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ÖNSÖZ
Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilere toplumsal olgular ile vatandaşlık hâk ve
görevlerine ilişkin bilgiler veren ve öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili görüşler
kazandırarak, öğrencileri toplumsal yaşama hazırlayan bir derstir. Sosyal Bilgiler eğitimi
programının tarih kısmı, öğrencilere kendi millî kimlik, kültürel miras ve Türk toplumunun
değerlerinin farkına varmaları açısından millî tarihimizin önemli olaylarını kapsamaktadır.
Öğrencilerin ulaşacağı bu farkında lığın, demokratik toplum içinde sosyal gelişimin
sürekliliğine yardımcı olacağı kesindir. Bu bağlamda Türk okullarında tarih öğretiminin
amacı, bir bakıma ahlâk hukuk ve vatandaşlık eğitimine hizmet etmektir.
Türk millî eğitim programının sosyal bilgiler dersinde öğrenciler:
Ailesine, milletine, vatanına, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı çalışırken, araştırıcı
inceleyici fedakâr ve fazilet sahibi iyi bir vatandaş, mükemmel bir insan olarak
yetişirler.,… şerefli bir geçmişi olan büyük bir milletin evlatları olduklarını anlarlar;
milletin geleceğine olan güvenlerini arttırır ve Türk milletinin ülkülerini gerçekleştirmek
için her fedâkarlığı göze alabilecek bir karakter kazanırlar,… Tarihte milletimize ve
insanlığa hizmet etmiş olan Türk büyüklerini tanır: onlara karşı ilgi ve sevgi duyarlar.
Türkiye Cumhuriyeti’nin, insan haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal bir
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hukuk devleti olduğunu bilir; Cumhuriyet rejiminin özelliklerini ve önemini kavrarlar,…
Bu bağlamda ülkemizin gelişmesi ve milletimizin hak ettiği yerde bulunması
bakımından ilköğretim kurumlarına önemli görevler düşmektedir. Sosyal bilgiler dersinin
öğretimine gereken önem verilmelidir. Bunun için öğretmenlere çok büyük işler ve
sorumluluklar düşmektedir. Başarılı bir eğitim ve öğretim için öğretmenlerin, öğretim
yöntem ve tekniklerini çok iyi bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu sebeble;
öğretmenlerin görevlerini başarı ile yerine getirebilmeleri için gerekli kişisel ve meslekî
nitelik ve formasyona sahip olmaları gerekir.
Öğretim faaliyetini oluşturan; amaçlar, müfredat, metot ve değerlendirme
unsurlarının birbiriyle uyumları ve uygulamadaki başarısı eğitim-öğretimin en büyük
hedefidir. Bu unsurlara dikkat edilmemesi ve uyulmaması en büyük tehlikedir.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, İlköğretim programı, Ankara,1995 , II. Baskı
Millî Eğitim Basım Evi
1
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Bu araştırmada amacımız, öncelikle müfredatı tespit edip öğretmen ve müfettişlerin
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görüşlerine başvurmaktır. Bu araştırmamızda metotların tanımları, uygulama ilkeleri,
faydaları ve sınırlılıkları tespit edilmiş ve ihtiyaçlara cevap aranmıştır.
Sonuç olarak bu araştırma, ilköğretim II. Kademe sosyal bilgiler dersi tarih
konularının öğretiminde yaşanan problem ve sorunları tespit etmemize yardımcı olmakta
ve bizlere çözüme yönelik yaklaşımlar kazandırmaktadır.
Bu araştırma birçok kişinin katkıları ile gerçekleşmiştir. Özellikle araştırmamda
şahsıma, çok değerli zamanını, eleştirilerini ve katkılarını sağlayan, yoğun çalışma
temposuna rağmen her fırsatta yardımcı olan, yönlendiren ve ilgilenen Sayın Prof. Dr.
Nuri Köstüklü Bey’e sonsuz teşekkürler ederim. Yine araştırmamın istatistiğini yaparken
yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Sünbül Bey’e
sonsuz teşekkürler ederim.
Yine her zaman yardımcı olan Arş. Gör. Kerim Sarıçelik, Öztürk Kart ve diğer
araştırma görevlisi arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir borç bilirim.
Kürşat KURTULGAN
KONYA-2003
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GİRİŞ
Ülkemizde Sosyal Bilgiler dersi eğitim –öğretiminin daha sağlıklı ve daha
çağdaş bir seviyeye çıkarılması için çeşitli çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu
alanda yapılması gereken çalışmalara ışık tutmak ve katkıda bulunabilme amacı ile
bir çalışmayı yapmış bulunmaktayız.
Bu çalışmada bu konuyu en yakın kim ve kimler bilir? diye düşünüldüğünde
problemin ana ekseninde, ilgili alan öğretmenlerinin ve müfettişlerinin olduğu
görülmüştür. Ayrıca bu çalışmanın önemi, yıllarını bu mesleğe vermiş, değerli
eğitimcilerimizin, Türk Millî Eğitiminde gördükleri gerek aksaklıklar, gerekse
yenilikler hakkındaki öngörü ve düşüncelerine de yer verdik. Bunları yaparken bu
öngörü ve görüşlerin daha objektif ve sosyalleşmesi için bir dizi anket düzenledik.
Anket sonuçlarını önce öğretmen arkadaşların bireysel yargılarını değerlendirmek,
sonra müfettiş arkadaşların tespit ve önerilerini değerlendirerek bir sonuç elde
etmeye çalıştım.
Gördük ki Sosyal Bilgiler dersi eğitim –öğretiminde daha yapacak bir çok
yeniliklerin olduğunu gördük. Bu bağlamda bu çalışmamızın fayları ile birlikte
gerekliliğini daha iyi anlamış bulunmaktayız.
1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim okulları 2. kademesinde 6. ve 7.
sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi Tarih konularının öğretiminde, öğretmen ve
müfettiş görüşlerine başvurarak değerlendirme yapmaktır. Değerlendirmede, Konya
Merkez İlköğretim okullarında görev yapmakta olan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapmakta olan müfettişlerin görüşlerine
başvurulmuştur.
Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilere toplumsal olgular ile vatandaşlık hak ve
görevlerine ilişkin bilgiler veren ve öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili görüşler
kazandırarak, öğrencileri toplumsal yaşama hazırlayan bir derstir. Bundan dolayı
Sosyal Bilgiler dersini okutan öğretmenlere çok büyük işler düşmektedir. Bu sebeple;
öğretmenlerin görevlerini başarıyla yerine getirebilmeleri için gerekli kişisel ve
meslekî nitelik ve formasyona sahip olmaları gerekir.
Eğitim ve öğretim, toplumun ihtiyaç duyduğu insanı yetiştirme faaliyeti
olarak tanımlanır. İnsan ise, duygusu, inancı, bilgisi, fikri, sözü ve davranışı ile bir
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bütün olarak kabul edilmeli ve bu bütünlüğün eğitimde de dikkate alınması
gerekmektedir.
Nitekim ilk, orta ve yüksek öğretim kademeleri için hazırlanan
programlarda amaçlar, bu bütünlük doğrultusunda bilişsel, duyuşsal ve devinimsel
seviyelerde ayrı ayrı tespit edilmiştir. Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları etrafında
gelişen bu hedeflerin esası, fertlere istenilen bilgi, duygu ve davranışları
kazandırmaktır. Fakat uygulanan öğretim programları neticesinde öğrencilerin
belirlenen hedeflere ulaşma yani istendik davranış kazanma düzeyi, bugün
eğitimimizin önemli sorunlarından biri haline gelmiştir.
Bu noktada öğretim faaliyetini oluşturan unsurlar olarak karşımıza,
amaçlar, müfredat, metot ve değerlendirme dizgisinin yanı sıra en önemli unsur
olarak insan çıkmaktadır. Öğretimde karşılaşılan problemlerin çözümünde öncelik
müfredata aittir. Çünkü amaçları somutlaştıran ve onlara hayatiyet kazandıran ilk
basamak müfredattır. O halde, amaç-müfredat uyumu, bireyin yeterli düzeyde
amaçları gerçekleştirmesi için temel şarttır.
Öğretimde bilimsel veriler bunları göstermekle birlikte, bu ilkelere yeterince
uyulup uyulmadığı problemini de ortaya çıkarmaktadır. Amacımız bu problemin
boyutlarını tespit etmek, problemin çözümü yolunda öneriler geliştirmektir.
Sonuç olarak bu araştırma, ilköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler dersi
Tarih konularının öğretiminde yaşanan problemleri tespit etmemizi sağlaması ve
bize, çözüme yönelik bir yaklaşım kazandırması açısından önemlidir.
2. ARAŞTIRMANIN METODU
Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmanın evreni, örneklemi ve veri
çözümleme teknikleri hakkında bilgi verilmiştir.
Araştırma tarama modelindedir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen
varolan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımıdır 1.
2.1. EVREN
Bu çalışmanın evreni, Konya Merkez (Karatay, Selçuklu, Meram) İlköğretim
okullarında görev yapmakta olan 55 öğretmen ve İl Milli Eğitiminde görev yapmakta
olan 40 ilköğretim müfettişinden oluşmaktadır.
1

Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara 1998, s. 77.
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2.2. ÖRNEKLEM
Random usulü, çoğunluğu, belli bir evrene(bütüne)genellenmek amacıyla,
evrenden yansızlık (random) kuralına göre seçilen küçük örnek gruplar (örneklemler)
üzerinde yapılmasıdır. Örneğin:altmış bin kişilik grubu ilgilendiren bir problem
hakkında grup üyelerinin görüşleri belirlenmek isteğinde, aralarında yansız olarak
seçilmiş iki yüz kişinin görüşleri alınmakla yetinilirse, burada altmış bin kişilik grup
evren, iki yüz kişilik grup ise örneklemdir 2.
Çalışmanın örneklem grubunu, Random usulü ile tespit edilen 55 öğretmen
ve 40 müfettiş oluşturmaktadır. Örneklem grubunu 11 bayan ve 44 erkek olmak
üzere 55 öğretmen ile 40 erkek olmak üzere toplam 40 müfettiş oluşturmaktadır.
2.3. VERİLERİN TOPLANMASI
Araştırma amaçlarına uygun olarak gözlenen ve kaydedilen şeyler kanıtlar
araştırmanın verileridir. Bunlara işlenmemiş (ham) veriler de denir.
Araştırmamızda kullanılan veriler, tarafımızdan hazırlanmış olan ve uzman
görüşlerine

de

başvurulmuş

olan

anket

formlarıyla

elde

edilmiştir.

Bu

araştırmamızda, iki tip anket formu geliştirilmiştir.(anket formları için bkz.Ek 1)
Bunlardan birincisi Konya Merkez (Meram, Selçuklu, Karatay) ilçelerindeki değişik
ilköğretim okullarında görev yapmakta olan sosyal bilgiler öğretmenlerine uygulanan
anket formudur. Bu formda toplam 32 soru bulunmaktadır. Anket formları,
öğretmenlere çalıştıkları okullarda bizzat tarafımızdan verilmiş ve bir süre sonra
toplanmıştır. (izin belgeleri için bkz. Ek 2)
Diğer bir anket tipi ise, Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapmakta olan
İlköğretim müfettişlerine uygulanan anket formudur. Bu formda toplam 36 soru
bulunmaktadır. Anket formları, müfettişlere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde teslim
edilmiş ve bir süre sonra toplanmıştır. Dağıtılan bu anket formlarının hepsi
toplandıktan sonra değerlendirmeye alınmıştır.
2.4. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
Araştırmanın genel amacı çerçevesinde hazırlanan Anket formlarının
uygulanmasıyla toplanan veriler, frekans dağılımları dikkate alınmak suretiyle,
bilgisayara kaydedilmiş ve istatistiki çözümler için SPSS (Statistical Packet for The
Social Science) 10° paket programından yararlanılmıştır.
2

Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara 1998, s. 34.
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BİRİNCİ BÖLÜM
A. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE GİRİŞ
I. SOSYAL BİLGİLERİN TANIMI VE ÖNEMİ
Sosyal Bilgiler kavramı, ilk kez 1916 ABD’de, Milli Eğitim Derneğinin Orta
Dereceli Okulu Teşkilatlandırma Komisyonu Sosyal Bilgiler Komitesi tarafından
kabul edilmiştir. Komite bu kavramı; “Mevzu doğrudan insan cemiyetinin teşkilatına
ve tekamülüne ve ictimaî birliklerin bir uzvu olması dolayısıyla insana dair bilgiler,
sosyal bilgilerdir” diye tanımlamıştır3.
İlk kez, Okul Programlarımıza 1968 yılında giren bu kavram, özellikle
İlköğretimle ilgili çeşitli kitaplar ve dergilerde kullanılmıştır. Fakat uzun zaman
Sosyal Bilgiler, okullarımız için bir ders ismi olmamıştır.Bir ara Tarih, Coğrafya ve
Yurttaşlık Bilgisi dersleri bir ders olarak görülmüşse de 1962 İlkokul Programı
Taslağı, bu üç dersi birleştirerek “Toplum ve Ülke İncelemeleri” adı altında
toplamıştır. 1968 yılına gelindiğinde bu üç dersin konuları mümkün olduğu kadar
birbirleriyle kaynaştırılarak üniteler meydana getirilmiş ve bu dersin adına “Sosyal
Bilgiler” denmiştir 4.
26.04.1985 tarihine gelindiğinde okullarımızda okutulan Sosyal Bilgiler dersi,
Talim ve Terbiye Kurulu’nun 64 sayılı kararı ile kaldırılmış ve yerine “ Millî Tarih, ”
“Millî Coğrafya” ve “Vatandaşlık Bilgileri” adı altında 3 ders konmuştur. 1997-1998
öğretim yılında tekrar ilköğretim okullarının 6. 7. sınıflarında Sosyal Bilgiler dersi
uygulamasına geçilmiştir 5.
Kısaca Sosyal Bilgiler kavramının ortaya çıkışını anlattıktan sonra, Sosyal
Bilgilerin tanımına gelelim. İlk zamanlarda bu kavramın ne manaya geldiği, zamanın
eğitimcileri arasında tartışma konusu olmuştur. Daha sonraki yapılan çalışmalar
neticesinde, Sosyal Bilgilerin tanımı ortaya konmuştur. Buna göre, Sosyal Bilgiler;
ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaşlar yetiştirmek amacıyla, Sosyal
Bilimler disiplinlerinden seçilmiş bilgilere dayalı olarak, öğrencilere toplumsal

Nevzat Köken, İlkokullarda Sosyal Bilgiler Öğretimi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
,Selçuk Ünv., Konya 1995, s. 2; Nuri Köstüklü, Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, Konya 2001, s.
9; Ersin Güngördü, İlk Öğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara 2001, s. 131.
4
E. Güngördü, a.g.e., s. 131-132.
5
E. Güngördü, a.g.e., s. 132.
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yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanı
olarak tanımlanabilir 6.
Bir başka tanıma göre, Sosyal Bilgiler, toplumsal gerçekle kanıtlamaya dayalı
bağ kurma süreci ve bunun sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak tanımlanabilir.
Toplumsal gerçek denildiğinde, toplumsal yaşamı düzenleyen her türlü etkinlik akla
gelebilir. Bir bakıma tüm sosyal bilimlerin, felsefe ve diğer etkinliklerin kesiştiği bir
alan olarak düşünülebilir 7.
Sosyal Bilgilerin önemine gelecek olursak,toplumsal kurumların ve ilişkilerin
basit olduğu toplumlarda birey, toplumsal davranışları yaşayarak, ailesinden ve
çevresinden öğrenebilir. Ancak toplumsal kurum ve ilişkilerinin geliştiği ve
çeşitlendiği günümüz toplumlarında, çocuğun bu davranışları ailesinden öğrenmesi
mümkün değildir. Günümüzde çocuğun toplumsallaşması işlevini artık eğitim
kurumları üstelenmiştir.
Eğitim kurumlarının en önemli işlevlerinden biri, çocuğu iyi bir vatandaş
olarak yetiştirmektir. Eğitim kurumları bu işlevi, çocuğun toplumsallaşmasını,
sağlayarak; toplumdaki rollerinin gerektirdiği davranışları, toplumun kendisine
sağladığı imkânları ve bunlardan yararlanma yollarını kazandırarak yerine getirir.
Eğitim kurumları bu işlevi yerine getirerek hem bireyin mutlu ve üretken olmasını
hem de toplumun sürekliliğini sağlar 8.
II. SOSYAL BİLİMLERİN TANIMI VE SOSYAL BİLGİLER İLE
İLİŞKİSİ
Günümüzde ve geçmişte toplumsal yaşam içinde insanın, insanla, çevresi ve
kurumlarla ilişkilerini inceleyen bir çok disiplin bulunmaktadır. Sosyal Bilimler,
bilimsel bir tutumla toplumların incelendiği disiplinlerdir; ilgilendiği esas konu,
gruplar içinde oluşan insan etkinliğidir; amaç, beşerî anlayışın gelişmesidir.
Sosyal Bilimler, insan tarafından üretilen gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ
kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak tanımlanabilir.
Sürekli bir değişim içinde olan, çeşitli karmaşık sorunlarla karşı karşıya bulunan

Münire Erden, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara, s. 8.
Veysel Sönmez, Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu, Ankara 1998, s. 3.
8
Münire Erden, a.g.e., s. 4.
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insanların ve toplumların yaşamında önemli bir yeri olan Sosyal Bilimler, değişim
bilimi olarak da tanımlanabilir 9.
Sosyal Bilimler, Fen, Matematik, Güzel Sanatlar, Felsefe disiplinlerinin
dışında yer alan, insan ve insanın oluşturduğu olguları konu alan disiplinlerdir. Bu
disiplinler; Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Antropoloji, Hukuk,
Eğitim, Psikoloji, şeklinde sıralanabilir.
Sosyal Bilimlerin, Sosyal Bilgilerle ilişkisine gelecek olursak; Sosyal Bilgiler
öğretiminde kapsam Sosyal Bilimler ile ilgili disiplinlerden seçilir. Bu nedenle,
Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler arasında yakın ilişki vardır. Sosyal Bilgilerin
temel kaynağı Sosyal Bilimlerdir. Bu nedenle çocuğun toplumsallaşması ve iyi bir
vatandaş olmasını; toplumsal olayları bir bütün olarak kavramasını sağlamak
amacıyla; ilköğretim okullarında Tarih, Coğrafya, Politika, Ekonomi, Hukuk,
Antropoloji gibi disiplinlerden seçilmiş, basitleştirilmiş ve düzenlenmiş konulardan
oluşan Sosyal Bilgiler dersine yer verilmiştir 10.
Sonuç olarak Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler arasında kesin bir çizgi
çizilememekteyse de,öğretim açısından birbirinden farklıdırlar. Adından da
anlaşılabileceği gibi biri bilim, diğeri bilgi alanındadır.
III. İLKÖĞRETİMDE SOSYAL BİLGİLERİN YERİ VE ÖNEMİ
İlköğretimde Sosyal Bilgiler dersinin konmasının çeşitli sebepleri vardır. Bu
sebepleri kısaca sıralamak gerekirse; 11
1. Öncelikle ilköğretim kademesindeki öğrenciler, 7-15 yaş arasında olup,
bu yaştaki çocuklar için bilimsel sınıflama hiçbir anlam taşımaz.
2. İlköğretim okulları, bir alanda uzman yetiştiren kurumlar değildir. Bu
sebeple adı geçen konuları ayrı ayrı okutup ayrıntıya inmeye gerek yoktur.
3. İlköğretim okullarının amacı yalnız, daha sonraki okullara öğrenci
yetiştirmek değildir. Bunların bir amacı da öğrencileri, yaşam için hazırlamaktır. Bu
nedenle; bu derslerin ayrı ayrı okutulması yerine, çocuğun sosyal ve fiziki çevresini

9
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inceleterek, onun yaşama yollarını öğrenmesini sağlamak daha yararlı olacaktır.
Bunu da en iyi şekilde Sosyal Bilgiler dersinde yapmak mümkündür.
4. Öğrenciyi, bir problemi çözmede çeşitli çözüm yollarına ve araştırmaya
sevk etmektedir.
5. Fusionistler, çocuğun bir objeyi bir bütün olarak gördüğü gerçeğinden
hareketle, öğretimin ilk yıllarında, çok sayıda ders yerine, gruplanmış derslerin
getirilmesi gerektiğinden dolayı Sosyal Bilgiler önemlidir.
6. Sosyal ve tarihsel olaylar, bunlara sahne olan doğa ile birlikte
değerlendirilmelidir. Bu da, Sosyal Bilgilerin en kuvvetli gerçeklerinden biridir.
Bu sebeplerden dolayı bireyin iyi bir vatandaş olarak sosyal, kültürel,
psikolojik ve iktisadî açıdan mutlu ve üretken olmasını sağlamak ve toplumun
sürekliliğini sağlamak için Sosyal Bilgiler dersi, ilköğretim okullarında önemli bir
derstir.
Ülkemizde tüm bu bilgi ve becerilerin önemli bir kısmı, ilköğretim
kurumlarında, Sosyal Bilgiler dersi yoluyla kazandırılmaya çalışılır. Bu aşamada
Sosyal Bilgiler öğretiminin önemli olmasını sağlayan ve ona rehberlik eden üç
yaklaşım vardır. Bunlar; 12
1. Vatandaşlık bilgisini aktarma olarak Sosyal Bilgiler : Sosyal Bilgiler
öğretimi ile ilgili en eski yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, sosyal bilgilerin temel amacı
öğrencilere kültürel mirası aktararak, onların iyi bir vatandaş olmalarını sağlamaktır.
Kültürel miras aktarılırken öğrencilere geçmişteki bilgiler ve olgular; temel
toplumsal kurumlar, değerler, inançlar kazandırılmaya çalışılır.
2. Sosyal Bilimler olarak Sosyal Bilgiler: Bu yaklaşıma göre iyi vatandaş
yetiştirmek için öğrencilere, sosyal bilimlerle ilgili disiplinlerdeki bilgi, beceri ve
değerler kazandırılmalıdır. Bu yaklaşım, genellikle konu alanı merkezli programlarda
kullanılır.
3. Yansıtıcı inceleme alanı olarak sosyal bilgiler: Bu yaklaşıma göre,
sosyal bilgiler öğretiminin amacı, öğrencilerin bireysel ve toplumsal problemleri
tanımlama, analiz etme ve karar verme süreçlerini geliştirmektir. Yansıtıcı inceleme,
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öğrencilerin bu becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bu yaklaşımda sosyal
bilgilerin belli bir kapsamı yoktur. Çağdaş sorunlar çalışmanın temelini oluşturur.
4.Sosyal Bilgiler öğretiminde, toplumun temel kültürel mirası, Sosyal
Bilimlerle ilgili disiplinlerden yararlanılarak, öğrencilere aktarılmaya çalışılmakta,
düşünme ve karar verme becerileri geliştirilmektedir.
IV. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN GENEL AMAÇLARI
Amaç, öğretimi oluşturan temel öğelerden biridir. Öğretimde etkinliğin
mutlaka bir amacı vardır. Öğretimin amacı bilgi, beceri ve değerlerden, en gerekli
olanları öğrencilere kazandırmaktır. Bir başka deyişle, modern öğretimin temel
amacı, öğrencilere neyi, nereden ve nasıl öğrenebileceklerini öğretmektir. Yani
öğrencilere öğrenme yollarını, araştırma ya da incelemesini öğretmektir 13.
İlköğretim programında Sosyal Bilgiler dersinin amaçları vatandaşlık
görevleri ve sorumlulukları; toplumda insanların birbirleriyle olan ilişkileri; çevreyi,
yurdu ve dünyayı tanıma yeteneklerini geliştirme; ekonomik yaşam fikrini ve
yeteneklerini geliştirme amacı olmak üzere dört başlık altında toplanır. Bunlar; 14
A. Vatandaşlık Görevleri ve Sorumlulukları Yönünden;
1- Ailesine, milletine, vatanına, Atatürk inkılâp ve ilkelerini bağlı, çalışkan,
araştırıcı, özverili, erdemli, girişimci, iyi insan, iyi vatandaş olarak yetişirler.
2- Türk milletinin dünya tarihindeki önemini, milletler ailesi içindeki onurlu
geçmişini ve yerini, insanlığa hizmetleri kavrayarak büyük bir milletin evlatları
olduklarını anlar, milletin geleceğine olan güvenlerini artırır ve Türk milletinin
ülküsünü gerçekleştirmek için her fedakarlığı göze alabilecek bir karakter kazanırlar.
3- Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu bilir; Cumhuriyet rejiminin özelliklerini ve
önemini kavrarlar.
4- Topluluk halinde yaşamanın bir zaruret olduğunu, millet kavramını ve
Türk milletinin karakterini kavrar; Türk milletine, Türk bayrağına, Türk askerine ve
ordusuna sevgi, saygı ve güven duygularını kuvvetlendirirler.

13
14

İ.zzettin Alıcıgüzel, İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim, İstanbul 1979, s. 16.
M. E. B. İlk öğretim Okulu Ders Programları, İstanbul 2000, s. 11 , 12.
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5- Türk milletinin zeka ve kabiliyetini, çalışkanlığını ilim ve sanat
severliğini, estetik zevkini, insanlık duygusunu benimseyerek bu üstün özellikleri
davranış haline getirirler.
6- Millet ve yurt işlerini her şeyin üstünde tutarak milleti ve yurdu için canla
başla hizmet etmeyi alışkanlık ve ilke haline getirirler.
7- Tarihte milletimize ve insanlığa hizmet etmiş olan Türk büyüklerini tanır;
tarihi olaylara yön veren kişileri yerinde ve zamanında gösterdikleri ileri görüşlülük,
yüksek kavrayış, cesaret, fedakarlık ve kahramanlıklarının tarihin akşını nasıl
etkilediğini kavrarlar.
8- Toplumu yönlendiren Mustafa Kemal Atatürk ve diğer Türk büyüklerinin
sadece millî değil, evrensel yönlerini de kavrayarak ve takdir ederek; milletimize de
düşen insanlık görevleri bulunduğunu görür,insanlığa sevgi, saygı ve hizmet verme
bilincine varırlar.
9- Türk İnkılâbının anlamını, ayrı ayrı yönlerden önemini, Türkiye’nin refah
ve mutluluğuna yaptığı ve ülkenin geleceğine yapacağı etkiyi kavrar; Türk
İnkılabının değerlerine bağlı ve bunları her zaman korumaya hazır, fedakar birer
Türk evladı olarak yetişirler.
10- Bugünkü uygarlığın uzun bir geçmişin eseri olduğunu kavrar;

bu

uygarlıkta Türk milletinin hizmetini ve payını anlayarak Atatürk’ün direktifleri
uyarınca “millî kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma” yolunda
her fedakarlığı göze alabilme bilinci kazanırlar.
11- Bugünü daha iyi değerlendirebilmeleri için geçmiş çağlardaki sosyal,
ekonomik ve siyasi olayların neden ve sonuçlarını günümüzle kıyaslama yaparak
düşünme, araştırma ve akıl yürütme yeteneğini geliştirirler.
12- Her yerde görev ve sorumluluk alabilecek hale gelir, aile bütünlüğüne
bağlılık kazanır, ailenin refah ve mutluluğu için sorumluluk ve görev duygularını
geliştirirler.
13- Kanun kavramını benimser; kanunlara ve devlet otoritesine uyma
duygusunu ve alışkanlığını kazanırlar.
14- Çevresindeki eski, yeni sanat ve kültür eserlerini, müze ve anıtlar gibi
milli değerlerimizi tanır;onları korumak gerektiğini öğrenirler.
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B. Toplumda İnsanların Birbirleriyle Olan İlişkileri Yönünden;
1- İnsanların birbirlerine muhtaç olduklarını anlarlar; grup faaliyetlerine
katılmanın, başkalarına yardım etmenin önemini takdir eder ve bunu uygulayabilir
hale gelirler.
2- İnsanların karşılıklı hak ve sorumluluklar taşıdıklarını ve birbirlerinin
görüş ve inanışlarını, saygı ve hoşgörü ile karşılamaları gerektiğini benimserler.
3- Beraber çalışma, sorumluluk alma yardımlaşma ve karar verme
kurallarını uygulamayı öğrenirler.
4- Bütün çalışmalarını demokratik yaşayışın kurallarına göre düzenlemeyi
öğrenirler.
5- Aile, okul ve toplum hayatının dayandığı temel ilkeleri ve topluluk
halinde yaşamanın zorluğunu kavrarlar.
6- Trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirirler.

C. Çevreyi, Yurdu Ve Dünyayı Tanıma Yetenekleri Yönünden;
1- Yurdumuzun, dünya üzerindeki yerinin önemini kavrar, ülkemizin
kalkınmasında severek sorumluluk alma duygularını geliştirirler.
2- Türkiye’nin yakın ve uzak komşu ülkeler ve diğer dünya ülkeleriyle olan
ilişkileri hakkında genel bilgi kazanırlar.
3- Türklerin yaşadığı diğer ülke ve bölgelerin coğrafi özelliklerini öğrenirler,
Türklerin geniş bir alanda yaşayan büyük bir millet olduğunu kavrarlar.
4- İnsanların birbiriyle ve coğrafi çevreleri ile karşılıklı etkilerini, insan
topluluklarının yaşama şekillerini ve geçinme yollarını inceler; yurdun ekonomik
kalkınmasında bilgili ve etkili birer vatandaş olarak yetişirler.
5- Plân, kroki,harita ve grafik bilgileri kazanarak ondan yararlanabilir hale
gelirler.
6- Çevreyi korumanın günümüz ve gelecek yıllar için önemini kavrarlar.
7- Yaşanabilir bir çevrenin temel insan hakkı olduğunu kavrarlar.
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D. Ekonomik Yaşama Fikrini ve Yeteneklerini Geliştirmek Yönünden;
1- Yakın çevrenin ekonomik değerleriyle milli kaynaklarımızı tanır ve
bunları korumanın bir ödev olduğunu kavrarlar.
2- Kendi eşyasını, okulunu, okul eşya ve araçlarını dikkatli kullanma ve
koruma alışkanlığını kazanırlar.
3- Tutumlu olma ve planlı çalışma alışkanlığını elde ederler.
4- Üretim, tüketim ve dağıtımla ilgili temel bilgileri öğrenirler.
5- İnsan topluluklarının yaşama şekillerini ve geçinme yollarını inceler ve
bunlar arasındaki ekonomik ilişkileri öğrenirler.
6- Turizmin anlamını, özellikle yurdumuz için önemini kavrarlar.
7- Nüfus artış hızının eğitime ve ekonomiye olan etkisini kavrarlar.
V. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE GENEL İLKELER
Günümüzde Sosyal Bilgiler öğretiminin hangi ilke veya ilkeler ile
gerçekleştirileceği tartışma konusudur. Bunların genel olarak ifade edildiği ve
savunulduğu kuramlar, davranışçı ve bilişsel kuramlardır. Davranışçıların öne
sürdüğü tez, öğrenmenin, öğretmenin kontrolünde ve hakimiyetinde yani öğretmen
merkezli olmasını savunurken; Bilişsel kuramlar, buna karşı çıkmakta, pasif alıcı
olmak yerine, öğrenmenin, insanları araştırmaya, soru çözmeye ve deney yapmaya
iten aktif bir süreçte gerçekleşmesini savundurlar 15.
Bu iki anlayış arasındaki temel farklar şunlardır;
1-Alıcı öğrenme, öğrenilen içeriği vurgular, keşfederek öğrenmede konunun
öğrenilme şekline, sürecine önem verilir.
2-Alıcı öğrenme, uzun bir kanunun öğrenilmesinde etkilidir; aynı miktarda
bilgiyi öğrenme, keşfederek öğrenme yoluyla daha uzun zaman alır, ama daha
kalıcıdır.
Davranışçı ve bilişsel kuramların öğrenmeyle ilgili belli başlı ilkeleri
aşağıdaki gibi sıralanabilir 16.
1-Öğrenciler öğrenme sürecine etkin olarak katılarak öğrenirler.
15
16

N. Köstüklü, a.g.e., s. 34; M. Erden, a.g.e., s. 76.
M. Erden, a.g.e., s. 76.
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2-Bireyin öğrenme işine etkin olarak katılması, öğrenme işinde kararlılık ve
süreklilik göstermesi için güdülenmesi gerekir.
3-Öğrenmede bireysel farklılıklar vardır. Her öğrencinin öğrenme tarzı,
öğrenme hızı, öğrenme için gerekli giriş davranışları ve duyuşsal giriş özellikleri
farklıdır.
4-Çocuğun gelişim özellikleri özellikle ilkokul çağında önemli rol oynar.
Öğretim ve etkinliklerinin çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak düzenlemesi
gerekir.
5-Öğrencilerin doğru davranışları pekiştirilmelidir.
6-Öğrenciler yaptıkları davranışın doğruluğu hakkında bilgi almak ister. Bu
nedenle öğrencilere gösterdikleri davranışın doğruluğu hakkında bilgi verilmeli,
yanlış davranışları düzeltilmelidir.
7-Öğrenmede tekrar önemli bir rol oynar. Tekrar bilgilerin hatırlanmasını
kolaylaştırır.
etkinlikleri

8-Öğretim

düzenlenirken

yakın

toplumsal

çevreden

yararlanılması gerekir.
9-Çocuklar pek çok sosyal davranışı model olarak öğrenir. Bu nedenle
öğretmenlerin öğrencileri için iyi bir model olması gerekir.
Sonuç olarak Sosyal Bilgiler öğretiminde, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini
açıklayan öğrenme kuramları öğretimin nasıl olması gerektiği hakkında eğitimcilere
önemli

ipuçları

vermektedir.

Eğitim

psikologları,

öğrenme

kuramlarından

yararlanılarak öğretim sürecinde öğrencilerin başarısını arttıracak pek çok ilgi
geliştirmişlerdir. İlköğretim Sosyal Bilgiler öğretiminin genel ilkelerini; etkin
katılım, güdü, bireysel ayrılıklar, gelişim özellikleri pekiştirme, dönüt-düzeltme,
tekrar, yakın çevreden yararlanma, ve model almak şeklinde sıralayabiliriz.
B.

SOSYAL

BİLGİLER

ÖĞRETİM

STRATEJİ,

METOT

VE

ETKİNLİKLERİ
I. Strateji, Metot, Öğrenme ve Öğretim Kavramları
Öğretimde strateji, metot ve teknik kavramları çok fazla karıştırılan temel
kavramlardır. Bu amaçla bu kavramlara açıklık getirmek faydalı olacaktır.
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Strateji, bir hedef yönünde plânlar geliştirme ve uygulama strateji kavramının
taşıdığı anlamdır. Clark ve Starr’a göre öğretim, strateji (yaklaşım) dersin öğretim
etkinliklerinin belirlenmesinden değerlendirilmesine kadar öğretim sürecine yön
veren, dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan ve metodun belirlenmesine yön veren
genel bir yaklaşımdır 17. Öğrenme stratejileri ise, öğrencilerin öğrenme görevlerini
planlarken, gerçekleştirirken, sonuçları ve performansı değerlendirirken, nasıl
düşüneceğini ve hareket edeceğini içermektedir.
Metodun sözlük anlamı, bir amaca ulaşmak için tutulan düzenli yol demektir.
Buna göre bir işte başarılı olmak ya da bir amaca ulaşmak için çalışmaların belirli
metotlara uygun biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, metotsuz
yapılan bir çalışma, asıl amacından uzaklaşır, zaman ve emek harcanır, sonuca
ulaşılamaz 18.
Öğretim metot ve teknikleri terimlerinin bazen birbirlerinin yerine, bazen de
aynı şeyi ifade etmek için kullanıldığı olmaktadır. Bu durum iki terimin anlamlarının
birbirine çok yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Metot, bir konuyu öğrenmek ya
da öğretmek için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol; teknik ise bir öğretim
tekniği için başvurulması gereken beceri, işlem ya da yol olarak tanımlanmaktadır 19.
Örneğin, soru-cevap, bir metot ise, soruların öğretmen tarafından mı yoksa
öğrenciler tarafından mı sorulacağı tekniktir. Yani bir öğretme yöntemini
uygulamaya koyma biçimini ifade etmektedir.
Şimdi öğretme, öğretim ve öğrenme kavramlarının tanımlarını yapalım.
Öğretme; eğitimciler, davranış değişmesinin ancak öğrenme yaşantıları sonucu
gerçekleşebileceğini savunmakta ve öğretmeyi herhangi bir öğrenmeyi klavuzlama
sağlama

faaliyeti

olarak

tanımlamaktadırlar.

Buna

göre

öğretme,

bireyin

davranışında değişiklik meydana getirmek için, yani öğrenmeyi gerçekleştirmek için

17
Cevat Alkan, Eğitim Ortamları, Ankara 1979, s. 8; S. Savaş Büyükkaragöz, Program Geliştirme,
Konya 1995, s. 81; Ayhan Aydın, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, İstanbul 2000, s.248.
18
S. S. Büyükkaragöz, a.g.e., s. 81; V. Sönmez, a.g.e., s. 1; H.Ahmet Aytuna, Orta Dereceli
Okullarda Öğretmenlik ve Problemleri, İstanbul 1974, s. 341.
19
Yüksel Özden, Öğrenme ve Öğretme, Ankara 1999, s. 153.
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yapılan faaliyetlerin tümüdür. Öğretme faaliyetinin kabulü için öğrenmenin
gerçekleşmesi gerekir 20.
Öğretim;

öğretme

faaliyetlerinin

önceden

hazırlanmış

bir

program

çerçevesinde amaçlı, plânlı, düzenli ve kontrollü olarak yapıldığı yerler okullardır.
Okullarda yapılan öğretme faaliyetleri ise, öğretim olarak adlandırılmaktadır. Başka
bir deyişle, öğretim okullarda gerçekleştirilen öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin
bileşkesidir 21.
Öğrenme: Bireyin olgunlaşma düzeyine göre, yaşantıları aracılığıyla ya da
çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanma ya da eski davranışlarını
değiştirme sürecidir. Genel anlamda öğrenme, çevresiyle etkileşimi sonucu kişide
oluşan düşünce, duyuş ve davranış değişikliğidir 22.
II. ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
1. Sunuş Yoluyla Öğretim (Expository Teaching)
Bu yaklaşımda işlenen derste bilgiyi sağlayıp düzenleyen, genellemeleri ve
kavramları sunan bunları açıklamaya yarayan örnekler seçip öğrencinin hizmetine
sunan

asıl

faktör

öğretmendir.

Burada

gerek

bilgi

gerekse

yöntemlerin

düzenlenebilmesi açısından merkezde olan öğretmendir. Anlamlı öğrenmenin
düzenlenebilmesi için şu iki hususun yerine getirilmesi gerekir 23:
-

Öğrenilebilecek bilgiler kendi içinde bütünlük ve anlam taşımalıdır.

-

Anlamlı öğrenme için öğrencide olumlu yönde bir hazırlığın olması

gerekir.
Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin uygulanmasında izlenen aşamalar:
-

İlgili kavram, olgu, ilke ve genellemelerin öğretmen tarafından

açıklanması
-

İlgili kavram, ilke, genelleme ve olgularla diğer kavram, ilke ve

olguların ilişkilerinin kurulması
Nurettin Fidan, Münire Erden, Eğitime Giriş, Ankara 1993, s. 178; S. Savaş Büyükkaragöz, Cuma
Çivi, Genel Öğretim Metotları, İstanbul 1999, s. 23.
21
S. S. Büyükkaragöz, C. Çivi, a.g.e., s. 23; H.A. Aytuna, a.g.e. , s.317.
22
Y. Özden, a.g.e. s. 21;Nurettin Fidan, Münire Erden, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara s. 173; H.A.
Aytuna, a.g.e. , s.319-320.
23
S. S. Büyükkaragöz, C. Çivi, a.g.e., s. 62; A.Aydın. a.g.e., s. 287-288.
20
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-

Olumlu ve olumsuz örneklerle bunların açıklığa kavuşturulması

-

Verilen örneklerin öğrenciler tarafından sınıflandırılmasının sağlanması

-

Öğrencilerin örnek vermelerinin sağlanması

Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde daha çok düz anlatım, soru-cevap ve
takrir (öğretmen konuşmaları) metotları kullanılabilir.
2. Keşfetme (Buluş) Yoluyla Öğretim (Discovery Teaching)
Bu yaklaşım belli bir problem ve konu alanıyla ilgili verileri toplayıp analiz
ederek bütüne ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayanan güdüleyici bir öğretim
stratejisidir.
Jerome Bruner tarafından geliştirilen bu kuramın dört ana ilkesi vardır.
Bunlar motivasyon, yapı, sıra ve pekiştirmedir. Tümevarım akıl yürütme yoluyla
öğrenmeyi sağlayan bu yaklaşımda esas örneklerden kuramlara ve genellemelere
ulaşma süreci kullanılır. Sonuçta kural ya da bilgi yapısını keşfeden öğrencidir.
Uygulama esnasında aşağıdaki ilkeler oldukça önem taşır: 24
-

Öğretmen yetenekli ve esnek olmalıdır.

-

Aynı zamanda da konuyu çok iyi bilmelidir.

-

Öğretmen sabırlı olmalıdır.

-

Öğrencilerin sürekli desteklenmesi gerekir. (Yardım ve Rehberlik)

-

Öğretmenin vereceği destek çocuğa ve öğrenciye güven verir.

-

Öğrenci amacı bilmeli ve çözüm yöntemlerinin amaca uygun olup

olmadığını bilmelidir.
Keşfetme yoluyla öğretme adımları 25
-

Öğretmen, örneği sunar.

-

Öğrenci, örneği tanımlar.

-

Öğretmen, ek örnekler sunar.

-

Öğrenci, yeni örnekleri tanımlar, birinci örnekle bağ kurar.

Hasan Yılmaz, A. Murat Sünbül, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Konya 2000, s. 95-96;
A.Aydın, a.g.e., s284-285.
25
Mürüvvet Bilen, Plandan Uygulamaya Öğretim, Ankara 1993, s. 30.
24

15

-

Öğretmen, ek örnekleri ve ek olmayan durumları sunması.

-

Öğrenci, örnekleri karşılaştırır ve duruma ters düşen örnekleri belirler.

-

Öğretmenin, öğrencilerin teşhis ettiği özellikleri, ilişkileri ya da ilkeleri

vurgulaması.
-

Öğrenci, tanımlar yapar, ilişkileri ve özellikleri ifade eder.

-

Öğretmen, öğrenciden ek örnekler bulmasını ister.

Bu yaklaşımda soru-cevap, tartışma gösterip yaptırma, örnek olay, grupla
çalışma, çember tartışma, küçük grup tartışması gibi metotlar kullanılabilir.
3. Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Stratejisi (Inquiry Teaching)
Bu strateji yoluyla öğretme, faaliyetleri öğrencilerin etkinliklerine dayalı
konulardaki problemlerin çözümü için uygulanan bir nevi problem çözme
yaklaşımıdır. John Dewey’in sistemleştirdiği bu yaklaşımda öğrenci problemi
tanımlar ve problemin çözümü için hipotezler kurar, hipotezlerin sınanması için
veriler toplar, topladığı verileri değerlendirerek sonuca ulaşır 26.
Araştırma-inceleme yoluyla öğretim; bilimsel yöntemleri günlük ders
oturumu gibi küçük zaman dilimlerine sıkıştıran alıştırmalar vasıtasıyla öğrencileri
doğrudan bilimsel süreçlerin içerisine katan bir yaklaşımdır. Bu strateji bilimi
anlaşılmasına yaratıcı düşüncenin kullanılmasına, bilgiyi inceleme, analiz etme ve
üretme becerilerini geliştirdiğini ifade etmiştir. Özellikle kurumsal bilgilerde
bekleme öğrenme performansına gösteremeyen öğrenciler bu stratejiyle oldukça
başarılı olmaktadır.
Bu strateji en uygun olan metot problem çözmedir. Bu stratejide problemi
çözebilmek ve sonuca ulaşabilmek için şu temel basamaklar izlenir 27.

26
27

-

Problemi hissedebilme ve onunla yüzleşme

-

Problem durumunu tanımlama ve netleştirme

-

Problemle ilgili bir araya getirerek hipotezler kurma

-

Problemin çözümü için yöntem geliştirme ve veriler kanıtlar toplama

-

Veri ve kanıtları analiz ederek hipotezleri test etme ve sonuç

S. S. Büyükkaragöz, a.g.e., s. 85.
H. Yılmaz, A. Murat Sünbül, a.g.e., s. 100.
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Bu yaklaşım: Uygulama, analiz,sentez ve değerlendirme gibi en yüksek
bilişsel davranışların kazandırılmasında etkili olmaktır. Araştırma-inceleme yoluyla
öğretme, problem çözme, örnek olay ve laboratuar metotlarının etkili bir şekilde
uygulanacağı bir yaklaşımdır.
4. Tam Öğrenme Stratejisi (Mastery Learning)
Tam öğrenme stratejisi, öğretme-öğrenme sürecinde rol oynayan öğeleri,
öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşmasına sağlayacak şekilde sistemli
olarak bir araya getirmiştir. Tam öğrenme adı verilen bu model, hemen hemen tüm
öğrencilerin, okulların öğretme amacını güttüğü yeni davranışları öğrenebilecekleri
görüşünü temel alır 28.
Öğrenmeyi belirleyen değiştirilebilir değişkenleri etkileyerek öğrenmedeki
bireysel farklılıkları en aza indirmeye hatta yok etmeye çalışan “tam öğrenme”
yönteminin başarısında rol oynayan üç önemli etken şunlardır 29:
-

Kazandırılacak hedef davranışların öğrenilebilmesi için gerekli ön koşul

öğrenmelerin önceden gerçekleşmiş olma derecesi,
-

Öğrencinin kendini öğrenmeye verme, öğrenme sürecine katılma

-

Uygulamadaki

derecesi,
görünümü

ile

öğretimin

öğrencinin

ihtiyaçlarına

uygunluk derecesidir.

Şekil 1- Tam öğrenme modelinin başarısı bir ölçüde bu faktörlerin yerine
getirilmesine bağlıdır.
Bu yaklaşımın ana değişkenleri:
28
29

H. Yılmaz, A. Murat Sünbül, a.g.e., s. 104.
S. Savaş Büyükkaragöz, C. Çivi a.g.e., s. 64.
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a) Giriş Davranışları
Öğrencilerin nitelikleri olarak ele alınan giriş davranışları
1-Bilişsel giriş davranışlarını,
2-Duyuşsal giriş özelliklerini, kapsar.
1- Bilişsel Giriş Davranışları
Okuduğunu anlama ve dil kullanma gücü gibi, bütün öğrenmelerde gerekli
olan genel bilişsel giriş davranışları ve belli bir öğrenme ünitesindeki yeni
davranışların öğrenilmesini kolaylaştıran ya da mümkün kılan ön öğrenmelerini
kapsamaktadır 30.
2- Duyuşsal Giriş Özellikleri
Duyuşsal giriş özellikleri, öğrencinin öğrenme ünitesine karşı ilgisi, tutumu
ve akademik benlik kavramını içermektedir. Duyuşsal giriş özellikleri arasında,
başarıyı belirlemede en yüksek etkiye sahip olan akademik benlik kavramı,
öğrencinin öğrenme özgeçmişine dayalı olarak hedeflerle tutarlı, öğrenme düzeyine
ulaşıp ulaşmayacağına ilişkin kendini algılayış tarzıdır 31.
b) Öğretim Hizmetinin Niteliği
Öğretim sürecinde gerçekleştirilen her türlü etkinlik, bu kapsam altındadır.
Eğitimin niteliğinin en önemli göstergesi dersin öğrencilere anlamlı gelmesidir.
Dersin anlamlı hale getirilmesi, öğretmenin ders materyallerini düzenli olarak
vermesini organize etmesini gerektirir. Öğretim hizmetinin niteliği, her öğrenciye en
uygun

öğrenme

birimlerinin

seçiminin

düzenlenmesi,

açıklanması

olarak,

tanımlanabilir 32.
Öğretim hizmetinin niteliğini büyük ölçüde dört öğe belirlemektedir. Bunlar;
ipuçları, öğrenci katılımı, pekiştirme ve geri bildirim (dönüt) ve düzeltmedir 33.
İpuçları, öğrenme sürecinde öğrenciye neyi öğrenebileceğini, bunları
öğrenirken ne yapacağını anlatmak için kullanılan faaliyetlerin tümü olarak
tanımlanabilir.
S. Savaş Büyükkaragöz, C. Çivi, a.g.e., s. 65.
S. Savaş Büyükkaragöz, C. Çivi a.g.e., s. 66.
32
H. Yılmaz, A. Murat Sünbül, a.g.e., s. 106.
33
S. S. Büyükkaragöz, a.g.e., s. 87.
30
31
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Öğrenci katılımı, öğrencinin istenilen davranışı kazanması için kendisine
sağlanan ip uçları ile belli bir düzeyde, açık ya da kapalı bir şekilde etkileşmesi ve bu
çabayı, davranışı kazanıncaya kadar devam ettirmesidir.
Pekiştirme, davranışın tekrar edilme sıklığını arttırma işidir. Olumlu ya da
olumsuz olarak pekiştirme yapılabilir.
Geri bildirim ve düzeltme, öğrenciye kendi öğrenmesiyle ilgili sonuçları,
geldiği

düzeyleri

bildirme

işidir.

Düzeltme

ise,

ulaşılamayan

hedeflerin,

gerçekleşmeyen veya olumsuz olarak ortaya çıkan durumların gerek öğretmen ve
gerekse öğrencinin kendi etkinliği içerisinde düzeltilmesidir.
c) Öğrenme Ürünleri
Tam öğrenme modelinin bağımlı değişkeni olan öğrenme ürünleri,
öğrencinin, bilişsel başarısı, öğrenme düzeyi, öğrenme hızı, duyuşsal özellikleri ve
becerileridir.Bu stratejiyle öğrenme hızında artış olmakta ve ayrıca öğrenci daha
başarılı olacağından öğrenme ünitesine, derse, okula karşı ilgi, olumlu tutum ve
akademik benlik kavramları gelişmektedir 34.
III. ÖĞRETİM SİSTEMLERİ
1. Decroly Sistemi (İlgi Merkezleri Sistemi)
Belçikalı doktor Ovide Decroly tarafından geliştirilmiştir. Bu sisteme göre,
öğretimde yapay dersler kaldırılmalı, çocuklar tabiatın içinde yaşayarak, gözleyerek,
yaparak öğrenmelidir. Sistemin bir ders programı yoktur; Çocukların ilgisine göre bir
takım konular seçilir. Bu sistemde sınav ve not yoktur adeta kendi ders kitabını kendi
yazar 35.
2- Gagne’nin Öğretim Sistemi
Gagne, öğretme ve öğretim kavramlarını birbirinden farklı olarak kullanır.
Her iki süreçte de, insanların öğrenmesine yol göstermek ve yardım etmek amaçlanır.
Öğretme,

öğrencide

öğrenmenin

başlaması,

sürdürülmesi

ve

sonuçlandırılmasını sağlayan ve birbirini izleyen dış olaylar dizisidir. Bu öğretme

34
35

H. Yılmaz, A. Murat Sünbül, a.g.e., s. 107.
İ. Halis, a.g.e., s. 118; H.A. Aytuna, a.g.e. , s.398.
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yaklaşımının uygulanabilmesi için öğretme sürecinde yer alması gerekli muhtemel
olaylar ve öğrenme süreçleriyle ilişkisi aşağıda sıralanmaktadır 36.
Şema 1- Öğrenme ve Öğretme Olayları
I

II

Öğretme Olayları

Öğrenme Olayları

Dikkati Sağlama

Sinir titreşimlerinin akımlarının alınması

Öğrenciyi dersin amaçlarından

Yönetici-kontrol mekanizmasının harekete

haberdar etme

geçmesi

Daha önceki öğrenmelerin

Daha önce öğrenilmiş bilgileri uzun süreli

hatırlanmasını sağlama

bellekten kısa süreli belleğe geri getirme

Öğrenciye uyarıcı materyallerin

Seçici algı için önemli noktaların

uyarıcı durumunun sunulması

görülmesi

Öğrenmeyi kılavuzlama

Bilgiye anlam verme ve (soyutlama)

(yardım ve rehberlik yapma)

kodlama sürecinin çalışması

Davranışı ortaya çıkarma

Davranış oluşturucuların harekete geçmesi

Geri bildirim (dönüt) verme

Pekiştirmeyi oluşturma

Davranışları değerlendirme

Geri getirme mekanizmasını harekete
geçirme ve pekiştirmeyi mümkün kılma

Kalıcılığı ve tranferi sağlama

Geri getirme mekanizması için ipuçları
Ve stratejiler sağlama ve harekete geçirme

3- Dalton Planı
Amerikalı Helen Parkhurst tarafından, Dalton kasabası orta dereceli okulunda
uygulandığı için bu adı almıştır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre, okulun
öğretim ortamları (sınıflar) her ders için müstakil olarak düzenlenmiş ve oraya, o
ders ile ilgili kitap ve diğer malzemeler konmuştur. Her dersin 10 ay boyunca

36

Nurettin Fidan, Eğitim Psikolojisi Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara 1985, s. 85.
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öğretilecek konuları önceden hazırdır ve öğrenci bu konuları alır, o dersin
laboratuarında kendi öğrenme hızı ile öğrenir 37.
Her laboratuarda, bir rehber öğretmen oturur ve yardım eder. Öğrenci, her
konuda baştan verilmiş sorulara göre bir çalışma planı hazırlar. Bir konu
öğrenilmeden diğerine geçilmez. Biten üniteden teste tabi tutulur. Evde çalışma
yapılmaz. Öğrencinin günlük çalışmaları hem öğrenci hem de öğretmen tarafından
izleme kartlarına işlenir. Bireysel çalışmaların yanı sıra, bu çalışmaların
değerlendirildiği günde bir saatlik toplu çalışmada yapılmaktadır.
4- Platoon Planı (Küme Modeli)
Amerika’nın Chicago kenti civarındaki Gory kasabasında uygulandığı için
“Gory Planı” denir. Okul, öğretim işini gerçekleştirmek için kurulmuş sınıf,
laboratuar, kütüphane, atölye, spor salonu gibi unsurlardan meydana gelen bir
organizasyondur. Derslerde uzman öğretmenler tarafından verilir. Ama öğretim bir
bütündür; dolayısıyla bütün okul faaliyetleri birbirleriyle uyumlu olmalı, birbirini
tamamlamalıdır. Çalışma saatleri içinde okulun bütün öğretim alanları çalışır
vaziyette olmalı, öğrenciler kümelere ayrılmalı, bir küme atölyede çalışırken diğer
küme spor salonunda, bir başkası laboratuarda çalışmalıdır 38.
Sadece öğrenciler değil, derslerde kümelere ayrılmıştır. Temel dersler (okuma
ve yazma, matematik, tarih, coğrafya), serbest faaliyetler (müzik, resim, edebiyat),
Sosyal Bilgiler(tarih, coğrafya, yurttaşlık, tabiat bilgisi), meslek faaliyetleri (aile
bilgisi, el işleri vs.) ve sağlık faaliyetleri (sağlık, benden eğitimi, yemek).
Bu sistemde çeşitli dersler birbirleriyle koordineli olarak işlenmekte ve
konuyu destekleyecek bilgiler verilmektedir. Bu planda öğrenciler bilgiyi, o işin
uzmanı öğretmenler ve bu bilgi sistemi için hazırlanmış özel ortamlarda alırlar.
Platoon planı, Avrupa’daki toplum öğretim sisteminin geliştirilmiş ve Amerika’ya
uyarlanmış şekli sayılabilir.
5- Winnetka Sistemi
Amerika’nın Winnetka kentinde M. C. W. Washburn tarafından geliştirilip
uygulandığı için bu adı almıştır. Sistemin özü, öğretimin mümkün olduğu kadar
İ. Halis, a.g.e., s. 118-119; Ferhan Oğuzkan, Orta Dereceli Okullarda Öğretim, Ankara 1985, s.
90.
38
İ. Halis, a.g.e., s. 119; H.A. Aytuna, a.g.e. , s.403.
37
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bireyselleştirilmesidir. Çünkü bilgi ve beceri kazanma iktar ve süresi çocuktan
çocuğa değişmektedir. Yeni okul düzeninde yıllık sınıflar sistemi kaldırılmış, her
öğrencinin öğretim amaçlarına ulaşma hızı onun yetenek ve bireysel çalışma hızına
kalmıştır. Öğretmen, çocukların çalışmalarını izlemekte, bir dosyada biriktirmekte ve
çocuğun amaca ulaşıp ulaşmadığı da bir test ile kontrol edilmektedir.
Öğretim programında bütün öğrencilere mecburi olarak öğretilecek okuma ve
yazma, tarih, coğrafya, matematik gibi konularla her öğrencinin yeteneğine göre
ilerleyeceği resim, müzik, beden eğitimi gibi dersler vardır. Öğretim tamamen
bireysel değildir. Çocuklar piyes, konferans, tartışma, ortak iş gibi birçok çalışmalar
da yaparlar; ancak bunlar bireysel çalışmalar gibi sıkı kontrol edilmez 39.
6. High / Scope Eğitim Sistemi
High/Scope eğitim sistemi, 1962 yılında ABD’de eğitimci David Weikart ve
meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde
uygulanmakta olan bir eğitimdir.
High/Scope eğitim sistemi, her çocuğu potansiyelinin en üst düzeyine
çıkartmayı amaçlar. Bu sistemin merkezinde bulunan planla- yap değerlendir süreci,
çocuklara önemli öğrenme tecrübeleri kazanmaları ve problem çözmeleri için çok
sayıda fırsat sağlayan, özgüvenlerini ve bağımsızlıklarını destekleyen, sorumluluk
alma ve zaman denetimi yeteneklerini geliştiren sıralı bir faaliyet dizisidir.
High/Scope eğitimi almış kişiler, gerek okul yılları boyunca, gerekse yetişkin
yaşamlarında sosyal ve akademik sahada başarılı sosyal, entellektüel ve fizikî
kapasitelerini kullanabilen, gerekli karar mekanizmalarına sahip bireyler olarak
yetiştikleri ortaya çıkmıştır 40.
7. Toplu Öğretim Sistemi
Toplu

öğretim

sistemi,

Almanya’da

gelişen

Gestalt

psikolojisinin

görüşlerinden etkilenmiştir. Toplu öğretim sisteminin temeli, derslerin belli
“üniteler” içinde birleştirilerek yapılmasıdır. Herhangi bir olay veya dönem ve nesne
hakkında ayrı ayrı derslerle öğrencilere verilecek bilgi ve beceriler, tek bir ünite

39
40

F. Oğuzkan, a.g.e., s. 92-94; İ. Halis a.g.e., s. 120.
İ. Halis, a.g.e., s. 122.
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içinde birleştirilir. Mesela 23 Nisan haftasında, beden eğitimi, resim, müzik gibi
dersler bir araya getirilebilir ve bu konun daha iyi anlaşılmasını sağlar.
Toplu öğretim sisteminin geniş anlamdaki uygulamaları Almanya ve
Avustralya’da yapılmıştır. Burada yapılan uygulamalarda ders saatleri ve ders adları
(Haftalık ders çizelgesi) tespit edilmemiştir. Öğretmen, ünite konusunun gerektirdiği
ve öğrencilerin dikkatlerinin dağılmadan alabildiği kadar ders yapar. Bir ders
oturumunda öğrencinin ilgisine ve konunun akışına göre anlatımdan resme, resimden
müziğe, müzikten matematiğe v.s. geçebilir.
Türkiye’de ilk olarak 1926 tarihli ilkokul programından itibaren ilköğretimin
ilk üç yılında öğretimin, toplu öğretim sistemine göre yapılması istenmektedir.
Burada ana ders “Hayat Bilgisi” dersi olmuş; okuma ve yazma, aritmetik, resim,
müzik, beden eğitimi dersleri Hayat Bilgisi dersinin o haftaki “ünite konusu”
etrafında yapılmıştır. Dar anlamdaki uygulaması ise, bizde Tarih, Coğrafya ve
Yurttaşlık Bilgisi”nin “Sosyal bilgiler”; fizik, kimya ve biyoloji konularının “Fen ve
Tabiat Bilgisi” adı altında toplanarak iç içe verilmesi tarzında yapılmasıdır 41.
IV.

SOSYAL

BİLGİLER

ÖĞRETİM

METOTLARI

VE

ETKİNLİKLER
1. Düz Anlatım (Takrir) Metodu
Anlatım, öğretmenden öğrencilere doğru bilgi akışını sağlayan bir öğretim
yöntemdir. Bu metodun uzun ve övgüye değer bir geçmişi vardır. Yanlış ve aşırı
kullanılması nedeniyle anlatma metodunu küçümsememek gerekir. Düz anlatım
yönteminde öğretmenden öğrencilere doğru tek yönlü iletişim söz konusudur. Bu
metotta esas olan öğretmenin anlatması, öğrencinin dinlemesidir 42.
Anlatım yöntemi, geçmişte ve günümüzde çok kullanılan öğretim
yöntemlerinin başında gelir. Bu yöntemin yanlış ve çok kullanılmasına yönelik bir
çok eleştiri bulunmakla birlikte halen güncelliğini korumaktadır. Bu metot, bugünde
umumiyetle sosyal bilimler alanında ağırlıklı olmak üzere, sözlü anlatım gerektiren
hemen hemen bütün eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır. İnsan bilgisi,
şimdiye kadar büyük ölçüde sözlü veya yazılı dil ile ifade edilip saklana gelmiştir.
İ. Halis, a.g.e., s. 116; H.A. Aytuna, a.g.e. , s.396-397.
N. Fidan, M. Erden, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara, s. 205; N. Köstüklü, a.g.e., s. 36; Leyla
Küçükahmet, Eğitim Programları ve Öğretim, Ankara 1997, s.64.
41
42
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Eğitim vasıtasıyla kısa zamanda organize bilgi sunulmak isteniyorsa, kullanılacak en
iyi metot budur.
Her derste az ya da çok anlatma metoduna başvurulmaktadır. Burada önemli
olan husus, tüm öğretim durumlarında sadece anlatım metodunun kullanılmamasıdır.
Konunun özelliğine göre yeri geldikçe başka metotlardan da yararlanılmalıdır. Derste
uygulanacak anlatma karşılıklı konuşma (dialog) biçiminde olmalıdır. En büyük
tehlike öğretmenin gereğinden çok konuşmasıdır. Çünkü uzun konuşmalar
öğrencinin dikkatinin dağılmasına ve ilginin azalmasına neden olur. Yine dinleyiciler
ne kadar küçük yaşta ise, anlatma o ölçüde kısa ve dramatize edilmiş biçimde
uygulanmalıdır. Bununla birlikte anlatma metodunun başarısı öğretmenin kişiliği,
davranışları ve özel yetenekleriyle de yakından ilgilidir. Açık bir ses tonu, ses
tonundaki değişiklikler yerinde ve zamanında jest ve mimikler, öğrencilerin üzerinde
unutulmayacak etkiler bırakır 43.
Düz anlatım metodunun öğretimde etkili ve verimli olarak uygulanabilmesi
için eğitimi veren öğretmenler, bu metodun kapsam ve kullanımını, hangi tür
öğrenme ihtiyaçlarını karşıladığını, etkili kullanım için temel ilkeleri, yararlarını ve
sınırlılıklarını bilmek durumundadır. Buradan hareketle 44;
a. Kapsam ve Kullanımı
Klasik bir öğretim yöntemi olan anlatımda öğretmen çok miktarda bilgiyi
pasif alıcı durumundaki öğrencilere aktarır. Bu yöntemde üç ana bölüm vardır:
1- Öğrencilerin konuya dikkatlerini çekecek bir giriş;
2- Bilgilerin belli bir düzen içerisinde organize bir şekilde sunulması;
3- Konunun ana noktaları ve birbirleriyle bağlantılarını kuran özet kısmı.
Anlatım yöntemi görsel işitsel araçlarla zenginleştirilebilir. Öğretmen anlatım
yöntemini, öğrencilerin katılımına izin vermeden ve (hiçbir) görsel-işitsel araç ile
desteklemeden, çok otokratik bir kullanılabileceği gibi, öğrencilerin katılımına izin
veren ve görsel işitsel araçlarla desteklenen bir şekilde de kullanılabilir.

S. S. Büyükkaragöz, C. Çivi, a.g.e., s. 70, 71; İ. Halis, a.g.e., s. 142.
Y. Özden, a.g.e. s. 158, 161; S. S. Büyükkaragöz, C. Çivi, a.g.e., s. 71, 72; N. Köstüklü, a.g.e.,
s.36,37; H.A. Aytuna, a.g.e., s. 349-353.
43
44
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b. Hangi Tür Öğrenme İhtiyaçlarını Karşılar?
Bir öğretim klasiği olan anlatım yöntemi “Mühendis Kafası” diyebileceğimiz
bir düşünme şekline sahip olan; fikirleri kavramlaştırmayı, yeni düşünce, kavram ve
modellerle oynamayı seven öğrenciler için etkili bir öğretim yöntemidir. Bu
öğrenciler mantıksal düşünürler, tümdengelimci bir düşünceyi tercih ederler. Daha
çok entelektüel başarıyı, ekip çalışmasını ve insanlarla etkileşimi tercih ederler. Bu
öğrenciler geleneksel ders anlatma yöntemi uygulandığında daha iyi öğrenirler.
Öğretmenin “Ne”sorusuna cevap vermesini beklerler.
c. Etkili Kullanım İçin Temel İlkeler
1- Özellikle görsel ve işitsel araçlarla desteklenmeyen anlatımlar kısa
tutulmalıdır.
2- Öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanılmalı, anlatım sade olmalıdır.
3- Dersin başında öğrencilerin konuya ilgisi çekilmelidir.
4- Etkileyici bir ses tonu, göz teması, jest ve mimikler öğrencilerin
ilgisinin ders boyu sürmesine yardımcı olacaktır.
5- Sürekli boğazını temizleme veya gözlüğünü düzeltme gibi davranışlar
öğrencilerin ilgisini dağıtacak ve dersi sıkıcı hale getirecektir.
6- Not tutmada öğrencilere yardımcı olmak gerekir.
7- Çeşniyi arttırmak için kara tahta kullanılmalı, konunun anlatımı uygun
görsel ve işitsel araçlarla desteklenmelidir.
8- Konular

öğrenci

yaşantıları

ile

ilişkilendirilerek

anlamlı

hale

getirilmelidir.
9- Birkaç öğrenciye yönelik konuşmalardan kaçınılmalı, tüm sınıfa yönelik
konuşulmalıdır.
d. Faydaları
1- Öğrencileri yeni konuyla tanıştırmada, konuların tekrarını yapmada,
özetlemede, tüm öğrencilerin ortak sorunu olan konu ve problemleri çözmede etkili
bir yöntemdir.
2- Kısa zamanda çok miktarda bilgi aktarılabilir.
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3- Sınıfın çok kalabalık olduğu durumlarda etkili bir öğretim yöntemidir.
4- Gösteri ve rol oynama gibi öğretim teknikleri ile beraber kullanılabilir.
5- Öğrencilerin bir konu hakkında organize bilgi edinmelerini sağlar.

e. Sınırlılıkları
1- Ders, uzun süre sadece pasif bir dinleyici konumunda kalan öğrenciler
için sıkıcı hale gelir.
2- İyi bir konuşma yeteneği gerektirir.
3- Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate almak ve anlatılanları
onların öğrenme ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde düzenlemek zordur.
4- Konuşmacı bazı tiklere sahipse öğrencinin dikkati başka yönlere
kayabilir.
5- Çoğunluğun

katılımı

sağlanamadığında

konunun

anlaşılıp

anlaşılmadığını sınamak zordur.
6- Öğrenciler iyi not tutmadıklarında, ki çoğu tutamaz, anlatılanları
hatırlamaları zordur.
7- Öğrencileri ezberciliğe ve hazırcılığa alıştırır.
Bütün bunların yanında anlatmanın öğrencileri etkinliğe yöneltecek şekilde,
ara sıra öğrencilere toplu tartışma yaptırılması, daha çok öğrencilerin düşündürülüp
konuşturulması da yararlı bir tutum olur.Sunum sırasında bu özellikler yerine
getirildiği takdirde anlatım etkili bir yöntem haline gelebilir. Aksi takdirde
öğrencilerin canı sıkılır, dikkatleri dağılır ve sınıfta disiplin problemleri yaşanabilir.
2. Örnek Olay Çalışması:
Örnek olay çalışmasının birçok tanımı bulunmaktadır. Özcan Demirel’e göre
örnek olay yöntemi; gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında
çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanması şeklinde tanımlanmaktadır 45.

Özcan Demirel, Genel Öğretim Yöntemleri, Ankara 1988, s. 48; Ahmet Saban, Öğrenme ve
Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Ankara 2000, s. 201.
45
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Veysel Sönmez’e göre, örnek olay yöntemi gerçek yaşam sorunlarıyla
öğrencileri yüz yüze getiren bir öğretim yöntemidir 46.
Muhsin Hesapcıoğlu ise, örnek olay yönteminin tanımını öğrencilerin sorunlu
bir olay hakkında gerçek ve geçerli bilgileri, bizzat ve kendilerinin bu olayı
anlatmaları ve olay hakkında gerekli veriler toplamaları, bunları öğrenip analiz
etmeleri ve değerlendirmeleri yoluyla elde etmelerini sağlayan bir yöntem olarak
ifade etmektedir 47.
Hasan Yılmaz ve Ali Murat Sünbül’e göre, örnek olay yöntemi, belirli bir
öğretim konusu ile ilgili gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında
neden, nasıl ve sonuç ilişkisine göre incelenerek çözülmesi yoluyla öğrencilerin o
konu ile bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak ve benzer olaylar karşısında
daha hızlı ve etkin çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmak diye ifade
edilmektedir 48.
Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşı karşıya kalınan problemlerin sınıf
ortamına getirilerek çözülmesi yoluyla öğrenmeyi sağlayan bir yöntemdir. Buluş
yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyinde kazandırılacak bilişsel hedef
davranışlarının kazandırılmasında kullanılabilen bir metottur.
Sosyal Bilgiler öğretiminde, örnek olay yöntemi, öğrencileri tamamen pasif
olan rollerinden çıkararak aktif öğrenenler haline gelmesini sağlayacak yollardan
birisidir. Bu etkinlikle, öğrencinin kitabın ötesinde daha faal olarak öğrenmesi,
düşünme, muhakeme ve mukayese meselesinin geliştirilmesi sağlanır 49.
Bu metot son zamanlarda hemen hemen bütün öğretim kademelerinde, ama
bilhassa öğretimin seviyesi arttıkça daha çok kullanılan bir metot haline
gelmiştir.Uygulamada, sık sık simülasyon oyunu, karar veya plan oyunu gibi
tekniklerin kullanımı sebebiyle bu tekniklerin adı ile de anılmaktadır.
Bu metodun, faydaları ve sınırlılıkları ve uygulanırken dikkat edilmesi
gereken hususları bulunmaktadır.

Veysel Sönmez, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara 1996, s. 197, 198.
Muhsin Hesapçıoğlu, Öğretim İlke ve Yöntemleri, İstanbul 1994, s. 222.
48
H. Yılmaz, A. Murat Sünbül, a.g.e., s. 164.
49
N. Köstüklü, a.g.e., s. 37.
46
47
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a. Faydaları
Örnek olay metodunun faydaları şu şekilde sıralanabilir 50
1- Öğrenciler, farklı problemlerin çözümüne ilişkin başkalarının ya da
otorite figürlerinin açıklamaları yerine kendileri gerçek yaşam problemleri ile yüz
yüze gelirler.
2- Öğrencilerin, belli bir sorunla ilgilendikleri için (Genellikle bu sorun
konularla ilgili, fakat günlük yaşamdandır.) İlgi, güdü ve dikkatleri genellikle
yüksektir.
3- Öğrenciler ders kitabı dışındaki içerik ve materyallerden de yararlanma
imkanına kavuşurlar.
4- Tüm öğrencilerin tartışmalara katılması sağlanır.
5- Problem çözme becerisi ve alışkanlığı geliştirilir.
6- Üst

düzeyli

hedef

davranışlar

öğrencilere

kazandırıldığından,

öğrencilerde kavrama, analiz, sentez ve değerlendirme becerisi daha iyi gelişir.
7- Öğrenciler, diğer öğrenci arkadaşları ile sürekli bir iletişim içerisinde
bulunmalarından dolayı farklı görüş ve düşüncelere saygı duyma alışkanlığı
kazanırlar.
8- Etkili dinleme ve karar verme becerisi geliştirir.
9- Öğrencilere, diğer öğrencilerle çalışma imkanı sağlanır.
b. Sınırlılıkları
Örnek olay metodunun sınırlılıkları, şu şekilde sıralanabilir 51;
1- Yöntemin çok iyi planlanması gerekir.
2- Öğrenciler yeterli düzeyde bilgi, beceri ve ön bilgilere sahip değilse,
yöntemin öğrenme hedeflerini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu yüzden katılım
az olabilir ve değişik fikirler ortaya konamaz
3- Uzun zaman alır.
4- Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

50
51

H. Yılmaz, A. Murat Sünbül, a.g.e., s. 166.
Leyla Küçükahmet, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara 1989, s. 57, 58; İ. Halis, a.g.e., s. 171.
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5- Sınıfı kontrol etmede, tartışmaları yönetmede ve değerlendirmede
zorlukla karşılaşılır.
6- Öğrencilerin ve öğretmenin yapacağı etkinliklerin önceden çok iyi
hazırlanması ve planlanması gerekir.
7- Öğrencilerin bazıları, bu tür etkinliklerine katılmak istemeyebilir.
c. Etkili Kullanım İçin Temel İlkeler
Örnek olay metodu uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar
şunlardır 52;
1- Olaylar iyi seçilmeli, olay içinde sınıfı korkutacak dehşet sahneleri,
tiksindirecek, ahlakî değerlerini zedeleyecek unsurlar ayıklanmalıdır.
2- Pedagojik olarak tartışılabilecek ve eğitici neticeler çıkarılabilecek
olaylar seçilmeli ve öğrencilerin seviyesine uygun olması sağlanmalıdır.
3- Örnek olay, mümkünse film olarak veya resim, ses kaydı v. s. olarak
sınıfa getirilmelidir. Olayın doğru aktarılması hususunda şüphe olmamalıdır.
4- Olay güncel olmalı, sınıfın düşünme ve tartışmaya katılma güdülerini
arttırmalıdır.
5- Öğretmen olay üzerindeki mümkün tartışmaları önceden düşünebilmesi
gerektiği yerde konunun dağıtılmasını engelleyerek, gerektiğinde tartışmaları
yumuşatarak konunun eğitici değerini her zaman yüksek tutmalıdır.
6- Zamandan tasarruf etmek için benzer olayların başka yerlerdeki
değişimleri ve çözüm yolları üzerinde ön bilgiler hazır tutulmalıdır. Bunun için
gerektiğinde öğretmen ve bir grup öğrenci, olay üzerinde iyi bir ön araştırma
yapmalıdır.
7- Örnek olay üzerine ortaya konan fikirlerin uygulama biçimleri de iyi
tartışılmalı ve izlenmelidir.
Örneğin Sosyal Bilgiler dersinde Tarih öğretimi yapılırken, materyalleri,
hatırat türü kitaplardan veya bir olayı aktaran arşiv belgelerinden temin edebiliriz.
Mesela; Balkan savaşlarını konusunu anlatırken, bu döneme ait hatıra kitaplarından
bir olayı öğrencilerin değerlendirmesine sunmamız, o konunun anlaşılmasında
52

S. S. Büyükkaragöz, C. Çivi, a.g.e., s., 98; İ.Halis, a.g.e.,s.171.
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fevkalade etkili olur. Öğrenci merkezli olan bu metotta öğrenciler, bildiklerini ve
kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahip olurlar. Bir problemi
çözmeyi ve analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler. Zaten, Sosyal Bilimlerde ve Fen
bilimlerinde

araştırma

mantığının

temelinde

Problem-Test-Sonuç

modeli

yatmaktadır.
3. Soru-Cevap Metodu
Soru sorma, eğitim-öğretim sürecinin önemli unsurlarından biridir. Sorucevap yöntemi, cevap olmak amacıyla soru sormak veya öğretiminin bir konu ile
ilgili öğrencilerle bir takım sorular sorması ve bu sorular aldığı cevapları eleştirerek
eğitim yapma faaliyeti olarak tanımlanmaktadır 53.
Soru-cevap metodunda sorular, eğitim ve sınav ölçme amaçlı olmak üzere iki
grupta toplanır. Sorular her zaman hedef davranışları gerçekleştirmeye yönelik
olmalıdır. Hedef davranışların gerçekleşebilmesi için öğrencilerini, bilgi, anlama
(kavrama), uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi süreçlerden geçmesi
gerekir 54.
Bu metot uygulanırken, umumiyetle tartışma ve yoklama şeklinde
uygulanmakta ve diyalogdan ziyade, çok kişi arasında belli bir konu konuda sistemli
bir fikir alışverişi söz konusudur.
Soru-cevap, tüm hedef davranış düzeylerinde ve diğer öğretim yöntemlerinin
içerisinde kullanılabilecek bir yöntemdir. İyi öğretme ve iyi öğrenme, soru sormayı
gerektirir. Sorgulama, üzerinde tartışılacak ve araştırılacak sorular sormaktır. İyi
sorular sormak, kişiyi olası doğu yanıtlara götürür. Öğretim yöntemleri literatüründe
geçen soru biçim ve içerikleri, seriye dayanan ve dayanmayan soru biçimleri genel
olarak incelendiğinde soru cevap yöntemi 4 boyutta ele alınmaktadır. Bunlar 55;
1- Tanıma ve hatırlamaya dayalı sorular
2- İlişkisel birleştirici sorular
3- Genişletme soruları
4- Değerlendirme ve karar vermeye dayalı sorulardır.
53

S. S. Büyükkaragöz, C. Çivi, a.g.e. s. 73.
N. Köstüklü, a.g.e., s. 39.
55
H. Yılmaz, A. Murat Sünbül, a.g.e., s. 148.
54
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İyi bir soruda bulunması gereken özellikler vardır. Öğretmenin sorduğu
sorulara yanıt alabilmesi ve bu tekniği etkili bir biçimde kullanabilmesi için soruların
aşağıdaki ölçülere uygun olması gerekir 56.
1- İyi bir soru açık, basit ve düzgün bir dille ifade edilmelidir.
2- Soru, öğrenciyi öğrenmeye karşı güdülmeli ve öğrenmeyi sağlamalıdır.
3- Soru, öğrencilerin yeteneklerine ve ilgilerine uygun olmalıdır.
4- Soru, öğrencide geliştirilmek istenilen özelliğe uygun olmalıdır.
Soru-cevap metoduyla öğretmen; öğrencinin anlatılan konuyla ilgili bilgi
edinip edinmediğini, anlayıp anlamadığını, konuyla ilgili analiz, sentez ve
değerlendirme yapıp yapmadığını ölçecek şekilde sorular sorar? Eğer öğrenci bütün
düzeylerde doğru cevaplar verebilirse konu, istenilen seviyede öğretilmiş ve
öğrenilmiş demektir.
Önceden gerekli hazırlıkları yapan öğretmenler bu metodu daha başarılı
şekilde kullanmaktadırlar. Bunun için öğretmen, önce konuyu ayrıntılı ve planlı bir
şekilde taramalı, sorular hazırlamalıdır. Bu işlemin öğrenciler tarafından da
yapılması istenmeli ve böylece konu ile ilgili cevaplanacak sorular, dersten önce
hazırlanmış olmalıdır. Ayrıca öğretmenler, öğrencilere soru sorma fırsatları
hazırlamalı mümkün olduğu kadar öğretimin amacı ve yönü öğrenci sorularına
dayandırılmalıdır. Böylece öğrencilerin ilgi ihtiyaçlarına göre öğrenim yapılmış olur.
Zaten soru soran öğrenci, derslerle ilgili olan öğrencidir. Öğretimde öğrenci
sorularına önem verilirse, onların dikkatli olmaları ve derse karşı ilgileri sağlanır 57.
Ayrıca bu yöntemi kullanırken öğretmenin soru-sorma becerisinin yanında,
zaman da çok önemlidir. Öğrencilerde istendik davranışları kazandırma faaliyetinde
soru-cevap yöntemini kullanmak çok güç olduğu için çoğunlukla, anlatım ve diğer
öğretim yöntemleriyle birlikte bir teknik olarak kullanılmalıdır.

56
57

M.Erden,a.g.e., s.107.
S. S. Büyükkaragöz, C. Çivi, a.g.e., s. 73.
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a. Faydaları
Soru-cevap yönteminin de faydaları, sınırlılıkları ve verimli kullanım için
rehber

ilkeleri

bulunmaktadır.

Bu

yöntemin

faydalı

yönleri

şu

şekilde

sıralanmaktadır 58.
1- Öğrencinin başkalarını dinlemesi; bunlara karşı kendi fikirlerini üretme
ve bunu nazik, mantıklı ve etkili bir tarzda söylemesini sağlar. Kişinin ifade etme
gücünü geliştirir. Öğrenci düşüncelerini belli bir tertip düzenine göre hür olarak ifade
etmeyi öğrenir.
2- Öğrencinin derse aktif olarak katılmasını sağlar.
3- Öğrenciyi güdüler, sosyalleştirir, ona öğrendiklerini uygulama ve
yorumlama imkanı verir.
4- Sınıf içinde hem öğretmenle, hem tartışma arkadaşlarıyla sağlıklı
iletişim kurmayı sağlar.
5- Kişinin kendi kendini değerlendirmesini sağlar.
6- Öğrencinin hatırlama, yargılama, değerlendirme, karar verme ve üretken
düşünmesini sağlar.
7- Öğrenci, kendisine de her an soru sorulabileceği veya söz düşeceği
ihtimali ile dersi veya tartışmayı dikkatli izleme disiplinine alışır. Öğrencinin dersle
ilgisini arttırır.
8- Öğretmene, sınıf içindeki kişilerin bilgilerini bir konuyu kavrama,
analiz, sentez, değerlendirme ve uygulama güçlerini ölçme imkanı verir.
9- Anlatılan konuların tekrar ve pekiştirmelerle daha iyi öğrenilmesini
sağlamış olur.
10- Soru-cevap metodu, her ders öğretiminde kullanılabilir. Ayrıca, diğer
metotlarla yapılan her öğretim metodunun mükemmel bir tamamlayıcısı olur.
b. Sınırlılıkları
Soru-cevap metodunun sınırlılıkları şunlardır; 59

58
59

İ. Halis, a.g.e. s. 149; L. Küçükahmet, a.g.e., s. 44, 47.
İ. Halis, a.g.e., s. 150; S. S. Büyükkaragöz, C. Çivi , a.g.e., s. 74.
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1- Soru, bir konuyu bilen ve anlamış kişiler için bile, sıkıcı bir şeydir.
Dolayısıyla hele sınav soruları yapılan bir ders, öğrencilerin çoğunluğu için sıkıcı
olur.
2- Sorulara cevap veremeyen öğrencilerin kendine güveni azalır. Zamanla
öğrenci bildiği konularda bile konuşmamaya başlar.
3- Yukarıdakine bağlı olarak, eğer sınıftan sürekli yanlış cevaplar gelir
veya hiç cevap gelmezse, öğretmenin de kendine güveni azalır.
4- Sorular iyi ifade edilemez ise, anlaşılmaz, kasıtlı ve yönlendirici olursa,
öğrencinin serbest düşünmesi engellenmiş olur.
5- Soru-cevap metodunun en büyük sakıncalarından biri de, konunun çok
fazla dağılması, dersin “kaynatılması” ve dolayısıyla programın yetiştirilememesidir.
c. Etkili Kullanım İçin Temel İlkeler
Soru-cevap metodunun etkili kullanımı için dikkat edilmesi gereken hususlar
ise şunlardır 60:
1- Soru, dil bilgisi kurallarına uygun olarak sorulmalıdır.
2- Soru, kısa, açık, anlam bakımından doğru ve uyarıcı olmalıdır.
3- Sorular dağınık olmamalı; dersin hedefine uygun, tutarlı, konuyla
uyumlu olmalıdır.
4- Soru, akla, mantığa, gerçeğe ve bilimsel esaslara uygun olmalıdır.
5- Soru, emir veya telkin mahiyetinde olmamalıdır
6- Öğretmen, soru sorarken esnek olmalı, öğrencileri rahatlatmalı, soru
veya cevap, anlaşılmadığı zaman, aynı söyleyiş kalıbıyla değil, yeni ifadelerle, soru
veya cevap açılmaya çalışılmalıdır.
7- Problemin cevabı içinde olmamalı; yani soru, cevabı belli etmemeli,
telkin etmemeli, öğrencileri düşünmeye, bilgi ve tecrübelerini yoklamaya sevk
etmelidir.
8- Soru, problemin içeriği kolaylığı ve zorluğu bakımından, öğrencilerin
zihinsel ve psikolojik gelişim seviyelerine uygun olmalıdır.

60

N. Köstüklü, a.g.e. s. 41; M. Erden , a.g.e., s. 108; İ. Halis , a.g.e. s. 151.
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9- Soru-cevap metodu, dersi mekanikleştirmemeli, öğrencileri ezbere
sürüklememelidir.
10- Soruyu, bir öğrenciye veya belli bir öğrenci grubuna değil, sınıfın
bütününe yöneltmeli ve sınıfın tamamından cevap beklenmelidir.
11- Cevaplar aceleye getirilmemeli, öğrencilerin düşünüp cevap hazırlaması
için yeterli bir zaman (wait time) bırakılmalıdır. Aynı zamanda evet veya hayır gibi
kısa cevaplar isteyen savcı sorgulamasından da kaçınmalıdır.
12- Soru veya cevaplar çok tekrarlanmamalıdır. Bu, öğrencilerin ilgisini
dağıtır.
13- Öğrenciler de soru sormaya isteklendirilmelidir.
14- Soru kadar, verilecek cevabında açık ve net olması sağlanmalıdır.
Tahmini cevaplar çıkaracak soru sorulmalıdır.
15- Sorularda verilecek cevaplarda, öğrencilerin kişisel fikir ve tutumların
sergilenmemesi, belli bir dinî ve ideolojik sistemin propaganda edilmemesi
sağlanmalıdır.
16- Cevabın tek öğrenci tarafından verilmesi sağlanmalıdır.
17- Eğer isim söylenerek öğrenciden cevap istenecekse, öğrenci numarasına
göre baştan veya sondan başlayıp sırayla gitme yerine rasgele seçim yapılmalıdır.
18- Bu metod kullanılırken öğrencileri sınıf huzurunda utandırıcı, mahcup
edici durumlara, onur kırıcı durumlara düşürmekten kaçınılmalı bilakis “iyi”, “güzel”
gibi sözler veya notlarla öğrenci ödüllendirilmeli, bu şekilde daha sonraki soru veya
cevaplara katılmaları teşvik edilmelidir.
Bir sorunun ardından öğretmenin yapması gereken davranışlar şekil 2’de akış
şeması olarak gösterilmektedir.
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Şekil 2- Soru-cevap metodunda işlem basamakları
4. Grup Çalışmaları
Öğrencileri gruplama konusu, çok yönlü görüşleri ve uygulamaları içeren,
tartışmalı bir alandır. Tarih boyu, öğrenciler okullarda gruplanmış, yeniden
gruplanmış; sınıflandırılmış, yeniden sınıflandırılmış; kategorilere ayrılmış,yeniden
kategorilere ayrılmışlardır.
Grup kavramının tanımı şu şekilde yapılabilir: Grup, birbirleriyle ilişkileri ve
aralarında ortak değerleri olan, birbirine bağlı iki veya daha fazla kişiden oluşmuş
toplumsal bir birimdir 61.
Grup çalışma metodu, öğretmenlerin genel olarak sınıf içerisinde kullandığı
teknikler olup, gruba dahil olan üyelerin (öğrencilerin) ilgi ve istidatları
doğrultusunda

topluluk

halinde

tespit

edilmiş

amaç

veya

amaçlara

yönlendirilmeleridir. Grup çalışmasının esası, her ferdin üzerine düşeni yapmasıdır.
Grup çalışmasının özünde, öğrencilerin bir konu veya problemle ilgili olarak birlikte
konuşmaları ve çözüm yollarını aramaları vardır 62.
61
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İ. Alıcıgüzel , a.g.e., s. 255.
İ. Halis , a.g.e., s. 178, 179.
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Bu metotta öğrencilerin çok ya da az olması grup olmalarında önemli
değildir, yeter ki birlikte bir amaç üzerinde çalışsınlar. Gruplandırmalar, öğretim
amaçlarına göre 6 farklı şekilde yapılabilir. Bunlar 63;
1- Belli bir proje ya da teklife yönelik görev amaçlı küçük grup,
2- Sorunu tartışma ya da çözüm bulma amaçlı, herkesin rahatça
tartışabileceği küçük grup,
3- Bireysel öğretim, geç öğrenenlere yardımcı olmak ya da bireysel
çalışmaları değerlendirmek amacıyla oluşturulan küçük gruplar,
4- Belli bir konu hakkında herkesin rahatça konuşma fırsatı bulup, ilgili
materyalleri kullanabileceği küçük tartışma grupları,
5- Öğretmen ve öğrencilerin sorunu en iyi ve doğru bir şekilde tartışıp,
fikir alışverişinde bulunarak çözüme götürebilecekleri “Sokratik” küçük gruplar,
6- Görev amaçlı ve akran gruplara öğretim gibi, öğrenim etkinlikleri
yoluyla oluşturulan iş birliğine dayalı öğrenme gruplarıdır.
Öğretmen, eşitsel amaçlara göre değişik grup biçimlerine başvurur.
Gruplamayı iki bölümde inceleyebiliriz. Bunlar, Türdeş (mütecanis) Gruplama ve
Karışık Gruplamadır. Şimdi kısa kısa grup çeşitlerini açıklayalım 64.
1- Türdeş (Mütecanis) Gruplama:
Türdeş gruplama, aynı türden özellikleri gösteren öğrencilerin bir araya
gelmesiyle oluşur. Aynı zeka yaşındaki, aynı derecede başarılı bir konuda, aynı
ilgileri gösteren öğrenciler, bu özelliklere göre kümelere ayrılabilirler. Bu şekilde
yapılan gruplamaya türdeş gruplama denir. Bu gruplama da kendi içerisinde ilgi ve
ihtiyaç grupları ve seviye grupları şeklinde gruplanabilir.
2- Karışık Gruplama:
Değişik yaş yetenek ve ilgilerle değişik başarı düzeyindeki çocuklardan bir
grup türüdür. Karışık gruplamayı üç bölümde incelemek mümkündür:
a)Fısıltı Grupları;kısa sürelidir

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi, YÖK /Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Yay.,
Ankara 1997, s. 59.
64
S. S. Büyükkaragöz, C. Çivi, a.g.e., s. 81,82.
63
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b)İş Grupları;kısa ya da uzun süre için kurulabilir
c)Küçük Grup Tekniği(Buzz grup çalışması) Burada tartışmalara daha geniş
ölçüde katılımı sağlamak amacıyla büyük gruplar küçük gruplara bölünmektedir.
a. Etkili Kullanım İçin Temel İlkeler
Grup çalışmalarında istenilen verimin alınabilmesi için, şu yolların izlenmesi
faydalıdır 65:
1- Önce belli bir konu seçilir. Konu ile ilgili malzemeler toplanır. Konuya
ilişkin sorular hazırlanır.
2- Sınıf, öğrenci mevcudu dikkate alınarak tercihen 5-6 kişilik gruplara
bölünür.
3- Grup teşekkül ettikten sonra, gruptaki bir öğrenciye yazıcılık veya
raportörlük görevi verilir.
4- Gruplara sorular liste biçiminde dağıtılır. Ayrıca çeşitli kaynakları
kullanmayla ilgili bilgiler verilir.
5- Her öğrenci yalnız kendi grubuna yardım eder. Gruplar birbirini rahatsız
etmeyecek biçimde konuşup tartışırlar.
6- Çalışma sırasında yazıcılık görevini yapan öğrenci grup üyelerinin
tepkilerini kaydeder.
7- Bu arada öğretmen grupları dolaşır ve onlar yardım eder. Soruların tümü
bütün gruplarca cevaplanıncaya kadar etkinlik sürer.
8- Grup çalışmalarında sınıf ortamına dikkat etmek gerekir.
b. Faydaları
Bu yollar izlenerek uygulanan grupla çalışma metodunun yararları
şunlardır 66:
1- Öğrencilere

birlikte

çalışma

alışkanlığı

kazandırır

gelişimlerine katkıda bulunur.
2- Her sınıf seviyesinde ve büyüklüğünde kullanılabilir.

65
66

N. Köstüklü, a.g.e., s. 43.
Y. Özden, a.g.e., s. 178, 179.
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ve

sosyal

3- Öğrenciler kendilerini küçük gruplarda daha rahat ifade edebilirler.
4- Liderlik eğilimlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur.
5- Grup çalışması sonuçları sınıfa sunulacağından motive edicidir.
6- Demokratik deneyimler kazanılmasında yardımcı olur.
7- Öğrencilere bağımsız olmayı öğretir.
Grup çalışmasının diğer öğretim metotlarına göre bazı avantajları vardır. Bu
avantajların en önemlisi; öğrencilerin serbestçe kendi aralarında konuşup tartışma ve
bildiklerini birbirine öğretme imkanı bulmalarıdır. Böyle bir ortamda edinilen
bilgilerin % 90’ı ileride hatırlanabilecektir.
c. Sınırlılıkları
Bununla birlikte grup çalışmalarının sınırlılıkları söz konusudur. Bu
sorunların en önemlisi birkaç öğrenci aktif çalışırken, diğerlerinin pasif kalmaları
ihtimalidir. Ayrıca öğrencilerin hepsi iyi çalışmayıp bu işten zevk almayabilir ve
böyle bir etkinliği dersi kaynatmak için bir fırsat olarak görenler olabilir. Bu sorunlar
ışığında grupla çalışma metodunun sınırlılıkları aşağıda sıralanmıştır 67.
1- Çalışmaların değerlendirilmesi zordur.
2- Grup, kavga veya ihtilaflar yüzünden bir sonuç ortaya koyamayabilir.
3- Gurubun başarısı etkili lider ve amaçların iyi belirlenmesine bağlıdır.
4- Grup çalışması sadece birkaç öğrencinin üzerinde kalabilir veya birkaç
gurubu etkisi altına alabilir.
5- Öğrenciler yeterli olgunlukta değilse zaman kaybından başka bir işe
yaramayabilir.
6- Grup çalışması sonucu sınıfa sunulan bilgi, öğretmenin başka öğretim
teknikleri ile sunabileceği bilgiden çok daha az olabilir.
Sonuç olarak, öğrenme ve hatırlama üzerine yapılan araştırmalar, fertlerin;
duyduğunun %10’unu, gördüğünün %15’ini, görüp duyduğunun %120’sini,
tartıştığının %40’nı, kendi katılım ve denetiminin %80’ini başkalarına öğrettiğinin
ise %90’ını hatırladığını ve öğrendiğini ortaya koymuştur. Öğretimde; duyarak,
M. E. G. Tebliğler Dergisi, 29 Ağustos 1983, s. 340; M.E.B., İlk Öğretim Okulu Sosyal Bilgiler
Dersi Taslak Öğretim Programı, Ankara 2000, s. 4.
67

38

görerek, yaparak veya yaptırılarak edinilen bilgilerin daha kalıcı olduğu ortadadır.
Bu yüzden öğretimde öğrencinin katılımını sağlayan öğrenci etkinlikleri her zaman
başarılı bir öğretmenin uyguladığı metotlar arasında yer almıştır. İşte bu
etkinliklerden birisi de grup çalışmalarıdır.
5. Alan Gezileri
Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde, hem tarih hem de coğrafya konularının
işlenişinde başvurulan önemli etkinliklerden biridir. İlk öğretim Sosyal Bilgiler dersi
tarih konularının öğretiminde yeri geldiği vakit çevreden yararlanılmalıdır. Millî
Eğitim Bakanlığı’nca yayınlanan ve programların uygulanışında başvurulan ve
Tebliğler

Dergisinde

tarih

öğretiminde

alan

gezilerinin

önemi

özellikle

vurgulanmaktadır.
Öğretimde, görerek ve dokunarak elde edilen bilginin daha kalıcı olduğu
bilinmektedir. Özellikle çevredeki tarihî yer, anıt ve eserlerin görülmesi, müzelerin
tarih öğretimindeki katkısı sonucunda öğrencilerin geçmişi kolaylıkla göz önüne
getirmeleri, yapıcı ve yaratıcı çalışmaların yapılmasına imkan vermektedir. Bu
etkinlik sayesinde, öğrencilerde eski eserlerle anıtların birer tarihî belge olduğu
bilinci uyandırdığı, bunları korumanın millî bir görev olduğu fikri aşılanmaktadır 68.
Alan gezileri, okul tarafından organize edilen, planlı ve amaçlı olan
öğrencilerin yakın çevrelerini tanımalarına, okulda kazandıkları bilgiler ile gerçek
yaşam arasında ilişki kurmalarına, bilgileri asıl kaynağından elde etmelerine imkan
veren bir etkinliktir.
Günümüzde öğretimde, daha fazla duyuyu etkileyen metotlar önemli
olmuştur. Alan gezileri, eğitime anlam kazandırmak, canlılığı artırmak ve ilgi
uyandırmak, bütün hedef davranış boyutlarında öğrencileri aktif kılmak için etkili bir
tekniktir.
a. Etkili Kulanım İçin Temel İlkeler
Alan gezisinin bir öğretim tekniği olarak amacına ulaşması için temel
ilkeler 69:
1- Gezi ile ilgili yasal gereklilikler yerine getirilmelidir.

M.E.G. Tebliğler Dergisi, 29 Ağustos 1983, s. 340; M.E.B., İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler
Dersi Taslak Öğretim Programı, Ankara 2000, s. 4.
69
Y. Özden, a.g.e., s. 169; İ. Halis, a.g.e., s. 165.
68
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2- Gözlem gezisi, bir eğitim amacını gerçekleştirmeye yönelik olmalıdır.
3- Gezinin planlanması, öğretmen ve öğrenciler tarafından ortaklaşa
yapılmalıdır.
4- Eğitim değeri, masrafa değmelidir.
5- Geziye katılacak eğitim görevlileri arasında koordinasyon sağlanmalıdır.
6- Anne babanın, okul yönetiminin ve diğer öğretmenlerin desteği
sağlanmalıdır.
7- Öğrenciler

neleri

gözlemleyecekleri

konusunda

önceden

bilgilendirilmelidir. Gerekirse film izlettirilir, konuşmacı getirilir veya gezi esnasında
cevaplandırılacak sorular hazırlanır.
8- Gözlem gezisinin öğretmen ve öğrenciler için amacı olmalıdır.
9- Gezi öncesinde ve sonrasında öğrencilerle tartışılmalıdır.
10- Gerekli seyahat önlemleri alınmalı ve uygun davranışlar öğrencilere
söylenmelidir.
Gezi dönüşü gerekli izin ve kolaylığı sağlayanlara teşekkür mektubu
yazılmalıdır.
b. Faydaları
Öğretim tekniği olarak uyulması gereken temel ilkelere uyularak uygulandığı
zaman bu yöntemin faydaları şu şekilde sıralanabilir 70;
1- Öğrencilere ilk elden tecrübe kazandırır.
2- Teori ve gerçek arasındaki ilişkiyi göstermek için en iyi öğretim
tekniklerinden faydalanılmalıdır.
3- Gözlem gezisinin yapıldığı konudaki ilgiyi artırır.
4- Grup için ortak bir tecrübe oluşturur.
5- Öğrencilerin çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olur.
6- Öğrencilerin çevrelerindeki doğal kaynakların ve kuruluşların değer ve
işlevlerini tanımalarına yardımcı olur.
7- Öğrenilenlere anlam kazandırır.
8- Daha çok duyu organının öğrenmeye katılmasını sağlar.
9- Gözlem yapma becerisi geliştirir.
L. Küçükahmet, a.g.e., s. 52, 53; Kamuran Çilenti, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim, Ankara 1998 ,
s.70; Y.Özden a.g.e., s. 169. 170.
70
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10- Sınıf öğretiminden gerçek öğretime doğru bir aşamadır.
c. Sınırlılıkları
Bu yöntemin sınırlılıkları ise şunlardır:
1- Yasal sorumluluğu oldukça fazladır.
2- Çok fazla zaman almakta ve pahalıya mal olabilmektedir.
3- Gerekli önlemler dikkate alınmazsa disiplin problemlerine, üzücü olay ve
kazalara neden olabilir.
4- Öğretmeni yoran ve ona sorumluluk yükleyen bir eğitim ve öğretim
yöntemidir.
5- Okul idarecilerinin ve öğrenci velilerinin hoşlanmadıkları bir eğitim ve
öğretim yöntemidir.
6- İyi planlanmadığında zaman israfı olur.
7- Gözlemin yapılacağı uygun bir yer bulunabilmesi ve organizasyonu
zordur.
8- Çok vakit alır, belirli bir süre ayırmak güçtür.
9- Guruba rehberlik edecek öğretim elemanlarına ihtiyaç vardır.
10- Gidiş-dönüş ve organizasyonla ilgili güçlükler, öğretmenleri bu yöntemi
uygulamak konusunda isteksizliğe itebilir.
Alan gezileri, öğrencilerin eşya, olay ve varlıkların doğrudan kendilerinden
bilgi edinmelerini ve onların bilimsel bir araştırmayla ilgili temel becerileri
kazanmalarını sağlayan etkili bir öğretim metodudur. Bu nedenle okulda mümkün
olduğu kadar bu metoda yer verilmelidir. Fakat her derste bu metoda yer vermek
imkanı olduğu halde ihmal edilmektedir. Halbuki bu metod çocukta var olan
inceleme ve araştırma eğiliminin öğretimde bilimin bir biçim almasıdır. Bu
bakımdan öğretmenler fırsat buldukça bu metoda yer vermelidir.
6. Benzetişim Yöntemi (Simülasyon)
Simülasyon, bir öğretim tekniğidir. Kelime olarak teknik, öğretim yöntemini
uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü olarak
tanımlanabilir 71.
Benzetişim gerçeklerden süzülmüş, çalışma ve analiz amaçlarıyla basite
indirgenmiş bir fiziksel ya da sosyal sürecin çalışan modeli olarak tanımlanmaktadır.
71

H. Yılmaz, A. Murat Sünbül, a.g.e., s. 204.
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Sosyal Bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde benzetişim; tarihî olayların veya
kavramların imkanlar ölçüsünde dönemin şartları dikkate alınarak sınıf ortamında
canlandırılmasıdır. Bu canlandırma öğrenciler tarafından yapılır. Son zamanlarda
bilgisayar ortamında da tarihî olayların canlandırılarak, bir öğretim vasıtası olarak
kullanıldığı görülür. Fakat bu usul henüz yaygınlaşmış ve gelişmiş değildir 72.
Benzetişim, bir düşünce değil, bir hareket, bir olaydır. Öğrenciler, bu olaya
katılır ve ona şekil verirler. Problem çözme ve karar verme durumundadırlar. Bu
açıdan analiz, sentez ve değerlendirme yapmak gerekir. Bu teknik, formal
öğretimden daha etkili öğrenme faaliyetidir. Bir tarih nesnesinin bulunduğu yer,
tarihi şartları ihtiva etmediğinden bunların yeniden inşa edilmesi kaçınılmazdır.
Bununla birlikte benzetişim, geçmişin ne? ve nasıl? Olduğunu anlayabilmek ve
açıklayabilmek için, bir tarihçi veya bir tarihî şahsiyetin bakış açısından öğrencilere
geçmişi anlayabilme imkanı sunar 73.
a. Etkili Kullanım İçin Temel İlkeler
Benzetişim yöntemini etkili kullanmak için uyulması gereken temel ilkeler
şunlardır:
1- Konu, benzetişim tekniğini kullanmayı gerektirecek türden olmalıdır.
2- Tekniğin amaca uygun olup olmadığının değerlendirilmesi yapılmalıdır.
3- Çok fazla kural konulmamalıdır.
4- Karar

almada

öğrencilere

yardım

edilmemeli,

sadece

rehberlik

yapılmalıdır.
b. Faydaları
Benzetişimin faydaları şunlardır 74:
1- Öğrencilere gerçek yaşam koşullarını tecrübe etme fırsatı verir.
2- Öğrencilere ilginç gelir, motivasyonlarını artırır.
3- Özellikle yavaş öğrenen öğrenciler için etkilidir.
4- Öğrenciye aktif olarak katılabileceği ortamlar sunar.
5- Klasik sınıf atmosferinin değişmesine sebep olur.
6- Öğrencilerin iletişim yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur.
72

N. Köstüklü, a.g.e., s. 61.
N. Köstüklü a.g.e., s. 62 ; H. Yılmaz, A. Murat Sünbül , a.g.e., s. 204.
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Y. Özden, a.g.e., s. 173.
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7- Kavrama, yargılama, karar verme, analiz gibi yetenekleri geliştirir.
c. Sınırlılıkları
Benzetişim yönteminin sınırlıkları ise şunlardır 75:
1- Çok pahalıya mal olabilir ve uzun zaman alabilir.
2- Gerçek durumların abartılmasına yol açabilir.
3- Amaçsız, eğlenme aracı olarak kalabilir.
4- Öğrencileri değerlendirmek zor olabilir.
5- Disiplini sağlamak zor olacağından kalabalık sınıflarda uygulamak
zordur.
6- Öğrenciler, benzetişimin yapay bir ortam olduğunu unutup, gerçek
durumu tüm yönleriyle bildikleri düşüncesine kapılabilirler.
Benzetişim tekniği uygulanırken öğrencilerin kendilerini gerçek durumda
hissetmesi için, gerçeğe uygun bir model yaratılır. Model gerçek dünyadaki bir süreç,
bir durumdur. Bu teknik sayesinde öğrencilerin dersle ilgisi ve bilinçlenmeleri en üst
seviyede sağlanmaktadır. Sosyal Bilgiler öğretiminde, sınıf ortamında benzetişim
tekniği uygulanırken, gerçeğe benzer durum yaratmak için dramatizasyon
tekniğinden yararlanılabilir 76.
Benzetişim tekniğinin uygulanmasıyla öğretimde şu amaçlara ulaşılması
amaçlanmaktadır 77.
1- Tutum geliştirme.
2- Bazı davranışları geliştirme.
3- Bireyleri, üstlendikleri roller hakkında aydınlatma.
4- Bireyleri ilerde alabilecekleri rollere hazırlama.
5- Bireylerin, bildikleri prensipleri hayata geçirebilme yetilerini geliştirme.
6- Karışık problemleri ya da olası zor durumları çözme yetisini verme.
7- Daha

önce

düşünülmemiş

bir

rolün,

bireyin

etkileyebileceğini gösterme.
8- Bireyleri motive etme.
9- Analiz ve sentez yapabilme yetilerini geliştirme.
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Y. Özden, a.g.e., s. 174.
M. Erden, a.g.e., s. 144, 145.
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H. Yılmaz, A. Murat Sünbül, a.g.e., s. 205
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hayatını

nasıl

10-Diğer bireylerin varlığına karşı katılımcıların duyarlı kılınması.
11-İletişimi geliştirme.
Bu amaçların gerçekleşmesi için, üzerinde çalışılan konuya uyumlu olan,
eğitsel oyunların ve benzetişimlerin seçimi önemlidir.
Hazırlanış safhaları ve uygulanışıyla ilgili belli başlı ilkeler 78:
1- Öğretmen önce hedef davranışları belirlemelidir.
2- Benzetişimde sergilenecek olay, hedef davranışları gerçekleştirmeye
yönelik olmalıdır.
3- İşlenecek konu, senaryo haline getirilir.
4- Öğretmen daha fazla katılımlı benzetişimleri tercih etmelidir.
5- Öğretmen konu ve materyal açısından öğrenciyi yönlendirmelidir.
6- Konunun durumuna göre, öğrencilere hazırlanmaları için yeterli süre
verilmelidir.
7- Rollerin oynanmasında sonra değerlendirme yapılmalıdır.
7. Tartışma Metodu
Tartışma metodu herhangi bir grubun, bir başkanın yönetimi altında, belirli
bir düzen içinde hepsini ilgilendiren sorunlar üzerinde ve belirli bir amaca dönük
karşılıklı görüşmelerdir 79.
Tartışma metodunun tanımı birçok eğitimci tarafından bir birlerine benzer
şekilde ifade edilmiştir. Sınıflarda çokça yer verilen bir metottur. Özellikle öğrenci
sayısı az sınıflar için en uygun metottur.
Tartışma metodu; dinleme, sorgulama, fikir alışverişi ve bir konuyu
değerlendirme gibi etkinlikleri içerir. Öğrenciler, okudukları ve öğrendikleri konular
üzerinde düşünmeye iten, anlaşılmayan konuların açıklanmasına yarayan bir
metottur. Konu hakkında sorular sormaya ve dolayısıyla düşünmeye teşvik ettiği
için, öğrenilenlerin içselleştirilmesine yardımcı olduğu kabul edilir.
Tartışma metodu; dinleyerek ve fikir alışverişinde bulunarak öğrenmeyi
tercih edenler için etkilidir. Derse katılmak ve anlatılan konuları hissetmek isteyen
öğrenciler, tartışma metodunu tercih ederler. İnsanlarla, değerlerle, olayların
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N. Köstüklü, a.g.e., s. 63.
S. S. Büyükkaragöz, C. Çivi , a.g.e., s. 83; Özcan Demirel, Öğretme Sanatı, Ankara 1999, s.83.
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gerçekleştiği ortamın özgün koşulları ile ilgilenen öğrenciler, bu metodun
uygulandığı derslerde daha başarılı olurlar. Tartışma, konunun “niçin”ini ortaya
koymaya yarayan bir metottur. Geleneksel müfredat programlarını çok parçalanmış
bulan öğrencilere konunun bütününü kavramada yardımcı olur 80.
İyi bir tartışmada bulunması gereken özellikler nelerdir? Öncelikle tartışma
bir söyleşi (sohbet) değil, amaçlı bir konuşmadır. Tartışmanın başarıyla
sonuçlanması için, üyelerin konuştukları konu üzerinde yeterli bilgilerinin bulunması
ve konuşmalarını bulgulara dayandırmaları gerekir. Bundan başka konunun özellikle
tartışılabilir olması gerekir. Örneğin; a2+b2=c2 eşitli bir gerçektir. Bu nedenle bir
tartışma konusu olamaz.
Tartışma, ne bir monolog ne de bir seri sorulardır; fakat karşılıklı
konuşmadır, herkesin etkinliğe katılması gerekir. Tartışma ne herhangi bir birey
konuşmalara hükmedeceği ne de bir kendi görüşünü satacağı bir metottur. Yani
tartışma, anlatma, soru-cevap metotlarına yada sözlü yoklamaya verilmiş başka bir
ad değildir. Bir sonuçla bitmelidir. Herhangi bir sonuca ulaşılamıyorsa en iyisi
konuşulanlar toplanmalıdır. Bazen konuşmalar bir rapor haline getirilebilir 81.
Tartışma metodunu kullanan teknikler şunlardır:
1-MÜNAZARA: Birbirine zıt görüşler içeren bir konuda iki farklı grup
oluşturur ve her grup kendi görüşünü belli zaman birimleri içinde tarafsız bir
dinleyici gurubuna anlatır. Amaç, kendi tarafın görüşlerini doğru, diğer
tarafındakileri yanlış göstermektir.
2-SEMPOZYUM: Önceden tespit edilmiş ve hatta yazılı olarak tartışmaya
katılacaklara duyurulmuş bir konu üzerinde, uzman kişiler tarafından konunun
değişik yönlerinin genelde 15 dakikalık sunumlar halinde büyük dinleyici kitlesine
sunulmasıdır.
3-PANEL: Panel, belli bir konunun uzmanlarının (3-5 kişi), bir yöneticinin
başkanlığında, o konuyu derinliğine işlemeleridir. Buradaki tartışmalar, herkesin
konuyu çeşitli açılardan ele almaları ve samimi bir havada tartışmaları şeklinde olur.
4-KOLLEKYUM(Zıt Panel): İki gruptan birinin sadece soru soran,
diğerinin ise cevap veren rollerini üstlenmesiyle olur. Genelde soru soran grup
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Y. Özden a.g.e., s. 156.
İ. Alıcıgüzel, a.g.e., s. 263.
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dinleyicilerden olur; cevap veren grup ise uzmanlar kuruludur. Sınıf ortamında iyi
düzenlenirse, öğrencilerin ilgisinin canlı olduğu bir ders yapılabilir. Sınıfın yarısı
soru soran, diğer yarısı cevap veren grup olarak şekillenir.
5-FORUM: Küçük bir grubun belli bir konuda geniş bir kitleye uzman
bilgisi aktarması (Panel) ve daha sonrada dinleyicilerden gelecek sorulara cevap
vermesidir.
Dinleyicilerin soruları, bazen kısa sözlü soru olarak alınsa da, konunun
dağılmaması için, forum yöneticisi soruları yazılı olarak alır ve hangi kişinin konu
alanına giriyorsa o kişiye vererek kısaca cevaplandırılmasını sağlar.
6-AÇIK OTURUM: Biçim olarak panele benzeyen bu toplantı biçiminde,
kişilerin tebliğvari sunuları yoktur. Konu üzerinde çeşitli defalar söz alarak
konuşabilirler.
7-BEYİN FIRTINASI: Belli problemleri çözmede herkesin buluş yapma
gücünden faydalanmak için uygulanan bir tekniktir. Burada ortaya konan tekliflerin
ve onları değerlendiren konuşmaların rasyonel temellerde ve bilimsel bilgilerle
yapılması sağlanmalıdır.
8-BÜYÜK GRUP (Large, whole group) TARTIŞMASI: Televizyonlarda
çok sayıda kişinin, öğretimde ise bütün sınıfın katıldığı tartışma gruplarına verilen
addır.
9-KISA SÜRELİ TARTIŞMA GRUPLARI(Vızıltı Grupları): Öğrenciler
belli sayıda gruplar oluşturur ve belli konular üzerinde herkes grup sayısı kadar
dakika konuşma yapar. Örneğin: “ Vızıltı 22” iki kişilik gruptur, ikişer dakika
konuşurlar; “Vızıltı 55” beş kişilik gruptur ve beşer dakika konuşurlar. Bu teknikte
çok büyük gruplar oluşturulmaz.
10-SEMİNER: Bir grubun belli bir konuda ön çalışmalar yapıp bunu bir
dinleyici kitlesinin önünde tartışma metoduyla sunmasıdır 82.
Tartışma metodu, aktif öğrenmeyi gerektirir. Bütün öğrencilerin dersin
hedefleri hakkında bilgi, fikir ve tutum alışverişinde bulunması sınıfta öğretmenöğrenci etkileşimi sağlanmasında etkili bir metottur. Bu metot da diğer metotlar gibi
faydaları, sınırlılıkları ve etkili kullanım için rehber ilkeleri vardır.
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a. Faydaları
Tartışma metodunun faydaları şu şekilde sıralanabilir 83:
1-Demokratik bir metottur .
2-Uygun ve olumlu iletişim becerileri kazandırır.
3-Bilgi birimleri üzerinde bilinçli bir irdeleme vasıtasıyla düşünme
becerilerini geliştirir.
4-Yeterince anlaşılmayan yada karmaşıklık düzeyi yüksek olan konuların
açıklamasına ve anlaşılmasına yarayan bir metottur.
5-Bu metot, bir öğretmenin öğrencilerini tanımasının en doğru ve etkili
yollarından biridir.
6-Çocuklarda sorumluluk duygusunu geliştirir ve kendi haklarını nazik bir
şekilde savunmayı öğretir.
7-Tartışma, öğrencilerin dil gelişimlerini sağlayan en iyi metotlardan biridir.
Bu metot sayesinde anlamayı ve kendini en iyi şekilde ifade etmeyi öğrenir.
8-Öğrencilerin ön bilgileri ve hali hazırdaki bilgilerini harekete geçirmesi ve
uygulamayla ilişkilendirmesini sağlayarak fikir üretmesine yardımcı olur.
9-Tartışma metodu, öğrenme ilkelerine uygundur. İlgi uyandırma, kavrama,
uygulama, analiz ve sentez gibi üst düzeyli hedef davranışların öğrencilerin
gelişimine katkıda bulunur.
b. Sınırlılıkları
Tartışma metodunun sınırlılıkları şunlardır 84:
1-

Diğer öğretim yöntemlerine göre daha fazla hazırlık gerektirir.

2-

İyi hazırlanılmadığında ve amacından saptığında zaman boşa geçmiş
olur.

3-

Bazı öğrencilerin tartışmayı yönlendirmesine yol açabilir.

4-

Bir ders süresi içinde bitirmek zor olabilir.

5-

Bir konunun hedef davranışlarını gerçekleştirmek için çok yavaş bir
metottur her öğrenci ayrı ayrı değerlendirmek zordur.

6-

Diğer sınıfları rahatsız edecek kadar gürültüye yol açabilir.

7-

Çok kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

H. Yılmaz, A Murat Sünbül, a.g.e., s. 177; İ. Halis, a.g.e., s. 155; Leyla Küçükahmet, Öğretim İlke
ve Yöntemleri, Ankara 1989, s.61-64.
84
Y. Özden, a.g.e., s. 158; M.Hesapçıoğlu, a.g.e., s.210.
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8-

Bazı öğrenciler tartışmaya katılmak istemezler.

9-

Tartışmayı konu üzerinde tutmak zordur.

c. Etkili Kulanım İçin Temel İlkeler
Etkili Kullanım İçin Temel İlkeler 85:
1- Ele alınan konu, hedef, davranış düzeyi, kavrama ve analiz düzeyinde
olmalıdır.
2- Tartışılacak konu ve tartışma biçimini öğrenciler ve öğretmen birlikte
belirlemelidir.
3- Öğretmen ve öğrenciler konuya hazırlanmalı. Etkinlik öncesi bir tartışma
planı hazırlanmalıdır.
4- Sınıf mevcuduna göre tartışma biçimi belirlenmelidir. Az mevcudu
olanlarla birlikte, mevcudu çok olan sınıflarda küçük gruplar halinde etkinlikleri
gerçekleştirmek gerekli.
5- Öğrencilerin oturma düzeni, uygulanan tartışma yöntemi, sınıf
mevcuduna göre belirlenmelidir. Büyük gruplarda U biçimi etkili iken, küçük
gruplarda sıraların karşılıklı düzenlenmesi etkilidir.
6- Tartışılacak konunun içeriğine göre öğrenci sayısına uygun olarak
zaman ayarlanması yapılmalıdır.
7- Öğrenciler, tartışılacak konu içeriği ile ilgili en az bilgi düzeyinde hedef
davranışları kazanmış olmalıdır.
8- Tartışma öncesinde sınıfa hazır materyaller getirmek, okuma parçaları
vermek, örnek durumlar göstermek yada sorular hazırlamak tartışmanın hedef
davranışlar doğrultusunda gerçekleşmesine katkı getirir.
9- Tartışma öncesi ve esnasında ders araç–gereçleriyle gerçekleştirilecek
kısa bir sunum, öğrencilerin tartışmaya katılımını arttıracaktır.
10- Öğrenciler için yeni ve ilginç olan bir konu tartışılmalıdır.
11- “Niçin” veya “Nasıl” gibi açık uçlu sorularla tartışma gerçekleştirilmeli;
cevabı “evet” veya “hayır” şeklinde verilecek sorulardan kaçınılmalıdır.
12- Öğrencilere düşünmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için yeterli süre
tanınmalıdır.
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H. Yılmaz, A. Murat Sünbül, a.g.e., s. 177, 178
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13- Tartışmada

sadece

birkaç

öğrencinin

baskın

olmasına

izin

verilmemelidir.
14- Tartışma esnasında ve sonunda ulaşılan önemli noktalar tahtaya
yazılmalı, öğrencilerin bunlara dikkati çekilmelidir.
8. Sınıf Dışı Öğretim Metotları
a. Ödevler
Belli bir ders konusu veya ünitesi ile ilgili olarak öğrencilerden yapmaları
istenilen zihinsel ve bedensel çalışmalara ödev denir. Genellikle, öğretimin dershane
dışına taşan bir uzantısıdır. Diğer bir deyişle, işlenmekte olan konunun geliştirilmesi
amacıyla öğretmenin kılavuzluğu altında öğrenciler tarafından yapılan çalışmalardır.
Ödevler, öğrencinin ödevi hazırladığı yer bakımından ikiye ayrılır.
Bunlardan birincisi ev ödevidir; ders kitabını okuma, belirli soruları cevaplama,
roman, deneme vb. eserler okuma, kitaplık çalışması, müzeleri, tarihi bina ve yerleri
gezme, mektup yazma, kişisel veya küme halinde projeler geliştirme ev
ödevlerindendir. İkincisi ise sınıf ödevleridir. Dilbilgisi, matematik, kimya vb. tipte
derslerde deneysel ve uygulamalı olarak verilen ödevler olup, araç gereç ihtiyacından
dolayı sınıf veya okul içinde yapılması gerekmektedir.
a)

İyi bir ödevin nitelikleri;

1- Ödev, hedefleri gerçekleştirici olmalıdır.
2- Dersin konusuyla ilgili olmalıdır.
3- Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır.
4- Ödev, açık anlaşılır ve kesin olmalı.
5- Ödevler, öğrencinin ilerdeki yaşantısında ihtiyaç duyabileceği problem
çözme gücü kazandırıcı nitelikte olmalı.
6- Araştırma, inceleme, sonuca ulaşma gücünü geliştirici kısaca bilimsel
yöntemi kullanmaya olanak verici nitelikte olmalı.
7- Ödevler, öğrenilmiş davranışlarla öğrenilmekte olanlar arasında bağ
kurulmasına yardımcı olmalı.
8- Ödevler zaman, enerji, araç-gereç ve kaynaklar açısından ulaşılabilir
olmalı.
b) İyi bir ödevin faydaları;
1- Öğrencilerin yeni bilgi edinmelerine yardım eder.
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2- Öğrencilerde kendilerine güveni, iş yapma ve başarma ihtiyacını geliştirir.
3- Öğrencilerin temizlik, tertip, düzen, inceleme, araştırma, özet çıkartma,
metotlu çalışma gibi yararlı alışkanlıklar ve beceriler kazanmalarını sağlar.
4- Öğrencilerin sorumluluk yüklenme, iş birliği içinde çalışma gibi
yeteneklerin gelişmesine ve karşılanmasına yarar.
5- Sözel ve yazılı ifade gücünü geliştirir.
b. Sergi
Görme yoluyla öğrenmeyi sağlayan bir öğretim tekniğidir. Belli bir amaçla
yapılmış ya da biriktirilmiş bulunan nesne, sanat yapıtları ve diğer benzeri yapıtların
belirli bir düzenleme içinde birleştirilerek hizmete sunulması için yaralanılan bir
tekniktir.
Sergiyle öğrencinin aktif katılımı, yaratıcılık ve artistik yeteneği,
sorumluluk duygusu, yöneticilik becerisi geliştirebilir. Böylece sınıf çalışmaları, ilgi
çekici, doyum sağlayıcı ve yapıcı, üretici etkinlikleri özendirici bir nitelik kazanır.
Bu yolla görerek, planlayıp örgütleyerek, yaparak, yaşayarak öğrenme sağlanabilir.
Bu teknik genellikle sınıf içi öğretimi tamamlama, belirli bir konuya ve etkinliğe ilgi
uyandırma, bir konuyu başlı başına bu yolla işleme, işlenmiş bir konuyu özetleme,
öğrenilenlerin akılda tutulmasını sağlama amacıyla uygulanır. Serginin faydaları
şunlardır:
1- İşlenmekte olan konuya ilişkin temel kavramlar örneklendirilerek kolay
öğretilir.
2- Alt ve tamamlayıcı görüşlere açıklık kazandırır.
3- Görerek gözleyerek öğrenme kolaylaştırılır.
4- Belli bir konuya ya da alana karşı ilgi ve merak uyandırır.
5- İlgilileri belli bir konu ya da alandaki program proje, çalışma yahut da
araştırmaların sonuçlarından haberdar eder.
c. Proje Metodu
Proje metodu, proje yapımına uygun öğrencilerin ilgi ve istekleri ile
seçtikleri konulardan, belli amaçlar doğrultusunda, öğretmenin rehberliği altında
bireysel veya küme çalışmalarıyla bir model oluşturma modelidir. 86
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H.Ahmet Aytuna, Genel Öğretim Bilgisi, İstanbul 1961 , s.48.
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Proje, incelenmesi ve çözümlenmesi arzu edilen ve eğitimsel değeri
olduğuna inanılan, öğrencinin bütün benliği ile sarıldığı bir iş ünitesidir. Proje
metodu ise, öğrencilerin ilgi ve istekleri ile seçilen herhangi bir proje ya da ünitenin,
öğrencilerin bizzat katılmaları ile ve doğal koşulları içinde çözümlenmesine önem
veren öğretim metodudur. 87
i. Proje Metodunun Basamakları
Proje metodunun işlenmesinde aşağıdaki basamaklar izlenir. 88
1- İşlenecek ünite, öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre, öğrencilerle birlikte
kararlaştırılır ve gereken çalışma hazırlığı yapılır.
2- Kararlaştırılan ünite, öğretmenin rehberliği altında öğrenciler tarafından
planlanıp, problemlere ayrılır ve bu problemler bir sıraya konulur.
3- Öğrenciler ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre iş kümelerine ayrılır, bir
problemi araştırma sorumluluğunu üzerlerine alır.
4- Her küme, öğretmenin de yardımıyla çalışma planı hazırlayarak, bilgi
toplayacakları kaynakları tespit edip, işleyecekleri konu hakkında küme üyeleri
arasında iş paylaşımı yapar. Her öğrenci küme çalışmasında bir görev ve sorumluluk
alır.
5- Kümeler yaptıkları plana göre çalışmalarına devam ederek aldıkları
problem ile ilgili bilgileri toplar ve bunu bir rapor haline getirir.
6- Kümelerin yaptığı hazırlık, düzenlenen raporlar ve elde edilen sonuçlar
sınıfa sunularak, tartışılır, değerlendirilir ve gerekli düzeltmeler yapılır.
ii. Faydaları
Proje metodunun faydaları şunlardır: 89
1-Bir pratik deneyim kazandırır.
2- Gerçek yaşam koşulları altında sınamaya olanak verir.
3- Motivasyonu arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.
4-Öğrenciler, bazı konuların “ne” ve “niçin”ini daha iyi görebilirler.
5-Öğrenciye başarma duygusunu tattırır.
6-Öğrencilere kendi başlarına karar almayı öğretir.
İzzettin Alıcıgüzel, İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim, İstanbul 1979, s.185.
Sait Akbaşlı, Önder Pilten, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Konya 1999, s. 60-61.
89
Yüksel Özden, Öğrenme ve Öğretme, Ankara 1999, s.165; H.A. Aytuna, a.g.e. , s.49-51.
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5- Hem yavaş öğrenen hem de zeki öğrenciler için kullanılabilir.
6- Proje başarısıyla tamamlandığı öğrencinin kendine güveni artar.
iii. Sınırlılıkları
Proje metodunun sınırlılıkları şunlardır: 90
1-Bir projeyi tamamlamak çok uzun zaman alabilir.
2-Proje öğretmenin gözetimi dışında yapıldığında bir takım problemler
çıkabilir.
3-Öğrenci tüm zamanını projenin fiziksel yönünde harcayarak eğitim yanını
görmeyebilir.
4-Gerekli gözetim ve denetimi sağlamak zor olabilir.
5-Öğrenciye ilginç gelen proje konusu bulmada sıkıntı olabilir.
C.

İLK

ÖĞRETİM

İKİNCİ

KADEME

SOSYAL

BİLGİLER

ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER
I. Öğretim Araç-Gereçlerinin Faydaları:
Öğretim araç-gereçlerinin, etkili ve amacına uygun kullanıldığında,
Öğretme-öğrenme sürecine bir çok fayda sağlayacağı bilinmektedir. Bu faydaların
bazıları şunlardır; 91
1- Bireylerin dikkatini çekip onları güdülemesi,
2- Dikkati canlı tutması,
3- Soyut kavramları somutlaştırması,
4- Anlaşılması güç konu ve kavramları basitleştirmesi,
5- Konunun görüntüsünü oluşturan öğeler arasındaki ilişki ve etkileşimleri
daha yalın ve anlaşılır biçimde göstermesi,
6- Bilginin zihinde daha kolay bir şekilde kodlanmasına yardımcı olması,
7- Unutmayı azaltması veya geciktirmesi,
8- Öğrencinin etkin katılımını sağlamasını ,
9- Zamandan ve sözden ekonomi sağlaması,
10- Öğretimi

monotonluktan

kurtarması

belli

başlı

faydaları

olarak

sıralanabilir.
Yüksel Özden, Öğrenme ve Öğretme, Ankara 1999, s.165; H.A. Aytuna, a.g.e. , s.49-51.
H. İbrahim Yalın, Eğitim Teknolojisi Öğretim Tasarımı, Ankara1997, s. 87-89;Rauf Yıldız,
“Öğretim Materyalleri ve Hazırlama İlkeleri”, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme,
Ankara 2002, s. 16.
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II.

Öğretim Araç-Gereçlerini Etkili Kullanma

Öğretim araç-gereçleri ile materyallerin etkili kullanımı için, herkesin
üzerinde anlaştığı kriterler mevcut değildir. Öğrenme teorilerine göre öğretimde
araç- gereç kullanımındaki amaç, öğretim etkinliğini ve verimliliğini arttırmaktır. Bu
yüzden öğretim araç gereçlerinin etkili kullanımında bu amaçlar ışığında ilkeler
geliştirilmelidir.
Yine bu ilkeler belirlenirken, mevcut her araç-gereç (geleneksel-çağdaş) için
ilke belirleme yerine, tümü için ortak sayılabilecek ilkelere yer verilmelidir.
Öğretim araç-gereçlerinin etkili kullanımı için aşağıdaki ilkeler dikkate
alınmalıdır 92:
1- Araç-gereç kullanırken bireysel öğretim boyutuna dikkat edilmelidir:
Geleneksel araç-gereçlerin kullanımında (slayt, tepe göz, vs.) bireysel
etkinliklere yer verilmesi, öğrencilerle birebir ilgilenilmesi ve bireysel öğrenme
sitillerinin göz ardı edilmemesi faydalı olur.
2- Araç-gereç kullanılırken öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine fiziksel
ve zihinsel katılımı sağlanmalıdır.
Öğrencinin fiziksel katılımından kasıt, aktif olması, pasif alıcı durumundan
çıkarılmasıdır. Öğrencinin zihinsel katılımında kasıt ise, bir takım uyarıcılar (soru,
yönetme, vs.) ya da dikkat çekiciler (öğretilecek konunun gerçek yaşamdaki
öneminin açıklanması vs.) aracılığıyla öğrencinin zihninin öğretim esnasında
öğretilecek, öğrenilecek konu ya da beceriye yoğunlaştırılmasıdır.
3- Araç-gereç kullanırken geri bildirim mekanizması işlemelidir:
Araç-gereç kullanımı esnasında öğrenci pasif ise, öğretmenler öğrencilerin
gözlemlemek için özellikle çaba sarf etmeli, yöneltecekleri konulara verilen yanıtlar
ve talep edecekleri yorumlardan yola çıkarak öğrencilere geri bildirim sunma çabası
içinde olmalıdır.
Araç-gereç

kullanımı

esnasında

öğrenci

aktif

ise,

yaptığı

işler

gözlemlenerek hata ve doğruları hakkında kendisine anında geri bildirim
sunulmalıdır.

Rauf Yıldız, “Öğretim Araç Gereçlerini Etkili Kullanma”, Öğretim Teknolojisi ve Materyal
Geliştirme, Ankara 2002, s. 37-40.
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4-

Araç-gereç

kullanırken

öğrenciler

öğretime

motive

edilmeli,

motivasyonları öğretim süresince yüksek tutulmalıdır.
5- Araç-gereç kullanılırken öğrenciler öğretilecek konu ve becerinin
anahtarları hakkında bilgilendirilmelidir.
6-

Araç-gereç

kullanılırken

öğrencilerin

geçmiş

yaşantılarından

yararlanılmalıdır.
7- Araç-gereç kullanılırken etkili sunum yapmaya gereken önem
verilmelidir.
Öğretim araç-gereçlerini etkili kullanmada en büyük görev öğretmenlere
düşmektedir. Öğretmenlerin bu konuda yeterince bilinçli olmadıkları görülmektedir.
Öğretmenlerin, eğitim araç-gereçlerini kullanmamalarında ya da az kullanmalarında
en önemli etken bilgi ve beceri eksikliğidir. Bunun yanında okullarda araç-gereç
eksikliği, kaynak yetersizliği, öğretmenlerin klasik anlatım yöntemini terk
edememeleri ve zamanlarını olmayışı gibi etkenler de araç-gereç kullanmayı
etkileyen faktörlerden sayılabilir.
III. Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi
Öğretimde araç-gereçler, bilginin algılanmasında somutluk sağlayarak,
öğrenmeyi kolaylaştırır, unutmayı azaltır, öğrenciyi güdüler, dikkatini toplar,
öğrenme isteği oluşturur. Araçlar, zaman alıcı gibi göründüğü durumlarda bile, kalıcı
öğrenme sağlayarak zaman kazandırır.
Öğretmenlerin eğitim araç-gereçlerini kullanmaları ve uygun araç-gereci
seçmeleri önemlidir. Bunu yaparken, bazı kriterlere dikkat etmek gerekir. Bu
kriterlerden bazıları şunlardır; öğretim hedefleri, öğretim yöntemi, öğrenci
özellikleri, araçların özellikleri, öğretim ortamı, gereçlerin tasarım özellikleri,
öğretmenlerin tutum ve becerileri, araçların bulunup bulunmadığıdır 93.
Öğretmen, konusunu anlatmadan önce, öğrencilerin önünde ders araçlarını
denemeli ve neticeleri onlara izletmeleridir. Böylece oluşabilecek çeşitli kaza ve risk
ihtimalleri azalmış olur. Netice olarak etkili bir iletişimin, eğitim ortamında
sağlanabilmesi için öğretmenin hedef davranışlara, öğrencinin hazır bulunuşluk
düzeylerine uygun eğitim araç-gereçleriyle, tekniklerini işe koşması gerekir.
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İsa. Halis, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Konya 2001, s. 199.
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IV. Öğretim Araç-Gereçleri
1. Ders Kitapları ve Diğer Yayınlar
Kitap, genel anlamda, yazılmış veya basılmış yaprakların bir araya
getirilmesiyle oluşturulmuş bir araçtır. Bilgi iletiminde ve edinmede kullanılan bir
araç olarak kitap, yalnızca sosyal bilimler dersleri için değil, hemen hemen her ders
için öğretimde vazgeçilmez unsurdur.
Ders kitabından, öğrencilerin doğrudan öğrenmelerine ve öğretmenlerin
sınıftaki sunuşlarında yöntemler geliştirmelerine yardımcı olmaları beklenir. Diğer
bir ifadeyle ders kitabı, hem öğrenme, hem de öğretme süreçleriyle ilişkili bir araçtır.
Her iki süreçte de, insanların öğrenmesine yardım etmek amaçlanır. Bu sebeple bir
ders kitabı;
- Öğrencinin derse ilgisini arttırması,
- Konuların amaçlarını ortaya koyması,
- Öğrencinin ilgisini dersin önemli bölümlerine yönlendirmesi,
- Dersin önemli bilgilerini sunması,
- Bilginin depolanması için yarar sağlanması,
- Yeterince örnek ve uygulamaya yer vermesi,
- Öğrenciyi bilgi ve becerilerini geliştirmek için özendirmesi,
- Öğrenciye problemi anlamayı çözmeyi öğretmesi,
- Öğrencinin kendisini değerlendirmesi için seçenekler sunması,
- Öğrenciyi; benlik, iç kontrol, çalışma vb. yönlerden gelişmeye
özendirmesi gibi yeterliliklere sahip olmalıdır 94.
a. İyi Bir Ders Kitabının Özellikleri
İyi bir ders kitabının özellikleri şekil ve muhteva yönünde ikiye ayrılır 95.
i) Şekil yönünden;
1- Ders kitabı iyi cins kağıda basılmış olmalıdır,
2- Ders kitabının mizanpaji, harflerin büyüklüğü, satır ve harf aralıkları,
öğrencinin düzeyine uygun ve güzellik duygularını geliştirici nitelikte olmalıdır.
3- Ders kitabı ilgi çekici olmalıdır.
4- Ders kitabının yazılışı öğrenmeyi sağlayıcı nitelikte olmalıdır.
Nevzat Tertemiz, Leyla Ercan, Y. Kayabaşı, “Ders Kitabı ve Eğitimdeki Önemi”, Konu Alanı
Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Ankara 2001, s. 2.
95
İzzettin Alıcıgüzel, İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim, İstanbul 1979, s. 82-83.
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ii) Muhteva yönünden;
1- Ders kitabı öğretim programına uygun olmalıdır.
2- Ders kitabı, programda saptanan amaçların (Milli Eğitim ve dersin
amaçları) gerçekleşmesine yardım edici olmalıdır.
3- İyi bir ders kitabı doğru bilgi vermelidir.
4- Ders kitabında kullanılan imla ve noktalama işaretleri, dil bilgisi
kurallarına uygun olmalıdır.
5- Ders kitabı, yalnızca bilgi vermekle kalmamalı, aynı zamanda öğrenci
etkin yapacak, yaratıcı çalışmalara sürükleyecek nitelikleri de içermelidir.
Bir ders kitabından yeterli verimi almak ve etkin kullanımı sağlayabilmek
için bir metnin nasıl okunacağını bilmek gerekir. Bu da okul çağında erken
dönemlerinden itibaren okuduğunu anlamayı geliştiren stratejileri bilip uygulamayla
başlar. Okuduğunu anlamaya yardımcı olan stratejiye “ SQ3R” adı verilmektedir 96.
Bunun anlamı:
1- Göz atma (S): Okunacak parçaya göz atmak, öğrencilerin ana
noktalarını belirleyebilmeleri için başlıklara ve varsa resimlere göz atması.
2- Soru sorma (Q): Öğrencilerin okumaya başlayarak ilk başlığı soruya
çevirmeleri. Bu durum öğrencilerin merakını arttırarak, konu ile ilgili ön öğrenmeleri
varsa onları hatırlamalarını sağlar.
3- Okuma (R): öğrencilerin ilgili bölümü okuması. Okuma birinci başlık
sonundaki sorunun cevabını bulma yönünde olacağından etkili olacaktır.
4- Tekrarlama (R): İlk bölüm okunduktan sonra, sorunun cevabının
tekrarlanmaya

çalışılması.

Öğrenciler

kendi

cümlelerini

kullanıp

soruyu

cevaplandırırlar. Okunanların hatırlanmasının en iyi yolu öğrenilenlerin kağıda
dökülmesidir. Bu durum kısa notlarla, olabilir.
5- Yeniden gözden geçirme (R): Konu tamamen okunduktan sonra,
öğrencilerin ana temaları yüzeysel şekilde göz atması. Bu durum öğrencilerin
başlıklar arasındaki bağlantıları kurup kendi hafızalarını zorlamalarına neden
olacaktır. Öğrenciler aldıkları ders notlarından tekrar amaçlı yararlanabilirler.

N.Tertemiz “agm” a.g.e.,s.28; Nuri Köstüklü, Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, Konya 2001,
s.111.
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Ders kitabının yanı sıra, temel kitaplar, yardımcı kitaplar, dergiler, kaynak
kitaplar, öğretmen el kitapları, öğrenci çalışma kılavuzları, dergiler gibi diğer araçgereçlerde eğitim öğretimde kullanılan ve öğretmen-öğrenme sürecinin vazgeçilmez
görsel araçlarıdır 97.
2. Yazı Tahtası
Yazı tahtası, herhangi bir konunun muhtevasını doğrudan doğruya işlemede
rolü olmamakla beraber, fikirlerin veya problemlerin daha somut bir tarzda
açıklanması icap edince kullanılması bakımından önemli öğretim vasıtaları arasında
yer almaktadır.
Yazı tahtası, dönem dönem değişiklik gösterse de, geleneksel sınıf
ortamında en çok kullanılan araçtır. Yazı tahtasını birkaç çeşidi bulunmaktadır.
a) Kara Tahta : Geleneksel araç gereçlerin başında gelir kara tahta
üzerinde renkli tebeşirli çizilen şekil resimde diyagramlar öğrenmeyi somutlaştırmak
için çok sık kullanılan görsel öğretme yoludur.
b) Pazen Tahta : Kara tahtanın yanında, bir tabaka yada karton yada aynı
büyüklükte bir tahta üzerinde pazen yada tüylü bir kumaş geçirilerek yapılır.
c) Manyetik Tahta : Son yıllarda kara tahta ve pazen tahtaların yanı sıra
manyetik tahta ya da mıknatıslı tahta, sınıflarda kullanılmaya başlanmıştır.
Kullanılacak resim, yazı ve grafiklerin arkasına mıknatıs takılır.
Piyasada duvara montaj edilebilen çelik emaye, manyetik beyaz yazı
tahtaları mevcuttur. Bu tahtalar;
- Yazı tahtası kalemleri ile daha kolay yazma yüzeyine sahiptir.
- Kolay silinebilir, silindiğinde iz yapmaz
- Manyetiktir; küçük mıknatıslar kullanılarak üzerine kağıt veya benzeri
ince malzemeler tutturulabilir.
d) Çelik Emaye Beyaz Yazı Tahtası : Bu tahtalarda resim, yazı grafikler
defalarca kullanılabilir. Böylece tebeşir tozunun olumsuz etkilerden kurtulmuş
olunur. Ayrıca bir defa ve özenle hazırlanan malzeme kullanılması da verimi
arttıracaktır. Hazırlanan resim ya da yazıların arkasına, çok kolay temin edilen,
mıknatıslar yapıştırılır. Bu mıknatısları, buzdolabı tamircileri veya servislerden elde
etmek mümkündür.
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Cevat Alkan, Eğitim Ortamları, Ankara 1979, s.246 .
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e) Bülten Tahtaları : Bülten tahtaları, gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışında
okuldaki genel duyuru için kullanılan bir araçtır. Yapılan duyurular hazırlanacak
duvar gazetesi için bülten tahtasından yararlanılır.
Bülten tahtası, kısa haberleri kamuya ilan etmede eskiden beri
kullanılmaktadır. Ancak bülten tahtasının bu temel kullanımı çok genişletilmiştir.
Önceleri ilkokullarda kullanılan bülten tahtalarının kullanım alanı bugün yüksek
öğretime kadar genişlemiştir. İlan tahtası da denilen bülten tahtası, öğretmen ve
öğrencilerin ürettiği eserlerin sergilenmesi açısından eğitim ve öğretimde
önemlidir 98.
a. Etkili Kullanım İçin Temel İlkeler
Yazı tahtasının başarılı olarak kullanılması için dikkat edilmesi gereken
hususlar şunlardır 99:
1- Tahtanın parlamaması ve yazıların kolay okunması için tahtanın doğrudan
ışık almayan bir duvara asılması gerekir.
2- Tahtaya yazılar, okunaklı ve arkadaki öğrencilerin görebileceği
büyüklükte yazılmalıdır.
3- Tahtaların nasıl kullanılacağı önceden planlanmalıdır.
4- Tahta dersin başında temizlenmeli, önceki dersten kalan yazılı tahta
kullanılmamalıdır.
5- Öğretmen tahtaya yazı yazarken, yazdıklarını yüksek sesle okumalıdır.
Uzun süre arkası öğrencilere dönük olmamalıdır.
6- Tahtaya yazılacak bilginin tümünü önceden yazmak yerine, anlata anlata
tahtayı doldurmak daha etkili olur.
3. İki Boyutlu Materyaller
Bu grupta yer alan başlıca öğretim materyalleri; fotoğraflar, resimler,
slaytlar, haritalar, küreler, zaman şeritleri ve modeller olarak sıralanabilir.
Yazının, tek başına anlaşılmaya yeterli olmadığı durumlarda bir çok
konunun kolaylıkla öğrenilmesine yardımcı olan materyaller konuya form, renk,
hareket ve değişik boyutlar katmaktadırlar.
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İsa Halis, “Yaygın Materyal Türleri” , Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara
2002, s. 50.
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M. Erden, a.g.e., s. 185; N. Köstüklü a.g.e., s. 113; S. S. Büyükkaragöz, C. Çivi, a.g.e., s. 270; İ.
Alıcıgüzel, a.g.e., s. 76.

58

a. Fotoğraflar ve Resimler
Sosyal Bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde kaynak özelliği taşıyan
bu malzemelerin önemli bir yeri vardır. Fotoğraflar ve resimler, sınıf ortamında
kullanılabildiği gibi tepegöz saylamlarının hazırlanmasında, slaytlarda, manyetik
tahta ve kumaş tahtalarda da etkili bir biçimde kullanılabilir. Sosyal Bilgiler
dersinde, Türk büyüklerinin ve tarihî olayların vb. resim ve fotoğraflarını göstermek
suretiyle, kavram ve olgular daha net öğrencilere kazandırılmakta ve ayrıca daha
önce edinilen bilgilerin canlandırılmasına yardımcı olduğu görülmektedir 100.
Öğretim amacı ile kullanılan bu materyalleri her yerde bulmak mümkündür.
Bu resimleri temin etmenin en kolay yolu, dersle alakalı çıkan çeşitli dergilerden ve
gazetelerden elde edilen resim ve fotoğrafların sınıf ortamına getirilmesidir.
Öğretmen çeşitli dönemlerde elde ettiği bu resimleri dosyalamalı ve ihtiyaç
duydukça kullanmalıdır. Bunun dışında kartpostallardan seyahat acentelerinden,
reklam broşürlerinden vb. diğer kaynaklardan resim ve fotoğraf temin etmek
mümkündür.
b. Haritalar, Küreler, Zaman Şeritleri, Grafikler
Haritalar, yeryüzünün veya belli bir parçasının belli bir amaçla belli bir
oranda küçültülerek, düzlem üzerinde çizilen taslağıdır. Fizikî, coğrafî, tarihî,
ekonomik ve turistik haritalardan ilgili derslerden yararlanılarak konuların kısmen
somutlaştırılması ve daha iyi anlaşılması sağlanabilir.
Harita okuma ve kullanma yetisi de öğrencilere verilmesi gereken önemli
yetenekler arasındadır. Haritalar, Sosyal Bilgiler dersinin vazgeçilmez araçlarıdır.
Sosyal bilgiler dersinde tarih, Türkiye, il ve dünya haritalarından yararlanılır.
Ülkemizde, hemen hemen her okulda haritalar bulunmaktadır. Haritalar amacına
göre değişik biçimlerde hazırlanmışlardır 101.
a) Özel amaçlı haritalar: Belli bir özelliğin (nüfus, enerji kaynakları,
hastalıklar, oy verme oranları vb). dünya, ülke ya da bölgedeki dağılımlarını gösteren
haritalardır. Bu haritalarda sınırlar, diğer haritalardaki gibidir. Ancak içi amaca
uygun şekil ve sembollerle işaretlenir.
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M. Erden, a.g.e., s. 189.
M. Erden, a.g.e., s. 192-193; İ. Alıcıgüzel, a.g.e., s. 78.
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b) Fizikî haritalar: Fizikî haritalar, yeryüzü şekillerini, yükseklik ve
derinliklerini farklı renkler kullanılarak gösteren haritalardır.
c) Siyasî haritalar: Devlet sınırlarını ve belli başlı şehirlerin yerlerini
gösteren haritalardır.
Haritalar, tarih ile ilgili yorumlarda tarihle ilgili olguların öğretilmesinde ve
anlaşılmasında oldukça faydalıdır. Öğrencilerin belli bir tarihî olayın nerede
meydana geldiği, geçmişte ülkelerin sınırlarını bilmesini, olaylara anlam vermesini,
tarih ile coğrafî bilgilerini birleştirmesine yardımcı olur ve ders saatleri dışında bile
öğrenci farkında olmadan tarih eğitimi almış olur.
Küreler, haritalar gibi bilginin göz yoluyla canlı bir şekilde kazanılmasına
yarar. Haritayı tamamlayıcı nitelikte bir araçtır.
Zaman şeritleri; varlıkları, olayları, fikirleri özet halinde belirtmek için
kullanılır. Sosyal bilgiler dersinin en önemli hedeflerinden birisi öğrencilere zaman
kavramını ve kronoloji kavramını öğretmektir. Bu araç çok basit, pahalı olmayan ve
her şeyden önemlisi başarılı tarih öğretmenleri tarafından her derste kullanılabilecek
bir araçtır. Ölçekli olarak çizilen zaman şeritleri, çağları aşan bir tarih diliminden
ziyade daha da zamanlı olaylar için kullanılır. Bütün bir tarihi tek bir uzunlukta
gösteren şeritlere ise tarih şeridi adı verilir 102.
Grafikler, bir olayın bir durumun (mesela, nüfus artışı) gösterilmesi
bakımından önemlidir. Değişik tipteki verileri göstermek için sosyal bilgilerde
yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Çünkü içeriğinde kullanılan kelime sayısı çok
az olduğundan ve daha ziyade göze hitap ettiğinden farklı dillerde konuşan ve farklı
kültürlere sahip insanlar tarafından kolay anlaşılabilir ve hepsinden önemlisi bilgileri
net olarak aktarırlar. Bu tür öğretim materyalleri somut, ancak karmaşık kavramların
basitleştirilmesinde, soyut fikirlerin somutlaştırılmasında en çok kullanılan
materyallerdendir 103.
Çok değişik grafikler zaman zaman kullanılabilir. (Sütun grafiği, resim
grafiği, çizgi grafiği gibi) Grafiklerin ilgi çekici ve temsil edici olması gerekir 104.
Bunun içinde aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir 105.
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1. Açıklık: Öğrencilerin okuma düzeyine ve yaşına uygun olmalıdır.
2. Basitlik: Grafikler mümkün olduğu kadar basit olmalıdır. Gereksiz ve
detaylı bilgilerden kaçınılmalıdır.
3. Önemli yerlerin belirlenmesi: Bu amaçla, zıt renkler, büyük yada koyu
yazılardan yararlanılabilir.
4. Örgütlenme: Grafiklerde görsel unsurların örgütlenmiş biçiminin
algılanmasını etkiler. Grafiğin algılanmasını kolaylaştırmak için birbiriyle ilişkili
öğeler birbirine yakın sunulmalıdır.
Sonuç olarak grafikler soyut kavram ve ilkeleri somutlaştırır. Öğrencilerin
kavram, ilke ve sözel bilgiler arasında ki ilişkiyi kavramalarını sağlar. Öğrencilerin
ilişkileri görsel olarak algılamalarını sağlar. Karmaşık bilgilerin özetlenmesine
yardımcı olur.
4- Elektronik Araçlar
Bu başlık altında beli başlı elektronik araçlar tanıtılmaktadır. Bu araçlar,
genellikle pahalıdır ve her okulda bulunmayabilir. Genellikle özel ve gelişmiş
okullarımızda bulunan bu araçlar, yeterince verimli bir biçimde kullanılamamaktadır.
Günden güne artan bu araçlar, hem göze ve hem kulağa hitap etmekteler. Ayrıca
öğretimde bazı kolaylıklar sağlamaktadırlar. Belli başlı elektronik araçlar şunlardır:
Televizyon programları ve video kasetler, bilgisayarlar, internet, projektörler, opak
projektörleri (episkop), tepegöz projektörleri, slayt projektörleri, film şeridi
projektörü, radyo ve teypler, cd, vcd’ler ve cd çalarlar, nokta gösterici (lazer pointer)
olarak sıralanabilir. Şimdi bunları ana hatlarıyla tanıyalım ve öğretimde nasıl
kullanıldıklarına bir göz atalım.
a. Televizyon Programları ve Video Kasetler
Televizyon, eşya, olgu ve olayları küçük bir ekranda iki boyutlu ve sesli
izlenmesini sağlar. Televizyonun en güçlü yanı, olgu ve olayların olduğu anda
olduğu gibi verilmesidir. Gerçek dünyada olayların ve nesnelerin sınıf ortamına en
gerçekçi şekilde taşınabildiği materyal türlerinden biri de öğretimsel televizyon
programları ve video kasetleridir.
Öğrenme

konusunda

yapılan

araştırmalar,

insanın

öğrendiklerinin

%94’ünün görme ve işitme duyularından gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. TV ve
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video, hem görme hem de işitme yoluyla öğrenmeyi sağlayan araçlardır. Ayrıca
öğrenci katılımını sağlayan ve öğrenmeyi güdülemesi gibi etkileri de önem
taşımaktadır.
i. Faydaları
TV ve videonun eğitici amaçlı kullanımının faydaları şunlardır 106;
1- Öğretmenin yeni bilgilerden haberdar olması,
2- Temel eğitimin çözümünde alternatif olması,
3- Eğitici mekanlardan tasarruf sağlaması,
4- Eğitim hizmetlerinde maliyeti düşürmesi,
5- Eğitim hizmetlerinde niteliği yükseltmesi gibi temel işlevleri yerine getirerek
eğitim sürecine katkı sağlamaktadır.
Video

ile

ilgili

eğitim

öğretim

programlarının

bazı

özellikleri

bulunmaktadır. Bu özelliklerin en önemlileri şunlardır 107:
1- Konuyu, renk ses ve hareketler sunabilmektedir,
2- Hareket ve düşünce ilişkisine uygun bir program içerir,
3- Kayıtlardan hemen sonra gösterilebilmektedir,
4- Tekrar tekrar gösterime uygundur,
5- Görüntü ve ses öğrenciye aynı anda verilebilmektedir,
6- Grup ve bireysel eğitime uygundur.
ii - Etkili Kullanım İçin Temel İlkeler
Videonun

etkili

bir

öğretim

aracı

olarak

kullanılabilmesi

için,

öğretmenlerin, video ile öğretim ilkelerini iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu ilkelerden
başlıcalar şunlardır 108:
1- Hedeflerin açık seçik belirlenmesi ilkesi: Seçilen programın ders
konusunun problemlerini çözücü yada açıklayıcı bir nitelikte mi, yoksa konuyu
zenginleştirici bir nitelikte mi olacağı açıkça bilinmelidir.
2- Uygun bir video – bant seçimi ilkesi: Video programı hedefe, ders
konusuna, öğrenci seviyesine ve ilgilerine uygun olmalıdır.

106
İsa Halis, “Çağdaş Öğretim Teknolojileri”, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme,
Ankara 2002, s. 73.
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3- Seçilen programın yerinde kullanılması ilkesi: Program konunun
işlenişinin en uygun yerinde gösterilmelidir.
4- Gösterime uygun zaman ayırma ilkesi: Gösterimin bir ders saatinin
tümünde mi, yoksa 15-20 dakikalık bir süresinde mi, yapılacağı belirlenmelidir.
Ayrıca bir ders saatinde, birden fazla video bant gösteriminin gerekli olup
olmadığına da karar verilmelidir. Bazı eğitim bilimciler, “filmin bir amaç değil,
tersine hedef davranışları kazandırmak için bir araç olduğundan hareketle, bir ders
boyunca yalnızca bir film izlenmesini” tavsiye etmektedirler.
5- Video programının uygun metotla işlenmesi ilkesi: Video programının
kavranması için, öğrencilere önceden soruların verilip verilmeyeceği, soru
verilecekse nelerin sorulacağı, soruların cevaplarıyla ilgili sınıfta bir tartışma açılıp
açılmayacağı gibi, işlemler önceden belirlenmelidir.
Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek
bir çok video filmi hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra özel ve devlet televizyonları
tarafından hazırlanmış ve piyasada satılan, Osmancık, Küçük Ağa, Kurtuluş, Sarı
Zeybek gibi filmler Osmanlı devletinin kuruluşunu, Milli Mücadeleyi ve Mustafa
Kemal Paşa’nın hastalığını ve ölümünü konu almakta olup, ilköğretim ve orta
öğretim tarih müfredatında yer alan konulardır. Bunlar ve bunlara benzer tarihi ve
sosyal konuları ihtiva eden pek çok yerli ve yabancı filmler bulunmaktadır 109.
b. Bilgisayar
Bilgisayar, diğer öğretim araçlarından farklı olarak öğretme ve öğrenme
açısından benzersiz imkanlar sunan çok yönlü bir araçtır. Bilgisayarın eğitimdeki
önemi ve bilgisayarı diğer araçlardan ayıran en önemli özelliği bir üretim, öğretim,
yönetim, sunu ve iletişim aracı olarak kullanılabilmesidir.
Günümüzde ilköğretimden, yüksek lisans ve doktoraya kadar bütün eğitim,
öğretim

kademelerinde

bilgisayar

öğrenmek

ve

kullanmak

zorundayız.

Araştırmacılar ciltler dolusu ansiklopedileri ve bir yığın kitabı karıştırmak,
incelemek

yerine,

bilgisayardan

ses

ve

görüntülerle

istediği

konuyu

öğrenebilmektedirler.
Yirminci yüzyılın en etkili bilgi-işlem aracı olan bilgisayar ve bilgi
teknolojisinin insan yaşamını ve çevresini değiştirme hızı giderek artmaktadır.
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Geleceğin toplumlarının bilgi toplumları olacağı gerçeği, tüm ülkeleri, bu yönde bir
çabaya yöneltmiştir. Bilgisayarın, sürekli gelişen teknoloji oluşu, eğitim için
hazırlanacak özel programlara ihtiyaç duyuşu, eğitimlerin bilgisayarı ve bilgisayar
dilini tanımaları için ayrı bir eğitim görmeleri ve bilgisayarın pahalı olması gibi
sebeplerden dolayı, diğer öğretim araçları kadar yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Fakat bütün bu zorluklara rağmen, bilgisayarın insan hayatında vazgeçilmez bir araç
olduğu gerçektir. Bu bakımdan eğitim öğretim araçlarından bilgisayarın gittikçe ön
plana çıktığı görülmektedir.
Bilgisayarın öğrenme-öğretme ve okul yönetimi ile ilgili bütün faaliyetlerde
kullanılması “Bilgisayar Destekli Eğitim” olarak tanımlanabilir. Bilgisayar Destekli
Eğitim

(BDE) denildiğinde eğitim-öğretim etkinlikleri sırasında eğitimi

zenginleştirmek ve kalitesini yükseltmek için öğretmene yardımcı bir araç olarak
bilgisayardan yararlanması anlaşılmaktadır. 110
Eğitim alanında bilgisayar kullanımı üç bölümde incelenebilir 111:
1- Bilgisayar denetimli öğrenme. Herhangi bir konuda öğrenme süreçlerinin
bilgisayarca

yönetilmesidir.

Bilgisayar,

öğretimi

planlama,

düzenleme

ve

programlama öğrenmeleri ölçme, öğrencilerle ilgili verileri kaydetme ve öğrenme
verileri üzerinde istatistiksel analizler yapma gibi etkinlikler de kullanılır.
2- Bilgisayara dayalı öğretim: Herhangi bir konuda diğer öğretim

donanımlarından bağımsız, tek başına yeterli bir öğretici kaynak olarak bilgisayar
kullanımıdır.
3- Bilgisayar destekli öğretim: bilgisayarların sistem içine programlanan
dersler yoluyla öğrencilere bir konuya da kavramı öğretmek yada önceden
kazandırılan davranışları pekiştirmek amacıyla kullanılmasıdır.
Bilgisayarın eğitimde kullanıldığı taktirde kazandıracağı nitelikler şöyle
sıralanmaktadır 112.
1- Okul öncesi ve sonrası bireylere dikkat gelişimi kazandırır.

Özcan Demirel,S.Sadi Seferoğlu ,Esat Yağcı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme,
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2- Ekrandaki olaylar, bireyi kendine çekerek ona dalgınlık, sıkıntı,
dikkatinin dağılması gibi istenmeyen durumları yaşama şansı vermez.
3- Bireyin konuyu kavrayabilmesine yardımcı olur. Bu da bireyin kolay
unutmasını engeller, zihinde kalıcılık sağlar.
4- Bireye, bir çok işi aynı anda yapabilme becerisi kazandırır. Örneğin el,
göz, zihin aynı anda çalışabilir.
5- Büyük bir esnekliğe sahiptir, etkin bir pekiştiricidir ve sabrı sonsuzdur.
6- Yazı tahtası, ders kitabı kadar geneldir.
7- Uygun biçimde hazırlanmış her çeşit programı kullanabilir.
8- Ders yazılımlarında çok değişik sürprizlere yer verilerek eğitim zevkli ve
ilgi çekici hale getirilebilir.
9- Bireysel öğretimde ve grup öğretiminde kullanılır.
10- Programlı öğretimin dayandığı ilkelerin uygulanmasına hizmet edebilir.
11- Eğitimde yönetim, araştırma, rehberlik, ölçme-değerlendirme ve
öğretim hizmetlerinde kullanılabilir.
12- Öğrencilerin sorulara verdiği cevapları kaydeden, istenildiği an
sonuçları bildiren eşsiz bir sınav aracıdır.
i. Bilgisayar Destekli Eğitim-Öğretimin Amaçları:
Bilgisayar Destekli Eğitim,ülkemiz için gerekli olan bilgi ve teknolojileri
çağını yakalayacak ve geçecek insan gücünün yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
BDE ve BDÖ öğrenciler için hedeflenen genel amaçlarını sıralayalım : 113
1- Öğrencilerin motivasyonunu (öğrenme güdüsünü)arttırmak,
2- Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek,
3- Gurup çalışmalarını desteklemek,
4- Öğretme yöntemlerini genişletmek,
5- Öğrencinin kendi kendine öğrenme yeteneklerini geliştirmek,
6- Öğrencide ileri düzeyde düşünme becerisinin geliştirmesini destekleme,
7- Mantık yolu ile problemlere çözüm bulmayı desteklemek,
8- Hipotez kurmaya cesaretlendirmek,vb. şeklinde genel amaçlar ortaya
çıkmaktadır.
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ii. Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğretimin Faydaları :
Bilgisayar destekli eğitim-öğretim uygulandığı taktirde kazandıracağı faydaları
şu şekilde sıralanmaktadır 114:
1- Öğrencileri aktif bir şekilde öğrenme sürecine girmelerini sağlarlar. Sunulan
her bilgiden sonra öğrencilerden yanıtlar istenir ve öğrencinin verdiği yanıt doğru
olup olmadığını bilgisayarlar hemen bildirir.
2- Renkli grafikler, sesler, hareketli resimler, canlandırmalar, video gösterileri
ve kullanıcıya geri bildirimler vb. sayesinde öğretime çeşitlilik, canlılık ve kaliteyi
getirir.
3- Hızlı ve yavaş öğrencilerin kendi hızları doğrultusunda konuları
öğrenmelerine olanak sağlar.
4- Bilgisayarların sabırları sonsuzdur ve her öğrenciye istediği kadar tekrar
olanağı verir.
5- Bilgisayar esnektir.Öğrenciler ders saatlerini kendi gereksinim ve
olanaklarına göre ayarlaya bilirler.Böylece öğrenci zamanını planlama becerisini
kazanmış olur.
6- Öğrenciler herhangi bir konuda yanlış bir iş yaptıklarında hemen mesaj
vererek doğruyu bulma yönünde uyarıcı ve yol göstericidir.
7- Bilgisayar kullanıcıya testler uygulanarak,kullanıcının bildiği konuları
atlayarak bir sonraki konuya geçmesine olanak sağlar.
8- Bazı bilgisayar programları kullanıcı ile bir takım bilgileri kaydeder.Böyle
bir durumda hem öğrenci kendisi hakkında hem de öğretmen öğrencinin başarı
durumu hakkında bilgi edinebilir.
9- Bilgisayar güvenlidir.Öğrenciler neden sonuç ilişkilerini görebilirler.
10- Bilgisayar ders konularında kavramları ve yetenekleri öğretmeleri yanında
öğrencilere bilgisayar okur yazarlığını da öğretir.
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iii-Bilgisayar Destekli Eğitim-Öğretimin Sınırlılıkları:
Bilgisayar Destekli Eğitim-Öğretimin

yukarıda sıralanan bu faydalarının

yanı sıra sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bu sınırlılıklar şu şekilde sıralanabilir 115:
1- Öğrencinin bilgisayarın önünde uzun süre kalması onun sosyal gelişimini ve
insanlarla ilişkisini olumsuz olarak etkileyebilir.
2- Her ne kadar bilgisayar, grafik,resim,ses ve metinlerle mükemmel şeyler
yapabiliyorsa da,ekranı bir seferde ancak sinirli miktarda metin sunabilir ve bu
metinlere ulaşmak bezen zor ve zorunlu olabilir.Eğer bir derste çok miktarda metin
(yazılı materyal) kullanılması gerekiyorsa dersin ders kitaplarıyla veya kılavuz
kitaplarla işlenmesi daha uygun olur.
3- Eğitim yazılımları ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsunlar eğer eğitim
programı ile uyumlu değillerse öğretim açısından fazla değerli olmayabilirler.
4- Eğitimciler bu konuda gerekli bilgiye ve deneyime sahip değildirler.
5- Eğitimciler ile teknik elemanlar arasında koordinasyon eksikliği vardır.
6- Bu sistem pahalı bir sistemdir. Sistem için gerekli olan bilgisayar
donanımları ve yazılım (paket) programları pahalıdır.
c. Internet
İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan bilgisayar
ağına yerel ağ denir. Birden fazla bilgisayarın veya yerel bilgisayarların bağlı olduğu
ağların ağına ise Internet denir. Yani Internet, servis sağlayıcı firmanın sunduğu
olanaklar (bilgisayarlar-modemler-telefon hatları gibi güçlü alt yapı donanımı) ile
bütün dünyadaki bilgisayarların birbirine bağlanması hadisesidir.
İlk olarak 1969 yılında ABD ordusunun ihtiyacını karşılamak amacı ile
bilgisayarlar birbirine bağlanmış ve ARPANET (Advanced Research Projects
Agency) adlı ağ kurulmuştur. Bilgisayarların birbirine bağlanmasından oluşan bu ağ
ilk önceleri askeri ihtiyaçları karşılamaya yönelikti. 1980'li yılların sonlarına doğru
ise bu ihtiyaç diğer alanlarda da hissedilmeye başlandı. Günümüzde tüm dünyaya
yayılan Internet’te yirmi beş milyondan fazla bilgisayar birbirine bağlanmakta ve
yüz milyondan fazla Internet kullanıcısı bulunmaktadır. 116

Ö.Demirel,S.Sadi Seferoğlu ,E.Yağcı, a.g.e., s.118-120.
Hasan Çebi Bal, Bilgisayar ve Internet Kullanımı, Rize 2002, s.318; Ö.Demirel, S.Sadi
Seferoğlu, E.Yağcı, a.g.e., s. 139.
115
116

67

i. Internet Kullanımının Faydaları
Internet bilhassa eğitim acısından hızla yaygınlaşmakla beraber sunduğu
imkanlarla da vazgeçilmez bir eğitim öğretim aracı olmuştur. Internet kullanımının
faydaları şu şekilde sıralanabilir 117:
Öğretmen ve öğrencilerin araştırmalarında geniş imkanlar sunar,
1-Eğitim kademesinde rolü olan herkesin kendini yenilemesinde imkan tanır.
2-Dünyanın değişik yerlerindeki meslektaşları veya ilgi alanlarıyla ilgili kişi,
kurum ve kuruluşlarla iletişim imkanlarına sahip olunur,
3-Gelişmeler anında ve hızlı bir şekilde takip edilir,
4-Uzaktan eğitim imkanı verir,
5-Bilhassa kendi web sayfalarını hazırlamada teknolojinin getirdiği kolaylıklar
ile yaratıcılığı ve paylaşımcılığı arttırır
6-E-mail aracılığı ile anında posta ve dosya transferine imkan sağlar.
ii. Internet kullanımının sınırlılıkları
Internet kullanımının faydalarının yanı sıra sınırlılıkları da bulunmaktadır.
Internet, gerekli tedbirler alınmadan kullanılırsa, muhtemel sınırlılıkları şu şekilde
sıralanabilir:
1. Çoğumuzun bildiği gibi Internet hizmet birimleri içerisinde çocuğun
gelişimini olumsuz etkileyecek zararlı siteler bulunmaktadır.
2. Internet’te bilgi organize değildir. Bilgiler, yığın halinde bulunmakta ,
birçok bulgu önünüze gelmektedir. Bunlar arasında asıl işinize yarayacak bilgilere
ulaşmak çok fazla zaman almaktadır.
3. Bir diğer problem ise erişilen bilginin niteliğidir. Bilimsel yayınlar, kitaplar
ve dergilerde yayımlanan bilgiler bir editör denetiminden geçmiş yayınlardır. Fakat
Internet’te her isteyen her istediğini bir denetim mekanizması olmaksızın
yayımlayabilir. Bu yüzden ulaştığımız bilgilerin ve kaynakların kalitesinden emin
olamayız.
d. Opak Projektörleri (Episkop)
Opak, ışık geçirmeyen demektir. Opak projektörü, ışık geçirmeyen fotoğraf,
resim, kitap sayfası gibi şeffaf olmayan her tür hareketsiz görsel materyallerin
yansıtılmasında kullanılan bir araçtır.
117
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i. Faydaları
Opak projektörleri saydam olmayan her türlü resim ve fotoğraflarla, yazılı,
çizili ve basılı materyallerin, hatta anahtar, kalem gibi yüksekliği fazla olmayan üç
boyutlu cisimlerin bir sınıf topluluğu tarafından gözlenmesini sağlar. Saydam
olmayan her türlü resim, çizim ve şemamın büyütülerek başka bir yüzeye çizilip
levha yada tablo haline getirilmesine yardımcı bir araçtır. En yaygın biçimi de bu
olmaktadır.Ayrıca

basitleştirilmiş

çizimlerin

ders

levhası

biçiminde

oluşturulmasında ve fotoğrafların kullanılmasında episkop çok faydalı olmaktadır.
ii. Sınırlılıklar
Günümüzde geliştirilen bazı episkop türleri normal aydınlıktaki bir ortamda
kullanılabilirken

bazı modeller ise ancak çok iyi karartılmış bir odada

kullanılabilirler, iyice karartılmış bir ortamda kullanıldığından, gösteri sırasında
öğrencilerin not alması, öğretmeninde öğrencilerin görsel etkinlikleri izlemesi
imkansızdır.
e. Tepegöz Projektörleri
Tepegöz projektörleri metin, çizim, grafik ve çizimler gibi önceden saydam bir
materyal üzerine renkli ya da siyah beyaz hazırlanmış bilgilerin ekranda büyütülerek
yansıtılması ya da ders sırasında doğrudan üzerine yazılıp çizilerek ve gerektiğinde
silinerek saydam bir yazı tahtası gibi kullanılabilen çok yönlü bir araçtır.
i. Faydaları
Tepegöz projektörleri eğitim ve öğretimde ifade edilemeyen cisimlerin
aktarılmasında son derece önemlidir. Tepegöz kullanımının eğitim ve öğretimde
sağladığı faydalar şunlardır 118:
1- Tepegöz asetatları dersten önce hazırlanabileceği gibi, ders sırasında yazılıp
çizilerek ve gerektiğinde silinerek saydam bir yazı tahtası gibi kullanılabilen çok
yönlü bir araçtır.
2- Öğretmen ve öğrencileri tebeşir tozundan kurtarır.
3- Odanın karartılmasına gerek kalmadan rahatça kullanılabilir,izleyicilere
rahatça not tutma imkanı verir. Bu durum, öğrencilere kolayca not tutma ;
öğretmene de öğretim sırasında öğrencileri gözlemleme, öğrencilerle göz teması

118

İsa Halis, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme,Ankara 2002, s.87-88.
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yada sorular yoluyla doğrudan etkileşim kurma, öğrencilerin dikkatlerini ve öğretim
akışını kontrol altında tutma imkanı sağlar.
4- Hazırlanan materyal bir çok kere kullanılabildiğinden zamandan ve
enerjiden ekonomi sağlar.
5- Öğreticinin güzel yazma ve çizme becerileri yoksa materyalini bu işi iyi
bilen birine ürettirebilir. Bu bakımdan yazı tahtasından daha kullanışlıdır.
6- Ardışık materyallerin kullanılmasıyla bir konu aşamalı ve basitten
karmaşığa giden bir biçimde verilebilir.
7- Asetat çizim ve ölçüm araçları kullanılarak ders verilmesini ve dersin daha
çekici olmasını sağlar.
8- Saydam olmayan cisimlerin de siluet olarak verilmesinden çeşitli derslerde
faydalanılabilir.
9- Tepegöz hemen hemen her türlü ortamda kullanılabilir. Perde olmayan
yerlerde, beyaz yerlerde, beyaz duvarlardan ve yazı tahtalarından yararlanılabilir.
10- Sunu sırasında, asetata yazı yazılıp şekil çizilir ve gerektiğinde silinerek
değiştirilebilir; asetat üzerindeki önemli noktalar altı çizilerek yada renklendirilerek
vurgulanabilir; asetatların yansıtılma sırası sunu akışına göre önceden ya da sunu
esnasında yeniden düzenlenebilirler.
ii. Sınırlılıkları
Tepegöz

projektörlerinin

eğitim-öğretimde

kullanımında

sınırlılıkları

şunlardır 119:
1- Uygun bir biçimde yerleştirilmediğinde tepegözün kendisi izleyicilerin
perdeyi görmesini engelleyebilir.
2- Perdeye uygun eğim verilmediğinde izleyiciler yansıtılanların biçimleri
hakkında yanlış algıya varabilir
3- Tepegöz büyük grup sunumları için tasarlanmıştır. Tepegöz ve asetatlar,
bireysel çalışma için uygun değildir.
4- Resim, çizim, metin, grafik vb. bilgileri opak projektörlerde olduğu gibi
anında yansıtmak mümkün değildir. Bu tür bilgilerin önceden asetatlar üzerine
hazırlanmaları gerekmektedir.

119

İ.Halis, a.g.e., s. 88.
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Tepegöz çok yönlü ve etkili bir araç olmakla birlikte, sunuyu yapan kişilerin
genellikle asetat üzerindeki bilgiye bağlı kalmaları ve tekdüze (monoton) sunum
tekniklerini tercih etmeleri tepegözü bazen sıkıcı bir eğitim aracı durumuna
getirebilir.
f. Slayt Projektörleri
Slayt küçük ve saydam bir fotoğraf olup tek tek bir slayt gösterme
projektörüne konulup bir ekrana yansıtılır. Slaytların ekrana yansıtılmasını sağlayan
araca slayt projektörü denir. Bazı slayt projektörleri yalnızca iki slaydı taşıyan “ elle
yüklemeli, bazıları ise çok sayıdaki slaydı taşıyan “ Kızakla Yüklemeli” dir.
Elle yüklemeli projektörde bir slayt yansıtılırken öteki slayt projektörün
taşıyıcısına yerleştirilebilir.
Kızakla yüklemeli slayt projektörün birkaç düzine slayt alabilen düz bir
kızağı ya da çok daha fazla seviyedeki slaydı alabilen dairesel (çember) kızağı
bulunmaktadır.
i. Slayt Projektörlerinin Faydaları:
Slayt Projektörlerinin eğitim-öğretimde kullanımının faydaları şunlardır 120:
1- Bir sürecin aşamalar halinde öğretilmesi imkanı verir.
2- Küçük cisimleri büyük olarak ve doğal renkleriyle incelenmesi imkanı
verir.
3- Bir

slayt

dizisinde

resimlerin

sırası

istenildiği

gibi

değiştirilebileceğinden birkaç dizi slayttan amaca uygun pek çok başka diziler
oluşturulabilir.
4- Hem bireysel olarak hem de kalabalık gruplar kullanılmaya elverişlidir.
5- Yansıtma süresi izleyicilerin algı hızlarına göre ayarlanabilir.
6- Az karartılmış ortamda kullanılabildiğinden izleyicilerin gösteri
sırasında not tutmalarına imkan verir.
ii. Sınırlılıkları
1- Slayt dizisinin hazırlanması bilgi ve beceri isteyen ve zaman alan bir
işlemdir.
2- Kullanım sırasında az da olsa odanın karartılması gerekir.

120

İ.Halis, a.g.e., s.90-91.
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3- Özellikle elle yüklemeli slayt projektörlerinin kullanımı sırasında
öğrencilerle göz göze gelme imkanı azdır.
g. Film Şeridi Projektörü
Film şeritleri, ortalama 30 – 40 resim ya da mesajı üzerinde taşıyan 35
mm’lik film parçalarıdır. Film şeridindeki her bir resim ya da çizim film şeridi
projektörü ya da daha ekonomik olan ve film şeridi Projektörü denilen özel bir
projeksiyon makinesiyle perdeye yansıtılabilir.
Diya projektörleri ve film şeridi projektörleri olmak üzere iki çeşit
projeksiyon makinesi bulunmaktadır. Diya projektörleri genellikle

uzaktan

kumandalıdır. Okullarda daha çok tercih edilen diya projeksiyon makineleri ön
kısma bir aparat takılarak film şeridi de gösterebilen türdeki makinelerdir. Okullar
satın alacaklarında hem diya kızağı hem de film şeridi kızağı takılabilen makineleri
tercih etmelidirler
i. Faydaları
Eğitim ve öğretimde kullanılması halinde sağlayacağı faydalar şunlardır 121:
1- Bir sürecin aşamalar halinde öğretilmesi imkanı verir.
2- Küçük cisimleri büyük olarak ve doğal renkleriyle incelenmesi imkanı
verir.
3- Hem bireysel olarak hem de kalabalık gruplar kullanılmaya elverişlidir.
4- Yansıtma süresi izleyicilerin gösteri sırasında not tutmalarına imkan
verir.
ii. Sınırlılıklar
Eğitim-öğretimde kullanıldığı taktirde sınırlılıklar şunlardır 122:
1- Slayt dizisinin hazırlanması bilgi ve beceri isteyen ve zaman alan bir
işlemdir.
2- Kullanım sırasında az da olsa odanın karartılması gerekir.
3- Şeritte bulunan resimlerin sırasını değiştirmek imkansızdır.

121
122

İ.Halis, a.g.e., s.92.
İ.Halis, a.g.e.., s.92.
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h. Radyo ve Teypler
Radyo, kulağa hitap eden ve büyük insan kitlelerini etkileyen bir iletişim
aracıdır. Öğretimde pek kullanılmayan radyo, sadece işitme duyularına hitap eder.
Bu nedenle özellikle seslerin öğretilmesinde, dinleme ve konuşma becerisinin
kazandırılmasında önemli rol oynar ve hayal güçlerini geliştirir.
Radyo, milli Eğitim Bakanlığı tarafından, dersler için hazırlanmış
programları izletmek için önemli bir

araçtır. Fakat bu programların, yayın

saatlerinde denk düşmemesinden dolayı faydalı olamadığı gözlenmektedir.
Teypler de bir çok özellikleri açısından radyoya benzer. Ancak radyo sınıf
ortamına güncel olayları getirirken teyp bantları bilginin sonradan kullanılmak üzere
saklanmasını sağlar. Radyoya göre daha kullanışlı olan teypler dersle ilgili önceden
hazırlanmış kasetleri sınıfta dinletebileceği gibi, öğrencilerin daha önceki
derslerdeki etkinlikleri de kasete alıp değerlendirmede kullanılabilir.
i. Cd, Vcd ve Cd Çalarlar
Cd’ler son yıllarda ses bantları ve video bantlarının yerini almaya
başlamıştır. Bir CD’de çok fazla bilgi depolaması, kullanışlı ve ses kalitesinin iyi
olması gibi sebeplerden dolayı tercih edilmektedir.
Son yıllarda eğitim – öğretimde daha çok tercih edilen VCD, hem bir bilgi
deposu hemde iyi bir gösteri aracıdır. Gerçek hayatın sınıfta en iyi şekilde
sergilenmesini sağlar. VCD filminin kısa bir sahnesinde pek çok mesaj bulunabilir. 3
-5 dakika süren kısa bir programa bir saatlik ders sığdırılabilir. VCD, hem yüzyüze
öğretimde hem de bireysel öğretim amacı ile kullanılabilmektedir.
Öğretimde VCD Kullanırken dikkat edilmesi gereke hususlar şu şekilde
sıralanabilir 123:
1- VCD filmi seçilirken amaçlanan hedef, öğrencilerin seviyeleri ve
ilgileri, göz önünde bulundurulmalıdır. VCD’nin gösterim süresi tespit edilmelidir.
2- VCD ile öğretim uygulanması yapılırken hedeflerin açık seçik tespit
edilmesi gerekir. Bu hedeflere ulaşmak için VCD filmlerinin içeriği, sınıf atmosferi
ve öğrencilerin ilgileri çok iyi trespit edilmelidir.
3- Sınıf içinde

VCD’nin sesi tüm öğrencilerin duyacağı şekilde iyi

ayarlanmalıdır.
123

İ.Halis,a.g.e., s.213.
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4- VCD ile öğretim yapan öğretmen VCD filmlerini derste göstermeden
önce seyredip ona göre hazırlıklarını yapmalıdır.
5- Daima genelden özele doğru bir yöntem izlenmeli, ses ve görüntüdeki
her unsurun değerlendirilmesine dikkat edilmelidir.
j. Bilgisayarlı Tepegöz (Data Show)
Bilgisayar ya da video ünitesinin normal yapıdaki tepegözle kenetlenerek
elde edilen bir araçtır. Bilgisayarın hafızasındaki program, programlı öğretim
metoduna göre öğrenme sürecine girmektedir. Ancak görüntüler için bilgisayarın
ekranı kullanılmamakta, görüntüler ana üniteden geçerek tepegözle perdeye
yansıtılmaktadır. Böylece bilgisayar yazılımındaki görüntüler perdede büyütülmüş
olarak eğitim sürecine girmektedir. Bilgisayarla tepegöz arasındaki ara ünitenin
görevi bireysel bir öğretim aracı olan bilgisayarın sınıf ortamında kullanılmasını
sağlayarak onu tüm sınıfın yararlanacağı bir araç haline getirmektir 124.
Günümüzde bu tip araç gereç kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.
Bilgisayarın sürekli gelişimi ve kullanımının yaygınlaşması sonucunda hemen
hemen her okulda bulundurulmaktadır. Laptop adı verilen diz üstü bilgisayarlarının
üretilmesiyle bu tip araçların kullanımı ve taşıması çok kolaylaşmıştır. Tek problem
bu tip aletlerin son derece pahalı olmasıdır.

124

S.S.Büyükkaragöz, C. Çivi, a.g.e., s. 278.
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II. BÖLÜM
A. İLKÖĞRETİM II. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ, TARİH
MÜFREDATININ TANITIMI, TARİH KONULARININ ÜNİTELERE GÖRE
DAĞILIMI, HEDEFLERİ VE HEDEF DAVRANIŞLARI
I. VI. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH MÜFREDATI
ÜNİTE III. TÜRKİYE TARİHİ
A. TÜRKLERİN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ
1. Anadolu’ya Türk Akınları
2. Malazgirt Meydan Savaşı
3. Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletleri
* Danişmentliler
* Saltuklular
* Mengücekler
* Artuklular
B. ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ
1. Devletin Kuruluşu ve yükselişi
2. Anadolu Selçukluları ve Haçlılar
* Haçlı Seferlerinin Nedenleri
* Haçlı Seferlerinin Sonuçları
3 – Anadolu Selçuklu Devleti’nin Dağılışı
C. ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ
1. Osmanoğulları
2. Karamanoğulları
3. Germiyanoğulları
4. Karesioğulları
5. Hamitoğulları
6. Menteşoğulları
7. Candaroğulları
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Ç.

ANADOLU

SELÇUKLU

DEVLETİ

VE

BEYLİKLER

DEVLETİ

VE

BEYLİKLER

DÖNEMİNDE TÜRK DENİZCİLİĞİ
D.

ANADOLU

SELÇUKLU

DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK
1. Devlet Yönetimi
2. Din ve İnanış
3. Sosyal Ekonomik Yaşam
4. Yazı, Dil ve Edebiyat
5. Bilim ve Sanat
OKUMA PARÇALARI
1. Divriği ulucami
2. Hanlar ve Kervansaraylar
ÜNİTE IV – MOĞOLLAR VE DİĞER TÜRK DEVLETLERİNDE
KÜLTÜR VE UYGARLIK
A. Moğollar – Eyuubiler - Memlükler
B. Altnordu Devleti
C. Timur Devleti
D. Akkoyunlular
E. Karakoyunlular
F. Moğollar ve Diğer Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
1. Devlet Yönetimi
2. Din ve İnanış
3. Sosyal ve Ekonomik Yaşam
4. Yazı, Dil ve Edebiyat
5. Bilim ve Sanat
OKUMA PARÇALARI
1. Türkler ve Moğollar
2. Taç Mahal
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ÜNİTE VI- OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
A. ANADOLU DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA ANADOLU VE
BALKANLARIN SİYASAL DURUMU
1. Anadolu’nun Durumu
2. Balkanların Durumu
B. OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
1. Kayılar’ın Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi
2. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
a. Marmara Bölgesine İlerleme
b. Rumeli’ye Geçiş ve Burada İlerleme
3. Balkanlarda İlerleme
a. Edirne’nin Fethi
b. Sırp Sandığı Savaşı
c. Birinci Kosova Savaşı
d. Niğbolu Savaşı
4. Anadolu Türk Siyasal Birliğinin Kurulması
5. Ankara Savaşı ve Sonuçları
a. Ankara Savaşı
b. Türk Siyasal Birliğinin Bozulması ve Yeniden Kurulması
6. Balkanlarda İlerlemeye Devam Edilmesi
a. Edirne – Segedin Antlaşması
b. Varna Savaşı
c. İkinci Kosova Savaşı
OKUMA PARÇASI
1. Kayı Boyu ve Ertuğrul Gazi
II- VI. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARI
HEDEFLERİ VE HEDEF DAVRANIŞLARI
ÜNİTE III TÜRKİYE TARİHİ *
HEDEF 1: Türklerin Anadolu’yu Yurt Edinmelerini Kavrayabilme

Milli eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İlköğretim Okulu
Sosyal Bilgiler Dersi Taslak Öğretim Programı, Ankara 2000’den alınmıştır, s.59-60.

*
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Davranışlar
1. Anadolu’ya Yapılan Türk Akınlarının Nedenlerini Açıklama
2. Bizans’ın Siyasi Durumunu Açıklama
3. Malazgirt Savaşının Nedenleri ve Sonuçlarını Açıklama
4. Malazgirt Savaşının Türk Tarihindeki Önemini Açıklama
5. Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletinin Hakim Oldukları Yerleri
Haritada Gösterme
6. Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletinin Anadolu’nun Türkleşmesindeki
Rolünü Açıklama
HEDEF 2: Anadolu Selçuklu devleti ile ilgili olayları açıklayabilme
Davranışlar
1. Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu Ve Yükselişi İle İlgili Olguları
Açıklama
2. Haçlı Seferlerinin Nedenlerini ve Sonuçlarını Açıklama
3. Anadolu Selçuklu Devletinin Gerilemesi ve Yıkılışının Nedenlerini ve
Sonuçlarını Açıklama
HEDEF 3: Anadolu Türk Beyliklerini Tanıyabilme
Davranışlar
1. Anadolu Türk Beyliklerinin Adlarını Söyleme / yazma
2. Anadolu Türk Beyliklerinin Hakim oldukları yerleri Harita üzerinde
Gösterme
HEDEF 4: Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemindeki Kültür ve
Uygarlığı Kavrayabilme
Davranışlar
1. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yönetim özellikleri Açıklama
2. Anadolu Türk beyliklerinin yönetim özelliklerini Açıklama
3. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde Sosyal ve Ekonomik
Yaşamı Açıklama
4. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde Din ve İnanışı
Açıklama
5. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde Yazı, Dil ve Edebiyatı
Açıklama
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6. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde bilim ve Sanatı
Açıklama
7. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde Türk Denizciliğindeki
gelişmeleri Açıklama
ÜNİTE IV – MOĞOLLAR VE DİĞER TÜRK DEVLETLERİ
HEDEF 1: Moğollar ile ilgili olgular bilgisi
1. Moğolların Hakimiyet Alanlarını Harita üzerinde Gösterme
2. Moğolların Türklerle ilişkilerini söyleme / yazma
3. Moğolların yıkılışından sonra Kurulan Devletlerin Adlarını söyleme /
yazma
HEDEF 2: Türk-İslam Devletleri ve Moğolların Kültür ve Uygarlıklarını
Kavrayabilme.
Davranışlar
1. Yönetim Özelliklerini Açıklama
2. Din ve İnanış Özelliklerini Açıklama
3. Sosyal ve Ekonomik Hayatın Özelliklerini Açıklama
4. Yazı, Dil ve Edebiyat alanında yapılan Çalışmalarını Açıklama
5. Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeleri Açıklama
ÜNİTE VI – OSMANI DEVLETİ’NİN KURULUŞU
HEDEF 1: Osmanlı Devletinin kuruluş dönemiyle ilgili Temel olgular
Bilgisi
Davranışlar :
1. Kayıların Anadolu’ya Geliş Zamanını ve Yerleştikleri yeri söyleme /
yazma
2. Osmanlı Devletinin Kuruluş Döneminde Anadolu Beyliklerini ve
Balkanlardaki Devletleri Haritada Gösterme
3. Osmanlı Beyliği’nin Kurulduğu Yerin özelliklerini söyleme / Yazma
4. Osmanlı Devletinin kurulduğu sırada Bizans ve Balkanlardaki siyasi
durumu söyleme / yazma
5. Osmanlı Devletinin kurulduğu sırada Anadolu’nun Siyasi durumunu
söyleme / yazma
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6. Osmanlı Beyliğinin bağımsızlığını ilan ettiği zamanı ve ilgili devlet
adamını söyleme / yazma
7. Osman Bey ve Orhan Bey zamanında Anadolu’da fethedilen yerleri
Söyleme Yazma
8. Osman Bey ve Orhan Bey zamanında Anadolu’da fethedilen yerleri
Haritada Gösterme
9. Orhan Bey, I. Murat ve Yıldırım Beyazıt Zamanında Balkanlarda
Fethedilen yerleri ve yapıları savaşları söyleme / yazma
10. Orhan Bey, I. Murat ve Yıldırım Beyazıt Zamanında Balkanlarda
Fethedilen yerleri ve yapıları savaşları Haritada gösterme / yazma
11. Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına giren beyliklerin adlarını
Söyleme / Yazma
12. Ank1ara Savaşı’nın tarihinin ilgili kişi ve devletleri, söyleme yazma
13. Fetret devrinin anlamını söyleme / yazma
14. Çelebi Mehmet’in Anadolu’da Türk Siyasal birliği yeniden kurduğunu
söyleme / yazma
15. II. Murat Zamanında Balkanlarda Fethedilen yerleri ve yapılan savaşları
söyleme / yazma
HEDEF 2: Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemiyle ilgili temel olguları
kavrayabilme
Davranışlar
1. Kayıların Anadolu’ya geliş ve yerleşme nedenlerini açıklama
2. Orhan Bey, I. Murat ve Yıldırım Beyazıt zamanında Balkanlardaki
ilerlemelerin nedenlerini ve sonuçlarını açıklama
3. Anadolu’da Türk siyasal birliğinin nasıl kurulduğunu açıklama
4. Ankara Savaşı’nın neden ve Sonuçlarını açıklama
5. Çelebi Mehmet’in Anadolu’da Türk Siyasal birliğini nasıl kurduğunu
açıklama
6. II. Murat dönemindeki temel olgular neden ve sonuçlarını açıklama
7. Osmanlı Devletinin topraklarının genişletmesinde etkili olan faktörleri
açıklama
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III-VII. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH MÜFREDATI
ÜNİTE II-İSTANBUL’UN FETHİ VE SONRASI
A. İSTANBUL’UN FETHİ, NEDENLERİ VE SONUÇLARI
1. İstanbul’un fethinin nedenleri
2. Fetih için yapılan hazırlıklar
3. İstanbul’un Fethi
4. İstanbul’un fethinin sonuçları
B. OSMANLI DEVLETİ’NİN BATIDAKİ İLERLEMELERİ
1. Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflak ve Boğdan’ın alınması
2. Bosna-Hersek ve Arnavutluğun alınması
3. Osmanlı – Macar ilişkileri
* Belgrat’ın Alınması
* Mohaç Meydan Muharebesi
4. Osmanlı Fransız ilişkileri
5. Osmanlı-Avusturya ilişkileri
* Birinci Viyana Kuşatması
* Alman Seferi
* Zigetvar Seferi
C. OSMANLI DEVLETİ'NİN DENİZLERDEKİ İLERLEMELERİ
1 .Karadeniz'in Bir Türk Gölü Haline Gelmesi
* Amasra’dan alınması
* Sinop'un alınması
* Trabzon 'un alınması
* Kırım’ın alınması
2. Akdeniz' de Türk Denizciliği
* Ege adalarının alınması
* Cezayir’in Osmanlı Yönetimine Girmesi
* Preveze Deniz Savaşı
* Kıbrıs'ın alınması
* İnebahtı Deniz Savaşı
* Tunus'un alınması
* Fas'ın Osmanlı himayesine girmesi
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3. Hint deniz Seferleri ve Sonuçlan
Ç.

OSMANLI

DEVLET1'NİN

DOĞUDA

VE

GÜNEYDEKİ

İLERLEMELERİ
1 .Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri
* Otlukbeli Savaşı
2. Osmanlı-İran İlişkileri
* Çaldıran Savaşı
* Kanuni Devri İran Seferleri
3. Osmanlı-Memluk İlişkileri
* Mercidabık Savaşı
* Reydaniye (Ridaniye ) Savaşı
OKUMA PARÇASI: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA (1473-1546)
ÜNİTE III- AVRUPA’DA YENİLİKLER
A- YENİ BULUŞLAR VE SONUÇLARI
1. Barut ve Top
2. Kağıt ve Matbaa
3. Pusula
B. KEŞİFLER VE SONUÇLARI
1. Keşiflerin nedenleri
2. Amerika'nın keşfi
3. Dünyanın dolaşılması
4. Keşiflerin sonuçları
C. RÖNESANS
1. Rönesans'ın nedenleri
2. Rönesans'ın sonuçları
Ç. REFORM
1. Reform nedenleri
2. Reformun sonuçları
D. AYDINLANMA ÇAĞI
E. SANAYİ İNKILABI
F. AKILCILIK VE BİLİM
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ÜNİTE IV- 17. VE 18. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ
A. 17 .YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ
1. Siyasal Durumu
a. Osmanlı Devleti'nin doğu siyaseti
* Osmanlı-İran ilişkileri
b. Osmanlı Devleti'nin Avrupa Siyaseti
* Osmanlı-Avusturya ilişkileri
* 1593-1606 Savaşı ve Zitvatoruk Antlaşması
* 1662- 1664 Savaşı ve Vosvar Antlaşması
* İkinci Viyana Kuşatması ve Karlofça Antlaşması
* Osmanlı-Lehistan ilişkileri
* Osmanlı- Venedik ilişkileri
2. İç İsyanlar
* Nedenleri
* İç isyanların sonuçları
3. Yenilik hareketleri
* Genç Osman (II. Osman)
* IV .Murat
* Köprülü Mehmet Paşa
* Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
B. 18. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ
1. Karlofça Antlaşması Soması Gelişmeler
* Osmanlı-Rus Savaşı ve Prut Antlaşması
* Osmanlı- Venedik ve Avusturya Savaşı
* Osmanlı-Rus ve Avusturya İlişkileri
* Osmanlı- Rus ilişkileri
* Osmanlı-Rus Avusturya İlişkileri
* Osmanlı-İran ilişkileri
2. Yenileşme Hareketleri
a. Lale Devri
b. Islahat Hareketleri
I. Mahmut Döneminde yapılan ıslahat
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III. Mustafa Döneminde yapılan ıslahat
I. Abdülhamit döneminde yapılan ıslahat
III. Selim döneminde yapılan ıslahat.
OKUMA PARÇASI: Yenileşme Döneminde Asılan Askeri Okullar
ÜNİTE V-19. VE 20. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ
A. 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ
1. Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti'ndeki Siyasal Gelişmeler
a. Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti'ne etkileri
* Fransız İhtilalinin Nedenleri
* Sonuçları
* Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti’ne etkileri
b. Sırp ve Yunan İsyanlar1
* Sırp İsyanı
* Yunan isyanı
c. Mısır ve Boğazlar Sorunu
ç. Kırım Savaşı
d. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
2. 19. Yüzyılda Yapılan yenilikler ve Demokratikleşme Çabalan
a. II. Mahmut Döneminde Yapılan yenilikler
b. Tanzimat ve Islahat Fermanları
* Tanzimat Fermanı
* Islahat Fermanı
c. I. ve II. Meşrutiyet .
* I. Meşrutiyet
* II. Meşrutiyet
B. 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE YIKILIŞI
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'ndan Sonra Kaybedilen Yerler
1. Trablusgrap Savaşı
2. Balkan Savaşları
3. Birinci Dünya Savaşı
a. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi
b. Osmanlı Devletinin savaştığı cepheler
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* Kafkasya cephesi
* Çanakkale cephesi
* Diğer cepheler
c. Savaşın sonuçları
OKUMA PARÇASI: NAMIK KEMAL
ÜNİTE VI. OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI
A. DEVLET YÖNETİMİ
1. Merkez yönetimi
* Sadrazam (Veziriazam)
* Vezirler
* Nişancı
* Kazasker Defterdar
2. Taşra Yönetimi
* Merkeze Bağlı Eyaletler
* Özel Yönetimi olan eyaletler
* İmtiyazlı Eyaletler
3. Toprak Yönetimi
4. Maliye
5. Ordu
* Kara Ordusu
* Kapı kulu askerleri
* Eyalet Askerleri
B. HUKUK SİSTEMİ İLE SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM
1. Hukuk Sistemi
2. Sosyal Yaşam
* Askeriler
* Reaya
C. EĞİTİM, ÖĞRETİM, BİLİM VE SANAT
1. Eğitim ve Öğretim
2. Bilim
3. Sanat
OKUMA PARÇASI: Mimar Sinan (1490-1588)
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IV- VII. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ
HEDEFLERİ VE HEDEF DAVRANIŞLARI
ÜNİTE II: İSTANBUL’UN FETHİ VE SONRASI *
HEDEF 1: İstanbul’un fethini kavrayabilme
Davranışlar
1- İstanbul’un fethinin nedenlerini açıklama
2- İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıkları açıklama
3- İstanbul’un fethinin nasıl yapıldığı kuşatma haritası üzerine açıklama
4- İstanbul’un fethinin Türk Tarihi açısından önemi açıklama
5- İstanbul’un fethinin Dünya Tarihi açısından önemi açıklama
HEDEF 2: Osmanlı Devletinin batıdaki ilerlemeleri ile ilgili olgular Bilgisi
Davranışlar
1- Osmanlı Devletinin batıda yaptığı savaşları, aldığı yerleri ilgili kişi ve
devletleri söyleme/yazma
2- “Osmanlı Devletinin yükseliş Dönemi” haritasını kullanarak batıda
alınana terleri gösterme
HEDEF 3: Osmanlı Devletinin batıdaki ilerlemeleri ile ilgili olguları
açıklayabilme
Davranışlar
1- Fatih döneminde yapılan fetihlerin nedenleri ve sonuçlarını açıklayabilme
2- Kanuni devrinde yapılan fetihlerin nedenleri ve sonuçlarını açıklama
3- Kanuni döneminde Fransızlara tanınan ayrıcalıklar
4- Kanuni döneminde Fransızlara tanınan ayrıcalıkların (Kapütülasyon)
nedenlerini ve sonuçlarını açıklama
HEDEF 4: Osmanlı Devletinin denizlerdeki ilerlemeleri ile ilgili olgular
bilgisi
Davranışlar
1- Osmanlı Devletinin denizlerde yaptığı savaşları, fethettiği yerleri ile ilgili
kişi ve devletleri söyleme/yazma
2- “Osmanlı Devletinin Yükseliş Dönemi” haritasını kullanarak denizlerde
fethedilen yerleri gösterme
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HEDEF 5: Osmanlı Devletinin denizlerdeki ilerlemeleri ile ilgili olguları
açıklayabilme
Davranışlar
1- Karadeniz’in bir Türk gölü haline getirilmek istenmesinin önemini
açıklama
2- Akdeniz’in fetihlerin önemini açıklama
3- Hint deniz seferlerinin nedenlerini ve sonuçlarını açıklama
4- Osmanlı Devletinin doğuda ve güneyde yaptığı savaşlar, aldığı yerleri,
ilgili kişi ve devletleri söyleme/yazma
5- “Osmanlı Devletinin Yükseliş Dönemi” haritasını kullanarak doğu ve
güneyde alınan yerleri haritada gösterme
HEDEF 6: Osmanlı Devletinin doğudaki ve güneydeki ilerlemeleri ile ilgili
olgular bilgisi
Davranışlar
1- Fatih dönemindeki Osmanlı-Akkoyunlu ilişkilerinin nedenlerini ve
sonuçlarını açıklama
2- Yavuz dönemindeki Osmanlı-İran ilişkilerinin nedenleri be sonuçlarının
açıklama
3- Kanuni dönemimde yapılan İran seferlerinin nedenlerini ve sonuçlarının
açıklama
4- Yavuz dönemindeki Osmanlı-Memlük ilişkilerinin nedenlerini ve
sonuçlarını açıklama
ÜNİTE III : AVRUPA'DAKİ DEĞİŞİM VE GELİŞMELER (15. VE
19.YY.LAR)
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1 : “Avrupa’daki Değişim ve Gelişmeler” ünitesinde geçen temel
kavramların anlam bilgisi
Davranışlar
1. Buluş, keşif, rönesans, reform ve aydınlanma çağı kelimelerinin
anlamlarını söyleme/yazma
HEDEF 2: “Avrupa’daki Değişim ve Gelişmeler” ünitesiyle ilgili olgular
bilgisi
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Davranışlar
1. Barut, top, pusula, kağıt, matbaanın bulunuşu, Amerika'nın keşfi,
dünyanın dolaşılması, Rönesans, reform hareketleri, aydınlanma çağı ve sanayi
inkılabı olgularının zamanını, ilgili kişi ve devletleri söyleme/yazma
2. Keşifler haritası üzerinde keşfedilen yerleri gösterme
HEDEF 3: “Avrupa'daki Değişim ve Gelişmeler” ünitesiyle ilgili olguları
açıklayabilme
Davranışlar
1. Barut, top, pusula, kağıt ve matbaadaki teknolojik gelişmelerin
sonuçlarını açıklama
2. Coğrafi keşiflerin nedenlerini ve sonuçlarını açıklama
3. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini açıklama
4. Rönesans’ın nedenleri ve sonuçlarını açıklama
5. Reformun nedenleri ve sonuçlarını açıklama
6. Aydınlanma çağının ortaya çıkış sebeplerini açıklama
7 .Aydınlanma çağının sonuçlarını açıklama
8. Sanayi inkılabının neden ve sonuçlarını açıklama
ÜNİTE

IV

:

OSMANLI

DEVLETİ'NİN

DURAKLAMA

VE

GERİLEME DÖNEMİ (17 .ve 18. yy .lar)
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1: ''17. ve 18. yy.larda Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme
dönemi'' ünitesinde geçen temel kavramların anlam bilgisi
Davranışlar
1. Duraklama, gerileme, yenileşme, batılılaşma, lale devri ve Nizam-ı Cedit
kavramlarının anlamlarını söyleme yazma
HEDEF 2: 17. ve l8. yy.larda Osmanlı Devleti'nin duraklama ve
gerilemesiyle ilgili temel olgular bilgisi
Davranışlar
1.

Osmanlı

Devleti'nin

siyası

ilişkilerde

bulunduğu

devletleri

söyleme/yazma
2. İç isyanları gruplandırarak söyleme/yazma
3. 17.yy. duraklama dönemiyle ilgili yenileşme hareketlerini söyleme/yazma
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4. 1 7. yy. duraklama dönemiyle ilgili yenileşme hareketlerinin genel
özelliğini söyleme/yazma
5. 18.yy. gerileme dönemi batılılaşma hareketlerini söyleme/yazma (l.
Mahmut, III. Mustafa, 1. Abdülhamit ve III. Selim)
6. 18.yy. gerileme dönemi batılılaşma hareketlerinin genel özelliklerini
söyleme/yazma
HEDEF 3: 17. ve 18. yy.larda Osmanlı Devleti'nin duraklama ve
gerilemesiyle ilgili temel olguları açıklayabilme
Davranışlar
1. Osmanlı-İran ilişkilerinin nedenlerini ve sonuçlarını açıklama
2. Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin nedenlerini ve sonuçlarını açıklama 3.
Osmanlı-Lehistan ilişkilerinin nedenlerini ve sonuçlarını açıklama 4. Osmanlı- V
enedik ilişkilerinin nedenlerini ve sonuçlarını açıklama 5. İç isyanların nedenlerini ve
sonuçlarını açıklama
6. 17.yy. duraklama dönemiyle ilgili yenileşme hareketlerinin nedenlerini ve
sonuçlarını açıklama
7. 18.yy .gerileme dönemiyle ilgili batılılaşma hareketlerinin nedenlerini ve
sonuçlarını açıklama
b. Osmanlı-Avusturya İlişkileri
c. Osmanlı-Lehistan İlişkileri
ç. Osmanlı- Venedik İlişkileri
d. Osmanlı-Rus İlişkileri
e. Osmanlı-Fransız İlişkileri
3. İç İsyanlar
4. Duraklama Döneminde yenileşme Hareketleri (Yenileşme hareketlerinin
nedenleri genel özelliği, yapılan yenilikler ve sonuçları)
5. Gerileme Döneminde Batılılaşma Çabaları
a. Lale Devri
b. I. Mahmut, III. Mustafa, I. Abdülhamit ve III. Selim dönemlerinde
yapılan yenilikler
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ÜNİTE V: OSMANLI DEVLETİ’NİN DAĞILMA DÖNEMİ VE
YIKILIŞI (19. ve 20. yy .lar)
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1: ''19. ve 20. yy.larda Osmanlı Devleti ünitesinde geçen temel
kavramların anlam bilgisi
Davranışlar
1.İhtilaf, ferman, meşrutiyet, mutlakiyet ve cemiyet kavramlarının
anlamlarını söyleme/yazma
HEDEF 2: ''19. ve 20. yy.larda Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi ve
yıkılışıyla ilgili temel olgular bilgisi
Davranışlar
1. Fransız İhtilali'nin zamanını söyleme/yazma
2. 19.yy.da Osmanlı Devleti'ndeki önemli siyasal olayları söyleme/yazma
3. II. Mahmut döneminde yapılan yenilikleri söyleme/yazma
4. Tanzimat Fermanı'nın zamanını, ilgili kişileri ve dayandığı temel esasları
sôyleme/yazma
5. Islahat Fermanı'nın zamanını söyleme/yazma
6. I. ve II. Meşrutiyetin zamanını ve ilgili kişileri söyleme/yazma
7 .20. yy.da Osmanlı Devleti'nin yaptığı savaşları zamanını ilgili kişi ve
devletleri, savaşılan cepheleri söyleme/yazma
HEDEF 3: 19. ve 20. yy.larda Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemiyle ilgili
belli başlı siyasal olayları kavrayabilme
Davranışlar
1 .Fransız İhtilali’nin nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilme
2. Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne etkilerini açıklama
3. Sırp İsyanının neden ve sonuçlarını açıklama
4. Yunan İsyanının neden ve sonuçlarını açıklama
5. Mısır sorununun nedenlerini ve sonuçlarını açıklama
6. Boğazlar sorununun nedenlerini ve nasıl çözümlendiğini açıklama 7
.Kırım Savaşı’nın sebeplerini ve sonuçlarını açıklama
8. Osmanlı-Rus Savaşı'nın sebeplerini ve sonuçlarını açıklama
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HEDEF

4:

19.

yy.da

Osmanlı

Devleti'nde

yapılan

yenilik

ve

demokratikleşme çabalarıyla ilgili temel olguları açıklayabilme
Davranışlar
1. II. Mahmut döneminde yapılan yeniliklerin önemini açıklama
2. Tanzimat Fermanının ilanını gerektiren sebepleri ve önemini açıklama
3. Islahat Fermanının ilanını gerektiren sebepleri ve önemini açıklama
4. I. Meşrutiyetin ilanının nedenlerini ve sonuçlarını açıklama
5. II. Meşrutiyetin ilanının nedenlerini ve sonuçlarını açıklama
HEDEF 5: 20. yy.da Osmanlı Devleti'nin yıkılışıyla ilgili temel olguları
açıklayabilme
Davranışlar
1. Trablusgarp Savaşı'nın nedenlerini ve sonuçlarını açıklama
2. I. Balkan Savaşı’nın nedenlerini ve sonuçlarını açıklama
3. II. Balkan Savaşı'nın nedenlerini ve sonuçlarını açıklama
4. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenlerini açıklama
5. I. Dünya Savaşı'nın nedenlerini açıklama
6. I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını açıklama
ÜNİTE VI : OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1: Osmanlılarda Devlet yönetimi bilgisi
Davranışlar
1. Devlet yönetimi yapısının merkez ve taşra yönetimi olarak ayrıldığını
söyleme/yazma
2. Merkez yönetiminde hükümdarın görevlerini söyleme/yazma
3. Divan üyelerini ve görevlerini söyleme/yazma
4. Taşra yönetimi yapısını söyleme/yazma
5. Toprak yönetimi yapısını söyleme/yazma
6. Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarını söyleme/yazma
7 .Hukuk sisteminin yapısını söyleme/yazma
8. Osmanlı ordusunun yapısını söyleme/yazma
HEDEF 2: Osmanlılarda sosyal ve ekonomik hayat bilgisi
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Davranışlar
1 .Osmanlılarda halkın yaşayışını söyleme/yazma
2. Osmanlılarda ekonomik faaliyetleri söyleme/yazma
HEDEF 3: Osmanlılarda eğitim öğretim, bilim ve sanat bilgisi
Davranışlar
1 .Osmanlılarda eğitim-öğretim kurumlarını ve özelliklerini söyleme/yazma
2. Osmanlılarda başlıca sanat dallarını söyleme/yazma
3. Osmanlılarda bilim alanındaki çalışmaları söyleme/yazma
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
A. ÖĞRETMENLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH
KONULARININ ÖĞRETİMİNE DAİR GÖRÜŞ VE TUTUMLARINA AİT
ANKET VERİLERİ
I. Uygulanan Anket Soruları ve Elde Edilen Anket Verileri
Tablo: 1. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları
Cinsiyet

f

%

Bayan

11

20

Erkek

44

80

Toplam

55

100

Ankete

cevap

veren

öğretmenlerin

cinsiyetlerine

göre

dağılımları

incelendiğinde, %80’inin erkek, %20’sinin bayan olduğu görülmektedir.
Tablo :2. Öğretmenlerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımları
Medeni Durumu

f

%

Evli

48

87,3

Bekar

7

12,7

Toplam

55

100

Ankete

katılan

öğretmenlerin

medeni

durumlarına

göre

dağılımları

incelendiğinde %87,3’ünün evli % 12,7’sinin bekar olduğu görülmektedir.
Tablo: 3. Öğretmenlerin Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımları
Mezun oldukları okul

f

%

Öğretmen Okulu

2

3,6

Eğitim Entitüsü

19

34,5

Eğitim Fakültesi

25

45,5

Fen –Edebiyat Fakültesi

9

16,4

Toplam

55

100
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Öğretmenlerin mezun oldukları okullara göre dağılımları incelendiğinde
%3,6’sının Öğretmen okulundan, %34,5’inin Eğitim Enstitüsünden, %45,5’inin
Eğitim Fakültesinden, % 16,4’ünün Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun oldugu
görülmektedir.
Bu verilere göre çoğunluk 4 yıllık Üniversite mezunu, %40 civarında da
öğretmen okulu ve ön lisans mezunu öğretmenlerden oluşmaktadır.
Tablo: 4 Öğretmenlerin Mezun Oldukları Bölümlere Göre Dağılımları
Mezun oldukları Bölüm

f

%

Tarih

21

38,2

Coğrafya

14

25,5

Sosyal Bilgiler

19

34,5

Diğer

1

1,8

Toplam

55

100

Öğretmenlerin mezun olduğu bölümlere göre dağılımları incelendiğinde,
%38,2’si Tarih, %25,5’i Coğrafya, %34,5’i Sosyal Bilgiler, %1,8’i ise diğer
bölümlerden mezun olmuşlardır.
Tablo: 5 . Öğretmenlerin Öğrenim Durumlarının Dağılımları
Öğrenim Durumları

f

%

Ön Lisans

2

3,6

Lisans

50

90,9

Yüksek Lisans

2

3,6

Doktora

1

1,8

Toplam

55

100

Öğretmenlerin Eğitim durumları incelendiğinde %3,6’sı ön lisans, %90,9’u
Lisans,

%3,6’sı

Yüksek

lisans,

%1,8’i

oluşmaktadır.
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Doktora

mezunu

öğretmenlerden

Tablo: 6 . Öğretmenlerin Öğrenim Sırasında formasyonla İlgili Olarak
Aldıkları Derslerin Dağılımları
Formasyonla İlgili Olarak Alınan Dersler

Hayır

Evet
f

%

f

%

Eğitime Giriş

51

92,7

4

7,3

Eğitim Teknolojisi

22

40

33

60

Özel Öğr. Yönt.

49

89,1

6

10,9

Genel Öğr. Yönt.

43

78,2

12

21,8

Ölçme Değerlendirme

51

92,7

4

7,3

Gelişim ve Öğrenme

43

78,2

12

21,8

Eğitim programları

30

54,5

25

41,7

Öğretim Tek. ve Materyal Geliştirme

31

56,3

24

43,6

Toplam

55

100

Ankete katılan Öğretmenlerden yüksek öğrenim sırasında formasyonla ilgili
aldıkları derslerin dağılımı incelendiğinde, Ankette yazılı olan derslerden Eğitime
Giriş’i alanların oranı % 92,7, Eğitim Teknolojisini alanların % 40, Özel Öğretim
Yöntemlerini alanların oranı

% 89,1, Genel Öğretim Yöntemlerini alanların oranı

%78,2, Ölçme Değerlendirme alanların oranı % 92,7, Gelişim ve Öğrenme
Psikolojisini alanların oranı %78,2, Eğitim Programları alanlarını oranı %54,5,
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme alanlarının oranı % 56,3 ’tür.
Bu verilere göre öğretmenlerin formasyonla ilgili aldıkları derslere
bakıldığında yeterli oldukları görüşü ileri sürülebilir.
Tablo: 7 .Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Dağılımları
Kıdem

f

%

1-5 yıl

18

32,7

6-10 yıl

8

14,5

11-15 yıl

10

18,2

16 yıl üzeri

19

34,6

Toplam

55

100
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Ankete katılan öğretmenlerin , 1-5 yıl arasında görev yapanlarının oranı %
32,7, 6-10 yıl görev yapanlarının oranı 14,5, 11-15 yıl arasında görev yapanlarının
oranı % 18,2, 16 yıl ve üzerinde görev yapanlarının oranı % 34,6’ dır.
Bu verilere göre 10 yıldan az süredir görev yapanların oranı

% 47,2, 10

yıldan fazla görev yapanların oranı % 49,9’ dur. Öğretmenlerin yeterli kıdeme ve
mesleki yeterliliğe sahip oldukları söylenebilir.
Tablo: 8 . Hizmet İçi Kurslara Katılımlarına Göre Dağılımları
Katılma Durumu

f

%

Evet

45

81,8

Hayır

10

18,2

Toplam

55

100

Ankete katılan Öğretmenlerin %81,8’inin Hizmet içi Eğitim kurslarına
katıldıkları; % 18,2’sinin katılmadıkları görülmektedir.
Verilere göre öğretmenlerin Hizmet içi kurslara katılımlarının yeterli olduğu
söylenebilir.
Tablo: 9 . İdari Görevlerde Bulunma Dağılımları
İdari Görevde Bulunma

f

%

Evet

21

38,2

Hayır

34

61,8

Toplam

55

100

Ankete katılan Öğretmenlerin %38,2’si idari görevlerde bulunduklarını
belirtirken, %61,8’i bulunmadıklarını belirtmişlerdir.
Öğretmenlikte

yeterliliğe

sahip

görünen

öğretmenlerin

%38,2’sinin

yöneticilik deneyimine de sahip görünüyor olması olumlu bir göstergedir.
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Tablo: 10 .Görev Yaptığı İlçelere Göre Dağılımları
Görev Yeri

f

%

Meram

15

27,3

Karatay

10

18,2

Selçuklu

30

54,5

Toplam

55

100

Ankete katılan öğretmenlerin %27,3’ü Meram, %18,2’si Karatay, %54,5’i
Selçuklu ilçelerinde görev yapmaktalar.
Tablo: 11 .Görev Yaptığınız Okulun Öğrenci Yapısı Açısından SosyoEkonomik Düzeylerinin Dağılımları
Ekonomik Düzey

f

%

Üst Sosyo- Ekonomik

2

3,6

Orta Sosyo- Ekonomik

35

63,6

Düşük Sosyo- Ekonomik

18

32,7

Toplam

55

100

Ankete katılanların görev yaptığı okulların ekonomik düzeyleri, incelediğinde
%3,6’sı üst sosyo- ekonomik, %63,6 ‘sı orta sosyo-ekonomik, %32,7’si

düşük

sosyo-ekonomik seviyededir.
Bu verilere göre ailelerin sosyo-ekonomik yapı açısından yeterli olduğu
görülmektedir. Eğitim öğretim açısından yeterli seviyede bir aileye sahip
öğrencilerin, başarılı olma ihtimalleri yükselmektedir.
Tablo: 12 . Sınıfların Ortalama Mevcutlarının Dağılımları
Sınıf Mevcudu

f

20

0

0

30

11

20

40

43

78,2

50 ve Üzeri

1

1,8

Toplam

55

100

Ankete

katılan

öğretmenlerin

%

sınıf

mevcutlarına

göre

dağılımları

incelendiğinde %20’si 30, % 78,2 ‘si ise 40, %1,8’i 50 ve üzeri sınıf mevcutlarına
sahip olduklarını belirtmişlerdir.
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Bu verilere göre sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu söylenebilir. Bu duruma
göre eğitim –öğretim için bu kadar kalabalık sınıflarda yeterli verimin alınmasının
zor olduğu söylenebilir.
Tablo: 13 . Tarih Konularının İşlenişinde Kullanılan Araç-Gereçleri
Kullanım Durumları
Kullanım Durumu

Araç-Gereçler

––
X

Genellikle

Bazen

Hiç

f

%

f

%

f

%

Yazı Tahtası

42

76,4

13

23,6

0

0

2,76

Bilgisayar

0

0

3

5,5

52

94,5

1,05

Bilgisayar tepegöz

10

18,2

4

7,3

41

74,5

1,44

Harita, Küre, Altas

51

92,7

3

5,5

1

1,8

2,91

Tarih Şeridi

32

58,2

14

25,5

9

16,4

2,42

Tuz Hari.Kum Masası

2

3,6

3

5,5

50

90,9

1,13

Bülten Tahtası

6

10,9

18

32,7

31

56,4

1,55

Diyagram

0

0

8

14,5

47

85,5

1,25

Model ve Numuneler

6

10,9

18

32,7

31

56,4

1,49

Konu ile ilgili Kişi dernek

0

0

28

50,9

27

49,1

1,51

Fotoğraf, Resim, albüm Kartpostal

30

54,5

23

41,8

2

3,6

2,51

Grafik, Tablo, Şema, Levha, afiş, 32

58,2

18

32,7

15

9,1

2,49

Poster
Tepegöz, Projeks. Slayt Makinası

14

25,5

14

25,5

27

49,0

1,76

Eğitici film, Belgesel, ses kayıtları

12

21,7

26

47,3

17

31,0

1,85

Televizyon, radyo, video

13

23,6

29

52,8

13

23,6

2,00

Kitap, dergi, gazete, broşür

30

54,5

23

41,9

2

3,6

2,51

İlgili Edebi Malzemeler. Ef, Mas, 20

36,4

30

54,5

5

9,1

2,27

12,7

37

67,3

11

20

1,93

Hik, Şarkı, Türkü, v.s.
Müzelik malzemeler, para, elbise, 7
silah
Toplam

55

100
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Ankete katılan öğretmenlerin %76,4’ü genellikle, %23,6’sı bazen yazı
tahtasını kullandıklarını belirtmişlerdir. Yazı tahtasının genelde kullanıldığı
görülmektedir.
Öğretmenlerin %5,5’i bazen kullanırken, % 94,5’i ise eğitim öğretimde
bilgisayarı kullanmadığını belirtmişlerdir. Bilgisayar günümüzde eğitim ve öğretim
için vazgeçilmez araçların başında gelirken, okullarımızda kullanılmaması dikkat
çekicidir. Bunun sebebi olarak, pahalı olması, kullanma deneyimine sahip yeterli
öğretmenlerin olmaması gösterilebilir.
Öğretmenlerin %18,2’si genellikle, %7,3’ü bazen, %74,5’i ise Bilgisayarlı
Tepegözü hiç kullanmadığını belirtmişlerdir. Burada da sebep pahalı ve kullanımının
bilinmiyor olmasıdır.
Öğretmenlerin %92,7’si genellikle %5,5’i bazen, harita, küre ve Atlas’ı
kullanırken, %1,8’i hiç kullanmamayı işaretlemişlerdir. Bu oranlar eğitim–öğretimde
harita, küre ve atlas gibi araç gereçlerin önemini ortaya koymaktadır.
Öğretmenlerin %58,2’si genellikle, %25,5’i bazen tarih şeridi kullanırken, %
16,4’ü hiç kullanmadığını belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin %3,6’sı genellikle, %5,5’i bazen tuz haritası ve kum masası
kullanırken, %90,9’u hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin

%10,9’u

genellikle,

%32,7’si

bazen

bülten

tahtasını

kullanırken, %56,4’ü hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin

%14,5’i

diyagramı

bazen

kullanırken,

%85,5’i

hiç

kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %10,9’u genellikle, %32,7si bazen, kullanırken %56,4’ü
model ve numuneleri hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %50,9’u bazen konu ile ilgili kişi ve dernekleri kullanırken,
%49,1’i hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmelerin %54,5’i genellikle, %41,8’i bazen fotoğraf, resim, albüm,
kartpostal gibi araçları kullanırken, %3,6’sı hiç kullanmadığını belirtmektedir.
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Öğretmenlerin %58,2’si genellikle, %32,7’si bazen, grafik, tablo, şema,
levha, afiş poster gibi araçları kullanırken, %9,1’i hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %25,5’i genellikle, %25,5’i bazen Tepegöz, projeksiyon slayt
makinası gibi araçları kullanırken, %49’u hiç kullanmadığını belirtmektedir. Bu
araçların kullanım oranlarının oldukça az olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin %21,7si genellikle , %47,3’ü bazen Eğitici film, belgesel, ses
kayıtları gibi araçları kullanırken, %31’i hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %23,6’sı genellikle, %52,8’i bazen televizyon, radyo, video
gibi araçlar-gereçleri kullanırken, %23,6’sı hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %54,5’i genellikle, %41,9’u bazen kitap dergi, gazete ve
broşür gibi araçları kullanırken %3,6’sı hiç kullanmadığı belirtmektedir.
Öğretmenlerin %36,4’ü genellikle, %54,5’i bazen konu ile ilgili edebi
malzemeleri (efsane, masal, hikaye, şarkı, türkü vs.) kullanırken, %9,1’i hiç
kullanmadığını belirtmektedir.
Son olarak öğretmenlerin %12,7’si genellikle %67,3’ü bazen müzelik
malzemeleri kullanırken %20’si hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Sonuç olarak öğretmenlerin klasik araç-gereçlerden yazı tahtası, harita, küre,
atlas, tarih şeridi, bülten tahtası, fotoğraf, resim, albüm, kartpostal, grafik, tablo,
şema, levha, afiş, poster, eğitici film, belgesel, ses kayıtları, televizyon, radyo, video,
kitap, dergi, gazete, broşür, ilgili edebî malzemeler, müzelik malzemeler gibi araçgereçleri yeterince kullanırken, bilgisayar, tepegöz, projeksiyon, slayt makinası gibi
elektronik araç –gereçleri yeterince kullanmadıkları görülmektedir.
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Tablo: 14. Bu Derste Kullanma İhtiyacı Duyulan Araç –Gereçlerin
Kullanılma Sıklığının Dağılımı
Kullanım sıklığı

Araç-Gereçler
Çok fazla

Fazla

Bazen

Az

f

%

f

%

f

%

f

%

Yazı Tahtası

26

47,3

18

32,7

11

20

0

0

Bilgisayar

7

12,7

8

14,5

13

23,6

27

49,1

Bilgisayar tepegöz

8

14,5

10

18,2

9

16,4

28

50,9

Harita, Küre, Altas

32

58,2

14

25,5

3

5,5

6

10,9

Tarih Şeridi

13

23,6

11

20

20

36,4

11

20

Tuz Hari.Kum Masası

3

5,5

1

1,8

10

18,2

41

74,5

Bülten Tahtası

4

7,3

7

12,7

24

43,6

20

36,4

Diyagram

4

7,3

0

0

15

27,3

36

65,5

Model ve Numuneler

4

7,3

8

14,5

24

43,6

19

34,5

Konu ile ilgili Kişi dernek

3

5,5

4

7,3

31

56,4

17

30,9

Fotoğraf, Resim, albüm Kartpostal

22

40

14

25,5

17

30,9

2

3,6

Grafik, Tablo, Şema, Levha, afiş, Poster

18

32,7

21

38,2

12

21,8

4

7,3

Tepegöz, Projeks. Slayt Makinası

11

20

9

16,4

20

36,4

15

27,3

Eğitici film, Belgesel, ses kayıtları

14

25,5

11

20

19

34,5

11

20

Televizyon, radyo, video

13

23,6

17

30,9

15

27,3

10

18,2

Kitap, dergi, gazete, broşür

22

40

18

32,7

8

14,5

7

12,7

27,3

9

16,4

20

36,4

11

20

7,3

14

25,5

26

47,3

11

20

İlgili Edebi Malzemeler. Ef, Mas, Hik, 15
Şarkı, Türkü, v.s.
Müzelik

malzemeler,

para,

elbise, 4

malzeme
55

Toplam

100

Ankete katılan öğretmenlerin %47,3’ü çok fazla, %32,7’si fazla, %20’si
bazen yazı tahtasına ihtiyaç duyduklarını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %12,7’si çok fazla, %14,5’i fazla, %23,6’sı bazen, bilgisayara
ihtiyaç duyduklarını belirtirken, %49,1’i bilgisayara hiç ihtiyaç duymadığını
belirtmektedir.
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Öğretmenlerin %14,5’i çok fazla, %18,2’si fazla, %16,4’ü bazen, bilgisayarlı
tepegöze ihtiyaç duyduklarını

belirtirken, %50,9’u hiç ihtiyaç duymadığı

belirtmektedir.
Öğretmenlerin %58,2’si çok fazla, %25,5’i fazla, %5,5’i bazen harita, küre
atlas gibi araç-gereçlere ihtiyaç duyduklarını belirtirken, %10,9’u hiç ihtiyaç
duymadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %23,6’sı çok fazla, %20’si fazla, %36,4’ü bazen şeridine
ihtiyaç duyduklarını belirtirken, %20’si hiç ihtiyaç duymadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin, %5,5’i çok fazlası, %1,8’i fazla, %18,2’si bazen tuz haritası
ve kum masasına ihtiyaç duyduklarını belirtirken, %74,5’i hiç ihtiyaç duymadığını
belirtmektedir.
Öğretmenlerin %7,3’ü çok fazla, %12,7’si fazla, %43,6’sı bazen bülten
tahtasına ihtiyaç duyarken, %36,4’ü hiç ihtiyaç duymadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %7,3’ü çok fazla, % 27,3’ü bazen diyagram’a ihtiyaç
duyduklarını belirtirken, %65,5’i hiç ihtiyaç duymadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %7,3’ü çok fazla, %14,5’i fazla, % 43,6’sı bazen model ve
numunelere ihtiyaç duyduklarını belirtirken, %34,5’i hiç ihtiyaç duymadığını
belirtmektedir.
Öğretmenlerin %5,5,’i çok fazla, %7,3’ü fazla, %56,4 ‘ü bazen konu ile ilgili
kişiye derneklere ihtiyaç duyduklarını belirtirken, %30,9’u hiç ihtiyaç duymadığını
belirtmektedir.
Öğretmenlerin %40’ı çok fazla, %25,5’i fazla, %30,9’u bazen fotoğraf, resim,
kartpostal ve albüme ihtiyaç duyduklarını belirtirken, %3,6’sı hiç ihtiyaç
duymadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %32,7’si çok fazla, % 38,2’si fazla, %21,8’i bazen grafik,
tablo, şema, levha, afiş, poster gibi araçlara ihtiyaç duyduklarını belirtirken, %7,3’ü
hiç ihtiyaç duymadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %20’si çok fazla, %16,4’ü fazla, %36,4’ü bazen, Tepegöz,
projeksiyon, slayt makinası gibi araç-gereçlere ihtiyaç duyduklarını belirtirken,
%27,3’ü hiç ihtiyaç duymadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %25,5’i çok fazla, %20’si fazla, %34,5’i bazen eğitici film,
belgesel, ses kayıtları gibi araç-gereçlere ihtiyaç duyduklarını belirtirken, % 20 ’ü hiç

102

ihtiyaç duymadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %23,6’sı çok fazla, %30,9’u fazla, %27,3’ü bazen Televizyon,
radyo ve videoya ihtiyaç duyduklarını belirtirken, %18,2 ‘si hiç ihtiyaç duymadığını
belirtmektedir.
Öğretmenlerin % 40’ı çok fazla, %32,7’si fazla, %14,5’,i bazen kitap, dergi,
gazete, broşür gibi araç-gereçlere ihtiyaç duyduklarını belirtirken, %12,7’si hiç
ihtiyaç duymadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %7,3’ü çok fazla, %25’i fazla, %47,3’ü bazen müzelik
malzemelere ihtiyaç duyduklarını belirtirken, %20’si hiç ihtiyaç duymadığını
belirtmektedir.
Sonuç olarak eldeki verilere göre, öğretmenlerin, yazı tahtası, harita, küre,
atlas, fotoğraf, resim, albüm, kartpostal, tarih şeridi gibi klasik araç-gereçlere daha
fazla ihtiyaç duyarken, elektronik araç-gereçlere fazla ihtiyaç duymadıkları
görülmektedir. Dolayısıyla hala eğitim- öğretimde, her yönüyle çağın gerektirdiği
imkanlardan yararlanılmadığı söylenebilir.
Tablo: 15 . Öğretim Metotlarını Kullanma Durumu
Öğretim Metot ve Etkinliklerinin Kullanımı

Metotlar

Genellikle

Bazen

Hiç kullanman

––
X

f

%

f

%

f

%

Düz Anlatım

38

69,1

17

30,9

0

0

2,69

Soru –Cevap

50

90,9

5

9,1

0

0

2,91

Örnek Olay çalışmalar

23

41,8

26

47,3

6

10,9

2,31

Grup çalışma

9

16,4

36

65,5

10

18,2

1,98

Alan Gezileri

4

7,3

30

54,5

21

38,2

1,69

Benzetişim (simülasyon)

7

12,7

31

56,4

17

30,9

1,82

Tartışma

29

52,7

26

47,3

0

0

2,53

Sınıf dışı (Öğr. Metotları)

7

12,7

38

69,1

10

18,2

1,95

Gösteri (Demostrasyon)

7

12,7

38

69,1

10

18,2

1,95

Toplam

55

100

Ankete katılan öğretmenlerin %69,1’i Genellikle, %30,9’u ise bazen düz
anlatım metodunu kullandığını belirtmektedir.
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Öğretmenlerin %90,9’u genellikle, %9,1’i bazen soru cevap metodunu
kullandığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %41,8’i genellikle, %47,3’ü bazen örnek olay çalışmasını
kullanırken, %10,9’u hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %16,4’ü genellikle, %65,5’i bazen grup çalışmalarını
kullandığını belirtirken, %18,2’si grup çalışmasını hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %7,3’ü genellikle, %54,5’i bazen alan gezilerine yer verdiğini
belirtirken, %38,2’si alan gezilerine hiç yer vermediğini ve kullanmadığını
belirtmektedir.
Öğretmenlerin %12’7’si genellikle, %56,4’ü bazen benzetişim metodunu
kullandığını belirtirken, %30,9’u hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %52,7’si genellikle, %47,3’ü bazen tartışma metodunu
kullandığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %12,7’si genellikle, %69,1’i bazen, sınıf dışı öğretim
metotlarını kullanmadığını belirtmektedir.
Öğretmenlerin %12,7’si genellikle, %69,1’i bazen, gösteri metoduna yer
verdiğini ve kullandığını belirtirken, %18,2’si hiç kullanmadığını belirtmektedir.
Sonuç olarak öğretmenlerin düz anlatım, soru- cevap, tartışma metot ve
etkinliklerine daha fazla ihtiyaç duydukları ve kullandıkları görülmektedir. Öte
yandan alan gezileri, benzetişim, örnek olay metotlarını yeterince kullanmadıkları
görülmektedir.
Tablo: 16 . Sosyal Bilgiler Ders Saatinin Yeterliliğine İlişkin Görüşlerin
Dağılımı
Seçenekler

f

%

Evet

11

20

Kısmen

13

29,1

Hayır

28

50,9

Toplam

55

100
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Ankete katılan öğretmenlerin %20’si evet yeterli buluyorum, %29,1’i kısmen
yeterli buluyorum seçeneğini işaretlerken, %50,9’u hayır yeterli bulmuyorum
seçeneğini işaretlemişlerdir.
Sonuç olarak haftalık ders saatinin öğretmenlerce yeterli bulunmadığı
söylenebilir.
Tablo: 17. Sosyal Bilgiler Ders Saatinin Ne Kadar Olması Gerektiğine
İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Seçenekler

f

%

2

0

0

4

21

38,2

6

24

43,6

8

0

0

Diğer

10

18,2

Toplam

55

100

Ankete katılan öğretmenlerin %38,2’si ders saatinin 4 saat olmasını
savunmakta, %43,6’sı 6 saat olmasını savunmakta, %18,2’si ise 2,4,6,8’den daha
fazla olmasını savunmaktadırlar.
Sonuç olarak ders saati yeterli bulunmamakta ve daha fazla olması
gerektiğine dair görüş ağır basmaktadır.
Tablo: 18 . Bir Ders Saatinde Sürenin Ne Kadarının Kontrol Altında
Olduğuna Dair Görüşlerin Dağılımı
Seçenekler

f

%

%70

35

63,6

%50

14

25,5

%30

6

10,9

%10

0

0

55

100

Toplam

Ankete katılan öğretmenlerin %63,6’sı bir ders saatinin %70’ini kontrol
altında tutuklarını, %25,5’i %50’sini kontrol altında tutuklarını ifade etmektedirler.
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Bu verilere göre, bir ders saatinden yeterince istifade edilip kullanıldığını
söyleyebiliriz.
Tablo: 19 . Bir Ders Saatinde Sürenin Azalmasına Sebep Olan Etkenlere
Dair Görüşlerin Dağılımı
Seçenekler

Önemli etkenler
f

Önemsiz etkenler

%

f

%

Yapılan Anonslar

30

54,5

25

45,5

Sınıfta disiplinin sağlanması

46

83,6

9

16,4

Sınıf yoklaması

14

25,5

41

74,5

Ders malzemelerinin taşınması ya

26

47,3

29

52,7

da hazırlanması
55

Toplam
Ankete

100

katılan öğretmenlerin görüşlerine göre bir ders saatinde sürenin

azalmasına sebep olan etkenler incelendiğinde yapılan anonsların etkili olduğunu
düşünenlerin oranı%54,5, etkili olmadığını düşünenlerin oranı, %45,5tir.
Sınıfta disiplinin sağlanmasının etkili olduğunu düşünenlerin oranı %83,6,
etkili olmadığını düşünenlerin oranı %16,4’tür.
Sınıf yoklamasının etkili olduğunu düşünenlerin oranı %25,5, etkili
olmadığını düşünenlerin oranı %74,5’tir.
Ders malzemelerinin taşınması ya da hazırlanmasının etkili olduğunu
düşünenlerin oranı%47,3, etkili olmadığını düşünenlerin oranı %52,7 olarak
görülmektedir.
Bu verilere bakıldığında bir ders saatinde yeterli verimin alınması ve sürenin
dikkatli kullanılması için en önemli etken olarak karşımıza sınıfta disiplinin
sağlanması çıkmaktadır. Daha sonra yapılan anonslar, ders malzemelerinin taşınması
ya da, hazırlanması ve sınıf yoklaması sıralanabilir.
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Tablo: 20 . Bir Ders Saatinin Yeterli Olabilmesi İçin Yapılanlara Dair
Görüşlerin Dağılımı
Seçenekler

Plan Hazırlıyorum
Konuyu

Kısmen

Evet

önceden

inceleyerek

Hayır

f

%

f

%

f

%

52

94,5

1

1,8

2

3,6

54

98,2

0

0

1

1,8

46

83,6

9

16,4

0

0

53

96,4

2

3,6

0

0

Bilgilerimi tazeliyorum
O konuda yeni bilgiler olup
olmadığını araştırıyorum
Araç-

Gereçleri

önceden

hazırlıyorum
55

Toplam

100

Ankete katılan öğretmenlerin bir ders saatinin yeterli olabilmesi için
yaptıkları etkinlikler incelediğinde %94,5’i plan hazırladığını, %1,8’i kısmen plan
hazırladığını, %3,6sı ise plan hazırlama etkinliğini yapmadığını ifade etmektedir.
Konuyu önceden inceleyerek bilgilerini tazeleyenlerin oranı %98,2, iken bu
etkinliği yapmayanların oranı %1,8dir.
O konuda yeni bilgiler olup olmadığını araştıranların oranı %83,6 iken,
%16,4’ü kısmen bu etkinliği yaptığını ifade etmektedir.
Araç-gereçleri

önceden

hazırlayanların

oranı

%96,4

iken,

kısmen

hazırlayanların oranı %3,6 dır.
Bu verilere göre, bir ders saatinin yeterli ve verimli olabilmesi için, dersten
önce konuyu inceleyerek bilgileri tazelemek en önemli etkinlik ve hazırlık olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ondan sonra gelen etkinlik, araç-gereçlerin önceden
hazırlanmasıdır. Bu konu üzerinde önemle durdukları ve derslerin verimli olması
için bu tür etkinliklere başvurdukları görülmektedir.
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Tablo: 21 . Öğretim Yaklaşımlarını Kullanım Durumu
Seçenekler

Kısmen

Evet

Hayır

–
X

f

%

f

%

f

20

36,4

22

40

13

23,6 2,13

45

81,8

9

16,4

1

1,8

2,80

Araştırmaya dayalı öğretim

23

41,8

28

50,9

4

7,3

2,35

Tartışmaya dayalı öğretim

26

47,3

28

50,9

1

1,8

2,45

Grup çalışmaya dayalı öğretim

9

16,4

31

56,5

15

27,2 1,87

Buluş Yoluyla Öğr.

%

(Tüme varım)
Sunuş Yoluyla Öğre.
(Tümden gelim)

55

Toplam

100

Ankete katılan öğretmenlerin, buluş yoluyla öğretim yaklaşımını evet
kullanıyorum diyenlerin oranı %36,4, kısmen kullanıyorum diyenlerin oranı %40,
hayır kullanmıyorum diyenlerin oranı %23,6’dır.
Öğretmenlerin sunuş yoluyla öğretim yaklaşımını, evet kullanıyorum
diyenlerin oranı %81,8, kısmen kullanıyorum diyenlerin oranı %16,4 hayır
kullanmıyorum diyenlerin oranı %1,8’dir.
Öğretmenlerin araştırmaya dayalı öğretim yaklaşımını, evet kullanıyorum
diyenlerin oranı %41,8, kısmen kullanıyorum diyenlerin oranı %50,9, hayır
kullanmıyorum diyenlerin oranı, %7,3’dür.
Öğretmenlerin tartışmaya

çalışmaya dayalı öğretim yaklaşımını, evet

kullanıyorum diyenlerin oranı %47,3, kısmen kullanıyorum diyenlerin oranı %50,9,
hayır kullanmıyorum diyenlerin oranı %1,8’dir.
Öğretmenlerin

grupla

çalışmaya

dayalı

öğretim

yaklaşımını

evet

kullanıyorum diyenlerin oranı %16,4, kısmen kullanıyorum diyenlerin oranı %56,4
hayır kullanmıyorum diyenlerin oranı %27,2’dir.
Bu verilere göre öğretmenlerin, bu yaklaşımları kısmen de olsa kullandıkları
görülmektedir.
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Tablo: 22 . Verimi ve Kaliteyi Arttırmak İçin Başvurulan Kaynakların
Dağılımı
Seçenekler

Kısmen

Evet

Hayır

–
X

f

%

f

%

f

%

Kütüphane

28

50,9

25

45,5

2

3,6

Hizmet içi eğitim

6

10,9

29

52,7

20

36,4 1,75

İnternet

3

5,5

14

25,5

38

69,0 1,36

Süreli yayınlara abonelik

14

25,5

24

43,6

17

30,9 1,95

Toplam

55

2,47

100

Ankete katılan öğretmenlerin, sosyal bilgiler dersinde verimi ve kaliteyi
artırmak için başvurulan kaynaklardan, kütüphaneden, evet faydalanıyorum diyenler,
%50,9, kısmen faydalanıyorum diyen %45,5, hayır faydalanmıyorum diyenlerin
oranı %3,6’ dır.
Bu verilere göre kütüphaneden kısmen de olsa faydalanma yoluna gidildiği
söylenebilir.
Öğretmenlerin, hizmet içi eğitim kurslarından, evet faydalanıyorum diyenler
%10,9, kısmen de olsa faydalanıyorum %52,7, hayır faydalanmıyorum diyenlerin
%36,4 oranında görüş belirttikleri görülmektedir.
Öğretmenlerin %5,5’i evet internetten faydalanıyorum, %25,5’i kısmen de
olsa faydalanıyorum, %69, ise hayır internetten faydalanmıyorum şeklinde görüş
belirttikleri görülmektedir.
Öğretmenlerin %25,5’i evet, süreli yayınlara aboneyim, %43,6’sı kısmen de
olsa aboneyim, %30,9’u ise hayır süreli yayınlara abone değilim şeklinde görüş
belirtmektedirler.
Sonuç olarak öğretmenlerin genelinde, kendilerini geliştirmek ve verimi
kaliteyi artırmak için direkt olarak çalışmadıkları söylenebilir. Günümüzde her türlü

109

bilgiye çok kolay ulaşabileceğimiz direkt kaynak olan internetin kullanılmaması
dikkat çekicidir. Yine sürekli gelişmeleri takip edebilmek için yayınlara abonelik
oranının da düşük olduğu görülmektedir.
Tablo: 23. Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Başarısını Değerlendirme
Şekline İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Seçenekler

Hayır

Evet
f

%

f

%

Yazılı imtihan

55

100

0

0

Sözlü İmtihan

40

72,7

15

27,3

Ev ödevi

41

74,5

14

25,5

Çoktan seçmeli

34

61,8

21

38,2

Doğru yanlış

31

56,4

24

43,6

Kısa cevaplı

47

85,5

8

14,5

Eşleştirme

24

43,6

31

56,4

Toplam

55

100

Ankete katılan öğretmenlerin, sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısını
değerlendirme şekline ilişkin görüşlerinin dağılımı incelendiğinde öğretmenlerin
%100 ‘ü yazılı sınavla değerlendirme yapmaktadır.
Öğretmenlerden sözlü imtihanla değerlendirme yapanların oranı %72,7 iken,
hayır yapmıyorum diyenlerin oranı %27,3’tür.
Ev ödevi ile değerlendirme yapanların oranı % 74,5, hayır seçeneğini
işaretleyenlerin oranı %25,5’tir.
Çoktan seçmeli değerlendirme yapanların oranı %61,8, hayır çoktan seçmeli
değerlendirme yapmıyorum seçeneğini işaretleyenlerin oranı % 38,2’dir.
Doğru yanlış seçeneğini, evet kullanıyorum diyenlerin oranı 56,5, hayır
kullanmıyorum diyenlerin oranı %43,6’dir.
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Kısa cevaplı seçeneğini, evet kullanıyorum diyenlerin oranı %85,5, hayır
kullanmıyorum diyenlerin oranı %14,5’dir.
Eşleştirme seçeneğini, evet kullanıyorum diyenlerin oranı %43,6, Hayır
kullanmıyorum diyenlerin oranı %56,4’tür.
Bu verilere göre öğretmenlerin doğru yanlış ve eşleştirme seçenekleriyle
değerlendirme yapmayı tercih etmedikleri görülmektedir. Bunun yanısıra yazılı,
sözlü imtihan, ev ödevi, çoktan seçmeli ve kısa cevaplı değerlendirme seçeneklerini
çok yüksek oranlarda tercih ettikleri görülmektedir.
Tablo: 24. Değerlendirme Sonuçlarına Göre Eksiklikleri Tamamlama İle
İlgili Görüşlerin Dağılımları
Seçenek

f

%

Evet

32

58,2

Kısmen

23

41,8

Hayır

0

0

Toplam

55

100

Ankete katılan öğretmenlerin %58,2’si evet değerlendirme sonuçlarına göre
eksiklikleri tamamlıyorum, seçeneğini işaretlerken %41,8’i kısmen de olsa
eksiklikleri tamamladığını belirtmektedirler.
Bu verilere göre öğretmenlerin %100’ünün eksiklikleri tamamlıyorum evet
seçeneğini işaretlemesi beklenirken, yarıdan fazlasının evet, %41,8’inin kısmen
seçeneğini işaretlemesi dikkat çekicidir. Yine de bu sonuçlar eğitim –öğretim
açısından olumlu sayılabilir.
Tablo: 25 . Okulumuzda Kullanılan Sosyal Bilgiler Ders Kitabının
Yeterliliğine İlişkin Görüşlerin Dağılımları
Seçenek

f

%

Evet

17

31

Kısmen

19

34,5

Hayır

19

34,5

Toplam

55

100
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Ankete katılan öğretmenlerin ders kitabını evet yeterli buluyorum diyenlerin
oranı %31, Kısmen de olsa yeterli buluyorum diyenlerin oranı %34,5, hayır yeterli
bulmuyorum diyenlerin oranı %34,5tir.
Bu verilere göre öğretmenlerimizin %65,5’i evet ve kısmen de olsa yeterli
bulduklarını belirtirken % 34,5’inin yeterli bulmaması önemli bir rakam ve bulgudur.
Ders kitaplarının daha dikkatli hazırlanması gerektiğinin kanıtıdır.
Tablo: 26. Ders Kitaplarının Sadece Alan Bilgisine Sahip Komisyonlarca
Hazırlanıp Hazırlanmadığına Dair Görüşlerin Dağılımları
Seçenek

f

%

Evet

11

20

Kısmen

29

52,7

Hayır

15

27,3

Toplam

55

100

Ankete katılan öğretmenlerin %20’si evet ders kitapları sadece alan bilgisine
sahip komisyonlarca hazırlanmaktadır, seçeneğini işaretlerken %52,7’si kısmen de
olsa

“alan

bilgisine

sahip

komisyonlarca

hazırlanmaktadır”,

seçeneğini

işaretlemişlerdir. %27,3’ü ise hayır ders kitaplarının sadece alan bilgisine sahip
komisyonlarca hazırlandığını düşünmüyorum demektedir.
Bu verilere göre öğretmenlerin %72,7’sinin ders kitaplarının sadece alan
bilgisine sahip komisyonlarca hazırlandığını belirttikleri görülmektedir. %27,3 gibi
bir oranın bu konuda problem olmadığını düşünmesi çok önemlidir. Bu sonuçlara
göre MEB’nin bu konudaki komisyonları daha dikkatli oluşturmaları gerektiği
söylenebilir.
Tablo: 27. Tarih Konularının Eğitim-Öğretim Süresince Birbirlerinin
Geliştirilmiş Tekrarı Olup Olmadığına Dair Görüşlerin Dağılımları
Seçenek

f

%

Evet

29

52,7

Kısmen

18

32,7

Hayır

8

14,6

Toplam

55

100
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Ankete katılan öğretmenlerin %52,7’si evet tarih konuları eğitim – öğretim
süresince birbirlerinin geliştirilmiş tekrarıdır seçeneğini işaretlerken, %32,7’si
kısmen de olsa tarih konuları eğitim- öğretim süresince birbirinin geliştirilmiş
tekrarıdır seçeneğini işaretlemişlerdir.
Hayır tarih konuları eğitim – öğretim süresince birbirinin geliştirilmiş tekrarı
değildir seçeneğini işaretleyenlerin oranı %14,6 dır.
Bu verilere göre tarih konuları geliştirilmiş tekrardan ibarettir diyebiliriz.
Oysa temel eğitimin II kademesinden itibaren planlı ve bölüm bölüm tarih
konularının ele alınıp, daha bilimsel bir süreçte eğitim –öğretimin gerçekleşmesi
gerekmektedir. Şu anki müfredata göre öğrenciler, ilkokuldan liseye kadar, aynı
konuları tekrarladığından dolayı yeni bir şeyler öğrenemediğinden zamanla tarihten
ve tarih sevgisinden uzaklaşmakta ve soğumaktadır. Tarihini bilmeyen milletlerin
geleceğinin tehlikede olduğunu gözönünde bulundurursak bu durumun önemli ve
ciddî sonuçlar doğurması muhtemeldir.
Tablo: 28. Önem Sırasına Göre Ders Kitaplarında Ezberciliğin Ön Plana
Çıkmaması İçin Dikkat Edilmesi Gereken Kriterlerin Dağılımı.
Seçenek

f

Aritmetik

Standart

ortalama

sapma

55

4,85

0,36

eserlerin

55

2,82

0,90

tartışmaları

55

2,75

0,93

55

3,27

0,95

Diğer

55

1,31

0,94

Toplam

55

Basit bir dil ve yapı kullanmalı, anlatım
merak uyandırıcı ve heyecan verici olmalı
Otorite

kabul

edilen

tarihi

uyarlaması olmalıdır.
Tarih

bilimcileri

arasında

yansıtmalıdır.
En

yeni

çalışma

ve

bulgulara

yer

vermelidir.

Ankete katılan öğretmenlerin verdikleri cevapların aritmetik ortalamalarına
baktığımızda, öğretmenlerin, ders kitaplarında ezberciliğin ön plana çıkmaması için
dikkat edilmesi gereken en önemli kriter olarak, ders kitaplarında basit dil ve yapı
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kullanılması, anlatım merak uyandırıcı ve heyecan verici olmalıdır, seçeneğini
işaretledikleri ve aritmetik ortalamasının 4.85 olduğu, standart sapmasında 0,36
olduğu görülmektedir.
Öğretmenler daha sonra en önemli kriter olarak en yeni çalışma ve bulgulara
yer vermelidir seçeneğini işaretlemektedirler. Aritmetik ortalaması 3,27 ile standart
sapması 0,95’tir
Öğretmenler, üçüncü en önemli kriter olarak, otorite kabul edilen tarihi
eserlerin uyarlanması olmalıdır, seçeneğini işaretlemektedirler. Aritmetik ortalaması
2,82, standart sapması 0,90’dır.
Öğretmenler, dördüncü en önemli kriter olarak, tarih bilimcileri arasındaki
tartışmaları yansıtmalıdır seçeneğini işaretlemişlerdir. Aritmetik ortalaması 2,75 ve
standart sapması 0,93’tür.
Öğretmenlerin, bu seçeneklerden başka kriter olarak verdikleri diğer
kriterlerin aritmetik ortalaması 1,31 ve standart sapması 0,94’tür.
Tablo: 29. Sosyal Bilgiler Dersi Müfredatındaki Tarih Konularının
İşlenişinde ki Eksikliklere İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Seçenek

f

Aritmetik

Standart

ortalama

sapma

Birbirleriyle Bağlantılı Olmaması

55

4,16

0,94

Bilgi Vermeye Yönelik Olması

55

3,25

0,91

Amaçların Soyut Olması

55

3,67

1,14

Seviyelere Uygun Olmaması

55

2,91

1,09

Diğer

55

1,00

0,00

Toplam

55

konularının

işlenişindeki

Ankete

katılan

öğretmenlerin

müfredattaki

eksikliklere ilişkin görüşleri incelediğinde birinci sırada önemli eksiklik olarak,
birbirleriyle bağlantılı olmaması seçeneği gelmektedir. Aritmetik ortalaması 4,16 ve
standart sapması 0,94’tür.
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Öğretmenler, ikinci önemli eksiklik olarak, amaçların soyut olması seçeneğini
işaretlemişlerdir. Aritmetik ortalaması, 3,67 ve standart sapması, 1,14’tür.
Öğretmenler, üçüncü önemli eksiklik olarak, bilgi vermeye yönelik olması
seçeneğini işaretlemişlerdir. Aritmetik ortalaması, 3,25 ve standart sapması, 0,91’dir.
Öğretmenler, dördüncü önemli eksiklik olarak, seviyelere uygun olmaması
seçeneğini işaretlemişlerdir. Aritmetik ortalaması 2,91 ve standart sapması 1,09’dur.
Bu seçeneklerin dışında seçenek işaretleyenlerin aritmetik ortalaması 1,00 ve
standart sapması, 0,00’dır.
Tablo: 30. Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde
Öğretmenlere Düşen Görevlerin Dağılımı
Seçenek

f

Aritmetik Standart
ortalama

sapma

Öğrencileri Tenkîdi Düşünmeye Yöneltmeli

55

3,53

1,10

Öğrencilere Çalışma Alışkanlığı Kazandırmalı

55

3,96

1,50

Öğrencilerin

55

3,67

1,07

55

2,85

0,95

1,00

0,00

Bilimsel

Görüş

ve

Düşünce

Kazanmalarına Yardımcı Olmalı
İşbirliğine Dayalı Eğitim-Öğretim Yapılmalıdır.
Diğer

55

Toplam

55

Tarih konularının öğretiminde öğretmenlere düşen görevler incelendiğinde,
birinci sırada gelen görev, öğrencilere çalışma alışkanlığı kazandırmak gelmektedir.
Aritmetik ortalaması 3,96 ve standart sapması 1,50’dir.
İkinci sırada gelen görev, öğrencilerin bilimsel görüş ve düşünce
kazanmalarına yardımcı olmak gelmektedir. Aritmetik ortalaması 3,67 ve standart
sapması 1,07’dir.
Üçüncü sırada gelen görev, öğrencileri tenkîdi düşünmeye yöneltmektir.
Aritmetik ortalaması 3,53 ve standart sapması 1,10’dır. Dördüncü sırada gelen görev,
işbirliğine dayalı eğitim-öğretim yapmaktır. Aritmetik ortalaması 2,85 ve standart
sapması 0,95’tir.
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Bu seçeneklerin dışında görüş belirtenlerin aritmetik ortalaması 1.00 ve
standart sapması 0,00’dır.
Tablo: 31 . Tarih Konularını Soyut Halden Somut Hale Getirmek İçin
Yapılanlara İlişkin Görüşlerin Dağılımı.
Seçenek

f

Aritmetik

Standart

ortalama

sapma

Alan Gezilerine yer veriyorum

55

2,67

0,98

Okulda bulunan harita, küre ve benzeri araçlar

55

4,38

0,95

Örnek olaylara yer veriyorum

55

3,58

0,90

Öğrencileri araştırmaya teşvik edici ödevler

55

3,36

0,95

Diğer

55

1,00

0,00

Toplam

55

ile elektronik araçlar kullanıyorum

veriyorum

Ankete katılan öğretmenlerin tarih konularını soyut halden somut hale
getirmek için birinci sırada, okulda bulunan harita, küre ve benzeri araçlar ile
elektronik araçların kullanımı gelmektedir. Aritmetik ortalaması 4,38 ve standart
sapması 0,95’tir.
İkinci sırada örnek olaylara başvurma etkinliği gelmektedir. Aritmetik
ortalaması 3,58 ve standart sapması 0,90’dır.
Üçüncü sırada öğrencileri araştırmaya teşvik edici ödevler verme etkinliğine
yer vermeleri gelmektedir. Aritmetik ortalaması 3,36 ve standart sapması 0,95’tir.
Dördüncü sırada alan gezilerine yer vermeleri gelmektedir. Aritmetik
ortalaması 2,67 ve standart sapması,0,98’dir.
Bu seçeneklerin dışında etkinliklere başvuranların aritmetik ortalaması 1,00
ve standart sapması 0,00’dır.

116

Tablo:

32.

Tarih

Konularının

İşlenişinde

Öğretim

Metot

ve

Etkinliklerinin Seçiminde Dikkat Edilen Özelliklerin Dağılımları
Seçenek

f

Aritmetik

Standart

ortalama

sapma

Öğretmenin özellikleri

55

2,24

1,41

Öğrencinin özellikler

55

3,82

1,12

Kazandırılmak istenen hedefler

55

4,24

0,88

Grubun büyüklüğü

55

1,94

0,90

Ünitenin içeriği

55

2,75

1,16

Toplam

55

100

Ankete katılan öğretmenlerin tarih konularının işlenişinde kullandıkları
öğretim metot ve tekniklerin seçiminde dikkat edilen özelliklere bakıldığında birinci
sırada, kazandırılmak istenen hedefler gelmektedir. Aritmetik ortalaması 4,24 ve
standart sapması 0,88’dir.
İkinci sırada öğrencinin özellikleri gelmektedir. Aritmetik ortalaması 3,82 ve
standart sapması 1,12’dir.
Üçüncü sırada ünitenin içeriği gelmektedir. Aritmetik ortalaması 2,75 ve
standart sapması 1,16’dır.
Dördüncü sırada öğretmenin özellikleri gelmektedir. Aritmetik ortalaması
2,24 ve standart sapması 1,41’dir.
Beşinci sırada grubun büyüklüğü gelmektedir. Aritmetik ortalaması 1,96 ve
standart sapması, 0,90’dır.
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II. DEĞERLENDİRME
Burada öğretmenlerin ankete verdikleri cevaplardan çıkan sonuçlar ele
alınmıştır.
Anketi cevaplayan öğretmenlerin verdikleri bilgilerden şu sonuçlara
ulaşılmıştır:
1. Ankete cevap veren öğretmenlerin % 80’inin erkek, % 20’sinin bayan
olduğu görülmektedir. Bu öğretmenlerin % 87,3’ü evli, % 12,7’si bekârdır.
2. Ankete cevap veren öğretmenlerin aşağı-yukarı % 60’ı 4 yıllık üniversite,
% 40’ı öğretmen okulu ve önlisans mezunudur.
3. Ankete cevap veren öğretmenlerin % 38,2’si tarih, % 25,5’i coğrafya, %
34,5’i sosyal bilgiler bölümünden mezun olmuşlardır.
Bu sonuçlara göre tarihçilerin çoğunlukta oldukları görülmektedir. Her ne
kadar tarih konularının öğretiminde bu durum olumlu gözükse de, diğer konularda
sorun teşkil etmektedir. En az, % 60 sosyal bilgiler öğretmeninin olması gerektiği
düşüncesindeyiz.
4. Ankete cevap veren öğretmenlerin yüksek öğrenimleri sırasında
formasyonla ilgili olarak aldıkları derslerin yeterli olduğu görülmektedir.
5. Ankete cevap veren öğretmenlerin % 65 civarında 6-10 yıl ve üzeri meslekî
kıdemleri bulunmaktadır. Bu sonuca göre yeterli oldukları söylenebilir.
6. Ankete cevap veren öğretmenlerin % 81,8’i hizmet içi eğitim kurslarına
katılmışlardır. Katılımın bu oranda yüksek olması olumlu bir göstergedir.
7. Ankete cevap veren öğretmenlerin % 65 civarındaki mesleki yeterliliğe
sahip olan kısmının % 38,2’sinin yöneticilik deneyimine de sahip oldukları
görülmektedir.
8. Ankete cevap veren öğretmenlerin görüşlerine göre, öğrencilerin % 67,2’si
sosyo-ekonomik açıdan yeterli oldukları görülmektedir. Eğitim-öğretim açısından
yeterli sosyo-ekonomik seviyeye sahip ailelerde öğrencilerin başarılı olma ihtimalleri
yüksektir.
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% 32,7’sinin düşük sosyo-ekonomik seviyede aileye sahip olması olumsuz bir
gösterge olup bu durum öğrencilerin başarılı olma ihtimallerini zayıflatmaktadır.
9. Ankete cevap veren öğretmenlerin, sınıf mevcutlarının yüksek olduğunu ve
kalabalık sınıflarda eğitim öğretim boyunca yeterli verimin alınmasının zor olduğunu
ifade ettikleri görülmektedir.
10. Ankete cevap veren öğretmenlerin daha çok klasik araç gereçlerden olan
yazı tahtası, harita, küre, atlas, tarih şeridi, bülten tahtası, fotoğraf, resim, tablo vb.
araç-gereçleri kullandıkları görülmektedir. Bilgisayar, tepegöz, projeksiyon, slayt
makinası vb. elektronik araç-gereçleri yeterince kullanmadıkları görülmektedir.
11. Ankete cevap veren öğretmenlerin daha çok klasik araç gereçlere ihtiyaç
duydukları görülürken, elektronik araç gereçlere fazla ihtiyaç duymadıkları
görülmektedir. Bunun sebebi hâlâ eğitim öğretim açısından elektronik araç gereçleri
kullanmayı bilmemeleri veya bu araç-gereçlerin mevcut olmamasıdır. Hâlâ eğitimöğretimin her yönüyle çağın gerektirdiği imkanlardan yararlanılmadan yapıldığı
görülmektedir.
12. Ankete cevap veren öğretmenlerin daha çok düz anlatım, soru cevap ve
tartışma metodunu kullandıkları; alan gezileri, benzetişim, örnek olay çalışması
metotlarını yeterince kullanmadıkları görülmektedir.Bu eksikliğin,tarih konularının
öğretiminde istenilen amaca ulaşılmasını olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.
13. Ankete cevap veren öğretmenlerin haftalık ders saatini yeterli
bulmadıkları ve ders saatinin en azından 4 ile 6 saat olması gerektiğini dile
getirdikleri görülmektedir.
14. Ankete cevap veren öğretmenlerin bir ders saatinde % 89,1’inin kontrol
altında tuttukları görülmektedir. Bu oran bir ders saatinden yeterince istifade
edildiğinin göstergesidir.
15. Ankete cevap veren öğretmenlere göre bir ders saatinin azalmasına sebep
olan etkenler olarak sınıfta disiplinin sağlanması daha sonra yapılan anonslar ve
malzemelerin taşınması ya da sınıf yoklamasının sebep olarak sıralandıkları
görülmektedir.

119

16. Ankete cevap veren öğretmenlere göre bir ders saatinin yeterli ve verimli
olabilmesi için konuların önceden incelenmesi ve bilgilerin tazelenmesi en önemli
etkinliktir. Ondan sonra araç-gereçlerin önceden hazırlanması ve planların tam olarak
yapılması gelmektedir.
17. Ankete cevap veren öğretmenlerin buluş, sunuş, araştırmaya dayalı,
tartışmaya dayalı, grupla çalışmaya dayalı öğretim yaklaşımlarının hepsini kısmen de
olsa kullandıkları görülmektedir.
18. Ankete cevap veren öğretmenlerin verimi ve kaliteyi arttırmak için
kütüphane, hizmet içi kurslar, süreli yayınlara abonelik gibi kaynaklara
başvurdukları,

internet

gibi

çağın

en

önemli

kaynağına

başvurmadıkları

görülmektedir.
Öğretmenlerin direkt olarak çalışmadıkları ifade edilebilir. Oysa her türlü
bilgiye çok kolay ulaşabileceğimiz direkt kaynak olan internetin öğretmenlerin %
69’u tarafından kullanılmaması dikkat çekicidir.
19. Ankete cevap veren öğretmenlerin değerlendirmeyi daha çok yazılı, sözlü,
ev ödevi, çoktan seçmeli ve kısa cevaplı değerlendirme etkinlikleriyle yaptıkları
görülürken doğru yanlış ve eşleştirme etkinliklerini tercih etmedikleri görülmektedir.
20. Ankete cevap veren öğretmenlerin % 58,2’si değerlendirme sonuçlarına
göre eksiklikleri “evet tamamlıyorum” şeklinde görüş belirtirken, % 41,8’i “kısmen
de olsa tamamlıyorum” şeklinde görüş belirtmektedirler. Oysa % 100’ünün “evet
tamamlıyorum” şeklinde görüş belirtmeleri gerekirdi.
21. Ankete cevap veren öğretmenlerin % 65,5’i ders kitaplarını yeterli
bulduklarını

belirtirken

%

34,5’i

kısmen

de

olsa

yeterli

bulduklarını

belirtmektedirler. Bu sonuçlara göre ders kitaplarının daha dikkatli hazırlanması
gerektiğini ifade edebiliriz.
22. Ankete cevap veren öğretmenlerin % 72,7’si ders kitaplarının sadece alan
bilgisine sahip komisyonlarca hazırlandığını ifade ederken % 27,3’ü bu konuda
problem olmadığını dile getirmektedirler. Bu verilere göre bu komisyonların daha
dikkatli oluşturulması gerektiğini söyleyebiliriz.
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23. Ankete cevap veren öğretmenlerin tarih konularının eğitim-öğretim
süresince birbirinin geliştirilmiş tekrarı olduğunu dile getirdikleri görülmektedir.
Oysa temel

eğitimin II. kademesinden itibaren planlı ve bölüm bölüm, tarih

konularının ele alınıp tekrarları ortadan kaldıran daha bilimsel bir süreçte eğitim
öğretimin gerçekleşmesi gerekmektedir.
24. Ankete cevap veren öğretmenlerin ders kitaplarında ezberciliğin ön plana
çıkmaması için dikkat edilmesi gereken kriterleri;
a. Basit bir dil ve yapı kullanılmalı, anlatım merak uyandırıcı ve heyecan
verici olmalıdır.
b. En yeni çalışma ve bulgulara yer vermelidir.
c. Otorite kabul edilen tarihi eserlerin uyarlaması olmalıdır.
d. Tarih bilimcileri arasındaki tartışmaları yansıtmalıdır.
Şeklinde sıraladıkları görülmektedir.
25. Ankete cevap veren öğretmenlere göre, müfredattaki tarih konularının
işlenişinde en büyük eksiklik olarak müfredatın birbiriyle bağlantılı olmaması
gelmektedir. Daha sonra amaçların soyut olması, bilgi vermeye yönelik olması ve
seviyelere uygun olmaması gelmektedir.
26. Ankete cevap veren öğretmenlere göre, onlara düşen en önemli görev
öğrencilere çalışma alışkanlığını kazandırmaktır. Daha sonra öğrencilerin bilimsel
görüş ve düşünce kazanmalarına yardım olmak, öğrencileri tenkidi düşünmeye
yöneltmek ve işbirliğine dayalı eğitim-öğretim yapmak gelmektedir.
27. Ankete cevap veren öğretmenlere göre tarih konularını soyut halden
somut hale getirmek için en önemli etkinlik okulda bulunan harita, küre vb. araçlar
ile elektronik araç-gereçlerin kullanımı gelmektedir. Daha sonra örnek olaylara
başvurulması, araştırmaya dayalı teşvik edici ödevlerin verilmesi ve alan gezilerine
yer verilmesi gelmektedir.
28. Ankete cevap veren öğretmenlere göre, metod ve tekniklerin seçiminde
dikkat edilen özelliklerin başında kazandırılmak istenen hedefler gelmektedir. Daha
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sonra önem sırasına göre öğrencilerin özellikleri, ünitenin içeriği, öğretmenin
özellikleri ve grubun büyüklüğü gelmektedir.
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B.

MÜFETTİŞLERİN

SOSYAL

BİLGİLER

DERSİ

TARİH

KONULARININ ÖĞRETİMİNE DAİR GÖRÜŞ VE TUTUMLARINA AİT
ANKET VERİLERİ
I. Uygulanan Anket Soruları ve Elde Edilen Anket Verileri
Tablo: 1 . Müfettişlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları
Cinsiyet

f

%

Bayan

0

0

Erkek

40

100

Toplam

40

100

Ankete bakıldığında cevap verenlerin müfettişlerin cinsiyetlerine göre
dağılımına bakıldığında %100’ünün erkek olduğu görülmektedir.
Tablo: 2 . Müfettişlerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımları
Medeni Durumları

f

%

Evli

40

100

Bekar

0

0

Boşanmış

0

0

Toplam

40

100

Ankete cevap veren müfettişlerin medeni durumlarına bakıldığında %100
‘ünün evli olduğu görülmektedir.
Tablo: 3 . Müfettişlerin Mezun Olduğu Okullara Göre Dağılımları
Mezuniyet (Okul)

f

%

Öğretmen okulu

0

0

Eğitim Enstitüsü

7

17,5

Eğitim Fakültesi

31

77,5

Diğer

2

5,0

Toplam

40

100

Müfettişlerin mezun oldukları okullara göre dağılımları incelendiğinde
%77,5’inin Eğitim Fakültesi, %17,5’inin Eğitim Enstitüsü
şıklarda fen edebiyat fakültesi mezunu oldukları örülmektedir.
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%5’inin ise diğer

Bu verilere göre diyebiliriz ki, müfettişlerin büyük bir çoğunluğu 4 yıllık
lisans programından mezun olmuşlardır.
Tablo: 4 . Müfettişlerin Mezun Oldukları Bölümlere Göre Dağılımları
Mezuniyet (Bölüm)

f

%

Tarih

11

27,5

Coğrafya

0

0

Sosyal bilgiler

3

7,5

Diğer

26

65,0

Toplam

40

100

Ankete cevap veren müfettişlerin %65’i Eğitim Yöneticiliği Teftiş ve
Planlama Bölümü’nü, %27,5’i Tarih Bölümü’nü, %7,5’i Sosyal Bilgiler Bölümü’nü,
tamamlayıp görevlerine başlamışlardır.
Tablo: 5 . Müfettişlerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımları
Öğrenim Durumu

f

%

Önlisans

0

0

Lisans

31

77,5

Y. Lisans

3

7,5

Doktora

0

0

Diğer

6

15,00

Toplam

40

100

Ankete cevap veren müfettişlerin %77,5’i lisans, %15’i Eğitim Pedogojisi
Programını, %7,5’i Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.
Tablo: 6 . Müfettişlerin Kıdemlerine Göre Dağılımları
Kıdem

f

%

1-5 Yıl

1

2,5

6-10 Yıl

12

30,0

11-15 Yıl

10

25,0

16 Yıl ve üzeri

17

42,5

Toplam

40

100
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Ankete katılan müfettişlerin daha önce öğretmenlik görevinde bulunup
çalışma süreleri incelendiğinde %42,5’i 16 yıl ve üzeri, %30’u 6-10 yıl, %25’i 11-15
yıl, %2,5’i 1-5 yıl arasında görev yapmışlardır. 10 yıl

üzeri görev yapan

müfettişlerin oranı % 67,5’tir.
Bu verilere göre kıdem olarak müfettişlerin %67,5’ini teşkil eden kısmının,
müfettişlikten önce öğretmenlikte deneyim kazandıkları, kaliteli eğitimciler oldukları
görülmektedir.
Tablo: 7 . Müfettişlerin İdari Görevlerde Bulunma Durumlarına Göre
Dağılımları
İdari görev

f

%

Evet

37

92,5

Hayır

3

7,5

Toplam

40

100

Ankete katılan öğretmenlerin öğretmenlik yaptıkları zamanlarda eğitimciliğin
yanısıra, yöneticilikte yapmış olma oranlarına bakıldığında %92,5’i idari görevde
bulunduklarını belirtirken %7,5’i bulunmadıklarını belirtmişlerdir
Buna göre eğitimci vasıflarının yanısıra yönetici vasıflarını da ön plana
çıkarttıkları görülmektedir.
Tablo: 8 . Müfettişlerin Müfettişlikte ki Kıdemlerine Göre Dağılımları
Kıdem

f

%

1-5 Yıl

1

2,5

6-10 Yıl

25

62,5

11-15 Yıl

3

7,5

16 Yıl ve üzeri

11

27,5

Toplam

40

100

Ankete katılan müfettişlerin, müfettişlik görevindeki kıdem oranlarına
bakıldığında, %62,5’i 6-10 yıl, %27,5’i 16 yıl üzeri, %7,5’i 11-15 yıl, %2,5’i 1-5 yıl
arasında çalışmış oldukları görülmektedir.
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Bu verilere göre 6-10 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip müfettişlerin oranı
%97,5’tir. Bu müfettişlerin mesleki açıdan yeterli deneyime sahip oldukları
söylenebilir.
Tablo: 9 . Hizmet İçi Kurslara Katılımlarına Dair Görüşlerin Dağılımları
Katılma Durumu

f

%

Evet

38

5,0

Hayır

2

95,0

Toplam

40

100

Ankete katılan müfettişlerin %95’i hizmet içi kurslara katılırken, %5’i
katılmadığını belirtmektedirler. Bu verilere göre mesleki açıdan iyi yetiştirilmiş,
deneyimli müfettişlerin görev yapmakta olduğu söylenebilir.
Tablo: 10 . Müfettişlerin Öğrenim Sırasında Formasyonla İlgili Almış
Oldukları Derslerin Dağılımları
Alınan Formasyon Dersleri

Hayır

Evet
f

%

f

%

Eğitime Giriş

39

97,5

1

2,5

Eğitim Teknolojisi

38

95,0

2

5,0

Özel Öğretim Yöntemleri

40

100

0

0

Genel Öğretim Yöntemleri

40

100

0

0

Ölçme ve Değerlendirme

40

100

0

0

Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi

39

97,5

1

2,5

Eğitim Programları

36

90,0

4

10

Öğr. ,Tek. Ve mat. Geliş.

27

67,5

13

32,5

40

Toplam

Ankete katılan müfettişlerin %100’ü Ölçme ve Değerlendirme, Özel Öğretim
ve Genel Öğretim Yöntemlerini, %97,5’i Eğitime Giriş ve Gelişim ve Öğrenme
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Psikolojisi derslerini, %95’i Eğitim Teknolojisi Dersini, %90’ı Eğitim Programları
dersini %67,5’i ise Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Dersini aldıklarını
belirtmişlerdir.
Bu veriler göre müfettişlerin formasyonla ilgili dersleri aldıkları ve bu konuda
yeterli oldukları söylenebilir.
Tablo: 11-A . Okulda Mevcut Araç Gereçlerin Dağılımları
Araç-Gereçler

Hayır

Evet

f

%

f

%

Yazı Tahtası

40

100

0

0

Bilgisayar

4

10

36

90

Bilgisayar tepegöz

0

0

40

100

Harita, Küre, Atlas

39

97,5

1

2,5

Tarih Şeridi

40

100

0

0

Tuz Hari.Kum Masası

1

2,5

39

97,5

Bülten Tahtası

3

7,5

37

92,5

Diyagram

1

2,5

39

97,5

Model ve Numuneler

3

7,5

37

92,5

Konu ile ilgili Kişi dernek

1

2,5

39

97,5

Fotoğraf, Resim, albüm Kartpostal

35

87,5

5

12,5

Grafik, Tablo, Şema, Levha, afiş, Poster

38

95

2

5

Tepegöz, Projeks. Slayt Makinası

16

40

24

60

Eğitici film, Belgesel, Ses Kayıtları

3

7,5

37

92,5

Televizyon, Radyo, Video

15

37,5

25

62,5

Kitap Dergi, Gazete, Broşür

39

97,5

1

2,5

İlgili Edebi Malzemeler. Ef, Mas, Hik,

3

7,5

37

92,5

0

0

40

100

Şarkı, Türkü, v.s.
Müzelik malzemeler, para, elbise, silah
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Ankete katılan müfettişlerin büyük çoğunluğu okullarda bulunan araçların
klasik araç-gereçlerden oluştuğunu belirtmişlerdir. Bu araçlar, yazı tahtası, harita,
küre, atlas, tarih şeridi, fotoğraf, resim, albüm, Kartpostal, grafik, tablo, şema, levha
afiş, poster, kitap, dergi, gazete ve broşür gibi araçlardan oluşmaktadır.
Bu verilere göre okullarımızda araç-gereç yönünden teknolojiden yeterince
istifâde edilemediği görülmektedir. Günümüzde,eğitimde muhakkak faydalanılması
gereken, bilgisayar, bilgisayarlı tepegöz, tepegöz, projeksiyon, slayt makinası,
televizyon, elektronik araçların ve eğitici film, belgesel, ses kayıtları gibi gereçlerin
yokluğu veya bazı okullarda bulunması eğitimde fırsat ve imkân eşitliği ilkesinin
ihlâl edildiğinin bir delili olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Tablo: 11-B . Araç Gereçleri Kullanım Durumlarının Dağılımları
Araç-Gereç Kullanım Durum

Genellikle

Bazen

Hiç

Kullanır

Kullanılan

f

%

f

%

f

%

Yazı Tahtası

22

55

18

45

0

0

Bilgisayar

2

5

18

45

20

50

Bilgisayar tepegöz

4

10

17

42,5

19

47,5

Harita, Küre, Altas

26

65

10

25

4

10

Tarih Şeridi

20

50

17

42,5

3

7,5

Tuz Hari.Kum Masası

3

7,5

12

30

25

62,5

Bülten Tahtası

10

25

15

37,5

15

37,5

Diyagram

1

2,5

8

20

31

77,5

Model ve Numuneler

4

10

22

55

14

35

Konu ile ilgili Kişi dernek

3

7,5

12

30

25

62,5

Fotoğraf, Resim, Albüm, Kartpostal

10

25

27

67,5

3

7,5

Grafik, Tablo, Şema, Levha, Afiş,

1

2,5

10

25

29

72,5

Tepegöz, Projeks. Slayt Makinası

9

22,5

18

45

13

32,5

Eğitici film, Belgesel, Ses Kayıtları

5

12,5

21

52,5

14

35

Televizyon, Radyo, Video

4

10

26

65

10

25

Kitap, Dergi, Gazete, Broşür

10

25

24

60

6

15

İlgili Edebi Malzemeler. Ef, Mas,

2

5

19

47,5

19

47,5

4

10

18

45

18

45

Poster

Hik, Şarkı, Türkü, v.s.
Müzelik malzemeler, para, elbise,
silah
Ankete katılan müfettişlere göre, öğretmenlerimiz daha çok yazı tahtası,
harita, küre, atlas, tarih şeridi, bülten tahtası, fotoğraf, resim, albüm, kartpostal, kitap,
dergi, gazete ve broşür gibi klasik araç gereçleri kullanmaktadırlar. Çağımızın gereği
olan bilgisayar, bilgisayarlı tepegöz, tepegöz, projeksiyon, slayt makinesi,
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televizyon, radyo ve video gibi elektronik araç-gereçlerin çok az kullanıldığı
görülmektedir. Bu verilere göre halen klasik araç-gereçlerin kullanıldığı ve çağın
gerisinde olan soyut eğitim-öğretimin yapıldığı söylenebilir. Çağdaş ve modern araçgereçlerin kullanılmamasının en büyük nedeni öğretmenlerimizin bu araçgereçlerden yoksun oluşu ve bu araç –gereçlerin pahalı oluşudur.
Tablo: 12 . Kullanılması Gereken Araç Gereçlerin Dağılımları
Araç-Gereçler

Hayır

Evet

f

%

f

%

Yazı Tahtası

40

100

0

0

Bilgisayar

17

42,5

23

57,5

Bilgisayar tepegöz

26

65

14

35

Harita, Küre, Altas

39

97,5

1

2,5

Tarih Şeridi

38

95

2

5

Tuz Hari.Kum Masası

14

35

26

65

Bülten Tahtası

20

50

20

50

Diyagram

12

30

28

70

Model ve Numuneler

27

67,5

13

32,5

Konu ile ilgili Kişi dernek

19

47,5

21

52,5

Fotoğraf, Resim, Albüm, Kartpostal

35

87,5

5

12,5

Grafik, Tablo, Şema, Levha, Afiş, Poster

34

85

6

15

Tepegöz, Projeks. Slayt Makinası

34

85

6

15

Eğitici film, Belgesel, Ses Kayıtları

27

67,5

13

32,5

Televizyon, Radyo, Video

38

70

12

30

Kitap, Dergi, Gazete, Broşür

31

77,5

9

22,5

İlgili Edebi Malzemeler. Ef, Mas, Hik,

26

65

14

35

13

32,5

27

67,5

Şarkı, Türkü, v.s.
Müzelik malzemeler, para, elbise, silah
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Ankete katılan müfettişlerin verdikleri cevapların dağılımına bakıldığında, okullarda
mevcut olan yazı tahtası, harita, küre, atlas, tarih şeridi, fotoğraf, resim, albüm,
grafik, tablo, şema, levha, afiş, poster , tepegöz, projeksiyon, slayt makinası gibi
klasik araç gereçlerin daha çok kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bunun
yanısıra da elektronik araç gereçlere duyulan ihtiyaç da giderek artmakta ve bu
durum yaygınlaşmaktadır.
Tablo:

13.

Metotları

Kullanma

Durumlarına

Dair

Görüşlerin

Dağılımları
Metotları Kullanma Durumu

Genellikle
f

Bazen

Hiç kullanmam

%

f

%

f

%

Düz Anlatım

40

100

0

0

0

0

Soru –Cevap

30

75

9

22,5

1

2,5

Örnek Olay çalışması

4

10

17

42,5

19

47,5

Grup Çalışması

3

7,5

26

65

11

27,5

Alan Gezileri

2

5

20

50

18

45

Benzetişim (simülasyon)

2

5

10

25

28

70

Tartışma

2

15

26

65

8

20

Sınıf dışı (Öğr. Metotları)

6

5

14

35

24

60

Gösteri (Demostrasyon)

2

7,5

21

52,5

16

40

Ankete

katılan

müfettişlere

göre,

metodları

kullanma

durumları

incelendiğinde; öğretmenlerin, düz anlatım metodunu % 100 kullandıkları
görülmektedir. Soru-cevap metodunu genellikle kullananların oranı % 75, bazen
kullananların oranı % 22,5’tir. Hiç kullanmayanların oranı % 2,5’tir.
Örnek olay metodunu genellikle kullananların oranı %10, bazen kullananların
oranı % 42,5’tir. Hiç kullanmayanların oranı % 47,5’tir.
Grup çalışması metodunu kullananların oranı % 7.5, bazen kullananların
oranı % 65’tir. Hiç kullanmayanların oranı % 27,5’tir.
Alan gezilerini genellikle kullananların oranı % 5, bazen kullananların oranı
% 50’dir. Hiç kullanmayanların oranı % 45’tir.
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Benzetişim metodunu genellikle kullananların oranı % 5, bazen kullananların
oranı % 25’tir. Hiç kullanmayanların oranı % 70’tir.
Tartışma metodunu genellikle kullananların oranı % 15, bazen kullananların
oranı % 65’tir. Hiç kullanmayanların oranı % 20’dir.
Sınıf dışı öğretim metodlarını genellikle kullananların oranı % 5, bazen
kullananların oranı % 35’tir. Hiç kullanmayanların oranı % 60’tir.
Gösteri metodunu genellikle kullananların oranı % 7.5, bazen kullananların
oranı % 52,5’tir. Hiç kullanmayanların oranı % 40’tır.
Tablo: 14 . Ders Saatinin Yeterli Olup Olmadığına Dair Görüşlerin
Dağılımları
Kısmen

Evet

Ders Saatinin yeterliliği
Toplam

Hayır

f

%

f

%

f

%

19

47,5

20

50

1

2,5

40

100

Ankete katılan müfettişlerin ders saatinin yeterli olup olmadığına dair
görüşleri incelendiğinde %50’si kısmen, %47,5’i evet, %2,5’i ise hayır şıkkını
işaretlemişlerdir.
Buna göre ders saatinin kısmen de olsa yeterli olduğu görüşü savunulabilir.
Tablo:15 . Ders Saatinin Ne Kadar Olması Gerektiğine Dair Görüşlerin
Dağılımı
Ders Saatinin ne kadar olması Gerektiği

Evet
f

%

2

2

5

4

19

47,5

6

9

22,5

Diğer

10

25

Toplam

40

100
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Ankete katılan müfettişlerin %47,5’i 4 saat, %25’i Diğer (2,4-6 harici),
%22,5’i 6 saat, %5’i ise 2 saat olması gerektiğini ifade etmişledir.

Bu sonuca göre 4 ila 6 saat arasında bir ders saati dağılımını ileri
sürmektedirler.
Tablo: 16 . Müfettişlere Göre Öğretmenlerin Bir Ders Saatinin Ne
Kadarını Kontrol Altında Tuttuğuna Dair Görüşlerin Dağılımları
Ders

Saatinin

Ne

Kadarı

Öğretmen

Evet

Kontrolündedir?

f

%

% 70

16

40

%50

6

15

%30

14

35

%10

4

10

Toplam

40

100

Ankete katılan müfettişlerin görüşlerine göre öğretmenler, bir dersi süresinin
%70’ini kontrol altında tutuyor diyenlerin oranı %40, %30’unu diyenlerin oranı
%35, %50’sini diyenlerin oranı %15, %10’unu diyenlerin oranı %10 olarak
belirlenmiştir.
Bu verilere göre öğretmenler bir ders süresinin %70’i ile %30’u arasında bir
oranda kontrol edebilmektedirler.
Tablo: 17 . Müfettişlere Göre Bir Ders Saatinde Sürenin Azalmasına
Sebep Olan Etkenlere Dair Görüşlerin Dağılımı
Sürenin Azalmasına Sebep Olan Önemli Etken
Etkenler

Önemsiz Etken

f

%

f

%

Yapılan Anonslar

11

27,5

29

72,5

Sınıfta disiplin sağlanması

34

85

6

15

Sınıf yoklaması

17

42,5

23

57,5

Ders malzemelerinin taşınması ya

23

57,5

17

42,5

da hazırlanması
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Ankete katılan müfettişlere göre bir ders saatinde sürenin azalmasına sebep
olan etkenlerden %85 ile sınıfta disiplinin sağlanması en önemli etken olarak
görülmektedir. %57,5 ile ders malzemelerinin taşınması ya da hazırlanması ikinci
önemli etken olarak görülmektedir. Sınıf yoklaması %42,5, yapılan anonslar ise
%27,5 oranında etkili olan etkenlerdir.
Tablo: 18. Müfettişlere Göre Bir Ders Saatinde Sürenin Tamamının
Kullanılabilmesi İçin Yapılması Gerekenlere Dair Görüşlerin Dağılımı
Sürenin Yeterli Olması İçin
Yapılacaklar

Kısmen

Evet

Hayır

f

%

f

%

f

%

Plan Hazırlanmalı

40

100

0

0

0

0

Konuyu Önceden İncelemeli

39

90,5

1

2,5

0

0

O Konuda Yeni Bilgiler Olup

37

92,5

2

5

1

2,5

39

97,5

1

2,5

0

0

Olmadığı Araştırılmalı
Araç-Gereç Önceden Hazırlanmalı

Ankete katılan müfettişlere göre bir ders saatinde sürenin tamamının
kullanılabilmesi için önceden plan hazırlamalı diyenlerin oranı % 100, konuyu
önceden incelemeli ve bilgiler tazelenmeli diyenlerin oranı %90,5, araç gereçler
önceden hazırlanmalı diyenlerin oranı %97,5, o konuda yeni bilgiler olup olmadığı
araştırılmalı diyenlerin oranı ise %92,5 olarak tespit edilmiştir.
Bu verilere göre plan hazırlanması ve araç-gereçleri önceden hazırlayarak
derse girilmesi halinde, sürenin tamamından istifade edilmiş ve dersin verimli olması
sağlanmış olacaktır.
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Tablo: 19 . Kullanılan Öğretim Stratejilerine Dair Görüşlerin Dağılımı
Kullanılan Öğretim Stratejileri

Evet

Kısmen

Hayır

f

%

f

%

f

%

Buluş Yoluyla Öğretim(Tüme Varım)

4

10

15

37,5

21

52,5

Sunuş Yoluyla Öğretim (Tümden Gelim)

25

62,5

11

27,5

4

10

Araştırmaya Dayalı Öğretim

5

12,5

18

45

17

42,5

Tartışmaya Dayalı Öğretim

6

15

23

57,5

11

27,5

Grupla Çalışmaya Dayalı Öğretim

6

15

18

45

16

40

Ankete katılan müfettişlere göre derse giren öğretmenlerin %62,5’i sunuş
yoluyla öğretimi, %15’i tartışmaya dayalı öğretimi ve grupla çalışmaya dayalı
öğretimi, %12,5’i araştırmaya dayalı öğretimi, %10’u ise buluş yoluyla öğretim
stratejisini tercih etmektedirler.
Bu verilere göre eğitim – öğretim yeterince verimli yapılmamaktadır.
Öğretmenlerin bütün öğretim stratejilerini kullanabilme bilgi ve deneyimine sahip
olmak için çalışmaları gerekmektedir.
Tablo: 20 . Tarih konularının Öğretimine Uygun Olan Öğretim
Stratejilerine Dair Görüşlerin Dağılımı
Uygun Olan Öğretim Stratejileri

Önemli Etken

Önemsiz Etken

f

%

f

%

Buluş Yoluyla Öğr. (Tümevarım)

25

62,5

15

37,5

Sunuş Yoluyla Öğr. (Tümden gelim)

31

77,5

9

22,5

Araştırmaya Dayalı Öğr.

38

95

2

5

Tartışmaya Dayalı Öğr.

36

90

4

10

Grupla Çalışmaya Dayalı Öğretim

27

67,5

13

32,5

Ankete katılan müfettişlere göre Sosyal Bilgiler Dersi tarih konularının
öğretiminde %95’i araştırmaya dayalı öğretim stratejisinin, %90’ı tartışmaya dayalı
öğretim stratejisinin, %77,5’i sunuş yoluyla öğretim stratejisinin, %67,5’i grupla
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çalışmaya dayalı öğretim stratejisinin, %62,5’i buluş yoluyla öğretim stratejisinin
kullanılması gerektiği ileri sürmüşlerdir.
Bu verilere göre, öğretmenlerimizin derslerde öğrenci merkezli etkinliklere ve
stratejilere daha fazla önem vermeleri gerektiği görülmektedir.
Tablo: 21. Öğretmenlerin Eğitim Öğretim Açısından Yeterliliğine İlişkin
Görüşlerin Dağılımı
Öğretmenlerin Yeterlilik

Kısmen

Evet

Hayır

Oranları
Müfettişlere Göre

f

%

f

%

f

%

0

0

38

95

2

5

40

Toplam

100

Müfettişlere göre öğretmenlerin eğitim öğretim açısından yeterli olmadıkları
görülmektedir. Evet yeterli buluyorum diyenlerin oranı %0 olması dikkat çekicidir.
%95’ini ise kısmen yeterli bulduklarını söyleyen müfettişler, %5 oranında da yetersiz
olduklarını beyan etmişlerdir.
Tablo: 23 . Öğretmenlerin Niçin Öğrettikleri Öğrencilerin Niçin
Öğrendikleri Konusunda Yeterli Bilinçlenmediklerine Dair görüşlerin Dağılımı
Öğretmenlerin Niçin Öğrettikleri Öğrencilerin Niçin

f

%

Evet

10

25

Kısmen

23

57,5

Hayır

7

17,5

Toplam

40

100

Öğrendikleri

Konusunda

Yeterli

Bilince

Sahip

Olmamaları

Ankete katılan müfettişlere göre Sosyal Bilgiler dersi, tarih konularının
öğretimde öğretmenlerin niçin öğrettiği ve öğrencilerin niçin öğrendiği konusunda
bilinçli olmadıkları görülmektedir. Ankete katılan müfettişlerin %57,5’i kısmen
bilinçlenmediklerini, %25’i evet’i işaretleyerek hiç bilinçlenmediklerini, %17’si ise
bilinçli olduklarını belirtmektedirler.
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Tablo: 24 . Değerlendirme Yöntemlerine Dair Görüşlerin Dağılımı
Değerlendirme

Hayır

Evet

Yöntemleri

f

%

f

%

Yazılı İmtihan

38

95

2

5

Sözlü İmtihan

35

87,5

5

12,5

Ev Ödevi

19

47,5

21

52,5

Çoktan Seçmeli

23

57,5

17

42,5

Doğru –Yanlış

12

30

28

70

Kısa Cevaplı

19

47,5

21

52,5

Eşleştirme

5

12,5

35

87,5

Ankete katılan müfettişlerin görüşlerine göre, tarih konularının ne kadar
anlaşıldığını değerlendirmek için öğretmenlerin %95’i yazılı imtihanı, %87,5’i sözlü
imtihanı, %57,5’i çoktan seçmeli, %47,5’i ev ödevi ve kısa cevaplı, %30’u doğruyanlış, %12,5’i eşleştirmeli değerlendirme yöntemini tercih etmektedirler.
Tablo: 25 . Değerlendirme Sonuçlarına Göre Eksikliklerin Tamamlanıp
Tamamlanmadığına Dair Görüşlerin Dağılımı
Değerlendirme

Sonucuna

Göre

Eksiklikler

f

%

Tamamlanıyor mu?

X

Evet

1

2,5

Kısmen

23

57,5

Hayır

16

40

Toplam

40

100

Ankete

katılan

-

müfettişlere

göre,

Sosyal

Bilgiler

1,62

öğretmenlerinin

değerlendirme sonuçlarına göre eksiklikleri tespit edip tamamlamakta yeteri kadar
istekli olmadıkları görülmektedir. Zira verilere göre öğretmenler, evet tespit edip
tamamlıyor şıkkını işaretleyen müfettişlerin %2,5 gibi düşük bir oranda kalması
bunun en büyük delilidir. %57,5’i ise kısmen tamamlanıyor derken, %40 gibi yüksek
bir oranda, hayır tamamlanmıyor verisinin çıkması, öğretmenlerin değerlendirme
sonuçlarına göre eksikliklere dikkat etmediğini ve önemsemediğini göstermektedir.
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Tablo: 26 . Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğreniminde
Öğretmenlere Düşen Görevlerin Dağılımları
Ders Kitaplarının Sadece Alan Bilgisine Sahip f

Aritmetik Standart

Komisyonlar Tarafından mı Hazırlanıyor?

ortalama sapma

Öğrencileri Tenkidi Düşünmeye Yöneltmeli

40

3,83

1,13

Öğrencilere Çalışma Alışkanlığının Kazandırılması

40

0

0

Öğrencilerin

40

4,10

0,90

40

2,90

0,90

Diğer

40

0

0

Toplam

40

Bilimsel

Görüş

Ve

Düşünce

Kazanmalarına Yardımcı Olmalıdır
İşbirliğine Dayalı Eğitim Öğretim Yapmalıdır.

Ankete katılan müfettişlere

göre, Sosyal Bilgiler dersi tarih konularının

öğretiminde öğretmenlere düşen görevlerin başında, öğrencilerin bilimsel görüş ve
düşünce kazanmalarına yardımcı olmalıdır, seçeneği gelmektedir. Bu seçeneği
işaretleyen müfettişlerin aritmetik ortalaması 4,10 ve standart sapması 0,90’dır.
İkinci sırada öğrencileri tenkidî düşünmeye yöneltmelidir, seçeneği gelmektedir. Bu
seçeneği işaretleyen müfettişlerin aritmetik ortalaması 3,83 ve standart sapması
1,13’tür Üçüncü sırada işbirliğine dayalı eğitim –öğretim yapılmalıdır, seçeneği
gelmektedir. Aritmetik ortalaması 2,90 ve standart sapması 0,90’dır.
Müfettişlere göre öğrencilere çalışma alışkanlığının kazandırılması ve diğer
etkinlikler öğretmenin aslî görevi olup, rutin yapmak zorunda görevler olarak
belirtilmektedir.
Bu verilere göre öğretmenlerin Analiz –Sentez ve Değerlendirme üçgeninde
tarih konularını öğretmeleri gerekmektedir.
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Tablo

27-Sosyal

Bilgiler

Dersi

Tarih

Öğretiminin

Amaçlarının

Anlaşılabilirliği ve Geliştirilmesi İçin Neler Yapılabileceğine Dair Görüşlerin
Dağılımı
Seçenek

f

Aritmetik Standart
ortalama

sapma

40

4,02

0,89

40

3,90

0,90

40

3,88

0,91

40

0

0

Diğer

40

0

0

Toplam

40

Hizmet öncesi ve Hizmet içi kurslarda dersin
amaçlarının tam olarak öğretilmesine yönelik
dersler verilmelidir.
Amaçların, eğitim öğretime uygun anlaşılır şekilde
sadeleştirilmesi gerekir.
Belli aralıklarla öğretmenlerin Hizmet içi kurslara
katılımı sağlanmalı ve yeniliklerden haberdar
edilmeleri sağlanmalı.
Tebliğler dergisinin tam olarak incelenmesi için
tedbirler alınmalıdır.

Ankete katılan müfettişlerin tarih öğretiminin, amaçlarının anlaşılabilirliği ve
geliştirilmesi için neler yapılabileceğine dair görüşlerine baktığımızda birinci sırada
hizmet öncesi ve hizmet içi kurslarda dersin amaçlarının tam olarak öğretilmesine
yönelik dersler verilmelidir, seçeneği gelmektedir. Aritmetik ortalaması 4,02 ve
standart sapması 0,89’dur.
İkinci

sırada

amaçların,

eğitim-öğretime

uygun

anlaşılır

şekilde

sadeleştirilmesi gerekir, seçeneği gelmektedir. Aritmetik ortalaması 3,90 ve standart
sapması 0,90’dır.
Üçüncü sırada, belli aralıklarla öğretmenlerin hizmet içi kurslara katılımı
sağlanmalı ve yeniliklerden haberdar edilmeleri sağlanmalıdır, seçeneği gelmektedir.
Aritmetik ortalaması 3,88 ve standart sapması 0,91’dir.

139

Ankete katılan müfettişlerin bu üç seçenekte yoğunlaştıkları görülmektedir.
Amaçların ve eğitim–öğretimde yeniliklerin öğretilmesi öncelikli sorun olarak
görülmektedir.
Tablo : 28. Ders Kitaplarının Sadece Alan Bilgisine Sahip Komisyonlarca
Hazırlanıp Hazırlanmadığına Dair Görüşlerin Dağılımı
Ders

Kitapları

Sadece

Alan

Bilgisine

Sahip

-

Komisyonlar Tarafından mı Hazırlanıyor?

f

% X

Evet

8

20

Kısmen

22

55
1,95

Hayır

10

25

Toplam

40

100

Ankete katılan müfettişlere göre ders kitaplarının sadece alan bilgisine sahip
komisyonlar tarafından hazırlandığını düşünenlerden evet şıkkını işaretleyenlerin
oranı %20, kısmen düşünüyorum diyenlerin oranı ise %55 olarak belirtilmektedir.
Kitaplarının hazırlanış yolunun eğitimcilerce benimsenmediği görülmektedir.
Tablo : 29 Ders Kitaplarının Her Yıl Değiştirilmesine Dair Görüşlerin
Dağılımı
Ders Kitaplarının Her Yıl Değiştirilmesini Uygun

-

Buluyor musunuz?

f

%

Evet

2

0,5

Kısmen

3

7,5

X

1,18
Hayır

35

87,5

Toplam

40

100
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Ankete katılanların %87,5’i ders kitaplarının her yıl değiştirilmesini uygun
bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu verilere göre müfettişlerin ders kitabının
hazırlanma aşamalarının önemine dikkat çektikleri ve ders kitaplarında sürekliliğin
gerektiğinin önemini vurguladıkları söylenebilir.
Tablo: 31- Ders Kitaplarında Ezberciliğin Ön Plana Çıkmaması İçin
Dikkat Edilmesi Gereken Kriterlerin Dağılımları
Seçenek

Aritmetik Standart
f

ortalama

sapma

40

4,33

1,05

40

0

0

40

3,15

0,95

En Yeni Çalışma ve Bulguları Haber Vermelidir.

40

3,55

1,11

Diğer

40

0

0

Basit Bir Dil ve Yapı Kullanmalı, Anlatım Merak
Uyandırıcı Olmalıdır.
Otorite Kabul Edilen Tarihi Eserlerin Uyarlaması
Olmalıdır.
Tarih Bilimcileri Arasındaki Önemli Tartışmaları
Yansıtmalıdır.

40

Toplam

Ankete katılan müfettişlere göre, ders kitaplarında ezberciliğin ön plana
çıkmaması için dikkat edilmesi gereken kriterlerin başında, basit bir dil ve yapı
kullanılmalı, anlatım merak uyandırıcı ve heyecan verici olmalıdır, seçeneği
gelmektedir. Aritmetik ortalaması 4,33 ve standart sapması 1,05’tir.
İkinci sırada ders kitaplarının en yeni çalışma bulguları haber vermeli,
kriterleri gelmektedir. Aritmetik ortalaması 3,55 ve standart sapması 1,11’dir.
Üçüncü

sırasında

tarih

bilimcileri

arasındaki

önemli

tartışmaları

yansıtmalıdır, kriteri gelmektedir. Aritmetik ortalaması 3,15 ve standart sapması
0,95’tir.
Eldeki bu verilere göre müfettişler ders kitaplarında basit bir dil ve yapının
kullanılmasını, anlatımın merak uyandırıcı ve heyecan verici olmasını, en yeni
çalışma ve bulguları haber vermesini, tarih bilimcileri arasındaki önemli tartışmaları
yansıtması gerektiğini düşünmektedirler.
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Tablo: 32. Tarih Konularını Soyut Halden Somut Hale Getirmek İçin
Neler Yapılabileceğine Dair Görüşlerin Dağılımları
Seçenek

Aritmetik Standart
f

ortalama sapma

Alan Gezilerine Yer Verilmelidir.

40

4,05

1,06

Okulda Bulunan Harita, Küre, Vb. Araçlar İle

40

3,50

1,13

40

3,32

0,94

40

3,12

1,16

Diğer

40

0

0

Toplam

40

Elektronik Araçlar Kullanılmalı
Konu ve İşlenen İçerikle İlgili Örnek Olaylar
Anlatılmalı
Öğrencilere Araştırmayı Teşvik Edici Ödevler
Verilmeli

Ankete katılan müfettişlerin, tarih konularını soyut halden somut hale
getirmek için neler yapılabileceğine dair görüşlerine bakıldığında, birinci sırada alan
gezilerine yer verilmesi gelmektedir. Aritmetik ortalaması 4,05 ve standart sapması
1,06’dır.
İkinci sırada okulda bulunan harita, küre vb. araçlar ile elektronik araçların
kullanılması gelmektedir. Aritmetik ortalaması 3,50 ve standart sapması 1,13’tür.
Üçüncü sırada konu ve işlenen içerikle ilgili örnek olayların anlatılması
gelmektedir. Aritmetik ortalaması 3,32 ve standart sapması 0,94’dür.
Bu sonuçlara göre tarih konularını somutlaştırabilmek için alan gezileri, araçgereç kullanımı, örnek olayların anlatımı, ödevlerin verilmesi gibi etkinliklere
muhakkak başvurulması gerekmektedir.
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Tablo-33. Tarih Konularının Birbirinin Geliştirilmiş Tekrarı Olup
Olmadığına Dair Görüşlerin Dağılımı
Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının EğitimÖğretim Süresince Birbirinin Geliştirilmiş Tekrarı

f

%

Evet

10

25

Kısmen

30

75

Hayır

0

0

Toplam

40

100

X

Olduğunu Düşünüyor musunuz?

1,95

Ankete katılan müfettişlerin %75’i kısmen konuların birbirinin geliştirilmiş
tekrarı olduğunu düşünürken, %25’i kesinlikle eğitim –öğretim süresince tarih
konularının tekrardan ibaret olduğunu belirtmektedirler. Aritmetik ortalaması
1,95’tir.

Tablo: 34. Tarih Konularının Müfredatındaki Eksikliklere Dair
Görüşlerin Dağılımları
Seçenek

Aritmetik Standart
f

ortalama

sapma

Birbiriyle Bağlantılı Olmaması

40

3,80

1,14

Bilgi Vermeye Yönelik Olması

40

3,98

0,97

Amaçların Soyut Olması

40

3,62

0,98

Seviyelere Uygun Olmaması

40

2,60

0,87

Diğer

40

0

0

Toplam

40

Müfredatta tarih konularının ne gibi eksiklikleri olduğuna dair ankete katılan
müfettişlerin birinci sırada

eksiklik olarak, müfredatın bilgi vermeye yönelik

olmasını dile getirdikleri görülmektedir. Aritmetik ortalaması 3,98 ve standart
sapması 0,97’dir.
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İkinci sırada eksiklik olarak, müfredatın birbiriyle bağlantılı olmamasını dile
getirmektedirler. Aritmetik ortalaması 3,80 ve standart sapması 1,14’tür.
Üçüncü sırada, müfredatın amaçlarının soyut oluğunu dile getirmektedirler.
Aritmetik ortalaması 3,62 ve standart sapması 0,98’dir
Dördüncü sırada, müfredatın seviyelere uygun olmaması dile getirilmektedir.
Aritmetik ortalaması 2,60 ve standart sapması 0,87’dir.
Bu verilere göre, müfredatın sadece bilgi vermeye yönelik olduğu, birbiriyle
bağlantılı olmadığı, amaçlarının soyut olduğu ve seviyelere uygun olmadığı
söylenebilir.
Tablo: 35– Okullarda Öğretim Metot ve Etkinliklerin Seçiminin Hangi
Özelliklere Göre Yapıldığına Dair Görüşlerin Dağılımları
Aritmetik Standart

Seçenek
f

ortalama

sapma

Öğretmenin Özelliklerine

40

4,05

1,18

Öğrencilerin Özelliklerine

40

3,45

0,90

Kazandırılmak İstenen Hedeflere

40

0

0

Grubun Büyüklüğüne

40

2,65

0,86

Diğer

40

0

0

Toplam

40

Müfettişlere göre okullarda öğretim metot ve etkinliklerin seçiminde dikkat
edilen özelliklerin başında, öğretmenlerin özelliklerine göre seçimin yapıldığı
görülmektedir. Aritmetik ortalaması 4,05 ve standart sapması 1,18’dir
İkinci sırada, öğrencilerin özelliklerine göre seçimin yapıldığı görülmektedir.
Aritmetik ortalaması 3,45 ve standart sapması 0,90’dır.
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Üçüncü sırada, grubun büyüklüğüne göre seçimin yapıldığı görülmektedir.
Aritmetik ortalaması 2,65 ve standart sapması 0,86’dır.
Burada dikkatimizi çeken kazandırılmak istenen hedeflerin öğretim metot ve
etkinliklerinin seçiminde göz önünde bulundurulmamasıdır.
Tablo:36 – Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Seçiminde Dikkat Edilmesi
Gereken Özelliklere Dair Görüşlerin Dağılımları
Seçenek

Aritmetik Standart
f

ortalama

sapma

Öğretmenin Özelliklerine

40

0

0

Öğrencilerin Özelliklerine

40

4,07

0,76

Kazandırılmak İstenen Hedeflere

40

4,30

0,91

Grubun Büyüklüğüne

40

2,83

0,84

Diğer

40

0

0

40

Toplam

Müfettişlere göre öğretim yöntem ve tekniklerin seçiminde dikkat edilen
özelliklerin başında birinci sırada, kazandırılmak istenen hedefler gelmektedir.
Aritmetik ortalaması 4,30 ve standart sapması 0,91’dir.
İkinci sırada, öğrencilerin özellikleri gelmektedir. Aritmetik ortalaması 4,07
ve standart sapması 0,76’dır.
Üçüncü sırada, grubun büyüklüğü gelmektedir. Aritmetik ortalaması 2,83 ve
standart sapması 0,84’dür.
Bu verilere göre, bir önceki okullarda yöntem ve tekniklerin seçiminde dikkat
edilen özelliklerin aksine, kazandırılmak istenen hedefler en önemli özellik olarak
karşımıza çıkmaktadır. Daha sonra öğrencilerin özellikleri ve grubun büyüklüğü
gelmektedir. Yine bir önceki ölçekte birinci sırada, en önemli özellik olan
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öğretmenin özellikleri, bu ölçekte önemsiz özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.

II DEĞERLENDİRME
Burada müfettişlerin ankete verdikleri cevaplardan çıkan sonuçlar ele
alınmıştır.
Anketi cevaplayan müfettişlerden edinilen bilgilerden şu sonuçlara ulaşmak
mümkündür.
1. Ankete cevap veren müfettişlerin % 100’ünün erkek olduğu ve %
100’ünün evli olduğu görülmektedir.
2. Ankete cevap veren müfettişlerin % 77,5 gibi yüksek bir oranı 4 yıllık
lisans programından mezun olmuşlardır. Bunun yanısıra % 65’i eğitim yöneticiliği,
teftiş ve planlama bölümünü tamamlamışlardır. Meslekî nitelikler açısından yeterli
oldukları görülmektedir.
3. Ankete cevap veren müfettişlerin % 67,5’i öğretmenlikte deneyim
kazanmış kalifiyeli eğitimciler oldukları görülmektedir. Bunun yanı sıra, % 92,5’i
idari görevde bulunmuş olup eğitimci vasıflarının yanı sıra yönetici vasfını da
kazanmışlardır. Ayrıca 6-10 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip müfettişlerin oranı %
97,5’tir. Meslekî açıdan oldukça yeterli deneyime sahip oldukları söylenebilir.
4. Ankete cevap veren müfettişlerin % 95’i hizmet içi kurslara katılmışlardır.
Meslekî açıdan iyi yetiştirilmiş oldukları söylenebilir.
5. Ankete cevap veren müfettişlerin anketteki formasyonla ilgili olarak
belirtilen tüm derslerin almış oldukları görülmektedir. Bu konuda yeterli oldukları
söylenebilir.
6. Ankete cevap veren müfettişlerimize göre okullarımızda araç-gereç
yönünden büyük eksiklikler görülmektedir.Bilgi teknolojisinin bazı okullarda kısmen
bulunup, bazılarında hiç bulunmayışı eğitimde fırsat ve imkân eşitliği ilkesinin ihlâl
edildiği sonucunu ortaya çıkarıyor.
Okullarımızda kullanılan araç-gereçlerden klasik olanların yüksek oranlarda
kullanıldığı görülmektedir. Bu durum olumlu olmakla birlikte çağın en büyük
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yeniliği ve ihtiyacı olan teknolojik araç-gereçlerin yok denecek kadar az olması ve
kullanılmaması,

eğitimi

olumsuz

etkileyen

faktörlerden

biri

olarak

değerlendirilebilir.
Sadece görsel materyallerin ağırlıkla kullanımı çocuğun belirli duyularına
hitap etmekte olup, bu durum hem çocuğun çok yönlülüğüne, hem de bilginin ve
öğrenmenin çeşitliliğine uygun düşmemektedir.
Bu durumda öncelikle çocukların duygu ve algı zenginliği ihmâl
edilmektedir. Bir diğer husus, her çocuğun birbirinden farklı öğrenme özelliklerine
sahip olduğu gerçeğinin dikkate alınmayarak, bilhassa çoklu zekâ kavramınca ya da
elde edilen çeşitliliğe uygun bir ortamın düzenlenememesidir. Yine öğretilecek ve
öğrenilecek bilginin de muhtelif boyutlarının bulunması, sınırlı özelliklere sahip araç
gereçlerin kullanımı ile dikkate alınamamaktadır. Bu açılardan bakıldığında Tarih
konularının öğretiminde zengin ve daha etkin bir öğretme ve öğrenme ortamını
sağlamak üzere, çocuğun yaparak öğrenmesine imkan veren tuz haritası... vb., hem
akıl gelişimine katkıda bulunacak, hem de özel olaylarla tarih konularına ilgiyi
artırarak tarihî sempatîyi güçlendirecek edebî materyallerin, bir çok olguya hitâp
eden ve günümüz dünyasının vazgeçilmez bir unsuru haline gelen elektronik araç –
gereçlerinin kullanımı gerekmektedir.
7. Ankete cevap veren müfettişlerimize göre, öğretmenlerimizin daha çok düz
anlatım, soru-cevap ve tartışma metotlarına başvurdukları görülmektedir.Oysa, örnek
olay,alan gezileri ve benzetişim gibi amaçları ve müfredatı somutlaştıran metotları
daha çok kullanmaları gerekirken, bunlara daha az yer verdikleri gerçeği,olumsuz bir
durum arzetmektedir. Zira söz konusu metot ve etkinliklerin kullanımı tarihî
hadiseleri kavrama, değerlendirebilme tarihi empatî kâbiliyetini geliştirme gibi, tarih
yeteneğine temel amaçlarını gerçekleştirebilmede oldukça etkilidir. Dolayısıyla tarih
konularını sevdirmek ve ezberin ötesinde tarihi anlaşılır kılmada alan gezisi, örnek
olay ve benzetişimin faydası inkar edilemez. Aynı zamanda çocuğun öğretme ve
öğrenme sürecinin etkili bir parçası haline getirmede alan gezileri benzetişim ve
tartışma gibi metot ve etkinliklere yer verilmesi bulunmaktadır.
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8. Ankete cevap veren müfettişlere göre haftalık ders saatinin kısmen de olsa
yeterli bulunduğu görülmektedir.Müfettişlerimize göre, 4 ile 6 saat arasında haftalık
ders saatinin düzenlenmesi,eğitim-öğretimde verimi ve kaliteyi arttırabilir.
9.Ankete cevap veren müfettişlere göre,öğretmenlerin bir ders süresinin
önemli bir kısmını kontrol altında tutamadıkları görülmektedir.En azından %70’ini
kontrol altında tutmaları gerekirken, bu oran %40 ile %50 arasında kalmaktadır.
10. Ankete cevap veren müfettişlere göre,bir ders saatinin verimli
olamamasına sebeb olan en önemli etken sınıfta disiplinin sağlanmasıdır.Daha sonra,
ders malzemelerinin taşınması ya da hazırlanması, yapılan anonslar ve sınıf
yoklaması gibi etkenler gelmektedir.
11. Ankete cevap veren müfettişlere göre, sürenin yeterli ve verimli olması
için,öğretmenlerin önceden plan hazırlaması en önemli etkinliktir. Daha sonra konu
önceden inceleyerek bilgilerin tazelenmesi, araç gereçlerin önceden hazırlanıp derse
öyle girilmesi halinde sürenin tamamından istifade edilmiş ve verimli olması
sağlanmış olacaktır.
12. Ankete cevap veren müfettişlere göre, öğretmenlerimiz daha çok sunuş
yolu ile öğretim stratejisini kullanmaktadır. Kısmen de olsa tartışmaya dayalı öğretim
stratejisini de kullanan öğretmenlerimizin; buluş yolu ile, araştırmaya dayalı ve
grupla çalışmaya dayalı öğretim stratejilerine çok az başvurdukları görülmektedir.
Eğitim öğretimin yeterince verimli yapılamadığı söylenebilir.
13. Ankete cevap veren müfettişlere göre, öğretmenlerimiz eğitim ve
öğretimde öncelikle araştırmaya dayalı öğretim stratejisini kullanmalıdır. Daha sonra
tartışmaya dayalı, sunuş yoluyla, grupla çalışmaya dayalı ve buluş yoluyla öğretim
stratejilerini kullanmaları gerektiğini söylemektedirler.
14. Ankete cevap veren müfettişlerin % 95’i kısmen öğretmenlerimizi eğitim
– öğretim acısından yeterli bulduklarını dile getirmektedirler. Bu sonuca göre
öğretmenlerimizin kendilerini tam olarak yetiştiremedikleri söylenebilir.
15. Ankete cevap veren müfettişlerimize göre, tarih konularının öğretiminde
öğretmenlerin niçin öğrettiği, öğrencilerin de niçin öğrendikleri konusunda bilinçli
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olmadıkları görülmektedir. Bilinçli olanların oranının %17,5 gibi az bir oranda
olması en büyük kanıtıdır.
16. Ankete cevap veren müfettişlerimize göre, öğretmenlerimiz konuların
öğrenilip öğrenilmediğini, öğrenildi ise ne kadar anlaşıldığını değerlendirmek için
daha çok yazılı ve sözlü imtihanı kullanmaktadırlar. Öğrencileri araştırmaya teşvik
edecek ev ödevlerine yeteri kadar yer vermedikleri görülmektedir.
17. Ankete cevap veren müfettişlerimize göre, öğretmenlerimiz yaptıkları
değerlendirmelerden çıkan sonuçlara göre eksiklikleri tespit edip tamamlamakta
istekli olmadıkları görülmektedir. “Evet tamamlıyor” seçeneğini işaretleyenlerin
oranının %2,5 gibi çok az bir oranda kalması bunun en büyük kanıtıdır.
18. Ankete cevap veren müfettişlerin, ders kitaplarının hazırlanış yolunu
benimsemedikleri görülmektedir. %55’inin kısmen ders kitaplarının sadece alan
bilgisine sahip komisyonlar tarafından hazırlandığını düşünmesi bunun en büyük
kanıtıdır.
19. Ankete cevap veren müfettişlere göre, ders kitaplarının her yıl
değiştirilmesi yanlış bir uygulamadır. Müfettişlerin ders kitaplarının hazırlanma
aşamalarının önemine dikkat çektikleri ve ders kitaplarında sürekliliğin gerekliliğinin
önemine dikkat çektikleri söylenebilir.
20. Ankete cevap veren müfettişlere göre, tarih konularının birbirinin
geliştirilmiş tekrarından ibaret oldukları görülmektedir. Bu durum öğrencilerde tarih
derslerine karşı soğukluğa sebep olmakta ve tarih sevgisinden öğrencilerin
uzaklaştıkları görülmektedir. Dolayısıyla öğrenci tarih konularını ezberlemeye
yönelmekte ve tarihi anlayarak öğrenme zorlaşmaktadır.
21. Ankete cevap veren müfettişlere göre, tarih konularının öğretiminde
öğretmenlere düşen görevlerin başında, öğrencilerin bilimsel görüş ve düşünce
kazanmalarına yardımcı olmak gelmektedir. Daha sonra öğrencileri tenkidî
düşünmeye yöneltmeli seçeneği, işbirliğine dayalı eğitim-öğretimin yapılması
gerektiği seçeneği ve öğrencilere çalışma alışkanlığının kazandırılması seçeneği
öğretmenlere düşen görevlerdendir. Öğretmenlerin analiz – sentez ve değerlendirme
üçgeninde eğitim-öğretim yapmaları gerekmektedir.
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22. Ankete cevap veren müfettişlerimize göre, tarih öğretiminin amaçlarının
anlaşılabilirliği ve geliştirilmesi için öncelikle öğretmenlerimize hizmet öncesi ve
hizmet içi kurslarda dersin amaçlarının tam olarak öğretilmesine yönelik dersler
verilmelidir. Bundan sonra amaçların sadeleştirilmesi ve belirli aralıklarla
öğretmenlerin kurslara katılımları sağlanarak yeniliklerden haberdar edilmeleri
gerekmektedir.
23. Ankete cevap veren müfettişlerimize göre, ders kitaplarında ezberciliğin
ön plana çıkmaması için basit bir dil ve yapı kullanılmalı, anlatım merak uyandırıcı
ve heyecan verici olmalıdır. Bunlardan başka tarih bilimciler arasındaki önemli
tartışmaları yansıtması ve en yeni çalışma ve bulgulardan haber vermesi
gerekmektedir. Böylece bir konunun farklı bakış açılarından ele alınması ve
öğrencilerin düşünme becerilerinin harekete geçirilerek anlamlı, mukayeseli öğrenme
imkanı bulabilecektir.
24.

Ankete

cevap

veren

müfettişlerimize

göre,

tarih

konularını

somutlaştırabilmek için alan gezileri ve örnek olay metodlarının kullanımına ve
öğretimde bilgi teknolojisine ve ödev çalışmalarına daha fazla yer verilmesi
gerekmektedir.
25. Ankete cevap veren müfettişlerimize göre, tarih konularının müfredatında
çeşitli eksiklikler bulunmaktadır. En büyük eksiklik müfredatın sadece bilgi vermeye
yönelik olmasıdır. Bundan başka müfredattaki tarih konularının birbirleriyle
bağlantılı olmaması, amaçların soyut olması ve seviyelere uygun olmaması gibi
eksiklikler gelmektedir.
26. Ankete cevap veren müfettişlerimize göre, öğretim metot ve etkinliklerin
seçiminde

öğretmenlerimiz

öncelikle,

öğretmenlerin

özelliklerine

dikkat

etmektedirler. Daha sonra öğrencilerin özelliklerine, grubun büyüklüğüne ve
kazandırılmak istenen hedeflere göre seçimin yapıldığı görülmektedir.
27. Ankete cevap veren müfettişlerimize göre öğretim yöntem ve tekniklerin
seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli özellik, kazandırılmak istenen
hedeflerdir. Daha sonra öğrencilerin özellikleri ve grubun büyüklüğüne göre yöntem
ve

tekniklerin

seçimine

dikkat

edilmesi

gerektiği

vurgulanmaktadır.

Öğretmenlerimizin aksine, müfettişlerimize göre öğretmenin özellikleri önemsiz
etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
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C. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde araştırmamızda elde edilen verilere dayalı olarak ulaşılan genel
sonuç ve önerilere yer verilmektedir.
Sonuç; bu araştırma eldeki kaynakların taranması neticesinde ortaya konan
anketlerimizden elde edilen verilerin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu bulgular
eğitim-öğretimimizin ne ölçüde yapıldığı, nasıl yapıldığı ve ne kadar başarılı
olunduğu hakkında bilgi sahibi olabilmemize imkan vermektedir.
Genel olarak anketlerimizi uyguladığımız, gerek öğretmenlerimiz, gerekse
müfettişlerimiz eğitim-öğretim açısından yeterli bilgiye sahiptirler. Fakat bu bilginin
uygulamada yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun yanı sıra,
müfredattaki amaçların ve konuların anlaşılır olmamasından dolayı verimli bir
eğitim-öğretimin yapılamadığı görülmektedir.
Öğrencilerimiz genel olarak eğitim-öğretim açısından yeterli desteği aldıkları
halde

anahtar

vazifesi

yapan,

yol

gösteren

eğitimcilerimizin

ve

devlet

kuruluşlarımızın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getiremedikleri ve imkanları
yeteri kadar ve eşit bir şekilde eğitim-öğretim için seferber edemedikleri
görülmektedir. Bu durum eğitimde imkân ve fırsat eşitliği ilkesinin ihlâl edildiğinin
bir delili olarak karşımıza çıkıyor.
Bu gün il merkezlerindeki okullarımızla taşradaki okullarımız arasındaki
seviye farkının en büyük nedeni, maddî ve manevî imkânların eşit olmamasıdır.
Öğretim araç-gereçlerinin yetersizliğinin yanı sıra eğitimcilik yönü olgunlaşmış,
yeterli bilgi ve deneyime sahip olan eğitimcilerimizin il veya ilçe merkezlerinde
görev almaları ve yeni mezun bilgi sahibi fakat deneyimsiz eğitimcilerimizin
taşralarda görevlendirilmesi de taşra okulları açısından olumsuz bir uygulamadır.
Zaten taşralarımızdaki ailelerin yeterli bilgi ve deneyim açısından yetersiz oluşu bu
durumu daha da olumsuz etkilemektedir.
Bu ve benzeri sebeplerden dolayı eğitimcilerimizin yeteri kadar verimli
olamadıklarını söyleyebiliriz. Bu olumsuz durumun ortadan kalkması için
önerilerimiz aşağıda sıralanmaktadır.
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Öneriler: Bu araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak aşağıdaki önerileri
ortaya koyabiliriz.
1. Öncelikle deneyimli eğitimcilerimizin il veya ilçe merkezlerinde; yeni
mezun bilgi yönünden verimli fakat deneyimsiz eğitimcilerimizi de taşrada, köylerde
veya ücra yerlerde görevlendirmekten kaçınmalıyız. Bunun yerine eşit yoğunlukta
deneyimli ve deneyimsiz eğitimcilerimizin bir arada bulunmasını sağlamalıyız. Bu
sayede deneyimli eğitimcilerin, deneyimsiz eğitimcilere yardımcı olmaları temin
edilerek rekabet ortamı sağlanmış olur.
2. Yüksek öğrenim süresince öğretmen adaylarına sadece bilgi depolamak
yerine,bilgiye

ulaşma

ve

bilgiyi

aktarma

yollarının

da

gösterilmesine

çalışılmalıdır.Nitekim, bir Çin Atasözünde vurgulandığı üzere, hazır balık vermeyip
balık tutmayı öğretmek esas olmalı. Özel öğretim yöntemleri gibi, bilgiye ulaşma ve
bunları verimli olarak aktarabilmeye yardımcı olan derslere daha fazla itina
gösterilmeli ve uygulamalı eğitim-öğretimin yapılmasına dikkat edilmelidir.
3. Yüksek öğrenim sırasında uygulanan staj sürelerinin uzatılması sağlanmalı
ve dinlemek yerine bire bir uygulamalarda bulunulması sağlanmalıdır. Bunun yanı
sıra öğretmenlik uygulaması derslerine verilen önem yok denecek kadar azdır. Oysa
öğretmen adaylarının öncelikle deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. Bunun içinde
öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi vb. derslere çok itina göstermek
gerekmektedir.
4. Mezun olan öğretmenlerimize Millî Eğitim Bakanlığı’nca, Millî Eğitim
Müdürlüklerince, Üniversitelerce belirlenen uzman ve deneyimli eğitimciler
tarafından zaman zaman paneller, seminerler verilmeli, onlara yeniliklerden
faydalanma yolları anlatılmalıdır.
5. Okullarımızda klasik araç-gereçlerin yanı sıra teknolojik araç-gereçlerin de
bulunması sağlanmalıdır. Bu sayede eğitim öğretimden her yönüyle haberdar olan
öğrencilere, güven kazandırılmış ve kendi başlarına kendilerini geliştirme imkanı
verilmiş olacaktır.
6. Her yıl sonunda yapılan seminer programlarında klasik kanun ve tüzükleri
öğretmek yerine öğretmenlere hangi konularda nasıl davranılması gerektiğine dair
bilgiler verilmeli ve örnek olaylarla bol bol örnek gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca
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teknolojik araç-gereçlerin kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için bu seminerler
sayesinde eğitimcilerimizin bilgilendirilmesi sağlanmış olacaktır.
7. Eğitim –öğretimin daha etkili olabilmesi için branş öğretmenlerin derse
girmesi sağlanmalıdır.
8. Sınıf mevcutlarının 16-25 arasında sınırlandırılması lâzımdır. Bu sayede
öğretmenlerin öğrencileri daha kolay ve iyi gözlemlemeleri ve ilgilenmeleri
sağlanmış olacaktır.
9.

Konular öğrencilerin

bulundukları

yerlere ve seviyelerine

göre

ağırlaştırılmalı veya sadeleştirilmelidir.
10. Müfettişlerin plan yapması ve derse devama dikkat etmesinin yanı sıra,
öğretim stratejilerinin metot ve tekniklerinin kullanımına veya daha fazla
kullanılmasına dikkat etmeleri gerekir.
11. Öğrencilerin derse katılımı, analiz-sentez ve değerlendirme üçgeni
çerçevesinde sağlanmalıdır. Öğretmenler buna dikkat etmeli ve müfettişler de bunun
uygulanıp uygulanmadığına dikkat etmelidirler.
12. Öğretmenlerin ders yoğunluğu azaltılmalı ve bu sayede kendini
yenilemesine ve geliştirmesine imkan sağlanmalıdır. Bu imkan sağlandığı takdirde
okul duvarları arasında sıkışıp kalan eğitim-öğretim sürecinin, alan gezileri gibi
etkinliklerle okul dışına da taşınması mümkün olabilecektir.
13. Klasik araç-gereç ve metotların çok sık kullanılmaması ve bunların
dışında benimsenen ve hazırlanan araç-gereç ve metotlara daha fazla yer verilmesi
temin edilmelidir.
14. Ders kitaplarında sürekliliğe dikkat edilmesi, hazırlanma aşamalarının
itina ile düzenlenmesi, bölgelere ve öğrenci seviyelerine göre çeşitli ders kitaplarının
geliştirilmesi gerekmektedir.
15. Tarih konularının belli bir bütünlük içerisinde birbiriyle bağlantılı olarak
işlenmesi sağlanmalıdır. Bir derste herhangi bir tarih konusu tamamen bitmeden
diğer derste farklı konulara; mesela coğrafya veya vatandaşlık bilgisi konularına
geçilmemelidir. Bu sayede öğrencilerin kafası karışmamış olur ve verimli bir eğitimöğretim yapılmış olur.
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Öğretmenler ve müfettişler aralarındaki görüş farklılıklarının asgarî seviyeye
indirilmesi eğitim ve öğretim sistemindeki bütünlüğü koordineyi ve verimi
artırabileceğinden, müşterek programlarla ve özellikle hizmet içi eğitimlerle söz
konusu grupların ahenkli çalışmaları sağlanabilir. Böylece uygulama ile belirlenen
kriterlerin aynı düzleme oturtulması temin edilecektir.
Sonuç olarak bu öneriler ışığında taşradaki ve merkezî yerlerdeki okullar
arasındaki gerek araç-gereç, gerekse eğitimciler arasındaki farklar ortadan
kaldırılmalıdır. Eğitim programlarında analiz-sentez-değerlendirme üçgeninde
yenilikler yapılmalıdır. Eğitim programlarında öğrencileri düşünmeye, üretmeye ve
değerlendirmeye yönlendirecek metodlar ve etkinlikler ilköğretim okullarından
başlamaktadır. Bu sebeple eğitimcilerimiz metod ve etkinliklerin seçiminde itina
göstermelidir.
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ANKET FORMU
Sayın Öğretmenim,
Aşağıdaki anket formu II.Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının
öğretiminde, Öğretmen ve Müfettiş Görüşlerinin Değerlendirilmesi amacıyla
hazırlanmıştır. Bu anket formunda kimlik belirtilmeyecek ve sonuçlar, isim
verilmeden kullanılacaktır.Bu ölçekteki sorulara vereceğiniz cevaplarla yapılmakta
olan araştırmaya büyük ölçüde yardım etmiş olacaksınız.Her maddeyi dikkatli bir
şekilde okuyup samimi olarak cevaplandırmanızı önemle rica ederim.Yardımlarınız
için teşekkür ederim.
Kürşat KURTULGAN
S.Ü.EĞT.FAK.SOS.BİL.ÖĞR.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ÖĞRETMEN ANKET FORMU
1-Cinsiyetiniz:
( )Kadın

2-Medeni durumunuz:

( )Erkek

b)Bekar c) Boşanmış

a)Evli

3-Hangi Okuldan mezunsunuz?
a)Öğretmen Okulu

b)Eğitim Enstitüsü

c)Eğitim Fakültesi

d)Diğer(belirtiniz).....................................................................................
4-Hangi Bölümden Mezunsunuz?
b)Coğrafya

a)Tarih

c)Sosyal Bilgiler

d)Diğer(belirtiniz)...........

5-Eğitim Durumunuz?
a)Önlisans

b)Lisans

c)Y.Lisans

d)Doktora

e)Diğer(Belirtiniz)...................

6- Yüksek Öğreniminiz sırasında formasyonla ilgili olarak hangi dersleri aldınız?
EVET

HAYIR

a) Eğitime Giriş

( )

( )

b) Eğitim Teknolojisi

( )

( )

c) Özel Öğretim yöntemleri

( )

( )

d) Genel Öğretim Yöntemleri

( )

( )

e) Ölçme Değerlendirme

( )

( )

f) Gelişim ve Öğrenme psikolojisi

( )

( )

g) Eğitim Programları

( )

( )

h) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

( )

( )

7-Kaç yıldır Öğretmenlik Yapmaktasınız?
a)1-5 yıl

b)6-10 yıl

c)11-15 yıl

d)16 yıl ve üzeri

8-Hizmet içi eğitim kurslarına katıldınız mı?
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b)Hayır

a)Evet

9- İdari görevlerde bulundunuz mu?
b)Hayır

a)Evet

10-Görev yaptığınız okul hangi ilçededir?
a)Meram

b)Karatay

c)Selçuklu

11-Görev yaptığınız okul öğrenci yapısı açısından
bulunmaktadır?

hangi sosyo ekonomik düzeyde

a)Üst sosyo-ekonomik b)Orta sosyo-ekonomik c)Düşük sosyo-ekonomik
12-Sosyal Bilgiler Dersi için girdiğiniz sınıfların mevcudu ortalama ne kadardır?
a)20

b)30

c)40

d)50 ve üzeri

13-Sosyal Bilgiler Dersi tarih konularının işlenişinde kullandığınız araç gereçleri kullanım
durumu nedir?
ARAÇ-GEREÇLER

Kullanım Durumu
Genellikle
Bazen
Kullanım
Kullanırım

a) Yazı Tahtası
b) Bilgisayar
c) Bilgisayarlı Tepegöz
d) Harita, küre, atlas
e) Tarih Şeridi
f) Tuz Haritası, Kum Masası
g) Bülten Tahtası
h) Diyagram
I) Model veNumuneler
i) Konu ile ilgili kişi, dernek
j) Fotoğraf, resim, albüm,
kartpostal
k) Grafik, tablo, şema, levha, afiş,
poster
l) Tepegöz, projeksiyon,
slayt makinası
m) Eğitici film, belgesel, ses
kayıtları
n) Televizyon, radyo,video,
o) Kitap, dergi, gazete, broşür vs.
Ö) İlgili edebi
malzemeler:(efsane, masal,
hikaye fıkra, anı, şarkı, türkü vs.)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

p) Müzelik Malzemeler:(para,
elbise, silah vs)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Hiç
Kullanmam
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )

( )

( )

14-Bu derste kullanma ihtiyacı duyduğunuz araç gereçler nelerdir?
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Çok fazla
Kullanırım
a) Yazı Tahtası
b) Bilgisayar
c) Bilgisayarlı Tepegöz
d) Harita, küre, Atlas
e) Tarih Şeridi
f) Tuz Haritası, kum masası
g) Bülten Tahtası
h) Diyagram
I) Model ve Numuneler
i) Konu ile ilgili kişi, dernek
j) Fotoğraf, Resim, Albüm,
Kartpostal
k) Grafik, tablo, Şema, levha,
afiş, poster
l) Tepegöz, projeksiyon, slayt
makinası
m) Eğitici film, belgesel, ses
kayıtları
n) televizyon, radyo, video
o) kitap, dergi, gazete, broşür vs.
Ö) ilgili edebi malzemelerefsaneler, masallar, hikaye, fıkra,
anı, şarkı, türkü vs.
p) müzelik malzemeler-para,
elbise, silah ve diğer eşyalar

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Fazla
Kullanırım

Bazen
Kullanırım

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Az
Kullanırım

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )

( )

( )

( )

15- Aşağıdaki öğretim yöntemlerini ne kadar kullanıyorsunuz?
Derste Bu Metotları Kullanma Durumu
Genellikle
Kullanırım
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

a)Düz Anlatım
b) Soru-Cevap
c) Örnek Olay Çalışmaları
d) Grub Çalışmaları
e) Alan Gezileri
f)Benzetişim (similasyon)
g) Tartışma
h)SınıfdışıÖğretim Metotları
I) Gösteri (demostrasyon)

Bazen
Kullanırım
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Hiç Kullanmam
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

16-İlk öğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi için ayrılan haftalık ders saatini yeterli
buluyor musunuz?
a)Evet

b)Kısmen

c)Hayır

17-Cevabınız Hayır ise, size göre haftalık ders saati ne kadar olmalıdır?
a)2

b)4

c)6

d)8

e)Diğer(Belirtiniz)...........

18-Bir ders saatinde sürenin ne kadarı kontrolünüz altındadır?
a)%70

b)%50

c)%30

d)%10

161

19-Bir ders saatinde sürenin azalmasına
seçenek işaretleye bilirsiniz)

sebep olan etkenler nelerdir ?(Birden fazla
Önemli Etken

Önemsiz etken

a) Yapılan anonslar

( )

( )

b)Sınıfta disiplinin sağlanması

( )

( )

c) Sınıf yoklaması

( )

( )

d)Ders malzemelerinin taşınması ya da
hazırlanması

( )

( )

20-Bir ders saatinin yeterli olabilmesi için neler yapıyorsunuz?(Birden fazla seçenek işaretleye
bilirsiniz)
Evet

Kısmen

Hayır

a) Plan hazırlıyorum

( )

( )

( )

b) Konuyu önceden inceleyerek bilgilerimi
tazeliyorum

( )

( )

( )

c) O konuda yeni bilgiler olup olmadığını
araştırıyorum.

( )

( )

( )

d) Araç gereçler önceden hazırlıyorum

( )

( )

( )

21- Aşağıdaki öğretim yaklaşımlarından hangilerini kullanıyorsunuz?
Evet

Kısmen

Hayır

a) Buluş yoluyla öğretim (Tümevarım)

( )

( )

( )

b) Sunuş yoluyla öğretim (Tümdengelim)

( )

( )

( )

c) Araştırmaya dayalı öğretim

( )

( )

( )

d) Tartışmaya dayalı öğretim

( )

( )

( )

e) Grupla çalışmaya dayalı öğretim

( )

( )

( )

22-Sosyal Bilgiler eğitiminde verimi ve kaliteyi artırmak için hangi kaynaklardan
yararlanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz)
Evet

Kısmen

Hayır

a) Kütüphane

( )

( )

( )

b) Hizmet içi eğitim kurumları

( )

( )

( )

c) İnternet

( )

( )

( )

d) Sürekli yayınlara abonelik

( )

( )

( )
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23-Sosyal Bilgiler Dersi Tarih konularının ne kadar anlaşıldığını değerlendirmek için hangi
yöntemlere baş vuruyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz)
Evet

Hayır

a) Yazılı imtihan

( )

( )

b) Sözlü imtihan

( )

( )

c) Ev ödevi

( )

( )

d) Çoktan seçmeli

( )

( )

e) Doğru yanlış

( )

( )

f) Kısa cevaplı

( )

( )

g) Eleştirme

( )

( )

24-Değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerdeki eksikleri tespit edip tamamlıyor musunuz?
a)Evet

b)Kısmen

c)Hayır

25-Okulunuzda kullanılan Sosyal Bilgiler Ders kitabını yeterli buluyor musunuz?
a)Evet
b)Kısmen
c)Hayır
26-Ders kitaplarının
düşüyor musunuz?
a) Evet

sadece alan bilgisine sahip
b)Kısmen

komisyonlar tarafından hazırlandığını

c)Hayır

27-Sosyal Bilgiler Dersi Tarih konularının eğitim-öğretim süresince birbirinin geliştirilmiş
tekrarı olduğunu düşünüyor musunuz?
a)Evet

b)Kısmen

c)Hayır

28- Sosyal Bilgiler Ders kitaplarında ezberciliğin ön plana çıkmaması için ne tür kriterlere
dikkat edilmelidir.?(Önem sırasına göre 1.2.3 şeklinde sıralayınız)
( ) a) Basit bir dil ve yapı kullanılmalı, anlatım merak uyandırıcı ve heyecan verici olmalıdır.
( ) b) Otorite kabul edilen tarihi eserlerin uyarlaması olmalıdır.
( ) c) Tarih bilimcileri arasındaki tartışmaları yansıtmalıdır.
( ) d) En yeni çalışma ve bulgulara yer vermelidir.
( ) e) Diğer(belirtiniz).................................................................................................
29-Sosyal Bilgiler Dersi müfredatındaki Tarih konularının
nelerdir?(Önem sırasına göre 1.2.3. şeklinde sıralayınız)

işlenişinde

( ) a) Birbirleriyle bağlantılı olmaması.

( ) b) Bilgi vermeye yönelik olması.

( ) c) Amaçların soyut olması

( ) d) Seviyelere uygun olmaması

( ) e) Diğer(belirtiniz)..................................................................................................
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ki

eksikler

30- Size göre Sosyal Bilgiler dersi Tarih konularının öğretiminde öğretmenlere düşen görevler
nelerdir? (Önem sırasına göre 1.2.3. şeklinde sıralayınız)
( ) a) Öğrencileri tenkidi düşünmeye yöneltmeli
( ) b) Öğrencilere çalışma alışkanlığı kazandırmalı.
( ) c) Öğrencilerin bilimsel görüş ve düşünce kazanmalarına yardımcı olmalı.
( ) d) İşbirliğine dayalı eğitim öğretim yapılmalıdır.
( ) e) Diğer(belirtiniz)..................................................................................................
31- Tarih konularını soyut halden somut hale getirmek için neler yapıyorsunuz? (Önem sırasına
göre 1.2.3. şeklinde sıralayınız)
( ) a) Alan gezilerine yer veriyorum.
( ) b) Okulda bulunan harita, küre ve benzeri araçlar ile elektronik araçlar (bilgisayar, video,
tepegöz v.b.) kullanıyorum.
( ) c) Örnek olaylara yer veriyorum.
( ) d) Öğrencileri araştırmaya teşvik edici ödevler veriyorum.
( ) e) Diğer(belirtiniz)..................................................................................................
32- Sosyal Bilgiler Dersi tarih konularının işlenişinde, öğretim yöntem ve tekniklerinin
seçiminde hangi özelliklere dikkat ediyorsunuz? (Önem sırasına göre 1.2.3. şeklinde sıralayınız)
( ) a)Öğretmenin özellikleri.

( ) b) Öğrencinin özelikleri.

( ) c) Kazandırılmak istenen hedefler.

( ) d) Grubun büyüklüğü.

( ) e) Ünitenin içeriğine
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MÜFETTİŞ ANKET FORMU
1-Cinsiyetiniz:
( )Kadın

2-Medeni durumunuz:

( )Erkek

a)Evli

c) Boşanmış

b)Bekar

3-Hangi okuldan mezunsunuz?
a)Öğretmen Okulu b)Eğitim Enstitüsü

c)Eğitim Fakültesi

d)Diğer(belirtiniz).................

5-Eğitim Durumunuz?

4-Hangi Bölümden Mezunsunuz?
a)Tarih b)Coğrafya c)Sosyal Bilgiler

a)Önlisans b)Lisans

d)Diğer(belirtiniz)........................

c)Y.Lisans

d)Doktora

e)Diğer(Belirtiniz)....................................

6-Kaç yıl Öğretmenlik Yaptınız?

7-Öğretmenliğiniz esnasında idari

a)1-5 yıl

b)6-10 yıl

c)11-15 yıl

d)16 yıl ve üzeri

görevde bulundunuz mu?
a)Evet

8-Kaç yıldır müfettişlik yapmaktasınız ?

b)Hayır

9-Müfettişlikle ilgili hizmet içi eğitim

a)1-5 yıl

b)6-10 yıl

kurslarına katıldınız mı ?

c)11-15 yıl

d)16 yıl ve üzeri

a)Evet

b)Hayır

10- Yüksek Öğreniminiz sırasında formasyonla ilgili olarak hangi dersleri aldınız?
EVET HAYIR

EVET HAYIR

a) Eğitime Giriş

( )

( )

e) Ölçme Değerlendirme

( )

( )

b) Eğitim Teknolojisi

( )

( )

f) Gelişim ve Öğrenme psikolojisi

( )

( )

c) Özel Öğretim yöntemleri

( )

( )

g) Eğitim Programları

( )

( )

d) Genel Öğretim Yöntemleri

( )

( )

h) Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Geliştirme

( )

( )

11- Sosyal Bilgiler Dersi Tarih konularının işlenişinde kullanılan araç-gereçler ve kullanım
durumu nedir?
ARAÇ-GEREÇLER
Okulda mevcut olan
araç-gereçler
Kullanım Durumu
a) Yazı Tahtası
b) Bilgisayar
c) Bilgisayarlı
Tepegöz
d) Harita, küre, atlas
e) Tarih Şeridi
f) Tuz Haritası, Kum
Masası
g) Bülten Tahtası
h) Diyagram
I) Model ve
Numuneler
i) Konu ile ilgili kişi,
dernek
j) Fotoğraf, resim,
albüm, kartpostal

Genellikle
Kullanılır

Bazen

Hiç Kullanılmaz

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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k) Grafik, tablo, şema,
levha, afiş, poster
l)Tepegöz,projeksiyon
, slayt makinası
m) Eğitici film,
belgesel, ses kayıtları
n) Televizyon, radyo,
video
o) Kitap, dergi, gazete,
broşür vs.
Ö) İlgili edebi
malzemeler:(efsane,
masal, hikaye fıkra,
anı, şarkı, türkü vs.)
p) Müzelik
Malzemeler:(para,
elbise, silah vs)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

12-Bir derste öğretmenlerin kesinlikle kullanmaları gereken araç gereçler nelerdir?
a) Yazı Tahtası
( )
i) Konu ile ilgili kişi, dernek
b) Bilgisayar
( )
j) Fotoğraf, Resim, Albüm, Kartpostal
c) Bilgisayarlı Tepegöz
( )
k) Grafik, tablo, Şema, levha, afiş, poster
d) Harita, küre, Atlas
( )
l) Tepegöz, projeksiyon, slayt makinası
e) Tarih Şeridi
( )
m) Eğitici film, belgesel, ses kayıtları
f) Tuz Haritası, kum masası
( )
n) televizyon, radyo, video
g) Bülten Tahtası
( )
o) kitap, dergi, gazete, broşür vs.
h) Diyagram
( )
Ö) ilgili edebi malzemeler-efsaneler,
masallar, hikaye, fıkra, anı, şarkı, türkü vs.
I) Model ve Numuneler
( )
p) müzelik malzemeler-para, elbise, silah
ve diğer eşyalar
13-Aşağıdaki öğretim yöntemleri ne kadar kullanılmaktadır?
Derste Metotları Kullanma Durumu
a)Düz Anlatım
b) Soru-Cevap
c) Örnek Olay Çalışmaları
d) Grub Çalışmaları
e) Alan Gezileri
f)Benzetişim (similasyon)
g) Tartışma
h) Sınıf dışı Öğretim Metot
I) Gösteri (demostrasyon)

Genellikle Kullanılır
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Bazen Kullanılır
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Hiç Kullanılmaz
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

14-ilk öğretim II. Kademe Sosyal bilgiler için ayrılan haftalık ders saatini yeterli buluyor
musunuz ?
a) Evet
b)Kısmen
c)Hayır
15- Size göre haftalık ders saati ne kadar olmalıdır ?
a)2 b)4 c)6 d)Diğer(Belirtiniz)........
16- Bir ders saatinde sürenin ne kadarı öğretmenin kontrolü altındadır?
a) %70

b) %50

c) %30
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d) %10

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

( )

17-Bir ders saatinde sürenin azalmasına sebep olan etkenler nelerdir?
Önemli
etken

Önemsiz
etken

a) Yapılan anonslar

( )

( )

b) Sınıfta disiplinin
sağlanması

( )

( )

Önemli
etken

Önemsiz
etken

c) Sınıf yoklaması

( )

( )

d) Ders malzemelerinin
taşınması ya da
hazırlanması

( )

( )

18-Bir ders saatinin yeterli olabilmesi için neler yapılabilir? (Birden fazla seçenek işaretleye
bilirsiniz)
Evet

Kısmen

Hayır

a) Plan hazırlanmalı

( )

( )

( )

b) Konuyu önceden incelenmeli ve bilgiler tazelenmeli

( )

( )

( )

c) O konuda yeni bilgiler olup olmadığı araştırılmalı

( )

( )

( )

d) Araç gereçler önceden hazırlanmalı

( )

( )

( )

19-Teftiş için gittiğiniz okullarda Sosyal Bilgiler dersi Tarih konularının öğretiminde hangi
öğretim yaklaşımı daha çok kullanılmaktadır ?
Evet

Kısmen

Hayır

a) Buluş yoluyla öğretim (Tümevarım)

( )

( )

( )

b) Sunuş yoluyla öğretim (Tümdengelim)

( )

( )

( )

c) Araştırmaya dayalı öğretim

( )

( )

( )

d) Tartışmaya dayalı öğretim

( )

( )

( )

e) Grupla çalışmaya dayalı öğretim

( )

( )

( )

20-Size göre Sosyal Bilgiler dersi tarih konularının öğrenimi için aşağıdaki yaklaşımlardan
hangisi daha uygundur?
Evet
a)Buluş

yoluyla

öğretim ( )

Hayır
()

(Tümevarım)
b)Sunuş

yoluyla

d)Tartışmaya dayalı

Evet

Hayır

()

()

()

()

öğretim
öğretim ( )

()

öğretim

(Tümdengelim)
c) Araştırmaya dayalı öğretim

e)Grupla çalışmaya dayalı

()

()
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21-Teftiş için gittiğiniz okullardaki Sosyal Bilgiler öğretmenlerini eğitim öğretim için yeterli
buluyor musunuz?
a) Evet

c)Hayır

b)Kısmen

22-Cevabınız hayır ise, nedenlerini kısaca belirtiniz
........................................................................................................................................................
.................
23-Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Tarih’i niçin öğrettikleri,öğrencilerin de niçin öğrendikleri
konusunda yeterli bilinçlenmediklerini düşünüyor musunuz?
b)Kısmen

a) Evet

c)Hayır

24-Teftiş için gittiğini okullardaki Sosyal Bilgiler Öğretmenleri,Tarih konularını ne kadar
anlaşıldığını değerlendirmek için hangi yöntemlere başvuruyorlar?
Evet

Hayır

Evet

Hayır

a) Yazılı imtihan

( )

( )

e) Doğru yanlış

( )

( )

b) Sözlü imtihan

( )

( )

f) Kısa cevaplı

( )

( )

c) Ev ödevi

( )

( )

g) Eşleştirme

( )

( )

d) Çoktan seçmeli

( )

( )

25-Değerlendirme sonuçlarına göre eksiklikler tespit edilip tamamlanıyor mu?
a) Evet

b)Kısmen

c)Hayır

26-Size göre Sosyal Bilgiler Dersi Tarih konularının öğreniminde öğretmenlere düşen görevler
nelerdir?(Önem sırasına göre 1.2.3.şeklinde sıralayınız)
( ) a) Öğrencileri tenkidi düşünmeye yöneltmeli
( ) b) Öğrencilere çalışma alışkanlığının kazandırılması
( ) c) Öğrencilerin bilimsel görüş ve düşünce kazanmalarına yardımcı olmalıdır.
( ) d) İş birliğine dayalı eğitim öğretim yapmalıdır.
( ) e) Diğer ( Belirtiniz).....................................................................................
27-Size göre Sosyal Bilgiler Dersi Tarih öğretiminin amaçlarının anlaşılabilirliği ve
geliştirilmesi için neler yapılabilir?(Önem sırasına göre1.2.3.şeklinde sıralayınız.)
( ) a) Hizmet öncesi ve Hizmet içi kurslarda dersin amaçlarının tam olarak öğretilmesine yönelik
dersler verilmelidir.
( ) b) Amaçların, eğitim öğretime uygun anlaşılır şekilde sadeleştirilmesi gerekir.
( ) c) Belli aralıklarla öğretmenlerin Hizmet içi kurslara katılımı sağlanmalı ve
haberdar edilmeleri sağlanmalı.

yeniliklerden

( ) d) Tebliğler dergisinin tam olarak incelenmesi için tedbirler alınmalıdır
( ) e) Diğer ( Belirtiniz).....................................................................................
28-Ders kitaplarının

sadece alan bilgisine sahip komisyonlar tarafından hazırlandığını

düşünüyor musunuz?
a)Evet

b)Kısmen

c)Hayır

168

29-Ders kitaplarının her öğretim yılı başında değiştirilmesini uygun buluyor musunuz ?
a)Evet

b)Kısmen

c)Hayır

30-Cevabınız Hayır ise bu problemi çözmek için neler yapılabilir?(Önem sırasına göre 1. 2. 3.
şeklinde sıralayınız.)
( ) a) Ders kitabını hazırlayan komisyonlar sadece alan bilgisine sahip uzmanlardan oluşturulmayıp,
ihtiyaç duyulan değişik alanlardan uzmanlardan da oluşturulmalı.
( ) b) Ders kitabını kabul eden komisyonlar objektif olup, siyasi bir amaç taşımadan önerilen
kitapları incelemelidir.
( ) c) Meydana gelen yeniliklere göre ders kitapları tekrar ele alınıp eksiklerinin giderilmesi
sağlanmalıdır.
( ) d) Diğer(Belirtiniz)......................................................................................
31-Sosyal Bilgiler Dersi kitaplarında ezberciliğin ön plana çıkmaması için ne tür kriterler
dikkate alınmalıdır ? (Önem sırasına göre 1. 2. 3. şeklinde sıralayınız.)
( ) a) Basit bir dil ve yapı kullanılmalı, anlatım merak uyandırıcı ve heyecan verici olmalıdır.
( ) b) Otorite kabul edilen tarihi eserlerin uyarlanması olmalıdır.
( ) c) Tarih bilimcileri arasındaki önemli tartışmaları yansıtmalıdır.
( ) d) En yeni çalışma ve bulguları haber vermeli.
( ) e) Diğer ( Belirtiniz).....................................................................................
32-Tarih konularının, soyut halden somut hale getirmek için neler yapılabilir? (Önem
sırasına göre 1. 2. 3. şeklinde sıralayınız.)
( ) a) Alan gezilerine yer verilmeli
( ) b) Okulda bulunan harita, küre vb. araçlar ile elektronik araçlar kullanılmalı.
( ) c) Konu ve işlenen içerikle ilgili örnek olaylar anlatılmalı
( ) d) Örencilere araştırmayı teşvik edici ödevler verilmeli
( ) e) Diğer(Belirtiniz)......................................................................
33-Sosyal Bilgiler Dersi Tarih konularının eğitim, öğretim süresince birbirinin geliştirilmiş
tekrarı olduğunu düşüyor musunuz ?
a)Evet

b)Kısmen

c)Hayır

34-Sosyal Bilgiler Dersi Tarih konularının müfredatındaki eksiklikler sizce nelerdir? (Önem
sırasına göre 1. 2. 3. şeklinde sıralayınız.)
( ) a) Bir biriyle bağlantılı olmaması

( ) b) Bilgi vermeye yönelik olması

( ) c) Amaçların soyut olması

( ) d) Seviyelere uygun olması

( ) e) Diğer (Belirtiniz).........................................................................
35-Teftiş için gittiğiniz okullarda öğretim yöntem ve tekniklerin seçimi hangi özelliklere göre
yapılmaktadır ? (Önem sırasına göre 1. 2. 3. şeklinde sıralayınız.)
( ) a) Öğretmenin özelliklerine

( ) b) Öğrencilerin özelliklerine

( ) c) Kazandırılmak istenen hedeflere

( ) d) Grubun büyüklüğüne

( ) e) Diğer (Belirtiniz)...........................................................................
36-Öğretim yöntem ve tekniklerin seçiminde hangi özelliklere dikkat edilmelidir? (Önem
sırasına göre 1.2.3. şeklinde sıralayınız)
( ) a) Öğretmenin özelliklerine

( ) b) Öğrencilerin özelliklerine

( ) c) Kazandırılmak istenen hedeflere

( ) d) Grubun büyüklüğüne

( ) e) Diğer (Belirtiniz)..........................................................................................
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