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ÖNSÖZ 

 İlköğretim Kurumlarının dördüncü sınıfından itibaren okutulmakta olan Sosyal 

Bilgiler Dersi, öğrencileri hayata hazırlama, devletine ve milletine yürekten bağlı iyi birer 

vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar. 

 Sosyal Bilgiler dersi, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık ve İnsan Hakları derslerini   

bünyesinde toplayan mihver bir derstir. Bu durum Sosyal Bilgiler dersinin önemini 

arttırmakla beraber Sosyal Bilgiler Öğretmenine de büyük sorumluluk yüklemektedir. 

Sosyal Bilgiler ders konularını öğrencilere benimsetmek ve Sosyal Bilgiler dersinin genel 

ve özel amaçlarını öğrencilere kazandırmak Sosyal Bilgiler öğretmeninin başlıca görevleri 

arasındadır. Bu bakımdan Sosyal Bilgiler öğretmeni, sürekli kendini yenileyen, ilerlemeye 

açık, alan bilgisi konularına hakim durumda olmalıdır. 

 Ülkemizde Sosyal Bilgiler ders konularında zaman zaman bir takım değişiklikler, 

yenilikler ve yeniden yapılanmalar söz konusu olmaktadır. Çağın gereklerine uygun olarak 

yapılan bu yeniden yapılanmaların eğitim-öğretime katkısı hiç kuşkusuz olumlu yöndedir. 

 Bu araştırmada “İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Öğretim Programının 

Uygulanmasının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”  konusu ele 

alınmış, 5.sınıf Sosyal Bilgiler müfredatındaki değişikliklerin neler olduğu, öğretmenlerin 

bu değişiklikleri nasıl karşıladığı ve bu değişikliklerle ilgili görüşleri açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

 Bu araştırmanın yapılması ve yazımı aşamasında her türlü katkıyı esirgemeyen 

danışman hocam Yrd.Doç. Dr. Mustafa GÜLCAN ’a teşekkürlerimi sunarım. 

 Ayrıca Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler A.B.D. hocalarımıza da 

katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. 

 Anket çalışması esnasında değerli zamanlarını ayırıp bu araştırmanın meydana 

gelmesinde büyük katkıları olan değerli meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.  

 Araştırmanın öğrenci, öğretmen ve tüm eğitim camiasına faydalı olmasını temenni 

ediyor; daha sonra yapılacak olan araştırmalara katkı sağlamasını umut ediyorum. 

                               

İrfan KUYUCU

     Konya, 2007
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ÖZET 

 

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ 

UYGULANMASININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

(SELÇUKLU İLÇESİ ÖRNEĞİ) 

 

 Bu araştırma; 5. sınıf öğretmenlerinin 5.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi öğretim 

programının uygulanması ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini ortaya koymak ve 

karşılaşılan güçlüklerin çözümüne yardımcı bulgular elde etmek amacıyla 2006-2007 

öğretim yılı içinde Konya İli Selçuklu İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 

görev yapan 5.sınıf öğretmenleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu araştırmada tarama modeli uygulanmıştır.  Araştırmanın çalışma evreni Konya 

ili Selçuklu ilçesinde bulunan Devlet ilköğretim okullarında çalışan 5.sınıf Öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Veriler, konu ile ilgili kaynakların incelenmesi; araştırmacı tarafından 

hazırlanan ve İlköğretim Birinci Kademe 5.sınıf öğretmenlerine uygulanan anketler 

sonunda elde edilmiştir. 

 

Araştırmada öğretmenlere sorulan anket; Programın temel öğeleri olan Etkinlikler, 

Uygulama, Öğretim Programı ve Değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. 20 sorudan 

oluşan anket, 67 beşinci sınıf öğretmenine uygulanmıştır. 

 

Konu ile ilgili ulaşılabilen kaynaklardan gerekli alıntılar yapılmış ve anket 

sonuçları ise bilgisayar ortamında Excel programından yararlanılarak yorumlanmıştır. 

 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre İlköğretim Birinci Kademe 5.sınıfı okutan 

Öğretmenlerin; İlköğretim Birinci Kademe 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde; Programın 

temel öğeleri olan Etkinlik, Uygulama, Öğretim Programı ve Değerlendirme aşamalarında  

çeşitli problemlerle karşılaştıkları  tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

 

THE EVALUATİON OF THE PRİMARY EDUCATİON FIFTH CLASS SOCIAL 

STUDIES EDUCATION PROGRAMME BY THE TEACHERS POINT OF VIEW 

(AN EXAMPLE OF SELÇUKLU DISTRICT) 

 

This research is evaluated by the fifty class teachers for the aim of giving ideas 

about the application programme and also showing its defects and difficulties about 

activities and finding solutions all about these problems.It is carried out by the help of fifth 

class teachers who work in schools releated to Ministry of Education in Konya Province, 

Selçuklu District in 2006-2007 education year. 

 

In this research cross hatching model was used.The datums were got from studies 

of sources about the subject and the results of surveys that were made by the primary 

school fifth class teachers. 

 

 The survey is made of the guestions about implementation of the education 

programme, the curriculum and the evaluation.It includes 20 guestions that were answered 

by 67 fifth class teachers. 

 

 The necessary guatiations were taken from the sources about the subject and the 

results of the surveys were put together by using Exel, a special computer programme. 

 

 According to results of this search the fifth class teachers came across some 

problems with social studies lesson.They are about the main elements of the education 

programme as practice of the curriculum, the activites and the evaluation. 
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GİRİŞ 

 

 Sosyal bir varlık olan insanın tek başına hayatını devam ettirebilmesi mümkün 

değildir. Bundan dolayı içinde yaşadığı toplumu ve toplumun devam ede gelen kurallarına 

uymak ve bu kuralları benimsemek zorundadır. Dolayısıyla insan, içinde yaşadığı 

toplumun kendisine yüklediği görevleri bilmeli ve bu görevlerin gerektirdiklerini yerine 

getirmelidir. 

 İnsan kendisini, önceden oluşturulmuş ve önceden konmuş kuralların uygulandığı 

bir düzen içinde bulur. İnsan, içinde yaşadığı toplumun kurallarını ve toplumun düzenini 

yaşadığı çevre içinde öğrenmeye çalışır. Bununla beraber insanı doğup büyüdüğü ve içinde 

yaşadığı toplum, geliştirme, değiştirme ve yönlendirme gücüne sahiptir. 

 Toplumsal düzende kurallar, insan davranışlarını düzenlerken diğer taraftan da bazı 

davranışlarını sınırlandırmaktadır. Önemli olan toplumsal düzende kişinin kendi çıkarları 

ile toplumun çıkarları arasındaki dengeyi sağlayabilmektir. Toplumsal düzende kişinin 

gelişimini etkileyen sosyalleşmesini sağlayan en önemli faktörlerin başında eğitim yer alır. 

Eğitim, önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler 

sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgisidir (Oğuzkan,1977,s.6). 

 Sönmez ’e göre eğitim, fiziksel uyarımlar sonucu beyinde istenilen biyo-kimyasal 

değişiklikler oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır (Sönmez,1999,s.20).Eğitimin 

amacı, istenilen bilgi, beceri, tutum ve davranışlar gibi değerleri bireye kazandırmaktır. 

Eğitim ve öğretimin en önemli amaçlarından birisi de bireyi topluma faydalı bir vatandaş 

olarak yetişmesini sağlamaktır(Ercan,2002,s.11). 

Yaygın olan ve tercih edilen tanım; Eğitim bir süreçtir, Eğitim sürecinde bireylerin 

davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır, davranışlardaki değişme 

kasıtlı olarak gerçekleştirilmiştir, Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları 

esastır(Büyükkaragöz,Muşta,Yılmaz,Pilten, 1997,s.3). 

 Topluluk halinde yaşayan insanların yapması gereken ödevleri ve sorumlulukları 

vardır.Bu ödevleri kullanabilecekleri yetkileri ve haklarını belirten kurallara “Sosyal düzen 

kuralları” denir(Akyüz,1991,s.2).Eğitimin amaçlarını bireye aktarmak, gelişmiş toplumlar 

seviyesinin üzerine çıkmak isteyen ülkeler, eğitim kurumları açmışlardır. 

 Eğitsel araştırmalarda yöntem ve tekniklerini orijinal olarak geliştirilen bilim 

dallarından almış, ancak bazılarını olduğu gibi kullanırken, bazılarını ise eğitim ortamına 

uygularken değişime uğratmıştır.Çeşitli disiplinlerden alınan kavram ve yöntemler 

eğitimde araştırmaya dayalı bilgiyi zenginleştirmiştir (Balcı, 1995, s.16). 



 2

 Toplumun gelişmişlik düzeyi ile eğitim arasında sıkı bir ilişki vardır. Eğitim ve 

öğretime önem veren ülkeler her alanda başarıyı yakalarken, eğitim ve öğretime önem 

vermeyen ülkeler ve toplumlar gelişmekte ve ilerlemekte büyük sıkıntı çekmektedirler. 

Tüm dünya ülkeleri, ülke insanlarını ve vatandaşlarını yetiştirmek için sistemli eğitim 

kurumları açmışlardır. Bizim ülkemizde ise eğitim kurumları Okulöncesi, İlköğretim, 

Ortaöğretim ve Yükseköğretim şeklinde sıralanmıştır. 

 İlköğretim, kadın ,erkek bütün Türkler’ in milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni 

ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel öğretim olarak kabul 

edilmiştir.Cumhuriyet döneminde 1926 programında “İlk mektebin başlıca maksadı genç 

nesli muhitine faal bir halde intibak ettirmek suretiyle iyi vatandaşlar yetiştirmektir “ ilkesi 

temele alınmıştır.Daha sonra 1930, 1932,1936 programlarında, 1926 programındaki amaca 

“ bedence ve ruhça en iyi alışkanlıklara sahip olmak, Türk toplumuna ve Cumhuriyet 

idaresine intibak etmek, faydalı olmak, milli, bedeni ve insani fikir ve hislere sahip bir hale 

getirmek” gibi ilkeler eklenmiştir(Sönmez, 1999, s.22). 

 Yukarıda sayılan amaç ve ilkelere göre iyi bir vatandaş yetiştirmek için Eğitim 

programlarında Sosyal Bilgiler dersine yer verilmiştir.Sosyal Bilgiler dersinin genel ve 

özel amaçlarına baktığımız zaman Sosyal Bilgiler dersinin iyi bir vatandaş yetiştirmede ne 

kadar önemli bir ders olduğunun farkına varırız. 

 Öğrencilerin ileriki yaşantılarında, topluluk içinde yaşayan insanlara gereken sevgi, 

saygı ve anlayışı göstermelerinde önemli bir ders olan Sosyal Bilgiler, aynı zamanda 

öğrencilere vatan, millet ve devlet sevgisi kazandırmada da önemli rol üstlenir. Öğrencilere 

vatan, millet ve devlet sevgisi kazandırmada bir başak önemli rolü de Sosyal Bilgiler 

öğretmeni üstlenir. Sosyal Bilgiler öğretmeni bu sevgi ve anlayışları öğrencilerine 

kazandırmak için öncelikle kendisini yetiştirmelidir. Sosyal Bilgiler öğretmeni sürekli 

olarak kendini yenilemek zorundadır.Değişen ve gelişen dünyada bilgiler de sürekli olarak 

artmakta ve gelişeme göstermektedir.Sosyal Bilgiler öğretmeni değişen ve gelişen dünya 

bilgilerini sürekli olarak takip etmeli ve bilgi donanımını süratle yenilemelidir.Çünkü 

Sosyal Bilgiler dersi, konulara itibari ile aktif bilgileri içeren bir derstir. 

Öğrencilerin iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetişmesinde Sosyal Bilgiler 

öğretmenine büyük görev düşer.Bütün bu çalışmalar demokrasinin ilkelerini, demokratik 

düzen içerisinde kişisel sorumluluklarını, Türk demokrasisinin korunmasının yollarını 

öğretmeye çalışmaktır(Kılıç, Atilla, Baykan, 2002, s.293). 
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 Bireylerin toplumsal kuralları öğrenmesi, hayata hazırlanması ve iyi bir vatandaş 

olarak yetişmesi amacıyla Sosyal Bilgiler dersi, İlköğretim kurumları müfredatında yerini 

almıştır. Sosyal Bilgiler dersinin genel amaçları ve özel amaçları dikkate alındığında 

Sosyal Bilgiler dersinin önemi ve bu dersin öğretmenlerine verilmesi gereken önem ortaya 

çıkar. Öğrencilerde istenilen davranış değişiklikleri meydana getirebilmek, öğrencilerin 

ilgi, istidat ve yeteneklerinin farkına varmak, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi kalıcı hale 

getirmek ve Sosyal bilgiler dersinin amaçlarını öğrencilere kazandırabilmek için uygun 

öğretim ve yöntem tekniklerini eksiksiz uygulamaktan geçer. 

 Milli Eğitim Bakanlığının 1998 yılında hazırladığı “ İlköğretim Okulu SBÖ 

Programı” 2004 öğretim yılına kadar uygulanmıştır. Bakanlık bir takım gerekçelerden yola 

çıkarak yeni bir program hazırlama gereksinimi duymuştur(Yaşar, 2005, s.329). 

2004 yılında uygulanmaya başlayan yeni programın hazırlanma gerekçesi Milli 

Eğitim Bakanlığınca şöyle açıklanmaktadır; Tüm dünyada bireysel, toplumsal ve 

ekonomik alanda yaşanmakta olan değişimi ve gelişimi, ülkemizde de demografik yapıda, 

ailenin niteliğinde, yaşantı biçimlerinde, üretim ve tüketim kalıplarında, bilimsellik 

anlayışında, bilgi teknolojisinde, iş ilişkileri ve iş gücünün niteliğinde, yerelleşme ve 

küreselleşme süreçlerinde görmek mümkündür. Tüm bu değişim ve gelişimleri eğitim 

sistemimize ve programlarımıza yansıtmak bir zorunluluk halini almıştır(MEB, 2004, s.43) 

 Yukarıda sayılan bütün noktalar ve bakış açıları dikkate alınarak bu araştırma, 

İlköğretim Sosyal Bilgiler 5.Sınıf öğretim programının uygulanmasının öğretmen görüşleri 

doğrultusunda değerlendirmeyi amaç edinmiştir. 

 Bu araştırma plan bakımından üç bölüme ayrılmıştır. 

  

 Araştırmanın birinci bölümünde Sosyal Bilimler, Sosyal Bilgiler kavramları, iki 

kavram arasındaki farklar, Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredat konuları, Sosyal Bilgiler 5.sınıf 

dersinde yer alan etkinlikler ve Sosyal Bilgiler dersinin işlenişinde göz önünde 

bulundurulacak esaslara değinilmiştir. 

Araştırmanın ikinci bölümünde Selçuklu İlçesinde görevli 5.sınıflarda Sosyal Bilgiler 

dersini okutan öğretmenler ile yapılan “ İlköğretim Sosyal Bilgiler 5.Sınıf Öğretim                       

programının Uygulanmasının Öğretmen Görüşleri  Doğrultusunda 

Değerlendirilmesi(Selçuklu İlçesi Örneği) konulu anket sorularına verilen cevaplar 

yorumlanmıştır. 

 Araştırmanın üçüncü ve son bölümünde ise sonuç ve öneriler ile ilgili açıklamalar 

yapılmıştır. 
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Problem 

 

 İlköğretim Okullarında okutulan Sosyal Bilgiler dersi, öğrencinin hayatında 

karşısına çıkacak olan çeşitli sorulara karşı en uygun cevabı verebilmesi için bireyi hayata 

hazırlamayı, ona hayatın içinden olaylarla bu olaylardan nasıl ders alması gerektiğini, 

sosyal insan ve vatandaş olarak görev ve sorumluluklarını hatırlatır, öğretir. 

 Tüm öğrenme kuramları, aralarındaki bazı ayrılıklara karşın, öğrenmede, bireyin 

doğrudan ilgili olması, aktif olması noktasında birleşmektedirler. (Karasar,1982.s.46). 

 Öğrenme de, araştırma gibi, bir problem çözme sürecidir.Araştırmadaki verilerin 

toplanması, değerlendirilmesi ve rapor ya da pratik bir uygulamaya aktarılması gibi, 

öğrenme de bireyin, yokluğundan rahatsızlık duyduğu bir konuda, bir takım verilerin 

toplanması, değerlendirilmesi ve davranışa dönüştürülmesini içerir.Bu anlamda öğrenme, 

bir “arama” (search), “yeniden arama” (research) ya da kısaca “araştırma” (research) dır. 

Bu ise, “yaparak öğrenme” ilkesinin en güzel ve bilinen tek uygulamasıdır 

(Karasar,1982.s.46). 

 

 Bilimsel yöntem ile öğrenme süreçleri arasında önerilen özdeşlik kabul edildiğinde, 

bireylerin, bu süreçlerde eğitilmeleri gerekecektir. Aksi halde, çabalar, öğrenme yerine, 

büyük bir olasılıkla, ezberleme denilen “bilgi hamallığı” ile sonuçlanabilir. Öyle ise, 

öğrencilere, öğrenmenin tek yolu olan “araştırarak öğrenme” ortamının sağlanması ve 

öncelikle “öğrenmenin (araştırmanın) öğretilmesi” gerekmektedir(Karasar,1982.s.46).  

 

 Sosyal Bilgiler öğretiminde, öğrenciyi aktif, öğrenmeyi sürekli ve kalıcı kılmak 

temel hedeftir.Ülkemizde de yukarıdaki temel prensibe uymak için elden gelen çaba sarf 

edilmektedir.Amaç, müfredat ve öğretim programlarında yerinde ve zamanında 

değişikliklere giderek aktif ve verimli bir öğrenme ortamı ortaya koymaktır. 

 

 

Araştırmanın Amacı 

 

 Bu araştırmada ilköğretim okullarının I.Kademesinde görev yapan 5.sınıf 

öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin öğretim 

programında meydana gelen son değişikliklerin değerlendirmesini yapmak, öğretim 
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programının değişmesinin eğitim ve öğretim açısından ortaya çıkardığı sonuçları tespit 

etmek, bu sonuçlar hakkında bilgi vermek hedeflenmektedir. 

  Bu hedefler çerçevesinde genel olarak aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

 -Öğrenme ve öğretme süreçlerinin yapılandırılmış örnek etkinliklerle 

yönlendirilmesini nasıl karşılıyorsunuz ? 

 -Etkinliklerin çevre ve okul koşullarına göre çeşitlendirilmesini nasıl 

buluyorsunuz ? 

 -Öğrenci bilgi ve yeteneklerine göre etkinliklerin çeşitlendirilerek artırılmasını 

nasıl karşılıyorsunuz ? 

 -Etkinlik temelli öğrenmede öğrenciler işbirliği yaparak birbirlerinden öğrenme 

fırsatı yakalayabiliyorlar mı ? 

 -Etkinlikler sonunda öğrenciler ürettiklerini sınıfta sunarak öz güven 

kazanabiliyorlar mı ? 

 -Değişen Sosyal Bilgiler müfredatı hakkında neler düşünüyor sunuz ? 

 -Müfredat değişmeden önce değişecek konularla ilgili yeterli bilginiz var mıydı ? 

 -Sosyal Bilgiler müfredatındaki soyut konular öğrencilere aktarılırken yeterince 

başarılı olduğunuza inanıyor musunuz ? 

 -Soyut konuları somutlaştırmak için önerebileceğiniz bir yöntem var mı ? 

 -Öğrencilerin konuları öğrenmede yeterince istekli olduklarını düşünüyor 

musunuz ? 

 -Sosyal Bilgiler öğretim programındaki değişiklikler hakkında neler 

düşünüyorsunuz ? 

 -İlköğretim 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi müfredatı içerisinde, öğrencilerin 

öğrenmede zorluk yaşadığı ünite veya konular var mı ? 

 -Öğrencilerin, öğrenmede zorluk yaşadığı konuların, öğrencilere kazandırılması 

için, önerebileceğiniz metod veya teknikler var mı ? 

 -Sosyal Bilgiler ders konuları,  işlenirken size özgü olan, bir öğretme yönteminiz 

var mı ? 

 

Araştırmanın Önemi 

 

 Bu araştırma ile İlköğretim Sosyal Bilgiler 5.sınıf ders müfredatının ve öğretim 

programının değişmiş son halinin, 5.sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda 
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değerlendirilmesi hedeflendiğinden müfredat ve öğretim programının uygulanabilirliğinin 

ölçülmesi bakımından önem taşımaktadır. 

 

Araştırmanın Yöntemi 

 

 Bu araştırmanın yöntemi genel tarama modelidir. 

 

 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

 Araştırmada ki evren Konya ili Selçuklu ilçesinde bulunan İlköğretim okullarının 

5.sınıf öğretmenlerinden oluşmuştur. Örneklemi de tesadüfi eleman örnekleme yöntemiyle 

alınan 67 öğretmenden oluşmuştur. 

 

 

Varsayımlar 

 

     Bu araştırmanın temel varsayımları şu şekilde belirlenmiştir. 

    -Kaynaklardan ve Kurumlardan alınan bilgilerin gerçeği yansıttığı varsayılmıştır. 

    -Araştırmada başvurulan 5.sınıf öğretmenlerinin, güvenilir cevaplar verdiği 

varsayılmıştır. 

   -Araştırma için seçilen örneklem, belirlenen sınırlar içinde evrenin bütününü 

temsil yeterliliğine sahip olduğu varsayılmıştır. 

 

 

Sınırlılıklar 

 

  Araştırmanın sınırlılıkları şu şekilde belirlenmiştir : 

 -İlköğretim I.Kademe 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin öğretim programı ile sınırlıdır. 

 -Bu araştırma Konya ili Selçuklu ilçesinde araştırma için belirlenen İlköğretim 

I.Kademe 5.sınıfları ile sınırlıdır. 

 -Örnek olarak alınan İlköğretim 5.sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler öğretim 

programının uygulanmasına dair belirttikleri görüşlerin değerlendirilmesi ile sınırlıdır. 
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 -Bu araştırmada bilgi toplama aracı olarak anket çalışması metodu kullanılacaktır. 

Metodun tabiattan kaynaklanan sınırlılıkları vardır. 

  

 

 

 

Tanımlar 

 

 Eğitim:Yeni kuşakların gerekli bilgi, beceri, deney ve değerleri elde etmeleri ve 

kişiliklerini geliştirebilmeleri amacıyla sürdürülen etkinliktir (Büyükkarcı, 1995,s.2). 

 Öğretim:Öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için 

uygulanan süreçlerin tümüdür (Oğuzkan, 1993,s.119). 

 Öğretmen:Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan 

kimse, “ Muallim, Muallime” (MEB,1996, s.2207). 

 Öğrenci:Bir öğretim kurumunda, öğrenim görmek amacıyla yetiştirilen kişi. 

 Okul:Çeşitli derecede toplu olarak öğrenimin yapıldığı yer. 

 Program:Bir ders senesi içinde hangi derslerin haftada kaç saat ile hangi amaçlara 

göre okutulacağını ve bu derste hangi konuların işleneceğini gösteren düzenlemeye denir 

(Sönmez, 1999, s.13). 
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1.BÖLÜM 

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 

 

 1.1.SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER KAVRAMLARI 

 Türk Eğitim kurumlarının en önemli görevlerinden birisi öğrencilerin iyi vatandaş 

olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ülkemizde, İlköğretim kurumlarında bu amaca ulaşmak 

için en önemli ders ise Sosyal Bilgiler dersidir. 

 Sosyal Bilgiler Kavramının tanımını ABD Milli Eğitim Derneği komisyonu şöyle 

yapmıştır; “ İnsana dair bilgiler sosyal bilgiler’ dir ”(Köken,1995,s.2).Sosyal Bilimler ise 

bilimsel bir tutumla toplumların incelediği disiplinleridir(Köstüklü,1999,s.9). 

 Sosyal Bilimler, insan tarafından oluşturulan gerçekle uğraşmaktır. İnsan tarafından 

oluşturulan gerçek, toplumsal olgular, kişinin diğer kişi ve konularla etkileşimi sonucu 

oluşanlar olarak tanımlanabilir(Sönmez,1999,s.15) 

 Sosyal Bilimler dendiği vakit, fen, matematik, güzel sanatlar ve felsefe 

disiplinlerinin dışında yer alan insan ve insanın oluşturduğu olguları konu alan disiplinler 

akla gelmelidir. İnsani ve Beşeri bilimler veya davranış bilimleri olarak da sınıflandırılan 

bu disiplinleri, tarih, coğrafya, hukuk, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, eğitim, siyasal 

bilimler, antropoloji, kent planlaması vs. olarak sayabiliriz(Köstüklü,1999,s.9). 

 Sosyal Bilgiler, kültürel miras ve onun sürüp giden özelliklerinin etkisini ele 

alır.Programda tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi ile insanlar ve onların yaşayış 

biçimlerinin değişmesi konularında çocukların anlayışlarını değiştirme ve geliştirme için 

ekonomi, antropoloji, sosyoloji ve öteki disiplinlerden alınan konular çok önemli yer 

tutar(Sağlamer,1980, s.7). 

 Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi gibi günümüzde ilköğretim 

programlarında yer alan, gerçekte sosyal bilimler denilen felsefe, sosyoloji, 

ekonomi,psikoloji, antropoloji gibi disiplinlerden seçilerek ilköğretime uygun biçimde 

getirilmiş disiplinler arası konuları kapsamaktadır(Kısakürek, 1987,s.5). 

 Sosyal Bilgiler,  her bireyin gücünü en iyi biçimde geliştirecek yaşantılara imkan 

vererek kendini tanımasına katkıda bulunur(Aykaç,Başar,2005,s.346).Bağımsızlık, işbirliği 

ve kültürün, düşünme, ve davranma üzerindeki etkileri gibi insan ilişkilerini kavramak için 

gerekli olan kavram ve genellemelerin oluşturulup geliştirilmesi Sosyal Bilgiler Dersi ile 

sağlanabilir.Sosyal Bilgiler dersi,  insanın sınırsız isteklerini karşılamak için sınırlı 

kaynakların kullanılmasına ilişkin kavram, beceri ve tutumları geliştirecek türde yaşantılar 
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hazırlayarak onun ekonomik yeterlik kazanmasına yardım eder ve vatandaşlık 

sorumluluğuna büyük önem vermektedir(Sağlamer, 1997, s.3). 

 Bireyin kişiliğinin gelişmesinde, topluma uyumlu, üretken ve verimli insan olarak 

yetişmesinde tartışılamayacak kadar önemli bir yere sahip olan Sosyal Bilgiler Dersinin 

öğretim programının ülkenin ihtiyaçları da dikkate alınarak bilimsel bir yaklaşımla 

geliştirilmesinde büyük yarar vardır(Aykaç ve Başar,2005,s.346). Sosyal Bilgiler dersi 

halen uygulanmakta olan ilköğretim okulunun programında birinci kademede ”mihver” 

derstir. Bu yönüyle de diğer derslerin işlenişine temel oluşturmaktadır.(Barth ve 

Demirtaş,1996,s.12). 

 Bireyin kişilik gelişiminde, ilköğretim yılları özel bir önem taşımaktadır. Bu 

yüzden, bireyin toplumla uyumlu yaşaması ve iyi bir yurttaş olması için toplumsal kişilik 

kazandırmayı amaçlayan Sosyal Bilgiler Dersi Programının bilimsel ölçütlere ve ihtiyaca 

uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Hiç kuşkusuz, İlköğretimde, Sosyal 

Bilgiler, temel derslerden birini oluşturmaktadır.Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilerin toplum 

ve sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve bir vatandaş olarak sorumluluklarını 

öğrenmelerinde, insan ilişkilerini anlamalarında, ulusal özellikleri kavramalarında en 

gerekli derslerden biridir(Aykaç ve Başar,2005,s.345).   

 

1.1.1. Sosyal Bilgiler Öğretiminin Türkiye’de ki Gelişimi        

 Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde ilköğretimle ilgili olarak 1926, 1930, 1932, 

1936, 1948, 1962, 1968, 1989, 1993, 1997, 2004 yıllarında yapılan değişikliklere koşut 

olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi programlarında da bir takım düzenlemelere gidilmiştir 

(Yaşar,2005,s.335’ den Sözer,1998,s.9). 

 Ancak, disiplinlerarası bir ders olarak Sosyal Bilgiler ilk kez 1960’lı yıllarda 

benimsenmiştir.Bu tarih öncesinde gerek Osmanlı Devletinde gerekse Cumhuriyet 

Döneminde bu dersin kapsamına giren disiplinler, ilköğretim düzeyinde ayrı dersler olarak 

okutulmuştur (Yaşar,2005,s.335’ den Öztürk ve Dilek, 2002, s.72).                                                               

 1926 İlkokul Programında, “ ilkokulun temel amacı, genç kuşağın çevresine etkin 

bir biçimde uyumunu sağlamak üzere iyi vatandaşlar yetiştirmektir” ilkesi temel alınmış, 

tek disiplinli program desenine uygun olarak Tarih, Coğrafya ve Yurt  Bilgisi derslerine 

dördüncü ve beşinci sınıfta altı saat ayrılmıştır (Yaşar,2005,s.335’ den Sönmez, 1994,s.12). 

 Türkiye’de ilk defa 1952 yılında “ İlköğretmen Okulları Programın’ a Tarih, 

Coğrafya ve Yurt Bilgisi derslerinin yerine konulmuş, aynı yıl toplanan Beşinci Milli 
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Eğitim Şurası’nda da ilk ve orta dereceli okullarda okutulması kararlaştırılmıştır 

(Yaşar,2005,s.335’ den,Binbaşıoğlu, 1981, s.39). 

 Sosyal Bilgiler öğretim programlarında, Sosyal Bilimler alanındaki kavram ve 

yöntemlere dayalı disiplinler arası bir yapı benimsenmiştir. Geleneksel tümdengelim ve 

anlatım, öğretim yönteminin yerini tümevarım ve araştırma yöntemi almıştır.Öğrenciler 

bilginin pozitif alıcısı olmaktan çıkartılarak bilgiyi aktif olarak elde eden eleştirel düşünme 

becerisine sahip bireyler olarak yetiştirilmek istenmiştir.(Erden,1998,s.6) 

 Sosyal Bilgiler dersinin ilkokullardaki bu değişiklik ve gelişmelerden sonra, 20 

Temmuz 1970 gün ve 4196 sayılı Bakanlık oluru ile ortaokul Sosyal Bilgiler taslak 

programının 1970-1971 öğretim yılında her ilde seçilecek pilot okullarda uygulanması ve 

bu uygulamanın kademeli olarak ileriki yıllarda da uygulanması görüşüne varıldı. 

 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi dokuzuncu Milli Eğitim Şurası 

kararları gereğince temel eğitim amaçlarına uygun olarak 4.,5.,6.,7. ve 8.sınıflar Sosyal 

Bilgiler programını geliştirerek 15.11.1974 tarihli 459 sayılı kurul kararıyla uygulamaya 

koymuştur. 

 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, ikinci kademe Sosyal Bilgiler 

programının 1975-1976 öğretim yılından itibaren tüm yurt genelinde uygulamaya 

geçilmesi, birinci kadem Sosyal Bilgiler programının ise 11.05.1974 tarih ve 326 sayılı 

kurul kararıyla kabul edilen Sosyal Bilgiler 4. ve 5. sınıf ders kitaplarının üç yıl süre 

boyunca okutulacak olması sebebiyle 1977-1978 öğretim yılından itibaren uygulamaya 

başlamasını uygun bulmuştur. Daha sonra İlkokul Sosyal Bilgiler programı yeniden 

gözden geçirilerek değiştirilmiş ve geliştirilmiş haliyle 1990-1991 öğretim yılında 

uygulamaya konulmuştur. 

 Sosyal Bilgiler ders programının uygulama planı,  dokuzuncu Milli Eğitim Şurası’ 

nda şöyle ifade edilmiştir:” İlkokulların 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler programı ile ortaokul 

Sosyal Bilgiler programının temel eğitimin amaçlarına uygun olarak kaynaştırılmış bir 

bütün teşkil edecek şekilde yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar sürdürülecektir. Bu 

maksatla hazırlanmış olan program taslağı tebliğler dergisinde yayımlanacak ve yeni 

programa göre 4,5,6. ve 7. sınıflar için yarışma açma veya komisyon kurma yoluyla 

bakanlıkça tek kitap yazdırılacaktır”(MEB,1991,s.153). 

 Ortaokullarda okutulmakta olan Sosyal Bilgiler dersi, Talim ve Terbiye Kurulunun 

26.04.1985 tarih ve 64 sayılı kararıyla kaldırılarak Sosyal Bilgiler dersi 1985-1986 öğretim 

yılından itibaren “ Milli Tarih”, “ Milli Coğrafya” ve “ Vatandaşlık Bilgileri” adı altında üç 

derse ayrılıp bu dersler adı altında okutulmuştur.1997-1998 öğretim yılında tekrar 
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ilköğretim okullarının 6. ve 7. sınıflarında Sosyal Bilgiler dersi uygulamasına geçilmiştir 

(Güngördü,2001,s.132). 

 2004 Sosyal Bilgiler Öğretimi programının, Sosyal Bilgiler öğretimine önemli 

katkılar sağlaması beklenmektedir. Eğer sürekli değerlendirmeler sonucu gerekli 

iyileştirmeler yapılırsa, programın işlevselliği artırılabilir.Aksi halde, uygulamada 

karşılaşılabilecek sorunlar nedeniyle program başarısız olabilir.Şurası bir gerçektir ki yeni 

bir program hazırlama, hem zor ve zahmetli, hem de masraflı ve yoğun insan gücü 

gerektiren bir süreçtir.Kuşkusuz, bu süreçte, ülkenin var olan insangücü ve insangücü dışı 

kaynaklarının akıllıca kullanılması büyük önem arzetmektedir(Yaşar, 2005,s.341) 
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1.2.İLKÖĞRETİM OKULLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLKELERİ 

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı  İlköğretim Okulu Programına göre, 

ilköğretim okullarının amaçlarını gerçekleştirirken aşağıda yer alan ilkeler göz önünde 

bulundurulur.Bu ilkeler; 

 -İlköğretim milli bir eğitim kurumudur 

 -İlköğretim, çocuklara milli kültürü aşılamak mecburiyetindedir 

 -Okulda her derse, milli hedeflere ulaştıracak birer vasıta olarak bakılmalıdır 

 -İlköğretimde, her dersle milli hayat arasında ilgi sağlanmasına ve milli hayata 

bağlanmasına geniş ölçüde dikkat edilmelidir 

 -İlköğretim gerçek bir topluluktur 

 -Okul, kültürel gelişme ve eğitim merkezidir 

 -İlköğretim, öğrencilerinin temel ihtiyaçlarına cevap veren bir kurumdur 

 -Her çocuk birbirinden farklıdır 

 -Çocuğun büyüme ve gelişmesi süreklidir 

 -Çocuk bir bütün olarak gelişir 

 -İlköğretim, öğrenciye bilimsel metotlara göre çalışma yolları öğreten bir kurumdur 

 -Derslerle amaçlar ve ilkeler arasında bağlantı kurulmalıdır 

 -Eğitimde ahlaki ve manevi değerlerin kazandırılması hem program hem de 

yönetimin önemli bir unsurudur 

 -Öğrenme karşılıklı bir etkileşmedir 

 -Her yaşantı her çocuk için ayrı bir anlam taşır 

 -Eğitim ve öğretimde hayatilik esastır 

 -Konuların seçilmesinde, işlenmesinde bulunan yerden ve zamandan başlanmalıdır 

 -Çocuklar başkalarının istediklerini değil ilgi duydukları konuları öğrenirler 

 -Çocuklar görmek ve işitmekten çok yaparak öğrenirler 

 -Eğitim ve öğretimde tutumlu olma alışkanlığını kazandırmak esastır 

 -Eğitim ve öğretim planlı ve programlı bir çalışmadır 

 -Eğitim ve öğretimde rehberlik esastır 

 -Değerlendirme eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır 

 -Eğitim ve öğretim okul ile ailenin iş birliği ile gerçekleşir 

 -Bedeni ve zihni kusuru görülen öğrencilerle özel şekilde meşgul olunmalıdır 

 -İlköğretimin bütün sınıflarında toplu öğretim esastır(M.E.B.,1995,s.23-30) 
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1.3.SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF ÖĞRETİM KONULARI 

 İlköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi müfredat konuları şu şekilde sıralanmıştır. 

 Ünite I 

 Öğrenme Alanı: Birey ve Toplum 

 Konular 

• Bir Günüm 

• Eğleniyorum Öğreniyorum 

• Yaşamın İçinden 

• Kamptaki Yaşam 

• Haklarım ve Sorumluluklarım 

• Çocuğum, Haklarım var 

 

 

 Ünite II 

 Öğrenme Alanı: Kültür ve Miras 

 Konular 

• Güzel Türkiye’m 

• Gölge Oyunu 

• Türkülerimiz 

• Şehirlerin Hatırlattıkları 

• Hünerli Eller 

• Kültürel Zenginliklerimiz 

• Atatürkçü Düşünce Sistemi 

• Atatürk İlkeleri 

• Yaşasın Cumhuriyet 

• Atatürk ve Kadın Hakları 

• Son Günler 

 Ünite III 

 Öğrenme Alanı: İnsanlar, Yerler ve Çevreler 

 Konular 

• Yaşadığımız Yer 

• Merve Nerde Yaşıyor ? 



 14

• Haritalar Konuşur mu ? 

• Bölgemizin İklimi 

• Çevremizde Yerleşme 

• Doğal Çevre ile El Ele 

• Doğal Afetlerle Birlikte Yaşamaya Hazır mısınız ? 

• İç Anadolu Bölgesi’ni Tanıyalım 

 Ünite IV 

 Öğrenme Alanı: Üretim, Dağıtım ve Tüketim 

 Konular 

• Verimli Topraklar 

• Bir Ekonomik Faaliyet 

• Bereketli Memleketim 

• Otomobil Fabrikasındayız 

• Her İş, Emek İster 

• Ben Şiir Dokuyorum 

• Halkın İlk Öğretmeni 

• Biz de Üreticiyiz 

 Ünite V 

 Öğrenme Alanı: Bilim, Teknoloji ve Toplum 

 Konular 

• Teknolojinin Serüveni 

• Bilim Adamlarını Araştırıyoruz 

• Atatürk, Bilim ve Teknoloji 

• Bilimle El Ele 

 Ünite VI 

 Öğrenme Alanı: Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler 

 Konular 

• Her İşin Başı Sağlık 

• Geçmişten Bugüne Kızılay 

• Sivil Toplum Kuruluşları 

• Çevre İçin Çalışanlar 

• Kültür Varlıklarını Koruma 

• Onlar Birer Hayırsever 
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• Türk Silahlı Kuvvetleri 

 Ünite VII 

 Öğrenme Alanı: Güç, Yönetim ve Toplum 

 Konular 

• Yasalar Bizim İçin Var 

• Yasalarımız 

• Bizim İçin Cumhuriyet ve Demokrasi 

• Ulusal Egemenlik ve Bağımsızlık Sembollerimiz 

 Ünite VIII 

 Öğrenme Alanı: Küresel Bağlantılar 

 Konular 

• İthal ve İhraç Ürünlerimiz 

• Almanya’dayız 

• Nil’in Ülkesi 

• Japonya’da Bir Gemi 

• Bir Kahve Arası 

• Beyaz Altın Ülkesi       

 

1.3.1.Sosyal Bilgiler 5.Sınıf Dersinde Yer Alan Etkinlikler 

 

 Ünite I 

 Öğrenme Alanı : Haklarımı Öğreniyorum 

 Etkinlikler 

 1.Etkinlik: Kim Yapar ? 

 2.Etkinlik: Ortak Mekanlarımız 

 3.Etkinlik: Sorumluluklarım 

 4.Etkinlik: Rollerim 

 5.Etkinlik: Siz Olsaydınız Ne Yapardınız ? 

 6.Etkinlik: Neler Yapıyorum ? 

 7.Etkinlik: Rollerim, Haklarım, Sorumluluklarım 

 8.Etkinlik:Üç Problem 

 9.Etkinlik: Benim Haklarım 

 10.Etkinlik: Benim Sorumluluklarım 



 16

 11.Etkinlik: Çocuk Hakları Sözleşmesi 

 12.Etkinlik: Bence 

 Ünite II 

 Öğrenme Alanı :Adım Adım Türkiye 

 Etkinlikler 

 1.Etkinlik: En Eski Eşya 

 2.Etkinlik: Boğazkesen Hisarı 

 3.Etkinlik: Çevremizdeki Tarihi Eserler 

 4.Etkinlik: Fotoğraflar 

 5.Etkinlik: Biz Size Geliyoruz 

 6.Etkinlik: Gölge Oyunu 

 7.Etkinlik: Geleneksel – Yerel Müzik Aletleri 

 8.Etkinlik: Türkülerimiz 

 9.Etkinlik: Halk Kültüründen Seçmeler 

 10.Etkinlik: Kültürel Mirasımız 

 11.Etkinlik: Halk Oyunları 

 12.Etkinlik: Milli Bayramlar 

 13.Etkinlik: İlkeler ve İnkılaplar 

 14.Etkinlik: TBMM Fotoğrafları 

 15.Etkinlik: Cumhuriyetten Önce ve Sonra 

 16.Etkinlik: İlkeler 

 17.Etkinlik: Tarım Aletleri 

 Ünite III 

 Öğrenme Alanı :Bölgemizi Tanıyalım 

 Etkinlikler 

 1.Etkinlik: Doğal ve Beşeri Unsurlar 

 2.Etkinlik: Nerede Yaşıyorum ? 

 3.Etkinlik: Harita Yapıyoruz 

 4.Etkinlik: Dağ, Ova, Plato 

 5.Etkinlik:Irmaklarımızı Tanıyoruz 

 6.Etkinlik:Sularımız 

 7.Etkinlik: Türkiye’nin Bölgeleri 

 8.Etkinlik:İklimin Etkileri 

 9.Etkinlik:Ürün İklim İlişkisi 
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 10.Etkinlik: Bir Resim de Sen Çiz 

 11.Etkinlik: Neden Kimse Yaşamıyor ? 

 12.Etkinlik: Ev Yapımı 

 13.Etkinlik: İllerin Nüfusu 

 14.Etkinlik: Resmi İnceleyelim 

 15.Etkinlik: Sokaktaki  Öğretmen 

 16.Etkinlik: Dedemden Toruna 

 17.Etkinlik: Öykü Yazıyoruz 

 18.Etkinlik: Yaşadığım Bölgeyi Tanıyorum 

 19.Etkinlik: Doğal Afetleri Tanıyoruz 

 Ünite IV 

 Öğrenme Alanı :Ürettiklerimiz 

 Etkinlikler 

 1.Etkinlik: Yaşadığım Bölgedeki Ekonomik Faaliyetler 

 2.Etkinlik: Tiftik Keçisi Üretimi 

 3.Etkinlik: Türkiye’de Hayvan Dağılımı 

 4.Etkinlik: Bunlar Ne ? 

 5.Etkinlik:Ekonomik Faaliyet 

 6.Etkinlik: Hasırın Hikayesi 

 7.Etkinlik: Otomobil Üretimi 

 8.Etkinlik: Fabrika – Atölye Gezisi 

 9.Etkinlik: Otomobil Üretiminin Dağılımı 

 10.Etkinlik: Fabrikadayız 

 11.Etkinlik: Geçmiş Zaman Olur ki 

 12.Etkinlik: Çalışma Alanlarımız Değişti mi ? 

 13.Etkinlik: Ulaşım 

 14.Etkinlik:Şiir Gibi Desenler 

 15.Etkinlik: Ellerinize Sağlık 

 16.Etkinlik: Yapıyorum, Satıyorum 

 

 Ünite V 

 Öğrenme Alanı :Gerçekleşen Düşler 

 Etkinlikler 

 1.Etkinlik: Olmasaydı Ne Olurdu ? 
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 2.Etkinlik: İletişim Araçları 

 3.Etkinlik: Geçmişe Yolculuk 

 4.Etkinlik: Siz Bir Bilim Adamısınız 

 5.Etkinlik: Röportaj 

 6.Etkinlik:Ben Kimim ? 

 7.Etkinlik: Kütüphane Karteksi 

 8.Etkinlik: Bilim İnsanları 

 9.Etkinlik: Çocuk Yayınları 

 10.Etkinlik:Atatürk, Bilim ve Teknoloji 

 Ünite VI 

 Öğrenme Alanı :Toplum İçin Çalışanlar 

 Etkinlikler 

 1.Etkinlik:Yeşilay 

 2.Etkinlik: Kimdir Bu ? 

 3.Etkinlik: Yardımseverlik  

 4.Etkinlik: Türk Kızılayı 

 5.Etkinlik: Siz Olsaydınız 

 6.Etkinlik: Kaynaklardan Araştıralım 

 7.Etkinlik: Ne Yapabiliriz ? 

 8.Etkinlik: Teme Vakfı 

 9.Etkinlik: Bilinçlendirme Kampanyası 

 10.Etkinlik: Yardım Kulübü 

 11.Etkinlik: Günlük Hayatımızda Kurum ve Kuruluşlar  

 Ünite VII 

 Öğrenme Alanı :Bir Ülke Bir Bayrak 

 Etkinlikler 

 1.Etkinlik: Sözlük Çalışması 

 2.Etkinlik: Demokratik Devlet 

 3.Etkinlik: Anayasamız 

 4.Etkinlik: İşaretlerin Anlattıkları 

 5.Etkinlik: Trafik Kazaları 

 6.Etkinlik: Haydi Okula 

 7.Etkinlik: Büyüklerine Öğütler 

 8.Etkinlik: Okul Meclisi 
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 9.Etkinlik: Cumhurbaşkanımızı Tanıyalım 

 10.Etkinlik: Anıtkabir 

 11.Etkinlik:Yöneticisiz Olsa Ne Olurdu ? 

 12.Etkinlik: Başbakan Sen Olsan 

 13.Etkinlik:Başbakanlık ve Bakanlıklar 

 14.Etkinlik: Milletvekillerine Dilekçe 

 15.Etkinlik:Hükümet Kurma 

 16.Etkinlik: Yaşadığımız Yeri Tanıyalım 

 17.Etkinlik: Bayraklar 

 18.Etkinlik: Bayrağımız 

 19.Etkinlik:İstiklal Marşı 

 20.Etkinlik: Mehmet Akif Ersoy Evi 

 21.Etkinlik: Eş Anlamlılar 

 22.Etkinlik: Şiir Yazalım 

 

 

 

 

 Ünite VIII 

 Öğrenme Alanı :Hepimizin Dünyası 

 Etkinlikler 

 1.Etkinlik:İthal ve İhraç Ürünleri 

 2.Etkinlik: Ne, Nereden, Nereye ? 

 3.Etkinlik:Şiir Tamamlıyorum 

 4.Etkinlik: Hikaye Yazalım 

 5.Etkinlik: Doğruyu Yapalım 

 6.Etkinlik: Sözcük Avı 

 7.Etkinlik: Şiir Tamamlıyorum 

 8.Etkinlik:Hikaye Yazalım 

 9.Etkinlik: Dünyanın Yedi Harikası 

 10.Etkinlik: Ülkelerin Yönleri 

 11.Etkinlik:Akdeniz Ülkeleri 

 12.Etkinlik: Hiyeroglif 

 13.Etkinlik: Origami 
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 14.Etkinlik:Şiir Tamamlıyorum 

 15.Etkinlik: Hikaye Yazalım 

 16.Etkinlik: Hikaye Yazalım 

 17.Etkinlik:Hikaye Yazalım 

 18.Etkinlik:Telefon Kodları 

 19.Etkinlik: Dünya Miraslarından Örnekler 

 20:Etkinlik: Özbekistan’a Mektup 

 21.Etkinlik: Ulaşım Araçları Türkiye’ye Geliyor        
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1.4. SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN İŞLENİŞİNDE GÖZ ÖNÜNDE 

BULUNDURULACAK ESASLAR 

 Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen için yayınladığı kılavuza göre Sosyal Bilgiler 

Dersinin işlenişi ile ilgili genel açıklamaların bazı maddeleri şunlardır: 

• İlköğretim okulunun 4.ve 5. sınıflarının ders konuları tarih, coğrafya ve vatandaşlık 

bilgisi olmak üzere çok yönlü bir bütün olarak işlenmelidir. 

• Sosyal Bilgiler dersine ait bilgiler programda birleştirilerek üniteler halinde 

verilmiştir.Ünitenin işlenişinde programdaki sıraya uyulması zorunluluğu 

yoktur.Öğretmen, bunlar arasında gerekli gördüğü değişikliği yapabilir. 

• Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen, çevre özelliklerini de dikkate alarak programda 

verilmiş olan konuları daha değişik şekilde birleştirip sınıfına ve bulunduğu yere 

uygun üniteler yapabilir.Veya verilmiş olan ünitelerin, çevresine ve sınıfına uygun 

daha fazla parçalara ayırabilir. 

• Ünitenin işlenmesinde “ Yakından uzağa “ ilkesine uyulmalıdır.Öğretmen çocuğa 

bulunduğu çevreyi incelemekle işe başlamalı ve yakından uzağa, görülenden 

görülmeyene geçerek onun görüş ve düşünüş ufkunu derece derece 

genişletmelidir.Bunun için önce çocuğun içinde yaşadığı il, bölge sonra yurt ve 

dünyaya geçilmelidir. 

• Sosyal Bilgiler dersinin vatandaşlıkla ilgili konuları işlenirken sadece ilgi 

uyandırmak ve bilgi vermekle yetinmemeli, öğrenciler verilen bilgileri 

uygulayabilme ve duyguca gelişme, güçlenme imkanına kavuşturulmalıdır. 

Örneğin öğretmen kanuna ve kurallara, milli gelenek ve göreneklere uymanın 

önemini kavratmakla beraber bu hükümlerin uygulanmasında da çocukları sevk 

etmeli; bir yandan sokağı temiz tutmanın vatandaş için bir ödev olduğunu telkin 

ederken, öbür yandan da çocuklara sokağın temizliğini bozacak hareketlerden 

sakınmayı öğretmelidir. 

• Öğretmen, çocukları daha okulda iken milli ödevlerini bir yandan öğrenmeye bir 

yandan da yapmaya alıştırmalıdır. Bir okul hayatında iken çocukları ülkemizin 

sorumluluklarına karşı ne kadar ilgilendirir, kendilerine düşen görevleri ne kadar 

yapmaya alıştırırsak, hayata atıldıkları zaman milli işlevlere karşı ilgilenmelerini, 

milli ödevlerine karşı canla başla sarılmalarını da o kadar sağlamış oluruz. 

• Sosyal Bilgiler dersinde ele alınacak üniteler, öğrencilerin ilgileri bu günkü ve 

yarınki ihtiyaçları dikkate alınarak ortakla hazırlanmalıdır. 
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• Bu derslerde öğrencilerin gereksiz bilgi vermekten, özellikle ezberden kaçınılmalı, 

onlara günlük yaşayışlarında veya ileriki hayatlarında yararı olacak bilgiler 

verilmelidir.Sosyal bilgilerde öğrencilerin, milletimize karşı takdir ve güven 

duygularını kuvvetlendirmek için gerekli gayret harcanılmalı ve Atatürk’ün “Türk, 

öğün, çalış, güven” ve “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözleri bu çalışmanın temeli 

olmalı. 

• Bu derslerin öğretiminde yalnızca soru-cevap ve anlatma değil çeşitli metotlara yer 

verilmelidir. Özellikle öğrenciyi kendi kendine aktif yapan ve onu araştırmaya 

incelemeye sevk eden metotlara öncelik verilmelidir. 

• Bu dersin öğretiminde yalnız ders kitapları ile yetinilmemeli, öğrencinin seviyesine 

uygun çeşitli kaynaklardan yararlanılması, böylece öğrencinin araştırma yapması 

ve bunu alışkanlık haline getirmesi sağlanmalıdır. 

• Öğretmen üniteleri işlerken çalışmalara ve hazırlıklara bizzat katılmalı, öğrencilerin 

çalışmalarını  kolaylaştırmamalı  ve onlara rehber olmalıdır. 

• Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin, öğrenme ve çalışma yerleri, yalnız dershane 

değil çeşitli alanlardır.(Aile, okul, çeşitli topluluklar, kitaplıklar, müzeler, sergiler, 

kazılar vb.) 

• Ders konuları işlenirken mümkün olduğu kadar ifade dersleri ile ilgi kurulmalıdır. 

• Ünitelerin değerlendirilmesinde, çeşitli değerlendirme yollarına 

başvurulmalıdır.(Ünite çalışmaları sırasında çocukların davranışlarındaki 

gelişmelerindeki ve edindikleri alışkanlıkların gözlenmesi, öğrencilerin 

kazandıkları bilgilerin çeşitli testlerle ölçülmesi gibi) 

• Ünitelerin işlenmesinde çocukların yalnız hafızalarına başvurulmamalı, onları iyi 

görmeyi, gördükleri üzerinde iyi düşünmeye ve değerlendirmeye alıştırmalı, 

onlarda çevrelerine ve çevredeki olaylara karşı merak ve ilgi uyandırmalıdır. 

• Ünitelerin işlenmesinde,gezilerden, ziyaretlerde, canlı ve cansız kaynaklardan hazır 

olarak elde edilecek veya öğrenciler tarafından yapılabilecek araçlardan 

faydalanılmalı, uygun olan konular öğrencilere dramatize ettirilmelidir. 

• Milli ve dini bayramlarda, mahalli özellik gösteren kuruluş ve kutlama günleri, 

önemli olaylar ve belirli günler zamanında ele alınmalı, anlam ve özelliklerine, 

çevrenin sınıfça veya okulca üzerinde durulmalıdır.Öğretmen bu konulara karşı 

öğrencilerin ilgisini çekecek gazete ve dergilerdeki bu olaylar ile ilgili yazılardan, 

resimlerden, istatistiklerden ve grafiklerden yararlanmalıdır. 
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• Bu derste öğrencilerin yapacakları işleri arkadaşları ile planlamalı ve bu plan 

çerçevesinde bazı sorumluluklar almaları üzerinde önemle durulmalıdır. 

• Bu derste çocuğun kişisel görüşlerine ön planda yer verilmelidir ve bunlar 

değerlendirilmelidir. 

• Sosyal Bilgiler dersi, her şeyden önce topluluk halinde yaşayan insanların saygı 

sevgi ve anlayış duyguları içinde işbirliği yapmaları ve birbirlerinin düşüncelerine 

saygı göstermelerini, birbirlerinin başkalarını taklit etmelerini benimsetmelidir. 

• Öğretmen, fertlerin yeteneklerine uygun işe ve mesleğe sahip olmalarının önemini 

belirtmeli, insanın hangi meslekte olursa olsun işini en verimli şekilde yapmasının 

bir ödev olduğunu öğrencilere telkin etmelidir. 

• Öğretmen, her işte hürriyet havası içinde disiplinin ve karakterinin önemli rolünü 

belirtmeli ve çocukları disiplinli çalıştırmayı ve onları sarsılmaz bir karakterle 

yetiştirmeyi iş edinmelidir. 

• Öğretmen, vatandaşlık bilgisi konularını öğrencilere kavratmak için okulu içinde ve 

dışında geçen olaylardan yararlanmalı, yararlandıklarını öğrencilere aktarabilmek 

için onları sık sık hayatla karşı karşıya getirmelidir. Örneğin: öğretmen okulda 

herkesin yararlanması için yetiştirilmiş olan ağaçlara ve çiçeklere öğrencilerden 

birinin zarar vermesinden hareket ederek bunun herkese zararının dokunduğunu 

belirtmelidir.Dolayısıyla her işte topluluğun zararına dokunacak surette hareket 

ederek genel hayattan ne kadar büyük zararlardan meydana geleceğini göstermeli 

ve bu gibi işlerden öğrencilerin sakınmalarını sağlamalıdır.Yine okulda 

öğrencilerin bir pencere kırması, oturduğu sırayı lekelemesi, bozması duvarlarını 

kirletmesi, okulun kitaplarını yırtması ve kaybetmesi, tebeşiri gereksiz yere 

kullanması gibi olaylardan başlayarak öğretmenin devlet mallarına zarar vermenin 

kötülükleri üzerinde öğrencileri düşündürmesi, devlet malını kendi malımızdan 

fazla korumanın nasıl milli bir görev olduğunu öğrencilerde inanç haline getirmesi 

gerekir. 

• Bu ders konuları işlenirken öğrencilere, özellikle insan ve toplum hayatının 

zamanla değiştiği kavratılmalıdır. Öğretmen, çocukların gittikçe büyümekte ve 

yaşayışlarının değişmekte olduğuna, yeni doğumlar, ölümler, evlenmeler, yer ve 

mesken değiştirmeler yüzünden aile hayatında ne gibi değişiklikler olduğuna dikkat 

çekmelidir. 
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• Bulunulan şehirde şurada, burada yeni dükkanlar, çeşmeler, evler yapılaması, 

sokaklar açılması, ağaçlar yetiştirilmesi, bahçeler, sinemalar, tiyatrolar, su, gaz ve 

elektrik getirilmesi, fabrikalar açılması, yol yapılması, otobüs işletilmesi, demir 

yolu yapılması, telefon şebekesi kurulması, radyo televizyon getirilmesi gibi 

yeniliklerin o çevre hayatında ne gibi değişiklikler yaptığı üzerinde durulmalı, bu 

günün dünden farklı olduğunu öğrencilere kavratılmalıdır. Bu değişikliklerin 

karşılaştırılmasının daha eski zamanlara doğru götürecek bu günkü hayatın eski 

zamanlardaki hayata göre değişmiş olduğunu vurgulamalıdır. Yine öğretmen, bu 

günkü yaşama şartlarının şimdiki gibi olmalarını, gittikçe değiştiğini bu günkü 

uçak, tren, otobüs gibi taşıtların her birinden hangi sıra ile insanlar tarafından 

kullanılmaya başladığını kavratmaya çalışmalı; aydınlatma, haberleşme, giyinme 

gibi yaşama ihtiyaçlarının ayrı ayrı devirlerde uğradığı değişikleri çocukların 

anlayacağı bir dille açıklamalı ve mümkün oldukça başka devirlerde ayrı ayrı 

şekiller alan bu gibi yaşama araçlarının asıllarının, modellerini veya resimlerini 

öğrencilere inceleterek ve yaptırarak onlara bu hususta fikir 

verilmelidir.(Komisyon, 2000,s.191-195).  

 

 

1.4.1. Öğretmenin Mesleki Başarısını Arttıran Faktörler 

• Öğretmen çağdaş olmalıdır. 

• Okul ile aile işbirliğinin kurulmasını sağlamalıdır. 

• Meslektaşları, öğrencileri, velileri, yöneticileri ile iyi bir iletişim kurmalıdır. 

• Öğretmen öğrencilerinde gelecek kaygısının doğmasını engellemelidir. 

• Öğretmen planlı çalışma mesleğinde en iyiye en doğruya ulaşmalıdır. 

• Öğretmen sosyal değerleri iyi bilmeli, toplumun beklentilerini, katkılarını, 

meselelerini tespit etmeli; bulgularını öğrencilerini yetiştirmede kullanmalıdır. 

• Öğretmen sağlıklı ve yapıcı bir disiplin anlayışı ile öğrencileri ile iletişim 

kurmalıdır. 

• Öğretmen okuma yazma gibi temel becerileri geliştirmelidir (Bilen, 2002, s.59-

61 ). 
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II.BÖLÜM 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

2.1.ÖRNEKLEME İLİŞKİN YORUMLAR 

Araştırmanın geçerliliğinin arttırılması için yapılan ankete Konya İli, Selçuklu 

İlçesinde resmi ilköğretim okullarında birinci kademe beşinci sınıfta görev yapan 67 

öğretmen iştirak etmiştir. Aşağıda yer alan tablolarda ankete katılan öğretmenlerin cinsiyet, 

yaş, kıdem, fakülte ve hizmet içi eğitim durumları gibi özellikleri yer almaktadır. 

 

 Tablo 1 : Ankete katılan öğretmenlerin cinsiyet durumları 
 

Bay Bayan 

22-29 30-49 50 ve 

Yukarısı 

22-29 30-49 50 ve Yukarısı 

12 34  6 15  

 

 Tablo 1‘de ankete katılan öğretmenlerin cinsiyet durumları yer almaktadır. Buna 

göre toplamda 46 bay öğretmene karşılık 21 bayan öğretmen ankete katılmıştır.Bay 

öğretmenlerin 22-29 yaş aralığında olan öğretmen sayısı 12’ dir.30-49 yaş aralığında olan 

bay öğretmen sayısı 34’ tür.50 ve yukarısı yaş aralığında bay öğretmen, ankete katılan 

öğretmenler arasında yoktur. 

 Ankete katılan bayan öğretmenlerden 22-29 yaş aralığından olan öğretmen sayısı 6’ 

dır.30-49 yaş aralığında olan bayan öğretmen sayısı 15’ tir.Ankete katılan öğretmenlerden 

50 ve yukarısı yaş aralığında  olan bayan öğretmen yoktur.Tablodan çıkan sonuca göre 

ankete katılan öğretmenlerin genel olarak genç bir yaş ortalamaları vardır.Bunun da eğitimi 

olumlu etkileyeceği aşikardır. 

 

 Tablo 2 : Ankete katılan öğretmenlerin kıdem yılı  durumları 

 

 

 

 

 

 

Bay Bayan 

0-5 6-10 11-15 16-20 21 ve 

Yukarısı 

0-5 6-10 11-15 16-20 21 ve 

Yukarısı 

6 21 11 5 3 5 10 5 1  
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 Ankete katılan öğretmenlerin kıdem durumlarına bakıldığı zaman çalışma yılı 

olarak 0-5 aralığında kıdeme sahip olan bay öğretmen sayısı 6, 6-10 aralığında kıdeme 

sahip olan bay öğretmen sayısı 21, 11-15 aralığında kıdeme sahip olan bay öğretmen sayısı 

11, 16-20 aralığında kıdeme sahip olan bay öğretmen sayısı 5 ve son olarak 21 ve yukarısı 

kıdeme sahip olan bay öğretmen sayısı ise 3 olarak ortaya çıkmıştır. 

 Ankete katılan bayan öğretmenlerden ise 0-5 aralığında kıdeme sahip olan bayan 

öğretmen sayısı 5, 6-10 aralığında kıdeme sahip olan bayan öğretmen sayısı 10, 11-15 

aralığında kıdeme sahip olan bayan öğretmen sayısı 5, 16-20 aralığında kıdeme sahip olan 

bayan öğretmen sayısı 1 şeklinde bir sonuç ortaya çıkmıştır. Ankete katılan 

öğretmenlerden 21 ve yukarısı kıdeme sahip olan bayan öğretmen yoktur. 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısı genel olarak kıdem bakımından 6-10 

aralığında kıdeme sahip oldukları ortaya çıkıyor. 

 

 Tablo 3 : Ankete katılan öğretmenlerin mezun oldukları fakülte  bilgileri  

 
Bay Bayan 

Eğitim F. Fen-

Edb.F. 

Diğer Eğitim F. Fen-Edb.F. Diğer 

32 7 7 8 7 6 

 

 Tablo 3’ te ankete katılan öğretmenlerin mezun oldukları fakültelerin dağılımı yer 

almaktadır. Buna göre; Eğitim Fakültesi mezunu bay öğretmen sayısı 32, Fen-Edebiyat 

Fakültesi mezunu bay öğretmen sayısı 7 ve diğer fakülte mezunu bay öğretmen sayısı 7 

olarak ortaya çıkmıştır. 

 Ankete katılan bayan öğretmenlerin mezun oldukları fakültelere bakıldığı zaman 

ortaya çıkan sonuç: Eğitim Fakültesi mezunu olan bayan öğretmen sayısı 8, Fen-Edebiyat 

Fakültesi mezunu bayan öğretmen sayısı 7 ve bunların haricinde diğer fakülte mezunu 

bayan öğretmen sayısı ise 6’dır. 

 Ankete katılan 67 öğretmenden 40’ı Eğitim Fakültesi mezunudur.14 öğretmen Fen-

Edebiyat Fakültesi mezunudur.13 öğretmen ise bu iki fakülte dışında kalan diğer fakülte 

mezunudur. 

Tablo 4 : Ankete katılan öğretmenlerin İlköğretim Programı ile ilgili   Hizmet İçi 

Eğitim bilgiler 
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 Ankete katılan öğretmenlerin İlköğretim programı ile ilgili hizmet içi eğitim 

bilgilerine bakıldığı zaman ortaya şu sonuç çıkmıştır: Hizmet içi eğitim kursuna katılan 

bay öğretmen sayısı 40, bayan öğretmen sayısı 17’ dir. Hizmet içi eğitim kursuna 

katılmayan bay öğretmen sayısı 6, bayan öğretmen sayısı ise 4’ tür.Ankete katılan 

öğretmenlerin 57’ si İlköğretim programı ile ilgili hizmet içi eğitim kurslarına katıldıklarını 

belirtmişlerdir.10 Öğretmen ise ilköğretim programı ile ilgili hizmet içi eğitim kursuna 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bay Bayan 

Hizmet İçi Eğitim  

Kursuna Katılan 

Hizmet İçi Eğitim 

Kursuna Katılmayan 

Hizmet İçi Eğitim  

Kursuna Katılan 

Hizmet İçi Eğitim Kursuna 

Katılmayan 

40 6 17 4 
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2.2. GRAFİKLERİN YORUMLARI  

            “İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Öğretim Programının Uygulanmasının 

Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi “ konulu anket çalışmasından elde 

edilen bulgular aşağıda yorumlanmıştır. 

Bu anketler Konya ili Selçuklu ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

resmi ilköğretim okullarında birinci kademe beşinci sınıfı okutan 67 öğretmene  

uygulanmıştır. 

Yapılan anket sonuçları hakkındaki yorumlar, anketin temel içeriğini oluşturan 

Etkinlik, Uygulama, Müfredat ve Değerlendirme biçimindeki gruplandırma bir bütün 

olarak ele alınmış,  anket sorularına verilen cevapların dağılımı grafiklerle desteklenmiş ve 

grafiklerde yer alan oranlar birbirleriyle karşılaştırılarak yorumlama yoluna gidilmiştir. 

 

1.Soru: Öğrenme ve öğretme süreçlerinin yapılandırılmış örnek etkinliklerle 

yönlendirilmesini olumlu buluyor musunuz ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1: Anket araştırmasının birinci sorusuna verilen cevapların dağılımını gösteren 

grafik 

 Araştırmanın birinci sorusu ankete katılan 67 öğretmenin tümü tarafından 

cevaplanmıştır.Ankete katılan 5. sınıf öğretmenlerinin % 66’sı Evet seçeneğini işaretleyip 

öğrenme ve öğretme süreçlerinin yapılandırılmış örnek etkinliklerle yönlendirilmesini 

1.SORU

44; 66%

22; 33%

1; 1%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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olumlu bularak yeniden yapılanma süreci içerisinde etkinlikler ile ilgili  yapılan 

değişiklikleri olumlu bulduklarını verdikleri cevaplarla ifade etmişlerdir. 

 Ankete katılan öğretmenlerin % 33’ü ise Kısmen Evet seçeneğini işaretleyip 

öğrenme ve öğretme süreçlerinin yapılandırılmış örnek etkinliklerle yönlendirilmesini 

kısmen olumlu bulduklarını belirtmişlerdir. 

 Ankete katılan öğretmenlerin % 1’i ise öğrenme ve öğretme süreçlerinin 

yapılandırılmış örnek etkinliklerle yönlendirilmesini olumlu bulmadıklarını ifade 

etmişlerdir. 

 Araştırmanın birinci sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda çıkan sonuç; öğrenme 

ve öğretme süreçlerinin yapılandırılmış örnek etkinliklerle yönlendirilmesini ankete katılan 

öğretmenlerin % 99’u tamamen veya kısmen şeklinde olumlu bularak, yapılandırılmış 

etkinliklerin uygulanmasına eğitimin içinde yaygınlaştırılmasına destek verdikleri ve 

olumlu karşıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

 

2. Soru: Etkinliklerin çevre ve okul şartlarına  göre çeşitlendirilmesini olumlu 

buluyor musunuz ? 

 

2.SORU

50; 75%

15; 22%

2; 3%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR

 
Grafik 2: Anket araştırmasının ikinci sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik 

 Araştırmanın ikinci sorusunda ise ankete katılan 5. sınıf öğretmenlerinden % 75’i 

Evet seçeneğini işaretleyip Etkinliklerin çevre ve okul şartlarına göre çeşitlendirilmesini 

olumlu bulduklarını ifade etmişlerdir. 
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 Kısmen evet seçeneğini işaretleyen öğretmenlerin yüzdesi 22 de kalarak 

etkinliklerin çevre ve okul şartlarına göre çeşitlendirilmesini kısmen olumlu buldukları 

belirlenmiştir. 

 Ankete katılan öğretmenlerin % 3’ü ise etkinliklerin çevre ve okul şartlarına göre 

çeşitlendirilmesini olumlu bulmadıklarını verdikleri cevapla ortaya koymuşlardır. 

 Araştırmanın ikinci sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda ortaya çıkan sonuç; 

ankete katılan öğretmenlerin % 97’si etkinliklerin çevre ve okul koşullarına göre 

çeşitlendirilmesini olumlu buldukları, % 3’nün ise olumlu bulmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenlerin verdikleri cevap ışığında Etkinliklerin çevre ve okul şartlarına  göre  

çeşitlendirilmesi öğrenci performansı açısından önemli olduğundan dolayı her etkinliğin 

her yerde yapılamayacağı bunun sebepleri arasında ise ekonomik ve sosyal sebeplerin yer 

aldığı gösterilmektedir. 

 Etkinliklerin çeşitlendirilmesiyle herhangi bir sebepten dolayı yapılamayan bir 

etkinliğin yerine yapılması daha kolay bir etkinliğin yapılabilir olması etkinliklerin 

çeşitlendirilmesinin ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

3.Soru: İlçeniz ve okulunuz şartlarına göre yapılandırılmış örnek etkinliklerin 

uygulanabileceğine inanıyor musunuz ? 

 

3.SORU

16; 24%

42; 63%

9; 13%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR

 
Grafik 3: Anket araştırmasının üçüncü sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik   
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 Ankete katılan öğretmenlerin % 24’ü araştırmanın üçüncü sorusunda evet 

seçeneğini işaretleyerek yapılandırılmış örnek etkinliklerin ilçe ve okul şartlarına göre 

uygulanabileceğine inandıklarını belirtmişlerdir. Kısmen evet seçeneğini işaretleyen 

öğretmenlerin oranı % 63’tür.Böylelikle ankete iştirak eden öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu yapılandırılmış örnek etkinliklerin ilçe ve okul şartlarına göre 

uygulanabileceğini kısmen olumlu bulduklarını belirtmişlerdir. 

 Hayır seçeneğini işaretleyen öğretmenlerin oranı % 13’te kalarak yapılandırılmış 

örnek etkinliklerin ilçe ve okul şartlarına göre uygulanmasının zor ve sıkıntılı olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 Araştırmanın üçüncü sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda ortaya çıkan sonuç 

ise yapılandırılmış örnek etkinlik uygulamasının olumlu olduğu ilçe ve okul şartlarına göre 

uygulanabilirlik oranının yüksek olduğu, ankete katılan öğretmenlerin %13’ü ise 

yapılandırılmış örnek etkinliklerin uygulanmasının malzeme ve kırtasiye eksikliğinden 

dolayı uygulanmasının sıkıntılı olabileceğini belirtmişlerdir. 

 

4.Soru: Yapılandırılmış etkinliklerin uygulanışında herhangi bir problemle veya    

aksamayla karşılaştınız mı ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4: Anket araştırmasının dördüncü sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik   

 

 

4.SORU

32; 48%

29; 44%

5; 8%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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 Araştırmanın dördüncü sorusuna ankete katılan öğretmenlerin % 48’i evet 

seçeneğini işaretleyerek yapılandırılmış örnek etkinliklerin uygulanışında herhangi bir 

problem veya aksamayla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 

 Kısmen evet seçeneğini işaretleyen öğretmenlerin oranı ise % 44’tür.Bu da 

gösteriyor ki araştırmaya katılan öğretmenlerin çok büyük çoğunluğu yapılandırılmış örnek 

etkinliklerin uygulanmasında herhangi bir problem veya aksamayla karşı karşıya 

kaldıklarını belirtmişleridir. 

 Araştırmanın dördüncü sorusuna hayır cevabı veren öğretmenlerin oranı % 

8’dir.Yapılandırılmış örnek etkinliklerin uygulanmasında herhangi bir problem veya 

aksamayla karşılaşmayan öğretmenlerin oranı çok düşük seviyede kalarak, öğretmenlerin 

büyük çoğunluğunun örnek etkinlikleri uygulamada mutlaka bir problem veya aksamayla 

karşılaştıkları sonucuna varmak mümkün görünmektedir. 

 Yapılandırılmış örnek etkinliklerin okul koşullarında uygulanmasında sınıfların 

kalabalık olması, malzeme yetersizliği, velilerin öğrencilere yeterince ilgi gösterip destek 

olmamaları, öğrencilerin etkinlik temelli uygulamaya tam adapte olamamaları gibi sebepler 

etkinlik uygulamalarının tam olarak başarılı olmasını engellemektedir. 

 

 5.Soru: Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerine göre etkinliklerin çeşitlendirilerek 

arttırılmasını olumlu bulur musunuz ? 

 

5.SORU

44; 68%

19; 29%

2; 3%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR

 
Grafik 5: Anket araştırmasının beşinci sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik    
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 Daha önceki sorularda etkinlik temelli uygulamaları hayata geçirmede bazı 

zorluklarla karşılaştıklarını belirten öğretmenler, araştırmanın beşinci sorusuna verdiği 

cevaplarla yapılandırılmış etkinlik uygulamalarının çeşitlendirilerek arttırılmasını olumlu 

bulmuşlardır. 

 Beşinci soruya öğretmenlerin % 68’ i evet seçeneğini işaretleyip öğrencilerin bilgi 

ve yeteneklerine göre etkinliklerin çeşitlendirilerek arttırılmasını olumlu bulduklarını 

belirtmişleridir. 

 Araştırmanın beşinci sorusuna öğretmenlerin % 29 ‘u kısmen evet seçeneğini 

işaretleyerek yapılandırılmış etkinliklerin çeşitlendirilerek arttırılmasını kısmen de olsa 

evet diyerek etkinlik temelli uygulamaları olumlu bularak yaygınlaştırılmasına destek 

vermişlerdir. 

 Aynı soruya hayır cevabı veren öğretmenlerin oranı % 3’tür.Bu da gösteriyor ki 

öğretmenler etkinlik temelli uygulamaların çeşitlendirilerek arttırılmasını olumlu 

bulduklarını ifade ederek destek verdiklerini belirtmişlerdir. 

 Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerine göre etkinliklerin nitelik ve nicelik açısından 

geliştirilmesine önem verilmeli sınıfta var olan her öğrenciye yönelik mutlaka bir etkinlik 

örneği bulunmalı bir öğrencinin ilgisini çekebilecek en az bir etkinlik uygulaması yer 

almalıdır. 

 

6.Soru: Etkinlik temelli öğrenmede, öğrencilerin işbirliği yaparak birbirlerinden 

öğrenme fırsatı yakalayabildiklerine inanıyor musunuz ? 

 

6.SORU

34; 51%
27; 40%

6; 9%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR

 
 Grafik 6: Anket araştırmasının altıncı sorusuna verilen cevapların dağılımını       

gösteren grafik   
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 Araştırmanın altıncı sorusuna verilen cevaplara bakıldığında araştırmaya cevap 

veren öğretmenlerden % 51’i evet seçeneğini işaretleyerek etkinlik temelli öğrenmede 

öğrencilerin işbirliği yaparak birbirlerinden öğrenme fırsatı yakalayabildiklerine 

inandıklarını belirtmişleridir. 

 Etkinlik temelli öğrenmede öğrencilerin işbirliği yaparak birbirlerinden öğrenme 

fırsatı yakalayabildiklerine kısmen evet diyen öğretmenlerin oranı % 40’ ta kalmıştır.Aynı 

soruya hayır cevabı veren öğretmenlerin oranı ise % 9’ da kalarak etkinlik temelli 

öğrenmede öğrencilerin işbirliği yaparak birbirlerinden öğrenme fırsatı 

yakalayabildiklerine inanmadıklarını belirtmişlerdir. 

 Etkinlik temelli öğrenmede öğrenciler bireysel çalışma yapabilecekleri gibi grup 

çalışması da yapabilme imkanları vardır. Grup çalışmasında iki,üç, dört ve daha fazla 

öğrenci bir araya gelip işbölümü yaparak sınıf ortamında diğer öğrencilere sunmayı 

planladıkları konuyu araştırıp sunuma hazır hale getirirler. 

Bu araştırmada öğretmenlerin verdikleri cevaplar doğrultusunda öğrencilerin 

işbirliği yaparak birbirlerinden öğrenme fırsatı yakalayabildikleri gerçeği bir kez daha 

ortaya çıkmaktadır. 

 

7.Soru :Yapılan etkinlikler sonunda öğrenciler, ürettiklerini sınıfta sunarak, öz 

güven kazanabiliyorlar mı ? 

 

7.SORU

37; 56%
26; 39%

3; 5%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR

 
 Grafik 7: Anket araştırmasının yedinci sorusuna verilen cevapların dağılımını         

gösteren grafik    
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 Bu araştırmanın yedinci sorusuna, araştırmaya katılan öğretmenlerden % 56’sı evet 

seçeneğini işaretleyerek, yapılan etkinlikler sonunda öğrencilerin ürettiklerini sınıfta 

sunarak, öz güven kazanabildiklerine inandıklarını belirtmişlerdir. 

 Aynı soruya, kısmen evet diyenlerin araştırmaya katılanlara göre oranı ise % 39’ da 

kalarak yapılan etkinlikler sonunda öğrencilerin ürettiklerini sınıfta sunarak kısmen de olsa 

öz güven kazanabildiklerini belirtmişlerdir. 

 Yapılan etkinliklerin, sınıf ortamında sunulması gerekenlerin öğrenciler tarafından 

sunulması sırasında veya sonrasında öğrencilerin, öz güvenlerinin artmadığına inananların 

oranı ise sadece % 5’ te kalmıştır. 

 Etkinlik temelli öğrenme sonunda, öğrenciler bireysel yada grup çalışmasının 

sonunda ortaya koydukları ürünlerden bazılarını sınıf ortamında diğer arkadaşlarına 

sunarak, kendi öz güvenlerini kazanmaları hedef alınmıştır. Böylelikle, her öğrenci sınıf 

ortamında diğer arkadaşlarının huzurunda kendi veya grubunun çalışmasını sunarak, hem 

öz güven kazanma hem de toplum önünde konuşabilme özelliğini kazanmış olacaktır. 

Ayrıca etkinlik temelli öğrenme, içine kapanık, diğer arkadaşlarıyla içli dışlı olamayan 

öğrencileri bu tarz çalışmalar yoluyla kendine güvenen bir birey olması için yeterli 

desteğin verilebildiği bir öğrenme çeşididir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun verdiği cevap bu gerçeği ortaya çıkarmaktadır. 

 

8.Soru: Öğrencileri Sosyal Bilgiler konularını öğrenmede yeterince istekli buluyor 

musunuz ? 

 

8.SORU

21; 31%

39; 59%

7; 10%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR

 
 Grafik 8: Anket araştırmasının sekizinci sorusuna verilen cevapların dağılımını        

gösteren grafik   
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 Araştırmanın sekizinci sorusuna verilen cevaplara bakıldığında öğrencileri sosyal 

bilgiler konularını öğrenmede yeterince istekli bulan öğretmenlerin oranı % 31’ dir. Aynı 

soruya kısmen evet seçeneğini işaretleyerek cevap veren öğretmenlerin oranı % 59’da 

kalarak öğrencilerin sosyal bilgiler konularını öğrenmede yeterince istekli bulduklarını 

kısmen de olsa kabul etmişlerdir. 

 Araştırmanın aynı sorusuna hayır cevabı veren öğretmenlerin, araştırmaya katılan 

öğretmenlere göre oranı % 10’ da kalarak öğrencilerin sosyal bilgiler konularını 

öğrenmede yeterince istekli bulmadıklarını verdikleri cevaplarla ortaya koymuşlardır. 

 Her öğrencinin ilgi ve kabiliyetleri farklı farklı olduğundan her öğrenci sosyal 

bilgiler dersine aynı ilgi ve heyecanı göstermeyebilir. Ancak sosyal bilgiler öğretmeninin 

de bir görevi sosyal bilgiler dersini öğrencilere sevdirmektir.Sosyal Bilgiler öğretmeni 

öğrencilere sosyal bilgiler dersini sevdirirken en çok destek alacağı yöntem hiç şüphesiz 

etkinlik temelli öğrenmedir.Etkinlik temelli öğrenmede öğrenciler yeri geldiğinde bir oyun 

oynarmış, bir oyunun içindeymiş gibi kendini o konunun içinde bulabilir, hiç ilgi 

duymadığı bir konuya etkinlik temelli öğrenme sonunda ilgi duyabilir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler etkinlik temelli öğrenme ile ilgili sorulara hep 

olumlu yönde cevaplar vermiş ve etkinlik temelli öğretme yönteminin etkin bir yöntem 

olduğunu kabul etmişlerdir. 

 

9.Soru: Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatı içerisinde öğrencilerin öğrenmede zorluk 

yaşadığı ünite veya konuların yer aldığını düşünüyor musunuz ? 

 

9.SORU

23; 35%

32; 48%

11; 17%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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 Grafik 9: Anket araştırmasının dokuzuncu sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik   

 

 Araştırmanın dokuzuncu sorusuna öğretmenlerin verdikleri cevaplara bakıldığı 

zaman Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatı içerisinde öğrencilerin öğrenmede zorluk yaşadığı 

ünite veya konuların yer aldığını düşünüyor musunuz sorusuna evet cevabı verenlerin oranı 

% 35’dir. 

 Aynı soruya kısmen evet cevabı verenlerin oranı ise % 48’ te kalarak beşinci sınıf 

sosyal bilgiler müfredatı içerisinde öğrencilerin öğrenmede zorluk yaşadığı ünite veya 

konuların yer aldığını kısmen de olsa kabul etmişleridir.Sosyal Bilgiler müfredatı içersinde 

öğrencilerin öğrenmede zorluk yaşadığı ünite veya konuların olmadığına inanan 

öğretmenlerin oranı ise % 17 ‘dir. 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin verdikleri cevaplar doğrultusunda, beşinci 

sınıf sosyal bilgiler müfredatı içerisinde öğrencilerin öğrenmede zorluk yaşadığı ünite veya 

konuların var olduğunu kabul eden öğretmenlerin oranı % 83’ ü bulmaktadır. Dolayısı ile 

beşinci  sınıf sosyal bilgiler müfredatının yeni değişmiş olmasına rağmen öğretmenlerin 

görüşleri doğrultusunda yeniden ele alınmasının faydalı olacağını öğretmenler 

düşünmektedirler.  

 

 10.Soru: Öğrencilerin yapılandırılmış örnek etkinlikleri hazırlama ve 

uygulamada velilerden yeterli desteği aldıklarına inanıyor musunuz ? 

 

10.SORU

3; 5%

29; 45%33; 50%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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 Grafik 10: Anket araştırmasının onuncu sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik   

 

 Araştırmanın onuncu sorusuna verilen cevaplara bakıldığında Öğrencilerin 

yapılandırılmış örnek etkinlikleri hazırlama ve uygulamada velilerden yeterli desteği 

aldıklarını kabul edenlerin oranı % 5’tir.Aynı soruya kısmen evet seçeneğini işaretleyip 

cevap verenlerin oranı ise % 45’ te kalmıştır. 

 Öğrencilerin yapılandırılmış örnek etkinlikleri hazırlama ve uygulamada 

velilerden yeterli desteği aldıklarını kabul etmeyenlerin oranı % 50’yi bulmuştur. 

Araştırmanın yapıldığı okullarda öğrencilerin velilerinden yeterli desteği alamadıkları 

sonucunun ortaya çıkması veli-okul-öğrenci ilişki ve iletişimini tekrar gündeme alınmasını 

ortaya çıkarıyor. 

 Yapılandırılmış örnek etkinlikleri hazırlama ve uygulamada öğrenciler velilerden 

yeterli desteği almak zorunda kalabilirler. Bu desteğin en önemlisi hiç kuşkusuz ekonomik 

destektir. Çünkü etkinliklerin bazıları kırtasiye gerektirdiği için bu giderleri karşılamayan 

öğrenci velileri olabilir. Bundan dolayı sınıfta örnek etkinlikleri hazırlarken asgari 

miktarda masraf gerektiren etkinlikler seçilmeli ve gerek öğrenciye gerekse veliye en az 

masrafı çıkaran etkinliklerin seçilip uygulanması planlanmalıdır. 

 

11.Soru: Etkinlik temelli öğrenme sonunda öğrenciler arasında işbirliği, paylaşma, 

ortak hareket etme, beraber düşünme gibi özelliklerin geliştiğini düşünüyor musunuz ? 

 

11.SORU

36; 55%24; 37%

5; 8%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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Grafik 11: Anket araştırmasının on birinci sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik   

 

 Etkinlik temelli öğrenme sonunda öğrenciler arasında işbirliği, paylaşma, ortak 

hareket etme, beraber düşünme gibi özelliklerin geliştiğini düşünen öğretmenlerin oranı % 

55’ tir.Kısmen evet seçeneğini işaretleyip cevap veren öğretmenlerin oranı ise % 37’ 

dir.Etkinlik temelli öğrenme sonunda öğrenciler arasında işbirliği, paylaşma, ortak hareket 

etme, beraber düşünme gibi özelliklerin geliştiğini düşünmeyenlerin oranı ise % 8’ de  

kalmıştır. 

 Sınıf ortamında veya sınıf haricinde yapılan, düzenlenen yapılandırılmış örnek 

etkinliklerin hazırlık aşamasında, uygulama ve sunum sırasında mutlaka öğrenciler 

arasında bir yardımlaşma ve işbirliğinin olması muhakkaktır. Öğrencilere kazandırılmak 

istenen davranışların en önemlileri arasında işbirliği, ortak hareket etme, paylaşma, iş 

bölümü yapma, beraber düşünme gibi özelliklerin yer aldığı düşünüldüğünde etkinlik 

temelli öğrenmenin yukarıda sayılan yetenekleri, öğrencilere kazandırmada ne kadar etkili 

olduğu öğretmenlerin ilgili anket sorusuna verdikleri cevap ortaya koyuyor. 

 Etkinlik temelli öğrenmenin önemini iyice kavrayan öğretmenler, sınıf ortamında 

tüm öğrencilere hitap edebilen etkinlik örneklerini seçerek, öğrencileri bu etkinliklere 

doğru yönlendirmeli ve sınıf ortamında her öğrenci kendini bu etkinliklerin içinde bularak 

hedeflenen davranışları kazanmada bir gayret göstermiş olacaklardır. 

 

12.Soru: Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatındaki değişikliklerden sonra yine de belli 

başlı eksikliklerin olduğuna inanıyor musunuz ? 

 

12.SORU

19; 31%

39; 64%

3; 5%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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Grafik 12: Anket araştırmasının on ikinci sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik   

 

 Araştırmanın on ikinci sorusuna, araştırmaya katılan öğretmenlerden % 31’i evet 

seçeneğini işaretleyerek Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatındaki değişikliklerden sonra yine 

de belli başlı eksikliklerin olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir. 

 Kısmen evet seçeneğini işaretleyip beşinci sınıf sosyal bilgiler müfredatındaki 

değişikliklerden sonra yine de belli başlı eksikliklerin olduğunu kabul edenlerin oranı % 

64’ tür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 95 gibi büyük çoğunluğu, beşinci sınıf sosyal 

bilgiler müfredatında son yapılan değişikliklere rağmen yine de bazı değişikliklere ve 

yeniliklere ihtiyaç duyulduğunu verdikleri cevaplarla ortaya koymuşlardır. 

 Araştırmanın aynı sorusuna hayır cevabı veren öğretmenlerin oranı % 5’te kalarak 

beşinci sınıf sosyal bilgiler müfredatında son değişikliklerden sonra yine de belli başlı 

eksikliklerin olmadığını belirtmişlerdir. 

 Araştırmanın on ikinci sorusuna verilen cevaplara bakıldığında sosyal bilgiler 

beşinci sınıf müfredatındaki son değişikliklerden sonra yine de belli başlı eksikliklerin 

olduğu ortaya çıkıyor. Bundan sonra yapılması düşünülen değişikliklerin öğretmenlerin 

görüşleri de dikkate alınarak yapılması ve uygulamaya konulması önem arz etmektedir. 

 

13.Soru: Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatı içerisinde 5. sınıf seviyesinde olmayan 

konuların yer aldığını düşünüyor musunuz ? 

 

 

13.SORU

14; 23%

32; 52%

15; 25%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR

 
Grafik 13: Anket araştırmasının on üçüncü sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik   
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 Araştırmanın on üçüncü sorusuna verilen cevaplara bakıldığında Sosyal Bilgiler 5. 

sınıf seviyesinde olmayan konuların yer aldığını düşünenlerin oranı % 23’te 

kalmıştır.Kısmen evet seçeneğini işaretleyerek cevap verenlerin oranı % 52’ de kalarak 

Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatı içerisinde sınıf seviyesinde olmayan konuların yer 

aldığını kısmen de olsa kabul etmişlerdir. 

 Hayır cevabı vererek Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatı içerisinde sınıf seviyesine 

uygun olmayan konuların olmadığını kabul edenlerin oranı % 25’ tir.Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin % 75 gibi büyük çoğunluğu beşinci sınıf sosyal bilgiler müfredatı içinde 

sınıf seviyesine uygun olmayan konuların yer aldığını düşünmektedirler. 

 Sınıf seviyesine uygun olmayan konuların sınıfın seviyesinin üstünde yer alan 

konular olabileceği gibi sınıf seviyesinin altında yer alan konular da olabilir. Beşinci sınıf 

öğretmenleri tarafından cevaplandırılan soruların içinde, öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun verdikleri cevaplarla  fikir birliğine vardıkları konulardan birisi de beşinci 

sınıf seviyesine uygun olmayan konuların yer aldığını düşünmeleridir.İlerleyen zamanlarda 

müfredatın değiştirilmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesi düşünüldüğünde mutlaka o sınıfı 

okutan öğretmenlerin görüşleri alınmalı, ülke genelinde tüm öğretmenlere yönelik anketler 

hazırlanmalı ve bütün eğitimcilere bu ve buna benzer konular sorulmalıdır. 

 

14.Soru: Sosyal Bilgiler öğretim programındaki değişiklikleri yeterli buluyor 

musunuz ? 

 

14.SORU

12; 19%

35; 54%

17; 27%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR

 
Grafik 14: Anket araştırmasının on dördüncü sorusuna verilen cevapların 

dağılımını gösteren grafik   
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 Son yapılan değişikliklere rağmen beşinci sınıf sosyal bilgiler öğretim 

programındaki değişiklikleri yeterli bulan öğretmenlerin oranı sadece  % 19’ da 

kalmıştır.Sosyal Bilgiler beşinci sınıf müfredatındaki değişiklikleri kısmen de olsa yeterli 

bulan öğretmenlerin oranı, araştırmaya katılan öğretmenlere göre % 54 ‘ tür. 

 Araştırmanın aynı sorusuna hayır seçeneğini işaretleyerek cevap veren 

öğretmenlerin oranı ise % 27’ dir.Toplamda, Sosyal Bilgiler beşinci sınıf öğretim 

programında yapılan son değişiklikleri yeterli bulan öğretmenlerin oranı % 73 gibi bir 

rakama ulaşmıştır.Fakat bunu kısmen kabul edenlerin oranı bu rakamın % 54’ ünü teşkil 

etmektedir. 

 Öğretim programında yapılan değişiklikler belki uygulamaya konulduğu aynı yıl 

istenilen verimi vermeyebilir fakat sistem oturduğu zaman ilerleyen zamanlarda istenilen 

verimi elde etme imkanı doğacağı düşünülebilir. 

 Önceki öğretim programında bilgiye yönelik konular ağırlıkta iken son yapılan 

değişikliklerle beraber öğrencileri düşünmeye, eleştirel yaklaşıma ve muhakeme 

yeteneğinin gelişmesini amaçlayan bir öğretim programı ortaya çıkmıştır. Son yapılan 

değişikliklerden önce bilginin çok yüklü olduğunu ve öğrencilerin ezbere dayalı eğitime 

yönlendirildiği için eski öğretim programında günümüz şartlarında yeni bir değişikliğe 

gidilmiş ve yeni program ezbere dayalı olmayan, öğrencileri eleştirel yaklaşıma 

yönlendiren, muhakeme gücünün gelişmesini amaçlayan yeni bir öğretim programı ortaya 

çıkmıştır. 

 

15.Soru: Sosyal Bilgiler müfredatını öğrencilere kazandırmada, çevre, okul ve aile 

şartlarının öğrenmeyi etkilediğini düşünüyor musunuz ? 

15.SORU

57; 86%

7; 11%
2; 3%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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Grafik 15: Anket araştırmasının on beşinci sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik   

 

 Araştırmanın on beşinci sorusuna,  araştırmaya katılan öğretmenlerden %86’ sı 

Sosyal Bilgiler müfredatını öğrencilere kazandırmada çevre, okul ve aile şartlarının 

öğrenmeyi etkilediğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Kısmen evet seçeneğini 

işaretleyerek cevap veren öğretmenlerin oranı ise % 11’ de kalmıştır.Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin % 97 gibi büyük çoğunluğu müfredatı öğrencilere kazandırmada çevre, okul 

ve aile şartlarının öğrenmeyi etkilediğini düşündüklerini belirtmişlerdir. 

 Sosyal Bilgiler müfredatını öğrencilere kazandırmada çevre, okul ve aile şartlarının 

öğrenmeyi etkilemediğini düşünen öğretmenlerin oranı ise sadece % 3’ te kalmıştır. 

 Sosyal Bilgiler müfredatını öğrencilere kazandırmada çevrenin, okulun ve ailenin, 

öğrenmeyi etkilediğini kabul etmek gerekir.Çevresinden, okulundaki öğretmen ile  

arkadaşlarından ve ailesinden yeterli desteği ve ilgiyi gören öğrenci hiç kuşkusuz kendini 

derslerine daha çok verecek ve derslerinde daha çok başarılı olacaktır. 

 Çevresinden, öğretmenlerinden, öğrenci arkadaşlarından ve ailesinden yeterli 

destek ve ilgi göremeyen öğrenci içine kapanık, açık olmayan kendine güveni hep eksik 

olan, mutsuz, başarısız bir öğrenci profili çizecektir. Dolayısı ile öğrencilere çevre, okul ve 

aile tarafından yeterli destek ve ilginin gösterilmesi öğrencilerin başarılı olmalarında 

gerekli olan faktörlerdir. 

 

 16.Soru:2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Sosyal Bilgiler müfredatı ve 

öğretim programında yapılan değişikliklerin başarıyı arttırdığını kabul ediyor    musunuz ? 

 

16.SORU

21; 32%

34; 53%

10; 15%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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Grafik 16: Anket araştırmasının on altıncı sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik   

 

  

 Araştırmanın on altıncı sorusuna, araştırmaya katılan öğretmenlerden % 32’ si evet 

seçeneğini işaretleyerek 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Sosyal Bilgiler müfredatı 

ve öğretim programında yapılan değişikliklerin başarıyı arttırdığını kabul ettiklerini 

belirtmişlerdir. 

 Aynı soruya kısmen evet seçeneğini işaretleyerek cevap veren öğretmenlerin oranı 

ise % 53’ te kalmıştır. Evet yada kısmen evet seçeneğini işaretleyerek 2005-2006 Eğitim-

Öğretim yılı sonunda Sosyal Bilgiler müfredatı ve öğretim programında yapılan 

değişikliklerin başarıyı arttırdığını kabul eden ve bu soruya olumlu yaklaşanların 

toplamdaki oranı % 85’e ulaşmıştır. 

 Hayır cevabı veren öğretmenlerin oranı % 15’ te kalarak 2005-2006 Eğitim-

Öğretim yılı sonunda Sosyal Bilgiler müfredatı ve öğretim programında yapılan 

değişikliklerin başarıyı arttırmadığını savunmuşlardır. 

 Uygulamaya konulduktan sonra yeni değişikliklerin başarıyı arttırıp arttırmadığını 

bilimsel verilerle ortaya çıkarmaya çalıştığımız bu yeni değişikliklerin öğrencilerde 

başarıyı arttırdığı % 85 gibi büyük bir çoğunluğun görüşü olarak ortaya çıkmıştır. Yeni 

değişikliklerin uygulanmaya başlandığı sistem zamanla öğrencilerdeki  başarı oranını daha 

da artırabilir. 

 

17.Soru: Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatında yer alan soyut konuları öğrencilere 

aktarırken mevcut yöntem ve teknikleri yeterli buluyor musunuz ? 

17.SORU

13; 21%

21; 34%

28; 45% EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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Grafik 17: Anket araştırmasının on yedinci sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik   

 

 İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. sınıf öğretim programının uygulanmasının öğretmen 

görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla yapılan anket araştırmasının on yedinci 

sorusuna evet seçeneğini işaretleyerek cevap veren öğretmenlerin oranı % 21’ de kalarak 

Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatında yer alan soyut konuları öğrencilere aktarırken mevcut 

yöntem ve teknikleri yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

 Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatında yer alan soyut konuları öğrencilere aktarırken 

mevcut yöntem ve teknikleri kısmen de olsa yeterli bulduklarını ifade eden öğretmenlerin 

oranı % 34’ ü bulmuştur.Aynı soruya hayır cevabı vererek müfredat içerisinde yer alan 

soyut konuları öğrencilere aktarırken mevcut yöntem ve teknikleri yeterli bulmadıkları 

görüşünü benimseyen öğretmenlerin oranı ise % 45’ i bulmuştur.Toplamda ise araştırmaya 

katılan öğretmenlerden % 55’i Sosyal Bilgiler beşinci sınıf müfredatı içerisinde yer alan 

soyut konuları öğrencilere aktarırken mevcut yöntem ve teknikleri yeterli ve kısmen yeterli 

bulduklarını verdikleri cevaplarla ortaya koymuşlardır. 

 Öğretmenler soyut konuları öğrencilere aktarırken öğrencilerin daha kolayına 

gelen, öğrenciyi o olayın içine katabilen, öğrencinin anlamasını kolaylaştıran yöntem ve 

teknikleri kullanmaları daha yararlı olacaktır. 

 

18.Soru: Sosyal Bilgiler dersi işlenişi sonunda yer alan değerlendirmeler 

konusunda yeterli zamanı bulabiliyor musunuz ? 

 

18.SORU

9; 13%

19; 28%
39; 59%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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Grafik 18: Anket araştırmasının on sekizinci sorusuna verilen cevapların 

dağılımını gösteren grafik   

 

 Araştırmanın on sekizinci sorusuna verilen cevaplara bakıldığında evet seçeneğini 

işaretleyerek cevap veren öğretmenler % 13’ te kalarak,  Sosyal Bilgiler dersi işlenişi 

sonunda yer alan değerlendirmeler ile ilgili yeterli zamanı bulabildiklerini ifade 

etmişlerdir. Kısmen evet cevabı vererek değerlendirmeler ile ilgili olarak yeterli zamanı 

kısmen de olsa bulabildiklerini ifade eden öğretmenlerin oranı ise % 28’ de kalmıştır. 

 Aynı soruya hayır cevabı vererek Sosyal Bilgiler dersi işlenişi sonunda yer alan 

değerlendirmeler ile ilgili yeterli zamanı bulamadıklarını ifade eden öğretmenlerin oranı 

ise % 59 gibi bir rakama ulaşmıştır. 

 Sosyal Bilgiler derslerinin işlenişinin başında, işleniş sırasında ve dersin işlenişinin 

sonunda yer alan yapılandırılmış etkinlik temelli alıştırma ve uygulamaların 

değerlendirilmesi öğretmenlerin zaman bulamamaktan yakındığı bir durumdur. Hele hele 

sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu okul ve sınıflarda etkinlik temelli öğrenme ve 

uygulamaların değerlendirilmesinin sağlıklı ve gerçekçi bir değerlendirme olamayacağı 

sonucu verilen cevaplarda kendini göstermektedir. 

 Yapılandırılmış etkinlik temelli öğrenmenin sonunda değerlendirmeler için yeterli 

zamanı bulamayan öğretmenlerin oranı % 59’ da kalması bu alanda bir sıkıntının varlığını 

ortaya koymaktadır. 

 

 19.Soru: Her adımda değerlendirme olmasının eğitimde kaliteyi arttırdığını 

düşünüyor musunuz ? 

 

19.SORU

35; 53%
22; 33%

9; 14%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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Grafik 19: Anket araştırmasının on dokuzuncu sorusuna verilen cevapların 

dağılımını gösteren grafik   

 

  

 Her adımda değerlendirme olmasının, eğitimde kaliteyi arttırdığını düşünen 

öğretmenlerin araştırmaya katılanlara göre oranı, % 53 olarak ortaya çıkmıştır. Kısmen 

evet seçeneğini işaretleyerek cevap veren öğretmenlerin oranı ise % 33 ‘tür.Böylece eğitim 

ve öğretimin her kademesi ve adımında, mutlaka değerlendirme yapılmasının eğitimde 

kaliteyi ve başarıyı arttırdığını kabul eden öğretmenlerin oranı % 86’ya ulaşmıştır. 

 Araştırmanın aynı sorusuna, her adımda değerlendirme olmasının, eğitimde kaliteyi 

arttırdığını düşünmeyenler hayır seçeneğini işaretleyerek, cevap vermişlerdir.Böyle 

düşünen öğretmenlerin oranı % 14’ tür. 

 Öğretim süreci başında, içinde ve sonunda kısacası eğitim ve öğretimin her 

adımında, bir değerlendirmenin olması eğitim için olması gereken bir olgudur.Öğrenciye 

kazandırılmaya çalışılan davranışların ne kadarının başarıyla öğrenciye kazandırıldığı ne 

kadarının kazandırılamadığı mutlaka bir değerlendirmenin sonucunda ortaya çıkar. 

 Eğitimin her kademe ve adımında, herhangi bir değerlendirmenin olmaması, 

öğrencilere kazandırılmaya çalışılan davranışların gerçekleşme başarısını görme imkanını 

ortadan kaldıracağı için her adımda değerlendirme olması gerekliliği eğitim ve öğretimin 

sağlıklı ve başarılı bir biçimde yürütülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

20.Soru: Ölçme ve değerlendirme ile ilgili “ öğretmenler hizmet içi eğitim kursuna  

alınmalıdır” görüşüne katılıyor musunuz ? 

 

20.SORU

47; 71%

11; 16%

9; 13%

EVET
KISMEN EVET
HAYIR
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Grafik 20: Anket araştırmasının yirminci sorusuna verilen cevapların dağılımını 

gösteren grafik   

 

 İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. sınıf öğretim programının uygulanmasının öğretmen 

görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla yapılan anket araştırmasının son 

sorusu olan Ölçme ve değerlendirme ile ilgili “ öğretmenler hizmet içi eğitim kursuna  

alınmalıdır” görüşüne katılıyor musunuz şeklindeki soruya, araştırmaya katılan 

öğretmenlerden % 71’i olumlu olarak cevap vererek öğretmenlerin çoğu zaman sıkıntıya 

düştükleri ölçme ve değerlendirme ile ilgili, öğretmenlerin hizmet içi eğitim  kursuna  

alınmaları gerektiği konusunda fikir birliği içindedirler. 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 16’sı öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme 

ile ilgili hizmet içi eğitim kursuna  alınmaları gerektiği konusunu kısmen de olsa olumlu 

bulmuşlardır. 

 Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili herhangi bir hizmet içi eğitim 

kursuna  alınmalarının gerekli olmadığını savunan  öğretmenlerin bu araştırmaya katılan 

öğretmenlere göre oranı ise % 13’de kalmıştır.Araştırmanın son sorusuna evet ve kısmen 

evet seçeneklerini işaretleyerek cevap veren öğretmenlerin toplam oranı ise % 87 gibi 

büyük bir rakama ulaşmıştır. 

 Ölçme ve  değerlendirme konusu eğitim camiasında bütün öğretmenler tarafından 

uygulanmasında bütünlük gerektiren bir alandır.Ölçme ve değerlendirme, öğretmenden 

öğretmene farklılık gösteren bir durumdan sıyrılıp bütün öğretmenler tarafından uygulama 

biçimi birlik ve bütünlük sergilemelidir. 
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III. BÖLÜM 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

3.1.SONUÇ 

Araştırma sonucunda ; 

İlköğretim sosyal bilgiler 5.sınıf öğretim programının uygulanmasının öğretmen 

görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi konulu araştırmada programın temel öğeleri olan 

Etkinlik, Uygulama, Müfredat ve Değerlendirme ile ilgili alanlarda 67 beşinci sınıf 

öğretmenine sorulan sorular ışığında ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda ki 

değerlendirmeler  aşağıda belirtilmiştir. 

 

İlköğretim I.Kademe 5.sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim programının Etkinlikler ile ilgili 

kısmında yaşanılan olumlu ve olumsuz tespitler 

 

• Öğrenme ve Öğretme süreçlerinin yapılandırılmış örnek etkinliklerle 

yönlendirilmesi uygulamasının eğitimi olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

• Etkinliklerin çevre ve okul koşullarına çeşitlendirilmesi öğretmenler tarafından 

olumlu karşılanmıştır. 

• İlçe ve okul koşullarına göre yapılandırılmış örnek etkinliklerin uygulanmasında 

sıkıntıların yaşandığı tespit edilmiştir. 

• Yapılandırılmış örnek etkinliklerin uygulanmasında aksamalarla karşılaşıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

• Etkinliklerin uygulanmasında en önemli eksikliğin materyal konusunda yaşandığı 

tespit edilmiştir. 

• Etkinliklerin uygulanmasında en önemli sıkıntılarının başında zaman yetersizliği 

geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

• Etkinliklerin hazırlanması aşamasında öğrencilerin velilerden yeterli desteği 

alamadıkları tespit edilmiştir. 

• Etkinliklerin hepsinin sınıf ortamında sunulması aşamasında zaman yetersizliği 

yaşandığı tespit edilmiştir. 
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İlköğretim I.Kademe 5.sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim programının Uygulamalar ile 

ilgili kısmında yaşanılan olumlu ve olumsuz tespitler 

 

• Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerine göre etkinliklerin çeşitlendirilerek 

arttırılmasının eğitimciler tarafından olumlu karşılandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

• Etkinlik temelli öğrenmede öğrencilerin işbirliği yaparak birbirlerinden öğrenme 

fırsatı yakalayabildikleri tespit edilmiştir. 

• Yapılan etkinlikler sonunda öğrencilerin ürettiklerini sınıf ortamında sunarak öz 

güven kazandıkları tespit edilmiştir. 

• Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Konularını öğrenmede yeterince istekli davrandıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

• Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatı içerisinde öğrencilerin öğrenmede zorluk yaşadığı 

ünite veya konuların fazlaca yer almadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

• Öğrencilerin yapılandırılmış örnek ekinlikleri hazırlama ve uygulamada velilerden 

yeterli desteği alamadıkları tespit edilmiştir. 

• Etkinlik temelli öğrenme sonunda öğrenciler arasında işbirliği, paylaşma, ortak 

hareket etme ve beraber düşünme gibi özelliklerin geliştiği sonucuna ulaşılmıştır. 

• Müfredatın uygulanmasında öğretmenlerin kaynak ve materyal bulmada sıkıntı 

yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

• Öğretmenlerin yeni uygulamaya konulan öğretmen kılavuz kitabından memnun 

oldukları tespit edilmiştir. 

• Sadece mihver dersler değil diğer derslerde de kılavuz kitap uygulamasının olumlu 

olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

• Okul haricinde öğrencilerin kütüphaneye gitme, araştırma yapma ve kitap okuma 

gibi alışkanlıklarının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

İlköğretim I.Kademe 5.sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim programının Müfredat  ile ilgili 

kısmında yaşanılan olumlu ve olumsuz tespitler 

 

• Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatındaki değişikliklerden sonra yine de belli başlı 

eksikliklerin olduğu yapılan anket araştırmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. 

• Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatı içerisinde 5. sınıf seviyesinde olmayan konuların 

yer aldığı, araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun ortak görüşüdür. 
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• Sosyal Bilgiler öğretim programındaki değişiklikleri yeterli bulan öğretmenlerin 

oranı çoğunluktadır. 

• Sosyal Bilgiler müfredatını öğrencilere kazandırmada, çevre, okul ve aile 

şartlarının öğrenmeyi etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

• 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı sonunda, Sosyal Bilgiler müfredatında yapılan 

değişikliklerin başarıyı arttırdığı tespit edilmiştir. 

• Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatında yer alan soyut konular öğrencilere aktarılırken 

mevcut yöntem ve tekniklerin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. 

• Gezi, gözlem ve inceleme tekniklerinin kullanılmamasının eğitimi olumsuz 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

• Sınıfların kalabalık olmasının eğitim ve öğretimi güçleştirdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

• Zaman yetersizliği öğretmenlerin dile getirdiği sıkıntıların başında yer almaktadır. 

• Ders içi gerekli materyallerin sunulmamasının öğrenmeyi olumsuz etkilediği tespit 

edilmiştir. 

 

İlköğretim I.Kademe 5.sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim programının Değerlendirmeler   

ile ilgili kısmında yaşanılan olumlu ve olumsuz tespitler 

 

• Sosyal Bilgiler dersi işlenişi sonunda yer alan değerlendirmeler konusunda yeterli 

zamanın bulunamadığı tespit edilmiştir. 

• Her adımda değerlendirme olmasının eğitimde kaliteyi arttırdığı tespit edilmiştir. 

• Ölçme ve değerlendirme ile ilgili, öğretmenlerin hizmet içi eğitim kursuna 

alınmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

• Daha önce ezber bilgi gerektiren  sınav sorularının etkinlik uygulamalarının 

artmasıyla ezber bilgiye daha fazla  ihtiyaç duyulmadığı tespit edilmiştir. 

• Sınıf mevcutlarının kalabalık olmasının ölçme ve değerlendirmede tam verim 

alınmasını güçleştirdiği tespit edilmiştir. 
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3.2.ÖNERİLER 

 

1-Yeni uygulamaya konulan Yapılandırılmış Etkinlik uygulamaları çeşitlendirilerek 

arttırılmalıdır. 

 

2-Yapılandırılmış Etkinlik uygulamaları konusunda öğretmenlere hizmet içi eğitim 

kursları verilmelidir. 

 

3-Etkinlik temelli uygulamaların hazırlanmasında velilerin öğrencilere olan 

desteğinin arttırılması sağlanmalıdır. 

 

4-Öğrencilerin derslere ilgisinin arttırılması için tüm öğrencileri kapsayan 

etkinliklerin seçilmesi sağlanmalıdır. 

 

5-Soyut konuları öğrencilere aktarırken yapılandırılmış etkinliklerden azami ölçüde 

yararlanılması gerekmektedir. 

 

6-Öğretmenlerin ders işlerken görsel materyalleri  kullanım sıklığının arttırılması 

sağlanmalıdır. 

 

7-Sosyal Bilgiler dersinde başarının arttırılması için tüm okullarda Sosyal Bilgiler 

Setlerinin bulundurulması sağlanmalıdır. 

 

8-Ders araç-gereçleri ve materyalleri eksik bulunan okullara acil olarak araç-gereç 

ve kaynak aktarımı yapılmalıdır. 

 

9-İlköğretim I.Kademe 5. sınıf Sosyal Bilgiler müfredatında yer alan soyut konular 

somut örneklerle pekiştirilmelidir. 

 

10- Öğretmen, her derste birden çok öğrenme-öğretme stratejisi, yöntem ve 

tekniğini bir arada ve iç içe kullanmalıdır. 

 

11- Ünite veya konunun hedeflenen davranışlarının öğrenciler tarafından  kazanılıp 

kazanılmadığı ünite sonunda öğretmen tarafından mutlaka kontrol edilmelidir.   



 53

 

12-Sosyal Bilgiler dersi konuları işlenirken diğer derslerle bağlantılı olan konuların 

işlenmesinde diğer derslerin  öğretmenleri ile işbirliği yapılmalıdır.  

 

13-Hedeflenen davranışların öğrencilere kazandırılmasında, okul-aile birliği ve veli 

toplantılarına verilen önem arttırılmalı, öğrencinin okul dışında da hedeflenen  davranışları 

sergilemesi sağlanmalıdır. 

 

14- Ölçme ve değerlendirme konularında  öğretmenler hizmet içi eğitim kursuna 

alınmalıdır. 

 

15-Eğitimde tam başarının sağlanması için öncelikle sınıf mevcutları istenen makul 

seviyeye indirilmelidir. 
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Değerli Meslektaşım, 
Elinizde bulunan bu anket formu “ İlköğretim Sosyal Bilgiler 5.Sınıf Öğretim Programının 

Uygulanmasının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Selçuklu İlçesi Örneği)” 
konulu araştırma için gerekli olan verileri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın amacına 
ulaşabilmesi, anket sorularının eksiksiz ve dikkatli bir biçimde cevaplanmasına bağlıdır. 

Şimdiden ilgi ve katkılarınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
 

                                                                                                    İrfan KUYUCU 
                                                                                                    S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü 

                                                                                                                              Yüksek Lisans Öğrencisi 
 
SIRA ANKET SORULARI EVET KISMEN 

EVET 
HAYIR

1 Öğrenme ve öğretme süreçlerinin yapılandırılmış örnek etkinliklerle 
yönlendirilmesini olumlu buluyor musunuz ? 

   

2 Etkinliklerin çevre ve okul şartlarına  göre çeşitlendirilmesini 
olumlu buluyor musunuz ? 

   

3 İlçeniz ve okulunuz şartlarına göre yapılandırılmış örnek 
etkinliklerin uygulanabileceğine inanıyor musunuz ? 

   

4 Yapılandırılmış etkinliklerin uygulanışında herhangi bir problemle 
veya    aksamayla karşılaştınız mı ? 

   

5 Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerine göre etkinliklerin 
çeşitlendirilerek arttırılmasını olumlu bulur musunuz ? 

   

6 Etkinlik temelli öğrenmede, öğrencilerin işbirliği yaparak 
birbirlerinden öğrenme fırsatı yakalayabildiklerine inanıyor 
musunuz ? 

   

7 Yapılan etkinlikler sonunda öğrenciler, ürettiklerini sınıfta sunarak, 
öz güven kazanabiliyorlar mı ? 

   

8 Öğrencileri Sosyal Bilgiler konularını öğrenmede yeterince istekli 
buluyor musunuz ? 

   

9 Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatı içerisinde öğrencilerin öğrenmede 
zorluk yaşadığı ünite veya konuların yer aldığını düşünüyor 
musunuz ? 

   

10 Öğrencilerin yapılandırılmış örnek etkinlikleri hazırlama ve 
uygulamada velilerden yeterli desteği aldıklarına inanıyor musunuz 
? 

   

11 Etkinlik temelli öğrenme sonunda öğrenciler arasında işbirliği, 
paylaşma, ortak hareket etme, beraber düşünme gibi özelliklerin 
geliştiğini düşünüyor musunuz ? 

   

12 Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatındaki değişikliklerden sonra yine 
de belli başlı eksikliklerin olduğuna inanıyor musunuz ? 

   

13 Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatı içerisinde 5. sınıf seviyesinde 
olmayan konuların yer aldığını düşünüyor musunuz ? 

   

14 Sosyal Bilgiler öğretim programındaki değişiklikleri yeterli buluyor 
musunuz ? 

   

15 Sosyal Bilgiler müfredatını öğrencilere kazandırmada, çevre, okul 
ve aile şartlarının öğrenmeyi etkilediğini düşünüyor musunuz ? 

   

16 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Sosyal Bilgiler müfredatı 
ve öğretim programında yapılan değişikliklerin başarıyı arttırdığını 
kabul ediyor    musunuz ? 

   

17 Sosyal Bilgiler 5. sınıf müfredatında yer alan soyut konuları 
öğrencilere aktarırken mevcut yöntem ve teknikleri yeterli buluyor 
musunuz ? 

   

18 Sosyal Bilgiler dersi işlenişi sonunda yer alan değerlendirmeler 
konusunda yeterli zamanı bulabiliyor musunuz ? 

   

19 Her adımda değerlendirme olmasının eğitimde kaliteyi arttırdığını 
düşünüyor musunuz ? 

   

20 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili “ öğretmenler hizmet içi eğitim 
kursuna  alınmalıdır” görüşüne katılıyor musunuz ? 

   

 


