, ders
konuları ile düşünme becerileri arasında ilişki kurmak, ders sürecinde düşünme
yöntemlerini kullanmak, öğrencilere kullandırtmak gerekir” şeklinde makalesinde bu
konuda bilgiler vermiştir.
Yenilenen öğretim programlarında sekiz ortak temel becerinin altı önemle
çizilmiştir. Program değişikliği öncesi öğretim programlarında öğrenciler yetişkinler
tarafından belirlenmiş birtakım bilgi öbeklerini öğrenmekle yükümlü olmalarına
rağmen yapılan sınav sonuçlarında ülkemiz gerilerde yer almaktadır. TIMMS ve
PIRLS sınavlarında, öğrenciler çok fazla bilgiye sahip olmalarına rağmen bilgiye
ulaşma, yorumlama, kullanma ve yeni bilgiler üretme konusunda başarılı

27

olamamakta ve PISA-2003 raporuna göre Türkiye; değerlendirmeye alınan 41 ülke
arasında fen ve problem çözmede 36. sırada yer almıştır Doğru (2000) “Bilgi çağının
yaşandığı günümüzde, eğitim sistemimizde temel amaç, öğrencilerimize mevcut
bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bu ise
üst düzey zihinsel süreç becerileri ile olur. Başka bir deyişle ezberden çok,
kavrayarak öğrenme karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme ve
bilimsel yöntem süreci ile ilgili becerileri gerektirdiğine” değinmiş ve beceri
öğretimine vurgu yapmıştır.
Köken (2004)“ Son yıllarda eğitim programlarında düşünme becerilerine yer
veren yaklaşımlar ağırlık kazanmaya başlamıştır. Düşünme becerileri kazandırma
öğretimin esas unsurlarından biri olmaktadır. “Eğitim programlarının” öğrencide
düşünme geliştirici yönde olması büyük önem taşır. Düşünme becerileri kazandırmak
isteyen öğretim programı, öğrencinin konunun amaç ve hedeflerini, problemin
temelini ve arka planını, konuyla ilgili anahtar kavramları ve farklı bakış açılarının
dayanak noktalarını sorgulamakla gerçekleştiğini ” belirtmektedir. Yeni eğitim
anlayışında ise; öğretim, öğrencilerin ilgi ve beklentilerini dikkate alarak bilgilerin
sorgulanmadan ezberlenmesi yerine soran, sorgulayan, merak eden ve araştıran,
girişimci, karar verme becerisine sahip, bilgi teknolojilerini kullanan, problem çözen,
iletişim becerilerine sahip, bilimsel, yaratıcı, eleştirel ve çok yönlü düşünen
bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Yeni uygulamaya konulan programlarda 21. yüzyılın insanının sahip olması
gereken temel becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı bilinmektedir. Ünal ve ark.
(2004) “Fen bilimleri eğitiminin kalitesini artırmada öğretim programları oldukça
önemlidir. Bundan dolayı geliştirilen öğretim programlarının incelenmesi ve yeni
programların bu incelemelerden elde edilecek veriler ışığında geliştirilmesi
gerektiğini” belirtmeleri de araştırmamıza yön vermiştir.
Programların sürekli olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
Yenilenen ve yeniden hazırlanan bir program bitmiş bir program değildir.
Değerlendirme sonuçlarına göre eksik ve aksayan yönlerinin belirlenerek gerekli
düzeltmelerin yapıldığı ve bu işlemlerin sürekli olarak tekrarlandığı bir süreçtir. Bu
nedenle program hazırlayıcılara program hakkında sürekli geri bildirimler yapılması
gerekmektedir (Ertürk, 1977; Varış, 1994; Demirel, 1998; Büyükkaragöz ve Çivi,
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1997; Erden, 1993; Sönmez, 1993). Bu çerçevede araştırmanın bulgularının, Fen ve
Teknoloji program geliştirme uzmanlarına, program etkililiğini değerlendirecek
araştırmacılara, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına katkı sağlaması umulmaktadır.
1.2. İlgili Araştırmalar
İlgili alan yazın incelendiğinde ülkemizde düşünme becerileri ile ilgili
çalışmaların çok az olduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulguların bu
konuda çalışmak isteyen araştırmacılara katkı sağlayacağı umulmaktadır. Alan
yazında direkt ilgili çalışma bulunamadığından araştırmayı destekleyecek nitelikte
çalışmalara araştırmanın konu içeriğine göre yer verilmiştir. Bu nedenle yıllara göre
sıralama yapılmamıştır.
Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında verilen etkinliklerin çeşitliliğinin
fazla olması ve bir kazanım için birden fazla etkinliğin önerilmesi dersin uygulamaya
dönük olarak gerçekleştirilme çabalarının bir göstergesidir. Sünbül (2004a)’ e göre;”
Öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme şeklini belirleyip, kendilerine uygun
etkinlikleri, yani onları sürece dâhil eden, güdüleyen, dikkatlerini çeken ve rahatlıkla
kullanabildikleri etkinlikleri seçtiklerinde daha iyi öğrendiklerini ortaya koymuştur.
Bu etkinlikler, öğrencilerin fiziksel yetersizliklerine, düşük eğitim seviyelerine ve
öğrenme yetersizliklerine rağmen etkili şekilde kullanabilecekleri uygulamalar
olmalıdır.
Fen ve Teknoloji dersi etkinliklerinin uygulanması öğrencinin beraberinde
birçok beceriyi de öğrenmesini ve geliştirmesini de sağlar. Abruscato (1996), Martin
ve ark. (2002)’ nın çalışmalarına göre “İlköğretimin ilk kademelerinde öğrenciler
temel becerileri geliştirmişlerse, son sınıflarda ve ikinci kademede birleştirilmiş
bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri desteklenerek daha bilimsel araştırmalara
doğru yönlendirilebilirler ve daha uzun araştırmalar yapabilirler. İlköğretimin ikinci
kademesindeki fen öğretiminde araştırma yoluyla fen öğretimine daha çok önem
verilebilir, çünkü bu yaşlardaki öğrenciler araştırma yoluyla fen öğretimini
gerçekleştirebilirler ve bu tarzda fen öğretimi de onların kompleks düşünme
becerilerini geliştirmelerini destekler (Akt: Bozyılmaz, 2005).
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Erdoğan (2005), yeni geliştirilen 5. sınıf fen ve teknoloji dersi müfredatının
pilot uygulamalarına ilişkin yansımalarını ele almış ve yeni geliştirilen 5. sınıf fen ve
teknoloji dersi öğretim programını, uygulama sürecinde öğrenci ve öğretmen bakış
açısıyla analiz etmeye çalışmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, yeni programların
denendiği iki okulda görev yapan 5 fen bilgisi öğretmeni ve 56 besinci sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Veriler, nitel araştırma yöntemleri kullanılarak çözümlenmiştir.
Öğretmen ve öğrencilerden elde edilen sonuçların benzerlik gösterdiği görülmüştür.
Gerek öğretmenler gerekse öğrenciler, eski müfredatı öğretmen merkezli ve sonuç
odaklı olarak nitelendirdikleri; yeni müfredatın ise, öğrenci merkezli olduğunu ve
yaparak yaşayarak öğrenmeye imkân sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca, öğretmenler
yeni programı öğrenme süreçleri bakımından daha iyi bulduklarını ifade etmişlerdir.
Buna karşın öğretmenlerin içerik bilgisinin azaltılarak etkinliğin artmasından dolayı
sınıfa hâkim olamadıkları ve hizmet-içi eğitimin yeterli olmadığı, ayrıca etkinlikler
için yeterli araç-gerecin bulunmadığından dolayı içerik açısından memnun
olmadıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak, 2004 ilköğretim fen ve teknoloji dersi
öğretim programı, fennin yanında teknoloji boyutunun eklenerek ezber bilgiden çok
düşündürmeye ve öğrencilerin el becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Şahin ve ark. (2005)’ nın yaptıkları yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve
Teknoloji

Programı’nın

Stake’in

Uygunluk

Modeline

göre

inceledikleri

araştırmalarında; “Programın kazandırmayı amaçladığı becerileri içerik, yöntem ve
değerlendirme anlayışı ve araçlarıyla kazandırıp kazandırılamadığı, program
içeriğinin özellikleri, tema, öğrenme alanı, ünite ve konuların amaçları ve
kazanımları gerçekleştirmek için ne kadar yeterli ve doğru olduğu, öğrenme öğretme
süreciyle ilgili özellikleri, öğretmenlerin yeni programlarda kendilerine öngörülen
rollerini ve görevlerini ne kadar yerine getirebildiği, yeni değerlendirme anlayışı ve
araçlarının uygunluğu ve ne kadar doğru ve sağlıklı kullanılabildiği konusunda
olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Yine Fen ve Teknoloji Programı’nın eskisinden farklı
olarak; Fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini
sağlayabilmek, öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede mesleklerin değişen mahiyetine ayak
uydurabilmelerini sağlamak, bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, doğal çevrelere
değer verme, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere
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sahip olma, meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik
verimliliklerini artırmak gibi yeni amaçların eklendiğini belirtmişlerdir.

Kaptan (2005), fen ve teknoloji dersi öğretim programını çeşitli boyutlarıyla
inceleyerek, programın güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koymaya çalışmıştır. Buna
göre, etkinliklerin fazla olması programın üstün yanlarından birisi olarak
belirtilmiştir. Etkinlikleri uygulamada rehberlik edecek öğretmenlere de görevler
düşmektedir. Öncelikle öğretmenler birçok konuda kendisini geliştirmelidir. Çünkü
“Fen bilgisi öğretimi, deneysel yöntem, araç ve gereçler ile derste uygulanmasa bile
doğadaki olaylarla veya günlük yapılan somut işlemlerle bağlantı kurularak
uygulanmalıdır. Bunun için de fen bilgisi eğitimcisinin niteliği önem kazanmaktadır
(Demirci, 1993).
Akınoğlu (2001), İlköğretim 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirdiği deneysel
çalışmasında eleştirel düşünme becerilerini temel alan Fen Bilgisi öğretiminin
öğrencilerin Fen bilgisi dersine karşı tutumları ve Fen Bilgisi dersi erişileri üzerinde
geleneksel anlayıştan daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Ip ve ark. (2000) ve Adams ve ark. (1999)’nın yapmış oldukları eleştirel
düşünmenin akademik başarıya olan etkisini incelemeye yönelik araştırmalarında,
eleştirel düşünmenin akademik başarıyı olumlu yönde etkilediğine dair bulgular yer
almaktadır.
Kaptan ve ark (2002)’nın yaptıkları çalışmaya göre Problem çözme
yönteminin hem öğrencilerin erişi düzeylerine hem de kalıcılığa etkisinin olduğu
belirtilmektedir. Ayrıca bu çalışma da problem çözme yönteminin fen bilgisi dersine
karşı tutumları artırdığı bilgisine yer verilmiştir. Demirel (1999), problem çözme
yönteminin daha kalıcı izli öğrenmeler oluşturduğunu; ayrıca ilköğretim okullarından
başlayarak üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde yer verilmesi gerektiğini
ifade etmektedir.
Ortakuz (2006), İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 6. sınıf müfredatındaki
dolaşım sistemi konusunda Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin akademik başarıya ve
fen-teknoloji-toplum çevre ilişkisini kurmaya etkisinin olup olmadığını tespit etmek
için bir çalışma yapmıştır. Yapılan araştırmanın bulgularında araştırmaya dayalı
öğrenme yönteminin dolaşım sistemi konusunda öğrencilerin başarısında olumlu
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etkisi olduğu ve öğrencilerin Fen- Teknoloji- Toplum- Çevre ilişkisini kurmaya
etkisi olduğunu tespit etmiştir.
Tatar (2006), “ İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme
Yaklaşımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi”
araştırmasının, öğrencilere uygulanan ölçek ve testlerden elde edilen nicel verilerin
analizi ile elde edilen bulgular, öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen nitel
bulgularla desteklendiğini belirtmiştir. Çalışma bulgularına göre; araştırmaya dayalı
öğrenme yaklaşımının kullanıldığı deney grubundaki öğrencilerin bilimsel süreç
becerileri, akademik başarıları ve fen bilgisi dersine yönelik tutumları, kontrol
grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği, araştırmaya dayalı
öğrenme yaklaşımının kullanılması öğrencilerin merak eden, araştıran ve bilgiyi
keşfeden bireyler olarak yetişmesini sağlayacağı, bilimsel geçerliğe sahip bilgiye
ulaşmada yol gösteren araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı eğitimin kalitesini
yükseltmede olumlu katkılar sağlayacağı belirtilmiştir.
Orcutt (1997) Araştırmaya Dayalı Fen Öğreniminin 8. sınıf dört öğrenci ile 7
hafta çeşitli deney ve aktiviteler yaparak çalışmışlardır. Öğrencilerin temel becerileri
düzeylerinde, fen kavramlarını anlamada ve öğrenmeye karşı olan tutumlarında
gösterdikleri gelişimleri araştırmıştır. Tüm öğrenciler araştırmaya dayalı öğrenme
ortamında fen kavramlarını öğrenmiş, temel becerilerini geliştirmiş ve fenne yönelik
olumlu tutum kazanmışlardır( Akt. Tatar,2006 ).
Wallace (1997) çalışmasında “Araştırmaya dayalı öğrenme ile öğrencilerin
fenne olan tutumları ve fendeki başarıları arasındaki ilişkinin yönünü ve
büyüklüğünü açıklayan yapısal bir model tanımlamak, ikinci ise, bu ilişkilerdeki
cinsiyet farklılığını belirlemeye çalışmıştır. Araştırmadaki veriler üç yıl süre ile 7. 8.
ve 9. sınıf öğrencilerinden elde edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında; araştırmaya dayalı
eğitimin 7. ve 8. sınıflardaki öğrencilerin fen kavramlarını anlamada pozitif etki
yarattığı görülmektedir. Fen başarısını artırmada araştırmaya dayalı eğitim oldukça
etkilidir. Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin fen başarısı arasında da anlamlı bir
farklılık yoktur ( Akt. Tatar,2006 ).
Gençtürk ve Türkmen (2006), “İlköğretim 4. sınıf Fen Bilgisi Dersinde
Sorgulama Yöntemi ve Uygulama Örneği çalışması sonucunda; Sorgulama
yönteminin kullanılması öğrencilerin başarı düzeylerinde anlamlı bir farkı ortaya

32

çıkardığını ve kontrol grubunun kazancının %15 iken; deney grubunun kazancı
%36,24 olarak tespit etmişlerdir. Bu yöntemin kullanıldığı gruplarda diğer gruplara
oranla konuların daha iyi öğrenildiği, ezberlemenin olmadığı ve de sonraki
dönemlerde bilgilerin geri bildiriminin daha iyi olduğu söylenebileceğini
belirtmişlerdir. Aynı çalışmada “ Sorgulama yöntemi yaklaşım esası, öğrencilere
bilim adamlarının bilimsel araştırmalarda kullandıkları teknikleri kullandırarak
fiziksel dünyayla uğraşırken karşılaştıkları durumlarla baş etmeyi öğretmektir.
Burada tanımlanan sorgulama, bilimin ve bilimsel yöntemin içinde kasıtlı
kullanılır.” şeklinde bir tanıma da yer vermişlerdir.
1.3. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı, İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4., 5. ve 6. sınıf)
Öğretim Programı’nda önerilen etkinlik örneklerini, programda ifade edilen
“Eleştirel Düşünme Becerisi”, “Problem Çözme Becerisi” ve “AraştırmaSorgulama Becerisi” yönünden incelemektir.
1. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4., 5. ve 6. sınıf) Öğretim Programı’ndaki
önerilen etkinlik örneklerinde kazandırılması öngörülen “Eleştirel Düşünme
Becerisi Alt Becerileri”, “Problem Çözme Becerisi Alt Becerileri” ve
“Araştırma-Sorgulama Becerisi Alt Becerileri” kriterleri içerik olarak
ünite düzeyinde ifadelendirme toplam sayılarını incelemek,
2. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4., 5. ve 6. sınıf) Öğretim Programı’nda
önerilen etkinlik örneklerinde kazandırılması öngörülen “Eleştirel Düşünme
Becerisi”,

“Problem

Becerisi”nin

“alt

Çözme

beceri”

Becerisi”

kriterleri

ve

içerik

“Araştırma-Sorgulama
olarak sınıf

düzeyinde

ifadelendirme yüzdelerini bulmak,
3. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda önerilen etkinlik
örneklerinde 4., 5. ve 6. sınıfa ait programda öngörülen “Eleştirel Düşünme
Becerisi”,

“Problem

Çözme

Becerisi”

ve

“Araştırma-Sorgulama
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Becerisi”ni içerik olarak sınıflar arası

ifadelendirme yüzdelerini ortaya

çıkarmaktır.
1.4. Problem
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda 4., 5 ve 6. sınıflara
ait etkinlik örneklerinin “düşünme becerileri” açısından içerik olarak ifadelendirme
oranı nedir?
1.5. Alt Problemler
1. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 4. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Eleştirel Düşünme Alt Becerileri”nin
bulunma düzeyi nedir?
2. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 4. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Problem Çözme Alt Becerileri”nin bulunma
düzeyi nedir?
3. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 4. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Araştırma-Sorgulama Alt Becerileri”nin
bulunma düzeyi nedir?
4. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 5. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Eleştirel Düşünme Alt Becerileri”nin
bulunma düzeyi nedir?
5. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 5. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Problem Çözme Alt Becerileri”nin bulunma
düzeyi nedir?
6. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 5. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Araştırma-Sorgulama Alt Becerileri”nin
bulunma düzeyi nedir?
7. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 6. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Eleştirel Düşünme Alt Becerileri”nin
bulunma düzeyi nedir?
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8. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 6. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Problem Çözme Alt Becerileri”nin bulunma
düzeyi nedir?
9. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 6. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Araştırma-Sorgulama Alt Becerileri”nin
bulunma düzeyi nedir?
1.6. Sayıtlılar
1.

Araştırmayı etkileyebilecek kontrol edilemeyen değişkenlerin etkisi bütün
ünitelerde aynıdır.

2.

Araştırma sırasında Fen ve Teknoloji Öğretim Programı içeriğine bağlı
kalınmıştır.

3.

Araştırmada verilen becerilerin tespiti Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan
“İlköğretim 1-5. Programları Tanıtımı El Kitabı (2005)” adlı kaynağa
bağımlı olarak gerçekleştirilmiştir.

1.7. Sınırlılıklar
1. Araştırma, Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 4., 5. ve 6. sınıf
ünitelerinde etkinlik örnekleri ile sınırlıdır.
2. Araştırma, Fen ve Teknoloji Dersi 4., 5. ve 6. sınıf Öğretim Programı’nda
ifade edilen “Eleştirel Düşünme Becerisi”, “Problem Çözme Becerisi” ve
“Araştırma-Sorgulama Becerisi”ne ait İlköğretim 1-5. Sınıflar Tanıtım El
Kitabı’ndaki “Alt Beceri” kriterleri ile sınırlıdır.
3. Araştırmada verilerin analizi çalışma bulguları çerçevesinde bulunan sayısal
değerler ve % lik oranlarla sınırlıdır.
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1.8. Tanımlar
Fen ve Teknoloji dersi: Talim Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 118 sayılı
kararları ile 2005-2006 Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilen yeni bir

derstir.
Kazanım: Plânlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde öğrencinin
kazanması kararlaştırılan bilgi, beceri, değer ve tutumlardır. Yeni öğretim
programlarında yer alan kazanımlar genellik-sınırlılık, açık- anlaşılır ve içerik ile
ilişkililik özellikleri göz önüne alınarak belirlenmiştir (TTKB, b).
Etkinlik: Kazanımları gerçekleştirebilmek için yapılan ders içi ve ders dışı
faaliyetlerdir.
Düşünme: Günümüzde en çok kabul gören tarifi ile düşünme; bir sonuca
varmak amacıyla bilgileri, kavramları incelemek, karşılaştırmak ve aralarında
ilişkiler kurarak başka düşünceler üretme işlemidir (İlköğretim Düşünme Eğitimi
Programı, 2007).
Beceriler: Öğrencilerde öğrenme süreci sonunda kazanılması, geliştirilmesi
ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetler/yetenekler/maharetlerdir (TTKB, b).
Bir kimsenin bedensel ya da düşünsel bir çaba göstererek bir işi kolaylık ve ustalıkla
yapabilmesi. İngilizce Skill, Fransızca’da habilité, olarak verilmektedir (Oğuzkan,
1974).
Düşünme Becerileri: İngilizce’ de thinking skills olarak

ifade edilen

Presseisen (1985) düşünme becerilerini “temel işlemler, problem çözme, karar
verme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme olmak üzere aşamalı ele almaktadır.
Eleştirel Düşünme: Eleştirel kelimesinin İngilizce karşılığı olan “critical”
kelimesi değerlendirme, yargılama, ayırt etme anlamlarını dile getiren Yunanca
“kritikos” teriminden türetilmiş, Latince’ ye “criticus” olarak geçmiş ve bu yolla
diğer dillere yayılmıştır (Kaya,1997).
Korkmaz (2002) “Öğretmenin ya da ders kitabının söylediğini ezberlemek ve
aynen tekrar etmekten ileri gelen mevcut öğrenmeler, öğrencileri iyi bağlanmamış ya
da bütünleşmemiş bilgi yapıları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Anlamlı öğrenmenin
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oluşması için öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini kazanmaları gerekmektedir.
Eleştirel düşünme, gözlem ve bilgilere dayanarak sonuçlara ulaşma olarak
tanımlanabilir”(Akt. Tatar, 2006). Eleştirel düşünme becerileri kısaca; ifadeleri
çözümleme, ifade edilmemiş düşüncelerin farkına varma, önyargıların farkına varma,
düşüncelerin farklı ifade edilişlerini arama olarak özetlenebilir.
Problem çözme; Problem Latince bir kavramdır. Problema sözcüğünden
gelmektedir. Bu sözcük Proballo - öne çıkan engel - sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça’da ise mesele olarak kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde (1979:403)
problem, düşünülüp çözülmeye, konuşulup bir sonuca bağlanmaya değer ya da
gerekliliği olan durum olarak tanımlanmıştır. Günümüz Türkçe’sinde ise, problem
kavramına karşılık olarak sor kökünden türetilen sorun kavramı kullanılmaktadır.
Sorun kavramı çözümlenmesi, öğrenilmesi, bir sonuca varılması anlamlarına gelen
engelli ve sıkıntılı bir durumu ifade eder. Eğitim literatüründe ise yaygın olarak
problem kavramı kullanılmaktadır (Kalaycı, 2001).Problem çözmenin de değişik
tanımları yapılmıştır. Heppner ve Krauskopf (1987) “Problem çözmeyi karışık içsel
ve dışsal istek ve arzuların uyumu için bilişsel ve etkili davranışsal süreçler,
Bingham (1998), belli bir amaca ulaşmak için karşılaşılan güçlükleri ortadan
kaldırmaya yönelik bir dizi çabayı gerektiren bir süreç, Morgan (1999) ise,
karşılaşılan engeli aşmanın en iyi yolunu bulmak olarak tanımlamaktadır.
Tanımlanmış bir zorluğun üstesinden gelme, zorlukla ilgili bilinenleri bilme,
zorlukla ilgili toplanması gereken veriyi belirleme, çözümler üretme, üretilen
çözümleri sınama, problemlerin daha basit ifade edilişlerini arama becerilerini
içermektedir (Presseisen, 1985).Tanımlamalarda belirtildiği gibi problem çözme,
belirli bir durumla başa çıkabilme için etkili seçenekleri oluşturmayı, birini seçmeyi
ve uygulamayı içeren bilişsel ve davranışsal bir süreçtir. İnsanların çoğu, problem
çözme yeteneğiyle donanımlı olarak doğduğunu düşünür. Ancak, bu konuda
yeterince eğitim almış ve problem çözmenin önemini kavrayabilmiş çok az birey
vardır (Kneeland, 2001:3). Aslında problem çözme becerisi, diğer beceriler gibi
öğrenilebilir bir beceridir. Bu nedenle, kişisel ve örgütsel problemlerin çözümünde
gerekli olan ilk şey, problem çözme sürecinin bilinmesidir.
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Araştırma-sorgulama; araştırma, eğitim terimleri sözlüğüne göre “Bir
gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözümlemek ve eldeki verileri arttırmak için
bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanılarak yapılan düzenli çalışma” olarak
tanımlanmaktadır. Türkçe: tetkik, tetebbu, İngilizce: research ve Fransızca: recherche
anlamlarına gelmektedir. Yöntembilim terimleri sözlüğüne göre sorgulama, “bir
konuyu sorular sorup yanıtlar vererek araştırma” olarak tanımlanmıştır.
1.9. Kısaltmalar
Etk: Etkinlik
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
PIRLS: Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi
PISA: OECD ülkelerindeki 15 yaş grubu öğrencilerin zorunlu eğitimin
sonunda yeterince yaşama hazırlanıp hazırlanmadıklarını, matematik, fen ve
okur-yazarlık düzeylerini ve problem çözme becerilerini ölçmeyi hedefleyen
en kapsamlı uluslararası değerlendirme projesi
TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study –Uluslar
arası Matematik ve Fen Başarısını Belirleme ProgramıTTKB: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
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BÖLÜM 2
2. YÖNTEM
Bu bölümde araştırma modeli, veri, veri toplama aracı, veri toplama tekniği
ve veri çözümleme teknikleri açıklanmıştır.
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine dayalı
bir çalışmadır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini kapsar. Forster (1995)’ e
göre doküman incelemesi belli başlı beş aşamada yapılabilir (1) dokümanlara
ulaşma, (2) orijinalliği kontrol etme, (3) dokümanları anlama, (4) veriyi analiz etme
ve (5) veriyi kullanma (Akt: Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Bu araştırmada incelenen doküman Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan Fen ve Teknoloji Dersi (4 ve 5. sınıflar) Öğretim
Programı ve Fen ve Teknoloji Dersi (6., 7. ve 8.sınıflar) Öğretim Programı olduğu
için dokümana ulaşmakta güçlük yoktur. Program, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca hazırlandığı için dokümanın orijinalliği ve
güvenirliği de kontrol edilmiştir.
Fen ve Teknoloji Dersi Programı’nda ifade edilen becerilerin içerdikleri “alt
beceri” kriterleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca
basılan “İlköğretim 1-5.Sınıflar Program Tanıtımı El Kitabı (2005)” nda tanımlanan
kriterlere dayanılarak belirlenmiştir. Bu dokümanında Milli Eğitim Bakanlığı Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca hazırlandığı için ulaşılma güçlüğü yoktur ve
orijinalliği ve güvenirliği de kontrol edilmiştir.
Araştırmada veriler elde edilirken şu yöntem kullanılmıştır: Araştırmacı
tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca
hazırlanan Fen ve Teknoloji Dersi (4 ve 5. sınıflar) Öğretim Programı ve Fen ve
Teknoloji Dersi (6., 7. ve 8.sınıflar) Öğretim Programı’ ndaki etkinlikler evreni
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oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi; 4., 5. ve 6. sınıflarına ait etkinlik örnekleri
olarak seçilmiştir.
Tablo 2.1.1: Öğrenme Alanlarına göre ünite ve etkinlik sayısı dağılımı

Tablo 2.1.1’ e göre İlköğretim Fen ve Teknoloji programında 4. sınıf (7 ünite
ve 122 etkinlik örneği), 5. sınıf (7 ünite ve 129 etkinlik örneği) ve 6. sınıfta (8 ünite
ve 118 etkinlik örneği) olmak üzere toplam 22 ünitede 369 etkinlik örneği
bulunmaktadır. Dolayısıyla örneklem sayısı 369 tanedir. Her bir sınıfın her bir
ünitesi için önerilen etkinlikler ayrı ayrı numaralandırılmıştır. Fen ve Teknoloji
Öğretim Programındaki sıraya göre önerilen etkinlikler Etk1, Etk2… şeklinde
kısaltılarak veri kaydetme tablolarında gösterilmiştir. Bu tablolar ünitelere göre,
“Eleştirel Düşünme Alt Becerileri” Veri Kaydetme Tablosu, “Problem Çözme Alt
Becerileri” Veri Kaydetme Tablosu ve “Araştırma-Sorgulama Alt Becerileri” Veri
Kaydetme Tablosu başlığı altında ekler bölümünde (Ek1-Ek66) verilmiştir. Veri
kaydetme tabloları; satırda önerilen etkinliği sütunda ise ifadelendirilen alt becerileri
kaydetmeye uygun düzenlenmiştir.
Önerilen etkinlikler bu kriterlere göre içerik açısından incelenmiştir. İnceleme
sonucunda etkinlikler ve beceriler arası ilişkiler tespit edilmiştir.
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2.2. Veri
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4. ve 5. Sınıf) Öğretim Programı (2004)
ve İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi
(2005)’nda

Öğretim Programı (6., 7. ve 8. sınıf)

önerilen etkinlikler “Eleştirel Düşünme, Araştırma-Sorgulama ve

Problem Çözme Alt Becerileri” kriterlerine göre içerik açısından incelenerek
veriler elde edilmiştir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak 4., 5. ve 6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi
Programı örnek etkinliklerdeki“Eleştirel Düşünme Becerisi”, “Araştırma- Sorgulama
Becerisi”, “Problem Çözme Becerisi” ne ait “alt beceri” kriteri dağılımını gösteren
“Veri Kaydetme Tabloları” kullanılmıştır.
Eleştirel Düşünme Becerisi için veri kaydetme tablolarında betimlenen “alt
beceri kriterleri”; “sebep sonuç ilişkilerini bulma, ayrıntılarda benzerlik ve
farklılıkları bulma, çeşitli kriterleri kullanarak sıralama yapma, verilen bilgilerin
geçerliliğini bulma analiz etme, değerlendirme, anlamlandırma ve çıkarımda
bulunma” olmak üzere 7 kriter olarak belirlenmiştir.
Problem Çözme Becerisi için veri kaydetme tablolarında betimlenen “alt
beceri kriterleri"; “problemin anlaşılması, gerekirse alt basamakların ya da köklerinin
bulunması, problemi uygun şekilde çözmek için planlama yapma, işlemler sırasında
çalışmaların gözlenmesi, gerektiğinde stratejilerin ve planların değiştirilmesi,
yöntemlerin sınanması, çözüm aşamasında elde edilen veri ve bilgilerin
değerlendirilmesi, çözüme ulaşılınca çözümün anlamlılığının ve işe yararlılığının
değerlendirilmesi, yeni problemleri fark etme” olmak üzere 9 kriter olarak
belirlenmiştir.
Araştırma-Sorgulama Becerisi için veri kaydetme tablolarında betimlenen “alt
beceri kriterleri"; “doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme ve kavrama,
bir fikri ve ürünü yeniden farklı ortamlarda kullanma, problemi çözmek amacıyla
neyi nasıl yapması ile ilgili araştırma plânlaması, sonuçları tahmin etme, çıkabilecek
sorunları kestirebilme, sonucu test etme, fikir geliştirme, anlamlı tahminde bulunma,
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uygun araştırma ortamına karar verme, ne tip ve ne kadar delil toplaması gerektiğine
karar verme, bilimsel yaklaşımı kullanarak araştırmayı plânlama, nasıl gözlem ve
kıyas yapacağını belirleme, araç gereç kullanma, doğru ve hassas ölçüm yapabilme,
sonuçları sunma yollarını belirleme, sonuçların tekrar incelenmesi gerektiğine karar
verme, bulunanlarla asıl fikrin bağlantısını kurma, bulunanları uygun bir dille ifade
etme, verileri ortaya koyma, sonucu destekleyici verilerin yeterliliğine karar verme,
bulunanların ilk beklentileri karşılayıp karşılamadığına karar verme” olmak üzere 21
kriter olarak belirlenmiştir.
2.4. Veri Toplama Tekniği
Araştırmada verileri toplamak için 4., 5. ve 6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programı önerilen etkinlikler için “Eleştirel Düşünme Becerisi”,
“Araştırma ve Sorgulama”, “Problem Çözme Becerisi” alt becerileri sınıf
düzeyinde ünitelere göre belirlenmiştir.
Veri kaydetme tablolarında 1. satıra ünite önerilen etkinlikleri sırasıyla (Etk1,
Etk2 vb.) şeklinde; 1.sütuna da “alt beceri” kriterleri yazılmıştır. Araştırmacı,
önerilen etkinliği içerik olarak “alt beceri” kriterleri açısından tek tek incelemiştir.
Eğer “alt beceri” kriteri varsa, veri kaydetme tablosunda (*) işareti ile
gösterilmiştir. Araştırmacı tarafından, önerilen etkinliği “alt beceri” kriterleri
açısından içerik olarak inceleme noktasında, Fen Eğitimi bilim uzmanlarından
görüş alınmıştır.
İşlemler sırasında bir beceri için bütün etkinlikler incelenmiş daha sonra
diğer beceri incelenerek çalışma geçerliği ve güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır.
İncelenen önerilen etkinlik ne benzer rastgele seçilen bir etkinlikle kriterler
açısından tekrar karşılaştırma yapılarak kontrollü bir veri girişi yapılmıştır.
2.5.Veri Çözümleme Tekniği
Veriler çözümlenirken tümevarım yöntemi kullanılmıştır. Eklerde gösterilen
(Ek 1-Ek 66) “Veri Kaydetme Tabloları”nın son satırında her bir önerilen
etkinliğin içerdiği “alt beceri” kriteri toplam sayıları incelenen üniteye aittir.

42

Alt probleme ait bulgulara ulaşmak için 9 ayrı tablo oluşturulmuştur. Alt
problemde programın incelenen sınıfa ait ünitelerdeki “alt beceri” kriterleri toplam
sayıları yeniden toplanmış ve % lik oranlar tablolarda gösterilmiştir.
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BÖLÜM 3
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde, araştırmanın temel amacına uygun olarak ele alınan problemin
çözümü için, toplanan verilerin sayısal çözümlemeleri sonucunda elde edilen
bulgulara yer verilmiştir.
Elde edilen bulgular, araştırmanın alt problemleriyle ilgili başlıklar altında
tablolar halinde verilmiş ve yorumlanmıştır.
1. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’ndaki 4. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Eleştirel Düşünme Alt Becerileri”nin bulunma
düzeyi Tablo 3.1.1. de verilmiştir.
Tablo 3.1.1. 4. sınıfa ait tüm ünitelerin etkinlik örneklerindeki “Eleştirel Düşünme
Alt Becerileri”nin oranı

Tablo 3.1.1 verileri Ek1, Ek4, Ek7, Ek10, Ek13, Ek16 ve Ek19 eklerinde
sayısal değerlere göre oluşturulmuştur.
Tablo 3.1.1’ e göre 4. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi tüm ünitelerinde toplam
122 etkinlik örneği bulunmaktadır. Etkinlik örneklerinin % 99. 18 oranında eleştirel
düşünme alt becerilerini ifadelendirdiği görülmektedir. Verilen bilgilerin geçerliliğini
bulma analiz etme alt becerisi % 96.72 oranında olup en az ifadelendirilen alt
beceridir.
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2. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 4. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Problem Çözme Alt Becerileri”nin bulunma düzeyi
Tablo 3.1.2. de verilmiştir.
Tablo 3.1.2: 4. sınıfa ait tüm ünitelerin etkinlik örneklerindeki “Problem Çözme Alt
Becerileri”nin oranı

Tablo 3.1.2 verileri Ek2, Ek5, Ek8, Ek11, Ek14, Ek17 ve Ek20 eklerinde
sayısal değerlere göre oluşturulmuştur.
Tablo 3.1.2’ ye göre 4. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi tüm ünitelerinde toplam
122 etkinlik örneği bulunmaktadır. Etkinlik örneklerinin % 85.34 oranında problem
çözme alt becerilerine sahip olduğu görülmektedir. “Gerektiğinde stratejilerin ve
planların değiştirilmesi” alt becerisi % 60.66 oranında olup en az ifadelendirilen alt
beceridir.
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3. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 4. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Araştırma Sorgulama Alt Becerileri”nin bulunma
düzeyi Tablo 3.1.3. de verilmiştir.
Tablo 3.1.3: 4. sınıfa ait tüm ünitelerin etkinlik örneklerindeki “Araştırma
Sorgulama Alt Becerileri”nin oranı

Tablo 3.1.3 verileri Ek3, Ek6, Ek9, Ek12, Ek15, Ek18 ve Ek21 eklerinde
sayısal değerlere göre oluşturulmuştur.
Tablo 3.1.3’ e göre 4. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi tüm ünitelerinde toplam
122 etkinlik örneği bulunmaktadır. Etkinlik örneklerinin % 90.04 oranında
Araştırma-Sorgulama alt becerilerine sahip olduğu görülmektedir. Doğru ve hassas
ölçüm yapabilme alt becerisi % 61.48 oranında en az ifadelendirilen alt beceridir.
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4. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 5. sınıf tüm üniteleri
etkinlik örneklerindeki“Eleştirel Düşünme Alt Becerileri”nin bulunma düzeyi Tablo
3.1.4. de verilmiştir.
Tablo 3.1.4: 5. sınıfa ait tüm ünitelerin etkinlik örneklerindeki “Eleştirel Düşünme
Alt Becerileri”nin oranı

Tablo 3.1.4. verileri Ek22, Ek25, Ek28, Ek31, Ek34, Ek35 ve Ek38 eklerinde
sayısal değerlere göre oluşturulmuştur.
Tablo 3.1.4.’e göre 5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin 7 ünitesinde toplam
129 etkinlik örneği bulunmaktadır. Etkinlik örneklerinin % 93.47 oranında “Eleştirel
Düşünme Alt Becerileri”ne sahip olduğu görülmektedir. “Çeşitli kriterleri kullanarak
sıralama yapma” alt becerisi % 70.54 oranında olup en az ifadelendirilen alt
beceridir.
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5. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 5. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Problem Çözme Alt Becerileri”nin bulunma düzeyi
Tablo 3.1.5. de verilmiştir.
Tablo 3.1.5: 5. 5. sınıfa ait tüm ünitelerin etkinlik örneklerindeki “Problem Çözme
Alt Becerileri”nin oranı

Tablo 3.1.5. verileri Ek23, Ek26, Ek29, Ek32, Ek35, Ek38 ve Ek41 eklerinde
sayısal değerlere göre oluşturulmuştur.
Tablo 3.1.5.’e göre 5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi tüm ünitelerinde toplam
129 etkinlik örneği bulunmaktadır. Etkinlik örneklerinin % 57.71 oranında “Problem
Çözme Alt Becerileri”ne sahip olduğu görülmektedir. “Gerektiğinde stratejilerin ve
planların değiştirilmesi” alt becerisi % 22.48 oranında olup en az ifadelendirilen alt
beceridir.
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6. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 5. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Araştırma-Sorgulama Çözme Alt Becerileri”nin
bulunma düzeyi Tablo 3.1.6. de verilmiştir.
Tablo 3.1.6: 5. sınıfa ait tüm ünitelerin etkinlik örneklerindeki “AraştırmaSorgulama Çözme Alt Becerileri”nin oranı

Tablo 3.1.6. verileri Ek24, Ek27, Ek30, Ek33, Ek36, Ek39 ve Ek42 eklerinde
sayısal değerlere göre oluşturulmuştur.
Tablo 3.1.6.’e göre 5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi tüm ünitelerinde toplam
129 etkinlik örneği bulunmaktadır. Etkinlik örneklerinin % 68.22 oranında
“Araştırma–Sorgulama Alt Becerileri”ne sahip olduğu görülmektedir. “Doğru ve
hassas ölçüm yapabilme” alt becerisi % 28.68 oranında olup en az ifadelendirilen alt
beceridir.
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7. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki 6. sınıf tüm
üniteleri etkinlik örneklerindeki “Eleştirel Düşünme Alt Becerileri”nin bulunma
düzeyi Tablo 3.1.7. de verilmiştir.
Tablo 3.1.7: 6. sınıfa ait tüm ünitelerin etkinlik örneklerindeki “Eleştirel Düşünme
Alt Becerileri”nin oranı

Tablo 3.1.7. verileri Ek43, Ek46, Ek49, Ek52, Ek55, Ek58, Ek61 ve Ek64
eklerinde sayısal değerlere göre oluşturulmuştur.
Tablo 3.1.7.’e göre 6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi tüm ünitelerinde toplam
118 etkinlik örneği bulunmaktadır. Etkinlik örneklerinin % 96.49 oranında “Eleştirel
Düşünme Alt Becerileri”ne sahip olduğu görülmektedir.

“Verilen bilgilerin

geçerliliğini bulma analiz etme” alt beceri kriteri % 87.29 oranında tespit edilmiştir.
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8. İlköğretim Fen ve Teknoloji 6. sınıf programında bulunan ünite etkinlik
örneklerinin “Problem Çözme Becerisi Alt Becerileri” ifadelendirme düzeyleri tablo
3.1.8. de verilmiştir.
Tablo 3.1.8: 6.Sınıf tüm üniteleri etkinlik örneklerindeki“Problem Çözme Becerisi
Alt Becerileri ”

Tablo 3.1.8. verileri Ek44, Ek47, Ek50, Ek53, Ek56, Ek59, Ek62 ve Ek65
eklerinde sayısal değerlere göre oluşturulmuştur.
Tablo 3.1.8.’e göre 6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi tüm ünitelerinde toplam
118 önerilen etkinlik bulunmaktadır. Etkinlik örneklerinin % 81.64 oranında
“Problem Çözme Alt Becerileri”ne sahip olduğu görülmektedir. “Gerektiğinde
stratejilerin ve planların değiştirilmesi” alt beceri kriteri % 48.31 oranında tespit
edilmiştir.
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9.İlköğretim Fen ve Teknoloji 6. sınıf programında bulunan ünite Önerilen
etkinlik örneklerinin “Araştırma-Sorgulama Becerisi Alt Becerileri” ifadelendirme
düzeyleri Tablo 3.1.9. de verilmiştir.
Tablo 3.1.9: 6.Sınıf tüm üniteleri etkinlik örneklerindeki“Araştırma-Sorgulama Becerisi Alt
Becerileri”

Tablo 3.1.9. verileri Ek45, Ek48, Ek51, Ek54, Ek57, Ek60, Ek63 ve Ek66
eklerinde sayısal değerlere göre oluşturulmuştur.
Tablo 3.1.9.’e göre 6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi tüm ünitelerinde toplam
118 etkinlik örneği bulunmaktadır. Etkinlik örneklerinin % 88.98 oranında
“Araştırma-Sorgulama Alt Becerileri”ne sahip olduğu görülmektedir. “Araç gereç
kullanma” alt becerisi kriteri % 53.39 en az olarak tespit edilmiştir.
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BÖLÜM 4
4. SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu bölümde, İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı 4., 5. ve
6. sınıf örnek etkinliklerdeki“Eleştirel Düşünme Becerisi”, “Problem Çözme
Becerisi” ve “Araştırma-Sorgulama Becerisi” alt becerileri ifadelendirilme sonuçları
verilerek tartışma ve öneriler yer almaktadır.
1. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda önerilen etkinlik
örneklerinin 4., 5. ve 6. sınıfa ait programda öngörülen “Eleştirel Düşünme Becerisi”
içerik olarak sınıflar arası ifadelendirme % oranları Tablo 4.1.1. de verilmiştir.
Tablo 4.1.1: “Eleştirel Düşünme Becerisi” sınıflar arası ifadelendirme oranları

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda 4. sınıf “Eleştirel
Düşünme Becerisi” ifadelendirme oranı % 99.18; İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programı’nda 5. sınıf “Eleştirel Düşünme Becerisi” ifadelendirme oranı %
93.47; İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda 6. sınıf “Eleştirel
Düşünme Becerisi” ifadelendirme oranı % 96.49; İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi
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Öğretim Programı’nda 4.,5. ve 6. sınıfa ait “Eleştirel Düşünme Becerisi” üç sınıfın
ortalama ifadelendirme oranı % 96.38 olarak bulunmuştur. Bu oranlar, Fen ve
Teknoloji Öğretim Programı’nda yer alan öğrenme etkinliklerinde eleştirel düşünme
becerilerinin içerik açısından zengin olduğu görülmektedir.
2. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda önerilen etkinlik
örneklerinin 4., 5. ve 6. sınıfa ait programda öngörülen “Problem Çözme Becerisi”
içerik olarak sınıflar arası ifadelendirme oranları Tablo 4.1.2.de verilmiştir.
Tablo 4.1.2: “Problem Çözme Becerisi” sınıflar arası ifadelendirme oranları

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda 4. sınıfa “Problem
Çözme Becerisi” ifadelendirme oranı % 85.34; İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programı’nda 5. sınıfa “Problem Çözme Becerisi” ifadelendirme oranı %
57.71; İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda 6. sınıfa “Eleştirel
Problem Çözme Becerisi” ifadelendirme oranı % 81.64; İlköğretim Fen ve Teknoloji
Dersi Öğretim Programı’nda 4.,5. ve 6. sınıfa ait “Problem Çözme Becerisi” Genel
ifadelendirme oranı % 74.90 olarak bulunmuştur. Fen ve Teknoloji Öğretim
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Programı’nda Problem Çözme becerileri açısından 4. ve 6. sınıftaki etkinlik
örneklerinin içerik açısından 5. sınıfa göre daha yüksek oranda ifadelendirildiği
belirlenmiştir.
3.İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda önerilen etkinlik
örneklerinin 4., 5. ve 6. sınıfa ait programda öngörülen “Araştırma-Sorgulama
Becerisi” içerik olarak sınıflar arası

ifadelendirme oranları Tablo 4.1.3. de

verilmiştir.
Tablo 4.1.3: “Araştırma-Sorgulama Becerisi” sınıflar arası ifadelendirme oranları

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda 4. sınıfa “Araştırma
Sorgulama Becerisi” ifadelendirme oranı % 90.04; İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programı’nda 5. sınıfa “Araştırma Sorgulama Becerisi” ifadelendirme oranı
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% 68.22; İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda 6. sınıfa
“Araştırma Sorgulama Becerisi” ifadelendirme oranı % 88.98; İlköğretim Fen ve
Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda 4.,5. ve 6. sınıfa ait “Araştırma Sorgulama
Becerisi” Genel ifadelendirme oranı % 82.42 olarak belirlenmiştir. Fen ve Teknoloji
Öğretim Programı’nda Araştırma-Sorgulama Becerileri açısından 4. ve 6. sınıftaki
etkinlik örneklerinin 5.sınıfa göre daha yüksek oranda ifadelendirildiği belirlenmiştir.
Genel toplamda Fen ve Teknoloji Öğretim Programı üç sınıf yüzde oran
ortalamasına göre en yüksek Eleştirel Düşünme Becerisi % 96.38; AraştırmaSorgulama Becerisi % 82.42; Problem Çözme Becerisi % 74.90 içerik açısından
ifadelendirilmektedir.
Genel toplamda Fen ve Teknoloji Öğretim Programı üç sınıf yüzde oran
ortalamasına göre Eleştirel Düşünme Becerisi’nin “Çeşitli kriterleri kullanarak
sıralama yapma “alt beceri kriteri % 86.82 en az olarak tespit edilmiştir. Diğer alt
beceri kriterleri bu değerin üzerindedir. “Anlamlandırma” alt becerisi her üç sınıfta da
% 100 olarak belirlenmiştir.
Genel toplamda Fen ve Teknoloji Öğretim Programı üç sınıf yüzde oran
ortalamasına göre Problem Çözme Becerisi’nin “Gerektiğinde strateji ve planların
değiştirilmesi” alt beceri kriteri % 43.81 en az olarak tespit edilmiştir. Diğer alt beceri
kriterleri bu değerin üzerindedir. “Problemin anlaşılması” % 99.48 alt beceri kriteri
en yüksek oranda ifade edildiği belirlenmiştir.
Genel toplamda Fen ve Teknoloji Öğretim Programı üç sınıf yüzde oran
ortalamasına göre Araştırma- Sorgulama Becerisi’nin “Doğru ve hassas ölçüm
yapabilme” alt beceri kriteri % 52.09 en az olarak tespit edilmiştir. “Fikir geliştirme”
alt beceri kriteri % 99.74 değerle en yüksek oranda tespit edilmiştir.
İlköğretim 4., 5. ve 6. sınıf Fen ve Teknoloji ders programında “Eleştirel
Düşünme Becerisi”, “Problem Çözme Becerisi” ve “Araştırma-Sorgulama Becerisi”
etkinliklerdeki ifadelendirilme düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın
sonuçlarına göre yeni program düşünme becerileri açısından zenginleştirilmiş bir
program olmuştur. Ama programların değişime ve gelişime açık olması özelliği
nedeniyle program geliştirilebilir.
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının öğrenci becerilerini geliştirme
potansiyeli olduğu söylenebilir. Fakat bazı alt beceri kriterleri açısından öğrenme
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etkinliklerin içerikleri yeniden düzenlenilebilir veya yeni öğrenme etkinlikleri
hazırlanılabilir. Öğrenme etkinlikleri hazırlanırken alt beceri kriter değeri yüksek olan
etkinlik örnekleri model olarak alınabilir.
Sünbül (2007:44), “ Eğitim programlarının geliştirilmesi sürecinde kuşkusuz
en önemli rolü öğretmen üstlenmektedir. Çünkü eğitim programı, öğretmen ve
öğrenci sürekli etkileşim halindedir.” şeklinde programların ana bileşenlerini
açıklamaktadır. Bunun için de yaptığımız bu çalışmada olduğu gibi programın
içeriğinin ve önerilen her bir önerilen etkinlik örneğinin öğretmenlere ve
araştırmacılara tanıtıcı çalışmalar yapılması uygulamadaki başarıyı artıracaktır. Fen
ve Teknoloji Öğretim Programı (2006)’da Ünite Organizasyonu “E. Ünite
Kazanımları ve Etkinlikler” bölümünde “Öğretmenler ve kitap yazarları belirlenen
kazanımları öğrencilere kazandırmak için farklı öğrenme etkinlikleri geliştirebilir ve
kullanabilirler.” önerisi yapılmıştır. Bu bağlamada çalışmanın verileri de göz önünde
bulundurularak daha verimli çalışmalar yapılabilir.
Bir program değişikliğini yaşama uyarlamak gerçekten kolay değildir.
Köseoğlu (2006) makalesinde, “ Cuban (1992), müfredatlarla ilgili çalışmasında “Bir
adamı aya götürmek, okulları reforme etmekten daha kolaydır” demektedir. Bu
yaklaşım olumsuz gibi olsa da, fen eğitimi ile ilgili değişimin kalıcı olması
konusundaki önlemlere önem vermemizi sağlamaktadır. Fen öğretim programı
reformu ile ilgili çalışmalar, “ideal müfredat” düzeyinden “ulaşılan müfredat”
düzeyine kadar çeşitli müfredat düzeylerini dikkatlice ele almalıdır. Türkiye’de
2004’de başlayan fen program değişimi henüz “resmî program” düzeyinde olup
özellikle öğretmenler tarafından “algılanan program” düzeyine geçebilmesi için
gerekli uygulamaların henüz yetersiz olduğu açıktır.” dile getirmektedir.
Öğretmenlerin

sürekli

bilgi,

beceri

ve

anlayışlarında

yenilenmeleri

gerektiğini Sünbül (2004b:160), “ Öğretmenlik dinamik bir meslektir. Öğretmen
yetiştiren kurumların kazandırdıkları ile bütün meslek hayatı boyunca yetinilmesi
düşünülemez.” vurgulamaktadır. Özellikle yenilenen programlar çerçevesinde
öğretmenlerin eğitsel ihtiyaçları daha çok ön plana çıkmaktadır. Araştırma verileri
hizmet içi eğitimlerinde öğretmenlere verilebilir.
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Etkinlikleri ve düşünme becerilerini tanımlayan yazılı kaynakların yanı sıra
görsel ve soft ortamda hazırlanmış CD vb. kaynaklar oluşturulması öğretmenlere,
araştırmacılara ve program geliştirme uzmanlarına yararlı olacaktır.
Öğretmenlerin etkinlik örneklerinde düşünme becerilerinin ne kadar
ifadelendirildiğini bilmeleri, sınıflarda uygulanılmayan herhangi bir etkinlikle
öğrencilerin hangi düşünme becerileri eksik kazanmasında etkili olacağı konusunda
öğretmenlere fikir verir. Bu bağlamda öğretmenler öğrencilerin beceri eksikliklerinde,
benzer düşünme becerileri ihtiva eden etkinlikleri uygulayarak öğrenme düzeylerini
ve başarıyı artırabilirler.
Fen ve Teknoloji programını başarıyla uygulama şansını artıracak bir diğer
unsur da ders kitaplarıdır. Yeni yazılacak veya yazılmakta olan ders ve çalışma
kitaplarında öğrencilere, önerilen etkinlik örneklerini tanımlayıcı ve kalabalık
sınıflarda uygulama kolaylaştırıcı anekdotlara yer verilmelidir. Öğretmenlere de
öğretmen kılavuz kitaplarında düşünme becerileri ile ilgili daha yoğun bilgiler
verilmelidir.
Kitaplar okullarda kullanılan temel araç ve gereçlerden biri olma özelliğini
hâlâ korumaktadır. Yeni programla birlikte öğrenci ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı
ve öğretmen kılavuz kitabı olarak üç nüsha halinde düzenlenmiştir. Kitaplarda verilen
etkinlikler program önerileri göz önünde tutularak yapılmalı ve mümkün olduğunca
programda verilen etkinlikler atlanmamalıdır. Bu nedenle kitap yazarları her bir
önerilen etkinlik örneğinin tanımlarını dikkate alarak düşünme becerilerini içeren ve
öğrencilerin becerilerini artırıcı etkinlikleri hazırlamalıdır.
İlköğretim
programlarının

Fen

temelini

ve

Teknoloji

oluşturmaktadır.

Öğretim

Programları,

Ortaöğretim

ortaöğretim

programları

yeniden

yapılanırken ortaöğretimin temeli ilköğretim programlarının içerik analizi ile ilgili
bilgiler program geliştirme uzmanlarına ulaştırılmalıdır.
Bu çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin becerilerinin ölçülmesi konusunda
çalışmalar yapacak araştırmacılara yardımcı olması beklenmektedir. Bu bağlamda,
öğrenci becerilerini ölçme ile ilgili araştırma çalışmalarında verilerin kullanılması
yararlı olacağı umulmaktadır.
Etkinliklerde öngörülen bu becerilerin öğrencilerin tutum ve başarıları
üzerine etkisi araştırma verileri kullanılarak ölçülebilir.
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