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ÖÖzzeett

Basamakl› Ö¤retim Program› çerçevesinde düzenlenen ö¤renme-ö¤ret-
me sürecinin etkili¤ine iliflkin yordamalarda bulunmak üzere yap›lan bu çal›fl-
mada, Basamakl› Ö¤retim Program›’n›n süreç ve ürün aç›s›ndan de¤erlendiril-
mesi amaçlanm›flt›r. ‹lkö¤retim 6. s›n›f Fen Bilgisi dersi ‘Uzay› Keflfediyoruz’
ünitesinde gerçeklefltirilen ve deneysel özellik gösteren  araflt›rmada, alt prob-
lemlere ba¤l› olarak hem nitel hem de nicel araflt›rma yöntemleri kullan›lm›flt›r.
Araflt›rman›n nicel boyutuna yönelik ‘son test kontrol gruplu desen’, nitel  bo-
yutuna yönelik ise ‘durum çal›flmas›’ yöntemi benimsenmifltir. Araflt›rma so-
nunda, deney grubu ö¤rencileri ile kontrol grubu ö¤rencilerinin baflar› testi so-
nuçlar› ve tutum puanlar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›flt›r. Deney gru-
bu ö¤rencileri ve ö¤retmeninin bu süreci olumlu de¤erlendirdikleri, uygulama
boyunca olumlu etkileflim içinde olduklar› belirlenmifltir.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Basamakl› ö¤retim program›, ö¤renme ürünleri, ge-
liflim dosyas›, puanlama yönergesi

GGiirriiflfl
Günümüzde bilgi miktar› ve çeflitlili¤indeki art›fl  bireyleri edilgen bilgi al›c›

durumundan, belli ölçütler çerçevesinde seçimler yapan, bilgiyi ay›klayan, sorgula-
yan ve yap›land›ran etkin al›c›lar durumuna getirmektedir. 

Ça¤dafl birey, kendisine aktar›lan bilgileri aynen kabul eden de¤il, bilgiyi yo-
rumlayarak anlam›n yarat›lmas› sürecine etkin olarak kat›land›r (Y›ld›r›m ve fiimflek,
1999, 9). Bireylerin farkl› biçimlerde ö¤rendi¤ine iliflkin bulgular, e¤itimde ilgi oda¤›-
n›n ö¤retmekten çok ö¤renmeye kaymas›na yol açm›flt›r. Bugün, ö¤renmeye iliflkin
bulgular ö¤renmenin parmak izi kadar kifliye özgü oldu¤unu ortaya koymaktad›r
(Özden, 1999, 101). 

Ça¤›m›zda e¤itimin as›l ifllevi, belirlenen hedefler do¤rultusunda tek düze in-
san yetifltirmek de¤il; bireylerin gizil güçlerini ortaya ç›kararak her bireyin sahip ol-
du¤u özellikleri en üst noktas›nda kullanmas›n› ve gelifltirmesini sa¤lamakt›r. Bu ne-
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denle, ö¤renme süreçlerinin, ö¤rencilerin farkl› ö¤renme biçimlerine cevap verecek
flekilde ve bireyselli¤i ön plana alarak düzenlenmesi gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. Te-
meline bu anlay›fl› alan program gelifltirme alan›ndaki yeni yönelimlerin, günden gü-
ne artan bir h›zla kuramdan uygulamaya geçti¤i görülmektedir.  

E¤itimde program gelifltirmeye yönelik en son geliflmeler ve düflünceler, daha
önce düflünülmüfl, gündeme getirilmeye çal›fl›lm›fl eski düflüncelerin ça¤dafl bir yoru-
mu ya da yeniden yap›lanmas› olarak  karfl›m›za ç›kmaktad›r (Demirel, 2000, 200). Bu
çal›flmaya konu olan  ve ö¤renenin etkinlikler yoluyla ö¤renme sürecine kat›l›m›n› te-
mele alan Basamakl› Ö¤retim Program› (BÖP); ö¤renen merkezli yaklafl›m› benimse-
yen beyin temelli ö¤renme, çoklu zeka kuram›, etkin ö¤renme, iflbirli¤ine dayal› ö¤-
renme, elefltirel düflünme ve yap›land›rmac›l›k gibi yaklafl›mlardan oluflan eklektik
bir yap›ya sahiptir. Bu yaklafl›mlar›n  BÖP’ün  temeli kabul edilebilecek özellikleri
afla¤›da özetlenmifltir.

• Okul ortam›nda gerçekleflmesi hedeflenen ö¤renmeler ö¤renen merkezlidir. 
• Ö¤renme bireyin zihninde oluflan bir süreçtir.
• Birey uyaranlar›n edilgen bir al›c›s› de¤il, onlar›n özümleyicisi ve davran›fl-

lar›n etkin oluflturucusudur.
• Ö¤renenler ö¤renme sürecinde daha fazla sorumluluk al›r ve etkindir.
• Ö¤renme ortam›nda ö¤renen-ö¤retmen etkilefliminin yan›s›ra ö¤renen-ö¤-

renen etkileflimi de ö¤renmeleri olumlu etkiler. 
• Ö¤renenlere bilgi paylafl›m›, etkileflimde bulunmalar› ve ortak bilgi üretimi

için f›rsat sunulur.
• Ö¤retmen disiplin sa¤lay›c› ya da bilgi da¤›t›c› de¤il, dan›flman rolündedir.

Oluflturdu¤u ö¤renme ortam›nda ö¤reneni o ortam›n etkin bir üyesi haline
getirir.  

• Ö¤retmen, bireysel farkl›l›klara uygun seçenekler sunar, ö¤renenin bireysel
geliflimi do¤rultusunda ö¤renimini yap›land›rmas›na yard›m eder.

• Ö¤retmen ö¤renen baflar›s›n› de¤erlendirmede ürünün yan›s›ra süreç de¤er-
lendirmeyi de benimser. Ö¤renen de de¤erlendirme sürecine kat›larak gru-
bun üyelerini ve kendisini de¤erlendirir.

• Ö¤renme sürecinde zengin yaflant›lar sunuldu¤unda ö¤renenlere; karar ver-
me, sorumluluk alma ve  ö¤renmeyi ö¤renme olana¤› sa¤lan›r (Demirel,
2000, 202-236; Yaflar, 1998, 695-698; Özden, 1999, 88-103; Fidan, 1985, 65;
Aç›kgöz, 1998).

Yukar›da ortak özelikleri s›ralanan program gelifltirmedeki son yönelimler in-
celendi¤inde, ö¤retimimin bireysellefltirilmesinin ön plana ç›kt›¤› görülmektedir. Ye-
ni yönelimlerden biri olan BÖP de ö¤retimin bireysellefltirilmesi temelinde yap›land›-
r›lm›flt›r.  

ÖÖ¤¤rreettiimmiinn BBiirreeyysseelllleeflflttiirriillmmeessii 

Bireysellefltirilmifl ö¤retim en genel anlamda bireysel farkl›l›klara yan›t vere-
cek flekilde ö¤retimin çeflitlendirilmesi olarak tan›mlanabilir. Bireysellefltirilmifl ö¤re-
tim, ö¤renciler aras›ndaki bireysel farkl›l›klardan yola ç›karak, tüm ö¤rencilerden ay-
n› zaman sürecinde, ayn› etkinlikler ya da materyal yoluyla ayn› ö¤renmeleri gerçek-
lefltirebilmelerinin beklenemeyece¤ine iflaret eder. Tomlinson (2001) ö¤retimin birey-
sellefltirilmesine dair genel bir yanl›fl anlaman›n oldu¤una iflaret etmekte ve bireysel-
lefltirilmifl ö¤retimin büyük ölçüde ö¤renme etkinliklerini çeflitlendirmek olarak alg›-
land›¤›n› vurgulamaktad›r, 
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Bower (2000) ise ö¤retimi bireysellefltirmede sistematik bir hareket plan›na ge-
reksinim oldu¤unu vurgulamakta ve  bireysellefltirilmifl ö¤retimin program›n üç bo-
yutuna yans›d›¤›n› ileri sürmektedir;

• ‹çerik; ö¤renene bilgiyi edinmesi için çoklu seçeneklerin sunulmas›.
• Süreç; ö¤renene bilgiyi anlamland›rabilmesi için çoklu seçeneklerin sunul-

mas›.
• Ürün; ö¤renene ö¤rendiklerini ortaya koymada çoklu seçeneklerin sunul-

mas›. 
Bower’a (2000) göre tüm ö¤rencilere ö¤renme f›rsat› sa¤lamak ve ö¤retimde

yüksek standartlara ulaflmak ancak bireysellefltirilmifl ö¤retim olanaklar› sunmakla
mümkün olabilir. Bu ba¤lamda, heterojen yap›ya sahip ö¤renme ortamlar›nda ö¤re-
timi bireysel ihtiyaçlara cevap verir hale getirebilmek için, belirlenmifl standartlara
ulaflmada her ö¤rencinin kendi kapasitesinin s›n›rlar›n› zorlayabilece¤i bir program
yaklafl›m› ve ö¤renme ortam›n› yaratma bir gereklilik olarak görülmektedir.

Bireysellefltirilmifl ö¤retimde, ö¤renen ö¤renme yaflant›lar› sonucunda çal›fl›-
lan konu ile ilgili kendine göre anlamlar ç›karabilmeli, bilgiyi ön ö¤renmeleri do¤rul-
tusunda kendince yap›land›rabilmeli, ö¤renme süreci boyunca aktif olmal›, etkinlik-
ler yoluyla yaparak ve yaflayarak ö¤renmelidir (Bower, 2000). BÖP bu  koflullar›n ye-
rine gelmesi için gerekli düzenlemeleri içinde bar›nd›rmaktad›r. Ö¤renciler seçim ya-
parak kendi ö¤renmelerinin sorumlulu¤unu almakta,  yapt›klar› seçimler do¤rultu-
sunda çal›flmalar gerçeklefltirerek ve bireysel ö¤renme ürünleri ortaya koyarak bilgi-
yi kendilerince yap›land›rmakta, dolay›s›yla da etkin kat›l›m ilkesi yerine getirilmek-
tedir. Dahas›, konuyu  haz›rbulunuflluk düzeylerinin yan› s›ra ilgileri ve beklentileri
do¤rultusunda flekillendirme f›rsat› tan›nan ö¤renciler için, anlamland›rma üst dü-
zeyde gerçekleflmektedir. 

Ö¤rencilerin farkl› ilgi, beklenti ve gereksinimlerini karfl›layacak hedefler be-
lirleme ve ö¤rencilere hedefleri gerçeklefltirecek çok çeflitli etkinlikler sunma,  son ola-
rak da ö¤renme ürünlerini ortaya koymada ö¤rencileri yönlendirecek ölçütler gelifl-
tirme yolu ile bireysellefltirilmifl ö¤retimi sistemli bir hale getirmek gerekmektedir.
BÖP ise bunlar› gerçeklefltirmede ve ö¤retimi bireysel ihtiyaçlara cevap verebilir ha-
le getirmede sistemli bir hareket plan› ortaya koymaktad›r. 

BBaassaammaakkll›› ÖÖ¤¤rreettiimm  PPrrooggrraamm›› ((BBÖÖPP)) NNeeddiirr??

Bu program›n temelinde, ö¤rencilerin farkl›l›klar›n› dikkate alarak, ö¤renme
ortamlar›n›n düzenlenmesi gerekti¤i görüflü yatmaktad›r. Nunley (2000) taraf›ndan
gelifltirilen BÖP, ö¤renme biçimleri üzerine odaklanmakta, ö¤rencileri kendi ö¤ren-
melerinin sürücü koltu¤una oturtmaktad›r. 

BÖP etkinlikler yoluyla ö¤renme-ö¤retme sürecinin ön plana ç›kt›¤› bir prog-
ram yaklafl›m› ortaya koymaktad›r. Ancak ö¤renme-ö¤retme sürecinin vurgulanma-
s› hedeflerin göz ard› edilebilece¤i anlam›na gelmemelidir. Aksine, BÖP anlay›fl›na
göre hedef belirleme, hedef belirleme ö¤renenin ö¤renme sürecinin hangi aflamas›n-
da oldu¤unun saptanmas›n›, ö¤renenin s›n›rlar›n› zorlayabilmesi için f›rsatlar yarat›l-
mas›n›, ö¤renenin kapasitesi oran›nda ilgi ve gereksinimleri   do¤rultusunda maksi-
mum ö¤renmeye karfl›l›k gelen genel hedeflerin belirlenmesini gerektirir. BÖP, bu ge-
nel hedeflerin  etkinliklere dayal› olarak ve belli ö¤renme birimleri çerçevesinde çe-
flitlendirilmesini ve aflamal› bir hale getirilmesini gerektirir. BÖP’de hedefler A, B ve
C olarak tan›mlanan üç farkl› basama¤a dayand›r›l›r ve Bloom taksonomisinde öngö-
rüldü¤ü üzere biliflsel süreçler çerçevesinde hiyerarflik bir düzende yap›land›r›l›r.
Tan›mlanm›fl olan bu hedeflere,  oluflturulan etkinlikler yoluyla ayn› s›n›f içinde bu-
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lunan ancak ön ö¤renmeleri, ö¤renme düzeyleri, ilgileri, beklentileri, ö¤renme stille-
ri ve gereksinimleri farkl›l›k gösteren tüm ö¤rencilerin ulaflmas› için olanak yarat›l›r.  

BÖP, ünite kapsam›ndaki ö¤renmelerin üç basama¤a ayr›lmas›, basamaklara
göre etkinliklerinin belirlenmesi, seçilmesi  ve de¤erlendirme ad›mlar›ndan oluflur.

ÖÖ¤¤rreennmmeelleerriinn   ÜÜçç BBaassaammaa¤¤aa AAyyrr››llmmaass››:: Basamakl› ö¤retim program› A, B ve
C düzeylerinden oluflan üçgen flekilli ö¤renme modeline dayal›d›r.. 

A

B

C

En alt düzey olan ‘C’ basama¤›,  temel bilgi ve anlama becerilerini kapsar. Bu
düzey ö¤rencinin konuya iliflkin genel bir anlay›fl kazanmas›na f›rsat sa¤lar. S›n›ftaki
her ö¤renciden bu düzeyi baflarmas› beklenir. En fazla etkinlik seçene¤i sunulan dü-
zeydir. Etkinlikler, ünite kapsam›ndaki konular hakk›nda bilgi toplamay› sa¤layacak
flekilde tasarlan›r. Her bir etkinlik güçlük düzeyine ve gerektirdi¤i zamana dayal› ola-
rak belirli bir puan de¤erindedir. Ö¤rencilerden bütün etkinlikleri yapmalar› beklen-
mez. Ö¤renciler 65-70 puan karfl›l›¤› olarak seçtikleri etkinlikleri tamamlayarak bir
sonraki basama¤a geçebilirler.

‹kinci düzey ‘B’ basama¤› olarak adland›r›l›r. “B” basama¤› ö¤rencilerin ‘C’
basama¤›nda kazand›klar› bilgi ve becerileri uygulayabilmek  için tamamlayabilecek-
leri  etkinlikleri içerir.  ‘B’ basama¤› ‘C’ basama¤›ndan daha üst düzeyde düflünme
becerilerini gerektirir. Bu düzeyde ö¤renci edindi¤i temel bilgiye dayal› uygulamalar
yapar, keflfeder, hipotez kurar ya da problem çözer. Ö¤renenler ilgileri do¤rultusun-
da her biri 15 puan olan etkinliklerden birini seçer ve gerçeklefltirir. Bu düzey etkin-
likleri, ö¤rencileri ‘C’ basama¤›ndan yukar› tafl›yacak nitelikte olmal›d›r.  Bu amaçla
seçilecek etkinlikler ö¤renci ilgisini uyand›racak ve yeni ö¤renmelere yöneltecek fle-
kilde yap›land›r›lmal›d›r. Böylece ö¤rencinin ‘C’ basama¤›nda kalmas› önlenebilir.

En yüksek düzey ‘A’ basama¤›d›r. ‘A’ basama¤›nda ö¤rencilerden konuyu
sorgulamalar›, ayr›nt›l› flekilde analiz yapmalar› ve senteze ulaflmalar› beklenir. Bu
düzey, ö¤rencinin özgün bir ö¤renme ürünü ortaya koymas›n› gerektirir. Seçilen ko-
nuya göre ‘B’ basama¤›nda ö¤renilen bilginin yarat›c› biçimde ortaya konmas› esas-
t›r. Final basama¤› olarak da adland›r›lan en karmafl›k düzeydir ve çal›flma ünitesi ile
ilgili gerçek  güncel bir sorunun elefltirel biçimde analiz edilmesini gerektirir. “A” ba-
sama¤›nda bir ö¤renciden bir konuyu çözümlemesi, bulgular› araflt›rmas› ve orijinal
bir fikir oluflturmas› istenmektedir. Ö¤rencilere elefltirel çözümleme yapma sürecinin
ö¤retilmesi ‘A’ basama¤›n›n amaçlar› aras›ndad›r. Bu düzeyde  etkinliklerinin her bi-
ri 15 puand›r.  
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EEttkkiinnlliikklleerr vvee SSeeççiimmii:: S›n›f›n tamam› için tek bir etkinlik belirlemek yerine se-
çenekler sunulur. Ö¤rencilerin farkl› biçimlerde ö¤rendikleri ve farkl› ilgi alanlar›n›n
olabilece¤i gerçe¤inden hareketle aralar›ndan seçebilmeleri için etkinlikler listesi ha-
z›rlama, ö¤rencilerin farkl› ihtiyaçlar›na cevap verebilmek için gerekli görülmektedir.
Etkinlikler disiplinler aras› bir yaklafl›mla haz›rlan›r. Merkezdeki ana konu, tema ya
da kavram farkl› derslerde ifllenebilecek nitelikte yap›land›r›l›r.  Aralar›ndan seçme-
leri için oluflturulan etkinlikler uzunluk, tamamlanmas› için öngörülen zaman ve pu-
an de¤eri ba¤lam›nda çeflitlilik gösterir. Etkinlikler planlan›p haz›rlan›rken, sunu, bil-
gisayar programlar›, bir oyunun yap›land›r›lmas›, kitap özetleri, poster haz›rlama, fli-
ir-öykü yazma, video çekimleri, oyun hamuru kullan›m› gibi araç-gereç ya da teknik-
lerden yararlan›labilir. 

Ö¤renciler istedikleri etkinli¤i seçmekte özgürdürler. Ö¤rencilerden gereksi-
nimleri ve haz›rbulunuflluklar› ölçüsünde ö¤renmeleri beklenir. Ö¤renciler belirlenen
konu bafll›¤› ile ba¤lant›l› olmak kofluluyla, kendi ö¤renme görevlerini yap›land›rma-
da serbest b›rak›l›rlar. Ö¤rencilerin konuyla ba¤lant›l›  olarak bir baflka çal›flma yap-
mak istemeleri halinde bu teklifleri de¤erlendirilir. Ö¤rencilere ö¤renmeleriyle ilgili
yönlendirme ve rehberlik etmede çeflitlili¤in anahtar bir kavram oldu¤u unutulma-
mal›d›r. Ö¤rencilerden ünitenin hedeflerini gerçeklefltirmek amac›yla belirlenmifl et-
kinliklerden kendi ilgi ve kapasiteleri do¤rultusunda seçimler yaparak, bir geliflim
dosyas› oluflturmalar› istenir.

Ö¤renciler etkinlikleri seçip üzerinde çal›flmaya bafllamadan, her biriyle gö-
rüflme yapmak yoluyla seçimlerini etkileyen sebepleri aç›klamalar› için bir f›rsat ya-
ratmak BÖP’ün gereklerinden birisi olarak görülmektedir. Böylece ö¤retmen ö¤ren-
cilerin konuya ne derece hakim olduklar›n› anlama f›rsat› bulabilir. Ö¤renciler de dü-
flüncelerini aç›klama ve savunma sürecinde konu hakk›ndaki bilgilerini ve düflünce-
lerini netlefltirebilme f›rsat› yakalayabilirler.

SS››nn››ff››nn DDüüzzeennlleennmmeessii:: Ders s›ras›nda ö¤retmenin zaman›n›n büyük ço¤unlu-
¤u ö¤rencilere rehberlik etmekle geçer. Ö¤retmen ünite kapsam›nda yer alan kavram-
lara iliflkin k›sa bir sunu yapar ve ö¤rencilere etkinlik seçmek için zaman tan›r. S›n›-
f›n içinde her bir ö¤renciyi izleyerek, teflvik ederek, yönlendirerek, bitmifl etkinlikleri
notland›rarak zaman› kullan›r.  Ö¤retmen çal›flmalar› de¤erlendirirken herkes kendi
etkinli¤i üzerinde çal›flmaya devam eder.

BÖP’ün gere¤i olarak s›n›fta de¤iflik ö¤renme ortamlar› düzenlemek gerek-
mektedir. Bunu geçeklefltirmek için  farkl› araç gereçlerin s›n›f ortam›nda ifle koflul-
mas› gerekmektedir. Ö¤retmen merkezli s›n›flardan uzaklaflman›n önemli gereklerin-
den birisi de, farkl› kaynak ve araç-gereçlerin ö¤renmenin bir parças› haline getiril-
mesidir. Farkl› kaynaklar›n ö¤renme ortam›na sunulmas› ve dolay›s›yla ö¤rencilerin
kullanmak isteyecekleri kaynaklar› kendilerinin seçmesi önemlidir.  

DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee:: BÖP’ün en önemli aflamalar›ndan birisi de, ö¤rencilerin de-
¤erlendirilmesidir. De¤erlendirmede  esas olan, etkinliklerin tamamlanmas› de¤il,
ö¤renmenin gerçekleflmesidir. De¤erlendirme temelde geliflim dosyas›na (portfolio)
dayal› olarak yap›l›r. Süreci etkin k›lmada, sözlü savunmadan ve puanlama yönerge-
lerinden (rubrics) yararlan›l›r.

En genel haliyle geliflim dosyas›, ö¤rencinin ö¤renme sürecine iliflkin tutulan
bir kay›t olarak tan›mlanabilir. Ö¤renenin bireysel geliflim dosyas›nda yer alan ve ö¤-
renme ürünlerini yans›tan çal›flmalar›n› incelemek yoluyla ö¤renenin ö¤renme süre-
ci boyunca nas›l bir geliflme gösterdi¤i, neler düflünmüfl oldu¤u, neleri sorgulad›¤›,
nas›l analiz yapt›¤› ve nas›l bir senteze ulaflt›¤›, neler yaratt›¤› ne gibi duygusal ve
sosyal etkileflimler gerçeklefltirdi¤i konusunda bir yarg›ya var›labilir. Ö¤renene bi-
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reysel seçim olana¤› sunmas›, ö¤renme sürecinin de¤erlendirmeye dahil edilebilme-
si, hedeflere dayal› de¤erlendirme anlay›fl›n›n benimsenebilmesi, de¤erlendirmeyi
ö¤retimin bir parças› haline getirebilmesi ve ö¤rencilerin kendilerini de¤erlendirme-
de etkin rol alabilmeleri aç›s›ndan geliflim dosyas› BÖP için uygun bir de¤erlendirme
flekli olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Sözlü savunma etkinlik seçiminde ve etkinlik de¤erlendirme aflamalar›nda
kullan›lmaktad›r. Ö¤renci bir etkinli¤i tamamlad›¤›nda ne ö¤rendi¤ine iliflkin birkaç
soru sorulur. Ö¤renmenin ne derece gerçekleflti¤ini belirlemek amac›yla; Çal›flmala-
r›n› nas›l organize ettin? Sonuçta ne ö¤rendin? gibi sorular yöneltilebilir. Ö¤rencinin
konu hakk›ndaki bilgilerini tartmas›na olanak veren sözlü savunma,  ö¤rencinin ko-
nuya ne derece hakim oldu¤unu ortaya koymada bir araçt›r. Sözlü savunma s›ras›n-
da ö¤rencinin eksiklerini ya da ihtiyaçlar›n› saptamak ve çal›flmalar›n› bu do¤rultuda
yönlendirmek olanakl›d›r. 

Puanlama yönergeleri ise ö¤renci çal›flma dosyas› yoluyla de¤erlendirmenin
önemli bir boyutunu oluflturmaktad›r. Puanlama yönergeleri tan›mlanm›fl, belli bir
ö¤renme ürününün niteli¤i ve ö¤renci performans› hakk›nda bir yarg›ya var›labilme-
si için detayl› ölçütlerin ortaya kondu¤u bir belge olarak tan›mlanabilir.  Puanlama
yönergeleri, farkl› ö¤renme seçimlerini gerçeklefltirmifl ö¤renciler için ayn› hedeflere
dayal› paralel ölçütlerin gelifltirilmesine olanak tan›r. Böylece, ö¤rencilerin bireysel
farkl›l›klar› do¤rultusunda ortaya koymufl olduklar› ö¤renme ürünlerini de¤erlendir-
mede belli ölçüde bir standart sa¤lanm›fl olur. ‹yi haz›rlanm›fl puanlama yönergele-
riyle ö¤renciler süreç boyunca güçlü yönleri ve eksikleri konusunda geri bildirim el-
de ederler, bu da kendilerini gelifltirebilmeleri ve eksiklerinin tamamlayabilmeleri
için gereken f›rsat› yarat›r. 

Puanlama yönergeleri  bilgi üstü ö¤renmelerin gerçekleflip gerçekleflmedi¤ini
ortaya koymada etkili bir araçt›r. Ö¤rencileri araflt›rmalar yürütmeye, sorgulamaya
ve belli bir argüman› savunmaya yönelten puanlama yönergelerinin üst düzey zihin-
sel becerilerin geliflimini destekledi¤i yönünde araflt›rmalar da bulunmaktad›r (And-
rade, 2000). Sonuçta, puanlama yönergeleri, ö¤rencileri kendi ö¤renimlerinin sorum-
lulu¤unu almalar› konusunda güdüleyen ve dolay›s›yla da ö¤reneni merkeze alan
ö¤retim anlay›fl›n›n de¤erlendirme boyutu için uygun bir araç olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. 

AArraaflfltt››rrmmaann››nn AAmmaacc››

Bu çal›flmada, ‹lkö¤retim 6. s›n›f Fen Bilgisi dersi “Uzay› Keflfediyoruz” ünite-
sinde Basamakl› Ö¤retim Program› çerçevesinde düzenlenen ö¤renme-ö¤retme süre-
cine iliflkin yordamalarda bulunmak  üzere, BÖP’ün ö¤renme ürünlerine ve tutumla-
ra olan etkisini ve sürece iliflkin ö¤retmen-ö¤renci alg›lar›n› ortaya koymak amaçlan-
m›flt›r. Bu amac› gerçeklefltirmek için afla¤›daki sorulara cevap aranm›flt›r.

1) BÖP’ü temele alan ö¤renme-ö¤retme sürecinin uyguland›¤› deney grubu
ö¤rencileri ile geleneksel yöntemin kullan›ld›¤› kontrol grubu ö¤rencileri-
nin “temel bilgi” düzeyindeki ö¤renmeleri aras›nda anlaml› bir fark var m›-
d›r? 

2) Deney grubunda yer alan ö¤rencilerin BÖP’ü tamamlad›klar› düzeyleri ile
temel bilgi testi puan ortalamalar› aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

3) Deney grubunda yer alan ö¤renciler ile kontrol grubunda bulunan ö¤ren-
cilerin  son tutum puanlar› aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r? 

4) Deney gurubundaki ö¤rencilerin BÖP’ü tamamlad›klar› düzeyleri ile son
tutum puan ortalamalar› aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?
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5) Deney grubu ö¤rencileri ile ö¤retmenin puanlama yönergelerine verdi¤i
puanlar aras›nda anlaml› bir iliflki var m›d›r?

6) BÖP çerçevesinde düzenlenen ö¤renme-ö¤retme süreçlerine yönelik, ö¤ret-
men ve ö¤renci görüflleri nelerdir?
a) BÖP’ün farkl› bireysel gereksinimleri karfl›lamas›na iliflkin ö¤retmen ve

ö¤renci görüflleri nelerdir?
b) Ö¤rencilerin uygulama sonras›nda Fen Bilgisi dersine iliflkin görüflleri

nelerdir?
c) Ö¤retmen ve ö¤renci rollerindeki de¤iflime iliflkin ö¤retmen ve ö¤renci

görüflleri nelerdir? 
d) De¤erlendirme sürecine iliflkin ö¤retmen ve ö¤renci görüflleri nelerdir?
e) BÖP’ün olumlu ve olumsuz yanlar›na iliflkin ö¤retmen ve ö¤renci görüfl-

leri nelerdir?
7) BÖP çerçevesinde düzenlenen ö¤renme-ö¤retme sürecinde ö¤retmen-ö¤-

renci ve ö¤renci-ö¤renci etkileflimi nas›l gerçekleflmifltir?

YYöönntteemm

BÖP’ün ö¤renme ürünlerine ve tutumlara olan etkisinin bütünsel ve ayr›nt›l›
ortaya konulmas› amaçlanan ve deneysel özellik tafl›yan bu çal›flmada, alt problemle-
re ba¤l› olarak hem nitel hem de nicel araflt›rma yöntemleri kullan›lm›flt›r.   

Araflt›rman›n nicel alt problemlerini test etmek için son test kontrol gruplu de-
sen benimsenmifltir. Araflt›rman›n deseni flematik olarak afla¤›da verilmifltir.

Araflt›rman›n nitel alt problemlerine yönelik olarak, program›n kendisi bir du-
rum olarak al›nm›fl ve nitel araflt›rma yöntemlerinden durum çal›flmas› yöntemi be-
nimsenmifltir.  Ürün ve ürünün meydana geldi¤i süreci de ortaya koymay›  amaçla-
yan bu çal›flma, süreçte gerçeklefltirilen ifllemlerin ayr›nt›l› betimlenmesi, ö¤retmen
ve ö¤rencileri gözleyerek ve onlarla yap›lan görüflmeler yoluyla gerçeklefltirilmifltir.
Buradaki temel amaç, program›n nas›l iflledi¤ine iliflkin kat›l›mc›lar›n ve ö¤retmenin
alg›lar›n› saptamak, bu sonuçlardan yola ç›karak sürecin etkilili¤ine iliflkin de¤erlen-
dirme yapabilmektir. Görüflme yap›lacak ö¤rencilerin seçiminde amaçl› örneklem
tekniklerinden maksimum çeflitlilik örneklemesi (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2000, 70) be-
nimsenmifltir 

DDeenneell ‹‹flfllleemm BBaassaammaakkllaarr››

Bu çal›flmada;

1. Hedefler, biliflsel süreçler çerçevesinde hiyerarflik bir düzende yap›land›r›l-
m›fl ve Bloom taksonomisi ve ‹lkö¤retim Okulu Fen Bilgisi Dersi Ö¤retim Program›
temele al›narak,  temel bilgi (C), problem çözme (B) ve bilimsel yöntem sürecine dö-
nük beceriler (A) olmak üzere üç düzeyde belirlenmifltir (Ek 1). 

2. Etkinlikler, belirlenen hedefler ve bireysel farkl›l›klar temele al›narak uz-
man görüflleri çerçevesinde oluflturulmufltur (Ek 2). 
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3. Puanlama yönergeleri haz›rlanm›flt›r (Ek 3). 

4. Deney ve kontrol gruplar›n›n belirlenmesi  sürecinde Fen Bilgisi ve Türkçe
dersleri I. dönem karne notlar› ve ön tutum puanlar› kullan›lm›flt›r. Aralar›nda ista-
tistiksel olarak anlaml› bir fark olmayan denk iki gruptan biri deney, di¤eri de kont-
rol grubu olmak üzere seçkisiz olarak atanm›flt›r. Deney ve kontrol gruplar›n›n I. dö-
nem karne notlar› ve ön tutum puan ortalamalar› aras›nda anlaml› bir fark olup ol-
mad›¤› ba¤›ms›z gruplar için t-testi ile yoklanm›fl,  Deney grubunun ön tutum ölçe-
¤inden ald›klar› puanlar›n ortalamas› 73.36,  kontrol grubunun ise 69.69’dur. Elde
edilen “t” de¤eri  0.01 düzeyinde anlaml› bulunmad›¤›ndan, deney ve kontrol grubu-
nun ön tutum puanlar› aç›s›ndan birbirine denk oldu¤u söylenebilir. 

Deney ve kontrol grubundaki ö¤rencilerin I. dönem Fen Bilgisi ve Türkçe
dersleri not ortalamalar› aras›ndaki fark›n anlaml›l›¤›n› test etmek için elde edilen ve-
riler deney ve kontrol gruplar›n›n Fen Bilgisi (t=0,367) ve Türkçe dersine (t=0,192) ilifl-
kin karne not ortalamalar›n›n 0.01 düzeyinde anlaml› olmad›¤›n› göstermektedir. Bu
bulgudan hareketle, deney ve kontrol gruplar›n›n Fen Bilgisi ve Türkçe karne notlar›
aç›s›ndan birbirine denk oldu¤u söylenebilir. Karne notlar› ve ön tutum puan ortala-
malar› aç›s›ndan denk olan gruplarda süreci ayn› ö¤retmen yürütmüfltür. 

5. Araflt›rma öncesinde ö¤retmen e¤itimi yap›lm›fl ve uygulanacak program
ö¤rencilere tan›t›lm›flt›r.  Ö¤renme-ö¤retme süreci öncesinde ö¤rencilere, etkinlik lis-
tesi verilmifl ve seçecekleri etkinliklere yönelik puanlama yönergeleri konusunda ö¤-
renciler bilgilendirilmifltir. 

6. Deney grubunda, BÖP çerçevesinde düzenlenen ö¤renme-ö¤retme süreci
uygulan›rken, kontrol grubunda geleneksel ö¤retim süreci  devam etmifltir. 

7. Uygulama bitiminde deney ve kontrol gruplar›na  baflar› testi ve tutum öl-
çe¤i uygulanm›flt›r.

VVeerriilleerriinn TTooppllaannmmaass››

“Uzay› Keflfediyoruz” ünitesi sonunda uygulanmak üzere bilgi düzeyindeki
ö¤renmeleri test etmeye yönelik belirtke tablosu çerçevesinde baflar› testi gelifltiril-
mifltir (KR-20=0.68). Deney grubunda, bilgi üstü ö¤renmelerinin saptanmas› amac›y-
la, araflt›rma sürecinde yap›lan etkinliklerin topland›¤› geliflim dosyalar› haz›rlanm›fl-
t›r. Etkinliklerin de¤erlendirilmesinde uzman görüflleri çerçevesinde yap›land›r›lan
puanlama yönergeleri kullan›lm›flt›r.

Ö¤rencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlar›n› belirlemek amac›yla
O¤uz’un (2002) gelifltirdi¤i Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçe¤i kullan›lm›flt›r (Cronbach
Alfa=0.85). Ölçek her iki gruba da uygulama öncesi ve uygulama sonras›nda olmak
üzere iki kez verilmifltir. 

Deney grubu ö¤rencileri ve ö¤retmeninin BÖP çerçevesinde düzenlenen ö¤-
renme-ö¤retme sürecine iliflkin düflünceleri ve alg›lar›n›n belirlenmesi amac›yla
branfl ö¤retmeni ve maksimum çeflitlilik örneklemesi ile her basamaktan 2 ö¤renci ol-
mak üzere toplam 6 ö¤renciyle görüflme yap›lm›flt›r. BÖP çerçevesinde düzenlenen
ö¤renme-ö¤retme sürecinin s›n›f içindeki uygulamas› s›ras›nda ise gözlem tekni¤i
kullan›lm›flt›r.    

VVeerriilleerriinn ÇÇöözzüümmlleennmmeessii

Deney ve kontrol gruplar›n›n son test puanlar›n›n ortalama ve standart sap-
malar› hesaplanm›fl ve gruplar›n baflar› testi puan ortalamalar› aras›ndaki fark›n an-
laml›l›¤›n› test etmek için ba¤›ms›z gruplarda  t-testi kullan›lm›flt›r. Her iki grubun
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son tutum puan ortalamalar› aras›ndaki fark›n anlaml›l›¤› ba¤›ms›z gruplarda t-testi
ile s›nanm›flt›r. Ö¤rencilerin BÖP’ü tamamlad›klar› düzeyin, temel bilgi testi puan or-
talamalar›na ve son tutum puan ortalamalar›na olan etkisinin anlaml› olup olmad›¤›,
ö¤renci say›s› 30’dan az oldu¤u için, Kruskal-Wallis tekni¤i ile test edilmifltir. Deney
grubunda yer alan ö¤renciler ile ö¤retmenin puanlama yönergelerine verdikleri pu-
anlar aras›ndaki iliflki korelasyon tekni¤i ile saptanm›flt›r. 

Araflt›rman›n nitel boyutuna iliflkin görüflme, sözlü savunma ve gözlem yo-
luyla elde edilen veriler “içerik analizi” yöntemiyle analiz edilmifltir. ‹çerik analizin-
de temelde yap›lan ifllem, verileri daha derinlemesine incelemek amac›yla, verileri te-
malar çerçevesinde bir araya getirmek ve okuyucunun anlayabilece¤i biçimde orga-
nize etmektir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2000, 162)  

BBuullgguullaarr vvee YYoorruumm

Bu bölümde araflt›rman›n alt problemlerine iliflkin bulgular nicel ve nitel veri
çözümleme yöntemleriyle analiz edilmifl ve yorumlanm›flt›r.

AA)) NNiicceell VVeerriilleerree ‹‹lliiflflkkiinn BBuullgguullaarr vvee YYoorruumm

BÖP’ü temele alan ö¤renme-ö¤retme sürecinin uyguland›¤› deney grubuyla,
geleneksel yöntemin kullan›ld›¤› kontrol grubu aras›nda “temel bilgi” düzeyindeki
ö¤renmeler aras›ndaki fark›n anlaml›l›¤›na iliflkin veriler Tablo 1’de sunulmufltur.

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplar›n›n Temel Bilgi Düzeyi t-Testi Sonuçlar›

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi, deney ve kontrol gruplar›n›n temel bilgi düzeyi
testi puan ortalamalar› aras›nda anlaml› bir fark olup olmad›¤› t-testi ile yoklanm›fl,
gözlenen “t” de¤eri 0.01 düzeyinde anlaml› bulunmam›flt›r. Buna göre, deney gru-
bunda uygulanan BÖP yaklafl›m› ile kontrol grubunda uygulanan geleneksel ö¤reti-
min temel bilgi düzeyindeki ö¤renmelerde ayn› etkiye sahip oldu¤u söylenebilir. Ö¤-
renmelerin bilgi düzeyinde olmas›, fark›n olmamas›n›n en temel nedeni olarak göste-
rilebilir.  

Ö¤rencilerin BÖP’ü tamamlad›klar› düzeyin temel bilgi testi puan ortalamala-
r›na olan etkisinin anlaml› olup olmad›¤›na iliflkin veriler Tablo 2’de sunulmufltur.

Tablo 2. Ö¤rencilerin Basamakl› Ö¤retim Program›ndaki Düzeyleri ‹le 
Temel Bilgi Testi Puan Ortalamalar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›

Ö¤rencilerin BÖP’ü tamamlad›klar› düzeylerin temel bilgi düzeyi testinden
ald›klar› puan ortalamalar›na olan etkisi Kruskal-Wallis testi ile hesaplanm›fl, Tablo
2’de görülen “X2” de¤eri 0.01 düzeyinde anlaml› bulunmam›flt›r. Bulgulardan hare-
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Grup n X SS t

Deney 33 47,64 11,54

Kontrol 34 50,00 11,49 0,829

Düzeyler N Ortalama X2

A 15 19,77

B 7 11,43 5,221

C 11 13,28

                               



ketle, ö¤rencilerin BÖP’ü tamamlad›klar› düzeyin, temel bilgi düzeyine iliflkin ö¤ren-
melerden etkilenmedi¤i söylenebilir. Bütün ö¤rencilerin temel bilgi düzeyindeki ö¤-
renmeleri gerçeklefltirmifl olmas›, fark›n olmamas›n›n en önemli nedeni olarak göste-
rilebilir.  

BÖP’ü temele alan ö¤renme-ö¤retme sürecinin uyguland›¤› deney grubuyla,
geleneksel yöntemin kullan›ld›¤› kontrol grubunun son tutum puanlar› aras›ndaki
anlaml›l›¤a iliflkin bulgular Tablo 3’te verilmifltir. 

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplar›n›n Son Tutum Puanlar›na ‹liflkin  
t-Testi Sonuçlar›

Gruplar›n son tutum puan ortalamalar› aras›nda anlaml› bir fark›n olup olma-
d›¤› t-testi ile yoklanm›flt›r. Tablo 3’te hesaplanan  “t” de¤eri 0.01 düzeyinde anlaml›
bulunmam›flt›r. Her iki grubun son tutum puanlar› ortalamalar› aras›nda anlaml› bir
fark›n bulunmad›¤›ndan hareketle, BÖP yaklafl›m›na göre düzenlenen ö¤renme-ö¤-
retme sürecinin ve geleneksel ö¤retim sürecinin ö¤rencilerin tutumlar›nda benzer et-
kiye sahip oldu¤u  söylenebilir.  Her iki gruptaki ö¤rencilerin de ön tutum puanlar›-
n›n yüksek oluflu, son tutum puanlar› aras›nda farkl›l›¤›n olmamas›n›n nedeni olarak
gösterilebilir. Ö¤renci görüflmelerinden elde edilen veriler de bu yorumu destekle-
mektedir. 

Deney grubundaki ö¤rencilerin BÖP’ü tamamlad›klar› düzeyin son tutum pu-
an ortalamalar›na olan etkisinin anlaml›l›¤›na iliflkin veriler Tablo 4’de görsellefltiril-
mifltir.

Tablo 4. Ö¤rencilerin Basamakl› Ö¤retim Program›ndaki Düzeyleri ‹le 
Son Tutum Puan Ortalamalar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›

Ö¤rencilerin basamakl› ö¤retim program›n› tamamlad›klar› düzeyin son tu-
tum puan ortalamalar›na olan etkisi Kruskal-Wallis testi ile s›nanm›fl, gözlenen “X2”
de¤eri 0.01  düzeyinde anlaml› bulunmam›flt›r. Tablo 4’ten elde edilen verilerden ha-
reketle, ö¤rencilerin basamakl› ö¤retim program›n› tamamlad›klar› düzeyin Fen Bil-
gisi Dersine iliflkin tutumlar›n› etkilemedi¤i söylenebilir. Üç düzeydeki ö¤rencilerin
de ön tutum puanlar›n›n yüksek oluflu, son tutum puanlar› aras›nda farkl›l›¤›n orta-
ya ç›kmas›n› engellemifl olabilir. . 

Deney grubundaki ö¤renciler ile ö¤retmenin puanlama yönergelerine verdik-
leri puanlar aras›ndaki iliflki kolerasyon tekni¤i ile test edilmifltir. Uygulama grubun-
da yer alan ö¤rencilerin ve ö¤retmenin puanlama yönergelerine verdikleri puanlar
aras›nda 0.87 kolerasyon bulunmufltur. Bu de¤er, 0.01 düzeyinde anlaml› oldu¤un-
dan, ö¤renciler ile ö¤retmenin puanlama yönergelerine verdikleri puanlar›n tutarl›
oldu¤u söylenebilir. 
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Grup n X SS t

Deney 33 74,66 12,59 1,736

Kontrol 34 69,12 12,52

Düzeyler N Ortalama X2

A 15 15,36

B 7 20,00 2,393

C 11 13,00

                      



BB)) NNiitteell VVeerriilleerree ‹‹lliiflflkkiinn BBuullgguu vvee YYoorruummllaarr
II)) BBÖÖPP ççeerrççeevveessiinnddee ddüüzzeennlleenneenn öö¤¤rreennmmee--öö¤¤rreettmmee ssüürreeççlleerriinnee yyöönneelliikk,, öö¤¤rreett--

mmeenn vvee öö¤¤rreennccii ggöörrüüflfllleerrii iillee iillggiillii bbuullgguu vvee yyoorruummllaarr
aa)) BBÖÖPP’’üünn ffaarrkkll›› bbiirreeyysseell ggeerreekkssiinniimmlleerrii kkaarrflfl››llaammaass››nnaa iilliiflflkkiinn öö¤¤rreettmmeenn vvee öö¤¤--

rreennccii ggöörrüüflfllleerrii:: Araflt›rmaya kat›lanlar›n BÖP’ün farkl› bireysel gereksinimleri karfl›-
lamas›na iliflkin görüflleri incelendi¤inde; haz›rlanan etkinliklerin çeflitlilik gösterdi¤i
dolay›s›yla da farkl› ö¤renme h›zlar›na ve farkl› çal›flma flekline sahip olan ö¤rencile-
re uygun oldu¤u ö¤retmen ve ö¤renci görüfllerine dayal› olarak ortaya konmufltur.
Bu konuda  ö¤retmen görüfllerini, “...Ö¤renciler kendi anlama ve kavrama yetenekle-
rine göre etkinlikleri seçtiler. Bu durum da ö¤rencilerin istedi¤i etkinlikleri seçmesi-
ne böylece de isteyenin istedi¤i flekilde ö¤renmesine f›rsat verdi.” fleklinde ifade eder-
ken, A seviyesindeki Do¤uhan görüfllerini “....Herkesinkine uygun bir fleyler vard›
yani. Mesela iflte arkadafllar›m›z için mesela daha düflük seviyede arkadafllar›m›z için
iflte daha kolay etkinlikler vard›. Zor etkinlikler vard›.” biçiminde aç›klayarak ö¤ret-
menine kat›lm›flt›r. 

Ö¤renme ortam›n›n ö¤rencilerin farkl› bireysel gereksinimlerine göre düzen-
lenmesi sonucunda; ö¤renciler derse ilgilerinin artt›¤›n›, ö¤renme sürecini zevkli bul-
duklar›n› ve kendilerini ortaya koyabildiklerini ifade etmifllerdir. Ayr›ca ö¤renci ve
ö¤retmenin ifadeleri ö¤rencilerin bilifl ötesi düflünme becerilerini kulland›klar› ve ge-
lifltirdiklerini ortaya koymaktad›r. Konuya iliflkin B seviyesindeki Yi¤it, “...Kendime
uygun ve yapabilece¤im etkinlikleri seçtim. Bunu yapabilirim dedim ve onlar› seç-
tim...” ifadesiyle görüfllerini aç›klam›flt›r.  

Ö¤rencilerin etkinlikleri “neden seçtikleri” ve “nas›l” yapt›klar›na iliflkin söz-
lü savunmalardan elde edilen veriler incelendi¤inde, etkinlikleri seçerken ö¤rencile-
rin düzeye uygunluk, araflt›rma iste¤i, ilgi duyma, merak etme, kolay bulma, yapabi-
lece¤ine inanma ve bilgilerini kullanma gibi farkl› nedenlerin öne ç›kt›¤› görülmekte-
dir. Etkinlikleri yaparken de internet, kitap, gazete, ansiklopedi ve kütüphaneden ya-
rarlanma ve bu süreçte el becerilerini kullanma gibi çeflitli yollar tercih ettikleri görül-
mektedir. Bu konuda P›nar görüfllerini flöyle aç›klam›flt›r. “‹lkokulda bu tür bir etkin-
lik yapt›k. Bulmaca haz›rlamada iyiyimdir. Bulmaca çözmeyi severim. Severek yapa-
ca¤›m, çok zorlanmayaca¤›m. Test haz›rlayanlar ve test haz›rlama hofluma gider.
Araflt›rmay› seviyorum. Normalde merak etti¤im bir konu, benim için yararl› olacak.
Posterlere karfl› büyük bir ilgim var. Dersle ilgili bir poster bile olsa zevkli olabilece-
¤ini düflünüyorum.” 

Kat›l›mc›lar›n sözlü savunmalar› ve süreç sonunda yap›lan görüflmede ortaya
koyduklar› düflüncelerden yola ç›karak, BÖP’ün ö¤rencilerin farkl› bireysel gereksi-
nimlerini karfl›lamada etkili oldu¤u, bilifl ötesi becerilerini kullanma f›rsat› verdi¤i, il-
gi ve gereksinimleri do¤rultusunda etkinlikleri seçerek farkl›  ö¤renme h›z›na sahip
ö¤rencilerin derse kat›l›m›n› sa¤lad›¤› söylenebilir.  

bb)) ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn UUyygguullaammaa SSoonnrraass››nnddaa FFeenn BBiillggiissii DDeerrssiinnee iilliiflflkkiinn ggöörrüüflfllleerrii::
Araflt›rmaya kat›lanlar›n uygulama sonras›nda Fen Bilgisi dersine iliflkin görüflleri in-
celendi¤inde, baz› ö¤renciler derse yönelik ilgi ve motivasyonlar›n›n artt›¤›n›, dersi
daha fazla sevdiklerini ifade ederken, baz› ö¤renciler ise derse yönelik olumlu tutum-
lar›nda bir de¤iflme olmad›¤›n› belirtmifllerdir. Ö¤rencilerin uygulama sonras›nda
Fen Bilgisi dersine yönelik görüfllerini ö¤retmen flu ifadelerle aktarm›flt›r. “Daha çok
sevdiler.  Yani  kendilerinin bu iflin içinde bizzat olmas› onlar› heveslendirdi. Hocam
baflka ünitelerde de bunu yapal›m diyorlar. K›saca heveslendiler ve sevdiler.” A se-
viyesindeki Do¤uhan bu konudaki görüfllerini  “...Ben fen bilgisini her zaman sever-
dim zaten. Hala da seviyorum.”   fleklinde ifade etmifltir. Ö¤rencilerin derse yönelik
düflünceleri ile tutum ölçe¤inden elde edilen nicel veriler birbirini destekler nitelikte-
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dir. Bulgulardan hareketle ö¤rencilerin uygulama öncesinde Fen Bilgisi dersine yöne-
lik olumlu tutumlar›n› uygulama sonras›nda da sürdürdükleri söylenebilir.   

cc)) ÖÖ¤¤rreettmmeenn vvee öö¤¤rreennccii rroolllleerriinnddeekkii ddee¤¤iiflfliimmee iilliiflflkkiinn öö¤¤rreettmmeenn vvee öö¤¤rreennccii ggöö--
rrüüflfllleerrii:: Görüflme verilerinden; geleneksel s›n›f ortamlar›nda ö¤retmenin  düz anlat›m
ve soru-cevap tekniklerini benimsedi¤i, genelde de¤erlendirici ve kontrol edici rol
üstlendi¤i; ö¤rencilerin ise genelde dinleyici olarak derse kat›ld›klar› anlafl›lmaktad›r.
Bu konuya iliflkin ö¤retmen görüflünü “...Ö¤renciler gözlemci oluyorlard›. Genelde
konular› ben anlat›yordum...” cümlesiyle ifade ederken, A seviyesindeki  Do¤uhan
görüfllerini “...Daha önceki ünitelerde ilk baflta ö¤retmen dersi anlat›r biz dinlerdik
bazen tart›fl›rd›k...” fleklinde belirtmifltir. 

BÖP’n›n uyguland›¤› süreçte ö¤retmen de¤iflen rolünü “...Bu ünitedeki rolü
daha çok benimsedim. Hep yükü üzerinize al›p  lokomotif görevinde olmaktansa, Ba-
samakl› Ö¤retim Program›nda oldu¤u gibi ö¤rencileri yönlendiren, onlara rehber ol-
mak çok daha güzel zaten istedi¤imiz de ö¤rencinin kendisinin faal olmas› ö¤retme-
nin yönlendirici olmas›...”. ifadesiyle aç›klam›flt›r. De¤iflen ö¤renci rollerine iliflkin
olarak da B düzeyindeki Yi¤it, “...Bu iflleme flekli daha çok araflt›rma gerektiriyor. Bu
ünitede konuyu ifllemekten çok daha fazla etkinlik yapt›k. Di¤er derslerde daha çok
dinlerken burada  etkinlik yapt›k...” fleklinde görüfllerini paylaflm›flt›r.

Uygulama sürecinde ö¤rencilerin inceleme, araflt›rma ve gözlem yaparak ö¤-
renme sürecine ve de¤erlendirmeye etkin olarak kat›ld›klar›, ö¤renci merkezli bir s›-
n›f ortam›n›n olufltu¤u görülmektedir. 

dd)) DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee ssüürreecciinnee iilliiflflkkiinn öö¤¤rreennccii vvee öö¤¤rreettmmeenn ggöörrüüflfllleerrii:: Ö¤retmen ve
ö¤renciler, bu uygulama için gelifltirilen puanlama yönergelerini çal›flmalar›n› yön-
lendirmede kulland›klar›n› belirtmifllerdir. Bu konuda ö¤renciler görüfllerini flu flekil-
de aç›klamaktad›rlar: 

“... Ama etkinli¤i yaparken nas›l yapaca¤›m› anlamak için ve tam puan alabil-
mek için onlara bakm›flt›m. Do¤ru yapm›fl m›y›m diye bak›nca posteri yanl›fl yapt›¤›-
m› gördüm sonra posteri de¤ifltirdim...”(Gözde, C düzeyi)

“...Etkinlikleri yaparken yararland›m. Etkinli¤i puanlar› göz önüne alarak
yapt›m. Etkinlikleri yaparken bana yol gösterdi, aç›klay›c› oldu. Yapt›klar›m›n puan›-
n› görmemi sa¤lad›...” (Yi¤it, B düzeyi)

Ö¤retmen ise bu konuya iliflkin düflüncelerini, “...Yani kendini de¤erlendirebil-
me, elefltirebilme, öz elefltiri yapabilme düflüncesini de gelifltirdi. Bunun için ben ö¤-
rencilerin de¤erlendirmeye kat›lmas›n› olumlu buluyorum...” fleklinde ifade etmifltir. 

Kat›l›mc›lar›n görüfllerinden hareketle puanlama yönergelerinin kullan›lmas›-
n›n ö¤rencilerin kendilerini de¤erlendirmesine, öz elefltiri yapmalar›na, sonuç olarak
da bilifl ötesi düflünme becerilerinin geliflimine katk› sa¤lad›¤› söylenebilir. 

ee)) BBÖÖPP’’üünn oolluummlluu vvee oolluummssuuzz yyaannllaarr››nnaa iilliiflflkkiinn öö¤¤rreettmmeenn vvee öö¤¤rreennccii ggöörrüüflflllee--
rrii:: BÖP’ün olumlu yanlar›na iliflkin olarak ö¤retmen ve ö¤rencilerin görüflleri afla¤›-
da s›ralanm›flt›r;

“Olumlu  yönü çok fazla. Ö¤rencide de¤iflikli¤i görebiliyorsunuz. Ö¤renci
kendini elefltirebiliyor, de¤erlendirebiliyor. Özgüveni art›yor. Yeteneklerini kullana-
biliyorlar. Fen bilgisi konular›n›n araflt›r›labilirli¤ini daha iyi kavr›yorlar. Dersi daha
fazla seviyorlar. Benim hiç tahmin etmedi¤im baz› ö¤rencilerin ilgiyle ve hevesle ça-
l›flt›klar›n› gözlemledim. Kendi istedikleri fleyleri ö¤renme f›rsat› bulan ö¤rencilerin
ö¤renmeleri daha kal›c› oldu.” (Ö¤retmen) 

“Etkinlikleri yaparken daha istekli oldum. Daha iyi ö¤rendim. ‹stekli oldu-
¤um için daha iyi anlad›m. Normal bir olsayd› hat›rlayamazd›m, ama güneflin oluflu-
mu ilgimi çekti¤i için onunla ilgili etkinlik seçtim ve flu anda güneflin olumuna iliflkin
teoriler akl›mda.” (Yi¤it, B Düzeyi)
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Araflt›rmaya kat›lan ö¤retmen ve ö¤rencilerin görüfllerinden hareketle,
BÖP’ün olumlu yanlar› olarak; etkinlik zenginli¤i sunmas›, ö¤rencileri araflt›rma yap-
maya ve farkl› kaynaklar› kullanmaya yönlendirmesi, ö¤rencilerin ö¤renme biçimle-
rine ve h›zlar›na uygun ö¤renmesine olanak tan›mas› s›ralanabilir. Ayr›ca ö¤rencile-
rin kendi ö¤renmelerinin sorumlulu¤unu yüklenmeleri bir baflka olumlu taraf olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Ne ö¤renece¤ini, nas›l ö¤renece¤ini ve ne kadar ö¤rendi¤ini elefl-
tirel bir gözle sorgulayan bireylerin yetifltirilmesine ortam haz›rlamas› bu yaklafl›m›n
olumlu taraflar› olarak ö¤retmen ve ö¤renciler taraf›ndan ifade edilmifltir.

BÖP’ün ö¤rencilerin ö¤renme sürecine etkin  kat›l›m›n› sa¤lad›¤›, ilgi duyduk-
lar› konuyu tercih ettikleri biçimde çal›flmalar›na f›rsat sundu¤u, sonuç olarak da der-
se kat›l›m›n artt›¤› görüflme verilerinden elde edilen bulgular aras›ndad›r.

BÖP’ün olumsuz yanlar›na iliflkin ö¤retmen ve ö¤rencilerin görüflleri incelen-
di¤inde, genel olarak s›n›f içindeki gürültünün ön plana ç›kt›¤› görülmektedir. Bu ko-
nuda ö¤retmen, “...Kalabal›k s›n›flarda biraz gürültü oluyor. Ama daha az mevcudun
oldu¤u s›n›flarda uygulan›rsa bu s›k›nt› da ortadan kalkar...” fleklinde görüflünü ifa-
de ederken, B düzeyindeki Taha ise “...Zaman zaman arkadafllar›m›n gürültüsü beni
rahats›z ediyordu...” ifadesiyle ö¤retmenine kat›lm›flt›r. Elde edilen görüflme ve göz-
lem verilerinin bu noktada birbirini destekledi¤i görülmektedir. S›n›f içindeki etkile-
flimin yol açt›¤› hareketlilik beklenen bir durumdur ancak, zaman zaman süreci
olumsuz etkileyen gürültü, yaklafl›m›n ilk kez uygulanmas›ndan ve s›n›f mevcudu-
nun fazla olmas›ndan kaynaklanabilir.  

Kat›l›mc›lar›n uygulamaya iliflkin önerileri incelendi¤inde, ö¤retmen; uygula-
ma için daha fazla zaman ayr›lmas›, uygulaman›n daha az mevcutlu s›n›flarda yap›l-
mas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›n› önermektedir. Ö¤rencilerin uygulamaya iliflkin önerileri
incelendi¤inde ise, BÖP’ü tamamlama düzeylerine göre önerilerinin farkl›laflt›¤› gö-
rülmektedir. Örne¤in, A düzeyindeki ö¤renciler  uygulaman›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›
ve etkinliklerin zorlaflt›r›lmas›n› önerirken, B düzeyindeki ö¤renciler ise,  etkinlikle-
rin kolaylaflt›r›lmas›n› ve ö¤retmenin süreçte daha çok rol almas› gerekti¤ini belirt-
mifllerdir. Uygulaman›n etkilili¤inin artt›r›lmas›na yönelik ö¤retmen ve ö¤renci gö-
rüfllerine iliflkin örnekler afla¤›da sunulmufltur:

“Uygulama sürecinde bir olumsuzluk görmedi¤im için, flöyle yapsayd›k daha
etkili olurdu diyebilece¤im bir fley yok. Ama mevcudu daha az olan s›n›flarda yap-
mak mümkün olsa daha nitelikli bir süreç olabilir. Belki uygulama için daha genifl bir
zaman olsa idi daha farkl› olabilirdi. Bu tür uygulamalarda zaman probleminin olma-
mas› gerekli. Bunlar gerçeklefltirildi¤inde di¤er üniteler de bu flekilde ifllenebilir.”
(Ö¤retmen)

“Önerilerim flöyle. C düzeyindeki etkinlikler daha zor olmal›. Bence di¤er üni-
telerde de böyle etkinlikler yapsak daha güzel olur. Daha çok fley ö¤reniriz hem de
s›k›lmay›z ” (Do¤uhan, A Düzeyi)

“Yani her fley çok güzeldi. Ama baz› etkinlikler kolaylaflt›r›labilir. Ö¤retmenin
biraz daha ders anlatmas›n› önerirdim. Ders kitab›n›n daha çok kullan›lmas›n› öne-
rirdim.”  (Yi¤it, B Düzeyi)

IIII)) BBÖÖPP ççeerrççeevveessiinnddee ddüüzzeennlleenneenn öö¤¤rreennmmee--öö¤¤rreettmmee ssüürreecciinnddee öö¤¤rreettmmeenn--öö¤¤--
rreennccii vvee öö¤¤rreennccii--öö¤¤rreennccii eettkkiilleeflfliimmiinnee iilliiflflkkiinn bbuullgguu vvee yyoorruummllaarr

SS››nn››ff OOrrttaamm››:: Uygulaman›n yap›ld›¤› s›n›f genel anlamda klasik bir oturma
düzenine sahipti. 33 kifliden oluflan s›n›f araç gereç ve materyal aç›s›ndan s›n›rl› idi.
Ayr›ca s›n›f mevcudu düflünüldü¤ünde hareket alan› s›n›rl› idi. 

Basamakl› Ö¤retim Program›n›n uygulanabilirli¤i için fiziksel ortam›n özellik-
leri göz önüne al›nd›¤›nda (etkinlik köfleleri, çeflitli kaynaklar›n bulundu¤u bir dolap,
genifl bir alan, daha az ö¤renci...) ve  uygulaman›n yap›ld›¤› ortam karfl›laflt›r›ld›¤›n-
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da var olan fiziksel ortam›n elveriflsiz oldu¤u ve zaman zaman bu  uygulamay› olum-
suz yönde etkiledi¤i söylenebilir. 

Uygulama süresince s›n›f ortam›n›n afl›r› hareketli, ö¤retmen ve ö¤rencilerin
sürekli konufltu¤u dolay›s›yla da bazen bir u¤ultunun olufltu¤u gözlenmifltir. 

S›n›f›n böyle bir görüntüye sahip olmas›n›n nedenleri olarak, BÖP’ün ö¤ret-
menin ö¤rencilerle bireysel etkileflimini gerektirmesi, s›n›f içinde yap›lan etkinliklere
dayal› olmas›, de¤erlendirmelerin sözel flekilde yap›lmas› s›ralanabilir. 

ÖÖ¤¤rreettmmeenn DDaavvrraann››flflllaarr››:: Ö¤retmen ünitenin bafl›nda konuya genel girifl yapar-
ken düz anlat›m ve soru cevap tekniklerini kulland›. Daha sonraki süreçte zaman›n›
ö¤rencilerin sözlü savunmalar›n› dinleyerek, etkinlik seçmeleri ve kaynak bulmalar›
konusunda rehberlik ederek geçirdi. Bu süreçte s›n›f düzenini sa¤lamak için  zaman
zaman da ö¤rencileri uyard›.

Bu uygulama süresince ö¤retmen davran›fllar› ve sorumluluklar› göz önüne
al›nd›¤›nda,  ö¤retmen merkezli s›n›f ortam›ndan çok ö¤renci merkezli, ö¤retmenin
rehber oldu¤u bir ö¤renme ortam›n›n gerçekleflti¤i söylenebilir. 

ÖÖ¤¤rreennccii DDaavvrraann››flflllaarr››:: Uygulama süresince ö¤rencilerin bireysel çal›flma yap-
ma, arkadafllar›yla fikir  ve kaynak al›flveriflinde bulunma, çal›flmalar ve tamamlanan
etkinliklerle ilgili konuflma ve zaman zamanda birbirleriyle rekabet içinde olma gibi
davran›fllar sergiledikleri gözlenmifltir.  Ö¤rencilerin ars›ndaki rekabetle ilgili gözlem
kay›tlar› flu flekilde belirtilmifltir:

‘..Erol B basama¤› etkinli¤ini bitirmifl, ö¤retmenden k›rm›z› renkli kartonlar
üzerine bas›lm›fl A etkinliklerini alm›flt›. Elinde sallayarak s›ras›na oturdu. Muratcan
yan›na gidip B etkinli¤ini ne zaman bitirdi¤ini sordu. Muratcan C basama¤› etkinlik-
lerini henüz bitirmemiflti. A basama¤›nda hangi etkinlikler oldu¤unu görmek için
Erol’un elinden almak istedi. Erol göstermedi. Murat s›ras›na gidip oturdu ve etkin-
likleri ile u¤raflt›...’

Yukar›daki davran›fllar d›fl›nda baz› ö¤rencilerin derse ilgilenmeme, ders d›fl›
sohbet etme, sözlü savunma s›ras› gelinceye kadar s›n›f düzenini bozucu flekilde ha-
reket etme, etkinlikleri s›n›f yerine evde yapmay› tercih etme gibi davran›fllar sergile-
dikleri gözlenmifltir. Bu durumla ilgili gözlem kay›tlar› flu flekilde belirtilmifltir:

‘...kap› taraf›nda arka s›ralarda oturan birkaç erkek ö¤renci birbirleriyle ders
d›fl› konularda konufluyorlar. Bu ö¤rencilerle seçtikleri etkinlikleri üzerine sözlü sa-
vunma çal›flmas› yap›ld› ama henüz etkinlikleri yapmaya yönelmemifller. Neden ça-
l›flmaya bafllamad›klar› soruldu¤unda ‘evde yapacaklar›n›’ belirttiler...’

Uygulama süresince ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun sergiledi¤i davran›fllar göz
önüne al›nd›¤›nda olumlu bir etkileflimin yafland›¤›, ö¤rencilerin ö¤renme sorumlu-
luklar›n› kendilerinin üstlendikleri, ö¤renen merkezli bir s›n›f ortam›n›n olufltu¤u
söylenebilir. Bununla birlikte zaman zaman etkinlikleri evde yapmak istemeleri ve
sözlü savunma s›ralar›n› beklerken oluflan bofllukta ayakta dolaflma, konuflma gibi
davran›fllar sergilemelerinin s›n›f düzenini ara s›ra bozdu¤u söylenebilir. Bu durum
ö¤rencilerin kendi ö¤renmelerinin sorumlulu¤unu alma, etkinlikleri evde de¤il okul-
da yapma gibi çal›flmalar› içeren bu tür bir uygulamaya yatk›n olmad›klar›ndan kay-
naklanabilir. 

BÖP uygulamalar›nda, özellikle uygulamaya yeni baflland›¤› zamanlarda bu tür
sorunlarla karfl›lafl›ld›¤› Nunley ve di¤er uygulay›c›lar taraf›ndan da belirtilmektedir.

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr

Elde edilen bulgular bütün olarak incelendi¤inde, deney ve kontrol grubu ara-
s›nda temel bilgi düzeyindeki ö¤renmeler ve derse yönelik tutumlar aç›s›ndan anlam-
l› bir fark görülmemifltir. Ayr›ca, deney grubundaki ö¤rencilerin uygulamay› tamam-
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lad›klar› düzeyin derse yönelik tutumlar›n› ve temel bilgi düzeyindeki ö¤renmeleri-
ni etkilemedikleri belirlenmifltir.  Bunun en temel iki nedeni; s›n›flar›n hem ö¤renci
say›s› hem de di¤er ortamsal özellikler ve ö¤retime ayr›lan süre aç›s›ndan bireysel ö¤-
retim süreçlerine uygun olmay›fl›, ö¤renciler ve ö¤retmenin uygulaman›n ilk olma-
s›ndan dolay› BÖP süreçlerine uyum sa¤layamamas› olarak gösterilebilir. Buna ra¤-
men, araflt›rmadan elde edilen nitel veriler, BÖP’ün ö¤renme sürecinde ö¤rencilerin
farkl› bireysel gereksinimlerini karfl›lamada etkili oldu¤unu, ö¤rencilerin sürece ve
de¤erlendirmeye etkin kat›l›m›n› sa¤lad›¤›n›, ö¤rencilere ö¤renmelerinin sorumlulu-
¤unu yükleyerek ö¤renen merkezli bir s›n›f ortam› yaratt›¤›n› ortaya  koymaktad›r.  

Araflt›rmadan elde edilen bulgulara dayal› olarak ileri sürülebilecek öneriler-
den baz›lar› afla¤›da s›ralanm›flt›r.

• S›n›flar›n ö¤renci say›lar› BÖP’ün uygulanmas›na olanak verecek flekilde
düzenlenmeli, 

• S›n›fta BÖP’ün uygulanmas› için gerekli kaynak, araç ve gereç zenginli¤i
sa¤lanmal›,

• Ünite süreleri BÖP’ün ifle koflulmas›na olanak verecek flekilde düzenlenme-
li,  

• Türk e¤itim sisteminde uygulanabilirli¤ine iliflkin veriler elde etmek ama-
c›yla, örgün e¤itimin farkl› kademelerinde, farkl› s›n›flarda ve farkl› dersler-
de BÖP’ü temele alan uygulamalar yap›lmal›d›r.
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EEKK 11

ÖÖ⁄⁄RREENNMMEE HHEEDDEEFFLLEERR‹‹NN‹‹NN  BBAASSAAMMAAKKLLII ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM PPRROOGGRRAAMMII MMOODDEELL‹‹NNEE
VVEE ‹‹LLKKÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM FFEENN BB‹‹LLGG‹‹SS‹‹ PPRROOGGRRAAMMIINNAA 

GGÖÖRREE AAfifiAAMMAALLII OOLLAARRAAKK SSIINNIIFFLLAANNDDIIRRIILLMMAASSII

KKaayynnaakkllaarr;;
BBlloooomm’’ss TTaaxxoonnoommyy ooff EEdduuccaattiioonnaall OObbjjeeccttiivveess
‹‹llkköö¤¤rreettiimm OOkkuulluu FFeenn BBiillggiissii DDeerrssii ÖÖ¤¤rreettiimm PPrrooggrraamm››
KKaatthhyy NNuunnlleeyy’’ss LLaayyeerreedd CCuurrrriiccuulluumm MMooddeell
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AA BBAASSAAMMAA⁄⁄II

BB‹‹LL‹‹MMSSEELL 
YYÖÖNNTTEEMM 

SSÜÜRREECC‹‹NNEE 
DDÖÖNNÜÜKK 

BBEECCEERR‹‹LLEERR

Bu basamak ö¤rencilerin üst düzey zihinsel beceriler kullanmalar›n› ge-
rektirir. 

Ö¤renci belli bir konu hakk›nda edindi¤i bilgiden ve yapm›fl oldu¤u çal›fl-
malardan ve araflt›rmalardan yola ç›karak ...

• Araflt›rma problemi belirleyebilir, hipotez önerebilir, önerilen hipotezi
test edecek yöntemi belirleyebilir, deney kurabilir verileri analiz edebi-
lir ve genellemelere varabilir.

• Elde etmifl oldu¤u verilere dayanarak yordama yapabilir, ilgili baflka
sonuç ve bulgularla ve farkl› görüfllerle karfl›laflt›rabilir benzerlik ve
farkl›l›klar› ortaya koyabilir, taraf tutarak tart›flabilir,  belli bir görüflü
savunabilir, onaylayabilir ya da karfl› görüfl benimseyerek bir tart›flma
oluflturabilir,  elefltirel gözle inceleyebilir, yarg›ya varabilir ve de¤er-
lendirmelerde bulunabilir.

• Parçalardan yeni bir bütün-fikir oluflturabilir, yarat›c›l›¤›n› kullanarak
özgün bir eser ortaya koyabilir(yaz›, drama, flark›, fliir, oyun, bulufl, ko-
nuflma vs).

BB BBAASSAAMMAA⁄⁄II

PPRROOBBLLEEMM
ÇÇÖÖZZMMEE

Bu basamakta ö¤renciler belli bir konu hakk›nda edindi¤i bilgiyi(kavram-
lar, ilkeler, gerçekler, yasalar ve kuramlar) ifle koflarak ve bilimsel süreçle-
re dahil olarak kazanm›fl oldu¤u davran›fllar› ortaya koyacak uygulama-
lar gerçeklefltirebilir.

Ö¤renci belli bir konu hakk›nda edindi¤i bilgiden yola ç›karak ...

• Araflt›rmalar yürütebilir,  incelemelerde bulunabilir, farkl› uygulama-
lar gerçeklefltirebilir, görüflmeler yapabilir,  benzerlikler ve farkl›l›kla-
r› ortaya koyabilir ve baz› tahminlerde bulunabilir. 

CC BBAASSAAMMAA⁄⁄II

TTEEMMEELL
BB‹‹LLGG‹‹

Bu basamakta ö¤renciler belli bir konu hakk›ndaki kavramlar, ilkeler, ger-
çekler, yasalar ve kuramlardan oluflan bilimsel bilgiler edinirler.

Ö¤renci belli bir konu hakk›nda edindi¤i bilgiyi...

• Gerekti¤i durumlarda hat›rlayabildi¤ini farkl› yollarla gösterebi-
lir(aç›klama,  flema, çizim, s›ralama, listeleme, seçme vs.).

• Farkl› yollar izleyerek yeniden düzenleyebilir(gruplama, gösteri, ta-
n›mlama, aç›klama, genelleme, kendi kelimeleriyle ifade etme, özetle-
me vs).  

                                 



EEKK 22
EETTKK‹‹NNLL‹‹KK ÖÖRRNNEEKKLLEERR‹‹

BBaassaammaakkll›› ÖÖ¤¤rreettiimm PPrrooggrraamm››nn››nn SSüürreeçç vvee ÜÜrrüünn AAçç››ss››nnddaann DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii u
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C  BASAMA⁄I 65-70 puan
Basamakl› ö¤retim yaklafl›m›, tüm ö¤rencilerin en az C basama¤›n› tamamlamalar›n› öngör-
mektedir. Ö¤renciler bu düzeyde etkinlikleri gerçeklefltirmek için kendilerine sunulan farkl›
kaynaklardan yararlan›rlar.

1. Uzayda bulunan cisimlere iliflkin resimler toplayarak bir poster oluflturun(10 puan)

PPoosstteerr hhaazz››rrllaammaa yyöönneerrggeessiinnii iinncceelleeyyiinn..

2. Önemli oldu¤unu düflündü¤ünüz en az 10 kavram içeren “Uzay” konulu bir bulmaca
haz›rlay›n(10 puan).

BBuullmmaaccaa hhaazz››rrllaammaa yyöönneerrggeessiinnii iinncceelleeyyiinn..

3. Günefl hakk›nda bir kitapç›k haz›rlay›n(15 puan).

KKiittaappçç››kk hhaazz››rrllaammaa yyöönneerrggeessiinnii iinncceelleeyyiinn..

4. Günefl sistemindeki gezegenlerin benzerliklerini ve farkl›l›klar›n› ortaya koyan bir bar
grafik haz›rlay›n(15 puan).

KKaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaa ggeerreekkttiirreenn eettkkiinnlliikklleerr iiççiinn hhaazz››rrllaannaann yyöönneerrggeeyyii iinncceelleeyyiinn..

BB BBAASSAAMMAA⁄⁄II 1155 ppuuaann
BBuu bbaassaammaakkttaann eettkkiinnlliikk sseeççeebbiillmmeenniizz iiççiinn CC bbaassaammaa¤¤››nnddaann 7700 yyaa ddaa 6655 ppuuaannaa kkaarrflfl››ll››kk ggeelleenn
eettkkiinnllii¤¤ii bbaaflflaarr››yyllaa ttaammaammllaammaann››zz ggeerreekkmmeekktteeddiirr..

SSaaddeeccee 11 eettkkiinnlliikk sseeççiinn.. HHeerr eettkkiinnlliikk 1155 ppuuaanndd››rr..

1. Günefl ve ay tutulmalar›n› yaflam›fl bir kifli ile röportaj yap›n/haz›rlay›n. Röportaj günefl
ve ay tutulmas› olaylar› ile ilgili en az 5 gerçek yans›tmal›d›r. ‹sterseniz röportaj› s›n›fta can-
land›rabilirsiniz.(iki kiflilik bir çal›flma).

RRööppoorrttaajj iiççiinn hhaazz››rrllaannaann yyöönneerrggeeyyii iinncceelleeyyiinn..

2. Uzay ile ilgili bir kavram haritas› oluflturun.

KKaavvrraamm HHaarriittaass›› iiççiinn hhaazz››rrllaannaann yyöönneerrggeeyyii iinncceelleeyyiinn..

A BASAMA⁄I 15 puan
SSaaddeeccee 11 eettkkiinnlliikk sseeççiinn.. HHeerr eettkkiinnlliikk 1155 ppuuaanndd››rr..
1. Günefl sistemindeki herhangi bir gezegende(dünya hariç) yaflayan birisi/bir yay›nc› ola-
rak tek sayfal›k bir gazete ç›kar›n. 

BBrrooflflüürr hhaazz››rrllaammaa iiççiinn hhaazz››rrllaannaann yyöönneerrggeeyyii iinncceelleeyyiinn..

2. Gezegenlerden her hangi birine hayali bir yolculu¤u konu alan bir hikaye yaz›n›z.

HHiikkaayyee iiççiinn hhaazz››rrllaannaann yyöönneerrggeeyyii iinncceelleeyyiinn..

3. Günefl sisteminde dünya d›fl›ndaki her hangi baflka bir gezegen için bir seyahat broflürü
haz›rlay›n. Broflürde görülmesi tavsiye edilenler, yan›n›zda götürmeniz gerekenler aç›kça be-
lirtilmeli. Ayr›ca broflür bir harita içermelidir.

BBrrooflflüürr hhaazz››rrllaammaa iiççiinn hhaazz››rrllaannaann yyöönneerrggeeyyii iinncceelleeyyiinn..

4. Günefl olsayd›n›z en çok nereyi ›s›tmak ve ayd›nlatmak isterdiniz neden? Bu konuda 500
kelimelik bir kompozisyon yaz›n. 

KKoommppoozziissyyoonn yyaazzmmaa yyöönneerrggeessiinnii iinncceelleeyyiinn..

5. Uzay Haber-TV(Günefl sistemi haber kanal›) de çal›flan bir haber spikeri olarak uzayda
olas› durumlara iliflkin k›sa bir haber bülteni haz›rlay›n ve sunun.

HHaabbeerr bbüülltteennii hhaazz››rrllaammaa iiççiinn hhaazz››rrllaannaann yyöönneerrggeeyyii iinncceelleeyyiinn..

                                                                                      



EEKK 33
PPUUAANNLLAAMMAA YYÖÖNNEERRGGEESS‹‹ ÖÖRRNNEEKKLLEERR‹‹
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ÖÖ¤¤rr.. ‹‹ssmmii::........................................................................................ TOPLAM KAZANILAN

PUAN PUAN

ÖÖLLÇÇÜÜTTLLEERR ((BBUULLMMAACCAA CC DDüüzzeeyyii)) Ö¤renci Ö¤retmen

1. Konuya iliflkin verilen tüm kavramlar bulmacada yer almaktad›r. 00--22

2. Kavram tan›mlar› aç›k ve anlafl›l›rd›r. 00--22

3. Sorularda kavram tan›mlar›yla ilgili yeteri kadar ipucu vard›r. 00--22

4. ‹mla ve dilbilgisi hatas› yoktur. 00--11

5. Bulmacan›n tasar›m› uygundur. 00--22

6. Bulmaca temiz ve sergilenebilecek durumdad›r. 00--11

TTOOPPLLAAMM PPUUAANN

ÖÖ¤¤rr.. ‹‹ssmmii::........................................................................................ TOPLAM KAZANILAN

PUAN PUAN

ÖÖLLÇÇÜÜTTLLEERR ((RRÖÖPPOORRTTAAJJ BB DDüüzzeeyyii)) Ö¤renci Ö¤retmen

1. Sorular önceden haz›rlanm›fl ve ö¤retmen görüflü al›nm›flt›r. 00--22

2. Röportaj›n amac›, tarihi, ve cevaplay›c›n›n k›sa bir özgeçmifli 
röportaj›n bafl›nda bulunmaktad›r.  00--22

3. Röportaj sorular› iyi yap›land›r›lm›flt›r ve çeflitlilik göstermektedir. 00--33

4. Önceden haz›rlanm›fl olan sorulara, cevaplay›c›n›n vermifl oldu¤u 
cevaplar do¤rultusunda konuya aç›kl›k getirmek amac›yla röportaj 
s›ras›nda yeni sorular eklenmifltir. 00--11

5. Röportaj sorular› ö¤rencinin konu(uzay) hakk›ndaki bilgisini
(kavram, ilke, gerçek, yasa ve kuram yans›tmaktad›r. 00--44

6. Röportaj sorular›nda imla ve dilbilgisi hatas› yoktur. 00--22

7. Röportaj metni temiz ve sergilenebilecek durumdad›r. 00--11

TTOOPPLLAAMM PPUUAANN

ÖÖ¤¤rr.. ‹‹ssmmii::........................................................................................ TOPLAM KAZANILAN

PUAN PUAN

ÖÖLLÇÇÜÜTTLLEERR ((HHAABBEERR BBÜÜLLTTEENN‹‹ HHAAZZIIRRLLAAMMAA AA DDüüzzeeyyii)) Ö¤renci Ö¤retmen

1. En az 3 farkl› haber sunulmufltur. 00--33

2. Haberler ö¤rencinin konuyla ilgili kavray›fllar›n› ve bilgisini
(kavram, ilke, gerçek, yasa ve kuram)  yans›tmaktad›r. 00--44

3. Haber bülteninde dikkat çekici detaylara yer verilmifltir. 00--11

4. Haberler ak›c› bir dil ile aktar›lm›flt›r. 00--11

5. ‹mla ve dil bilgisi hatas› yoktur. 00--11

6. Haz›rlanan haber bülteni özgün ve yarat›c›d›r. 00--44

7. Haber Bülteni metni temiz ve sergilenebilecek durumdad›r. 00--11

TTOOPPLLAAMM PPUUAANN

                                                                                                                                         



BBaassaammaakkll›› ÖÖ¤¤rreettiimm PPrrooggrraamm››nn››nn SSüürreeçç vvee ÜÜrrüünn AAçç››ss››nnddaann DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/20069900

THE EVALUATION OF LAYERED CURRICULUM IN
TERMS OF PROCESS AND OUTCOME

Özcan DEM‹REL**

Hasan H. fiAHAN***

Necla EK‹NC‹***

Alev ÖZBAY****

A. Murat BEG‹MG‹L***

AAbbssttrraacctt

This paper reports on a study that aimed at gaining an insight on appli-
cations drawn from the layered curriculum model. The aim of the study was  to
reveal teacher and student perceptions regarding the model and to specify the
effectiveness of Layered Curriculum in terms of learning attainments. The study
was carried out with six graders and was limited to the subject area Life Scien-
ces and the chapter entitled “Discovering Space”. During the study, experimen-
tal design procedures were adopted and the research questions required both
qualitative and quantitative research techniques to be employed. Besides the
post test - only control group - design, a case study methodology was used. At
the end of the research, the attitude scale and achievement test scores conveyed
no significant difference between the experimental group and control group.
The results of the study also revealed that both the teacher and the students per-
ceived certain aspects of the process positively. The Analysis of the qualitative
data obtained indicated that the activities employed have led to active student
involvement. The paper ends with a discussion centred on suggestions for furt-
her development of the process.

KKeeyy WWoorrddss:: Layered curriculum, learning outcomes, student portfolios,
rubrics
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