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ÖÖzzeett

Bu çal›flmada, ilkö¤retim 7. s›n›f ö¤rencilerinin okul olanaklar›na ve fen
derslerinin ö¤retimine yönelik görüfllerini belirlemek için 5 aç›k uçlu soru içeren
bir anket kullan›lm›fl ve veriler nitel olarak analiz edilmifltir. Verilerin analizi,
ö¤rencilerin fen derslerinde ö¤rendikleri bilgileri günlük yaflamdaki olay ve du-
rumlarla iliflkilendirmede güçlük çektiklerini ve okulun olanaklar›n› yetersiz
bulduklar›n› göstermifltir.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Fen ö¤retimi, e¤itim, okul, s›n›f yönetimi, ö¤renci,
günlük yaflam

GGiirriiflfl

Günümüzde yetifltirilen bireylerin bilgiye ulaflma, bilgiyi düzenleme, bilgiyi
de¤erlendirme, bilgiyi sunma ve iletiflim kurma becerileriyle donat›lm›fl olmas› gere-
kir. Bilim ve teknolojideki h›zl› de¤iflmeler bireylerin ilerleyen yafl ve e¤itim dönemle-
rinde nelere gereksinim duyacaklar›n› hangi sorunlarla karfl› karfl›ya geleceklerini tam
anlam›yla kestirmek mümkün de¤ildir (OICD, 1988). E¤itimde üst düzeyde kaliteye
ulaflma çabalar›, e¤itim programlar›n›n sürekli ve dinamik bir yaflant›lar bütünü ola-
rak görülmesine, dolay›s›yla program gelifltirme çal›flmalar›nda, ö¤retme-ö¤renme sü-
reciyle birlikte ö¤retme-ö¤renme ortam› üzerine yo¤unlaflmas›na neden olmufltur.

Ausebel (1963, 1968), Gagne (1965), Bruner (1966) ve Skinner (1968) ö¤renme-
yi hemen hemen soyut bir eylem olarak aç›klam›fllard›r. Ancak, teorilerinde fiziksel
ve sosyal koflullar›n etkilerine yer vermemifllerdir. Bu koflullar ö¤renmenin gerçeklefl-
ti¤i koflullard›r. Durum olarak adland›r›lan bu koflullar; mekan, fiziksel boyut, s›n›f
mevcudu ve sosyal boyutu bünyesinde bar›nd›r›r. Aileden sonra okul, çocu¤un ilk te-
mel toplumsallaflma durumu niteli¤ini tafl›r. Çocuk okula bafllad›¤›nda çevresindeki
uyulmas› gereken kurallarla, özümsenmesi beklenen bilgileri bulur, bunu gerçeklefl-
tiremeyen çocuklar baflar›s›z olurlar. Okul baflar›s›zl›¤›; ö¤rencinin gerçek yetene¤i ile
okuldaki baflar›s› aras›ndaki farkl›l›k olarak tan›mlanmaktad›r (Yavuzer, 1997, 153).
Yavuzer’e (1997, 162-163) göre okul baflar›s›zl›¤›n› üç önemli faktör etkilemektedir.
Bu faktörler; ev ve aile ortam›, kendi kendini yönetme, okul ve ö¤retmen olarak ifa-
de edilmektedir.
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Fen derslerinde ö¤rencilerin fen’i ö¤renmesinde etkili olan ortamlardan biri
de laboratuvarlard›r. Laboratuvarlar; ö¤rencilerin motor becerilerini gelifltirmelerini
ve onlar›n ilgilendi¤i veya ö¤renecekleri önermesel bilgileri anlamland›rmalar› için
gerekli olan episod (tecrübe) ve imajlar (zihinde flekillendirme) oluflmas›n› ve ö¤ren-
menin ö¤retilmesini sa¤lar (Atasoy, 2004, 147). Ö¤retmenlerin tarz›, kiflili¤i ve ö¤ren-
cinin kapasitesi ne olursa olsun konunun sunufl h›z› ve ak›fl›, ifllenen bilgi miktar›n›
ve anlaml› ö¤renmenin gerçekleflmesini etkileyecektir. Ö¤retim sürecinde ö¤retme-
nin bu durumu göz önünde bulundurmas› gerekir. Bu nedenle, bütün s›n›f›n ayn› öl-
çüde ö¤renmesini sa¤lamak yerine her ö¤renciye kendi ö¤renme h›z›nda flans tan›n-
mas› daha yararl› olabilir. Bilginin sa¤l›kl› ifllenmesinde s›n›f ortam› önemli rol oynar.
S›n›f›n ö¤renci say›s›na uygunlu¤u, ›fl›k ayd›nl›¤› durumu, ö¤rencilerin oturduklar›
s›ralar›n dizilifl düzeni, bir s›raya oturan ö¤renci say›s›, gürültü ve ö¤retmen ile ö¤-
renciler aras›ndaki iletiflim, ö¤rencilerin okula ve derslere olan ilgi ve tutumlar›n›n
olumlu yönde artmas›n› sa¤lar. 

E¤itimciler bazen sadece ö¤retme tarz›n›n de¤iflmesi ile ö¤renme ürünlerinin
de¤iflebilece¤ini düflünmektedir. Ancak, White (1993) bu tür bir düflüncenin hatal› ol-
du¤unu ifade etmifltir. Anlamay› ve derse kat›lmay› etkileyen önemli etmenlerden bi-
ri de ö¤retme ve ö¤renme ortam›ndaki dengedir. Ö¤retimde bütün kontrolün ö¤ret-
mende olmas›, ö¤rencilerin ö¤renmeyi kendilerinin sorumlu oldu¤u bir aktivite olarak
görmemesine sebep olur. Bu durum ö¤rencilerin derse olan ilgilerini de azalt›r. Bun-
dan dolay›, s›n›f, laboratuvar, gezi ve gözlem etkinliklerinde ö¤retmenin kendisiyle
ö¤rencilerinin etkin konumda olma dengesini çok iyi sa¤lamas› gerekir. Ö¤rencilerin
derse kat›l›m›n› engelleyen ve anlaml› ö¤renmelerinde güçlük yaratan bir durum da
s›n›f içi yönetim sorunlar› ve bu sorunlardan kaynaklanan gürültüdür. Ders s›ras›nda
s›n›f yönetimi sa¤lanmad›¤› taktirde ö¤rencilerde odaklaflma ve derse kat›l›mda düflüfl
olabilir. Ö¤rencilerin baflar›s›n› etkileyen faktörlerden biri de okulun olanaklar›d›r. 

Bu çal›flman›n planlanmas›nda, okul deneyimi  (I ve II) dosyalar›n›n incelen-
mesi sonucunda ö¤retmen adaylar›n›n okul ortam›nda karfl›laflt›klar› sorunlarla ilgili
raporlar› etkili olmufltur. Dört y›l boyunca farkl› ilkö¤retim okullar›nda okul deneyi-
mi (I ve II) derslerini alan 80 ö¤retmen aday›ndan 48’nin derslerin ifllenmesi s›ras›n-
da s›n›f yönetimi, kütüphane, laboratuvar, oyun alan› konular›nda eksikliklerden fli-
kayetçi oldu¤u görülmüfltür. 

AAmmaaçç

Bu çal›flmada, ilkö¤retim ö¤rencilerinin fen derslerinin ö¤retimine ve okul ola-
naklar›na yönelik görüfllerinin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

YYöönntteemm

EEvvrreenn vvee ÖÖrrnneekklleemm

Çal›flman›n evrenini Diyarbak›r il merkezindeki bir ilkö¤retim okulu, örnekle-
mini ise ayn› ilkö¤retim okulunun 7. s›n›f›na devam eden 67 ö¤renci oluflturmufltur. 

VVeerrii TTooppllaammaa AArraacc››

Veri toplama arac› olarak 5 aç›k uçlu sorudan oluflan bir anket kullan›lm›flt›r.
Sorulardan üçü ö¤rencilerin ö¤renme ve ö¤retme ortam›ndan beklentileriyle, ikisi ise
s›n›f ve okul ortam› ile ilgilidir. 

VVeerriilleerriinn AAnnaalliizzii

Ö¤rencilerin sorulara verdikleri yan›tlar incelenerek benzerliklerine göre
grupland›r›ld›. Ayn› görüfle sahip ö¤rencilerin say›lar› ve toplam ö¤renci say›s›na gö-

‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn OOkkuull OOllaannaakkllaarr››nnaa vvee FFeenn DDeerrsslleerriinniinn ÖÖ¤¤rreettiimmiinnee YYöönneelliikk ...... u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/2006220044

                                      



re yüzde oranlar› belirlendi. Her bir soru için belirlenen ifadeler tablolara ifllenerek
ö¤rencilerin beklentileri ile ilgili görüflleri tart›fl›ld›. 

BBuullgguullaarr 

Bu çal›flmada elde edilen veriler, her bir soru için tablo halinde sunulmufltur.
Tablolarda verilen yüzdeler toplam (NT=67) ö¤renci say›s›na göre belirlenmifltir. 

SSoorruu 11)) Fen bilgisi dersi nas›l ifllenirse daha iyi anlars›n›z? Bu konudaki dü-
flüncelerinizi yaz›n›z.

Bu soruya yönelik ö¤renci görüflleri Tablo 1’de verilmifltir.

TTaabblloo 11. Ö¤rencilerin Fen Derslerinin ‹fllenmesine Yönelik Görüflleri 

Ö¤rencilerin fen derslerinin ifllenmesine yönelik beklentileri; konular› derinli-
¤ine iflleme, konular›n aç›k ve anlafl›l›r bir dille anlat›lmas›, çok say›da örnek çözül-
mesi, deneylerin yap›lmas› ve gürültüsüz ortam fleklinde özetlenebilir. 

SSoorruu 22)) Fen bilgisi derslerinde hangi tür (aç›klama ve yorum gerektiren ya da
say›sal ifllemler gerektiren) sorular› yan›tlamakta güçlük çekiyorsunuz? Bu konudaki
düflüncelerinizi yaz›n›z.

Bu soruya yönelik ö¤renci görüflleri Tablo 2’de verilmifltir. 

TTaabblloo 22.. Ö¤rencilerin Sorulan Sorulara Verdikleri Yan›tlarla ‹lgili Görüflleri 

Ö¤rencilerin yan›tlamakta güçlük çektikleri sorularla ilgili görüflleri; say›sal
ifllemler gerektiren sorular, yorum ve aç›klama gerektiren sorular, hem yorum ve
aç›klama hem de say›sal ifllemler gerektiren sorular fleklinde özetlenebilir. Bu soru ile
ilgili yaln›z iki ö¤renci hem say›sal ifllemler gerektiren hem de yorum ve aç›klama ge-
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Ö¤renci görüflleri N %

Ev ödevi verilirse ve çok örnek çözülürse dersi daha iyi anlar›m. 5 7.46

Ders aç›k ve anlafl›l›r bir flekilde anlat›l›rsa daha iyi anlar›m. 6 8.95

Konular derinli¤ine anlat›l›p çok örnek çözülürse dersi daha iyi anlar›m. 16 23.88

Basit yöntemlerle ve yavafl anlat›l›rsa dersi daha iyi anlar›m. 4 5.97

Deneylere fazla zaman ay›l›rsa daha iyi anlar›m. 15 22.38

Dersler derinli¤ine ifllenip deneyler yap›l›rsa daha iyi anlar›m. 6 8.95

Geçmifl konular›n tekrar› yap›l›rsa daha iyi anlar›m. 7 10.45

S›n›f ortam› gürültüsüz olursa daha iyi anlar›m. 8 11.94

Ö¤renci görüflleri N %

Say›sal sorular› yan›tlamakta güçlük çekiyorum. 35 52.24

Aç›klama ve yorum gerektiren sorular› yan›tlamakta güçlük çekiyorum. 18 26.86

Hem say›sal ifllem gerektiren hem de aç›klama ve yorum gerektiren sorular› 
yan›tlamakta güçlük çekiyorum. 6 8.95

Hem say›sal ifllem gerektiren hem de aç›klama ve yorum gerektiren sorular› 
yan›tlamakta güçlük çekmiyorum. 2 2.98

Bu konuda fikrim yok. 6 8.95

                                             



rektiren sorular› yan›tlamakta güçlük çekmiyorum fleklinde ifade kullan›rken alt› ö¤-
renci bu konuda bir fikirlerinin olmad›¤›n› ifade etmifllerdir. 

SSoorruu 33)) Fen bilgisi dersinde ö¤rendi¤iniz bilgileri günlük yaflam›n›zdaki olay-
larla iliflkilendirebiliyor musunuz? Örnekler vererek aç›klay›n›z.

Ö¤rencilerin bu soruya yönelik görüflleri Tablo 3’te verilmifltir.

TTaabblloo 33. Ö¤rencilerin Fen Derslerinde Ö¤rendikleri Bilgileri Günlük Yaflamla-
r›nda Karfl›laflt›klar› Olaylarla ‹liflkilendirebilmelerine Yönelik Görüflleri

Ö¤rencilerin yar›ya yak›n kesimi fen derslerinde ö¤retilen bilgilerin soyut ol-
mas›n›n günlük yaflamdaki olaylarla iliflki kurmalar›na engel oluflturdu¤u görüflün-
deler.

SSoorruu 44)) Size göre derslerde baflar›l› olabilmeniz için s›n›f›n›z hangi özelliklere
sahip olmal›d›r? Bu konudaki görüfllerinizi yaz›n›z.

Ö¤rencilerin bu soruya yönelik görüflleri Tablo 4’te verilmifltir.

TTaabblloo 44.. Ö¤rencilerin ‹yi Bir S›n›f Özelliklerine Yönelik Görüflleri

Ö¤rencilerin bu soruya yönelik görüflleri; s›n›f mevcutlar›n›n kalabal›k ol-
mas›, s›ralar›n ve ›fl›¤›n yetersizli¤i, gürültü, bilgisayar ve tepegöz gibi araçlar›n bu-
lunmay›fl› ve s›n›f›n deney yapmaya elveriflli olmamas› konular›nda yo¤unlaflm›fl-
t›r.

SSoorruu 55)) Size göre okulun olanaklar› iyi bir e¤itim için yeterli mi? Bu konuya
yönelik görüfllerinizi yaz›n›z.

Ö¤rencilerin bu soruya yönelik görüflleri Tablo 5’te verilmifltir.
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Ö¤renci görüflleri N %

Fen derslerinde ö¤rendi¤im bilgileri günlük yaflamda karfl›laflt›¤›m baz› 
olaylarla iliflkilendirebiliyorum. Örne¤in, ya¤murun ya¤mas›, ampulün 
›fl›k vermesi, kömürün yanmas›, bitkilerin çimlenmesi vb. 17 25.37

Fen derslerinde ö¤retilen birçok konu bana soyut geliyor. Bu yüzden 
günlük yaflamda karfl›laflt›¤›m olaylarla tam olarak iliflkilendiremiyorum. 33 49.25

Fen bilgisi derslerinde ö¤rendi¤im bilgilerin bir k›sm› günlük yaflam›mda 
bana kolayl›k sa¤l›yor. 17 25.37

Ö¤renci görüflleri N %

S›n›f mevcudu 20-25 aras›nda olmal›d›r. 15 22.38

Bir s›rada en fazla 2 ö¤renci oturmal›d›r. 18 26.86

S›n›f gürültüsüz olmal›d›r. 14 20.89

S›n›f baz› fen deneylerinin yap›lmas›na elveriflli olmal›d›r. 3 4.47

S›n›fta bilgisayar, tepegöz gibi araçlar bulunmal›d›r. 10 14.92

S›n›f›n ›fl›¤› yeterli olmal›d›r. 7 10.44

                                            



TTaabblloo 55. Ö¤rencilerin Okulun Olanaklar›na Yönelik Görüflleri

Ö¤rencilerin bu soruya yönelik görüflleri; kaynak kitaplar›n yetersizli¤i, bilgi-
sayarlar›n yetersizli¤i,  laboratuvar›n yetersizli¤i ve oyun alanlar›n›n yetersizli¤ine
odaklanm›flt›r.

TTaarrtt››flflmmaa vvee SSoonnuuçç
Ö¤rencilerin %7.46’s› konularla ilgili bol örnek çözüldü¤ü ve ev ödevi verildi-

¤i taktirde dersi daha iyi anlayacaklar›na inanmaktad›rlar. Ö¤rencilerin %8.95’ i ders-
ler aç›k ve anlafl›l›r bir dille anlat›l›rsa konular› daha iyi ö¤renecekleri düflüncesine sa-
hiptirler. Ö¤retimde aç›k ve anlafl›l›r bir dilin kullan›lmamas› ö¤rencilerde yanl›fl an-
lamalara neden olabilir. Fen derslerinin aç›k ve anlafl›l›r bir dille anlat›lmamas› duru-
munda ö¤rencilerde kavram yan›lg›lar›n›n meydana gelece¤i Cofltu ve Ayas (2005)
taraf›ndan da ifade edilmifltir. ‹letiflimin aç›k ve anlafl›l›r bir dille yap›lmas› ö¤renme-
ö¤retme etkinliklerinde önemlidir. ‹letiflimde dili iyi kullanamayan ö¤retmenlerin ba-
flar› flans› düfler (Baflar, 2003, 80).

Ö¤renilen bilgilerin pekifltirilmesini sa¤layan araçlardan biri de ödevdir. Ödev-
lerin ö¤renme amac›na hizmet etmesi arzu edilen bir durumdur. Ö¤rencilerin %8.95’i
konular derinli¤ine ifllenirse, %23.88’i konular hem derinli¤ine ifllenip hem de bol ör-
nek çözülürse daha iyi anlayacaklar› görüflüne sahiptirler. Ö¤rencilerin %5.97’si konu
basit yöntemlerle ve yavafl anlat›l›rsa daha iyi anlayacaklar›n› düflünmektedirler. Ko-
nular›n sunufl h›z› ö¤rencilerin anlamalar›na uygun olmal›d›r. Bu yap›lmad›¤› taktirde
verimi yüksek bir anlaml› ö¤renme gerçekleflmeyebilir. Ö¤rencilerin %22.38’i deneyle-
re fazla zaman ayr›l›rsa fen konular›n› daha iyi anlayacaklar›n› düflünmektedirler. Fen
derslerinde ö¤rencilerin fen’i ö¤renmesinde etkili olan ortamlardan biri de laboratu-
varlard›r. Laboratuvarlar; ö¤rencilerin motor beceriler gelifltirmesini ve onlar›n bildi¤i
veya ö¤renecekleri önermesel bilgileri anlamland›rmalar› için gerekli olan episod (tec-
rübe) ve imajlar›n (zihinde flekillendirme) oluflmas›n› sa¤lar (Atasoy, 2004, 147).

Ö¤rencilerin %10.45’i geçmifl konular›n tekrar edilmesi halinde daha iyi anla-
yacaklar› görüflündedirler. Kal›c› ö¤renmenin etkili araçlar›ndan biri de tekrard›r.
Tekrarlar bilginin pekifltirilmesinde önemli rol oynar (Do¤an, 1982, 213). 

Ö¤rencilerin %11.94’ü s›n›f ortam› gürültüsüz olursa dersi daha iyi anlayacak-
lar›n› ifade etmifllerdir. Gürültü e¤itim-ö¤retim etkinliklerini olumsuz yönde etkile-
yen faktörlerden birisidir. Gürültü olay› s›n›f yönetimi kapsam›nda yer alan ve ö¤ret-
men taraf›ndan önlenmesi gereken önemli bir problemdir. Gürültülü bir s›n›fta söy-
leneni iflitmeyen bir ö¤renci, anlamad›¤›n› ö¤retmene sormaktan çekiniyorsa, konu-
lar› eksik ve yanl›fl ö¤renebilir (Baflar, 2003, 32). 

Ö¤rencilerin %52.24’ü say›sal ifllemler gerektiren sorular› yan›tlamakta güçlük
çektiklerini ifade etmifllerdir. Bu durum, ö¤rencilerin matematik derslerinde ö¤ren-
dikleri bilgilerini fen konular›na uygulayamamas›ndan kaynaklanm›fl olabilir. ‹lkö¤-
retim fen ve matematik programlar› aras›nda uyuflmazl›klar bulundu¤u Harman ve
Ak›n (2004) taraf›ndan da saptanm›flt›r. ‹lkö¤retim fen ve matematik konular›n›n bir-
birleriyle uyumlu hale getirilmesi ö¤renci baflar›s›n›n artmas›na yard›mc› olacakt›r.
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Ö¤renci görüflleri N %

Okulun bütün derslere ait yard›mc› kitaplar›n bulundu¤u bir kütüphanesi 
olmal›d›r. 22 32.83

Okulda her zaman kullanabilece¤imiz bilgisayar laboratuvar› olmal›d›r. 13 19.40

Okulda fen derslerini rahatça iflleyebilece¤imiz laboratuvar bulunmal›d›r.  18 26.86

Okulda oyun oynamam›z için spor salonu ve genifl bir bahçe olmal›d›r. 14 20.89

                             



Ö¤rencilerin %26.86’s› fen derslerinde aç›klama ve yorum gerektiren sorular› yan›tla-
makta güçlük çektiklerini, %8.95’ise hem say›sal ifllem gerektiren hem de aç›klama ve
yorum gerektiren sorular› yan›tlamakta güçlük çektiklerini ifade etmifllerdir. Bu du-
rum ö¤rencilerin biliflsel aç›dan zay›f olduklar› fleklinde yorumlanm›flt›r. Yaln›z 2 ö¤-
renci (%2.98) hem say›sal ifllemler gerektiren hem de aç›klama ve yorum gerektiren
sorular› yan›tlamakta güçlük çekmedi¤ini ifade ederken, %8.95’i bu konuda bir fikre
sahip olmad›klar›n› belirtmifllerdir. 

Ö¤rencilerin fen derslerinde ö¤rendikleri bilgileri günlük yaflamlar›nda karfl›-
laflt›klar› olaylarla iliflkilendirmede güçlük yaflad›klar› görülmüfltür. Ö¤rencilerin
%25.37’sinin fen derslerinde ö¤rendikleri bilgileri günlük yaflamla iliflkilendirebildik-
leri verdikleri örneklerden anlafl›lmaktad›r. Ö¤rencilerin %49.25’i fen derslerinde ö¤-
rendikleri bilgileri tam olarak günlük yaflamlar›ndaki olaylarla iliflkilendiremedikleri
görülmüfltür. Ö¤rencilerin %25.37’si ise fen bilgisi dersinde ö¤rendikleri bilginin bir
k›sm›n›n yaflamlar›na kolayl›klar getirece¤ine inanmaktad›rlar. Jakobsson (2001)’e
göre, günlük yaflamda ö¤renilen bilgilerle okul çat›s› alt›nda ö¤retilen bilgiler aras›
farkl›l›ktan dolay›, ö¤renciler okulda ö¤retilen fen derslerinden gere¤i gibi yararlana-
mamaktad›rlar. Bu çal›flmada elde edilen bulgular Jakobsson (2001)’ in görüfllerini
desteklemektedir. 

Ö¤rencilerin %22.38’ine göre iyi bir s›n›f›n mevcudu 20-25 olmal›d›r ve
%26.86’s› bir s›rada en fazla 2 ö¤renci oturmal›d›r görüflüne sahiptirler. Oysaki arafl-
t›rma sürecinde yap›lan gözlemlerde her bir s›rada 3 kiflinin oturdu¤u ve s›n›f kapa-
sitesinin 40 civar›nda oldu¤u, baz› s›n›flarda bu say›n›n artt›¤› görülmüfltür. Bu gö-
rüfllerden, ö¤retim yap›lan s›n›flar›n fiziksel boyut ve donan›m aç›s›ndan ö¤rencile-
rin beklentilerine yan›t vermekten uzak oldu¤u anlafl›lmaktad›r. S›n›f mevcutlar›n›n
kalabal›k oluflu s›n›f›n fiziki görünümünün kötü olmas› beraberinde disiplin sorunla-
r›n› da getirmektedir. Ö¤rencilerin %20.89’unun iyi bir s›n›f; gürültüsüz olmal›d›r gö-
rüflünü ifade etmeleri, ö¤rencilerin gürültü etmeninden rahats›zl›k duydu¤unu gös-
termesi bak›m›ndan önemlidir. Ö¤rencilerin %10.44’ünün s›n›f ›fl›¤›n›n yeterli olmas›
gerekti¤i, %14.92’sinin ise s›n›fta bilgisayar, tepegöz gibi ça¤dafl ö¤retim materyalle-
rinin bulunmas› gerekti¤i görüflünde olduklar› anlafl›lm›flt›r. Bu tür eksikliklerin gi-
derilmesinin ö¤renci motivasyonu ve baflar›s›n› art›raca¤› düflünülmektedir. Ö¤ren-
cilerin s›n›f ortam›na yönelik görüflleri ö¤retmenler için dönüt olarak önemli bilgi
sa¤lad›¤› saptanm›flt›r (Chen vd., 2002). Ö¤rencilerin okulun olanaklar›na yönelik gö-
rüflleri incelendi¤inde, ö¤rencilerin %32.83’ü donan›ml› bir kütüphanenin olmas›,
%19.40’› her zaman kullanabilecekleri bir bilgisayar laboratuvar›n›n bulunmas›,
%26.86’s› fen derslerini rahatça iflleyebilecekleri bir laboratuvar›n olmas›, %20.89’u ise
oyun oynamalar› için spor salonu ve genifl bir bahçenin bulunmas› gerekti¤i görüflün-
de olduklar› saptanm›flt›r. Araflt›rman›n yürütülme sürecinde yap›lan gözlemlerle ö¤-
renci görüflleri arsas›nda paralellik oldu¤u görülmüfltür. 

Sa¤l›kl› bir ö¤renme ortam› için ö¤retmen, ö¤renci ve ö¤retim materyalleri bir-
birlerini tamamlayan elemanlar olarak göz önüne al›nmal›d›r. Ö¤retmenin en önem-
li görevlerinden biri, okul ortam›nda ö¤rencilerin günlük yaflamda kullan›lan dilden
bilimsel dile geçiflini sa¤lamakt›r. Ö¤renci, ö¤retmen ve ö¤retim materyalleri ayr› ay-
r› tan›mlanabilecek bileflenler de¤ildir. Bunlar birbirlerinden ayn› zamanda bir bütün
fleklinde d›fl çevreden etkilenirler (Schoultz ve Hultman, 2004). 

Elde edilen bulgulardan afla¤›daki sonuçlar ç›kar›lm›flt›r.

• Ö¤renciler, s›n›ftaki gürültüden olumsuz yönde etkilenmektedir.
• Ö¤renciler, fen derslerinin aç›k ve anlafl›l›r bir dille anlat›lmas›n›n anlama-

lar›n› kolaylaflt›raca¤›n› düflünmektedirler.

‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn OOkkuull OOllaannaakkllaarr››nnaa vvee FFeenn DDeerrsslleerriinniinn ÖÖ¤¤rreettiimmiinnee YYöönneelliikk ...... u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/2006220088

                  



• Ö¤renciler, fen derslerinin laboratuvarda ifllenmesi durumunda baflar›lar›-
n›n artaca¤› görüflündedirler.

• Ö¤renciler, laboratuvar ve kütüphane olanaklar›n›n yeterli olmad›¤› görü-
flünü tafl›maktad›rlar.

• Çal›flma yap›lan okulun bahçesi, ö¤rencilerin rahatça oynayabilece¤i fiziksel
kapasiteye sahip de¤ildir.

• ‹lkö¤retim okullar›ndaki fen ve matematik programlar› aras›nda uyumsuz-
luk bulunmaktad›r. 

• Ö¤renciler, fen derslerinde ö¤rendikleri bilgileri günlük yaflamdaki olay ve
durumlarla iliflkilendirmede güçlükler çekmektedirler.

• Ö¤renciler, s›n›f mevcutlar›n›n kalabal›k oldu¤unu ve s›n›flar›n fiziksel gö-
rünümünün iyi olmad›¤›n› düflünmektedirler.

• Ö¤renciler, yorum ve aç›klama gerektiren fen sorular›n› yan›tlamakta güç-
lük çekmektedirler. 

• Ö¤renciler, fen derslerinde ödev verilmesinin ve sürekli tekrar yap›lmas›n›n
baflar›lar›n› art›raca¤›na inanmaktad›rlar.

Bu çal›flmada elde edilen sonuçlar ve yap›lan yorumlar çal›flman›n yap›ld›¤›
okulun ö¤rencileriyle s›n›rl›d›r. Bu nedenle elde edilen sonuçlar›n genellenebilmesi
olanakl› de¤ildir. Bu s›n›rl›l›klar›na ra¤men çal›flman›n fen e¤itimi araflt›rmac›lar›na
katk› sunaca¤› düflünülmektedir.
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DETERMINING THE OPINIONS OF PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS ON SCHOOL CONDITIONS AND 

TEACHING OF SCIENCE SUBJECTS
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AAbbssttrraacctt

In this study, in order to determine the opinions of the students in the
seventh grade of primary school on school conditions and teaching of science
subjects, a questionnaire including 5 open ended questions was applied and the
data was analyzed qualitatively. The data analyzes showed that students had
difficulty in interrelating the knowledge they gained from science subjects with
situations in their daily life and that they found the school conditions insuffici-
ent.   

KKeeyy WWoorrddss:: Science educations, educations, school, class management,
daily life
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