
ö¤retim programlar›
inceleme ve de¤erlendirme - ›ER

G
 R

A
PO

RL
A

RI





ö¤retim programlar›
inceleme ve de¤erlendirme - ›

ö¤retim programlar› inceleme ve de¤erlendirme - ›

ilkö¤retim 1. kademe

hayat bilgisi (1-3. s›n›flar)

türkçe (1-5. s›n›flar)

matematik (1-5. s›n›flar)

fen ve teknoloji (4-5. s›n›flar)

sosyal bilgiler (4-5. s›n›flar)





çal›flma ekibi

Prof. Dr. Petek Aflkar Hacettepe Üniversitesi, Koordinatör

Prof. Dr. Fersun Paykoç Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler

Doç. Dr. Fidan Korkut Hacettepe Üniversitesi, E¤itim Psikolojisi

Doç. Dr. Sinan Olkun Ankara Üniversitesi, Matematik

Yrd. Doç. Dr. Banu Yang›n Hacettepe Üniversitesi, Türkçe

Doç. Dr. Jale Çak›ro¤lu Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Fen ve Teknoloji

müfredat de¤erlendirme komisyonu

Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Koç Üniversitesi

Prof. Dr. ‹lhan Tekeli Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. ‹pek Gürkaynak Gürkaynak Yurttafll›k Enstitüsü

Prof. Dr. Petek Aflkar Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Süha Sevük Orta Do¤u Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Tosun Terzio¤lu Sabanc› Üniversitesi

Prof. Dr. Üstün Ergüder Sabanc› Üniversitesi

Önsöz ii

Müfredat De¤erlendirme Komisyonu'nun Aç›klamas› 1

Yeni Ö¤retim Programlar› ‹nceleme ve De¤erlendirme Raporu Yönetici Özeti 3

içindekiler

ö¤retim programlar› inceleme ve de¤erlendirme - › i



ii

Türkiye'nin genç nüfusunun ve düflmeye bafllayan nüfus art›fl h›z›n›n önümüzdeki çeyrek as›rda

bir demografik arma¤an olabilece¤i gibi önemli tehlikeleri de içerdi¤i gerçe¤i E¤itim Reformu

Giriflimi'nin yola ç›k›fl noktas›n› oluflturuyor.

‹yi e¤itimli genç bir nüfus, hem kendi ülkesine ça¤ atlat›r, hem de yafllanan Avrupa'ya

dinamizmi ve önderli¤iyle damgas›n› vurur. E¤itim Reformu Giriflimi, iyi e¤itim kavray›fl›nda

hem e¤itimde sosyal adaleti vurgulamakta hem de ço¤ulcu, demokratik ve küreselleflmifl bir

dünyada kendi ayaklar› üzerinde durabilecek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› yetifltirme

gere¤i üzerinde durmaktad›r.

Bu noktada, e¤itimin kalitesi konusu gündeme gelmektedir. Kalitenin içerik boyutunda ö¤retim

programlar›n›n tafl›d›¤› önem aç›kt›r. ‹lkö¤retim 1. kademesinde köklü ve kapsaml› bir içerik

de¤iflikli¤i haz›rlanm›fl, 2004-2005 ö¤retim y›l›nda pilot uygulamalarla s›nanm›fl ve 2005-2006

ö¤retim y›l›nda bütün ilkö¤retim okullar›nda hayata geçirilmifltir. Elinizdeki rapor, temel

derslerdeki yeni ö¤retim programlar›na iliflkin de¤erlendirme sonuçlar›n› içermektedir ve

ö¤retim program› inceleme dizisinin ilk raporunu oluflturmaktad›r.

Amac›m›z, ö¤retim programlar›n›n ve e¤itime iliflkin tüm politika karar ve de¤iflikliklerinin,

dar çekiflmeler çerçevesinde de¤il, gençlerimizin tamam›n›n kaliteli bir e¤itim almas› temel

yaklafl›m› çerçevesinde ele al›nmas›na katk›da bulunmakt›r.

Sayg›lar›m›zla,

prof. dr. üstün ergüder
direktör

e¤itim reformu giriflimi

e¤itim reformu giriflimi

önsöz
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Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu taraf›ndan ilkö¤retim okullar›n›n 1. - 5. s›n›flar›
için haz›rlanan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji derslerinin
yeni ö¤retim programlar› 12 Eylül 2005 Pazartesi günü bafllayan 2005-2006 ö¤retim y›l›nda
uygulanacak.

Prof. Dr. Petek Aflkar'›n baflkanl›¤›nda üniversite ö¤retim üyeleri taraf›ndan haz›rlanan ve
Haziran 2005'te kamuoyu ile paylafl›lan Yeni Ö¤retim Programlar›n› ‹nceleme ve De¤erlendirme
Raporu'nda belirtildi¤i gibi ö¤retim programlar› elefltirel düflünme, yarat›c› düflünme, iletiflim,
problem çözme, araflt›rma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, giriflimci olma, kiflisel
ve sosyal de¤erlere önem verme gibi becerilere a¤›rl›k vermektedir. Yeni programlar bu aç›dan
de¤erlendirildi¤inde, “pasif yurttafl” modelinden “aktif yurttafl”a do¤ru bir toplumsal dönüflümün
hedeflendi¤i söylenebilir. Pasif yurttafl, “eski ve al›fl›lm›fl” bak›fl aç›lar› ve kabullerle uygulanan
ve bilgiyi sorgulamadan ezberle yüklemeye dayal› e¤itim sisteminin ürünüdür. Bu do¤rultuda,
yeni programlar›n, yukar›da belirtilen etmenlerle desteklenmeleri halinde, önümüzdeki on y›l
içinde temel e¤itimini tamamlayan ö¤rencilerimizin, problem çözme ve elefltirel düflünme
becerilerine sahip, kendi geliflim ve ö¤renme sürecini bireysel olarak kontrol edebilen, de¤iflime
aç›k, de¤iflimi yönetebilme, gelece¤in problemlerini düflünüp çözme, öngörü gelifltirme ve
de¤iflimle iliflkilerde liderlik rolünü üstlenme gibi özellikleri geliflmifl bireyler olmalar› için
gerekli altyap›y› oluflturma potansiyelini görüyoruz.

Ancak, bilindi¤i gibi, söz konusu rapordaki elefltirilerden birisi de yeni ö¤retim programlar›n›n
özellikle estetik geliflim aç›s›ndan zay›f kald›¤› konusudur. Her bireyin güzel sanatlar alan›nda
asgari bir birikim kazanmas› ve kültür altyap›s›na sahip olmas› görüflünden yola ç›karak, estetik,
bir ara disiplin olarak ele al›nmal› ve bütün programlara yedirilmelidir.

Yeni ö¤retim programlar›, e¤itimimizde y›llard›r flikayet etti¤imiz kalite sorunlar›n›n ortadan

kald›r›lmas› için at›lm›fl somut ve önemli teorik ad›mlard›r. Programlar›n uygulamaya geçirilmesi

müfredat de¤erlendirme
komisyonu’nun aç›klamas›
Yeni ö¤retim programlar› uzun dönemde e¤itimimizin geliflmesi için

önemli bir f›rsatt›r.

Yeni programlar, ö¤rencilerin çok yönlü geliflimini desteklemek ve toplumda

“pasif yurttafl”tan “aktif yurttafl”a geçiflin altyap›s›n› kurmak aç›s›ndan kuvvetli

ad›mlar at›yor. Ancak, program de¤iflikliklerinin uygulanmas› ve oturtulmas›,

programlar›n gelifltirilmesinden daha önemlidir ve e¤itimin tüm paydafllar›n›n

gayretini ve sabr›n› gerektirmektedir.

Uygulaman›n kritik baflar› faktörleri aras›nda ö¤retmenlerin zihinsel dönüflümüne

önem verilmesi, okul yönetimlerinin ve velilerin de¤iflime sahip ç›kmas›, uygulamada

yaflan›lacak zorluklara olumlu bir tutum ile ivedi çözümler üretilmesi ve

uygulaman›n ba¤›ms›z ve fleffaf bir flekilde de¤erlendirilmesi vard›r.



teorik haz›rl›ktan önemli ve daha uzun ve zorlu geçecek bir süreçtir. Bu süreçte baz› faktörler

kritik öneme sahiptir ve bunlar›n bafl›nda ö¤retmen e¤itimi gelmektedir. Programlar›n baflar›yla

uygulanmas› ve gerçeklefltirilmesi için ö¤retmen e¤itimlerine öncelik verilmesi flartt›r.

Ö¤retmenler, s›n›fta ö¤renme süreçlerini de¤ifliklikler do¤rultusunda düzenlemeyi istemedikleri

ya da bunu yapacak donan›ma sahip olmad›klar› sürece bu reformun baflar›ya ulaflma flans›

yoktur. Ö¤retmenlerin bunu istemelerinin yolu ise program de¤iflikliklerinin arkas›nda yatan

felsefe ve de¤erleri benimsemeleriyle olabilir. Bu da Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n hizmet içi e¤itime

yaklafl›m›nda yeni bir anlay›fl gelifltirmesini gerektirmektedir. fiu ana kadar yap›lan yeni ö¤retim

programlar›n› tan›tma toplant›lar› ya da yeni ö¤retme tekniklerine odaklanan e¤itimlerin bu

ihtiyaca cevap vermede yetersiz kald›¤› görülmektedir.

Uygulama sürecinde ö¤retmenlerin en büyük deste¤i okul yönetimleri olacakt›r. Okul

yönetimlerinin de¤ifliklikleri benimsemeleri ve sahip ç›kmalar› da kritik baflar› faktörlerinden

biridir. Reform kapsam›nda de¤iflim yönetimi ve hizmet içi e¤itimler, tek tek ö¤retmenlere

odaklanmak yerine tüm okul yaklafl›m› ile sürdürülmelidir. Okullara verilecek kurumsal destek

yoluyla ö¤retmenler ile beraber idarecilerin ve velilerin de sürece dahil edilerek bilgilendirilmeleri,

bilinçlendirilmeleri ve de¤iflimi sahiplenmeleri sa¤lanmal›d›r.

Her ne kadar yaklafl›k iki y›l süren program gelifltirme sürecinde uzmanlar titizlikle ve kat›l›mc›

bir yaklafl›mla çal›flm›fllarsa da ortaya ç›kan programlar›n mükemmel olduklar›n› ve aynen

uygulanabileceklerini iddia etmek mümkün de¤ildir. Uzmanlar›n doküman incelemesi sonucunda

haz›rlanan Yeni Ö¤retim Programlar› ‹nceleme ve De¤erlendirme Raporu programlardaki

eksikliklere dikkat çekmektedir. Ancak, uygulaman›n ciddi, ba¤›ms›z ve fleffaf olarak

de¤erlendirilmesi bir di¤er kritik baflar› faktörüdür.

Yeni ö¤retim programlar› uzun dönemde e¤itimimizin geliflmesi için önemli bir f›rsatt›r. Geliflim

ve de¤iflim uzun ve sanc›l› olacakt›r. Bu süreçte ö¤rencilerimiz, ö¤retmenlerimiz, yöneticilerimiz

ve velilerimiz s›k›nt› çekebilirler. Ancak, flikayet etti¤imiz mevcut durumun de¤iflmesi için

hepimiz de¤iflime sahip ç›kmal›, karfl›m›za ç›kacak sorunlar karfl›s›nda direnç göstermeli ve

geriye dönmeden bu sorunlara ivedi çözümler üretilmesine katk›da bulunmal›y›z.

2005-2006 ö¤retim y›l›nda tüm ö¤rencilerimize ve e¤itimcilerimize baflar›lar dileriz.

20 Eylül 2005,
‹stanbul
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yeni ö¤retim programlar›
inceleme ve de¤erlendirme
raporu yönetici özeti
girifl

Bu raporun amac›, T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu’nun
12.07.2004 tarih ve 114, 115, 116, 117 ve 118 say›l› kararlar› ile ilkö¤retim okullar›n›n
1.-5. s›n›flar› için haz›rlanan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile
Fen ve Teknoloji derslerinin ö¤retim programlar›n› belirlenen ölçütler ›fl›¤›nda
incelemek ve de¤erlendirmektir.

De¤erlendirme, ölçüte dayanarak bir ürünün de¤eri hakk›nda karar verme ifllemidir. Bu tan›mdan

hareketle de¤erlendirme sürecinin genel olarak üç aflamay› içerdi¤i söylenebilir. Birinci aflama
ölçüt ya da ölçütler tak›m›na karar vermektir. ‹kinci aflama bu ölçütlere göre veri toplama

ve sonuncu aflama da bu verilerden hareket ile ürünün de¤eri, niteli¤i, kullan›labilirli¤i,

etkilili¤i ve önemi konusunda bir yarg›ya varmakt›r.

Bir ö¤retim program› ile ilgili dört ayr› boyutta de¤erlendirme yap›labilir. Bunlar; kapsam,

girdi, süreç ve ürün boyutlar›d›r. Kapsam boyutu daha a¤›rl›kl› olarak doküman incelemeyi,

girdi, süreç ve ürün boyutlar› ise uygulamalar› incelemeyi gerekli k›lmaktad›r.

Bir de¤erlendirme çal›flmas›nda, veriler çok de¤iflik yollarla toplanabilir. Bunlar, uzman,

ö¤retmen, yönetici, ö¤renci ve veli görüflleri, s›n›f-içi gözlemler, ö¤retim program›n›n ö¤renciler

için öngördü¤ü özelliklerin do¤rudan ölçülmesi olabilir. Çok yönlü veri toplama bir ö¤retim

program›n› her yönüyle ele almas› aç›s›ndan önemlidir.

Bu rapor, sadece uzman görüflüne dayal› doküman incelemesine dayanmaktad›r. ‹ncelemeye

temel olan ölçütler, d›fl ve iç ölçütler olarak ele al›nm›flt›r. D›fl ölçütler için daha önce yürürlükte

olan ö¤retim programlar› ve yurt d›fl›ndaki programlar referans al›nm›fl; iç ölçütler ise program›n

temel ald›¤› yaklafl›m, de¤erler/beceriler, aç›kl›k, esneklik, ö¤renciye görelik, süreklilik ve

tutarl›l›k olarak belirlenmifltir. Raporda ayr›ca, programlar›n özellikleri farkl› aç›lardan ele

al›nm›fl ve uygulama ile ilgili önerilere de yer verilmifltir.

Çal›flma, Aral›k 2004 tarihinde bafllam›fl ve May›s 2005 tarihinde E¤itim Reformu Giriflimi'ne

teslim edilmifltir.
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önceki programlarla karfl›laflt›rma

Yeni ö¤retim programlar›nda, içeriklerin düzenlenmesinde genellikle tematik yaklafl›m göz
önüne al›nm›flt›r ve bu çerçevede ö¤renme alanlar› belirlenmifltir. Yeni ö¤retim programlar›na

yans›yan en belirgin de¤ifliklerden biri de ara disiplinlerin tan›mlanmas› ve ö¤renme alanlar›

ile iliflkilendirilmesidir.

Önceki ve yeni programlar›n farkl›laflt›¤› önemli ayr›mlardan biri de ö¤renme ç›kt›lar› için
kullan›lan terminolojidir. Önceki programlarda “amaç”, “hedef” ve “hedef davran›fllar”dan

bahsedilirken yeni programda bu terminoloji terk edilerek yerine “kazan›m” ifadesi kullan›lm›flt›r.

Bu kullan›m›n yüzeysel olmad›¤›, aksine program›n benimsedi¤i felsefi yaklafl›ma uygun bir

ç›k›fl oldu¤u söylenebilir. Programlarda kazan›m sözcü¤ü kullan›larak daha çok ö¤renciyi

merkeze alan bir tutum tak›n›lm›flt›r.

Yeni programlar›n becerilere a¤›rl›k verdi¤i gözlenmifltir. Elefltirel düflünme, yarat›c› düflünme,

iletiflim, problem çözme, araflt›rma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, giriflimci olma,

kiflisel ve sosyal de¤erlere önem verme gibi beceriler her programda alt› çizilerek belirtilmifltir.

Yeni programlarda ö¤renme-ö¤retme süreçleri ve ö¤retmenin rolü önceki programlara göre
daha ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nm›flt›r. Bilgi ve becerilerin edinilmesi ile ilgili uygulama

sürecine dönük öneriler yap›lm›fl ve “Etkinlik Örnekleri” verilmifltir. Ancak etkinliklerin örnek

niteli¤inde oldu¤u belirtilmifl ve uygulamada bireysel farkl›l›klar ve çevresel koflullar dikkate

al›narak esnek olman›n gere¤i üzerinde durulmufltur. Önceki programlarda, ö¤renme-ö¤retme

durumuyla ilgili herhangi bir aç›klama yap›lmam›fl ve baz›lar›nda çok az say›da etkinlik örne¤i

verilmifltir.

Yeni programlarda ö¤renme-ö¤retme sürecinde daha fazla somut araç-gereç kullan›m›n›n
özendirildi¤i ve bununla ilgili daha somut örneklerin verildi¤i görülmektedir. Ö¤rencilerin

araflt›rma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine kat›lmas›n› sa¤layacak

etkinliklerin kullan›lmas› önerilmifltir. Ayr›ca “yaparak-düflünerek” ö¤renme etkinliklerinin

önemli oldu¤u vurgulanm›fl ve iflbirlikli ö¤renme stratejilerinin gerekti¤i ölçüde kullan›lmas›

öngörülmüfltür. Etkinliklerin gelifltirilmesinde zaman zaman Çoklu Zeka Kuram›’ndan

yararlan›ld›¤› gözlemlenmifltir. Ö¤retim sürecinde ö¤retmenin rolü ise, ö¤rencilere rehberlik

yaparak ö¤renmeyi kolaylaflt›rmak olarak belirlenmifltir.

Yeni programlarda, ölçme ve de¤erlendirme sadece ö¤renme sonucunu de¤il, sürecini de
de¤erlendirmeye dönük ele al›nm›flt›r. Hem ö¤rencinin kendini de¤erlendirmesi için hem de

ö¤retmenin ö¤renciyi de¤erlendirmesi için de¤iflik ölçme arac› örneklerine yer verilmifltir.

Önceki programlarda sadece geleneksel ölçme ve de¤erlendirme yöntemlerinin örneklendirildi¤i

düflünülürse çeflitlili¤in artt›¤› söylenebilir.

Genel olarak programlarda yenilik getirici bir bak›fl aç›s› bulunmaktad›r. Ö¤renciyi
daha fazla merkeze alan ve geleneksel yöntemlerden farkl› yöntemler öneren bir
yap›s›n›n oldu¤u gözlenmektedir. Bireysel farkl›l›klar›n her programda vurgulanm›fl
olmas› dikkat çekmektedir.



baflka ülkelerle karfl›laflt›rma

Matematik dersi ö¤retim program› haz›rlan›rken geometri ö¤renme alan› ve ritmik sayma alt

ö¤renme alan› hariç di¤er unsurlarda güncel geliflmelerden ve araflt›rmalardan önemli ölçüde

yararlan›ld›¤› görülmektedir.

Dünyadaki geliflmeler ve araflt›rmalarla paralellik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Hayat Bilgisi ve

Sosyal Bilgiler programlar› yeni yaklafl›mlara uygun olarak haz›rlanmaya çal›fl›lm›fl; ancak

gerek kuramsal gerekse araflt›rmaya dayal› kaynaklarda belirtildi¤i gibi e¤itim sistemimiz için

geçerli olan di¤er yaklafl›mlarla bütünlük ve devaml›l›k içinde ve belli bir denge sa¤lanarak

düzenlenmemifltir.

Fen ve Teknoloji dersi ö¤retim program›n›n, yap›land›r›c› ö¤renme yaklafl›m›n›n esas al›nmas›

yönünden fen e¤itimdeki son geliflmelerle ve baz› ülkelerin fen programlar›yla (Amerika,

‹rlanda, Kanada, Singapur gibi) paralellik gösterdi¤i girifl yaz›lar›ndaki söylemlerden yola

ç›karak söylenebilir. Program, içeri¤i ve sarmal yaklafl›m›n›n benimsenmesi yönünden ‹rlanda'n›n

“Toplumsal, Çevresel ve Bilimsel E¤itim” program›yla büyük oranda benzerlikler göstermektedir.

Ayr›ca “Bilim, Teknoloji ve Toplum” ile ilgili olarak, Kanadal› araflt›rmac›lar taraf›ndan yürütülen

çal›flmalar do¤rultusunda gelifltirilen “Bilim ve Teknoloji” program› ile içerik ve söylemleri

yönünden paralellik göstermektedir. Hatta baz› bölümlerde (ö¤retmene, ö¤rencilere ve velilere

öneriler gibi) bu programdan al›nt›lar oldu¤u gözlenmektedir.

temel yaklafl›m

Yeni programlarda ö¤renciye, dinleyen, al›flt›rma yapan ve sorulara cevap veren bir rol yerine;

sorular soran, problem kuran, problem çözen, t›pk› bir bilim insan› gibi gereksinim duyulan

bilgiyi ortaya ç›karmaya ve de¤erlendirmeye yönelik faaliyetlere giriflen, etkinlikler yoluyla

kendi biliflsel yap›s›n› oluflturan aktif bir rol öngörülmektedir. Programlarda ö¤rencinin aktif

ve bilgiyi yap›land›rmac› rolü üzerinde alt› çizilerek durulmaktad›r. Ö¤renci, bilgiye nas›l

ulaflmas› gerekti¤ini bilen, bilgiye ulaflarak bunu zihninde yeniden yap›land›ran, sonunda da

yeni bilgi üretebilen bireydir.

Ancak bu rollerin tümünün program›n ö¤elerine yans›d›¤› söylenemez. Analizi yap›lan kazan›m

ve etkinliklerde ö¤retmenin merkezde oldu¤u ve aktaran rolünü devam ettirdi¤i durumlar

gözlenmifltir. Ö¤retmene verilen rolün yönlendiricilikten öteye geçti¤i kullan›lan ifadelerden

de anlafl›lmaktad›r. Kullan›lan dil (yapt›r›l›r, buldurulur, hissettirilir, gösterilir, kulland›r›l›r,
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Yap›land›rmac› görüflten etkilenen ve bu yönde ö¤retim programlar› üzerinde
çal›flmalar yapan ve yapm›fl olan baz› ülkeler Avustralya, ‹ngiltere, ‹rlanda,
Amerika Birleflik Devletleri, Yeni Zelanda, ‹spanya, Finlandiya, ‹rlanda, ‹srail,
Avusturya, Kanada ve Singapur'dur.

Yeni ö¤retim programlar›nda, ö¤retmene “ö¤retici” yerine “ortam düzenleyici”,
“yönlendirici” ve “kolaylaflt›r›c›” roller yüklenmektedir. Ö¤retmenin temel rolü
ö¤renme-ö¤retme ortam›n› düzenlemek, etkinlikler konusunda ö¤rencilere rehberlik
yapmakt›r. Ö¤retmene rehberli¤in yan› s›ra iflbirli¤i sa¤lama, yard›mc› olma,
kolaylaflt›r›c›l›k, kendini gelifltirme, planlama, yönlendirme, bireysel farkl›l›klar›
dikkate alma, sa¤l›k ve güvenli¤i sa¤lama rolleri verilmifltir.
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alg›lat›l›r, do¤rudan vermek gibi) ö¤retmenin merkezde oldu¤u ve ö¤renciyi yönlendirdi¤i bir

dildir. Öte yandan programlar incelendi¤inde, örne¤in Sosyal Bilgiler program›nda ö¤retmenin

aktar›c› ve kontrol edici rolü, Hayat Bilgisi program›na göre daha da güçlenmifltir.

programlar aras›ndaki iliflkilendirmeler

Matematik program›nda baz› kazan›mlarda hem disiplin-içi hem de disiplin-d›fl› baz›

iliflkilendirmeler yap›ld›¤› görülmektedir. Ancak bu iliflkilendirmelerin nas›l yap›laca¤› yeterince

aç›k de¤ildir. Baz› iliflkilendirmeler yanl›fll›kla yap›lm›fl izlenimi verecek kadar iliflkisiz

görünmektedir. Fen ve Teknoloji dersi ile de beklenenin aksine iliflkilendirmeler çok zay›f

kalm›flt›r.

Baz› bilgi ve beceriler çeflitli disiplinlerde kullan›lmaktad›r. Örne¤in grafik oluflturma, grafik

okuma, yorumlama becerileri Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler alanlar›nda da

kullan›lmaktad›r. Bu konunun hangi derste ne zaman ele al›naca¤› konusunda herhangi bir

uyar› bulunmamaktad›r. Programlar aras›nda iliflkilendirmeler konusunda çal›flmalar yap›lmas›

önerilmektedir.

de¤iflime aç›kl›k

Programlar›n de¤iflime aç›kl›¤› ve gelece¤e dönük problem çözme özelli¤i, kazan›mlarda,

etkinliklerde ve aç›klamalarda yap›lan incelemelerde, ö¤renciye ve ö¤retmene verilen rolün

özelliklerinde ortaya ç›kmaktad›r. Programlar genel olarak de¤iflen koflullara göre de¤iflebilecek

gibi görünmektedir ve de¤iflen bilgi, teknoloji ve sosyal koflullara göre uyarlanabilecek ö¤eler

tafl›maktad›r.

Öte yandan bir program›n, de¤iflime aç›kl›¤› ile ilgili çok önemli bir boyutu program

de¤erlendirme modelinin nas›l gelifltirildi¤i ve uygulama ile bütünlük içinde nas›l

sürdürüldü¤üdür. Program de¤erlendirme, program gelifltirme sürecinin ayr›lmaz bir yönüdür

ve her program›n kendine özgü bir de¤erlendirme modelinin olmas› gerekir. Bu modele göre

sürekli ihtiyaç belirleme ile desteklenen program›n tüm ö¤eleri ile uygulama süresince nas›l

de¤erlendirilece¤inin, de¤erlendirme araflt›rmalar› ile nas›l desteklenece¤inin, verilerin karar

vermede nas›l kullan›laca¤›n›n, geliflimin ve de¤iflimin nas›l izlenece¤inin belli program

standartlar›na göre belirlenmesi gerekmektedir.

E¤itim yoluyla gelifltirilmeye çal›fl›lan özelliklerin, becerilerin ve de¤erlerin
bütünlü¤ü ve devaml›l›¤› aç›s›ndan programlar aras›ndaki iliflkilendirmeler çok
önemlidir. Oysa yap›lan incelemeler sonucunda iliflkilendirmenin zay›f oldu¤u,
genellikle belli kazan›mlarda odaklaflt›¤› görülmüfltür. Örne¤in, Hayat Bilgisi
dersinin di¤er derslerle iliflkisinin anlaml› ve güçlü olmas› beklenirken, birinci
s›n›fta Türkçe dersi ile % 20 civar›nda, Matematik dersi ile de % 4 civar›nda bir
iliflkilendirme yap›lm›flt›r.



Programlar›n örtük özellikleri do¤rudan amaçlanmayan ancak ö¤renme ortamlar›nda, okulda

ve s›n›fta yaflamla, etkileflimle, yaflanan kültürle ortaya ç›kan mesajlar›, öncelikleri, bilgileri,

de¤erleri ve k›saca yaflam tarzlar›n› içermektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, yeni programlar›n

temel örtük özelli¤i, yeni yaklafl›mlar›n “eski ve al›fl›lm›fl” bak›fl aç›lar›yla, de¤erlerle ve

uygulamalarla ele al›naca¤› ve hala ö¤retmen merkezli yaklafl›m›n devam etti¤i mesaj›n›

verebilir. Bu da al›fl›lm›fl roller, modeller ve iletiflim tarzlar›n›n okulda ve ailede devam

etmesinden ileri gelebilir. Vurgulanmas› gereken bir baflka nokta da programlarda cinsiyet,

bölgesel farkl›l›klar, yaflam biçimleri ve inan›fllar aç›s›ndan herhangi bir gizli mesaj unsurunun

olmamas›d›r.

Ö¤renci merkezli yaklafl›mlar›n ve ça¤dafl ö¤renme kuram›n›n önemle vurgulad›¤› temel insan

özelliklerinden biri elefltirel düflünmedir. Elefltirel düflünme, bireyin bilgi ile etkilefliminde

bilgi edinme, kullanma ve üretmede problem çözme ile birlikte gelifltirmesi amaçlanan biliflsel

ve duyuflsal bir özelliktir. ‹nsan›n kendini gelifltirme ve ö¤renme sürecini bireysel olarak kontrol

etmesini sa¤layan bir güçtür. Bu bak›mdan ö¤renmede özgürlü¤ü ve ba¤›ms›zl›¤› sa¤lay›c›

bir araçt›r. Elefltirel düflünme, her program farkl› yönlerine a¤›rl›k verse de gelifltirilmesi

beklenen önemli özelliklerden biridir.

Yeni ö¤retim programlar›n›n özellikle estetik geliflim aç›s›ndan zay›f kald›¤› belirlenmifltir.

Örne¤in, Hayat Bilgisi program›nda estetik geliflim ve sanat e¤itimi “Yarat›c› Düflünme”

becerileri ve “Kültürel De¤erleri Koruma ve Gelifltirme” kiflisel niteli¤i/de¤eri çerçevesinde yer

alan baz› kazan›mlarda s›n›rl› bir biçimde gözlenmektedir. Fen ve Teknoloji program›n›n

kazan›mlar›nda esteti¤e yönelik vurgu olmasa da, önerilen baz› etkinlikler estetik ile ilgili baz›

izler tafl›maktad›r. Oysa estetik bir ara disiplin olarak ele al›nabilir ve bütün programlara

yedirilebilir.

ö¤retim programlar› inceleme ve de¤erlendirme - › 7

Yeni bir program gelifltirmek, programdaki, ö¤rencideki, ö¤retmendeki,
materyallerdeki, ortamlardaki, çevredeki de¤iflimi ve geliflmeyi sürekli izlemek
demektir ve bu de¤erlendirmenin okul d›fl›ndaki uzmanlar›n yan› s›ra okul içi
ö¤retmen/uzman/e¤itici personel taraf›ndan da yap›lmas› bütünlük ve süreklilik
aç›s›ndan önemlidir. Programlarda, programa dönük de¤erlendirme sürecine
genel olarak yeterince a¤›rl›k verilmedi¤i gözlenmifltir. Bu durum, gerek bu
programla yetiflecek bireylerin, gerekse program›n uygulay›c›lar›n›n ve program›n
kendisinin de¤iflime aç›k olmas›n›, de¤iflimi yönetebilme, gelece¤in problemlerini
düflünüp çözme, öngörü gelifltirme ve de¤iflimle iliflkilerde liderlik rolünü oynama
gibi özellikleri gelifltirmesini zorlaflt›rmaktad›r.
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öneriler

1. Yeni programlar›n baflar›l› bir flekilde yürütülmeleri için çok kapsaml› ve iyi organize edilmifl

bir ö¤retmen e¤itimine gereksinim vard›r. Bu e¤itimde s›n›f ö¤retmenlerinin öncelikle

program›n yap›s›, felsefesi ve uygulanmas› hakk›nda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu

bilgi temeli üzerine de, hizmet içi e¤itim, ö¤renciyi merkeze alan ö¤retimin gere¤i olan

ö¤retmen becerilerine odaklanan gelifltirici ve uygulamal› yöntem/teknik vb. yaklafl›mlara

oturtulmal› ve ö¤retmenlerin anlay›fl de¤iflikli¤i hedeflenmelidir.

2. Okul ortamlar› yeniden düzenlenirken, özellikle ö¤retmenlerin okulda çal›flmalar›n› ve

üretmelerini sa¤layacak çal›flma ortamlar› ve kaynak merkezlerinin kurulmas›nda yarar

vard›r. Ö¤retmenler için haz›rlanan kaynaklar›n, materyallerin, etkinliklerin ifllevsel ve

kolayca anlafl›l›r olmas› yayg›n kullan›m› sa¤layacakt›r. MEB, kaynak ve materyallerin

kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› için etkin stratejiler gelifltirmelidir.

3. Derslerde kara tahtan›n yan› s›ra fotokopi ile ço¤alt›lan materyaller kullan›lmas›n›n

öngörülmesi, öte yandan ço¤u okulda fotokopi makinesinin olmamas›, ka¤›t sorununun

yaflanmas›, ders materyallerinin sa¤lanmas› sorununu akla getirmektedir. Materyallerin

haz›rlanmas› da düflünülmesi gereken ayr› bir noktad›r. Ö¤retmenlere nas›l materyal

haz›rlanaca¤› konusunda deste¤in ne zaman, nerede ve nas›l verilece¤i de önemlidir.

Önerilen etkinliklerde kullan›lacak araç-gereç ve materyaller için okullara gerekli destekler

sa¤lanmal›d›r.

4. Temel E¤itim Projesi kapsam›nda her okula bilgi teknolojileri s›n›flar› kurulmaktad›r.

Ancak programlarda bilgi teknolojilerinin derslerde nas›l kullan›laca¤› ile ilgili bir ipucuna

rastlanmam›flt›r. ‹lgili birimlerin bir araya gelerek bilgi teknolojileri entegrasyonu ile ilgili

bilgilendirici bir çal›flma yapmalar› haz›rlanacak e¤itim materyalleri için de önemlidir.

5. Bu programlar›n uygulanmas› için s›n›f mevcudunun istenilen düzeye çekilmesi

gerekmektedir. S›n›f mevcutlar›na göre etkinliklerin nas›l yap›laca¤› ile ilgili çal›flmalar

yap›lmal› ve ö¤retmenler bu konuda bilgilendirilmelidir. S›n›flar›n çok kalabal›k oldu¤u

okullarda bu programlar›n nas›l kullan›laca¤› yan›tlanmas› gereken di¤er bir sorudur.

Birlefltirilmifl s›n›flar için de herhangi bir örne¤e rastlanmam›flt›r.

6. Programlar›n en zay›f yönü yeni yaklafl›mlara göre ö¤renci de¤erlendirmelerinin nas›l

yap›laca¤›d›r. Bu aç›dan ö¤retmenlerin bilgilendirilmesi ve onlara destek olunmas›

gerekmektedir. ‹l baz›nda yap›lan karfl›laflt›rmal› s›navlar yerine okullar›n ve ö¤retmenlerin

kendilerini de¤erlendirip, eksik ve güçlü yönlerini görebilecekleri farkl› mekanizmalar›n

gelifltirilmesi yerinde olur.

Programlar›n baflar›s›, de¤erlendirme sürecinin ne kadar sürekli oldu¤u ve
araflt›rmalarla desteklenerek program› gelifltirmeye nas›l katk›da bulunaca¤› ile
ilgilidir. Yeni programlar›n gelifltirilmesi gerektiren en önemli yönü de¤erlendirme
modelidir. Bu durum program›n de¤iflime aç›kl›¤›n› ve sürdürebilirli¤ini de
etkilemektedir. Program sadece ka¤›t üstünde bir belge de¤il, yaflayan ve hem
bireysel, hem sosyal ihtiyaçlara cevap veren etkileflimli bir program olmal›d›r.
Bu da program›n uygulama sürecinin çok iyi planlanmas›n› ve izlenmesini, insan
kaynaklar›n› gelifltirme modelinin haz›rlanmas›n› gerektirir.
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