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ÖÖzzeett

Bu araflt›rman›n amac›, yeni ilkö¤retim Hayat Bilgisi dersi ö¤retim
program›n›n uygulamadaki etkilili¤ini belirlemektir. Bu amaçla, 32 maddeden
oluflan Hayat Bilgisi dersi ö¤retim program› ölçe¤i gelifltirilmifltir. Araflt›rman›n
çal›flma grubunu, yeni Hayat Bilgisi dersi ö¤retim program›n›n uyguland›¤› ‹s-
tanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun ve Bolu ilindeki 64 deneme
okulundan toplam 591 s›n›f ö¤retmeni oluflturmaktad›r. Veriler, il, s›n›f, cinsiyet,
k›dem, e¤itim düzeyi ve s›n›f mevcudu de¤iflkenlerine göre karfl›laflt›rmal› ola-
rak analiz edilmifltir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, frekans, yüzde, t-
testi, tek yönlü varyans analizi, KWH, MWU, Scheffe ve LSD testleri kullan›l-
m›flt›r. Elde edilen bulgulara göre, programda öngörülen kazan›mlar, kapsam,
e¤itim durumu ve de¤erlendirmenin uygulamada etkili oldu¤u ortaya ç›km›fl-
t›r. Ayr›ca, il ve cinsiyet de¤iflkeni bak›m›ndan ö¤retmen görüflleri aras›nda an-
laml› farkl›l›klar oldu¤u saptanm›flt›r.  Erkek ve kad›n ö¤retmenler aras›ndaki
görüfl farkl›l›¤›n›n üzerinde durulmal› ve program›n uyguland›¤› illerdeki okul-
lar aras› fark asgari düzeye çekilmelidir.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Hayat Bilgisi dersi ö¤retim program›, yap›land›r-
mac›l›k, program oe¤erlendirme

GGiirriiflfl

E¤itim sistemimizin bugün nitelik ve nicelik yönünden yetersiz oldu¤u, top-
lumsal ve bireysel gereksinimleri gere¤i gibi karfl›lamaktan uzak kald›¤›, sistemin
köklü bir reform ihtiyac› içinde oldu¤u ülkenin bugünkü genel e¤itim tablosundan
da aç›kça anlafl›lmaktad›r. Bugüne kadar bu konuda al›nan önlemler ve sa¤lanan ge-
liflmeler incelendi¤inde ise, daha fazla okul açmak, daha fazla ö¤retmen temin etmek,
daha fazla mali kaynak ay›rmak fleklinde konunun özüne iliflkin olmayan bilimsellik
ve profesyonellikten uzak yüzeysel, etkisiz çabalar oldu¤u, bunlar›n e¤itimi istenen
düzeye ulaflt›ramad›¤› aç›kça görülmektedir. Bu durum e¤itimde gerçek anlamda ge-
liflme sa¤layacak yeni önlemleri gelifltirme ve uygulama gere¤ini ortaya koymaktad›r
(Alkan, Deryakulu ve fiimflek, 1995, 6). Gerek e¤itim programlar› gerekse de e¤itim
ortamlar› noktas›nda köklü de¤iflikliklere ihtiyaç duyulmaktad›r. E¤itimde niteli¤in
gelifltirilmesi, e¤itim kurumlar›n›n en önemli u¤rafllar›ndan biri olmufltur. Örgün ve
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yayg›n e¤itim kurumlar›nda tüm e¤itim faaliyetleri önceden haz›rlanan bir program
çerçevesinde yürütülür. Okulda ö¤renciye hangi davran›fllar›n nas›l kazand›r›laca¤›
e¤itim programlar›nda yer al›r. Bu nedenle, e¤itimin niteli¤i büyük ölçüde uygulanan
programa ba¤l›d›r (Erden, 1998, 2).

E¤itimde kalite ve verimlili¤i yükseltmek amac›yla MEB taraf›ndan haz›rla-
nan 2004 programlar› ilk önce dokuz ilde pilot olarak uygulamaya konulmufltur. Ye-
ni ilkö¤retim birinci kademe programlar› ile davran›flç› yaklafl›m yerine yap›land›r-
mac› yaklafl›m›n esas al›nd›¤› vurgulanmaktad›r.

Yap›land›rmac› yaklafl›m bilgi, ö¤retme ve ö¤renmenin ne oldu¤u üzerinde
durur ve nesnelli¤in mümkün olup olmad›¤› ile ilgilenir (Airasian&Walsh, 1997, 444).
Yap›land›rmac›lar geleneksel bilgi kuramc›lar› gibi ak›l ve dünya aras›ndaki benzer-
li¤i araflt›rmak yerine yap› oluflturmada düflünme yetene¤i üzerinde durmufl, yeni
bilgi ile geçmifl yaflant› aras›ndaki iliflkiyi incelemifltir (Koç ve Demirel, 2004, 175).
Çünkü ö¤renme, bireyin yaflant›lar›, geldi¤i toplumsal doku ve deneyimleri ile yak›n-
dan ilgilidir. Zira ö¤renmenin geliflmesi, tamam›yla bireyin konuyu nas›l alg›lad›¤›na
ba¤l›d›r (Akar ve Y›ld›r›m, 2004). Böylelikle ö¤renenler mevcut bilgilerinin ›fl›¤›nda
yaflant›lar›na anlam vererek ö¤renmelerini gerçeklefltirirler. Bu süreçte öngörülen tek-
nikler ayn› zamanda ö¤renenlere kiflisel anlay›fllar›yla kavramlar› aç›klamalar›na ola-
nak verir (Holloway, 1999, 85).

Ö¤renme sürecinde her ö¤renci için ayn› hedefleri belirleme yerine üst düzey
düflünme becerilerine yönelik hedefler esas al›n›r. Buna göre bilgi, de¤iflime aç›kt›r ve
kesin gerçekler yerine uygulanabilen geçerli bilgiler vard›r. Yap›land›rmac›lar ‘ne ö¤-
retmeli’ yerine ‘birey nas›l ö¤renir’ sorusu üzerinde kafa yorarlar (Holloway, 1999,
85). Bodner, Driver, Bell ve von Glasersfeld’e göre, yap›land›rmac› ö¤renme teorisinin
ortaya koydu¤u prensipler flu flekilde özetlenebilir (Köseo¤lu, Tümay ve Kavak, 2002,
638-639; MEB, 2004a, 17):

• Ö¤renciler ö¤renme ortam›na kendilerine ait ön bilgi ve inançlarla gelirler.

• Ö¤renme, ö¤renme ortam›na oldu¤u kadar ö¤renenlerin ön bilgi, tutum ve
amaçlar›na da ba¤l›d›r.

• Ö¤renme pasif bir süreç de¤il, aksine ö¤renenin ö¤renme sürecine aktif bir
flekilde kat›l›m›n› gerektiren sürekli ve geliflimsel bir ifllemdir. 

• Bilgi birey taraf›ndan hem zihinsel hem de sosyal olarak yap›land›r›l›r. An-
cak ortak fiziksel deneyimler ve sosyal etkileflimler nedeniyle ö¤renenlerin
yap›land›rd›klar› anlamlar›n tiplerinde modeller vard›r.

• Ö¤renme basit bir flekilde mevcut kavramlara eklemeler yapmak veya baz›
kavramlar› ç›karmak fleklinde de¤ildir, ö¤renme ayn› zamanda mevcut kay-
naklar›n yeniden düzenlenmesini gerektirir.

• Ö¤renenler dünyay› anlamland›rmaya çal›fl›rken yap›land›rd›klar› yeni bil-
gileri de¤erlendirirken, yeni bilgileri özümseyebilir veya reddedebilir. 

Yap›land›rmac›l›k, türetimci ö¤renme (Wittrock, 1985, 123-126); durumlu ö¤-
renme ve otantik ö¤retim (Brown, Collins&Duguid, 1989, 32-42), postmodern e¤itim
program› (Hlynka, 1991, 27-30) ve e¤itimsel semiotik (Cunningham, 1992, 165-194) gi-
bi yaklafl›mlar› kapsamaktad›r. Bunun yan›nda, ö¤renenlerin kendileri için gerekli
olan bilgiye ulaflma ve problemlerini çözmede problem temelli (Crowther, 1999, 20;

YYeennii  HHaayyaatt BBiillggiissii  DDeerrssii  ÖÖ¤¤rreettiimm PPrrooggrraamm››nn››nn  UUyygguullaammaaddaakkii  EEttkkiilliillii¤¤iinniinn ...... u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/20076688



Cans›z, 2002, 16) ve proje temelli ö¤renme oldukça etkilidir (Y›ld›r›m, 2004, 79). Bu
ö¤renme modelleri çerçevesinde haz›rlanan etkinlikler paylafl›mc› ve iflbirli¤ine daya-
l› ö¤renme ortamlar›nda yürütülmelidir. Haz›rlanan etkinlikler çeflitlilikleri ve farkl›-
l›klar› ile ö¤renme ortam›n› zenginlefltirmelidir (Akar ve Y›ld›r›m, 2004). MEB yeni
programlara iliflkin k›lavuz kitaplarda ö¤retmenler için haz›r etkinlik örneklerine yer
vermifltir. Ancak burada önemli olan husus programlar›n uygulamada ne derecede
etkili oldu¤udur. 

Yap›land›rmac› yaklafl›m› esas alan 2004 Hayat Bilgisi Dersi Ö¤retim Progra-
m› (HBDÖP) üç bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölümde girifl, program›n vizyonu,
temel yaklafl›m› ve yap›s›, ö¤renme-ö¤retme süreci, ölçme ve de¤erlendirme alt bafl-
l›klar›, ikinci bölümde, gelifltirilen temalar, üçüncü bölümde ise, bir önceki programa
k›yasla yap›lan temel de¤ifliklikler yer almaktad›r (MEB, 2004, 7). 

Program›n öncelikli amac›, ö¤rencilerin temel yaflam becerilerini kazanmalar›-
na ve olumlu kiflisel nitelikler gelifltirmelerine yard›mc› olmakt›r. Program ile ö¤ren-
cilerin, elefltirel ve yarat›c› düflünme, iletiflim, araflt›rma ve sorgulama, problem çöz-
me, karar verme, bilgi iletiflim teknolojilerini kullanma, giriflimcilik, Türkçe’yi do¤ru,
güzel ve etkili kullanma, kaynaklar› etkili kullanma, güvenlik ve korunmay› sa¤laya-
bilme, öz yönetim, kat›l›m, paylafl›m, iflbirli¤i ve tak›m çal›flmas›, bilimin temel kav-
ramlar›n› tan›ma becerisini kazanmalar› öngörülmektedir. Ayr›ca, ö¤rencilerde öz
sayg›, öz güven, toplumsall›k, sab›r, hoflgörü, sevgi, bar›fl, yard›mseverlik, do¤ruluk,
dürüstlük, adalet, yenili¤e aç›kl›k, vatanseverlik, kültürel de¤erleri koruma ve gelifl-
tirme gibi kiflisel niteliklerin ve de¤erlerin gelifltirilmesini de amaçlamaktad›r (MEB,
2004, 12).  

Yeni ilkö¤retim program›, önceki geleneksel ö¤renme program›na göre önem-
li farkl›l›klar içermektedir. Örne¤in, yeni programda birlikte çal›flma öne ç›kar›lmak-
ta ve ö¤rencilerin birtak›m etkinlikleri do¤rudan yaparak baz› kazan›mlar› elde etme-
si amaçlanmaktad›r. Bu süreçte hem ö¤renme ortam›n›n düzeni de¤iflmekte hem de
yap›lacak etkinliklerin seçiminde ö¤retmen ve ö¤renci aras›nda sürekli iflbirli¤i yap›l-
mas› zorunlu hale gelmektedir. Uygulaman›n baflar›l› (etkili) olmas› ö¤retmen ve ö¤-
rencinin de¤iflen rollerini do¤ru anlamalar› ve yerine getirmeleri kaç›n›lmazd›r (Bu-
kova-Güzel ve Alkan, 2005, 388). Ö¤retmenlerin temel rollerinden biri, ö¤rencilere bu
anlay›fla uygun ö¤renme-ö¤retme ortamlar› haz›rlamakt›r (MEB, 2004, 64). Çünkü,
ö¤renme sürecinde edinilen bilgilerin kal›c› olmas›nda, ö¤renme ortam› önemli rol
oynamaktad›r (Y›lmaz ve Akkoyunlu, 2006, 212). Gömleksiz (2005, 357) konuya ilifl-
kin olarak yapm›fl oldu¤u bir araflt›rmada, ö¤retmenlerin yeni programlar›n uygulan-
d›¤› e¤itim ortam›na iliflkin görüfllerinde illere göre anlaml› farkl›l›klar oldu¤u sap-
tanm›flt›r. Y›lmaz ve Akkoyunlu (2006, 217) yapm›fl olduklar› araflt›rmada, ö¤rencile-
rin etkileflimde bulundu¤u ve kontrol edebildikleri ortamlarda edindikleri bilgilerin
daha kal›c› oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca, yeni programlar ile ö¤retmene s›n›f içinde
rehberli¤in yan› s›ra iflbirli¤i sa¤lay›c›, yard›mc›, kolaylaflt›r›c›, kendini gelifltirici,
planlay›c›, yönlendirici, bireysel farkl›l›klar› dikkate al›c›, sa¤l›k ve güvenli¤i sa¤lay›-
c› roller verilmifltir (ERG, 2005, 39).

Yeni programlara iliflkin olarak alanda yap›lan araflt›rmalar (Bayram, 2005; Bu-
lut, 2006; Bukova-Güzel ve Alkan, 2005; Gömleksiz, 2005; Gözütok, Akgün ve Kara-
cao¤lu, 2005; Özdemir, 2005, Özden, 2005; Sabanc› ve fiahin, 2005) uygulaman›n güç-
lü ve zay›f yönlerini ortaya koymaktad›r. Bir program›n gelifltirilmesi, ancak, ö¤ret-
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menin bu do¤rultuda uyar›m› ve iste¤i ile mümkündür (Var›fl, 1997, 16). Zira, bir e¤i-
tim program›n›n etkilili¤ini belirleyecek olanlar, onun uygulay›c›s› konumundaki ö¤-
retmenlerdir. Tasarlanan programlar ne kadar iyi haz›rlan›rsa haz›rlans›n, e¤er ö¤ret-
menler, programlara iliflkin öngörülen niteliklere sahip de¤illerse, program›n uygula-
mada baflar›l› olmas› düflünülemez. Bir baflka deyiflle, haz›rlanan programlar›n uygu-
lamadaki baflar›s›, ö¤retmenlerin programlarda öngörülen etkinlikleri en iyi biçimde
gerçeklefltirmelerine ba¤l›d›r (Yaflar, Gültekin, Türkan, Y›ld›z ve Girmen, 2005, 53).
Nitekim ö¤retimin baflar›s›n›n etkileyicileri konusunda yap›lan araflt›rmalar, en
önemli etkileyicinin ö¤retmen nitelikleri oldu¤u noktas›nda birleflmektedir (Gözütok,
Akgün ve Karacao¤lu, 2005, 20). Bunun için, yeni programlar› uygulayan s›n›f ö¤ret-
menlerinin, HBDÖP’ün uygulamadaki etkilili¤ine iliflkin görüfllerini belirlemenin
program gelifltirme sürecine katk› getirece¤i düflünülmektedir. 

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  AAmmaacc››

Bu araflt›rman›n genel amac›, 2004-2005 ö¤retim y›l›nda pilot olarak uygula-
nan ‹lkö¤retim Birinci Kademe Yeni Hayat Bilgisi Dersi (1-3. S›n›flar) Ö¤retim Prog-
ram›n›n uygulamadaki etkilili¤ini belirlemeye yöneliktir. Bu genel amaç do¤rultu-
sunda flu alt amaç belirlenmifltir:

Yeni Hayat Bilgisi dersi ö¤retim program›nda öngörülen kazan›mlar, kapsam,
e¤itim durumu ve de¤erlendirme ile program›n geneline iliflkin ö¤retmen görüflleri,
görev yapt›klar› il, okuttuklar› s›n›f düzeyi, cinsiyetleri, mesleki k›demleri, e¤itim dü-
zeyleri ve s›n›f mevcutlar›na göre manidar bir farkl›l›k göstermekte midir?

AArraaflfltt››rrmmaa  MMooddeellii

Araflt›rma tarama (betimsel-survey) modeli niteli¤indedir. Buna göre, Yeni
HBDÖP’ün uygulamadaki etkilili¤i program› uygulayan s›n›f ö¤retmenlerinin görüfl-
lerine dayal› olarak belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. 

EEvvrreenn  vvee  ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rman›n evrenini 2004–2005 e¤itim-ö¤retim y›l›nda yeni ilkö¤retim birin-
ci kademe HBDÖP’ün uyguland›¤› dokuz ilde (‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Van,
Hatay, Samsun, Bolu ve Diyarbak›r) 120 pilot ilkö¤retim okulunda görev yapan 980
s›n›f ö¤retmeni oluflturmaktad›r. Araflt›rmada kullan›lan veri toplama arac›n›n güve-
nirlik ve geçerlilik çal›flmalar› için Diyarbak›r ilindeki 5 pilot ilkö¤retim okulunda
toplam 75 s›n›f ö¤retmenine anket uygulanm›flt›r. Bu nedenle Diyarbak›r ili örnekle-
min d›fl›nda tutulmufltur. Buna göre araflt›rman›n örneklemini ‹stanbul, Ankara, ‹z-
mir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun ve Bolu ilindeki 64 pilot okulda görev yapan 591 s›-
n›f ö¤retmeni oluflturmaktad›r. Örnekleme al›nan ö¤retmenlerin illere göre da¤›l›m›
flöyledir: ‹stanbul 109, Ankara 117, ‹zmir 70, Kocaeli 66, Van 58, Hatay 56, Samsun 56
ve Bolu 59.

VVeerrii  TTooppllaammaa  AArraacc››nn››nn  GGeelliiflflttiirriillmmeessii

Veri toplama arac›n›n gelifltirilirken ilk aflamada konu ile ilgili dokümanlar in-
celenmifltir. Daha sonra Diyarbak›r ilinde yeni program› uygulayan s›n›f ö¤retmenle-
rinin yeni programa iliflkin görüfl ve düflünceleri al›nm›flt›r. Bu görüfl ve düflünceler
do¤rultusunda program için madde havuzu oluflturulmufltur. Program için madde
havuzu oluflturulurken program de¤erlendirme modeli olarak, “Program›n Ö¤eleri-
ne Dönük De¤erlendirme Modeli” (Erden, 1998, 21) esas al›nm›flt›r. Ölçek içerik ge-
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çerli¤inin sa¤lanmas› amac›yla F›rat ve Dicle Üniversitesi E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim
ve E¤itim Bilimleri Bölümleri, Teknik E¤itim Fakültesi E¤itim Bölümündeki ö¤retim
üyeleri ile Talim Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›nda görev yapan uzmanlar taraf›ndan in-
celenmifl ve de¤erlendirilmifltir. Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda düzenlenen beflli Likert
tipindeki 32 maddelik taslak ölçek geçerlik ve güvenirlik analizleri için Diyarbak›r
ilindeki yeni program›n uyguland›¤› befl pilot ilkö¤retim okulunda görev yapan 75 s›-
n›f ö¤retmenine uygulanm›flt›r. HBDÖP ölçe¤ine iliflkin ilk analiz sonuçlar›na göre öl-
çe¤in KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) katsay›s› 0.90 ve Bartlett test de¤eri 2531,911 olarak
bulunmufltur. Buna göre Bartlett testi sonucu 0.05 düzeyinde (p=0.000) anlaml› ç›k-
m›flt›r. Faktör analizi sonucunda 4 faktör belirlenmifltir. Buna göre, 13 madde 1. fak-
törde, 8 madde 2. faktörde, 7 madde 3. faktörde, 4 madde 4. faktörde toplanm›flt›r. Be-
lirlenen bu faktörlere anlaml› isimler verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Buna göre, 1. faktör “Ka-
zan›mlar”, 2. faktör “Kapsam”, 3. faktör “E¤itim Durumu” ve 4. faktör “De¤erlendir-
me” olarak adland›r›lm›flt›r. Ölçe¤in bütün olarak güvenirlik analizi Cronbach Alpha
güvenirlik katsay›s›, Spearman-Brown korelasyon katsay›s› ve Guttman split-half gü-
venirlik formülü kullan›larak hesaplanm›fl ve Cronbach Alpha güvenirlik katsay›s›
0.98, Spearman-Brown korelasyon katsay›s› 0.88 ve Guttman split-half de¤eri ise 0.93
olarak bulunmufltur. Ayr›ca ölçe¤in dört alt boyutunun güvenirli¤i de ayr› ayr› hesap-
lanm›fl ve güvenirlik katsay›lar› flöyle belirlenmifltir: Kazan›mlar 0.96, Kapsam 0.94, E¤i-
tim Durumu 0.90 ve De¤erlendirme 0.82. 

VVeerriilleerriinn  TTooppllaannmmaass››  vvee  AAnnaalliizzii

Araflt›rma için gelifltirilen ölçek, yeni ilkö¤retim program›n›n uyguland›¤› pi-
lot illerdeki 67 pilot ilkö¤retim okulunda görev yapan 762 s›n›f ö¤retmenine posta
arac›l›¤› ile gönderilmifl ve ayn› yolla toplanm›flt›r. Ankara, Hatay ve Kocaeli ilinde
toplam 3 pilot okuldan hiç anket gelmedi¤inden 64 pilot ilkö¤retim okulundan top-
lam 591 anket formu geçerli kabul edilerek de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Ö¤retmenle-
rin mesleki ve kiflisel bilgilerine ait verilerin analizinde frekans de¤erleri kullan›lm›fl-
t›r. Kat›l›mc›lar›n cinsiyetlerine göre yap›lan karfl›laflt›rmalarda iliflkisiz örneklem t-
testi, il, s›n›f, k›dem, e¤itim düzeyi ve ö¤renci mevcuduna göre yap›lan karfl›laflt›rma-
larda ise, tek yönlü varyans analizi uygulanm›flt›r. Farkl›l›¤›n belirlendi¤i durumlar-
da da, farkl›l›¤›n hangi gruplar aras›nda gerçekleflti¤ini ortaya koymak için Scheffe ve
LSD testleri uygulanm›flt›r. Bunun yan›nda, varyans analizi ve t-testi için önce levene
testi uygulanarak, varyanslar›n homojenli¤i test edilmifltir. Levene testi sonucunda
anlaml› farkl›l›¤›n belirlendi¤i durumlarda; varyans analizi yerine parametresiz bir
test olan Kruskall Wallis-H (KWH), t-testinin yerine de Mann Whitney U (MWU) tes-
ti uygulanm›flt›r (Sümbülo¤lu ve Sümbülo¤lu, 2000). KWH testi sonucunda anlaml›
bir farkl›l›k bulunmas› halinde ise gruplar›n ikili kombinasyonlar› üzerinden MWU
testi uygulanarak, fark›n kayna¤› incelenmifltir. Her bir maddenin gerçekleflme düze-
yini belirlemek için “Tamamen (5)”, “Çok (4)”, “Orta (3)”, “Az (2)” ve “Hiç (1)” dere-
celeri kullan›lm›flt›r. Aritmetik ortalamalar›n yorumlanmas›nda; 1.00-1.80 aras›ndaki
ortalama de¤erlerin “Hiç”, 1.81-2.60 aras›nda bulunanlar›n “Az”, 2.61-3.40 aras›nda-
kilerin “Orta”, 3.41-4.20 aras›ndakilerin “Çok” ve 4.21-5.00 aras›nda yer alanlar›n ise
“Tamamen” derecesinde de¤er tafl›d›¤› kabul edilmifltir. 

BBuullgguullaarr

Çizelge 1’de ö¤retmenlerin HBDÖP’te öngörülen kazan›mlar, kapsam, e¤itim
durumu ve de¤erlendirme ile program›n geneline iliflkin görüfllerinin “il” de¤iflkeni-
ne ait varyans analizi sonuçlar› görülmektedir. 
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Alt
ölçek ‹l

‹stanbul

Ankara

‹zmir

Kocaeli

Van

Hatay

Samsun

Bolu

‹stanbul

Ankara

‹zmir

Kocaeli

Van

Hatay

Samsun

Bolu

‹stanbul

Ankara

‹zmir

Kocaeli

Van

Hatay

Samsun

Bolu

‹stanbul

Ankara

‹zmir

Kocaeli

Van

Hatay

Samsun

Bolu

‹stanbul

Ankara

‹zmir

Kocaeli

Van

Hatay

Samsun

Bolu

n

109

117

70

66

58

56

56

59

109

117

70

66

58

56

56

59

109

117

70

66

58

56

56

59

109

117

70

66

58

56

56

59

109

117

70

66

58

56

56

59

X

3,86

3,80

3,89

3,86

3,90

3,97

4,07

3,79

3,88

3,81

3,86

3,88

3,90

3,99

3,99

3,67

3,96

3,86

3,90

3,89

3,93

4,02

4,10

4,02

3,53

3,40

3,42

3,38

3,42

3,29

3,68

3,64

3,84

3,77

3,83

3,81

3,85

3,90

4,01

3,79

ss

0,633

0,585

0,678

0,575

0,529

0,552

0,580

0,638

0,604

0,623

0,695

0,544

0,581

0,570

0,624

0,739

0,618

0,520

0,596

0,512

0,537

0,421

0,585

0,518

0,665

0,775

0,729

0,737

0,695

0,814

0,787

0,680

0,567

0,540

0,621

0,515

0,516

0,506

0,562

0,602

Vary.
Kay.

Gruplar
Aras›

Gruplar 
‹çi

Toplam

Gruplar
Aras›

Gruplar
‹çi

Toplam

Gruplar
Aras›

Gruplar
‹çi

Toplam

Gruplar
Aras›

Gruplar
‹çi

Toplam

Gruplar
Aras›

Gruplar
‹çi

Toplam

Kar. 
Top.

3,763

211,042

214,805

4,478

227,169

231,646

3,282

174,802

178,084

7,747

314,234

321,982

2,625

180,070

182,695

sd

7

583

590

7

583

590

7

583

590

7

583

590

7

583

590

Kar.
Ort.

0,538

0,362

0,640

0,390

0,469

0,300

1,107

0,539

0,375

0,309

F

1,485

1,642

1,564

2,053*

1,214

p

0,170

0,121

0,143

0,047

0,293

LSD

-

-

-

Samsun-
Ankara,
‹zmir,

Kocaeli,
Hatay;
Hatay-

‹stanbul,
Bolu;

Ankara-
Bolu

-

Çizelge 1. ‹l De¤iflkenine Göre Kazan›mlar, Kapsam, E¤itim Durumu, De¤erlendirme Alt Ölçekleri ile
Program›n Geneline ‹liflkin Görüfllerine Ait Varyans Analizi Sonuçlar›

Levene:0.870             p=0.530

Levene:1,431             p=0.190

Levene:1,464             p=0.178

Levene:1.101             p=0.360

Levene:0.724             p=0.652

*p<.05
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Ö¤retmenlerin HBDÖP’ün kazan›mlar›na iliflkin görüfllerinin ““iill”” de¤iflkenine
göre anlaml› bir flekilde de¤iflmedi¤i görülmektedir (F(7-583)=1.485, p>0.05). Buna
göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n Bolu (X==3.79), en yüksek aritmetik orta-
lama puan›n›n ise Samsun (X==4.07) ilinde yeni program› uygulayan ö¤retmenlere ait
oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, Hatay (X==3.97), Van (X==3.90), ‹zmir (X==3.89),
‹stanbul (X==3.86), Kocaeli (X==3.86) ve Ankara (X==3.80),  ilinde yeni program› uygula-
yan ö¤retmenler takip etmektedir. Bu sonuca göre, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli,
Van, Hatay, Samsun ve Bolu ilindeki ö¤retmenler programda öngörülen kazan›mla-
r›n uygulamada ““ççookk”” düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir.

Programda öngörülen kapsama iliflkin olarak ö¤retmen görüflleri aras›nda ““iill””
de¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktad›r (F(7-583)=1.642, p>0.05). Bu-
na göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n Bolu (X==3.67), en yüksek aritmetik or-
talama puan›n›n ise, Samsun (X==3.99) ve Hatay (X==3.99) ilinde yeni program› uygu-
layan ö¤retmenlere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, Van (X==3.90), ‹stanbul
(X==3.88), Kocaeli (X==3.88), ‹zmir (X==3.86) ve Ankara (X==3.81) ilinde yeni program›
uygulayan ö¤retmenler izlemektedir. Bu sonuca göre, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Koca-
eli, Van, Hatay, Samsun ve Bolu ilindeki ö¤retmenler programda yer alan kapsam›n
uygulamada ““ççookk”” düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir. 

Ö¤retmenlerin programda öngörülen e¤itim durumuna iliflkin görüflleri ara-
s›nda ““iill”” de¤iflkenine göre anlaml› bir flekilde farkl›l›k bulunmamaktad›r (F(7-
583)=1.564, p>0.05). Buna göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n Ankara
(X==3.86), en yüksek aritmetik ortalama puan›n›n ise, Samsun (X==4.10) ilinde yeni
program› uygulayan ö¤retmenlere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, Hatay
(X==4.02), Bolu (X==4.02), ‹stanbul (X==3.96), Van (X==3.93), ‹zmir (X==3.90) ve Kocaeli
(X==3.89) ilinde yeni program› uygulayan ö¤retmenler takip etmektedir. 

HBDÖP’te öngörülen de¤erlendirmesine iliflkin ö¤retmen görüflleri aras›nda
““iill”” de¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›k ortaya ç›km›flt›r (F(7-583)=2.053, p<0.05).
Fark›n hangi gruplar aras›nda oldu¤unu bulmak için yap›lan LSD testi sonucunda,
Samsun ile Ankara, ‹zmir, Kocaeli ve Hatay; Hatay ile ‹stanbul ve Bolu; Ankara ile Bo-
lu ili aras›nda oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Buna göre, en düflük aritmetik ortalama puan›-
n›n Hatay (X==3.29), en yüksek aritmetik ortalama puan›n›n ise, Samsun (X==3.68) ilin-
de yeni program› uygulayan ö¤retmenlere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla,
Bolu (X==3.64), ‹stanbul (X==3.53), ‹zmir (X==3.42), Van (X==3.42), Ankara (X==3.40) ve Ko-
caeli (X==3.38) ilinde yeni program› uygulayan ö¤retmenler izlemektedir. Bu sonuca
göre, ‹stanbul, ‹zmir, Van, Samsun ve Bolu ilindeki ö¤retmenler programda öngörü-
len de¤erlendirmenin uygulamada ““ççookk””, Ankara, Kocaeli ve Hatay ilindeki ö¤ret-
menler ise, ““oorrttaa”” düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir. 

Ö¤retmenlerin program›n geneline iliflkin görüflleri aras›nda ““iill”” de¤iflkenine
göre anlaml› bir farkl›l›k görülmemektedir (F(7-583)=1.214, p>0.05). Buna göre, en dü-
flük aritmetik ortalama puan›n›n Ankara (X==3.77), en yüksek aritmetik ortalama pu-
an›n›n ise, Samsun (X==4.01) ilinde yeni program› uygulayan ö¤retmenlere ait oldu¤u
görülmektedir. Bunu s›ras›yla, Hatay (X==3.90), Van (X==3.85), ‹stanbul (X==3.84), ‹zmir
(X==3.83), Kocaeli (X==3.81) ve Bolu (X==3.79) ilinde yeni program› uygulayan ö¤ret-
menler takip etmektedir. Bu sonuca göre, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Van, Ha-
tay, Samsun ve Bolu ilindeki ö¤retmenler program›n genelinin uygulamada ““ççookk””
düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir.     
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Çizelge 2’de ö¤retmenlerin HBDÖP’te öngörülen kazan›mlar ve kapsama ilifl-
kin görüfllerinin “s›n›f” de¤iflkenine ait varyans analizi sonuçlar› görülmektedir. 

Ö¤retmenlerin HBDÖP’ün kazan›mlar›na iliflkin görüflleri ““ss››nn››ff”” de¤iflkenine
göre anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir (F(2-588)=0.136, p>0.05). Buna göre, en dü-
flük aritmetik ortalama puan›n›n 2. (X==3.86), en yüksek aritmetik ortalama puan›n›n
ise 1. (X==3.89) s›n›f ö¤retmenlerine ait oldu¤u görülmektedir. Bunu, 3.(X==3.88) s›n›f
ö¤retmenleri takip etmektedir. Buna göre, 1-3. s›n›f ö¤retmenleri programda yer alan
kazan›mlar›n uygulamada ““ççookk”” düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir.

Ö¤retmenlerin programda öngörülen kapsama iliflkin görüflleri ““ss››nn››ff”” de¤ifl-
kenine göre anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir (F(2-588)=0.528, p>0.05). Buna göre, en
düflük aritmetik ortalama puan›n›n 2. (X==3.83), en yüksek aritmetik ortalama puan›n›n
ise 1. (X==3.89) s›n›f ö¤retmenlerine ait oldu¤u görülmektedir. Bunu, 3. (X==3.88) s›n›f
ö¤retmenleri izlemektedir. Buna göre, 1-3. s›n›f ö¤retmenleri programda öngörülen
kapsam›n uygulamada ““ççookk”” düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir.

Çizelge 3’te ö¤retmenlerin HBDÖP’te öngörülen e¤itim durumu ve de¤erlen-
dirme ile program›n geneline iliflkin görüfllerinin “s›n›f” de¤iflkenine göre KWH testi
sonuçlar› yer almaktad›r.

ÇÇiizzeellggee  33..  S›n›f De¤iflkenine Göre E¤itim Durumu, De¤erlendirme Alt Ölçekleri ‹le
Program›n Geneline ‹liflkin  KWH Testi Sonuçlar›
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Çizelge 2. S›n›f De¤iflkenine Göre Kazan›mlar ve Kapsam Alt Ölçeklerine ‹liflkin Ö¤retmen Görüfllerine Ait
Varyans Analizi Sonuçlar›

Alt
ölçek S›n›f

1.s›n›f

2.s›n›f

3.s›n›f

1.s›n›f

2.s›n›f

3.s›n›f

n

190

202

199

190

202

199

X

3.89

3,86

3,88

3,89

3,83

3,88

ss

0,601

0,573

0,636

0,604

0,633

0,642

Varyans
Kayna¤›

Gruplar Aras›

Gruplar ‹çi

Toplam

Gruplar Aras›

Gruplar ‹çi

Toplam

Kar. 
Top.

9,921

214,706

214,805

0,415

231,231

231,646

sd

2

588

590

2

588

590

Kar.
Ort.

4,961

0,365

0,208

0,393

F

0,136

0,528

p

0,873

0,590

Levene:1,776                          p=0.170

Levene:2,209                          p=0.066

*p<.05
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Çizelge 3. S›n›f De¤iflkenine Göre E¤itim Durumu, De¤erlendirme Alt Ölçekleri ile Program›n Geneline
‹liflkin KWH Testi Sonuçlar›

Alt ölçekler

E¤itim Durumu

De¤erlendirme

Program›n Geneli

S›n›f

1.s›n›f

2.s›n›f

3.s›n›f

1.s›n›f

2.s›n›f

3.s›n›f

1.s›n›f

2.s›n›f

3.s›n›f

n

190

202

199

190

202

199

190

202

199

S›ra Ortalamas›

286,66

296,50

304,40

190

202

199

190

202

199

sd

2

2

2

KWH

1,074

2,069

0,309

p

0,584

0,355

0,857

*p<.05



Ö¤retmenlerin programda öngörülen e¤itim durumuna iliflkin görüflleri ““ss››--
nn››ff”” de¤iflkenine göre anlaml› bir flekilde de¤iflmemektedir (KWH(2)=1.074, p>0.05).
Gruplar›n s›ra ortalamalar› dikkate al›nd›¤›nda, 3. s›n›f ö¤retmenleri 1. ve 2. s›n›f ö¤-
retmenlerine göre programda öngörülen e¤itim durumunun uygulamada daha çok
etkili oldu¤unu düflünmektedir. 

HBDÖP’ün de¤erlendirmesine iliflkin ö¤retmen görüflleri aras›nda ““ss››nn››ff”” de-
¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktad›r (KWH(2)=2.069, p>0.05). Grup-
lar›n s›ra ortalamalar›na bak›ld›¤›nda, 1. s›n›f ö¤retmenleri 2. ve 3. s›n›f ö¤retmenleri-
ne göre programda öngörülen de¤erlendirmenin uygulamada daha çok etkili oldu¤u
görüflündedir. 

Ö¤retmenlerin program›n geneline iliflkin görüflleri aras›nda ““ss››nn››ff”” de¤iflke-
nine göre anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktad›r (KWH(2)=0.309, p>0.05). Gruplar›n
s›ra ortalamalar› dikkate al›nd›¤›nda, 1. s›n›f ö¤retmenlerinin 2. ve 3. s›n›f ö¤retmen-
lerine göre program›n genelinin uygulamada daha çok etkili oldu¤unu düflündükle-
ri ifade edilebilir. 

Çizelge 4’te ö¤retmenlerin HBDÖP’te öngörülen kazan›mlar, kapsam, e¤itim
durumu ve de¤erlendirme ile program›n geneline iliflkin görüfllerinin “cinsiyet” de-
¤iflkenine ait t-testi sonuçlar› yer almaktad›r.

Ö¤retmenlerin HBDÖP’ün kazan›mlar›na iliflkin görüflleri ““cciinnssiiyyeett”” de¤iflke-
nine göre anlaml› bir flekilde farkl›l›k göstermektedir (t(589)=2.049, p<0.05). Di¤er bir
ifade ile erkek ö¤retmenler (X==3.94) kad›n ö¤retmenlere (X==3.83) göre, programda
öngörülen kazan›mlar›n uygulamada daha çok etkili oldu¤unu düflünmektedir. Ö¤-
retmenlerin programda öngörülen kapsama iliflkin görüflleri ““cciinnssiiyyeett”” de¤iflkeni ba-
k›m›ndan anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir (t(589)=2.367, p<0.05). Baflka bir deyiflle,
erkek ö¤retmenler (X==3.94) kad›n ö¤retmenlere (X==3.81) göre, programda yer alan
kapsam›n uygulamada daha çok etkili oldu¤u görüflündedir.
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ÇÇiizzeellggee  44..  Cinsiyet De¤iflkenine Göre Kazan›mlar, Kapsam, E¤itim Durumu ve De¤erlendirme Alt Ölçekleri ‹le Prog-
ram›n Geneline  ‹liflkin Ö¤retmen Görüfllerine Ait  t Testi Sonuçlar›

Levene Testi
Alt ölçek Cinsiyet n X ss t p

F p

Kazan›mlar Erkek 258 3,94 0,624
0,188 0,664 2,049* 0,041

Kad›n 333 3,83 0,584

Kapsam Erkek 258 3,94 0,645
1,169 0,280 2,367* 0,018

Kad›n 333 3,81 0,607

E¤itim Durumu Erkek 258 3,98 0,581
1,804 0,180 1,469 0,142

Kad›n 333 3,92 0,523

De¤erlendirme Erkek 258 3,57 0,736
0,205 0,651 3,112* 0,002

Kad›n 333 3,38 0,732

Program›n Geneli Erkek 258 3,90 0,585
1,777 0,183 2,403* 0,017

Kad›n 333 3,79 0,530

*p<.05



HBDÖP’ün e¤itim durumuna iliflkin ö¤retmen görüflleri ““cciinnssiiyyeett”” de¤iflkeni-
ne göre anlaml› bir flekilde de¤iflmemektedir (t(589)=1.469, p>0.05). Buna göre, hem er-
kek (X==3.98) hem de kad›n ö¤retmenler (X==3.92), programda belirtilen e¤itim duru-
munun uygulamada ““ççookk”” düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir. 

Programda öngörülen de¤erlendirmeye iliflkin olarak erkek ve kad›n ö¤ret-
menlerin görüflleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmaktad›r (t(589)=3.112, p<0.05).
Buna göre, erkek ö¤retmenler (X==3.57) programda öngörülen de¤erlendirmenin uy-
gulamada ““ççookk””, kad›n ö¤retmenler (X==3.38) ise ““oorrttaa”” düzeyinde etkili oldu¤unu
düflünmektedir. 

Ö¤retmenlerin program›n geneline iliflkin görüflleri ““cciinnssiiyyeett”” de¤iflkenine gö-
re anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir (t(589)=2.403, p<0.05). Baflka bir deyiflle, erkek
ö¤retmenler (X==3.90) kad›n ö¤retmenlere (X==3.79) göre, program›n genelinin uygula-
mada daha çok etkili oldu¤u görüflündedir.

Çizelge 5’te ö¤retmenlerin HBDÖP’te öngörülen kazan›mlar, kapsam, e¤itim
durumu, de¤erlendirme ile program›n geneline iliflkin görüfllerinin “k›dem” de¤iflke-
nine ait varyans analizi sonuçlar› görülmektedir. 

YYeennii  HHaayyaatt BBiillggiissii  DDeerrssii  ÖÖ¤¤rreettiimm PPrrooggrraamm››nn››nn  UUyygguullaammaaddaakkii  EEttkkiilliillii¤¤iinniinn ...... u
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Alt Varyans Kar. Kar.
K›dem n X ss sd F p

ölçek Kayna¤› Top. Ort.

1-5 y›l 70 3,85 0,532
Gruplar Aras› 1,092 4 0,273

6-10 y›l 116 3,92 0,587

11-15 y›l 77 3,97 0,611 0,748 0,559
Gruplar ‹çi 213,713 586 0,365

16-20 y›l 89 3,83 0,542

21 ve üzeri 239 3,86 0,650 Toplam 214,805 590

Levene:1,601 p= 0,172

1-5 y›l 70 3,83 0,582
Gruplar Aras› 2,097 4 0,524 1,338 0,254

6-10 y›l 116 3,92 0,587

11-15 y›l 77 3,97 0,598
Gruplar ‹çi 229,550 586 0,392

16-20 y›l 89 3,77 0,595

21 ve üzeri 239 3,86 0,675 Toplam 231,646 590

Levene:1,083                     p= 0,364

1-5 y›l 70 3,91 0,514
Gruplar Aras› 1,343 4 0,336 1,113 0,349

6-10 y›l 116 3,98 0,495

11-15 y›l 77 4,03 0,525
Gruplar ‹çi 176,741 586 0,302

16-20 y›l 89 3,86 0,566

21 ve üzeri 239 3,95 0,584 Toplam 178,084 590

Levene:0,692                     p= 0,598

1-5 y›l 70 3,38 0,728
Gruplar Aras› 1,110 4 0,278 0,507 0,731

6-10 y›l 116 3,45 0,732

11-15 y›l 77 3,53 0,788
Gruplar ‹çi 320,871 586 0,548

16-20 y›l 89 3,44 0,732

21 ve üzeri 239 3,49 0,735 Toplam 321,982 590

Levene:0,470                     p= 0,758

1-5 y›l 70 3,80 0,501
Gruplar Aras› 1,215 4 0,304 0,981 0,418

6-10 y›l 116 3,87 0,528

11-15 y›l 77 3,93 0,560
Gruplar ‹çi 181,480 586 0,310

16-20 y›l 89 3,77 0,531

21 ve üzeri 239 3,83 0,592 Toplam 182,695 590

Levene:1,030                        p= 0,391

*p<.05

ÇÇiizzeellggee  55.. K›dem De¤iflkenine Göre Kazan›mlar, Kapsam, E¤itim Durumu ve De¤erlendirme Alt Ölçekleri ile Progra-
m›n Geneline ‹liflkin Ö¤retmen Görüfllerine Ait Varyans Analizi Sonuçlar›

K
az

an
›m

la
r

K
ap

sa
m

E¤
it

im
D

ur
um

u
D

e¤
er

le
nd

ir
m

e
Pr

og
ra

m
›n

G
en

el
i



Ö¤retmenlerin HBDÖP’te öngörülen kazan›mlara iliflkin görüfllerinin ““kk››ddeemm””
de¤iflkeni bak›m›ndan anlaml› bir flekilde farkl›laflmad›¤› görülmektedir (F(4-586)=0.748,
p>0.05). Buna göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n 16-20 y›l (X==3.83), en yük-
sek aritmetik ortalama puan›n›n ise, 11-15 y›l aras› (X==3.97) k›deme sahip ö¤retmen-
lere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, 6-10 y›l aras› (X==3.92), 21 y›l ve üzeri
(X==3.86) ve 16-20 y›l aras› (X==3.83) k›deme sahip ö¤retmenler izlemektedir. Dolay›s›y-
la, befl farkl› k›dem grubunda da ö¤retmenler, programda belirtilen kazan›mlar›n uy-
gulamada ““ççookk”” düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir.

Ö¤retmenlerin programda öngörülen kapsama iliflkin görüfllerinin ““kk››ddeemm””
de¤iflkenine ba¤l› olarak anlaml› bir flekilde de¤iflmedi¤i görülmektedir (F(4-586)=1.338,
p>0.05). Buna göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n 16-20 y›l (X==3.77), en yük-
sek aritmetik ortalama puan›n›n ise 11-15 y›l aras› (X==3.97) k›deme sahip ö¤retmenle-
re ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, 6-10 y›l aras› (X==3.92) 21 y›l ve üzeri
(X==3.86) ve 1-5 y›l aras› (X==3.83) k›deme sahip ö¤retmenler izlemektedir. 

Ö¤retmenlerin programda öngörülen e¤itim durumuna iliflkin görüflleri ara-
s›nda ““kk››ddeemm”” de¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktad›r (F(4-

586)=1.113, p>0.05). Buna göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n 16-20 y›l
(X==3.86), en yüksek aritmetik ortalama puan›n›n ise 11-15 y›l aras› (X==4.03) k›deme
sahip ö¤retmenlere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, 6-10 y›l aras› (X==3.98),
21 y›l ve üzeri (X==3.95) ve 1-5 y›l aras› (X==3.91) k›deme sahip ö¤retmenler takip et-
mektedir. 

Programda öngörülen de¤erlendirmeye iliflkin ö¤retmen görüflleri aras›nda
““kk››ddeemm”” de¤iflkeni bak›m›ndan anlaml› bir farkl›l›k görülmemektedir (F(4-586)=0.507,
p>0.05). Buna göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n 1-5 y›l aras› (X==3.38), en
yüksek aritmetik ortalama puan›n›n ise 11-15 y›l aras› (X==3.53) k›deme sahip ö¤ret-
menlere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, 21 y›l ve üzeri (X==3.49), 6-10 y›l
aras› (X==3.45) ve 16-20 y›l aras› (X==3.44) k›deme sahip ö¤retmenler izlemektedir. Bu-
na göre, alt› y›l ve üzeri k›deme sahip ö¤retmenler, programda yer alan de¤erlendir-
menin uygulamada ““ççookk””, alt› y›ldan az k›deme sahip ö¤retmenler ise, ““oorrttaa”” düze-
yinde etkili oldu¤u görüflündedir.

Ö¤retmenlerin ““kk››ddeemm”” de¤iflkenine göre program›n geneline iliflkin görüflle-
ri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k görülmemektedir (F(4-586)=0.981, p>0.05). Buna göre, en
düflük aritmetik ortalama puan›n›n 16-20 y›l aras› (X==3.77), en yüksek aritmetik orta-
lama puan›n›n ise 11-15 y›l aras› (X==3.93) k›deme sahip ö¤retmenlere ait oldu¤u gö-
rülmektedir. Bunu s›ras›yla, 6-10 y›l aras› (X==3.87), 21 y›l ve üzeri (X==3.83) ve 1-5 y›l
aras› (X==3.80) k›deme sahip ö¤retmenler izlemektedir. Sonuç olarak, befl farkl› k›dem
grubunda da ö¤retmenler, program›n genelinin uygulamada ““ççookk”” düzeyinde etkili
oldu¤unu düflünmektedir. 

Çizelge 6’da ö¤retmenlerin HBDÖP’te öngörülen kazan›mlar, kapsam, e¤itim
durumu, de¤erlendirme ile program›n geneline iliflkin görüfllerinin “e¤itim düzeyi”
de¤iflkenine ait varyans analizi sonuçlar› yer almaktad›r.
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Ö¤retmenlerin HBDÖP’ün kazan›mlar›na iliflkin görüflleri ““ee¤¤iittiimm  ddüüzzeeyyii”” de-
¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir (F(2-588)=0.188, p>0.05). Buna gö-
re, en yüksek aritmetik ortalama puan›n›n lisans (X==3.89) derecesine sahip ö¤retmen-
lere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu, ön lisans (X==3.86) ve yüksek lisans (X==3.86) de-
recesine sahip ö¤retmenler izlemektedir. Dolay›s›yla, 3 farkl› e¤itim düzeyi grubunda
da ö¤retmenler programda öngörülen kazan›mlar›n uygulamada ““ççookk”” düzeyinde
etkili oldu¤u görüflündedir. 

Ö¤retmenlerin programda öngörülen kapsama iliflkin görüflleri ““ee¤¤iittiimm  ddüüzzee--
yyii”” de¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir (F(2-588)=0.416, p>0.05). Bu-
na göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n ön lisans (X==3.84) en yüksek aritme-
tik ortalama puan›n›n ise, yüksek lisans (X==3.91) derecesine sahip ö¤retmenlere ait ol-
du¤u görülmektedir. Bunu, lisans (X==3.89) derecesine sahip ö¤retmenler takip etmek-
tedir. 

Çizelge 7’de ö¤retmenlerin HBDÖP’te öngörülen kazan›mlar, kapsam, e¤itim
durumu, de¤erlendirme ile program›n geneline iliflkin görüfllerinin “s›n›f mevcudu”
de¤iflkenine ait varyans analizi sonuçlar› yer almaktad›r.

YYeennii  HHaayyaatt BBiillggiissii  DDeerrssii  ÖÖ¤¤rreettiimm PPrrooggrraamm››nn››nn  UUyygguullaammaaddaakkii  EEttkkiilliillii¤¤iinniinn ...... u
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Alt E¤itim Varyans Kar. Kar.
n X ss sd F p

ölçek Düzeyi Kayna¤› Top. Ort.

Ön Lisans 240 3,86 0,599 Gruplar Aras› 0,138 2 6,879 0,188 0,828

Lisans 332 3,89 0,605 Gruplar ‹çi 214,668 588 0,365

Yüksek Lisans 19 3,86 0,665 Toplam 214,805 590

Levene:0,449                                    p= 0,639

*p<.05

ÇÇiizzeellggee  66.. E¤itim Düzeyi De¤iflkenine Göre Kazan›mlar, Kapsam, E¤itim Durumu ve De¤erlendirme  Alt Ölçekleri ile Program›n Geneli-
ne ‹liflkin Ö¤retmen Görüfllerine Ait Varyans Analizi Sonuçlar›
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Ön Lisans 240 3,84 0,636 Gruplar Aras› 0,327 2 0,164 0,416 0,660

Lisans 332 3,89 0,618 Gruplar ‹çi 231,319 588 0,393

Yüksek Lisans 19 3,91 0,672 Toplam 231,646 590

Levene:0,674                                    p= 0,510
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Ön Lisans 240 3,93 0,546 Gruplar Aras› 0,224 2 0,112 0,370 0,691

Lisans 332 3,96 0,553 Gruplar ‹çi 177,860 588 0,302

Yüksek Lisans 19 3,88 0,548 Toplam 178,084 590

Levene:0,077                                    p= 0,925
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Ön Lisans 240 3,82 0,557 Gruplar Aras› 0,171 2 8,530 0,275 0,760

Lisans 332 3,85 0,557 Gruplar ‹çi 182,524 588 0,310

Yüksek Lisans 19 3,80 0,570 Toplam 182,695 590

Levene:0,285                                    p= 0,752
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Ön Lisans 240 3,47 0,747 Gruplar Aras› 1,050 2 0,525 0,962 0,383

Lisans 332 3,48 0,736 Gruplar ‹çi 320,932 588 0,546

Yüksek Lisans 19 3,24 0,679 Toplam 321,982 590

Levene:0,175                                    p= 0,839D
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Ö¤retmenlerin HBDÖP’ün kazan›mlar›na iliflkin görüflleri aras›nda ““ss››nn››ff
mmeevvccuudduu”” de¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›k görülmemektedir (F(3-587)=1.380,
p>0.05). Buna göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n 51 ve üzeri (X==3.76), en
yüksek aritmetik ortalama puan›n›n ise, 21-30 (X==3.95) aras› ö¤renci grubuna ders ve-
ren ö¤retmenlere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, 41-50 (X==3.89) ve 31-40
(X==3.85) aras› ö¤renci grubuna ders veren ö¤retmenler takip etmektedir. Dolay›s›yla,
4 farkl› ö¤renci grubunda da ö¤retmenler, programda öngörülen kazan›mlar›n uygu-
lamada ““ççookk”” düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir.

Programda öngörülen kapsama iliflkin ö¤retmen görüfllerinin ““ss››nn››ff  mmeevvccuudduu””
de¤iflkeni göre anlaml› bir flekilde de¤iflmedi¤i görülmektedir (F(3-587)=0.800, p>0.05).
Buna göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n 31-40 (X==3.83), en yüksek aritmetik
ortalama puan›n›n ise, 21-30 (X==3.92) aras› ö¤renci grubuna ders veren ö¤retmenlere
ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, 41-50 aras› (X==3.90) ve 51 ve üzeri (X==3.86)
ö¤renci grubuna ders veren ö¤retmenler izlemektedir. Sonuç olarak, 4 farkl› ö¤renci
grubunda da ö¤retmenler, program›n›n kapsam›n uygulamada ““ççookk”” düzeyinde et-
kili oldu¤u görüflündedir.

De¤erlendirmeye iliflkin ö¤retmen görüflleri aras›nda ““ss››nn››ff  mmeevvccuudduu”” de¤ifl-
kenine ba¤l› olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktad›r (F(3-587)=0.948, p>0.05). Bu-
na göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n 51 ve üzeri (X==3.42), en yüksek arit-
metik ortalama puan›n›n ise, 21-30 aras› (X==3.55) ö¤renci grubuna ders veren ö¤ret-
menlere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, 41-50 (X==3.45) ve 31-40 (X==3.43)
aras› ö¤renci grubuna ders veren ö¤retmenler izlemektedir. Baflka bir deyiflle, 4 fark-
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*p<.05

Alt S›n›f Varyans Kar. Kar.
n X ss sd F p

ölçek Mevcudu Kayna¤› Top. Ort.

21-30 aras› 156 3,95 0,560 Gruplar Aras› 1,504 3 0,501 1,380 0,248

31-40 aras› 288 3,85 0,539 Gruplar ‹çi 213,301 587 0,363

41-50 aras› 111 3,89 0,549
Toplam 214,805 590

51 ve üzeri 36 3,76 0,641

Levene:1,996                        p= 0,114

ÇÇiizzeellggee  77.. S›n›f Mevcudu De¤iflkenine Göre Kazan›mlar, Kapsam  ve De¤erlendirme  Alt Ölçekleri ile Program›n GGee--
nneelliinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerriinnee  AAiitt  VVaarryyaannss  AAnnaalliizzii  SSoonnuuççllaarr››
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21-30 aras› 156 3,92 0,606 Gruplar Aras› 0,943 3 0,314 0,800 0,494

31-40 aras› 288 3,83 0,646 Gruplar ‹çi 230,703 587 0,393

41-50 aras› 111 3,90 0,605
Toplam 231,646 590

51 ve üzeri 36 3,86 0,629

Levene:1,652                       p= 0,176
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21-30 aras› 156 3,55 0,736 Gruplar Aras› 1,552 3 0,517 0,948 0,417

31-40 aras› 288 3,43 0,747 Gruplar ‹çi 320,430 587 0,546

41-50 aras› 111 3,45 0,715
Toplam 321,982 590

51 ve üzeri 36 3,42 0,761

Levene:0,132                       p= 0,941D
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21-30 aras› 156 3,91 0,516 Gruplar Aras› 1,276 3 0,425 1,376 0,249

31-40 aras› 288 3,81 0,590 Gruplar ‹çi 181,418 587 0,309

41-50 aras› 111 3,84 0,509
Toplam 182,695 590

51 ve üzeri 36 3,76 0,583

Levene:2,222                      p= 0,085
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l› ö¤renci grubunda da ö¤retmenler, programda öngörülen de¤erlendirmenin uygu-
lamada ““ççookk”” düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir.

Ö¤retmenlerin program›n geneline iliflkin görüflleri aras›nda ““ss››nn››ff  mmeevvccuudduu””
de¤iflkeni bak›m›ndan anlaml› bir farkl›l›k görülmemektedir (F(3-587)=1.376, p>0.05).
Buna göre, en düflük aritmetik ortalama puan›n›n 51 ve üzeri (X==3.76), en yüksek arit-
metik ortalama puan›n›n ise, 21-30 (X==3.91) aras› ö¤renci grubuna ders veren ö¤ret-
menlere ait oldu¤u görülmektedir. Bunu s›ras›yla, 41-50 (X==3.84) ve 31-40 (X==3.81)
aras› ö¤renci grubuna ders veren ö¤retmenler takip etmektedirler. Di¤er bir ifade ile
4 farkl› ö¤renci grubunda da ö¤retmenler, program›n genelinin uygulamada ““ççookk””
düzeyinde etkili oldu¤unu bildirmifllerdir.

Çizelge 8’de ö¤retmenlerin HBDÖP’te öngörülen e¤itim durumu ve de¤erlen-
dirme ile program›n geneline iliflkin görüfllerinin “s›n›f mevcudu” de¤iflkenine göre
KWH testi sonuçlar› yer almaktad›r.

Çizelge 8’deki bulgular incelendi¤inde, ö¤retmenlerin HBDÖP’ün e¤itim du-
rumuna iliflkin görüflleri ““ss››nn››ff  mmeevvccuudduu”” de¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›k gös-
termemektedir (KWH(3)=6.750, p>0.05). Buna göre, ö¤retmenlerin programda öngörü-
len e¤itim durumuna iliflkin görüflleri ö¤renci mevcuduna göre de¤iflmemektedir.

SSoonnuuçç  vvee  TTaarrtt››flflmmaa

Yeni HBDÖP’te gelifltirilmesi amaçlanan özellikler kazan›mlar olarak ifade
edilmifltir. Çocuklarda geliflmesi amaçlanan temel yaflam becerileri, olumlu kiflisel ni-
telikler, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji derslerine temel oluflturacak bilgiler belirlenen
temalarla bütünlefltirilerek kazan›mlar oluflturulmufltur. Programda öngörülen kaza-
n›mlar, çocuklar›n do¤rudan gözlenebilir davran›fllar›n›n yan› s›ra, bilgi, beceri, tu-
tum ve de¤erleri içeren ifadeler olarak tan›mlanm›flt›r. Kazan›mlar›n belirlenmesinde
becerilerin esas al›nd›¤› ifade edilmifltir. Ayr›ca, programda ö¤rencilerin kazand›r›l-
mas› amaçlanan ve aralar›nda elefltirel düflünme, yarat›c› düflünme, iletiflim, araflt›r-
ma, problem çözme, karar verme bilgi teknolojilerini kullanma, giriflimcilik, Türkçe-
yi do¤ru, etkili ve güzel kullanma, iflbirli¤i ve öz yönetimin bulundu¤u 17 beceri ifa-
de edilmifltir. Daha sonra bu beceriler, ayr›nt›l› olarak alt becerilerle sunulmufltur. Bu
alt becerilerin bir k›sm› davran›fllar olarak ifade edilmifltir. Programda gelifltirilecek
becerilerin üç tema alt›nda her s›n›f için amaçlanan kazan›mlarla efllefltirilmesi tablo-
lar kullan›larak yap›lm›flt›r. Her s›n›f ve tema için gelifltirilecek becerilerin bir k›sm›
davran›flsal olarak bir k›sm› daha genel biliflsel, duyuflsal ya da psiko-motor özellik-
ler olarak ifade edilmifltir. Ayr›ca programda dikkati çeken bir di¤er özellik olarak,
Hayat Bilgisi dersi kazan›mlar›, ara disiplin kazan›mlar›yla efllefltirilerek verilmifltir.
Ara disiplinler alt›nda verilen kazan›mlar›n bir k›sm›n›n da dersin kazan›mlar›nda ol-
du¤u gibi davran›flsal olarak ifade edildi¤i dikkati çekmifltir (ERG, 2005, 117). Buna
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ÇÇiizzeellggee  88.. S›n›f Mevcudu De¤iflkenine Göre KWH Testi SSoonnuuççllaarr››

Alt ölçek

E¤itim Durumu

S›n›f Mevcudu

21-30 aras›

31-40 aras›

41-50 aras›

51 ve üzeri

n

156

288

111

36

S›ra Ortalamas›

326,11

285,87

283,26

285,85

sd

3

KWH

6,750

p

0,080

*p<.05



ra¤men Küçükahmet (2005, 378-379), program›n pek çok kazan›m›n›n kazan›m ifade-
si ile bitmedi¤ini, kazan›mlar›n oldukça karmafl›k halde oldu¤unu, baz›lar›n›n yanl›fl
temalarda yer ald›¤›n›, baz›lar›n›n önyarg›l› oldu¤unu, baz›lar›nda kavram kargaflas›
yafland›¤›n›, baz›lar›n›n ise çok kapsaml› oldu¤unu ileri sürmektedir. Di¤er taraftan
Özden (2005, 442), yapm›fl oldu¤u araflt›rmada yeni program› uygulayan ö¤retmen-
lerin büyük bir k›sm›n›n, kazan›m ifadelerini ö¤rencileri çal›flt›r›c› ifadeler olarak gör-
dükleri sonucuna ulaflm›flt›r. Bayram (2005, 449-455) ise yapm›fl oldu¤u araflt›rmada,
1998 ile 2004 Hayat Bilgisi programlar›n› ö¤retmen aday› görüfllerine dayal› olarak
de¤erlendirmifltir. Araflt›rmac›, amaçlar›n gerçekleflme düzeyinin 1998 program›n›n
uyguland›¤› okullarda orta (X==3.23), 2004 program›n› uygulayan okullarda ise çok
düzeyinde  (X==3.79) oldu¤unu saptam›flt›r. Araflt›rmada, ‘temel yap› ve yaklafl›mlar›n
oluflmas›’ boyutu aç›s›ndan ö¤retmen adaylar›n›n 1998 program›n› uygulayan okul-
lara iliflkin görüfllerinin orta (X==3.07), 2004 program›n› uygulayan okullara iliflkin gö-
rüfllerinin ise çok düzeyinde (X==3.66) oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bunun yan›nda, Polat,
Tanr›verdi ve Apak’›n (2005:412) programda yer alan kazan›mlar›n gerçeklefltirilebil-
me düzeyine iliflkin yapm›fl olduklar› araflt›rma sonucuna göre, yeni program› uygu-
layan ö¤retmenlerin 1-3. s›n›flarda yer alan kazan›mlar›n ‘büyük oranda’ gerçekleflti-
¤i/gerçeklefltirilebilir fleklinde oldu¤unu bildirmifllerdir. Araflt›rmac›lar›n ulaflt›¤› bu
sonuçlar, mevcut araflt›rma ile elde edilen bulgular› destekler niteliktedir. Yap›lan
araflt›rmada ö¤retmenler, programda öngörülen kazan›mlar›n uygulamada “çok” dü-
zeyinde etkili oldu¤unu vurgulam›fllard›r. Ayr›ca araflt›rmada, cinsiyet de¤iflkenine
göre erkek ö¤retmenlerin lehine anlaml› bir farkl›l›k ortaya ç›karken, il, s›n›f, k›dem,
e¤itim düzeyi ve s›n›f mevcudu de¤iflkenlerine göre ise anlaml› bir farkl›l›¤›n ortaya
ç›kmad›¤› görülmüfltür. Araflt›rmada erkek ö¤retmenlerin lehine anlaml› bir farkl›l›k
ç›kmas›, erkek ö¤retmenlerin yeni program› daha çok benimsedikleri yönünde yo-
rumlanabilir. 

‹lkö¤retim 1-3. s›n›f›nda ö¤renim gören ö¤rencilerin fiziksel geliflim özellikle-
ri dikkate al›nd›¤›nda bu çocuklar›n oldukça aktif olduklar›; s›k s›k oturarak bir fley-
ler yapmak zorunda kald›klar› için, derste ara vermeye gereksinim duyduklar›, fizik-
sel ve zihinsel çabalar›n›n bir sonucu olarak kolay yorulduklar› belirlenmifltir. Bu yafl
grubundaki ö¤rencilerin büyük kas denetiminin hala ince koordinasyona göre üstün
oldu¤u ve küçük görevlerini yerine getiremedikleri ileri sürülmektedir. Bundan dola-
y›, sözcük kullan›m›nda, küçük yaz› ve nesnelere odaklanmada, uza¤› görmede zor-
luk çekebildi¤i belirtilmektedir. Bu yafl grubundaki ö¤rencilerin sosyal özellikleri dik-
kate al›nd›¤›nda ise arkadafl seçiminde daha seçici olduklar›, s›k s›k küçük gruplarda
kurallara ba¤l› oyun oynad›klar›, paylaflmay› ve birlikte çal›flmay› ö¤renmeye baflla-
d›klar›, kurallara kat› bir flekilde ba¤lanabildikleri, s›k s›k sözel ve fiziksel kavgalar-
da bulunduklar› gözlenmifltir. Bu yafl grubunun duyuflsal özellikleri dikkate al›nd›-
¤›nda da elefltiriye duyarl› olduklar›, baflar›s›zl›¤a uyum sa¤lamada zorluk yaflayabil-
dikleri, ö¤retmenlerini memnun etmeye istekli davrand›klar›, baflkalar›n›n duygula-
r›na karfl› duyarl› olmaya ve farkl› düflünebilmeye bafllad›klar› ifade edilmektedir. Bi-
liflsel aç›dan ise, ö¤renmeye ve yeteneklerini gelifltirmeye son derece isteklidirler (Sa-
banc› ve fiahin, 2005, 383-384). Bu bak›mdan ö¤retmenin ö¤rencilerin ç›kar›mlar›n›n
kendi bak›fl aç›s›na göre do¤ru olmas›n› istemesi s›n›fta sorun ç›karabilir ve ö¤renci-
lere anlaml› gelen ç›kar›mlar ö¤retmenin zihnindeki genifl bak›fl aç›s›na göre yeterli
olmayabilir. Bu durum ö¤retme-ö¤renme ifline giriflen bütün kat›l›mc›lar aras›nda,
bilginin birbiri ile uyuflmas› konusunda olumsuzluklar yaratabilir. Ö¤renme eksikli-
¤i yan›nda s›n›f yönetimini de zorlaflt›rabilir. Hatta s›n›fta bir tak›m disiplin sorunla-
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r›na da neden olabilir. Bu nedenle iyi bir ö¤retimin ancak nitelikli ö¤retmenlerle sa¤-
lanabilece¤i yads›nmaz bir gerçektir (Hoflgörür, 2002, 76). Zira, program›n baflar›s›n-
daki en önemli güç ö¤retmendir (Kutlu, 2005, 70).

HBDÖP’te öngörülen kapsam, ö¤renme alanlar› alt›nda üniteler ve kavramlar-
dan oluflmaktad›r. Genel olarak tematik yaklafl›m ve küresel ba¤lant›larla desteklenen
yak›ndan uza¤a ilkesinin uyguland›¤› gözlenmektedir. Yeni programda kapsam belir-
lenirken insan›n bütünlü¤ü ilkesine paralel olarak izlenen bütüncül yaklafl›m›n bir so-
nucu olarak üç s›n›f için çocu¤un yaflam›nda temel oluflturan üç ana ö¤renme alan› -
birey, toplum ve do¤a- benimsenmifl ve bu alanlar› kuflatan ana temalar programda
yer alm›flt›r. Bu tematik yaklafl›m çerçevesinde ortaya ç›kan “Okul heyecan›m”, “Be-
nim eflsiz yuvam” ve “Dün, bugün ve yar›n” temalar›nda birbiriyle iliflkili ünite, konu
ve kavramlar›n bütünlük içinde ele al›nmas› amaçlanm›flt›r. Programda temalar alt›n-
da beceriler, ara disiplinler, kiflisel nitelikler ve di¤er derslerle bütünlefltirici bir yakla-
fl›m izlenmesi amaçlanm›flt›r. Tematik yaklafl›m›n gerekçesi, özellikleri ve seçilmede
dikkate al›nan özellikler üzerinde durulmufltur, ancak belirlenen üç teman›n nas›l ve
neden seçildi¤i ile ilgili bilgilere rastlanmam›flt›r. Programda Hayat Bilgisi dersinin di-
¤er disiplinlerle iliflkilendirilmesi üzerinde önemle durulmufltur (ERG, 2005, 17-18). 

Program›n düzenlenmesinde bir di¤er yenilik ise, her s›n›f için ve her tema al-
t›nda kazan›mlar ve etkinliklerle ilgili aç›klamalarda ara disiplinlerle iliflki kurulma-
s›d›r. Ara disiplinler, program haz›rlama sürecinde göz önünde bulundurulan ana di-
siplinlerle aç›k ve kapsay›c› biçimde örtüflen di¤er disiplinler olarak tan›mlanm›flt›r.
Buna göre, afet e¤itimi, giriflimcilik, insan haklar› ve vatandafll›k, kariyer bilinci gelifl-
tirme, özel e¤itim, rehberlik ve psikolojik dan›flma, sa¤l›k kültürü, spor kültürü ve
olimpik e¤itim olarak belirlenmifltir. Bu disiplinlerin neden ve nas›l ara disiplin ola-
rak seçildikleri, ö¤retmen ve ö¤renci rolleri aç›s›ndan önemi ve yeri aç›k olarak anla-
fl›lamam›flt›r (ERG, 2005, 119).

Okvuran (2005, 421), HBDÖP’te drama kavram›n›n yer ald›¤›n› ve program›n
içerik bak›m›ndan içinde drama sözcü¤ü geçse de geçmese de dramaya çok uygun ol-
du¤unu belirtir. Merter (2005, 432), HBDÖP’te Türk toplumunun millî, ahlaki de¤er-
leri aras›nda bulunan; “bar›flseverlik”, “yard›mseverlik”, “dayan›flmac›l›k”, “fedakar-
l›k”, “misafirperverlik”, “merhamet”, “özgürlü¤e düflkünlük”, “vatanseverlik” ve
“sosyal duyarl›l›k” gibi kavramlar›n yer ald›¤›n› vurgulayarak, bu öngörülen kav-
ramlar› ö¤rencinin kazanmas›n›n oldukça önemli oldu¤unu belirtir. Bu tür kavramlar
ö¤rencilerde sosyal adalet duygusunun geliflmesine katk›da bulunmaktad›r. 

Di¤er taraftan Özden’in (2005, 444) araflt›rmas›nda ö¤retmenler, yeni prog-
ramda bilgi yükleme yerine, bilgiye ulaflma yolunun yer ald›¤› noktas›nda ayn› dü-
flüncede olduklar›n› belirtmifllerdir. Bunun yan›nda Sabanc› ve fiahin (2005, 387) yap-
m›fl olduklar› araflt›rma sonucunda ilkö¤retim müfettifllerinin mevcut program›n içe-
rik aç›s›ndan çok yo¤un oldu¤unu ve müfredat› yetifltirme kayg›s›n›n ö¤retimsel he-
deflerden daha fazla öncelik kazand›¤› görüflünde olduklar› belirtilmifltir. ‹lkö¤retim
müfettifllerinin ders içeri¤inin uygulanmas›nda bireysel farkl›l›klar›n göz ard› edildi-
¤ini, anlat›m yönteminin tercih edildi¤ini, ö¤retim etkinli¤i ve materyaline yeterli dü-
zeyde yer verilmedi¤ini düflündükleri görülmektedir. Eldeki araflt›rmada ise ulafl›lan
sonuçlar aras›nda ö¤retmenlerin programda öngörülen kapsam›n uygulamada ‘çok’
düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir. Ayr›ca araflt›rmada cinsiyet de¤iflkenine
göre erkek ö¤retmenlerin lehine anlaml› bir farkl›l›k bulunurken, il, s›n›f, k›dem, e¤i-
tim düzeyi ve s›n›f mevcudu de¤iflkenine göre bulunmam›flt›r.
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Yeni HBDÖP’te temelde yap›land›rmac› yaklafl›m›n kuramsal olarak benim-
sendi¤i ve aç›kça ifade edildi¤i gözlenmektedir. Program›n ö¤renci merkezli oldu¤u,
ö¤rencinin bak›fl aç›s›n›n esas al›nd›¤›, ezberleme yerine aktif kat›l›m yoluyla ö¤ren-
menin, ö¤rencinin ihtiyac› olan ve sürekli yenilenen bilgiyi ö¤rencinin yap›land›rma-
s›n›n önemi, bireyin yaflam kalitesini art›racak temel becerileri kazanman›n, yetenek-
leri ve kiflili¤i gelifltirmenin önceli¤i, dersin zevkli ve e¤lenceli olmas›, yaflam›n ve in-
san›n bütünlü¤üne paralel olarak olgular›n da bütüncül ve tematik bir yaklafl›mla ele
al›nmas›n›n gere¤i üzerinde durulmufltur (ERG, 2005, 10). 

MEB (2004b, 8) bilginin bizzat ö¤renci taraf›ndan yap›land›r›lmas›n› öngör-
mektedir. Ancak, Sabanc› ve fiahin (2005, 387) yapm›fl olduklar› araflt›rmada, ö¤ret-
menlerin uygulamada anlatma yöntemini tercih ettikleri ortaya ç›km›flt›r. Di¤er taraf-
tan Merter (2005, 430), program›n ö¤retmen merkezli bir ders olmaktan ç›kar›ld›¤›n›
ve ö¤renci merkezli bir hale getirildi¤ini vurgulam›flt›r. Bunun yan›nda Bayram (2005,
455), 1998 ile 2004 program›n› uygulayan okullar aras›nda, Hayat Bilgisi dersinde
“ö¤renme-ö¤retme sürecinin iyi iflleyiflinin sa¤lanmas›” konusunda yapt›¤› karfl›lafl-
t›rmada, 2004 program›n›n daha etkili oldu¤u sonucunu elde etmifltir. Bu sonuç, mev-
cut araflt›rma bulgular›n› destekler niteliktedir. Nitekim araflt›rmada ulafl›lan sonuca
göre, ö¤retmenler programda öngörülen e¤itim durumunun uygulamada ‘çok’ düze-
yinde etkili oldu¤unu belirtmifllerdir. Yine elde edilen bulgulara göre, ö¤retmen gö-
rüflleri aras›nda il, s›n›f, cinsiyet, k›dem, e¤itim düzeyi ve s›n›f mevcudu de¤iflkeni
bak›m›ndan anlaml› bir farkl›l›k ortaya ç›kmad›¤› belirlenmifltir.

Ö¤renci merkezli e¤itimde, ö¤rencilerin ayr›t edici bak›fl aç›lar› ve referans çev-
releri üzerinde geçmifl yaflant›lar›, çevreleri, ilgileri, amaçlar›, inançlar› ve düflünme bi-
çimlerinin etkisi vard›r. Bu nedenle ö¤rencilerin ö¤renme sürecinde ba¤›ms›z düflün-
melerine ve daha çok aktif bir flekilde referans odaklar›na ba¤lanmalar›na sayg› göste-
rilmelidir. Ö¤rencilerin benzersiz farkl›l›klar› vard›r. Bu farkl›l›klar duygusal özellikle-
ri, ö¤renme oranlar›, ö¤renme stilleri, geliflim düzeyleri, yetenekleri, e¤ilimleri, etkili-
li¤i hissetme ve di¤er ihtiyaçlar› kapsamaktad›r. Ö¤renmenin daha çok etkili olabilme-
si için bütün bunlar›n ö¤renme sürecinde ö¤retmen taraf›ndan hesaba kat›lmas› gere-
kir (Henson, 2005). Dolay›s›yla yeni programlar› uygulayan ö¤retmenlerin s›n›fta ö¤-
renci merkezli bir yaklafl›m sergilemeyebilmeleri için, ö¤rencilerin duygusal özellikle-
rini, ö¤renme oranlar›n›, ö¤renme stillerini, geliflim düzeylerini, yeteneklerini, e¤ilim-
lerini, etkilili¤i hissetme düzeylerini ve di¤er ihtiyaçlar›n› ö¤renme sürecinde dikkate
almalar› gerekir. Yeni programda amaçlara ulafl›labilmesi için ö¤retme-ö¤renme süre-
cinin, özellikle etkinliklerin önemi üzerinde durulmufltur. Bunun sonucu olarak prog-
ramda kazan›mlar için etkinlikler ve süreç ile ilgili aç›klamalara a¤›rl›k verilmifltir. Bu-
nun yan›nda etkinliklerin örnek niteli¤inde oldu¤u ve uygulamada bireysel farkl›l›k-
lar ve çevresel koflullar dikkate al›narak esnek olman›n gere¤i üzerinde durulmufltur
(ERG, 2005, 24). Bundan dolay› program›n baflar›yla uygulanabilmesi için, program›n
uygulay›c›s› olan ö¤retmenlerin programlar› çok iyi bilmesi ve uygulama yetene¤ine
sahip olmas› gerekir (Acat, An›lan, Girmen ve Anagün, 2005, 399). Konuya iliflkin ola-
rak Gömleksiz’in (2005, 365) yapm›fl oldu¤u araflt›rmada ö¤retmenlerin yeni program-
lar› çok düzeyinde benimsedikleri ve iyi tan›d›klar› saptanm›flt›r.  

Yeni HBDÖP’te de¤erlendirme süreci devaml›l›k ilkesine uygun olarak ele
al›nm›fl ve mevcut de¤erlendirme tekniklerinin yan› s›ra yap›land›rmac› yaklafl›ma
dayal› yeni de¤erlendirme yaklafl›mlar›na önem verilmifltir. Ayr›ca gözleme, öz de-
¤erlendirmeye, akranlar›n› ve grubu de¤erlendirmeye, ö¤renci ürün dosyas›na, du-
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yuflsal özellikleri ve performans› de¤erlendirmede farkl› ölçeklerin ve ölçütlerin kul-
lan›lmas›na a¤›rl›k verilmifltir. Programda her s›n›f ve tema için kazan›mlar ve etkin-
lik örneklerine uygun olarak de¤erlendirme süreci ile ilgili önerilerde bulunulmufltur.
Sadece ürünün de¤il, sürecin de de¤erlendirilmesi vurgulanm›flt›r (ERG, 2005, 28).
Di¤er taraftan Kutlu (2005, 69) programda performans gerektiren görevlerle ve dere-
celi puanlama anahtar› örneklerine yeterince ve aç›klay›c› biçimde yer verilmedi¤ini
belirtmifltir. Ayr›ca kazan›mlara iliflkin aç›klamalarda yer alan de¤erlendirme etkin-
liklerinde baz› kavramsal hatalar bulunmaktad›r. Örne¤in: ‘görüflme formu ile de¤er-
lendirilecektir’, ‘gözlem formu ile de¤erlendirilecektir’, ‘kontrol listesi ile de¤erlendi-
rilecektir’, ‘ö¤renci ürün dosyas› ile de¤erlendirilecektir’ vb. gibi karfl›laflt›rmalar›n ne
anlama geldi¤ini anlamak mümkün görünmemektedir. Bunlarla ilgili aç›klamalar›n
yetersiz olmas›, ö¤retmenlerin ö¤retim sürecinde farkl› ve yanl›fl uygulamalar›na ne-
den olabilir.

Küçükahmet (2005, 381), program›n en zay›f halkalar›ndan birinin de¤erlen-
dirme oldu¤unu vurgularken, Sabanc› ve fiahin (2005, 392) yeni ö¤retim program›n›n
ö¤rencinin bireysel özelliklerine uygun, ilgi ve yeteneklerinin de¤erlendirilebilece¤i
farkl› yöntemleri olanakl› k›ld›¤›n› belirtmifllerdir. Araflt›rmada ulafl›lan sonuçlar ara-
s›nda ö¤retmenler yeni programda öngörülen de¤erlendirmenin uygulamada çok
düzeyinde etkili oldu¤unu düflünmektedir. Ayr›ca ö¤retmen görüflleri aras›nda il ve
cinsiyet de¤iflkenine göre, anlaml› bir farkl›l›k ortaya ç›karken, s›n›f, k›dem, e¤itim
düzeyi ve s›n›f mevcudu de¤iflkenine göre ortaya ç›kmam›flt›r. ‹l de¤iflkenine ba¤l›
olarak, Samsun ile Ankara, ‹zmir, Kocaeli ve Hatay; Hatay ile ‹stanbul ve Bolu; Anka-
ra ile Bolu ili aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmufltur. ‹ller aras›ndaki ortaya ç›kan
bu farkl›l›klar okullar›n geliflmifllik düzeyi ile aç›klanabilir. Cinsiyet de¤iflkeni bak›-
m›ndan ise, erkek ö¤retmenlerin lehine anlaml› bir farkl›l›k bulunmufltur. Dolay›s›y-
la, erkek ö¤retmenlerin yeni programa karfl› daha olumlu bir duyuflsal özellik gelifl-
tirdiklerini düflünmek mümkündür.

ÖÖnneerriilleerr

Yeni ilkö¤retim birinci kademe programlar›n dayand›¤› ilkeler, programda uy-
gulanmas› öngörülen ö¤renme yaklafl›mlar› ve de¤erlendirme teknikleri hakk›nda
ö¤retmenlere sistematik ve uygulamal› bir hizmet içi e¤itim verilmelidir. Ayr›ca il-
kö¤retim okullar›nda görev yapan yöneticilerin yeni programlar› iyice tan›malar› ve
yönetim konular›nda bilgi, beceri ve deneyime sahip olmalar› gerekir. Araflt›rmac›lar,
yeni programlara yönelik olarak MEB taraf›ndan yönetici ve ö¤retmenlere verilecek
olan hizmet içi e¤itimin etkilili¤ini araflt›rabilirler. Buna iliflkin olarak yönetici ve ö¤-
retmen görüflleri al›nabilir.   

Ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤renciye kazand›r›lmas› düflünülen kazan›mla-
r›n hedeflenen düzeyde gerçeklefltirilebilmesi için mümkün olabildi¤ince s›n›f mev-
cutlar›n›n azalt›lmas›nda büyük yarar vard›r. Ö¤retmenlerin bireysel farkl›l›klara du-
yarl› ö¤retim ve çoklu zeka gibi ça¤dafl ö¤renme yaklafl›mlar›n› kalabal›k s›n›flarda
uygulamalar› oldukça güçtür. Bu nedenle, s›n›flardaki ö¤renci mevcutlar›n›n 20-30
aras›nda olmas› gerekir. 

Programda öngörülen kazan›mlar, di¤er derslerle ve ara disiplinlerle daha faz-
la ve eflit düzeyde iliflkilendirilmelidir. Kazan›mlar›n sosyal etkileflim içerisinde ö¤-
renci taraf›ndan edinilmesine özen gösterilmelidir. Kazan›mlar, drama, oyun oyna-
ma, gezi, gözlem ve incelemeye dayal› etkinliklere daha çok iflaret etmelidir. ‹lkö¤re-
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tim birinci kademe 1-3. s›n›f ö¤rencileri daha çok do¤al ortamlardaki etkinliklerde bu-
lunmay› isterler. Bu nedenle, baz› kazan›mlar›n do¤al ortamlarda ö¤rencilerin prob-
lem çözme yeteneklerini gelifltirecek nitelikte olmas›na özen gösterilmedir. Ayr›ca, ka-
zan›mlar›n ö¤renme sürecinde ö¤renciler aras›nda f›rsat eflitli¤ini sa¤layacak nitelik-
te olmal›d›r. Bunun için ö¤rencilerin ilgi alanlar›, ihtiyaçlar› ve ö¤renme stillerinin iyi
bilinmeli ve ö¤renme sürecinde hesaba kat›lmal›d›r. Bu konuda araflt›rmac›lar, ö¤ret-
menlerin ö¤renme sürecinde bireysel farkl›l›klar› ne derecede dikkate ald›klar›n› arafl-
t›r›labilir.   

Kapsamda yer alan bilgiler güncel olmal› ve gerçek hayat ile iliflkilendirilme-
lidir. Ö¤rencilerin çevrelerinde gördükleri ve yaflad›klar› türden bilgilere a¤›rl›k veril-
melidir. Kapsamda ö¤rencilerin bireysel ilgileri ve ihtiyaçlar› dikkate al›nmal›d›r. Bu-
nun için ö¤retmenler, ö¤rencilerin görüfllerini almal›d›r. Ayr›ca kapsamda yer alan
bilgilerin s›ras› ö¤renme ilkelerine uygun olmal›d›r. Konular, kolaydan zora, basitten
karmafl›¤a, bilinenden bilinmeyene ve somuttan soyuta do¤ru s›ralanmal›d›r.

Erkinliklerde ö¤renci merkezli ö¤renme stratejilerine yer verilmelidir. Drama,
tart›flma, problem çözme, proje haz›rlama, sunum yapma, iflbirli¤i halinde çal›flma ve
araflt›rmaya a¤›rl›k verilmelidir. Ö¤retmenler, s›n›fta ö¤renci merkezli bir yaklafl›m
sergilemeyebilmeleri için ö¤rencilerin duygusal özelliklerini, ö¤renme oranlar›n›, ö¤-
renme stillerini, geliflim düzeylerini, yeteneklerini, e¤ilimlerini, etkilili¤i hissetme dü-
zeylerini ve di¤er ihtiyaçlar›n› ö¤renme sürecinde dikkate almal›d›r. Ayr›ca etkinlik-
lerde çoklu zeka kuram›na yer verilmelidir. Baz› etkinlikler bilgisayar ortam›nda gör-
sel sunumlarla ö¤rencilerin düzeyine uygun bir flekilde sunulabilir. Bunun için ilkö¤-
retim okullar›n›n gereksinim duydu¤u her türlü araç-gereç sa¤lanmal›d›r. Ö¤retmen-
ler, etkinliklerle ilgili olarak daha çok resim, foto¤raf, model ve grafiklerden yararlan-
mal›d›r. Her etkinlikten önce ö¤rencilerin ön bilgileri mutlaka harekete geçirilmelidir.
Baz› etkinlikler, otantik ortamlarda gerçeklefltirilebilir. Bunun için müzelerden yarar-
lan›labilir. Bunun yan›nda, ö¤renme sürecinde yaparak-yaflayarak ö¤renme etkinlik-
lerine daha fazla yer verilmelidir. Ö¤rencilerin ö¤renme sürecinde rahat olmalar› ve
özgür düflünmeleri oldukça önemlidir. Bu konuda ö¤retmenler, disiplin kayg›s› için-
de olmamal› ve ö¤renciler aras›nda sosyal etkileflime önem vermelidir. Ö¤renme sü-
recinde baz› ö¤renciler çekingen kalabilir. Ö¤retmen bu ö¤rencilerin niçin çekingen
kald›klar›n› araflt›rabilir. Bu ö¤rencilerin ö¤renme sürecine kat›lmalar› için kendileri-
ne güvenmelerini sa¤lamal› ve onlar› cesaretlendirmelidir.

Programda öngörülen de¤erlendirme tekniklerinin kazan›mlar› ölçebilecek ni-
teli¤e kavuflturulmal›d›r. Uygulamada kazan›mlara yönelik çoklu de¤erlendirme tek-
niklerine yer verilmelidir. Çoklu de¤erlendirme tekniklerinin programda yer ald›¤›
halde uygulamada ö¤retmenler taraf›ndan niçin gerçeklefltirilemedi¤inin belirlenme-
si gerekir. Bunun için s›n›f mevcutlar› azalt›labilir. Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›
dikkate al›nabilir. Programda öngörülen de¤erlendirmenin uygulamadaki etkilili¤ine
iliflkin olarak, Samsun ile Ankara, ‹zmir, Kocaeli ve Hatay; Hatay ile ‹stanbul ve Bo-
lu; Ankara ile Bolu illeri aras›ndaki farkl›l›klar›n giderilmesine çal›fl›lmal›d›r. Bu böl-
gelerde görev yapan ö¤retmenlerin de¤erlendirme teknikleri hakk›ndaki bilgi ve be-
cerileri yoklanabilir. Ö¤renci niteli¤i gözden geçirilebilir. Ayr›ca programa iliflkin ola-
rak bayan ö¤retmenlerin erkeklere göre olumlu düflünce gelifltirememelerinin neden-
leri araflt›r›labilir.
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AN EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF 
THE NEW PRIMARY SCHOOL LIFE SCIENCES 

CURRICULUM IN PRACTICE

Mehmet Nuri GÖMLEKS‹Z*
‹lhami BULUT**

AAbbssttrraacctt

The aim of this study is to determine the views of classroom teachers
about the effectiveness of the new primary school Life Sciences curriculum in
practice. For that aim, a 32-item Likert-type Life Sciences Curriculum Scale was
developed. The population includes 784 classroom teachers working in 591 pilot
schools in ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun and Bolu cities.
The data were analyzed in terms of city, classroom, gender, teaching experience,
education level and student number variables. Independent samples t test,
Kruskal Wallis H test, variance analysis, Mann Whitney U, Scheffe and LSD tests
were used to analyze the data. With the study, the learning attainments, content,
teaching-learning activities and evaluation offered in the new Life Sciences
curriculum were found effective in practice by the teachers. Statistically signifi-
cant differences were found among the views of the teachers in terms of city, and
gender variables. The differences between male and female teachers should be
searched and the gap among the physical equipment of the schools should be
eliminated.

KKeeyy  WWoorrddss: New primary school Life Sciences curriculum, constructi-
vism, curriculum evaluation
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