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Çalışmanın amacı, ilköğretim (1–3.sınıf) sınıf öğretmenlerinin, 2009 

Hayat Bilgisi Öğretim Programında belirtilen strateji, yöntem ve teknikleri 

uygulamadaki yeterlik düzeylerini belirlemektir. Çalışmada 3 alt amaç 

belirlenmiştir. 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında belirtilen strateji, 

yöntem ve tekniklerin tümü çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmada 

betimsel ve ilişkisel tarama modelleri, aynı zamanda nicel ve nitel araştırma 

yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın nicel boyutunda, İlköğretim (1–3. Sınıf) 

sınıf öğretmenleri (N=125) ile çalışılmıştır. Örneklem seçiminde amaçsal 

örnekleme yöntemlerinden biri olan “maksimum çeşitlilik örnekleme” yöntemi 

kullanılmıştır. Öğretmenler, Ankara ili, merkez ilçelerinden ulaşım kolaylığı da 

dikkate alınarak 5 özel ve 5 devlet okulundan seçilmiştir. Araştırmanın nitel 

boyutunda Ankara ili merkez ilçelerindeki bir özel ve bir devlet okulu seçilmiş 

ve bu okullarda görev yapan 30 sınıf öğretmeni gözlenmiştir. Gözlem yapılan 

öğretmenler içinden özel okulda çalışan 5 öğretmenle görüşme yapılmıştır. 

Araştırmanın verileri, öz değerlendirme formu, görüşme formu ve 

gözlem formları ile elde edilmiştir. Ölçme araçları, uzman görüşlerinden 

yararlanılarak geliştirilmiştir. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler (f, 

%) ve Kay Kare (χ2) testi; nitel verilerin analizinde ise içerik analizi 

kullanılmıştır.   
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Öğretmenlerin büyük çoğunluğu 2009 Hayat Bilgisi Öğretim 

Programında belirtilen öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamada 

kendilerini yeterli olarak algıladıklarını belirtmişlerdir. Öğretim yöntemlerini 

kullanma yeterliliklerine ilişkin mesleki kıdem, görev yapılan okul türü ve 

mezun olunan bölüm türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olduğu 

sonucuna varılmıştır. Yapılan gözlemler sonucunda öğretmenlerin öğretim 

yöntemlerini kullanmada kendilerini algıladıkları oranda yeterli olmadıklarının 

görüldüğü söylenebilir. Öğretmenler gözlenen derslerde, en çok anlatım ve 

soru-cevap yöntemlerini kullanmışlardır. Yapılan görüşmelerde de 

öğretmenler Hayat Bilgisi dersinde anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, 

yaratıcı drama ve tartışma gibi öğretim yöntem ve tekniklerini çok sık 

kullandıklarını belirtmişler, bunun nedeni olarak da öğrencilerin bu yöntem ve 

tekniklerle işlenen derslerden çok zevk aldıkları ve programın bunu 

gerektirdiğini belirtmişlerdir.  Öğretmenler 2009 Hayat Bilgisi Öğretim 

Programında önerilen strateji, yöntem ve tekniklerle ilgili bir sorun 

yaşamadıklarını belirtmişlerdir.   

Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda öğretim strateji, yöntem ve 

tekniklerinin etkin kullanılması konusunda öğretmenlere yönelik hizmet içi 

eğitimler planlanması ve öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi 

önerilmiştir. 
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ABSTRACT 
DETERMINING THE LEVEL OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ 
SUFFICIENCIES ON IMPLEMENTATION OF STRATEGIES, METHODS 

AND TECHNICS THAT ARE STATED IN LIFE STUDIES CURRİCULUM IN 
2009 ACADEMIC YEAR 

 

Uysal, Aslı 

Master Thesis, Education Programmes Division 

Cirruculum Development Discipline 

Thesis Advisor: Prof. Dr. F. Dilek Gözütok 

September  2010, XV + 237 Pages 

 

 The main objective of this study is to determine the level of elementary 

school teachers’ sufficiencies on implementation of strategies, methods and 

technics that are stated in Life Studies Curriculum in 2009. In this study, four 

sub-goals  have been  established. All strategies, methods and technics that 

are stated in Life Studies Curriculum in 2009 are included in the study. 

Survey and correlation research models, in addition quantitative and 

qualitative research methods are applied in this paper. In quantitative part, 

teachers from 1. to 3. grade classes were studied by (N: 125). Maximum 

variation sampling which is one of the purposive sampling methods was 

chosen to sample. Moreover, teachers are selected from Ankara and its 

center districts’ schools, by considering easement of access. Five of the 

schools were private and five of them were public. In qualitative part of the 

study, from the center districts of Ankara, one private and one public school 

were chosen, and 30 class teachers from these schools were observed. 

Moreover, 5 teachers from private schools were interviewed.  

 

 The data of the research was attained self assessment, interview  and 

observation forms Measurement tools were advanced by means of the 

experts’ views. While qualitative datas are being examined, descriptive 

statistics (f, %) and test of chi-square (χ2) were used. And, content analysis 

was also run.  
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 A great majority of the teachers pointed out that they perceive 

themselves sufficient while they are implementing the strategies, methods 

and technics which are stated in Life Studies Curriculum in 2009. This 

inference can be made relating to their sufficiency of using teaching methods, 

there are significant differences according to  varieties such as their seniority, 

kind of school that they have been working, and department that they had 

graduated from. In addition, as the result of the observation, it can be said 

that they are not sufficient as much as they perceive. In the observed 

classes, teachers used mostly, teaching and question-answer method. In 

addition, in interviews, teachers specified that they often use the technics 

such as teaching, question-answer, brainstorming, creative drama and 

discussing, because students have fun in class with these methods and 

technics, and also the cirruculum requires to use these methods and 

technics. Moreover, teachers remark that they have no trouble with the 

strategies, methods and technics that were suggested in the Life Studies 

Curriculum in 2009.  

 

 Regarding to the results of study, it is offered that in-service training 

for teachers and teacher education/training programmes about using the 

teaching strategy, method and technics should be planned effectively. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
 

GİRİŞ 
 

Toplumun ihtiyaç duyduğu üst düzey insan gücü ancak nitelikli bir 

eğitimle yetiştirilebilir. Nitelikli eğitimin ön koşulu ise iyi hazırlanmış, geliştirilmiş 

nitelikli eğitim programları ve bu programları uygulayabilecek öğretmenlerdir.  

 

“Eğitim programları geliştirilirken, toplumun problem ve ihtiyaçları, 

çocukların ve gençlerin problemleri, ilgileri, ihtiyaçları ve gelişim özellikleri 

dikkate alınmalıdır” (Varış 1978, 24). Bu özellikler önemli olduğu kadar, bunların 

nasıl kazandırılacağı da önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.  

Özellikle 21. yüzyılda öğrenme ve öğretme süreçleriyle ilgili yeni yaklaşımlar 

ortaya çıkmıştır. Öğretilen içerik kadar nasıl öğretildiği konusuna verilen önemle 

birlikte, amaçlar, araç-gereçler ve öğretim yöntemleri de değişikliğe uğramıştır. 

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile öğretmenler bilgi aktaran olmaktan çıkıp 

“yönlendiren”, “rehber” ve “kolaylaştırıcı” gibi rolleri üstlenmişlerdir. Öğretmenin 

rolü artık öğrencilere bu anlayışa uygun öğrenme-öğretme ortamları 

hazırlamaktır. Etkili öğrenme ortamı; öğrencilerin dersi yalnızca dinlemek yerine 

sürece etkin olarak katıldıkları, gerektiğinde birer araştırmacı gibi hareket 

edebildikleri bir ortamdır. Bir konuyu bilmek, onu öğretmek için tek başına yeterli 

değildir. Hem öğretilecek konunun, hem de o konunun nasıl öğretileceğinin iyi 

bilinmesi gerekmektedir.  

 

Öğrenme-öğretme süreci düzenlenirken belirlenmesi gereken en önemli 

öğe öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin seçimi ve kullanımı konusudur. 

Öğretmenlerin seçtikleri strateji, yöntem ve tekniklerin öğrenmeye etkilerini ve 

bu strateji, yöntem ve teknikleri uygularken nelere dikkat edileceğini bilmeleri, 

nitelikli öğrenme-öğretme süreci oluşturulması açısından çok önemlidir.  
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EĞİTİM PROGRAMLARI VE PROGRAM GELİŞTİRME 
 

Eğitimde niteliğin geliştirilmesi, eğitim kurumlarının en önemli 

uğraşlarından biri olmuştur. Bu amaçla yapılan çalışmaların temelini eğitim 

programları oluşturmaktadır. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında tüm eğitim 

etkinlikleri önceden hazırlanan eğitim programları çerçevesinde yürütülür 

(Erden, 1998).  

 

“Eğitim programı kapsamlı ve çok boyutlu olduğu için tanımlanmasında 

çeşitlilikle karşılaşılmaktadır” (Erden,1998, 2). Alan uzmanları eğitim programını 

farklı tanımlamışlardır: 

 

Varış’a (1997, 14) göre “eğitim programı, bir eğitim kurumunun, çocuklar, 

gençler ve yetişkinler için sağladığı, Milli Eğitim ve kurumun amaçlarının 

gerçekleştirilmesine dönük tüm faaliyetleri kapsar”. Ertürk (1972), yetişek olarak 

nitelendirdiği eğitim programını, öğrenen açısından bir öğrenme yaşantıları 

düzeneği, eğitimci açısından ise bir eğitim durumları düzeneği yani “geçerli 

öğrenme yaşantıları” düzeneği olarak tanımlamaktadır. Demirel (2005, 4) de 

eğitim programını, “öğrenene okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler 

yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği” olarak tanımlamaktadır. 

  

Eğitim programının hedefler, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve 

değerlendirme olmak üzere dört boyutu vardır. “Hedef, bir öğrencinin, 

planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde kazanması kararlaştırılan ve 

davranış değişikliği veya davranış olarak ifade edilebilecek olan özelliktir” 

(Ertürk, 1972, 25). Hedef kavramı içinde öğrenene kazandırılacak davranışlar 

yer alır. Burada "bireyleri niçin eğitiyoruz?" sorusuna cevap aranmaktadır. İçerik 

öğesinde hedeflere uygun düşecek konular bütünü yer alır ve "belirlenen 

hedeflere ulaşabilmek için ne öğretelim?" sorusuna cevap aranır. İçerik, hedef 

davranışlarla tutarlı, çağdaş, bilimsel, sanatsal ve felsefi bilgiyle donanmış, 

öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun, somuttan soyuta, basitten 

karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene, kendi içinde mantıki bir 

tutarlılık içerisinde düzenlenmelidir (Sönmez, 2005a). Öğrenme-öğretme 

sürecinde, içeriğin öğrenciye nasıl kazandırılacağı ve hedeflere ulaşmak için 
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hangi öğrenme-öğretme strateji, yöntem ve tekniklerinin seçileceği belirlenir. 

Programın değerlendirme boyutu ise Ertürk’e (1972, 107) göre “yetişek 

geliştirmenin son ve tamamlayıcı halkası olarak eğitim hedeflerinin gerçekleşme 

derecesini tayin etme sürecidir”. “Ölçme-değerlendirme öğesi içinde 

hedef/davranışların ayrı ayrı test edilip, davranışların ne kadarının kazandırıldığı 

ve yapılan eğitimin kalite kontrolü yer almaktadır” (Demirel, 2007). 

Eğitim programının dört öğesi olan hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci 

ve değerlendirme arasında dinamik bir ilişki bulunmaktadır. Bir eğitim 

programının herhangi bir boyutunda yapılacak değişiklik ya da düzenleme, 

programın diğer boyutlarını da doğrudan etkilemektedir (Demirel, 2007).  Bu 

nedenle eğitim programlarının geliştirilmesi tüm öğeleri kapsayacak biçimde 

gerçekleştirilmelidir. “Program geliştirme, eğitim programlarının tasarlanması, 

uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler 

doğrultusunda yeniden düzenlenmesi süreci” (Erden, 1998, 4) olarak 

tanımlanmaktadır. 

Gerek eğitimin amaçlarının ve bireylerden beklenen özelliklerin 

değişmesi, gerekse eğitim felsefesinde ve eğitim politikasındaki değişimler, 

eğitim programlarının geliştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bilgiyi kullanan, 

düşünen, araştıran, sorgulayan, sorun çözen, zihinsel, duygusal, sosyal yönden 

ve dil yönünden gelişen, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan 

bireylerin yetiştirilmesi her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu nedenle eğitim 

stratejileri ve uygulamaları sorgulanmaya başlanmıştır. Sorgulamalar ve 

incelemeler sonucunda, geleceğin bireylerinin nasıl yetiştirileceği, bireylerde 

hangi becerilerin geliştirileceği, öğretim programlarının hangi felsefeyi ve 

öğrenme stratejilerini temel alacağı, hangi öğretim yöntem, tekniklerinin ve 

materyallerinin kullanılacağı üzerinde durulmuştur. Tüm bu tartışmalar, 

Türkiye’de yapılan program geliştirme çalışmalarına da yansıtılmış, 2004 yılında 

geniş kapsamlı bir program geliştirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Öğrenme-

öğretme kuramları göz önüne alındığında, 2005 yılına kadar uygulanan öğretim 

programlarına ilişkin yapılan değerlendirme çalışmalarında, programların 

davranışçı öğrenme kuramına göre hazırlandığı belirtilmektedir. (Yaşar, 2005; 

Atasoy ve Akdeniz, 2006, 2; Oruç 2009). 2005 yılında uygulamaya konulan 
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İlköğretim Programında, programın etkinlik temelli olduğu ve Yapılandırmacı 

Öğrenme Kuramı’na dayalı olarak hazırlandığı vurgulanmaktadır (MEB, 2004). 

Yapılandırmacı öğrenme kuramının temelinde, hazır olan bilginin 

aktarılmasından çok, bilginin yeniden nasıl üretildiği ve üretilen bu bilgiye nasıl 

ulaşıldığının belirlenmesi önemli görülmektedir. Yapılandırmacılar “ne 

öğretilmeli” yerine, daha çok “birey nasıl öğrenir” sorusu ile ilgilenmektedir (Koç 

ve Demirel, 2004). Bu sorunun cevabı, öğrenenlere öğrenme yaşantılarının 

kazandırılmasını sağlayacak olan eğitim durumlarının yani öğrenme-öğretme 

sürecinin düzenlenmesi ile ilgilidir. Bu bağlamda öğrenme-öğretme süreci bir 

eğitim programı içerisinde kritik bir öneme sahiptir (Demirel, 2007). Bu öğe 

hazırlanan ya da geliştirilen bir eğitim programının uygulanabilirliğinin de 

göstergesidir. Öğrenme-öğretme süreci düzenlenirken belirlenmesi gereken 

önemli öğeler de öğretim strateji, yöntem ve teknikleridir.  

“Alanyazın incelendiğinde yöntem, teknik ve strateji kavramlarının zaman 

zaman birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir” (Gözütok, 2006, s. 203). 

“Jacobsen ve arkadaşları, (1985, 171) öğretim yöntemlerini beceriler yaklaşımı 

ile ele almışlar, “yöntem” teriminden çok “öğrenme stratejisi” terimini 

kullanmışlar ve bu stratejileri sunuş yoluyla öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, 

araştırma ve inceleme yoluyla öğrenme stratejileri olarak sınıflandırmışlardır” 

(Demirel, 2005, 70). Alanyazında, stratejilerin daha geniş bir kavram olduğu, 

yöntemlerin stratejilerin altında yer aldığı, tekniklerin de yöntemlerin küçük 

uygulama biçimleri olduğu belirtilmektedir (Bilen, 1999; Demirel, 2005; Gözütok, 

2006). 

Strateji, “öğretimin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmada kullanılan 

küçük ölçekli plan (Cole ve Chan, 1994, Akt: Gözütok, 2006); yöntem, “hedefe 

ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yol” olarak (Demirel, 

2005, 72); teknik ise “bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da 

sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü” (Demirel, 2005, 80) ve belirli bir etkinliğin 

öğretiminde başvurulan özel bir yol (Bilen, 1999) olarak tanımlanmaktadır. 

“Yöntem, teknik ve strateji kavramlarının tanımları birbirinden farklı olmakla 

birlikte, bu kavramların ortak işlevi öğrenme hedeflerini gerçekleştirmektir” 

(Gözütok, 2006,  203). 
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Alanyazın incelendiğinde öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin farklı 

sınıflandırıldığı görülmektedir. Gözütok (2006), öğretim yöntem ve tekniklerini 

öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki grupta incelemektedir. 

Demirel (2005), öğretim yöntemlerini anlatma, tartışma, örnek olay, gösterip 

yaptırma, problem çözme ve bireysel çalışma olarak altı grupta; öğretim 

tekniklerini ise grupla öğretim teknikleri, bireysel öğretim teknikleri ve sınıf dışı 

öğretim teknikleri olmak üzere üç grupta incelemektedir. 

Araştırmada öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin 

sınıflandırılmasında, Gözütok (2006) tarafından yazılan “Öğretim İlke ve 

Yöntemleri” kitabı ve burada belirtilen strateji, yöntem ve teknik sınıflandırmaları 

temel alınmıştır. 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında yer alan ve 

öğretmenler için yeni olan öğretim yöntem ve tekniklerinden bazıları burada 

açıklanmıştır. Yöntem, teknikleri uygulama basamakları ile ilgili ayrıntılı 

açıklamalar Ek-2’de yer almaktadır.  

 

Problem Çözme Yöntemi 

Problem çözme, istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç 

ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmadır (Demirel, 2005: 

77). Problem çözme karmaşık bir süreçtir. Uzmanlar, hem öğretmeyi hem de 

öğrenmeyi kolaylaştırmak adına, problem çözmeyi çeşitli aşamalara bölmeyi 

önermektedirler.  

Gözütok’a (2006) göre genel olarak yaygın kabul göre problem çözme 

adımları şunlardır: 

1. Problemin varlığının fark edilmesi 

2. Problemin anlaşılması 

3. Problemle ilgili bilgilerin toplanması 

4. Çözüm yollarının ortaya konması 

5. En iyi çözüm yolunun seçilmesi 

6. Problemin çözülmesi ve değerlendirilmesi 
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Gösterip Yaptırma Yöntemi 

Gösterip yaptırma, bir işlemin nasıl uygulanacağını, bir aracın nasıl 

çalıştırılacağını önce gösterip açıklama; sonra da öğrenciye alıştırma 

yaptırılarak öğretme yoludur (Demirel, 2005). Gösterip yaptırmada öğrenci 

öğretmeni bir model olarak görür ve onun yaptıklarını yapmaya çalışır. 

Gösterip yaptırmanın etkili olabilmesi için dikkat edilmesi gereken 

noktalar: 

1. Kazandırılacak davranış ilk olarak öğretmen tarafından yapılmalıdır.  

2. Sınıf düzeni her öğrencinin öğretmeni takip edebileceği şekilde 

düzenlenmelidir. 

3. Her öğrenciye uygulamayı yapması için yeterli zaman ve şans 

verilmelidir. 

4. Gösteri sırasında kullanılacak araç-gereç ve materyal önceden 

hazırlanmalıdır. 

5. Öğrenciler uygulama yaparken öğretmen anında dönüt ve düzeltme 

vermelidir. 

6. Beceriler aşamalı olarak verilmelidir. Bir aşama tamamlanmadan diğerine 

geçilmemelidir. 

7. İlk olarak basit ve anlaşılması kolay davranışlar üzerinde durulmalıdır. 

8. Öğrencilerin davranışı tam anlamıyla kazanması ve farklı durumlarda 

kullanması sağlanmalıdır. 

Örnek Olay Yöntemi 

Örnek olay, gerçek hayatta karşılaşılmış ya da karşılaşılması muhtemel 

sorunlara sınıf ortamında öğrencilerin katılımıyla çözüm yolları bulunmasıdır. 

Örnek olay öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak ve o konuda 

uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Günlük hayatta karşılaşılan 

problemlerin çözümü için de kullanılır (Demirel, 2005; Gözütok, 2006). 
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Örnek olayın uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar: 

1. Sınıfa getirilen örnek olayın temel ayrıntıları iyi belirlenmiş olmalı. 

2. Getirilen örnek olay yazılı olarak öğrencilere sunulur. 

3. Örnek olayda temel bir sorun belirlenir. 

4. Örnek olayın bütün öğrenciler tarafından anlaşılması sağlanır. 

5. Öğrencilere yönlendirici sorular sorulmalıdır. 

6. Öğrencilerden alternatif çözüm üretmeleri istenir. 

7. Çözüm önerileri sınıfça değerlendirilir ve öğrencilerden örnek olayı 

yeniden yazmaları istenir. 

Beyin Fırtınası Tekniği 

“Beyin fırtınası, bir soruna çözüm getirmek amacıyla çok sayıda fikri, bir 

grup insandan kısa sürede elde etme tekniğidir. Beyin fırtınası tekniğinde amaç 

aynı zamanda katılımcıların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir” 

(Gözütok, 2006, 247). 

Beyin fırtınasını uygulayan kişinin yaratıcı, esprili, coşkulu ve grubu 

yüreklendiren biri olması yöntemin başarıyla uygulanmasında çok etkilidir 

(Gözütok, 2006). 

 Küçük Grup Tartışması Tekniği 

Küçük grup tartışması daha çok kalabalık sınıflarda  öğrencilerin 

tartışmalara katılımlarını sağlamak amacıyla uygulanır. Küçük grup 

tartışmasında sınıf 3–5 kişilik gruplara ayrılır. Öğretmenin belirlediği tartışma 

konusu gruplar içerisinde tartışılır ve elde edilen sonuçlar yazılı ya da sözlü 

olarak sınıfla paylaşılır. Tartışma için seçilen konular kısa süreli tartışmalara 

yönelik olmalıdır. Bu sayede küçük grup tartışmasının ardından elde edilen 

sonuçların sınıfla paylaşılması için süre kalır. Küçük grup tartışmalarında her 

grup aynı konu üzerinde tartışabileceği gibi farklı konular üzerinde de 

tartışabilirler.  
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“Küçük grup tartışmaları, üst düzeyde düşünme becerilerinin yanı sıra 

iletişim becerilerinin, liderlik ve tartışma yeteneğinin de gelişmesini sağlar. 

Küçük grup tartışmalarının amaçları öğrencilerin kendi yeteneklerini ve 

birbirlerini tanımalarını, grup psikolojisi oluşturmalarını sağlamaktır” (Gözütok, 

2006: 235 – 237). 

Büyük Grup Tartışması Tekniği 

Büyük grup tartışması çeşitli temel becerilerin (düşünceyi ifade etme, 

sorumluluk alma, sorun çözme vb.) oluşturulması amacıyla öğrencilerin derse 

aktif katılımını sağlayarak sınıf içerisinde öğrenme zenginliği oluşturmak 

amacıyla kullanılır. Büyük grup tartışması bütün sınıfın katılımını 

gerektirdiğinden öğretmenin çok bilgili olmasını ve etkili sınıf yönetimi 

becerilerine sahip olmasını gerektirir. Öğretmen tartışma konusunu net bir 

şekilde ortaya koymalı ve öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlamalıdır. 

Tartışma sırasında öğrencilerin konunun merkezinden sapmasını engellemeli 

ve etkili sorularla öğrencileri yönlendirmelidir. Ayrıca tartışmanın amacına 

ulaşması için öğrenciler konu hakkında önceden bilgilendirilmeli ve öğrencilerin 

tartışmaya katılabilecek düzeye gelmeleri sağlanmalıdır. 

Görüş Geliştirme Yöntemi 

Görüş geliştirme belirgin çelişkiler içeren konuların öğretiminde, 

öğrenende görüşler geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma yöntemidir. 

Görüş geliştirmede her birey bireysel olarak görüşünü, görüşünün gerekçelerini 

savunabilir, istediğinde de görüşünü değiştirebilir. Görüş geliştirme bireylerin 

fikirlerini özgürce ifade etmelerini, olaylara farklı yönlerden bakmalarını ve farklı 

görüşlere saygı duymalarını sağlar (Gözütok, 2006). 

Görüş geliştirmede büyük kartonlara kesinlikle katılıyorum, kesinlikle 

katılmıyorum, katılıyorum, katılmıyorum ve fikrim yok şeklinde 5 ayrı görüş 

yazılır. Öğrencilerden hangi görüşü savunuyorlarsa o kartonun olduğu yerde 

durmaları istenir. Daha sonra öğrencilerden bulundukları noktada neden 

durduklarını açıklamaları, birbirlerini dinlemeleri ve ikna etmeye çalışmaları 

istenir. Öğrencilere arkadaşlarının açıklamalarından etkilenip etkilenmedikleri 

sorulur ve ikna olanların yerlerini değiştirmeleri istenir. 
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Konuşma Halkası Yöntemi 

“Konuşma halkası, öğrencilerin görüş farklılıklarını görmeye ve farklı 

görüşlere saygı gösterme davranışını geliştirmeye yarayan bir yöntemdir. Bu 

yöntemin bir amacı da sınıf içinde güven ve saygı atmosferi oluşturmak, 

öğrenciler arasında ilişkileri ve iletişimi geliştirmektir” (Gözütok, 2006).  

Konuşma halkasında, katılımcılar birbirlerini karşılıklı görebilecek şekilde 

daire biçiminde otururlar. Konuyla ilgili bir kavram, ilke ya da sözcük verilerek 

görüş belirtmeleri istenir. Her öğrenci sıra kendisine geldiğinde görüşünü ifade 

eder. Konuşma halkası sürecinde üzerinde konuşulan konular bazen duyguları, 

bazen de düşünceleri ifade etmeyi gerektirir. Bu sayede öğrenciler duygu ve 

düşünceleri ayırt etmeyi öğrenir. 

 

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 
 
Altı şapkalı düşünme bir konu üzerinde sistematik olarak farklı açılardan 

düşünebilme becerisini öğrencilere kazandırmayı amaçlar. Altı şapkalı 

düşünmenin temelinde düşünce karmaşıklığının önlenmesi; duyguların, 

mantığın, bilginin ve deneyimin birbirinden ayrılması vardır. 

Altı şapkalı düşünmede altı farklı bakışı simgeleyen farklı renklerde 

(beyaz, kırmızı, siyah, sarı, yeşil ve mavi) şapkalar vardır. Beyaz şapka, 

tarafsızlık ve objektifliği; kırmızı şapka, duygular, tutkular ve sezgileri; siyah 

şapka, olumsuzlukları ve karamsarlığı; sarı şapka, olumlulukları ve iyimserliği; 

yeşil şapka, yaratıcılığı ve üretkenliği; mavi şapka, tarafsızlığı ve sakinliği temsil 

eder. 
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İstasyon Yöntemi 

İstasyon, bütün sınıfın her aşamada (her istasyonda) çalışarak bir önceki 

grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi 

tamamlamayı öğreten bir yöntemdir (Gözütok, 2006).  

İstasyon yönteminde üç ayrı masadan oluşan üç istasyon vardır. Masalar 

“öykü-slogan-afiş vb.” şekilde isimlendirilir. Sınıf üçe ayrılır ve her grup farklı bir 

masaya yerleşir. Öğrenciler masalar için belirlenen konular üzerinde belirli bir 

süre çalışırlar. Bu süre sonunda gruplar çalışmalarını istasyonlarda bırakarak 

yer değiştirirler ve birbirlerinin çalışmalarına devam ederler. Her grup bütün 

istasyonlarda çalıştıktan sonra kendi istasyonlarına geri dönerler. Daha sonra 

bütün çalışmalar sınıfta sunulur. 

Benzetişim Yöntemi 

Benzetişimin temelinde beceri öğretiminde pahalı ve tehlikeli araçların 

kullanılmasının gerektiği durumlarda gerçeğiyle aynı özelliklere sahip yapay 

ortamlarda eğitim verilmesi vardır. Benzetişimde beceri yapay ortamda edinildiği 

için gerçek uygulama sırasında kaygı düzeyinin düşer. Benzetişimde öğrenciler 

etkileşime katıldığı için öğrenme kalıcı olur (Gözütok, 2006). 

Benzetişimde öğretmen öğrencilerin kendi kendilerine çalışmalarına 

olanak tanımalı, yaratıcılıklarını desteklemelidir. Çalışmalardan sonra özet ve 

değerlendirmeler yapılması gereklidir. Uygulamaya başlamadan önce tüm araç 

gereçler hazır olmalıdır.  

Yaratıcı Drama – Doğaçlama ve Rol Oynama Yöntemleri 

Yaratıcı drama, rol oynama ve doğaçlama pek çok kaynakta birbirinin 

yerine kullanılan ve öğretmenler tarafından yanlış algılanan kavramlardır. Bu 

nedenle araştırmada, yaratıcı drama yöntemi, rol oynama ve doğaçlama 

teknikleri ayrı ayrı incelenmiştir.  

Eğitimde yaratıcı drama, doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama 

tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin, bir yaşantıyı, 

bir olayı, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışın oyunlar yardımıyla 

anlamlandırılması, canlandırılmasıdır (San, 1990). Yaratıcı drama; ısınma ve 
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rahatlama çalışmaları, oynama, doğaçlama, oluşumlar ve değerlendirme olmak 

üzere beş aşamadan oluşmaktadır (San, 1990). Görüldüğü gibi oyunlar ya da 

doğaçlama yaratıcı dramanın aşamalarından biridir. Ancak öğretmenler derste 

bir oyun oynattıklarında ya da bir doğaçlama, rol oynama yaptırdıklarında 

“yaratıcı drama”yı kullandıklarını düşünmektedir.  

“Doğaçlama, belirli bir ön hazırlığa dayanmaksızın, o anda oluşturulan, 

seçilen ya da verilen konuyu, akışı, önceden ayrıntılarıyla saptanmamış, anında 

yaratılan, geliştirilen özgün bir “oluşturma” sürecidir. Rol oynama; düşünce, 

durum, problem ya da olayın bir grubun tümü ya da grubun önünde gruptan 

seçilen belirli üyelerce canlandırılmasına dayanır” (Adıgüzel, 2006, 260).  Rol 

oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade 

etmesini sağlar.  Rol oynamada öğrenci kendisini farklı birinin yerine koyar, 

böylece farklı bakış açılarından bakmayı ve farklı düşüncelere saygı duymayı 

öğrenir. 

Öğretmenin hangi stratejinin, yöntemin ve tekniğin hangi derse ve 

konuya daha uygun olduğuna karar vermesi ancak farklı strateji, yöntem ve 

teknikleri tanımasıyla mümkündür.  

Sınıf içinde öğrenme-öğretme sürecinin etkili bir biçimde yürütülmesi için 

öğretmenlerin farklı strateji, yöntem ve teknikleri tanımaları; strateji, yöntem ve 

teknikler konusunda seçici olmaları ve bu strateji, yöntem ve teknikleri etkin bir 

şekilde kullanmaları gerekmektedir (Demirel, 2005).  

Küçükahmet’e göre (2006, 54); 

a. Öğretmenin yönteme yatkınlığı, 

b. Zaman ve fiziksel olanaklar, 

c. Maliyet, 

d. Öğrenci grubunun büyüklüğü, 

e. Konunun özelliği, 

f. Öğretim sonucunda öğrencide geliştirilmesi istenen nitelikler öğretmenin 

yöntem seçiminde etkili olur. 

 

Öğretim yöntemlerinin seçimini etkileyen pek çok önemli faktör olmakla 

birlikte, öğretmenler öncelikli olarak, öğretim programının amaçlarının 
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gerçekleştirilmesini en yüksek düzeyde sağlayabilecek olan yöntemleri tercih 

etmelidirler. Seçilen strateji, yöntem ve tekniklerin eşit derecede uygun olduğu 

düşünülüyorsa, öğretmenin yönteme yatkınlığı, zaman ve fiziksel olanaklar, 

maliyet gibi ikincil etkenler göz önüne alınmalıdır (Good ve Brophy, 2003; Akt: 

İlhan, 2006). Her yöntemin faydaları ve sınırlılıkları bulunmaktadır. Öğretmen 

kullanacağı öğretim yöntemini seçerken bir taraftan etkileneceği faktörleri diğer 

taraftan da seçtiği yöntemlerin en iyi şekilde uygulanması için dikkat etmesi 

gereken noktaları bilerek, dersini değişik yöntemlerle işlemeye özen 

göstermelidir (Küçükahmet, 2006).   

 

Öğretmen kendi kişisel çabaları ve duyarlılığıyla sınıfına en uygun 

strateji, yöntem ve tekniği seçmeli ve öğrencilerden aldığı dönütlerle gerekli 

değişiklikleri yapmalıdır. “En iyi yöntem, dersin hedeflerine, öğrencinin 

hazırbulunuşluğuna, öğrenme biçimine, dersin süresine, öğrenci mevcuduna 

uygun olarak seçilen ve başarılı olarak kullanılan yöntemdir” (Gözütok, 2006, 

205).  

 

HAYAT BİLGİSİ DERSİ VE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 
 
“İlköğretimde çocuğa toplum içinde diğer bireylerle uyum içinde yaşama 

kural ve becerileri ile yaşamlarını daha iyi bir biçimde sürdürmeleri için gerekli 

temel bilgi ve beceriler kazandırılır. Türkiye gibi örgün eğitimi terk etme oranının 

yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde, toplumdaki bireylerin en azından 

temel bilgi ve becerileri kazanmaları açısından ilköğretimin eğitim sistemi içinde 

önemli bir yeri vardır” (Erden, 1998, 175). Söz konusu temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı derslerin başında da Hayat Bilgisi dersi gelmektedir. 

 

“İlköğretimde Hayat Bilgisi dersi 1, 2 ve 3. sınıflarda yer almaktadır. 

İlköğretimin bu döneminde çocuklar yaşamı bir bütün olarak algılarlar. Onlar için 

genelde tek tek olgu ve olaylar yoktur. İçinde yaşadıkları ortamdaki olgu ve 

olayları bir bütün içinde görürler. Türk Eğitim Sisteminde bu dönemde dersler 

sosyal ve fen bilgisi olarak ayrılmamış, hem bu derslerin hem de sanat, çağdaş 

düşünce ve değerlerin bir bileşkesi olan Hayat Bilgisi dersi düzenlenip işe 

koşulmuştur” (Sönmez, 2005b). 
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Hayat Bilgisi programlarının tarihi gelişimine bakıldığında; 1924, 1926, 

1936, 1948, 1968, 1998, 2005 ve 2009 Hayat Bilgisi Öğretim programlarının 

hazırlanıp uygulamaya konulduğu görülmektedir. 1998’den önceki öğretim 

programlarında, eğitim durumuna ilişkin açıklamalar başlığı altında genel 

ipuçları verilmiş, 1998 programında her sınıf düzeyinde her bir üniteye ilişkin 

öğrenme-öğretme etkinlikleri başlığı altında açıklamalara yer verilmiş, yöntem 

ve teknikler ayrı başlıklar biçiminde her ünite içinde sunulmuştur (Kalaycı, vd 

2001). 1998 programında, Hayat Bilgisi dersinin temel amacının, öğrencinin 

içinde yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlayıcı bilgi, tutum ve beceriler 

geliştirmek olduğunun, bu nedenle grup çalışmaları, rol yapma, oyun gibi 

tekniklere ağırlık verilmesi gerektiğinin üzerinde durulmuştur. 1998 Hayat Bilgisi 

Öğretim Programında anlatım, soru-cevap, gözlem, inceleme, araştırma, 

laboratuvar, iş, gösterme, deney, problem çözme vb. öğretim strateji, yöntem ve 

tekniklerinin belirtildiği görülmektedir.  

 

Davranışçı öğrenme kuramına dayalı olarak hazırlandığı belirtilen 1998 

Hayat Bilgisi Öğretim Programı, 2005 yılında köklü bir değişikliğe uğramıştır. 

2005 Hayat Bilgisi Öğretim Programında yapılandırmacı öğrenme kuramının 

benimsendiği ve bunun ilk kez açıkça ifade edildiği görülmektedir. Programın 

ayrıca çoklu zekâ kuramı, aktif öğrenme kuramı ve öğrenci merkezli eğitim 

anlayışıyla hazırlandığı belirtilmektedir. “2005 Öğretim Programı, Türk Milli 

Eğitiminin amaç ve ilkelerine uymadığı, ulusal değerlere yeterince yer vermediği 

ve demokrasi kültürünü oluşturmada yeterli olmadığı gerekçesiyle 2009 yılında 

iptal edilmiştir. İptal edilen 2005 programına eklenen az sayıda (toplam 15 

tümceyi geçmeyen) kazanım tümceleri ile oluşturulan 2009 programı 

uygulanmaya başlanmıştır.” (Gözütok, 2010b).  2009 İlköğretim Hayat Bilgisi 

Öğretim Programı, 2005 programında yer alan yalnızca bazı konulara ilişkin 

kazanımlarda küçük değişiklikler yapılarak oluşturulmuş, 2005 programı ile 

2009 programının temel aldığı kuram, hedefler, öğrenme-öğretme süreci ve 

değerlendirme boyutlarında bir değişiklik yapılmamıştır.  
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2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında, programın vizyonunun 

öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri, öğretmenlerin sadece yol 

göstereceği etkinlikler aracılığıyla, 

 

•   Öğrenmekten keyif alan, 

•   Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, 

•   Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, 

• Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam 

becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, 

•  Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek, 

•  Mutlu bireyler yetiştirmek (MEB, 2009, 9) olduğu belirtilmiştir. 

 

2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında temelde yapılandırmacı 

öğrenme kuramının benimsendiği görülmektedir. Programın çocuk merkezli 

olduğu, öğrencinin bakış açısının esas alındığı, ezberleme yerine aktif katılım 

yoluyla öğrenmenin, öğrencinin gereksinimi olan ve sürekli yenilenen bilgiyi 

öğrencinin yapılandırmasının önemi üzerinde durulmaktadır (MEB, 2009). 

“2009 Hayat Bilgisi Programında öğrenci ve öğretmen rollerinin değiştiği 

görülmektedir. Bu değişiklikler kapsamında 2009 Hayat Bilgisi öğretim 

programında sınıf içi etkinliklerin uygulanması sırasında öğretmenlerden 

beklenenler (MEB, 2009, 75): 

 

• Bir öğrenme görevi oluştururken doğrudan parçalara ayırmak yerine 

öncelikle bütüncül olarak tasarlama, 

• Öğrenenlere açık uçlu, düşündürücü, anlamlı ve derinliği olan sorular 

sorma, 

• Öğrencileri konuyu araştırmaları için destekleme, aynı zamanda 

öğrencileri kendi arkadaşlarına sorular sormaya yönlendirme, 

• Öğrenci tepkilerine göre dersi yönlendirme, gerektiğinde öğretim 

stratejilerini ve içeriği değiştirme, 

• Öğrencilerin ilgilerini çekecek sorunlar ortaya atma, 

• Öğrencilerin hem öğretmenle hem diğer öğrencilerle etkileşimini 

destekleme, 
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• Öğrencilerin yaptıkları hataları anlamaları için geri bildirim kullanma, 

• Öğrencilere, sorulan soruları yanıtlamaları için yeterince süre tanıma, 

• Öğrencilere sunulan bilgiler arasında bağlantı kurabilmeleri ve çeşitli 

görüşleri birbirleriyle karşılaştırabilmeleri için zaman vermedir”. 

 

2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında öğrenme-öğretme etkinliklerine 

ayrıntılı olarak yer verildiği ayrıca öğretmenlere etkinlikleri uygulamada yol 

gösterildiği görülmektedir. 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında buluş 

yoluyla öğrenme, sunuş yoluyla öğrenme, araştırma yoluyla öğrenme, proje 

tabanlı öğrenme, anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, doğaçlama, rol 

oynama, yaratıcı drama vb. çok çeşitli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin 

belirtildiği görülmektedir.  

 

2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programı, amaçlar bağlamında, çocuklarda, 

yaratıcılık, problem çözme, araştırma gibi yaşam becerilerinin, demokratik 

yaşamın gerektirdiği beceri, değer ve tutumların, çocukların sosyal yönlerini 

geliştirmeye yönelik becerilerin kazandırılmasının amaçlanmış olmasından 

dolayı olumlu bulunurken (Safran,2004; Yanpar Şahin, 2004; Aykaç ve Başar, 

2005; Doğanay ve Sarı, 2008) birtakım olumsuz eleştirilerle de karşı karşıya 

kalmıştır. Bu eleştirilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:  

• Programın yapısı ve felsefesinin öğretmenler tarafından yeterince 

benimsenmemesi (Aykaç ve Başar, 2005; Yaşar, 2005; Bıkmaz, 2006). 

• Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan eğitim ortamlarının 

düzenlenememesi (Yaşar, 2005). 

• Öğretmenlerin program hakkında yeterli eğitime sahip olmamaları 

(Gözütok, Akgün ve Karacaoğlu, 2005; Küçükahmet, 2005; Yaşar, 2005; 

Bıkmaz, 2006; Doğanay ve Sarı, 2008). 

• Programdaki etkinliklerin yetersizliği ve kazanımlarla tutarlı olmaması 

(Gözütok, Akgün ve Karacaoğlu, 2005; Aykaç ve Başar, 2005; Yapıcı ve 

Demirdelen, 2007). 
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• Öğretme-öğrenme sürecinde yapılandırmacı anlayışa uygun tutum ve 

davranışların sergilenememesi (Gözütok, Akgün ve Karacaoğlu 2005; 

Yaşar, 2005). 

• Öğrencilerin öğrenme sürecinde etkin olmalarını ve sorumluluk 

üstlenmelerini gerektiren öğretim yöntem ve tekniklerinin sınıf ortamında 

etkili biçimde uygulanamaması (Gözütok, Akgün ve Karacaoğlu, 2005; 

Yaşar, 2005; Taşkaya ve Bal, 2009). 

• Gerekli fiziki koşulların ve materyal desteğinin sağlanamamış olması 

(Bıkmaz,2006; Yapıcı ve Demirdelen, 2007; Doğanay ve Sarı, 2008). 

 

2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programına yönelik yapılan eleştiriler 

incelendiğinde, eleştirilerin çoğunlukla öğretim programının uygulanması 

sürecine ilişkin olduğu görülmektedir. Programda, genel olarak öğrenci merkezli 

stratejilere dönük değişiklikler göze çarpmaktadır, ancak bu yönden bütün 

kazanımlarla programın öğeleri arasında tutarlılık gözlenememiştir. Ayrıca 

programın belli aşamalarında öğrenci merkezli olma çabasının arkasında belli 

kuralların aktarıldığı ve öğretmen tarafından seçilen durumlara ve örneklere 

öğrencinin uymasının söz konusu olduğu söylenebilir (ERG, 2005).  

 

2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında, önceki programlara göre çok 

çeşitli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin belirtildiği görülmektedir. 

Programın bu özelliği, öğretmenlerin kullanmaları önerilen çok sayıda stratejiyi, 

yöntemi ve tekniği öğretim sürecinde başarıyla planlamasını, uygulamasını ve 

değerlendirmesini gerektirmektedir. 

 

“Ancak araştırma bulguları (Davidson ve diğerleri, 1982; Jones ve 

diğerleri, 1987), öğretmenlerin yalnızca bildikleri yöntemleri kullandıklarını ve 

bunların da sayısının çok fazla olmadığını göstermektedir. Yaygın olarak 

kullanılan öğretim yöntemleri genellikle anlatım ve soru cevap yöntemi 

olmaktadır” (Gözütok, 2006, 204). Sönmez (1991), Kalaycı (1994), Bektaş 

(2001), Doğan (2004), Yiğit (2008), Taşkaya ve Bal (2009) ve Gözütok (2010b) 

tarafından yapılan araştırma sonuçları da bu bulguyu destekler niteliktedir.  
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Ayrıca alanda, öğretmen eğitimi veren programlardan mezun olmuş bireylerin 

yanı sıra öğretmen eğitimiyle ilgisi olmayan, farklı nitelikte iş gücü yetiştiren 

programlardan (ziraat fakültesi, veterinerlik fakültesi, iktisat fakültesi vb.) mezun 

olmuş bireylerin öğretmen olarak görev yaptıkları bilinmektedir. Bu durum göz 

önünde bulundurulduğunda; programın öğretmenlere tanıtılması ve 

uygulanması ile ilgili hizmet içi eğitimlerin önemli olduğu görülmektedir. Ancak 

programın öğretmenlere tanıtılması amacıyla yapılan hizmet içi eğitim 

çalışmalarının yeterli olmadığı, öğretmenlerin strateji, yöntem ve teknikleri 

uygulamadaki yeterlik düzeylerinin belirlenmesini ve eğitim gereksinimlerini fark 

etmelerini sağlayacak çalışmaların yapılmadığı, yapılan çalışmaların ise 

yalnızca öğretmen görüşlerine dayalı olduğu görülmektedir. 

 

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin 2009 İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretim 

Programında belirtilen öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

AMAÇ 
 

Araştırmanın genel amacı, sınıf öğretmenlerinin 2009 İlköğretim Hayat 

Bilgisi (1–3. Sınıf) Öğretim Programında belirtilen strateji, yöntem ve teknikleri 

uygulamadaki yeterlik düzeylerini belirlemektir. 

 

Bu amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmaktadır: 

 

1. Sınıf öğretmenlerinin İlköğretim 2009 Hayat Bilgisi (1–3. Sınıf) öğretim 

programında belirtilen stratejileri, yöntem ve teknikleri; 

 

a. Kullanma sıklıklarına ilişkin algıları; 

 

i. Cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

ii. Öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

iii. Öğretmenlerin mezun oldukları bölüm türüne göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 
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iv. Öğretmenlerin kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

 

b. Uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları; 

 

i. Cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

ii. Öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

iii. Öğretmenlerin mezun oldukları bölüm türüne göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

iv. Öğretmenlerin kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

 

2. Sınıf öğretmenlerinin İlköğretim 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında 

belirtilen strateji, yöntem ve teknikleri uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

gözlem sonuçları nedir? 

 

3. Sınıf öğretmenlerin İlköğretim 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında 

belirtilen stratejileri, yöntem ve teknikleri uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları ile bu stratejileri, yöntem ve teknikleri uygulamadaki yeterliklerine 

ilişkin gözlem sonuçları arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? 

 

4. Sınıf öğretmenlerinin; 

 

a. 2009 Hayat Bilgisi (1–3. Sınıf) öğretim programında belirtilen strateji, 

yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri nelerdir? 

 

b. 2009 Hayat Bilgisi (1–3. Sınıf) öğretim programında belirtilen strateji, 

yöntem ve teknikleri uygularken karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

 

c. 2009 Hayat Bilgisi (1–3. Sınıf) öğretim programında belirtilen strateji, 

yöntem ve tekniklere ilişkin önerileri nelerdir? 
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ÖNEM 
 

Bu araştırma, 

a. 2009 İlköğretim Hayat Bilgisi (1–3. Sınıf) öğretim programında 

belirtilen strateji, yöntem ve tekniklerin öğretmenler tarafından 

uygulanıp uygulanmadığının ya da ne kadar doğru uygulandığının 

belirlenmesi, 

 

b. Sınıf öğretmenlerinin 2009 İlköğretim Hayat Bilgisi (1–3. Sınıf) öğretim 

programında önerilen strateji, yöntem ve teknikleri uygulamadaki 

yeterlik düzeylerinin belirlenmesi açısından önemlidir. 

Araştırma sonuçlarının; 

 

a. Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler planlanması, 

b. Öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi, 

c. Öğretmenlere strateji, yöntem ve tekniklerin etkin kullanılması 

konusunda yol göstermesi konularında alana katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 
VARSAYIM 

 

Sınıf öğretmenlerinin 2009 İlköğretim Hayat Bilgisi (1–3. Sınıf) öğretim 

programında belirtilen strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerinin incelendiği bu çalışma için öğretmenlerin öz değerlendirme 

formuna içten cevap verdikleri ve derslerinde gözlem yapılmasından 

etkilenmedikleri kabul edilmiştir. 

SINIRLILIKLAR 

1. Bu araştırma; 

 

• 2009 İlköğretim (1-3. Sınıf) Hayat Bilgisi Öğretim Programıyla, 

• İlköğretim 1–3 sınıf öğretmenlerinden 125 öğretmenle, 

• Ankara ilindeki beş özel okul ve beş devlet okuluyla sınırlıdır. 
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2. Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler Ankara ilindeki bir özel okulda 

görev yapan sınıf öğretmenleri ile sınırlıdır. 

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 
Eğitim Programı: “Bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler 

için sağladığı, Milli Eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük 

tüm etkinlikler” olarak tanımlanmaktadır (Varış, 1997,14). 

 
Öğretim Programı: “Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması 

planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar 

düzeneğidir” (Demirel, 2004, 6).  

 

Strateji: “Öğretimin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmada kullanılan 

küçük ölçekli planlardır” (Cole ve Chan, 1994, 4-5, Akt. Gözütok, 2006) 

 

Öğretim Yöntemi: “Hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da 

izlenecek en kısa yoldur” (Demirel, 2005, 72). 

 
Öğretim Tekniği: “Bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya 

da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünüdür” (Demirel, 2005, 80). 

 
 Öğretmen: 1-3. sınıfları okutan sınıf öğretmenleri. 

  
HBÖP: Hayat Bilgisi Öğretim Programı. 

 ÖSYTÖDF: Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen 

Görüşleri/Öz Değerlendirme Formu. 

  
SNÖ: Sınıf öğretmenliği bölümü 
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İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
 

Bu bölümde araştırma konusu ile ilgili yapılmış çalışmalar 

özetlenmektedir. Araştırmalar uzak tarihten yakın tarihe doğru sıralanmıştır. 

 

Sönmez (1991) tarafından yapılan “İlkokul Öğretmenlerinin Sınıf İçi 

Etkinlikleri” isimli araştırmada, Ankara’daki ilkokullarda görev yapan 

öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri incelenmiştir. Bu etkinlikleri zaman, eğitim 

teknolojisi, öğrenme ve öğretme stratejisi, yöntem ve teknikleri, öğrenci 

katılganlığı, ses tonu ve dili kullanmadaki etkinliği başlıkları altında toplamıştır. 

Araştırma kapsamına giren 187 öğretmenin hiçbirinin buluş yoluyla öğrenme, 

araştırma yoluyla öğrenme, örnek olay, güdümlü tartışma, görüşme, beyin 

fırtınası, münazara, panel, zıt panel, örnek olay, gösterip yaptırma, deney, gezi-

gözlem, demonstrasyon, problem çözme gibi strateji, yöntem ve teknikleri 

kullanmadıkları, kullandıkları gösterme, yaptırma, soru-cevap gibi yöntem, 

tekniklerin de sınıf ortamında kurallara uygun olarak işe koşulmadığı ve 

derslerde eğitsel oyunlara hiç yer verilmediği gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin 

genel olarak derslerde formal öğretmen konuşması, soru-cevap, deney ve 

tartışma yöntem, tekniklerini kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmen yetiştiren 

kurumlarda, öğretmenlik uygulamalarının yapılacağı laboratuvarlar kurulması 

önerilmiştir. 

 

Kalaycı (1994) tarafından yapılan “İlkokul 2. Sınıf Hayat Bilgisi Dersini 

Okutan Öğretmenlerin Bu Dersteki Etkinliklere Ayırdıkları Sürenin 

Değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans tezinde, İlkokul ikinci sınıf 

öğretmenlerinin, Hayat Bilgisi derslerindeki etkinlikler için ayırdıkları zamanın bu 

öğretmenlerin kıdemlerine ve görev yaptıkları okulun sosyo-ekonomik 

düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmıştır. Öğretmenlerin 

ana ve alt etkinliklere ayırdıkları zamanın sosyo-ekonomik düzeye ve 

öğretmenlerin kıdemlerine göre nasıl bir dağılım gösterdiğine ilişkin elde edilen 

sonuçlara bakıldığında, öğretmenlerin alt etkinliklere ayırdıkları sürelerinin en 

yüksek dağılımının, öğretim yöntemlerinden soru-cevap, anlatım yöntemi ve 
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kitap-dergiden okuma etkinliğinde olduğu gözlenmiştir. Ayrıca ilkokulda eğitsel 

oyunlara hiç yer verilmediği, küme çalışmasına 75 sınıftan 9’unda, 

demonstrasyona ise 75 sınıftan 10’unda yer verildiği gözlenmiştir. Hayat Bilgisi 

öğretiminde kullanılan yöntemlerin kısıtlı olduğu ve dersin içeriğine uygun 

yöntemlerden çok geleneksel yöntemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı 

gözlenmiştir. Görüşme sırasında öğretmenler bu durumun nedeni olarak; 

sınıflarının kalabalıklığını, yönetimle ilgili problemleri, ders süresinin kısıtlı 

oluşunu ve ders içeriğini yetiştirememe kaygılarını ileri sürmüşlerdir. Bu 

sonuçlar doğrultusunda ilkokul öğretmenlerinin değişen ve gelişen konulara 

ilişkin olarak yöntem ve teknikler konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmesi ve 

gözlem süresince öğretmenlerin etkinlikler içindeki davranışlarının niteliğini de 

belirleyen araştırmalar yapılması önerilmiştir.  

 

Öztürk ve Baysal (1999) tarafından yapılan “İlköğretim 4-5. Sınıf 

Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumu” isimli araştırmada, 

öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik olumsuz bir tutuma sahip oldukları 

belirlenmiş ve yeni yöntem ve tekniklerin kullanılması ile öğrencilerdeki bu 

olumsuz tutumun değişmesinin mümkün olabileceği araştırılmıştır. 

Öğretmenlerin öğretim etkinliklerini kullanma sıklığının (küme çalışması, oyun, 

deney etkinlikleri) öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine karşı olumlu tutum 

beslemesini sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Bektaş’a (2001) ait, “Hayat Bilgisi Öğretimi” isimli yüksek lisans tezinde, 

Hayat Bilgisi dersinin öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin ve nedenlerinin 

belirlenmesi ve bunların çözümlenmesinde yapılması gerekenlerin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Hayat Bilgisi dersinin 

öğretiminde hangi güçlüklerle karşılaşıldığı ve Hayat Bilgisi öğretiminde 

kullanılan ilkeler, yöntem, teknikler ve araç-gereçler ile öğrencilerin dersteki 

başarıları arasında bir ilişki olup olmadığı, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilere uygulanan 

öğrenci anketi ve başarı testi ve öğretmenlere uygulanan öğretmen anketi ile 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yöntem, teknik, 

strateji ve ilkeleri yeterince bilmedikleri Hayat Bilgisi öğretiminde kullandıkları 
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yöntem, teknik ve stratejilerin öğrenci başarısını büyük ölçüde etkilediği 

saptanmıştır. Öğretmenlerin sıklıkla anlatım ve soru-cevap yöntemi 

kullandıkları, bu yöntem ve tekniklerin dışında kalan problem çözme, tartışma, 

benzetişim, gösterim, dramatizasyon ve örnek olay incelemesi yöntemlerini hiç 

kullanmadıkları ya da ara sıra kullandıkları belirlenmiştir.  

 

Kalaycı (2001) tarafından problem çözme yönteminin ne kadar bilindiği 

ve öğretmenler tarafından nasıl kullanıldığını belirlemek amacıyla “Sosyal 

Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar” isimli bir araştırma yapılmıştır. 

Araştırmanın amacı ilköğretim okullarında okutulan Sosyal Bilgiler dersinde 

öğretmenlerin problem çözme yönteminde yer alan etkinliklerin kullanılma 

düzeylerini belirlemektir. Araştırmacı tarafından dokuz adımdan oluşan problem 

çözme aşamaları (problem çözme aşamalarının açıklanması, problemin 

anlaşılması, bilgilerin toplanması, bilgilerin çözümü ve yorumu, çözüm yollarının 

belirlenmesi, en etkili çözümün seçilmesi, raporun hazırlanması, raporun 

sunulması, uygulamaların değerlendirmesi/düzeltmesi) ve bu aşamaların 

altındaki etkinlikler tanımlanmıştır. Araştırmada birinci aşamada öğretmenlerle 

görüşme yapılarak, veri toplama aracında yer alan etkinlikleri uygulayıp 

uygulamadıkları saptanmıştır. İkinci aşamada görüşmeden elde edilen 

bulgularla uygulamalar arasındaki farkı belirlemek için sınıf içi gözlemler 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda görüşme ve gözlem sonuçları, başka bir 

deyişle söylemler ile eylemler arasında önemli farklar bulunmuştur. Öğretmenler 

bu farkın nedenleri olarak problem çözme yönteminin aşamalarını ve içinde yer 

alan etkinlikleri yeterince bilmedikleri için uygulamadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin hemen hepsi yeni yöntem ve teknikler konusunda yetersiz 

kaldıklarını, hizmet içi eğitimler bu yetersizliklerin ortadan kaldırılması 

gerektiğini önermişlerdir. 

 

Doğan (2004) tarafından yapılan “Sınıf Öğretmenlerinin Derslere İlişkin 

Görüşleri ve Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri” isimli araştırmada sınıf 

öğretmenlerinin okuttukları derslere, tercih ettikleri öğretim yöntemlerine ve 

derslerde karşılaştıkları sorunlara ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi 
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amaçlanmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin derslerde hangi öğretim 

yöntemlerini daha çok tercih ettikleri ve hizmet süreleri ile tercih ettikleri öğretim 

yöntemleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı sorularına cevap aranmıştır. 

Araştırma sonucunda öğretmenlerin en çok kullandıkları öğretim yöntemleri 

olarak soru-cevap yöntemi, sonra sırasıyla anlatım, tartışma ve problem çözme 

yöntemleri gelmektedir. Hizmet süresine göre de öğretmenler en fazla soru-

cevap yöntemini kullanırken, bunların içinde en yüksek oranı 21 sene ve daha 

fazla çalışanlar oluşturmaktadır. 

 

Tunçbilek (2005) tarafından yapılan “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin 

Sosyal Bilgiler Dersinden Beklentileri” isimli yüksek lisans tezinde, araştırma 

kapsamındaki 400 öğrencinin büyük bir bölümünün Sosyal Bilgiler dersinin 

amaçları ile ilgili beklentilerinin olduğu belirlenmiştir. Bu beklentiler arasında 

öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinin işlenişinde soru-cevap, tartışma, problem 

çözme ve rol oynama gibi yöntemlerin kullanılmasının, yakın çevreye gözlem 

gezileri düzenlenmesinin, bazı konularda grup çalışması yapılmasının yer aldığı 

görülmektedir. Bu bulgular öğrencilerin derste aktif olarak yer almak istediklerini 

göstermektedir. 

 

 Elyıldırım’a (2006) ait “İlköğretim Okullarında Görev Yapan 

Öğretmenlerin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Yeterlilikleri” isimli yüksek lisans 

tezinde ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğretim yöntemlerini 

kullanma yeterliliklerini belirlemek amacıyla görüşleri alınmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda öğretmenlerin anlatım, soru-cevap, problem çözme, tartışma, 

demonstrasyon, gösterip yaptırma, örnek olay ve rol yapma yöntemlerini 

kullanma yeterlik düzeylerinin ne olduğu, öğretmenlerin öğretim yöntemlerini 

kullanma yeterliklerine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet, mesleki kıdem, mezun 

olunan okul türü ve görev yapılan branş değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar 

olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, genel olarak mesleki 

kıdemlerine göre öğretmenlerin araştırma kapsamındaki tüm öğretim 

yöntemlerini kullanma yeterliliklerinin istenilen düzeyde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak soru cevap, tartışma, gösterip yaptırma ve rol yapma 
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yöntemlerine ilişkin yeterliliklerde mesleki kıdeme göre oluşturulan bazı gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 20 yıl üstü 

mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin soru cevap, tartışma, gösterip yaptırma ve 

rol yapma yöntemlerine ilişkin yeterlilik düzeylerinin 1-5 yıllık mesleki kıdeme 

sahip öğretmenlere göre daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Diğer 

öğretim yöntemine ait yeterliliklerde gruplar arasında ve gruplar içinde farlılık 

olduğu belirlenmiştir. Ancak bu öğretim yöntemlerine ilişkin yeterliliklerde de 20 

yıl ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerin düzeyinin daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Sonuç olarak mesleki kıdemin öğretim yöntemlerini kullanma 

yeterlilikleri için önemli bir etken olduğu ve yüksek mesleki kıdeme sahip 

öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanmada daha yeterli oldukları 

belirlenmiştir.  

 

 Bıkmaz (2006) tarafından yapılan “Yeni İlköğretim Programları ve 

Öğretmenler” isimli çalışmayla, Türkiye’de 2005-2006 öğretim yılında ülke 

genelinde uygulanmasına başlanan yeni ilköğretim programlarında adeta birer 

slogan gibi sıkça tekrarlanan ve öğretmenler tarafından yanlış anlaşılmaya 

neden olabilecek bazı konuların belirlenmesi ve bunların neden yanlış 

anlaşılabileceğinin gerekçeleriyle ortaya konması amaçlanmıştır. Program 

değişiminin istenilen düzeyde gerçekleştirilmesi için daha uzun soluklu, katılımcı 

ve ülkemizin gerçeklerine uygun bir öğretmen eğitiminin -hizmet öncesi eğitimi 

de içine alacak şekilde- planlanması ve uygulanması, bu süreçte mevcut hizmet 

içi eğitim uygulamalarının da ciddi olarak ele alınması ve daha verimli hale 

getirilmesi, eğitim hizmetlerinin de öğrenen merkezli bir anlayışla verilmesi 

gerektiği üzerinde durulmuştur.  

 

 Kan (2006) tarafından yapılan “Etkili Sosyal Bilgiler Öğretimi Arayışı” 

isimli çalışmada, farklı yöntem ve tekniklerin Sosyal Bilgiler Dersinde 

kullanılmasının öğrenci başarısına etkisini ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda, Sosyal Bilgiler dersini daha etkili hale getirmek için neler 

yapılabileceği sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma sonucunda; soru-cevap 

yönteminin tekrardan ibaret olmayıp, yorumlayıcı tarzda yapılırsa daha etkili 
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olacağı, işbirliğine dayalı öğretim yönteminin, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersini 

benimsemeleri, çoklu zekâ kuramının öğrencilerin öğrenme farklılıklarını göz 

önünde bulundurması, problem çözme yönteminin yığınla bilgi üretiminin olduğu 

bir dönemde sorgulayıcı anlayışın kazandırılması bakımından önemli olacağı 

üzerinde durulmuştur. Bu sonuçlardan yola çıkılarak, yeni yöntem ve tekniklerin 

öğretilmesi konusunda öğretmenlere daha etkili hizmet içi eğitimler verilemesi, 

yeni tekniklerin geliştirilmesi konusunda araştırmacıların desteklenmesi, 

derslerin nasıl yapıldığı konusunda gözleme dayalı çalışmalar yapılması 

önerilmiştir.  

 

Çakır (2007) tarafından yapılan “Yeni Hayat Bilgisi Programında Yer Alan 

Kazanımların Önerilen Etkinlikler Çerçevesinde Gerçekleştirilebilme Düzeyinin 

Belirlenmesi” isimli yüksek lisans tezinde, İlköğretim okullarında uygulanmakta 

olan 2004 Hayat Bilgisi Programında yer alan kazanımların, önerilen etkinlikler 

çerçevesinde gerçekleştirilebilme düzeyinin öğretmen görüşleri çerçevesinde, 

çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, 

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının çağdaş öğrenme yöntem ve tekniklerin 

uygunluğuna ilişkin genel olarak öğretmenler olumlu görüş bildirdikleri 

görülmüştür. Fakat öğretmenlerin çağdaş öğrenme yöntem ve teknikleri 

konusunda birtakım eksikliklerinin olduğu, bu konuda öğretmenleri bilgilendirici 

çalışmaların yapılması gerektiği belirlenmiştir. 

 

Demir (2007), “İlköğretim Okulu Hayat Bilgisi Dersi Programının 

Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi”  isimli yüksek lisans tezinde 2005-

2006 öğretim yılından itibaren bütün ilköğretim okullarında uygulamaya konulan 

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının uygulanmasında karşılaşılan sorunları, 

programın olumlu ve olumsuz yanlarını, aksayan yönlerini, öğretmen 

görüşlerine göre değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, 

öğretmenlerin, İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının 

kazanımlarına, temalarına, öğrenme-öğretme süreci ve etkinliklerine ve ölçme 

değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerinin neler olduğunu ve bu görüşlerin 

öğretmenlerin cinsiyetlerine, kıdemlerine, görev yaptıkları okul türüne, görev 
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yaptıkları okulun bulunduğu yerleşim birimine ve öğretmenlerin eğitim 

durumlarına göre değişip değişmediğini belirlemiştir. Araştırma sonucunda, 

öğrenme-öğretme süreci ve etkinlikler ile ilgili olarak öğretmenlerin, programda 

beyin fırtınası, soru-cevap, problem çözme, ikili ve grup çalışmaları, drama, 

eğitsel oyunlar ve soru cevap gibi yöntem ve tekniklerin kullanıldığını belirttikleri 

ve yapılandırmacı yaklaşımın öğretim sürecinde nasıl kullanılacağına ilişkin 

öğretmenlerin bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. 

 

Kayalar (2007), “İlköğretim Hayat Bilgisi Ders Programının Öğretmen 

Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi”  isimli yüksek lisans tezinde, 

ilköğretim okullarında, ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıf Hayat Bilgisi ders programının 

kazanım, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme boyutlarına ilişkin öğretmen 

görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, eğitim durumu 

boyutunda öğretmenlerin, programın yapılandırmacı kuramdan hareketle derste 

bilgiyi aktarmaktan çok öğrencilere bilgiye ulaşmaları konusunda yol 

gösterebilecek etkinlikleri genel anlamda kapsadığını ve öğrencilerin öğretme 

öğrenme ortamına aktif bir şekilde katılımını sağladığını ifade ettikleri 

görülmektedir.  

 

Yiğit (2008) tarafından “Sınıf Öğretmenlerinin ve İlköğretim Öğrencilerinin 

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinin Uygulanma Düzeyine İlişkin 

Görüşleri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sınıf öğretmenlerinin ve İlköğretim öğrencilerinin 

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinin hedef, içerik, eğitim durumu ve 

değerlendirme boyutlarına ilişkin görüşlerinin, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler 

öğretiminde karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, yapılandırmacı öğrenme 

kuramına göre hazırlanan yeni öğretim programlarına rağmen sınıf 

öğretmenlerinin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerini geleneksel olarak 

nitelendirilen anlatım ve soru-cevap yöntemlerine dayalı olarak işledikleri 

görülmüştür. Bu sonuçtan yola çıkılarak, sınıf öğretmenlerine Hayat Bilgisi ve 
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Sosyal Bilgiler derslerine ve öğretimine ilişkin hizmet içi eğitimler verilmesi 

önerilmiştir.  

 

Taşkaya ve Bal (2009) tarafından gerçekleştirilen “Sınıf Öğretmenlerinin 

Sosyal Bilgiler Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri” isimli çalışmada, sınıf 

öğretmenlerinin kullandığı sosyal bilgiler öğretim yöntemlerinin neler olduğunun,  

sınıf öğretmenlerinin kullandıkları sosyal bilgiler öğretimi yöntemlerini tercih 

etme sebeplerinin, sınıf öğretmenlerinin bildiği ancak derste kullanamadığı 

sosyal bilgiler öğretim yöntemlerinin ve bu yöntemleri kullanamama nedenlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin Sosyal 

Bilgiler dersinde en çok sırasıyla, soru-cevap, anlatım ve tartışma yöntemlerini 

kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu yöntemleri tercih etme nedenleri 

olarak, dersin ve konunun amacına daha kolay ulaştırması ve öğrenmeyi 

kolaylaştırması gibi nedenleri belirttiği görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin 

bildikleri, kullanmak istedikleri ancak Sosyal Bilgiler dersinde kullanamadıklarını 

belirttikleri öğretim yöntemlerinin başında “gezi-gözlem” yöntemi gelmektedir. 

Daha sonra sırasıyla drama ve proje yöntemleri yer almaktadır. Sınıf 

öğretmenleri bunun nedeni olarak, okulun olanaklarının yetersiz olmasını 

göstermişlerdir. Araştırmada, sınıf öğretmenliği lisans programında yer alan 

sosyal bilgiler öğretimi dersinde özel öğretim yöntemleri konusunda öğretmen 

adaylarına gerekli bilgi ve becerilerin yeterince kazandırılması, MEB tarafından 

sınıf öğretmenlerine yönelik olarak sosyal bilgiler özel öğretim yöntemleri 

konusunda hizmet içi eğitimler düzenlenmesi, sınıf öğretmenlerinin bildiği 

öğretim yöntemlerini nasıl uyguladıklarını ve sosyal bilgiler derslerinde niçin az 

yöntem kullandıklarını ortaya çıkarıcı araştırmalar yapılması önerilmiştir.  

Gözütok’a (2010a) ait “Milli Eğitim, Çocuklara Ulusal Değerleri 

Kazandırmaktan Neden Vazgeçiyor?” isimli çalışmada 1998 Hayat Bilgisi 

Öğretim Programı ile 2005/2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programının; program 

geliştirme komisyonlarının oluşturulması, eğitim ihtiyacı belirleme süreci, 

program geliştirme modeli, program hazırlama, deneme ve değerlendirme 

süreci ve programın öğrencilere kazandırmayı hedeflediği Türk Milli Eğitiminin 

Amaçlarına ve İlkelerine uygunluğu, “Ulusal Değerler” ve “Demokrasi Kültürü” 

zenginliği/zayıflığı açılarından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Öğretmenlerin 
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öğrenci görüşlerine yer vermedikleri, sınıfta olumlu bir demokratik ortam 

oluşturmadıkları, öğrencilerin ön öğrenmeleri ile yeni öğrenmeleri arasında 

anlamlı ilişkiler kurmalarına, yeni bilgiyi anlamlı olarak yapılandırmalarına fırsat 

sağlamadıkları, öğrencilerin düzeyine uygun etkinlik düzenlemedikleri, 

düzenledikleri etkinliklerin programda belirlenen kazanımlara hizmet etmediği, 

çağdaş öğretim yöntemlerini istenen düzeyde uygulamadıkları ve öğretim 

materyali hazırlama ve kullanma konularında yeterli olmadıkları bu araştırmanın 

bazı bulgularıdır. Araştırma sonucunda 2005/2009 programının ulusal değerler 

kazandırma ve demokratik kültür oluşturma açılarından ciddi bir çalışmayla 

yeniden yapılandırılmaya muhtaç olduğu belirlenmiş, Hayat Bilgisi 2009 

programının uygulamadan kaldırılması, ulusal değerleri ve demokrasi kültürünü 

kazandıracak ulusal bir Hayat Bilgisi ders programının tasarlanması, yeni bir 

program hazırlanıp, denenip geliştirilinceye kadar 1998 Hayat Bilgisi Ders 

programı güncellenerek uygulanması önerilmiştir.  

 

Gözütok (2010b) tarafından yapılan “Hayat Bilgisi Programının 

Değerlendirilmesi” isimli çalışmada, Hayat Bilgisi programı; program geliştirme 

ilkelerine ve Türk Milli Eğitiminin Amaçlarına ve İlkelerine uygunluğu açılarından 

değerlendirilmiştir. Hayat Bilgisi programı ve Hayat Bilgisi dersi veren 

öğretmenlerin sınıflarında uyguladıkları Hayat Bilgisi dersi karşılaştırılarak 

değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler ışığında, programın önerdiği bazı 

etkinliklerin ders kazanımlarını karşılamadığı, programın teknoloji kullanımı 

önermediği, öğretmenlerin programın önerdiği yöntemlerden çok anlatım, soru 

yanıt, öğrenci sunusu, tahtaya yazdıklarının öğrenciler tarafından defterlere 

yazılması gibi yolları, çok az da rol oynama yöntemini kullandıkları, 

öğretmenlerin öğretim programından değil, öğretmen kılavuz kitabından 

yararlandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, 2009 İlköğretim 

Hayat Bilgisi (1-2-3) programının uygulamadan kaldırılması, T.C. yurttaşlarının 

gereksinimine uygun, ulusal, çağdaş, program geliştirme ilkeleri doğrultusunda 

hazırlanan yeni bir program çalışması yapılması, yeni hazırlanacak olan 

programın bilgisayar teknolojileri ile desteklenmesi ve hizmet veren 

öğretmenlerin, öğretim yöntemleri ve öğretim becerileri konularında yetkin 

olabilmeleri için geniş kapsamlı projeler uygulanması önerilmiştir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

YÖNTEM 
 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli ve çalışma grubu, veri toplama araçları, 

verilerin toplanmasına ilişkin aşamalar açıklanmış ve elde edilen verilerin analizi 

ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.  

 

ARAŞTIRMANIN MODELİ 
 

İlköğretim 1–3. sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin 2009 Hayat 

Bilgisi Öğretim Programında belirtilen öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışmada 

genel tarama modeli kullanılmıştır. “Genel tarama modelleri, çok sayıda 

elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı 

ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde 

yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 2005, 79). Araştırmanın 2. ve 4. alt 

problemlerinde betimsel tarama modeli esas alınırken, araştırmanın 1. ve 3. alt 

problemlerinin araştırılmasında ise ilişkisel tarama modeli esas alınmaktadır. 

“İlişkisel tarama modeli iki ya da daha çok değişken arasındaki birlikte değişim 

varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir” 

(Karasar, 2005, 81). 

 

Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanıldığı için araştırma 

hem nicel, hem de nitel araştırma özelliği taşımaktadır. Araştırmada; aynı 

fenomenin araştırıldığı çalışmadaki nicel ve nitel metodolojilerin kombinasyonu 

olarak tanımlanan karma yöntem kullanılmıştır (Jick, 1979). Çünkü araştırmanın 

nicel ve nitel verileri aynı fenomen üzerinden toplanmıştır.   

Araştırmada ilk olarak bir örneklem belirlenmiş ve örneklemdeki 

öğretmenlerin nicel veri toplama aracı kullanılarak görüşleri alınmıştır. Daha 

sonra aynı örneklem üzerinde örneklemi en iyi temsil ettiği düşünülen bir devlet 

bir özel okuldaki 30 öğretmen seçilerek bir çalışma grubu oluşturulmuş ve 
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gözlem yapılmıştır. Son olarak belirlenen çalışma grubu içinden beş öğretmen 

seçilerek görüşme yapılmıştır.  

 

Nicel ve nitel yöntemi bir arada kullanmak, hem iki yöntemin olumlu 

yönlerinden daha fazla yararlanmayı; hem de olumsuz yönlerin araştırma 

sonucunu en az düzeyde etkilemesini sağlamaktadır (Tashakkori ve Teddie 

2003).     

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın nicel boyutunda örneklem alımına gidilmiş; nitel boyutunda 

ise çalışma grubu belirlenmiştir. 

 

NİCEL ARAŞTIRMA BOYUTUNDA EVREN-ÖRNEKLEM 

Araştırmanın nicel boyutunda evreni, Ankara ili merkez ilçelerinde 

bulunan özel ve devlet ilköğretim okullarının 1–3. sınıflarda görev yapan sınıf 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, amaçsal örnekleme 

yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile 

belirlenmiştir. “Maksimum çeşitlilik örnekleme; evrende incelenen problemle ilgili 

olarak kendi içinde benzeşik farklı durumların belirlenerek çalışmanın bu 

durumlar üzerinde yapılmasıdır. Burada araştırmacı araştırdığı sorunların türleri 

ve yoğunluğunda değişme olabileceğine inandığı farklı durumları örneklemine 

alabilecektir. Bu tür bir örneklemede genelleme kaygısı olmamakla birlikte, 

problemle ilgili farklı durumların örnekleme alınması nedeniyle, evren değerleri 

hakkında önemli ipuçları verebileceği söylenebilir” (Büyüköztürk, vd., 2008, 79). 

Araştırmanın nicel boyutunda örneklemi, Ankara ili merkez ilçelerinden, ulaşım 

kolaylığı da dikkate alınarak belirlenen beş özel ve beş devlet ilköğretim 

okulunda görev yapan, cinsiyetleri, kıdemleri ve mezun oldukları bölüm türleri 

farklı 125 öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlerin 52’si özel, 73’ü devlet 

ilköğretim okullarında görev yapmaktadır.  

 1, 2, 3 ve 4. çizelgelerde örneklemi oluşturan öğretmenlerin 

cinsiyetlerine, görev yaptıkları okul türüne, mezun oldukları bölüm türüne ve 

mesleki kıdemlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 
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Örneklemdeki Öğretmenlere İlişkin Bilgiler 

Çizelge 1.   Örneklemdeki Öğretmenlerin Cinsiyetlerine İlişkin Bilgiler 

 

Değişken Frekans 
(n)

Yüzde  
(%) 

Kadın 90 72 Cinsiyet Erkek 35 28 
TOPLAM 125 100.0 

 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan öğretmenlerin %72’si  

(f=90) kadın, %28’i (f=35) erkek öğretmenlerdir.  

 

Çizelge 2. Örneklemdeki Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okul Türlerine İlişkin 

Bilgiler 

Değişken Frekans 
(n)

Yüzde  
(%) 

Devlet 73 58,4 Görev Yaptıkları  
Okul Türü Özel 52 41,6 
TOPLAM 125 100.0 

 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi örneklemi oluşturan öğretmenlerin %58,4’ü 

(f=73) devlet okulunda,  %41,6’sı (f=52) ise özel okulda görev yapmaktadır. 

 

Çizelge 3. Örneklemdeki Öğretmenlerin Mezun Oldukları Bölüm Türlerine İlişkin 

Bilgiler 

Değişken Frekans  
(n) 

Yüzde  
(%) 

SNÖ Mezunu 114 91,2 Mezun Oldukları 
Bölüm Türü SNÖ Mezunu Değil  11 8,8 
TOPLAM 125 100.0 

 

Çizelge 3’te görüldüğü gibi örneklemi oluşturan öğretmenlerin %91,2’si 

(f=114) üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden, %8,8’i (f=11) ise 

üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olup sınıf öğretmenliği yapmaktadır. 
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Çizelge 4. Örneklemdeki Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine İlişkin Bilgiler 

 

Değişken Frekans 
(n)

Yüzde  
(%) 

1–10 Yıl 39 31,2 
11–20 Yıl 35               28 Mesleki  

Kıdem 21 Yıl ve Üzeri 51 40,8 
TOPLAM 125 100.0 

 

Çizelge 4’te görüldüğü gibi örneklemi oluşturan öğretmenlerin %31,2’si  

(f=39) 10 yıl, %28’i (f=35) 11–20 yıl, %40’ı (f=51) ise 21 yıl ve üzerinde kıdeme 

sahiptir.  

NİTEL ARAŞTIRMA BOYUTUNDA ÇALIŞMA GRUBU 
 

Araştırmanın nitel boyutunda gözlem ve görüşme için iki çalışma grubu 

belirlenmiştir. Gözlem için belirlenen çalışma grubu Ankara ili merkezindeki bir 

özel okul ve bir devlet okulunda ilköğretim 1–3. sınıflarda görev yapan 30 sınıf 

öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmacının çalışma saatleri göz önünde 

bulundurularak, özel okuldaki sınıf öğretmenlerinin  (f=12) ve devlet okulunda 

sabahçı olarak görev yapan sınıf öğretmenlerinin (f=18) tamamı çalışma 

kapsamına alınmıştır. Görüşme için belirlenen çalışma grubu ise özel okul 

okulda görev yapan beş sınıf öğretmeninden oluşmaktadır.  

 

Gözlem Yapılan Öğretmenlere İlişkin Bilgiler 

Çizelge 5. Gözlem Yapılan Öğretmenlerin Cinsiyetlerine İlişkin Bilgiler 

Değişken Frekans 
(n)

Yüzde 
(%)

Kadın 26 86,6Cinsiyet Erkek 4 13,3
TOPLAM 30 100.0

 

Çizelge 5’de görüldüğü gibi gözlem için belirlenen çalışma grubunu 

oluşturan öğretmenlerin %86,6’sı (f=26) kadın,  %13,3’ü (f=4) ise erkektir. 
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Çizelge 6. Gözlem Yapılan Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okul Türlerine İlişkin 

Bilgiler 

Değişken Frekans 
(n) 

Yüzde 
(%) 

Özel 12 40 Görev Yapılan 
Okul Türü Devlet 18 60 
TOPLAM 30 100.0 

 

Çizelge 6’da görüldüğü gibi gözlem için belirlenen çalışma grubunu 

oluşturan öğretmenlerin %40’ı (f=12) özel okulda, %18’i (f=18) devlet okulunda 

görev yapmaktadır. 

 

Çizelge 7. Gözlem Yapılan Öğretmenlerin Mezun Oldukları Bölüm Türlerine 

İlişkin Bilgiler 

Değişken Frekans  
(n) 

Yüzde 
(%)

SNÖ Mezunu 20 66,6Mezun Oldukları 
Bölüm Türü SNÖ Mezunu Değil  10 33,3  
TOPLAM 30 100.0

 

Çizelge 7’de görüldüğü gibi gözlem için belirlenen çalışma grubunu 

oluşturan öğretmenlerin %66,6’sı (f=20) sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olan öğretmenler, %33,3’ü (f=10) sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayıp 

sınıf öğretmenliği yapan öğretmenlerdir. 

 

Çizelge 8. Gözlem Yapılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine İlişkin Bilgiler 

Değişken Frekans 
(n)

Yüzde 
(%)

1–10 Yıl 5 16,6
11–20 Yıl 13 43,3Mesleki  

Kıdem 21 Yıl ve Üzeri 12             40
TOPLAM 30 100

 

Çizelge 8’de görüldüğü gibi gözlem için belirlenen çalışma grubunu 

oluşturan öğretmenlerin %16,6’sı (f=5) kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 
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öğretmenler, %43,3’ü  (f=13) kıdemleri 11-20 yıl arasında olan öğretmenler, 

%40’ı ise kıdemleri 21 yıl ve üzeri olan öğretmenlerdir. 

Görüşme Yapılan Öğretmenlere İlişkin Bilgiler 

Çizelge 9. Görüşme Yapılan Öğretmenlerin Cinsiyetlerine İlişkin Bilgiler 

Değişken Frekans 
(n)

Yüzde 
(%)

Kadın 5 100Cinsiyet Erkek - -
TOPLAM 5 100

 

Çizelge 9’da görüldüğü gibi görüşme için belirlenen çalışma grubunu 

oluşturan öğretmenlerin tamamı (f=5) kadın öğretmenlerdir. 

 

Çizelge 10. Görüşme Yapılan Sınıf Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okul 

Türlerine İlişkin Bilgiler 

Değişken Frekans 
(n)

Yüzde 
(%)

Özel 5 100Görev Yapılan Okul 
Türü Devlet - -
TOPLAM 5 5

 

Çizelge 10’da görüldüğü gibi araştırmanın görüşme için belirlenen 

çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin tamamı (f=5) özel okulda 

çalışmaktadır. 

 

Çizelge 11. Görüşme Yapılan Öğretmenlerin Mezun Oldukları Bölüm Türlerine 

İlişkin Bilgiler 

Değişken Frekans  
(n) 

Yüzde 
(%)

SNÖ Mezunu 5 100  Mezun Oldukları 
Bölüm Türü SNÖ Mezunu Değil  - -
TOPLAM 5 100.0
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Çizelge 11’de görüldüğü gibi araştırmanın görüşme için belirlenen 

çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin tamamı (f=5) sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezundur. 

 

Çizelge 12. Görüşme İçin Belirlenen Çalışma Grubundaki Öğretmenlerin 

Mesleki Kıdemlerine İlişkin Bilgiler 

Değişken Frekans 
(n)

Yüzde  
(%) 

1–10 Yıl 2 40 
11–20 Yıl 2 40 Mesleki  

Kıdem 21 Yıl ve Üzeri 1 20 
TOPLAM 5 100 

 

Çizelge 12’de görüldüğü gibi araştırmanın görüşme için belirlenen 

çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin %40’ı (f=2) kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenler, %40’ı (f=2) kıdemleri 11-20 yıl arasında olan öğretmenler, 

%20’si ise kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerdir. 

 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARININ HAZIRLANMASI 

Araştırmada; nitel ve nicel araştırma yöntemleri bir arada kullanıldığından 

dolayı araştırmanın veri toplama araçları nitel ve nicel veri toplama araçları 

olmak üzere iki biçimde hazırlanmıştır. 

 

NİCEL ARAŞTIRMA BOYUTUNDA VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmanın nicel boyutunda, “Öğretim Stratejileri, Yöntem ve 

Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri/Öz Değerlendirme Formu” ile 

öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen öğretim stratejilerini, yöntem ve 

tekniklerini uygulama yeterliliklerine ve kullanma sıklıklarına ilişkin görüşleri 

alınmıştır.  

 



37 
 

 

Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri/Öz 
Değerlendirme Formu 
 

Araştırmanın nicel boyutunda, ilköğretim kademesinde görev yapan 

öğretmenlerin 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında belirtilen stratejileri, 

yöntem ve teknikleri uygulamadaki yeterliklerine ilişkin algılarını ve bu strateji, 

yöntem ve teknikleri kullanma sıklıklarını belirlemek amacıyla “Öğretim 

Stratejileri, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri/Öz 

Değerlendirme Formu” (ÖSYTÖD) formu (EK-1) oluşturulmuştur. 

 

 Öz değerlendirme formunun hazırlanmasında şu aşamalar 

gerçekleştirilmiştir: 

a. Veri toplama aracı geliştirilmeden önce, MEB tarafından hazırlanan 

2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında belirtilen öğretim stratejileri, 

yöntem ve teknikleri taranmış ve listelenmiştir. 

b. Konu ile ilgili alanyazın taranmış ve hazırlanacak öz değerlendirme 

formunun kapsamı ve içeriği belirlenmiştir. 

c. Oluşturulan strateji/yöntem/teknik listesi öz değerlendirme formu 

olarak düzenlenmiştir.  

d. Hazırlanan form, daha sonra iki ölçme-değerlendirme alan uzmanının 

ve tez danışmanının ve beş sınıf öğretmeninin görüşüne sunulmuştur. 

e. Uzmanlardan, tez danışmanından ve öğretmenlerden alınan görüşler 

doğrultusunda (ÖSYTÖD) formu yeniden düzenlemiştir. 

f. Düzenlenen öz değerlendirme formunun, devlet okulunda ve özel 

okulda görev yapan on öğretmene ön uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

g. Ön uygulamanın ardından (ÖSYTÖD) formunda gerekli düzenlemeler 

yapılmış ve forma son şekli verilmiştir. 

 

 (ÖSYTÖD) iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde öğretmenlerin 

2009 HBÖP’de belirtilen öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini 

uygulamadaki yeterlik algılarını belirlemeye yönelik 5’li likert tipi (5: Çok 



38 
 

 

yeterliyim, 4: Yeterliyim, 3: Kısmen Yeterliyim, 2: Çok Az Yeterliyim, 1: Hiç 

Yeterli Değilim.), ikinci bölümünde ise öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen 

öğretim strateji, yöntem ve teknikleri kullanma sıklıklarına ilişkin görüşlerini 

belirlemeye yönelik 5’li likert tipi maddeler (5: Çok Sık, 4: Çoğu Zaman, 3: Ara 

sıra, 2: Çok Az, 1: Hiç Bilmiyorum) bulunmaktadır.  

 

NİTEL ARAŞTIRMA BOYUTUNDA VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

 

Araştırmanın nitel boyutunda veri toplama aracı olarak yapılandırılmış 

gözlem formları ve yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanmıştır.  

Yapılandırılmış gözlem formları ile öğretmenlerin, 2009 HBÖP’de 

belirtilen öğretim stratejileri, yöntem ve tekniklerini uygulama yeterliliklerine 

ilişkin veriler toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları ile 

öğretmenlerin öğretim programında belirtilen öğretim stratejileri, yöntem ve 

tekniklerine ilişkin görüşleri ve önerileri belirlenmiştir. 

 

Öğretmenlere Uygulanan Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri 
Gözlem Formları 
 

İlköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin 2009 HBÖP’de 

belirtilen öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerini belirlemek amacıyla programda belirtilen her bir öğretim strateji, 

yöntem ve tekniği için gözlem formları (EK–2) hazırlanmıştır.  

 

 Gözlem formlarının hazırlanmasında şu aşamalar gerçekleştirilmiştir: 

a. Alanyazın taraması yapılarak gözlem formlarının kapsamı belirlenmiştir. 

b. Her bir strateji/yöntem/tekniğin uygulama basamakları listelenerek 

gözlem formları hazırlanmıştır. 

c. Hazırlanan gözlem formları kapsam geçerliği için uzman görüşüne 

sunulmuştur. Gözlem formları tez danışmanı ve bu konularda çalışmalar 
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yapan iki öğretim üyesi tarafından incelenmiş ve onların görüşleri 

doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 

d. Gözlem formları devlet okulunda ve özel okulda görev yapan 8 

öğretmene uygulanmıştır.  

e. Ön uygulamanın ardından gözlem formlarında gerekli düzenlemeler 

yapılmış ve formlara son biçimi verilmiştir.  

f. Ön uygulamalar sırasında öğretmenlerin yalnızca programda belirtilen 

öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini değil, programda adı açık 

olarak belirtilmeyen gösterip yaptırma, istasyon vb. yöntem ve teknikleri 

kullandıkları gözlenmiş ve bu yöntemler/teknikler de öz değerlendirme 

formuna eklenmiştir.  

 

Öğretmenlere Uygulanan Öğretim Stratejileri, Yöntem Ve Teknikleri 
Görüşme Formları 
 

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. “Yarı 

yapılandırılmış görüşmeler hem sabit seçenekli yanıtlamayı hem de ilgili alanda 

derinlemesine bilgi toplamayı sağlama amacıyla gerçekleştirilmektedir” 

(Büyüköztürk, vd., 2005, 234).  

 

Yapılandırılmış ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler, genelde 

araştırmacının olaylarla ilgili algılarına dair cevaplarını şekillendirdikleri için, 

başlangıçtan çok bir çalışmanın sonlarına doğru yapılır (Fraenkel and Wallen, 

2006). Bunlar araştırmacının aklında olan belirli bir hipotezi test etmek için bilgi 

edinme noktasında faydalıdırlar. Görüşme sorularının açık ve anlaşılır olup 

olmadığını belirlemek amacıyla bir öğretmen ile ön görüşme yapılmıştır. Ön 

görüşme yapılan öğretmen araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Görüşme 

formlarının kapsam geçerliliğini belirlemek için uzman görüşleri alınmış, öneriler 

doğrultusunda görüşme formlarına son biçimi verilmiştir. Öğretmen görüşme 

formunun (EK-3) son hali 5 sorudan oluşmaktadır.  
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VERİLERİN TOPLANMASI 

Araştırmanın veri toplama araçları nitel ve nicel özellikte olduğundan 

dolayı verilerin toplanması bu iki boyuta uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Çizelge 13’de nicel ve nitel verilerin toplanmasına ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir. 

Çizelge 13. Verilerin Toplanmasına İlişkin Bilgiler 

Araştırma Kullanılan Veri  
Toplama Aracı 

Devlet 
Okulu 

Özel 
Okul 

Öğretmen 
Sayısı 
(Toplam) 

Nicel Boyut Öz Değerlendirme Formu 5 5 125 

Gözlem 1 1 30 
Nitel Boyut 

Görüşme - 1 5 

 

NİCEL ARAŞTIRMA BOYUTUNDA VERİLERİN TOPLANMASI 

 

Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri/Öz 
Değerlendirme Formu ile Verilerin Toplanması 

 

Araştırmanın öz değerlendirme formu ile toplanan verileri, Ankara ili 

merkez ilçelerinde bulunan beş özel ve beş devlet ilköğretim okulunda, 1–3. 

sınıflarda görev yapan 125 öğretmenden elde edilmiştir. Öğretmenlerin 2009 

HBÖP’de belirtilen stratejileri, yöntem ve teknikleri uygulamadaki yeterlik 

algılarının ve bu stratejileri, yöntem ve teknikleri kullanma sıklıklarının 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Verilerin toplanması araştırmacı ve 

araştırmacıyla gözlem tutarlılığı sağlanmış başka bir araştırmacı tarafından, 

2009–2010 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde gerçekleştirilmiştir.  
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NİTEL ARAŞTIRMA BOYUTUNDA VERİLERİN TOPLANMASI 

 

Gözlem Verilerinin Toplanması 

Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan bir özel ve bir devlet ilköğretim 

okulunda, 1-2-3. sınıflarda gözlem yapılmak üzere seçilen sınıflarda gözlem 

süresince verilerin toplanmasında sırayla şu aşamalar gerçekleştirilmiştir:   

• Gözlemler iki gözlemci ile yapılmıştır. Gözlemlere başlanmadan 

önce iki gözlemcinin beş dersi birlikte izlemesi sağlanmıştır. 

Gözlemcilerin aynı gözlemlerden elde ettikleri sonuçlar ile Kohen 

Kappa analizi yapılmış [ κ =0,42 , p<o,01], iki gözlemci arasında 

ekseriyetle uyuşma olduğu görülmüş ve gözlemci tutarlılığı 

sağlanmıştır (Landis, Koch, 1977). 

• Her bir sınıf ve her bir ders saati için öğretmenlerin o derste 

kullandıkları öğretim stratejisine, yöntemine ve tekniğine göre ayrı 

gözlem formları kullanılmıştır.  

• Dersler başından sonuna kadar izlenmiş, derse giriş, dersin 

işlenişi ve dersin değerlendirilmesi aşamalarında ve sınıf içi 

uygulamalar gözlenerek yazılı kayıt tutulmuştur.  

• Öğretmenlerin, öğretim programında belirtilen uygulamalar dışında 

gerçekleştirdikleri olası farklı uygulamalar, etkinlikler, yöntem ve 

teknikler de gözlenmiş ve kayıt tutulmuştur.  

 

 Gözlemler 2009–2010 eğitim-öğretim yılında, 11.12.2009–18.05.2010 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 1, 2 ve 3. sınıflarda 2009 Hayat Bilgisi 

Öğretim Programının B ve C temalarında yer alan kazanımların ve konuların 

işlendiği dersler gözlemlenmiştir.  

Çizelge 14’de gözlenen strateji, yöntem ve tekniklerin uygulama 

sayılarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  
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Çizelge 14. Strateji/Yöntem/Tekniklerin Uygulama Sayılarına İlişkin Bilgiler 

Uygulama Sayısı 

Strateji/Yöntem/Teknik Devlet 
Okulu 

Özel Okul 
Toplam 

Soru-Yanıt Yöntemi 26 38 64 

Anlatım Yöntemi 13 20 33 

Doğaçlama Tekniği 3 11 14 

Rol Oynama Yöntemi 6 8 14 

Araştırma Yoluyla Öğrenme Stratejisi 2 8 10 

Eğitsel Oyun Yöntemi 1 3 4 

Örnek Olay Yöntemi - 2 2 

Gösterim Yöntemi - 2 2 

Yaratıcı Drama Yöntemi - 1 1 

Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi 1 - 1 

İstasyon Yöntemi - 1 1 

 

Çizelge 14’de öğretmenler tarafından uygulaması gözlenen strateji, yöntem ve 

tekniklere ve bunların devlet okulunda ve özel okulda kaç saat uygulandığına 

ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Strateji, yöntem ve teknikler en çok gözlenen 

strateji, yöntem, teknikten en az gözlenen strateji, yöntem, tekniğe doğru 

sıralanmıştır. 

 

Görüşme Verilerinin Toplanması  

 

Nitel araştırmacılar tarafından kullanılan önemli yöntemlerden biri de 

seçilen bireylerle görüşme yapılmasıdır. Görüşme, bir araştırmacının gözlem 
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yoluyla elde ettiği verilerin doğruluğunu kontrol etmesi – teyit etmesi ya da 

çürütmesi – için çok önemli bir yöntemdir (Fraenkel and Wallen, 2006). 

Görüşme verileri, gönüllülük esasına göre seçilen, özel okulda görev 

yapan farklı kıdemlerdeki beş öğretmen ile yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. 

Öğretmenlerin tamamı sınıflarında gözlem yapılan öğretmenlerdir. Görüşmeler, 

daha önce öz değerlendirme formu ile elde edilen maddelere verilen cevapların 

olası nedenlerinin belirlenmesi, araştırma bulgularının desteklenmesi ve öğretim 

programında belirtilen strateji, yöntem ve tekniklerin uygulanmasına ilişkin 

derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla yapılmıştır. Görüşmeler 2009–2010 

eğitim-öğretim yılının II. döneminde araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerden izin alınarak görüşmeler ses kayıt cihazı ile 

kaydedilmiştir. Görüşme kapsamındaki her öğretmenle yaklaşık 10–15 dakika 

görüşülmüştür. 

 
VERİLERİN ANALİZİ 

 

Araştırma sonucuna göre elde edilen nicel ve nitel veriler iki ayrı şekilde 

analiz edilmiştir. 

 

NİCEL ARAŞTIRMA BOYUTUNDA VERİLERİN ANALİZİ 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin (ÖSYTÖD) formu ile elde edilen 

görüşlerinin; cinsiyetlerine, görev yaptıkları okul türüne, mezun oldukları bölüm 

türüne ve kıdemlerine göre ilişkili olup olmadığı Kay-Kare (χ2) testi ile 

sınanmıştır. Analizler SPSS 13.0 (Statistical Package For Social Sciences) veri 

analizi paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Kay-kare testi, iki sınıflamalı 

değişken arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test eder. İki değişken 

arasında ilişkinin olması, bir değişkenin düzeylerindeki cevapların, diğer 

değişkenin düzeylerinde farklılaştığını gösterir. “Analiz, biri sınıflamalı, diğeri 

sıralamalı olan iki değişken arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını test 

etmek için de kullanılır” (Büyüköztürk, 2010, 148). 
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Yapılan ilk analizler sonucunda kay-kare varsayımının karşılanmadığı 

görülmüştür. Bu nedenle öz değerlendirme formunun uygulandığı öğretmen 

sayısı arttırılmıştır. Yeniden kay-kare analizi yapılmış ancak değişkenlerin 

büyük çoğunluğu için yine kay-kare varsayımının karşılanmadığı görülmüştür. 

Daha sonra kategorileri birleştirme yoluna gidilmiş, 5’li likert tipindeki ölçekteki 

yeterlik ve kullanma sıklığı bölümlerindeki maddeler 3’e düşürülmüş ve kay-kare 

varsayımı büyük ölçüde karşılanmıştır. Kay-kare varsayımının karşılanmadığı 

durumlarda yalnızca frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. 

 

NİTEL ARAŞTIRMA BOYUTUNDA VERİLERİN ANALİZİ 

 

Nitel bir çalışmada verilerin analizi, araştırmacının çeşitli kaynaklardan 

(örneğin gözlemler, mülakatlar, içerik analizi) elde ettiği bilgilerin sentezinden 

oluşmaktadır (Fraenkel and Wallen, 2006). 

 

Gözlem İle Elde Edilen Verilerin Analizi 

 

Gözlem formlarından elde edilen verilerin analizinde içerik analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış gözlem formlarında yer alan 

boyutlar dikkate alınarak şu aşamalar izlenerek analiz edilmiştir: 

1. Gözleme başlanmadan önce, yorumlamayı kolaylaştırmak ve gözlemci 

tutarlılığını arttırmak amacıyla, gözlem süreci; derse giriş, işleniş ve 

değerlendirme olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. . 

2. Gözlem sırasında kayıt altına alınan verilere gerektiğinde tekrar 

dönebilmek için, her bir sınıf ve her bir ders saati için kullanılan gözlem 

formlarına kod verilmiştir.  

3. Gözlem sırasında kayıt altına alınan uygulamalar herhangi bir 

sınıflandırma yapılmaksızın okunmuştur. 

4. Her bir ilköğretim okulunda, gözlem yapılan tüm ders saatlerini 

gösteren bir tablo hazırlanmıştır.  

5. Gözlem sırasında kayıt altına alınan uygulamalar, her bir ders saatinde 

gerçekleştirilen uygulamalar hazırlanan tabloya işlenmiştir.  
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6. MEB tarafından hazırlanan HBÖP’de yer alan strateji, yöntem ve 

teknikler verilerin analizinde kategori olarak kullanılmış, bu bağlamda, 

analiz edilecek kategoriler önceden belirlenmiştir. 

7. HBÖP’de yer alan kategoriler daha sonra alt kategorilere ayrılmıştır. Bu 

nedenle kategorilerin analiz sırasında belirlendiği geleneksel içerik 

analizi de (conventional content analysis) kullanılmıştır.  

8. Öğretmenler tarafından öğrenme-öğretme sürecinde gerçekleştirilen 

uygulamalar belirlenen alt kategorilerin altında bir araya getirilmiştir.  

9. Öğretmenlerin öğretim programında belirtilen (strateji, yöntem, 

tekniklerin) kategorilerin dışında gerçekleştirdikleri ancak öğretim 

programında açıkça belirtilmeyen uygulamalar da ilgili kategorilere 

eklenmiştir.   

10. Hangi uygulamanın, kaç ders saati süresince ne sıklıkla 

gerçekleştirildiği düzenlenen tabloda işaretlenmiştir. 

11. Tüm uygulamalar tabloda işaretlendikten sonra hangi sınıfta, hangi 

uygulamaların, hangi sıklıkla yapıldığına, hangi uygulamaların da 

yapılmadığına yönelik yorumlar yapılmıştır. 

12. Verilerin güvenirliği için araştırmacı ve bir başka araştırmacı 

birbirinden bağımsız yorumların tümünü okumuşlardır.  

 

Görüşme ile Elde Edilen Verilerin Analizi 

Öğretmenler ile görüşme formu doğrultusunda görüşmeler yapılmış, elde 

edilen görüşler öz değerlendirme formundan elde edilen sonuçları ve gözlem 

sonuçlarını desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Görüşme formuyla elde edilen 

verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, önceden 

belirlenmiş sorular bağlamında gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin her bir 

maddeye ilişkin verdikleri cevaplardan benzer olanlar gruplandırılmış, benzer 

olmayanlar ayrıca ele alınmıştır. Öğretmenlerden alınan görüşlerin analizi ile 

öğretmenlerin öz değerlendirme formunda verdikleri yanıtların nedenlerine, 

gerekçelerine ilişkin derinlemesine bilgi elde edilmiştir.  

Görüşme ile elde edilen verilerin analizinde Fraenkel ve Wallen’in önerdiği 

şu aşamalar izlenmiştir: 
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• Görüşme formunda yer alan her bir maddeye ilişkin ses kayıt cihazı 

ile kayıt altına alınan görüşmeler dinlenerek herhangi bir yorum 

yapmaksızın gibi bilgisayar ortamına aktarılmıştır.  

• Yazılı metin haline getirilen kayıtlar her bir madde için verilen 

cevaplar ve bu cevapların nedenleri ayrıştırılmıştır.  

• Her bir maddeye ilişkin elde edilen görüşler ve bu görüşlerin 

nedenleri benzerlik ve farklılıklarına göre kategorilendirilmiştir.  

• Verilerin güvenirliği için araştırmacı ve bir başka araştırmacı 

birbirinden bağımsız olarak yorumların tümünü okumuşlardır. 

Kategorilendirme diğer araştırmacı tarafından da 

gerçekleştirilmiştir.  

• Ortaya çıkan görüşleri desteklemek amacıyla öğretmenlerin 

düşüncelerinden orijinal alıntılar yapılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

BULGULAR ve YORUMLAR 
 
 

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgulara ve bunlarla ilgili yorumlara 

yer verilmiştir. Bulgular ve yorumlar strateji, yöntem ve tekniklere göre alt 

başlıklara ayrılmış, bulguların ve yorumların sunuluşunda araştırma 

kapsamındaki strateji, yöntem ve tekniklerle birlikte alt problemlerin sırası 

izlenmiştir.  

 

1, 2 ve 3. alt problemlere yönelik bulgular; öğretmenlerin 2009 HBÖP’de 

belirtilen strateji, yöntem ve teknikleri kullanma sıklıklarına ve bu strateji, 

yöntem ve teknikleri uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları, daha 

sonra öğretmenlerin bu strateji, yöntem ve teknikleri uygulamadaki yeterlik 

düzeyleri ile ilgili gözlem sonuçları ve öğretmenlerin algıları ile gözlem sonuçları 

arasında nasıl bir ilişki bulunduğuna yönelik bulgular şeklinde birlikte verilmiştir. 

Gözlem yapılan süreçte, programda belirtilen bazı strateji, yöntem ve tekniklerin 

uygulaması gözlenememiştir. Gözlenemeyen strateji, yöntem ve tekniklerle ilgili 

olarak 2. ve 3. alt problemlere yönelik bulgulara yer verilememiştir. 

 

4. alt probleme yönelik bulgular; öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen 

strateji, yöntem ve tekniklerle ilgili görüşleri, bu strateji, yöntem ve teknikleri 

uygularken karşılaştıkları sorunlar ve bunlara ilişkin önerileri şeklinde en sonda 

sunulmuştur. 
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1. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME STRATEJİSİNE İLİŞKİN BULGULAR 

 
Çizelge 15‘te erkek ve kadın öğretmenlerin buluş yoluyla öğrenme 

stratejisini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri cevaplara bakıldığında; buluş 

yoluyla öğrenme stratejisini, erkek öğretmenlerin %80’inin (f=28), kadın 

öğretmenlerin %83,3’ünün (f=75) çok sık, erkek öğretmenlerin %20’sinin (f=7), 

kadın öğretmenlerin %16,7’sinin (f=15) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir. Erkek ya da kadın öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar 

arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (1) = ,193  p>,05]. 

Başka bir anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri ile buluş yoluyla öğrenme 

stratejisini kullanma sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin buluş yoluyla öğrenme stratejisini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, görev yaptıkları okul türleri açısından bakıldığında; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %79,5’inin (f=58), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin  %86,5’inin (f=45) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%20,5’inin (f=15), özel okulda çalışan öğretmenlerin %13,5’inin (f=7) ise ara 

sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Devlet okulunda ya da özel okulda 

Çizelge 15. Öğretmenlerin Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisini Kullanma 
Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 

Buluş Yoluyla Öğrenme 
Kullanma Sıklığı Hiç Ara sıra Çok sık Toplam 

 
Kaykare 

Test 
 

Değişken Grup f % f % f % f 
Erkek - - 7 20,0 28 80,0 35 Cinsiyet 
Kadın - - 15 16,7 75 83,3 90 

 Toplam - - 22 17,6 103 82,4 125 

2χ =,193 
Sd= 1 
P=,660 

Devlet - - 15 20,5 58 79,5 73 Okul Türü 
 Özel - - 7 13,5 45 86,5 52 
 Toplam - - 22 17,6 103 82,4 125 

2χ =1,052 
Sd= 1 
P=,305 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 19 16,7 95 83,3 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü 

Diğer - - 3 27,3 8 72,7 11 

 Toplam - - 22 17,6 103 82,4 125 

- 

1-10 yıl - - 7 17,9 32 82,1 39 
11-20 yıl  - - 6 17,1 29 82,9 35 

 
Kıdem 

21 ve üzeri - - 9 17,6 42 82,4 51 
 Toplam - - 22 17,6 103 82,4 125 

2χ =,008 
Sd= 2 
P=,996 
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çalışan öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (2)  = 1,052  p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin çalıştıkları okul türü ile buluş yoluyla öğrenme stratejisini 

kullanma sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin buluş yoluyla öğrenme stratejisini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, mezun oldukları bölüm türleri açısından 

bakıldığında; üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %83,3’ünün (f=95), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olmayan öğretmenlerin %72,7’sinin (f=8)  çok sık, sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %16,7’sinin (f=19), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %27,3’ünün (f=3) ise ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Farklı kıdemlere sahip öğretmenlerin buluş yoluyla öğrenme stratejisini 

kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri cevaplara farklı kıdemlere sahip olma 

açısından bakıldığında; kıdemleri 1–10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%82,1’inin (f=32), kıdemleri 11-20 yıl arasında olan öğretmenlerin %82,9’unun 

(f=29), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %82,4’ünün (f=42) ise 

çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin %17,9’unun (f=7), 

kıdemleri 11-20 yıl arasında olan öğretmenlerin %17,1’inin (f=6), 21 yıl ve 

üzerinde olan öğretmenlerin ise %17,6’sının (f=9) ara sıra kullandıklarını 

belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemleri ile bu soruya verdikleri 

yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) = ,008  

p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin kıdemleri ile buluş yoluyla öğrenme 

stratejisini kullanma sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 15’de öğretmenlerin buluş yoluyla öğrenme stratejisini kullanma 

sıklıklarına ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

buluş yoluyla öğrenme stratejisini çok sık kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir.  
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Öğretmenlerin buluş yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algılarına, öğretmenlerin cinsiyetleri açısından bakıldığında; 

erkek öğretmenlerin %88,6’sının (f=31), kadın öğretmenlerin de %91,1’inin 

(f=82)  buluş yoluyla öğrenmeyi uygulamada yeterli olduklarını; erkek 

öğretmenlerin %11,4’ünün (f=4), kadın öğretmenlerin ise %8,9’unun (f=8) ise 

kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin buluş yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algılarına öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri açısından 

bakıldığında; devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %89’unun (f=65), özel 

okulda çalışan öğretmenlerin %92,3’ünün (f=48) kendilerini yeterli olarak, devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %11,0’ının (f=8), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin  %7,7’sinin (f=4) kendilerini kısmen yeterli olarak belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin buluş yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algılarına, öğretmenlerin mezun oldukları bölüm türleri 

açısından bakıldığında; üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

Çizelge 16. Öğretmenlerin Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisini Uygulamadaki 
Yeterlilik Düzeyine İlişkin Algıları 

 

Buluş Yoluyla Öğrenme 
Yeterlik Düzeyi 

Yeterli 
Değil 

Kısmen 
Yeterli Yeterli 

 
Toplam 
 

Değişken Grup f % f % f % f 
Erkek - - 4 11,4 31 88,6 35 Cinsiyet 
Kadın - - 8 8,9 82 91,1 90 

 Toplam - - 12 9,6 113 90,4 125 
Devlet - - 8 11,0 65 89,0 73 Okul Türü 

 Özel - - 4 7,7 48 92,3 52 
 Toplam - - 12 9,6 113 90,4 125 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 11 9,6 103 90,4 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü 

Diğer - - 1 9,1 10 90,9 11 

 Toplam - - 12 9,6 113 90,4 125 
1-10 yıl - - 6 15,4 33 84,6 39 
11-20 yıl  - - 2 5,7 33 94,3 35 

 
Kıdem 

21 ve üzeri - - 4 7,8 47 92,2 51 
 Toplam - - 12 9,6 113 90,4 125 
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olan öğretmenlerin %90,4’ünün (f=103), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olmayan öğretmenlerin %90,9’unun (f=10) kendilerini yeterli buldukları, sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %9,6’sının (f=11), sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %9,1’inin (f=1) 

kendilerini kısmen yeterli bulduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Buluş yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

öğretmenlerin kıdemleri açısından bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %84,6’sının (f=33), kıdemleri 11-20 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %94,3’ünün (f=33), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin ise %92,2’sinin (f=47) kendilerini yeterli  buldukları, kıdemleri 1-

10 yıl arasında olan öğretmenlerin %15,4’ünün (f=6), kıdemleri 11-20 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %5,7’sinin (f=2), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin ise %7,8’inin (f=4) kendilerini kısmen yeterli olarak belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

 Çizelge 16’da, öğretmenlerin buluş yoluyla öğrenme stratejisini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları incelendiğinde, hiçbir 

öğretmenin kendini yetersiz olarak algılamadığı, hem erkek hem kadın 

öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kendilerini yeterli olarak değerlendirdikleri 

görülmektedir. Öğretmenlerin yanıtlarına, görev yaptıkları okulların türleri 

açısından bakıldığında, hem devlet okullarında hem özel okullarda görev yapan 

öğretmenlerin kendilerini yeterli olarak algıladıkları görülmektedir. Sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenler ve diğer bölümlerden mezun 

olan ve sınıf öğretmenliği yapan öğretmenler de yeterli olduklarını 

belirtmektedirler. Araştırmaya katılan her üç kıdem düzeyinde olan öğretmenler 

de kendilerini buluş yoluyla öğrenme stratejisini uygulamada yeterli 

bulmaktadırlar. 

Çizelge 15 ve Çizelge 16 incelendiğinde öğretmenlerin buluş yoluyla 

öğrenme stratejisini çok sık kullandıklarını belirttikleri ve uygulama konusunda 

kendilerini yeterli olarak algıladıkları görülmektedir. Ancak gözlemler sırasında 

öğretmenlerin, buluş yoluyla öğrenme stratejisini tam anlamıyla/gerektiği gibi 
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uyguladıkları bir ders izlenmemiştir. Öğretmenlerin buluş yoluyla öğrenme 

stratejisine ilişkin uygulamalarının bu stratejinin yalnızca birkaç basamağıyla 

sınırlı kaldığı, dersin geri kalanının ise farklı yöntem ve tekniklerle (anlatım vb.) 

işlendiği gözlenmiştir.  

Öğrencilerin bilgiyi kendilerinin keşfetmelerine dayanan bir yaklaşım olan 

buluş yoluyla öğrenme stratejisi, S. Jerome Bruner tarafından 1960’lı yıllarda 

geliştirilmiştir. Bruner, bütün çocukların içinde öğrenme isteğinin olduğunu fakat 

bu isteğin ortaya çıkması için öğretim ortamında, öğrencide merak ve başarı 

isteği uyandıracak, onları birlikte çalışmaya teşvik edecek ve bilginin keşfini 

sağlayacak etkinliklere yer verilmesi gerektiği görüşündedir (Bruner, 1962). 

Böyle bir ortam sağlandığında, öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak 

katılması ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi beklenir. Öğretmenin görevi, 

bilgiyi öğrenciye sunmak yerine, öğrencinin kendi çabasıyla öğrenmesini 

gerçekleştirebileceği bir ortamı oluşturmaya çalışmaktır. Bu sayede öz yeterliğe 

sahip, bağımsız olarak öğrenebilen bireyler yetiştirilmesi sağlanabilir (Ocak, 

2005). Yapılan araştırmalar da (Öztürk ve Baysal, 1999; Tunçbilek, 2005), 

öğrencilerin soru-cevap, tartışma, rol oynama gibi buluş yoluyla öğrenme 

stratejisinin içerdiği yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşmaları gibi beklentileri 

olduğu ve bu şekilde yapılan derslerin öğrencilerde derse karşı olumlu tutum 

oluşmasını sağladığı üzerinde durmaktadır. 

2009 Hayat Bilgisi (1–3. Sınıf) Öğretim Programında yapılandırmacı 

öğrenme kuramının temel alındığı belirtilmektedir (MEB, 2009). Yapılandırmacı 

Öğrenme Kuramı’na göre öğrenmenin, bilgilerin öğrenciye aktarılmasıyla 

oluşmayacağı görüşü sıkça vurgulanan bir noktadır. Öğrenme, bilgilerin 

işlenmesi, anlamlandırılması ve zihinde yapılandırılması sonunda 

gerçekleşmektedir (Yiğit, 2008). Buluş yoluyla öğrenme stratejisinin, bilgilerin 

zihinde yapılandırılmasını sağlayan bir öğrenme yaklaşımı olduğu göz önüne 

alınırsa öğretmenlerin programın dayandığı öğrenme kuramına uygun yöntem 

ve teknikleri sıkça kullandıkları düşünülebilir. Ancak yapılan gözlemlerde bu 

yöntemin uygulanması sırasında izlenmesi gereken basamakların yalnızca 

birkaçının gözlenmesi ve gözlenen derslerin hiçbirinde buluş yoluyla 

öğrenmenin tam olarak uygulanmamış olması, öğretmenlerin kendilerini yeterli 

olarak algılamalarının doğruluğu konusunda düşündürmektedir.  
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2. SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRENME YAKLAŞIMINA İLİŞKİN BULGULAR 
 

Öğretmenlerin sunuş yoluyla öğrenme yaklaşımını hangi sıklıkta 

kullandıklarına ilişkin soruya verdikleri yanıtlar kullanmayı tercih ettikleri 

yöntemleri belirleme açısından önemlidir. 

Çizelge 17.  Öğretmenlerin Sunuş Yoluyla Öğrenme Stratejisini Kullanma 
Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 

Sunuş Yoluyla Öğrenme 
Kullanma Sıklığı Hiç Ara sıra Çok sık Toplam 

 
Kaykar
e Test 

 
Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 7 20 28 80 35 Cinsiyet 
Kadın - - 22 24,4 68 75,6 90 

 Toplam - - 29 23,2 96 76,8 125 

2χ =,279
Sd= 1 

P=,597 

Devlet - - 16 21,9 57 78,1 73 Okul Türü 
 Özel - - 13 25 39 75 52 
 Toplam - - 29 23,2 96 76,8 125 

2χ =,162
Sd= 1 

P=,687 
Sınıf 

Öğretmenliği 
- - 29 25,4 85 74,6 114 Mezun 

Olunan 
Bölüm 
Türü 

Diğer - - 0 0 11 100 11 

 Toplam - - 29 23,2 96 76,8 125 

- 

1-10 yıl - - 10 25,6 29 74,4 39 
11-20 yıl  - - 5 14,3 30 85,7 35 

 
Kıdem 

21 ve üzeri - - 14 27,5 37 72,5 51 
 Toplam - - 29 23,2 96 76,8 125 

2χ =2,20
9 

Sd= 2 
P=,331 

 
Öğretmenlerin sunuş yoluyla öğrenme stratejisini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara cinsiyetleri açısından bakıldığında; erkek 

öğretmenlerin %80’inin (f=28) çok sık, kadın öğretmenlerin %75,6’sının (f=68) 

çok sık, erkek öğretmenlerin %20’sinin (f=7), kadın öğretmenlerin %24,4’ünün 

(f=22) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Erkek ya da kadın 

öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı 

olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (1) = ,279  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile sunuş yoluyla öğrenme stratejisini kullanma sıklıkları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin sunuş yoluyla öğrenme stratejisini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türleri açısından bakıldığında; 
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devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %78,1’inin (f=57), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %75’inin (f=39) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%21,9’unun (16 öğretmen), özel okulda çalışan öğretmenlerin %25’inin (13 

öğretmen) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Devlet okulunda 

ya da özel okulda çalışan öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar arasında 

görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (2) = ,162  p>,05]. Başka bir 

anlatımla öğretmenlerin çalıştıkları okul türü ile sunuş yoluyla öğrenme 

stratejisini kullanma sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin sunuş yoluyla öğrenme stratejisini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türleri açısından 

bakıldığında; sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%74,6’sının (f=85 öğretmen), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin  %100’ünün (f=11) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %25,4’ünün (f=29) ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin sunuş yoluyla öğrenme stratejisini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara kıdemlere göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %74,4’ünün (f=29), kıdemleri 11-20 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %85,7’sinin (f=30), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %72,5’inin (f=37) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %25,6’sının (f=10), kıdemleri 11-20 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %14,3’ünün (f=5), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

ise %27,5’inin (f=14) ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin kıdemleri ile bu soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (1) = 2,209   p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin kıdemleri ile sunuş yoluyla öğrenme stratejisini kullanma sıklıkları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 17 incelendiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (%72,5-

%100) sunuş yoluyla öğrenme stratejisini çok sık kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir. Gözlem sonuçları ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler de öz 

değerlendirme formundan elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. Bunun 
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nedeninin sunuş yoluyla öğrenme stratejisinin ve içerdiği yöntem, tekniklerin 

uygulamak için diğer yöntem, tekniklere göre fazla bir ön hazırlık 

gerektirmemesi ve bunu uygulamanın öğretmenler için daha rahat olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çizelge 18.  Öğretmenlerin Sunuş Yoluyla Öğrenme Stratejisini 
Uygulamadaki Yeterlilik Düzeyine İlişkin Algıları 

 
Sunuş Yoluyla Öğrenme  

Yeterlilik Düzeyi 

 
Yeterli 
Değil  

 
Kısmen 
Yeterli 

 
Yeterli 

 
Toplam 

 
  

Değişken Grup f % f % f % f 
Erkek - - 1 2,9 34 97,1 35 Cinsiyet 
Kadın - - 5 5,6 85 94,4 90 

 Toplam - - 6 4,8 119 95,2 125 
Devlet - - 5 6,8 68 93,2 73 Okul Türü 

 Özel - - 1 1,9 51 98,1 52 
 Toplam - - 6 4,8 119 95,2 125 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 6 5,3 108 94,7 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü Diğer - - 0 0 11 100 11 
 Toplam - - 6 4,8 119 95,2 125 

1-10 yıl - - 4 10,3 35 89,7 39 
11-20 yıl  - - 0 0 35 100 35 

 
Kıdem 

21 ve üzeri - - 2 3,9 49 96,1 51 
 Toplam - - 4 4,8 119 95,2 125 

 

Öğretmenlerin sunuş yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algılarına, öğretmenlerin cinsiyetleri açısından bakıldığında; 

erkek öğretmenlerin %97,1’inin (f=34), kadın öğretmenlerin %94,4’ünün (f=85) 

yeterli, erkek öğretmenlerin %2,9’unun (f=1), kadın öğretmenlerin %5,6’sının 

(f=5) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin sunuş yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları, görev yaptıkları okul türleri açısından incelendiğinde; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %93,2’sinin (f=68), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %98,1’inin (f=51) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%6,8’inin (f=5), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %1,9’unun (f=1) ise kısmen 
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yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin sunuş yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları, mezun oldukları bölüm türlerine göre incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%94,7’sinin (f=108), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %100’ünün (f=11) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %5,3’ünün (f=6) ise kısmen yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin sunuş yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları kıdemleri açısından incelendiğinde; kıdemleri 1–10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %89,7’sinin (f=35), kıdemleri 10–20 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %100’ünün (f=35), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %96,1’inin (f=49) yeterli, kıdemleri 1–10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %10,3’ünün (f=4), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

ise %3,9’unun (f=2) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.  

Çizelge 18’de öğretmenlerin sunuş yoluyla öğrenme stratejisini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları incelendiğinde, kendini yetersiz 

hisseden öğretmenin olmadığı, erkek ve kadın öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun kendilerini yeterli olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Devlet 

okullarında ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin kendilerini yeterli 

olarak algıladıkları görülmektedir.  

Sunuş yoluyla öğrenme, D. Ausubel tarafından buluş yoluyla öğrenmeye 

alternatif olarak geliştirilen bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre birey 

bilgileri keşfetmekten çok hazır olarak alır. Öğretmen yeni bilgilerle mevcut 

bilgiler arasında bir bağ kurmalı, böylece öğrencinin dikkatini konuya çekmelidir 

(Ausubel, 1968; Akt: Bilen, 1999). Sunuş yoluyla öğrenme stratejisiyle işlenen 

derste bilgiyi sağlayan, genellemeleri ve kavramları sunan, bunları açıklamaya 

yarayan örnekleri seçip öğrenciye sunana asıl faktör öğretmendir. Bir başka 

deyişle öğretmen etkinliklerin merkezindedir (Bilen, 1999, 54).  
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Öğretmenlerin sunuş yoluyla öğrenme stratejisini sıklıkla kullanmalarının 

bir başka nedeninin de bu yaklaşımın olgu ve genellemelerin öğretimine uygun 

olduğu düşünülebilir. Öğrenme etkinliklerinin başlangıcında, dersin giriş 

bölümünde bir olgunun ve genellemenin tanımının verilmesi, gerekli 

açıklamaların yapılması kalıcılığı arttırır (Bilen, 1999). Bu nedenle sunuş yoluyla 

öğrenme stratejisi, öğretmen tarafından doğru biçimde kullanılması ve diğer 

strateji, yöntem, tekniklerle desteklenmesi gereken bir yaklaşımdır.  

 
3. ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRENME STRATEJİSİNE İLİŞKİN BULGULAR 

 
Çizelge 19. Öğretmenlerin Araştırma Yoluyla Öğrenme Stratejisini Kullanma 

Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 
  

 
Araştırma Yoluyla 

Öğrenme 

 
Hiç 

 
Ara sıra 

 
Çok sık 

 
Toplam  

 
Kaykare 

Test 
 

Değişken Grup f % f % f % f 
Erkek - - 11 31,4 24 68,6 35 Cinsiyet 
Kadın - - 21 23,3 69 76,7 90 

 Toplam - - 32 25,6 93 74,4 125 

2χ =,867 
Sd= 1 

P=,352 

Devlet - - 26 35,6 47 64,4 73 Okul Türü 
 Özel - - 6 11,5 46 88,5 52 
 Toplam - - 32 25,6 93 74,4 125 

2χ =9,244
Sd= 1 

P=,002 
Sınıf 

Öğretmenliği 
- - 31 27,2 83 72,8 114 Mezun 

Olunan 
Bölüm Türü Diğer - - 1 9,1 10 90,9 11 

 Toplam - - 32 25,6 93 74,4 125 

- 

1-10 yıl - - 13 33,3 26 66,7 39 
11-20yıl  - - 5 14,3 30 85,7 35 

 
Kıdem 

21 ve üzeri - - 14 27,5 37 72,5 51 
 Toplam - - 32 25,6 93 74,4 125 

2χ =3,669
Sd= 2 

P=,160 

 
 

Öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini kullanma 

sıklıklarına yönelik verdikleri cevaplara cinsiyetleri açısından bakıldığında; erkek 

öğretmenlerin %68,6’sının (f=24), kadın öğretmenlerin %76,7’sinin (f=69) çok 

sık, erkek öğretmenlerin %31,4’ünün (f=11), kadın öğretmenlerin %23,3’ünün 

(f=21) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Erkek ya da kadın 

öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı 
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olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (1) = ,867   p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile araştırma yoluyla öğrenme stratejisini kullanma sıklıkları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini kullanma 

sıklıklarına yönelik verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türleri açısından 

bakıldığında; devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %64,4’ünün (f=47), özel 

okulda çalışan öğretmenlerin %88,5’inin (f=46) çok sık, devlet okulunda çalışan 

öğretmenlerin %35,6’sının (f=26), özel okulda çalışan öğretmenlerin %11,5’inin 

(f=6) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Devlet okulunda ya da 

özel okulda çalışan öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlarda gözlenen bu 

farklılıkların anlamlı olduğu belirlenmiştir [ 2χ (2) =9,244 p<,05]. Başka bir 

anlatımla öğretmenlerin çalıştıkları okul türü ile araştırma yoluyla öğrenme 

stratejisini kullanma sıklıkları arasında bir ilişki vardır. Özel okulda çalışan 

öğretmenler devlet okulunda çalışan öğretmenlere göre araştırma yoluyla 

öğrenme stratejisini daha sık kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini kullanma 

sıklıklarına yönelik verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türü açısından 

bakıldığında; sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%72,8’inin (f=83), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin 

%90,9’unun (f=10) ise çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden 

mezun olan öğretmenlerin %27,2’sinin (f=31), sınıf öğretmenliği bölümünden 

mezun olmayan öğretmenlerin %9,1’inin (f=1) ise ara sıra kullandıklarını 

belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel 

olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini kullanma 

sıklıklarına yönelik verdikleri cevaplara kıdemleri açısından bakıldığında; 

kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin %66,7’sinin (f=26), kıdemleri 11-

20yıl arasında olan öğretmenlerin %85,7’sinin (f=30), kıdemleri 21 yıl ve 

üzerinde olan öğretmenlerin %72,5’inin (f=37) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %33,3’ünün (f=13), kıdemleri 11-20yıl arasında 

olan öğretmenlerin %14,3’ünün (f=5), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin ise %27,5’inin (f=14) ara sıra kullandıklarını belirttikleri 
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görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemleri ile bu soruya verdikleri yanıtlar arasında 

görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) = 3,669   p>,05]. Başka bir 

anlatımla öğretmenlerin kıdemleri ile araştırma yoluyla öğrenme stratejisini 

kullanma sıklıkları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 19’da görüldüğü gibi öğretmenlerin büyük çoğunluğu araştırma 

yoluyla öğrenme stratejisini çok sık kullandıklarını belirtmişlerdir. Öz 

değerlendirme formundan elde edilen bulguların,  yapılan gözlemler sonucunda 

elde edilen bulgularla karşılaştırılması, öğretmenlerin araştırma yoluyla 

öğrenme stratejisini ne kadar doğru ve etkili uyguladıklarını göstermesi 

nedeniyle önemlidir. 

Çizelge 20. Öğretmenlerin Araştırma Yoluyla Öğrenme Stratejisini Uygulamadaki 
Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Algıları 

Araştırma Yoluyla 
Öğrenme 

Yeterli 
Değil 

Kısmen 
Yeterli Yeterli Toplam 

 
Kaykare 

Test 
 

Değişken Grup f % f % f % f 
Erkek - - 5 14,3 30 85,7 35 Cinsiyet 
Kadın - - 12 13,3 78 86,7 90 

 Toplam - - 17 13,6 108 86,4 125 

- 

Devlet - - 13 17,8 60 82,2 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 4 7,7 48 92,3 52 

 Toplam - - 17 13,6 108 86,4 125 

2χ =2,645
Sd= 1 
P=,104 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 16 14 98 86 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü 

Diğer - - 1 9,1 10 90,9 11 

 Toplam - - 17 13,6 108 86,4 125 

- 

1-10 yıl - - 10 25,6 29 74,4 39 
11-20yıl  - - 2 5,7 33 94,3 35 

 
Kıdem 

21 ve üzeri - - 5 9,8 46 90,2 51 
 Toplam - - 17 13,6 108 86,4 125 

2χ =7,290
Sd= 2 
P=,026 

 
Öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları, cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin %85,7’sinin (f=30), kadın öğretmenlerin %86,7’sinin (f=78) yeterli, 

erkek öğretmenlerin %14,3’ünün (f=5), kadın öğretmenlerin %13,3’ünün (f=12) 
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ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları, görev yaptıkları okul türleri açısından 

incelendiğinde; devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %82,2’sinin (f=60), özel 

okulda çalışan öğretmenlerin %92,3’ünün (48 öğretmen) yeterli, devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %17,8’inin (f=13), özel okulda çalışan öğretmenlerin  

%7,7’sinin ise (f=4) kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Devlet 

okulunda ya da özel okulda çalışan öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar 

arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (2) = 2,645   p>,05]. 

Başka bir anlatımla öğretmenlerin çalıştıkları okul türü ile araştırma yoluyla 

öğrenme stratejisini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları, mezun oldukları bölüm türleri açısından 

incelendiğinde; sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%86’sının (f=98), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin 

%90,9’unun (f=10) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olan öğretmenlerin %14’ünün (f=16), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olmayan öğretmenlerin %9,1’inin (f=1) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları kıdemleri açısından incelendiğinde; kıdemleri 

1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin %74,4’ünün (f=29), kıdemleri 11-20yıl 

arasında olan öğretmenlerin %94,3’ünün (f=33), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde 

olan öğretmenlerin %90,2’sinin (f=46) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %25,6’sının (f=10), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %5,7’sinin (f=2), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin%9,8’inin (f=5) kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. 

Farklı kıdemlere sahip öğretmenlerin soruya verdikleri yanıtlarda gözlenen bu 

farklılıkların anlamlı olduğu belirlenmiştir [ 2χ (4) =7,290  p<,05]. Başka bir 
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ifadeyle öğretmenlerin kıdemleri ile araştırma yoluyla öğrenme yaklaşımını 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Kıdemi 

10 yılın üzerinde olan öğretmenlerin, kendilerini kıdemi 10 yıldan az olan 

öğretmenlere göre daha yeterli olarak algıladıkları görülmektedir. 

Çizelge 20’de, öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları incelendiğinde kendini yetersiz 

hissettiğini belirten öğretmenin olmadığı, sınıf öğretmenlerinin büyük 

çoğunluğunun araştırma yoluyla öğrenmeyi uygulamada kendilerini yeterli 

hissettiklerini belirttikleri görülmektedir. Hem erkek hem kadın öğretmenlerin 

kendilerini yeterli bulduklarını; araştırma yoluyla öğrenme stratejisini 

uygulamada kendilerini en az yeterli hissettiklerini belirten grubun kıdemleri 1–

10 yıl arasında olan öğretmenler, en çok yeterli hissettiklerini belirten grubun ise 

kıdemleri 10–20 yıl arasında olan öğretmenler olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin, araştırma yoluyla öğrenme stratejisini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin gözlem sonuçları Çizelge 21’de sunulmuştur. 

Çizelge 21. Öğretmenlerin Araştırma Yoluyla Öğrenme Stratejisini 
Uygulamadaki Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Strateji/Yöntem/ 
Teknik N* K** Ort. (x) SS 

Araştırma Yoluyla Öğrenme 10 39 
 28 6,2 

 

*  N= Gözlem sayısı.  

** K = Alınabilecek en yüksek puan.  
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Çizelge 21’de verildiği gibi, öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme 

stratejisini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin gözlemlerden alabilecekleri 

en yüksek puanın (K) 39 olduğu görülmektedir. 10 gözlemden alınan puanların 

ortalamasının 28 olduğuna bakılarak sınıf öğretmenlerinin araştırma yoluyla 

öğrenmeyi uygulamada kısmen yeterli oldukları söylenebilir. Şekil 1 

incelendiğinde öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenmeyi uygulamada aldıkları 

puanların 15 ile 39 puan aralığında olduğu görülmektedir. Bu grafiğe bakarak 

öğretmenlerin ortalama puan aldıkları ve araştırma yoluyla öğrenmeyi 

uygulamada kısmen yeterli oldukları söylenebilir. 
 

Öğretmenlerinin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini uygulamada 

yeterli oldukları ve olmadıkları maddeleri belirlemek için yeterlik düzeyleri 

madde madde analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 22’de 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 22. Öğretmenlerinin Araştırma Yoluyla Öğrenme Stratejisini 
Uygulamadaki Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Algıları 

Hayır Kısmen  Evet  
Araştırma Yoluyla Öğrenme f % f % f % 

Madde 1 Öğrencilere araştırmalarını nasıl 
yapacaklarını kısaca 

açıkladı/hatırlattı/anlattı. 

- - 10 10
0 

- - 

Madde 2 Öğrencilere araştırma yapmaları için 
yeterli süre verdi. 

1 10 7 70 2 20 

Madde 3 Araştırma konusu dersin amaçlarına 
hizmet ediyordu. 

1 10 1 10 8 80 

Madde 4 Öğrencilere sunum sırasında nelere 
dikkat edeceklerini açıkladı. (Kaynaktan 

aldığı bilgiyi aynen sunmama, kendi 
ifadeleriyle yeniden yorumlama vb.) 

6 60 4 40 - - 

Madde 5 Öğrencileri yalnızca gerektiği yerde 
yönlendirdi. 

3 30 3 30 4 40 

Madde 6 Sunumlarda geçen öğrencilerin 
bilmediği/anlamayacağı sözcüklerin 

anlamlarını açıkladı.) 

5 50 2 20 3 30 

Madde 7  Sunum sırasında zaman zaman 
açıklayıcı bilgiler verdi. 

- - 7 70 3 30 

Madde 8 Sunum sırasında zaman zaman sorular 
sordu. 

- - 6 60 4 40 

Madde 9 Sunumlar sırasında sınıf kontrolünü 
sağladı. 

1 10 1 10 8 80 

Madde 10 Araştırmaya ilişkin görüşlerini ifade 
etmeleri için öğrencilere fırsat verdi. 

4 40 4 40 2 20 
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Madde 11 Araştırma konusunun bütün 
öğrencilerce tartışılmasını sağladı. 

2 20 6 60 2 20 

Madde 12 Sunumlardan sonra dersi kısaca 
özetledi. 

1 10 2 20 7 70 

Madde 13 Sunumlar sırasında öğrencilere dönüt 
ve düzeltme verdi. 

3 30 3 30 4 40 

 

Çizelge 22 incelendiğinde öğretmenlerin 3, 9 ve 12. maddeleri 

uyguladıkları görülmektedir. Yapılan gözlemlerde araştırma konusunun dersin 

amaçlarına hizmet ettiği, öğretmenlerin sunumlar sırasında sınıf kontrolünü 

sağladıkları ve sunumlardan sonra dersi kısaca özetledikleri gözlenmiştir.  

Çizelge 22 incelendiğinde öğretmenlerin 1, 2, 7, 8 ve 11. maddeleri tam 

olarak uygulamadıkları görülmektedir. Yapılan gözlemlerde öğretmenlerin 

öğrencilere araştırmalarını nasıl yapacaklarını tam olarak açıklamadıkları ve 

araştırma yapmaları için tam olarak yeterli süre vermedikleri, sunum sırasında 

çok az açıklayıcı bilgi verdikleri, sunum sırasında yeterli soru sormadıkları ve 

araştırma konusunun bütün öğrencilerce tartışılmasını sağlamadıkları 

gözlenmiştir. 

 

Çizelge 22 incelendiğinde öğretmenlerin 4, 5, 6, 10 ve 13. maddeleri 

uygulamadıkları görülmektedir. Yapılan gözlemlerde öğretmenlerin öğrencilere 

sunum sırasında nelere dikkat edeceklerini açıklamadıkları, öğrencileri yalnızca 

gerektiği yerde değil sürekli yönlendirmeye çalıştıkları, sunumlarda geçen ve 

öğrencilerin anlamadığı sözcüklerin anlamlarını açıklamadıkları, öğrencilere 

araştırmaya ilişkin görüşlerini açıklamaları için fırsat vermedikleri ve 

sunumlardan sonra öğrencilere dönüt ve düzeltme vermedikleri gözlenmiştir.  

 

Araştırma yoluyla öğrenme stratejisi, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere 

dayalı olan problemlerin çözümü için uygulanan bir tür problem çözme 

yaklaşımıdır. Burada amaç öğrencinin problem çözme basamaklarını 

kavramasıdır (Bilen, 1999). Araştırma yoluyla öğrenme stratejisini kullanan bir 

öğretmen, öğrencilere problem çözme yoluyla, yaşamlarında karşılaşacakları 

diğer problemlerin çözümünde kullanabilecekleri değişik yollar öğretir, yani 

problem çözme becerisi kazandırır (Jacobsen ve ark., 1985).  
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Araştırma yoluyla öğrenme stratejisinin uygulanmasına ilişkin yapılan 

gözlemler incelendiğinde, öğretmenlerin gerçekleştirdikleri uygulamaların 

araştırma yoluyla öğrenmenin sınırlı bir kısmını oluşturduğu, stratejinin 

uygulanmasına ilişkin çok önemli aşamaların tam olarak gerçekleştirilmediği 

görülmektedir. Araştırma yoluyla öğrenmede bilimsel araştırma basamaklarının 

işe koşulması gerekmektedir. Araştırma sorusunun belirlenmesinden, 

araştırmanın tasarlanmasına, dönüt düzeltme verme aşamasına kadar sistemli 

bir biçimde devam eden bu yaklaşımda önemli aşamaların yeterince 

uygulanamadığı tespit edilmiştir.  

 

Öz değerlendirme formundan elde edilen bilgilere göre araştırma yoluyla 

öğrenme stratejisini uygulamada kendilerini en çok yeterli hisseden grup 

kıdemleri 10–20 yıl arasında olan öğretmenler olmasına rağmen yapılan 

gözlemlerde bu gruptaki öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini 

gerektiği gibi uygulamadıkları görülmüştür. Aynı şekilde, öz değerlendirme 

formunda verilen cevaplara göre, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden 

mezun olmayıp, sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler, üniversitelerin 

sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlere göre kendilerini daha 

yeterli hissetmektedir. Ancak yapılan gözlemlerde sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin araştırma yoluyla öğrenme stratejisini 

sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayıp sınıf öğretmeni olarak görev 

yapan öğretmenlere göre daha etkili uyguladıkları söylenebilir.  
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4. PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 
 

Çizelge 23. Öğretmenlerin Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemini Kullanma 

Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 

Proje Tabanlı Öğrenme 
Kullanma Sıklığı Hiç Ara sıra Çok sık Toplam Kaykare 

Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 22 62,9 13 37,1 35 Cinsiyet 

Kadın - - 51 56,7 39 43,3 90 

 Toplam - - 73 58,4 52 41,6 125 

2χ =,398 

Sd= 1 

P=,528 

Devlet - - 49 67,1 24 32,9 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 24 46,2 28 53,8 52 

 Toplam - - 73 58,4 52 41,6 125 

2χ =5,496

Sd= 1 

P=,019 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 64 56,1 50 43,9 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 9 81,8 2 18,2 11 

 Toplam - - 73 58,4 52 41,6 125 

- 

1-10 yıl - - 20 51,3 19 48,7 39 

11-20yıl  - - 22 62,9 13 37,1 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 31 60,8 20 39,2 51 

 Toplam - - 73 58,4 52 41,6 125 

2χ =1,219

Sd= 2 

P=,544 

 

 

Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara cinsiyetleri açısından bakıldığında; erkek 

öğretmenlerin %37,1’inin (f=13), kadın öğretmenlerin %43,3’ünün (f=39) çok 

sık, erkek öğretmenlerin %62,9’unun (f=22), kadın öğretmenlerin %56,7’sinin 

(f=51) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Erkek ya da kadın 

öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı 
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olmadığı belirlenmiştir   [ 2χ (1) = ,398  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile proje tabanlı öğrenme yöntemini kullanma sıklıkları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türlerine göre bakıldığında; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %32,9’unun (f=24), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %53,8’inin (f=28) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%67,1’inin (f=49), özel okulda çalışan öğretmenlerin %46,2’sinin (f=24) ise ara 

sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Devlet okulunda ya da özel okulda 

çalışan öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlarda gözlenen bu farklılıkların 

anlamlı olduğu belirlenmiştir [ 2χ (2) =5,496  p<,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin çalıştıkları okul türü ile proje tabanlı öğrenme yöntemini kullanma 

sıklıkları arasında bir ilişki vardır. Özel okulda çalışan öğretmenler devlet 

okulunda çalışan öğretmenlere göre proje tabanlı öğrenme yöntemini daha sık 

kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, mezun oldukları bölüm türüne göre bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%43,9’unun (f=50), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %18,2’sinin (f=2) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %56,1’inin (f=64), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %81,8’inin (f=9) ise ara sıra, 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %48,7’sinin (f=19), kıdemleri 11-20yıl arasında 

olan öğretmenlerin %37,1’inin (f=13), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %39,2’sinin (f=20) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %51,3’ünün (f=20), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %62,9’unun (f=22), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin ise %60,8’inin (f=31) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri 
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görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemleri ile bu soruya verdikleri yanıtlar arasında 

görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir    [ 2χ (4) = 1,219   p>,05]. Başka bir 

anlatımla öğretmenlerin kıdemleri ile proje tabanlı öğrenme yöntemini kullanma 

sıklıkları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 23 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunun proje tabanlı öğrenme 

yöntemini çok sık kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. 

 

Çizelge 24. Öğretmenlerin Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemini Uygulamadaki Yeterlilik 
Düzeylerine İlişkin Algıları 

Proje Tabanlı Öğrenme 
Yeterlik Düzeyi 

Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykar
e Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 10 28,6 25 71,4 35 Cinsiyet 

Kadın - - 23 25,6 67 74,4 90 

 Toplam - - 33 26,4 92 73,6 125 

2χ =,118

Sd= 1 

P=,731 

Devlet - - 24 32,9 49 67,1 73 Okul Türü 

 Özel - - 9 17,3 43 82,7 52 

 Toplam - - 33 26,4 92 73,6 125 

2χ =3,78
8 

Sd= 1 

P=,052 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 26 22,8 88 77,2 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü 
Diğer - - 7 63,6 4 36,4 11 

 Toplam - - 33 26,4 92 73,6 125 

- 

1-10 yıl - - 9 23,1 30 76,9 39 

11-20yıl  - - 12 34,3 23 65,7 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 12 23,5 39 76,5 51 

 Toplam - - 33 26,4 92 73,6 125 

2χ =1,55
8 

Sd= 2 

P=,459 
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Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları, cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin %71,4’ünün (f=25), kadın öğretmenlerin %74,4’ünün (f=67) 

yeterli, erkek öğretmenlerin %28,6’sının (f=10), kadın öğretmenlerin %25,6’sının 

(f=23) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir [ 2χ (1) = ,118   p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile proje tabanlı öğrenme yaklaşımını uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları görev yaptıkları okul türüne göre incelendiğinde; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %67,1’inin (f=49), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %82,7’sinin (f=43) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%32,9’unun (f=24), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %17,3’ünün (f=9) ise 

kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin çalıştıkları 

okul türleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu 

belirlenmiştir [ 2χ (2) = 3,788  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

çalıştıkları okul türleri ile proje tabanlı öğrenme yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır.  

Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türüne göre incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%77,2’sinin (f=88), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %36,4’ünün (f=4) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %22,8’inin (f=26), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %63,6’sının (f=7) ise kısmen yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları kıdemleri açısından incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %76,9’unun (f=30), kıdemleri 11-20yıl arasında 

olan öğretmenlerin %65,7’sinin (f=23), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 
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öğretmenlerin %76,5’inin (f=39) ise yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %23’ünün (f=9), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%34,3’ünün (f=12), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise 

%23,5’inin (f=12) kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) = 1,558 p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin kıdemleri ile proje tabanlı öğrenme yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 24’de öğretmenlerin proje tabanlı öğrenme yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları incelendiğinde kendini yetersiz 

hissettiğini belirten öğretmenin olmadığı, öğretmenlerin çoğunun proje tabanlı 

öğrenme yöntemini uygulamada kendilerini yeterli hissettiklerini belirttikleri 

görülmektedir. 

Çizelge 25. Öğretmenlerin Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemini 

Uygulamadaki Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Gözlem Sonuçları 

Strateji/Yöntem/ 
Teknik 

N* K** Ort.(x) SS 

Proje Tabanlı Öğrenme 1 
38 

 
28 

- 

 

*  N= Gözlem sayısı.  

** K = Alınabilecek en yüksek puan. 

 

Çizelge 25’de verildiği gibi, bir gözlemde öğretmenin proje tabanlı 

öğrenme yöntemini uygulamada alınabilecek en yüksek puan 38 iken, 28 puan 

aldığı görülmektedir. 
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Çizelge 26. Öğretmenlerin Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemini Uygulamadaki 
Yeterlilik Düzeyleri 

Hayır Kısmen  Evet  

Proje Tabanlı Öğrenme f % f % f % 

Madde 1 Öğrencilere proje hazırlama basamaklarını 
açıkladı. 

- - 1 100 - - 

Madde 2 Öğrencilere rehberlik etti. - - 1 100 - - 

Madde 3 Öğrencilerin bir problem/konu seçmelerini 
sağladı. 

- - - - 1 100 

Madde 4 Öğrencilerin seçtikleri konuyla ilgili ön bilgi 
toplamalarını sağladı. 

- - - - 1 100 

Madde 5 Öğrencilerin proje çalışmasının amacını 
belirlemelerini sağladı. 

- - - - 1 100 

Madde 6 Öğrencileri çalışma planı hazırlamaları için 
yönlendirdi. 

- - 1 100 - - 

Madde 7  Öğrencilerin proje planına uygun veri 
toplamalarını sağladı. 

- - 1 100 - - 

Madde 8 Öğrencilerin topladıkları verileri 
yorumlamalarını sağladı. 

- - 1 100 - - 

Madde 9 Öğrencileri projeden sonuç ve öneriler 
çıkarmaları için destekledi. 

- - 1 100 - - 

Madde 10 Öğrencilerin rapor ve kaynakça yamalarını 
sağladı. 

- - 1 100 - - 

Madde 11 Öğrencilerin pano hazırlamalarını sağladı. - - - - 1 100 

Madde 12 Öğrencilerin bir deneme sunuşu yapmalarını 
sağladı. 

1 100 - - - - 

Madde 13 Kendi hazırladığı ya da öğrencilerle birlikte 
hazırladığı proje değerlendirme ölçütlerini 

dağıttı. 

1 100 - - - - 

 

Çizelge 26 incelendiğinde, bir gözlemde öğretmenin 3, 4, 5 ve 11. 

maddeleri uygulamada yeterli olduğu görülmektedir. Öğretmenin, öğrencilerin 

bir problem/konu seçmelerini, konuyla ilgili ön bilgi toplamalarını, proje 

çalışmasının amacını belirlemelerini ve pano hazırlamalarını sağladığı 

gözlenmiştir.  
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Çizelge 26 incelendiğinde, bir gözlemde öğretmenin 1, 2, 6, 7, 8, 9 ve 10. 

maddelerde kısmen yeterli oldukları görülmektedir. Öğrencilere tam olarak proje 

basamaklarını açıklamadığı, yeterli rehberlik yapmadığı, öğrencileri çalışma 

planı hazırlamaları için tam olarak yönlendirmediği ve proje planına uygun veri 

toplamalarını ve topladıkları verileri tam olarak yorumlamalarını sağlamadığı ve 

öğrencileri projeden sonuç ve öneriler çıkarmaları için tam olarak 

desteklemedikleri gözlenmiştir. Bu maddeler, proje tabanlı öğrenmenin 

uygulanmasındaki en önemli maddelerdir.  

 

Çizelge 26 incelendiğinde öğretmenin 12. ve 13. maddeyi uygulamada 

yeterli olmadığı görülmektedir. Öğretmenin öğrencilerin bir deneme sunuşu 

yapmalarını sağlamadığı, öğrencilere proje değerlendirme ölçütlerini 

dağıtmadığı gözlenmiştir.  

 

Diğer strateji, yöntem ve tekniklerde olduğu gibi proje tabanlı öğrenme 

yönteminde de öğretmenin rolü çok önemlidir. Proje tabanlı öğrenme yöntemi, 

gerektiği gibi uygulanmadığında hem öğrenci hem de öğretmen açısından 

istenilen amaca ulaşılması mümkün değildir. Yapılan bir gözlemde ve 

öğretmenlerle yapılan görüşmelerde elde edilen sonuçlar, proje tabanlı 

öğrenmenin ve uygulama basamaklarının öğretmenler tarafından tam olarak 

anlaşılmadığını ve uygulanmadığını düşündürmektedir. Kalaycı (2001), 

araştırmasında eğitim programının içeriğinin yüklü olması nedeniyle problem 

çözme yöntemi, proje tabanlı öğrenme ve küme çalışmalarının 

uygulanamadığını belirtmiştir. Aradan geçen dokuz yılda, bu durumda çok 

büyük bir değişiklik olmadığı, uygulamada halen daha aynı sorunların yaşandığı 

görülmektedir. 
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5. PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 27. Öğretmenlerin Problem Çözme Yöntemini Kullanma 

Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 

Problem Çözme 
Kullanma Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 5 14,3 30 85,7 35 Cinsiyet 

Kadın - - 20 22,2 70 77,8 90 

 Toplam - - 25 20,0 100 80,0 125 

2χ =,992 

Sd= 1 

P=,319 

Devlet - - 17 23,3 56 76,7 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 8 15,4 44 84,6 52 

 Toplam - - 25 20,0 100 80,0 125 

2χ =1,185

Sd= 1 

P=,276 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 21 18,4 93 81,6 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 4 36,4 7 63,6 11 

 Toplam - - 25 20,0 100 80,0 125 

- 

1-10 yıl - - 13 33,3 26 66,7 39 

11-20yıl  - - 6 17,1 29 82,9 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 6 11,8 45 88,2 51 

 Toplam - - 25 20,0 100 80,0 125 

2χ = 
6,674 

Sd= 2 

P=,036 

 

Öğretmenlerin problem çözme yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%85,7’sinin (f=30), kadın öğretmenlerin ise %77,8’inin (f=70) çok sık, erkek 

öğretmenlerin %14,3’ünün (f=5), kadın öğretmenlerin %22,2’sinin (f=20) ara 

sıra, kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Hem erkek hem kadın 

öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı 

olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (1) = ,992 p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 
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cinsiyetleri ile problem çözmeyi kullanma sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin problem çözme yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türleri açısından bakıldığında; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %76,7’sinin (f=56), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %84,6’sının (f=44) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%23,3’ünün (f=17), özel okulda çalışan öğretmenlerin %15,4’ünün (f=8) ise ara 

sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Devlet okulunda ya da özel okulda 

çalışan öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlarda gözlenen bu farklılıkların 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir          [ 2χ (2) =1,185  p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin çalıştıkları okul türü ile problem çözme yöntemini kullanma 

sıklıkları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin problem çözme yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türü açısından bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%81,6’sının (f=93), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %63,6’sının (7 öğretmen) çok sık, üniversitelerin sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %18,4’ünün (f=21), sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %36,4’ünün (f=4) ise 

ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin problem çözme yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %66,7’sinin (f=26), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %82,9’unun (f=29), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %88,2’sinin (f=45) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %33,3’ünün (f=13), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %17,1’inin (f=6), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

ise %11,8’inin (f=6) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin kıdemleri ile bu soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 

anlamlı olduğu belirlenmiştir [ 2χ (4) = 6,674   p<,05].  
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Çizelge 28. Öğretmenlerin Problem Çözme Yöntemini Uygulamadaki 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Algıları 

Problem Çözme 
Yeterlik Algısı 

Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Top
lam  

Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 3 8,6 32 91,4 35 Cinsiyet 

Kadın - - 12 13,3 78 86,7 90 

 Toplam - - 15 12,0 110 88,0 125 

- 

Devlet - - 12 16,4 61 83,6 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 3 5,8 49 94,2 52 

 Toplam - - 15 12,0 110 88,0 125 

2χ =3,27
3 

Sd= 1 

P=,070 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 13 11,4 101 88,6 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 2 18,2 9 81,8 11 

 Toplam - - 15 12,0 110 88,0 125 

- 

1-10 yıl - - 9 23,1 30 76,9 39 

11-20yıl  - - 3 8,6 32 91,4 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 3 5,9 48 94,1 51 

 Toplam - - 15 12,0 110 88,0 125 

2χ =6,72
9 

Sd= 2 

P=,035 

 

Başka bir anlatımla öğretmenlerin kıdemleri ile problem çözme yöntemini 

kullanma sıklıkları arasında bir ilişki vardır. Öğretmenlerin kıdemleri arttıkça 

problem çözme yöntemini kullanma sıklıklarının arttığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin problem çözme yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları cinsiyetlerine göre incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin %91,4’ünün (f=32), kadın öğretmenlerin %86,7’sinin ise (f=78) 

yeterli, erkek öğretmenlerin %8,6’sının (f=3), kadın öğretmenlerin %13,3’ünün 
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(f=12) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.)  

Öğretmenlerin problem çözme yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları görev yaptıkları okul türlerine göre incelendiğinde; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %83,6’sının (f=61), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin  %94,2’ sinin ise (f=49) yeterli, devlet okulunda çalışan 

öğretmenlerin %16,4’ünün (f=12), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %5,8’inin 

(f=3) ise kısmen yeterli, olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin 

çalıştıkları okul türleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (2) = 3,273   p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin çalıştıkları okul türleri ile problem çözme yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin problem çözme yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları, mezun oldukları bölüm türlerine göre incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%88,6’sının (f=101), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %81,8’inin (f=9) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %11,4’ünün (f=13), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %18,2’sinin (f=2) ise kısmen yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin problem çözme yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %76,9’unun (f=30), kıdemleri 11-20yıl arasında 

olan öğretmenlerin %91,4’ünün (f=32), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %94,1’inin (f=48) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %23,1’inin (f=9), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%8,6’sının (f=3), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %5,9’unun 

(f=3) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin 

kıdemleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu 

belirlenmiştir [ 2χ (4) = 6,729 p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin kıdemleri 

ile problem çözmeyi uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında 
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bir ilişki vardır. Öğretmenlerin kıdemleri arttıkça problem çözmeyi uygulamada 

kendilerini yeterli hissettikleri görülmektedir. 

Çizelge 27 ve Çizelge 28’de, öğretmenlerin çoğunun problem çözme 

yöntemini çok sık kullandıklarını ve problem çözmeyi uygulamada kendilerini 

yeterli hissettiklerini belirttikleri görülmektedir.  Ancak, yapılan gözlemlerde 

öğretmenlerin problem çözme yöntemini başlı başına bir yöntem olarak 

uyguladıkları bir derse rastlanmamıştır. Problem çözme yöntemi, derslerde 

uygulanan diğer yöntem, tekniklerin arasında bir alt boyut olarak gözlenmiştir. 

Bu da öğretmenlerin problem çözmeyi kendi başına bir yöntem olarak 

algılamadıklarını, problem çözme basamaklarını yanlış ya da eksik bildiklerini 

düşündürmektedir. Kalaycı (2001), tarafından yapılan araştırma bulguları da bu 

sonucu destekler niteliktedir. Kalaycı (2001) araştırmasında, öğretmenlerin 

problem çözme basamaklarını uygulama durumları ile ilgili olarak öğretmenlerin 

büyük çoğunluğunun problem çözme basamaklarını uyguladıklarını belirttiklerini 

ancak yapılan sınıf içi gözlemlerde durumun böyle olmadığını belirlemiştir.  

Diğer strateji, yöntem ve tekniklerde olduğu gibi problem çözme 

yönteminin de öğretmenler tarafından doğru anlaşılması ve uygulanması 

gerekmektedir. Hayat Bilgisi Öğretim Programının amaçladığı (MEB, 2009) ve 

Kalaycı’nın da (2001) belirttiği gibi, “bireylerin, toplumsal yaşama ve değişime 

uyum sağlamaları, başarılı ve bağımsız bireyler olarak yetişmeleri için bu 

beceriyle donanmaları gerekmektedir. Bu beceri öğrencilerin, problem çözmenin 

mantığını doğasını kavrama, bir problemle karşılaşıldığında uygun stratejiyi 

seçme, kullanma, sonuçları yorumlama gibi yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. 

Bu amaç gerçekleştiğinde birey çevresindeki olayların neden, niçin ve nasıl 

boyutlarını açıklayarak problem çözme modelini kullanacaktır.” 
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6. ANLATIM YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 29. Öğretmenlerin Anlatım Yöntemini Kullanma Sıklıklarına İlişkin 

Görüşleri 

Anlatım Kullanma 
Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 4 11,4 31 88,6 35 Cinsiyet 

Kadın - - 14 15,6 76 84,4 90 

 Toplam - - 18 14,4 107 85,6 125 

2χ = ,348 

Sd= 1 

P=,555 

Devlet - - 8 11,0 65 89,0 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 10 19,2 42 80,8 52 

 Toplam - - 18 14,4 107 85,6 125 

2χ = 1,686 

Sd= 1 

P=,194 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 17 14,9 97 85,1 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 1 9,1 10 90,9 11 

 Toplam - - 18 14,4 107 85,6 125 

- 

1-10 yıl - - 6 15,4 33 84,6 39 

11-20yıl  - - 6 17,1 29 82,9 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 6 11,8 45 88,2 51 

 Toplam - - 18 14,4 107 85,6 125 

2χ = ,532 

Sd= 2 

P=,767 

 

Öğretmenlerin anlatım yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek öğretmenlerin %88,6’sının 

(f=31), kadın öğretmenlerin %84,4’ünün (f=76) çok sık, erkek öğretmenlerin 

%11,4’ünün (f=4), kadın öğretmenlerin %15,6’sının (f=14) ise ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Hem erkek hem de kadın öğretmenlerin 

bu soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı 
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belirlenmiştir [ 2χ (1) =,348 p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri 

ile anlatım yöntemini kullanma sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin anlatım yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara görev yaptıkları okul türlerine göre bakıldığında; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %89,0’ının (f=65), özel okulda çalışan öğretmenlerin ise 

%80,8’inin (f=42) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %11,0’ının 

(f=8), özel okulda çalışan öğretmenlerin %19,2’sinin (f=10) ise ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Devlet okulunda ya da özel okulda 

çalışan öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlarda gözlenen bu farklılıkların 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (2) =1,686  p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin çalıştıkları okul türü ile anlatım yöntemini  kullanma sıklıkları 

arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin anlatım yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara mezun oldukları bölüm türüne göre bakıldığında; üniversitelerin sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %85,1’inin (f=97), sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %90,9’unun (f=10) çok 

sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%14,9’unun (f=17), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %9,1’inin (f=1) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin anlatım yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara bakıldığında; kıdemleri 1–10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%84,6’sının (f=33), kıdemleri 10–20 yıl arasında olan öğretmenlerin %82,9’unun 

(f=29), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise %88,2’sinin (f=45) 

çok sık, kıdemleri 1–10 yıl arasında olan öğretmenlerin %15,4’ünün (f=6), 

kıdemleri 10–20 yıl arasında olan öğretmenlerin %17,1’inin (f=6), kıdemleri 21 

yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise %11,8’inin (f=6) ara sıra kullandıklarını 

belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemleri ile bu soruya verdikleri 

yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) = ,532  
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p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin kıdemleri ile anlatım yöntemini 

kullanma sıklıkları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 30. Öğretmenlerin Anlatım Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik 
Düzeylerine İlişkin Algıları 

Anlatım Yeterlik Algısı  Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 1 2,9 34 97,1 35 Cinsiyet 

Kadın - - 2 2,2 88 97,8 90 

 Toplam - - 3 2,4 122 97,6 125 

Devlet - - 2 2,7 71 97,3 73 Okul Türü 

 Özel - - 1 1,9 51 98,1 52 

 Toplam - - 3 2,4 122 97,6 125 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 3 2,6 111 97,4 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 0 ,0 11 100,0 11 

 Toplam - - 3 2,4 122 97,6 125 

1-10 yıl - - 1 2,6 38 97,4 39 

11-20yıl  - - 1 2,9 34 97,1 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 1 2,0 50 98,0 51 

 Toplam - - 3 2,4 122 97,6 125 

 

Çizelge 29 incelendiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun anlatım 

yöntemini çok sık kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. “Anlatım yöntemi, 

yeni bir konuya giriş yaparken, dersin bitiminde özetleme yaparken, derse ya da 

konuya ilgi çekmek isterken, öğrenciler küçük grup ya da bireysel etkinliklere 

başlamadan önce ortak altyapı oluşturmak için onlara temel bilgileri sunarken 

çok önemlidir” (Kemp, Morrison ve Ross, 1996, 40; Akt: Gözütok, 2006, 211). 

Ancak yeni öğretim programlarının gerekleri düşünüldüğünde, özellikle Hayat 
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Bilgisi dersinde “aslında en az kullanılması gereken bir yöntem olması 

gerekmektedir” (Kalaycı, 1994, 98).  

Öğretmenlerin anlatım yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları cinsiyetlerine göre incelendiğinde; erkek öğretmenlerin %97,1’inin 

(f=34), kadın öğretmenlerin %97,8’inin (f=88) yeterli, erkek öğretmenlerin 

%2,9’unun (f=1), kadın öğretmenlerin %2,2’sinin (f=2) ise kısmen yeterli  

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin anlatım yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları, görev yaptıkları okul türlerine göre incelendiğinde; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %97,3’ünün (f=71), özel okulda çalışan öğretmenlerin  

%98,1’ inin (f=51) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %2,7’sinin 

(f=2), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %1,9’unun (f=1) ise kısmen yeterli, 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin anlatım yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları, mezun oldukları bölüm türlerine göre incelendiğinde; üniversitelerin sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %97,4’ünün (f=111), sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %100’ünün (f=11) 

yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%2,6’sının (f=3) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-

kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin anlatım yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %97,4,’ünün (f=38), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %97,1’inin (f=34), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

%98’inin (f=50) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%2,6’sının (f=1), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %2,9’unun 

(f=1), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise %2’sinin (f=1) ise 

kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 
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Çizelge 30 incelendiğinde, anlatım yöntemini uygulamada öğretmenlerin 

büyük çoğunluğunun kendilerini yeterli hissettikleri, kendini yetersiz hissettiğini 

belirten öğretmenin olmadığı söylenebilir. 

Öğretmenlerin anlatım yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

gözlem sonuçları Çizelge 31’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 31. Öğretmenlerin Anlatım Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Strateji/Yöntem/ 
Teknik 

N* K** Ort.(x) SS 

Anlatım 33 36 30 3,9 

 

*  N= Gözlem sayısı.  

** K = Alınabilecek en yüksek puan.   

  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Anlatım Histogram 

 

 

Çizelge 31’de verildiği gibi öğretmenlerin anlatım yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin gözlemlerden alabilecekleri en yüksek 
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puanın (K) 36 olduğu görülmektedir. Yapılan 33 gözlemden alınan puanların 

ortalamasının 30 olduğuna bakılarak sınıf öğretmenlerinin anlatım yöntemini 

uygulamada yeterli oldukları söylenebilir. Şekil 2 incelendiğinde öğretmenlerin 

anlatımı uygulamada aldıkları en puanların 21 ile 36 aralığında olduğu 

görülmektedir. Sola çarpık bu grafiğe bakarak öğretmenlerin ortalamanın 

üzerinde puan aldıkları ve anlatım yöntemini uygulamada yeterli oldukları 

söylenebilir. 

 

Öğretmenlerin anlatım yöntemini uygulamada yeterli oldukları ve 

olmadıkları maddeleri belirlemek için yeterlik düzeyleri madde madde analiz 

edilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 32’de sunulmuştur. 

 



83 
 

 

 

 

Çizelge 32 incelendiğinde öğretmenlerin, 3, 9, 10 ve 11. maddeleri 

uyguladıkları görülmektedir. Gözlemlerin büyük çoğunluğunda öğretmenlerin 

ses tonunu anlatım süresince etkin kullandıkları, öğrencilerle göz bağıntısı 

Çizelge 32. Öğretmenlerin Anlatım Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik Düzeyleri 

Hayır Kısmen  Evet 
Anlatım 

f % f % f % 

Madde 1 Etkin bir anlatım için sınıf kontrolünü 
sağladı. 

1 3,0 9 27,3 23 69,7 

Madde 2 Dersin başında hedefleri açıkça 
belirterek öğrencileri hedeften 

haberdar etti. 

3 9,1 13 39,4 17 51,5 

Madde 3 Ses tonunu anlatım süresince etkili 
kullandı. 

2 6,1 4 12,1 27 81,8 

Madde 4 Dersi farklı öğretim araçları ile 
zenginleştirdi. 

12 36,4 10 30,3 11 33,3 

Madde 5 Anlatımı beden dili ve el-kol hareketi 
ile destekledi. 

1 3,0 12 36,4 20 60,6 

Madde 6 Öğrencilere somut örnekler sundu. 6 18,2 7 21,2 20 60,6 

Madde 7  Öğrencilere değişik örnekler sundu. 2 6,1 10 30,3 21 63,6 

Madde 8 Materyali açık ve mantıki sıra ile 
sundu. 

3 9,1 10 30,3 20 60,6 

Madde 9 Öğrencilerle göz bağıntısı kurdu. - - 6 18,2 27 81,8 

Madde 10 Konu dışına çıkmadan zor noktalar 
için açıklama yaptı 

- - 6 18,2 27 81,8 

Madde 11 Konunun sınıftaki tüm öğrenciler 
tarafından anlaşıldığına emin olmak 

için öğrencilere sorular sordu ve/veya 
öğrencilerden konuyu kendi cümleleri 

ile özetlemelerini istedi 

- - 2 6,1 31 93,9 

Madde 12 Ders sonunda konuyu kısaca özetledi 
ve/veya öğrencilere kısa bir özet 

dağıttı. 

8 24,2 12 36,4 13 39,4 
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kurdukları, konu dışına çıkmadan zor noktalar için ayrıntılı açıklama yaptıkları 

ve konunun sonunda öğrencilere sorular sordukları ya da konuyu kısaca 

özetlemelerini istedikleri gözlenmiştir. 

 

Çizelge 32 incelendiğinde öğretmenlerin 1, 2, 5, 6, 7 ve 8. maddeleri tam 

olarak uygulamadıkları görülmektedir. Gözlemlerin yarısına yakınında 

öğretmenlerin dersin başında öğrencileri hedeften tam olarak haberdar 

etmedikleri, anlatımı kısmen beden dili ve el kol hareketleriyle destekledikleri, 

öğrencilere kısmen değişik örnekler sundukları ve sunacakları materyali tam 

olarak açık ve mantıki sırayla sunmadıkları gözlenmiştir. 

 

Çizelge 32 incelendiğinde öğretmenlerin 4. ve 12. maddeleri 

uygulamadıkları görülmektedir. Gözlemlerin yarısından fazlasında 

öğretmenlerin anlatımı uygularken dersi farklı öğretim araçları ile 

zenginleştirmedikleri gözlemlenmiştir. Yapılan görüşmelerde öğretmenler, 

bunun nedeni olarak okuldaki olanakların az olduğunu ve bu öğretim araçlarını 

hazırlamanın ya da uygulamanın çok zaman gerektirdiğini belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin anlatımı uyguladıktan sonra konuyu kısaca özetlemedikleri veya 

öğrencilere kısa bir özet dağıtmadıkları gözlenmiştir. 

 

Öz değerlendirme formundan elde edilen sonuçlara bakıldığında 

öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, özellikle kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin anlatım yöntemini uygulamada kendilerini çok yeterli olarak 

algıladıkları ve anlatım yöntemini çok sık kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir. Ancak anlatım yöntemi, yalnızca konuyu anlatıp, bilgileri 

öğrenciye sunmak demek değildir. Anlatım yöntemini kullanan bir öğretmenin 

öğrencileri hedeften haberdar etmesi, ses tonuyla, vurgularıyla, el-kol 

hareketleriyle sunumunu desteklemesi, dersi farklı öğretim araçları ile 

zenginleştirmesi ve ders sonunda öğrencilerin konuyu tam olarak anlayıp 

anlamadıklarını belirlemek amacıyla sorular sorması gerekmektedir. Yapılan 

gözlemlerde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bu noktaları tam olarak 

uygulamadıkları gözlenmiştir. Bu durum, öğretmenlerin anlatım yöntemini ne 

kadar etkin ve doğru kullandıklarını düşündürmektedir.  
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Yapılan gözlemlerde öğretmenlerin en çok kullandıkları yöntemlerden 

birinin anlatım yöntemi olduğu görülmüştür. Bunun nedeni olarak, anlatım 

yönteminin, ilke ve kavram öğretiminde tercih edilen bir yöntem olması, diğer 

yöntem/tekniklerle karşılaştırıldığında çok fazla bir ön hazırlık gerektirmemesi 

ve öğretmenlerin alıştıkları bir yöntem olması gösterilebilir. Veysel (1991), 

Kalaycı (1994), Bektaş (2001), Doğan (2004), Gözütok (2006), Yiğit (2008), 

Taşkaya ve Bal (2009) ve Gözütok (2010b) tarafından yapılan araştırma 

sonuçları da bu bulguyu destekler niteliktedir. Kalaycı (1994) tarafından yapılan 

araştırmada, öğretmenlerle yapılan görüşmeler sırasında öğretmenler bu 

durumun nedeni olarak; sınıflarının kalabalıklığını, yönetimle ilgili problemleri, 

ders süresinin kısıtlı oluşunu ve ders içeriğini yetiştirememe kaygılarını ileri 

sürmüşlerdir. Bektaş (2001), araştırmasında, anlatım yönteminde öğrencinin 

pasif durumda kaldığını, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri kısa süreli olduğunu 

ifade etmiştir. Öğrenciyi düşünmeye, analiz ve ilişki kurmaya yöneltme 

sağlanmadığı, pratikliğe dayanan Hayat Bilgisi öğretiminde soyut kavramların 

somutlaştırılmasını, hedeflerin davranışa dönüştürülebilmesini, dolayısıyla 

başarıyı etkilediğini belirtmiştir (Bektaş, 2001).  

1994 yılından bu yana geçen zaman ve değişen/yenilenen öğretim 

programları ve bu programların temel aldıkları öğrenme kuramlarının büyük bir 

değişikliğe uğradığı düşünülürse öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersinde 

kullandıkları öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin de değişmesi ve gelişmesi 

beklenen bir durumdur. Ancak, Yiğit (2008) tarafından yapılan araştırmada, 

yapılandırmacı öğrenme kuramına göre hazırlanan yeni öğretim programlarına 

rağmen sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersini, geleneksel olarak 

nitelendirilen anlatım ve soru-cevap yöntemlerine dayalı olarak işledikleri 

görülmüştür. Yiğit (2008) tarafından öğretmenlerle yapılan görüşmeler sırasında 

öğretmenler bunun nedeninin, dersin ve konunun amacına daha kolay 

ulaştırmasını ve öğrenmeyi kolaylaştırması olduğunu ifade etmişlerdir. 
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7. SORU-YANIT YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

 

Öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%100’ünün (f=35), %94,4’ünün (f=85) ise çok sık, kadın öğretmenlerin 

%5,6’sının (f=5) ara sıra, kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türü açısından bakıldığında; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %5,5’inin (f=4), özel okulda çalışan 

Çizelge 33. Öğretmenlerin Soru Yanıt Yöntemini Kullanma Sıklıklarına 
İlişkin Görüşleri 

Soru-Yanıt Kullanma Sıklığı Hiç Ara sıra Çok Sık Toplam 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 0 ,0 35 100,0 35 Cinsiyet 

Kadın - - 5 5,6 85 94,4 90 

 Toplam - - 5 4,0 120 96,0 125 

Devlet - - 4 5,5 69 94,5 73 Okul Türü 

 Özel - - 1 1,9 51 98,1 52 

 Toplam - - 5 4,0 120 96,0 125 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 5 4,4 109 95,6 114 Mezun Olunan 
Bölüm Türü 

Diğer - - 0 ,0 11 100,0 11 

 Toplam - - 5 4,0 120 96,0 125 

1–10 yıl - - 0 ,0 39 100,0 39 

10–20 yıl  - - 0 ,0 35 100,0 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 5 9,8 46 90,2 51 

 Toplam - - 5 4,0 120 96,0 125 
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öğretmenlerin %1,9’unun (f=1) ara sıra, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%94,5’inin (f=69) çok sık, özel okulda çalışan öğretmenlerin %98,1’inin (f=51) 

çok sık kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türüne göre bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%95,6’sının (f=109), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %100’ünün (f=11) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %4,4’ünün (f=5) ise ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara, kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %100’ünün (f=39), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %100’ünün (f=35), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %90,2’sinin (f=46) çok sık, %9,8’inin (f=5) ise ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 33 incelendiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun soru-yanıt 

yöntemini çok sık kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Sönmez (1991), 

Kalaycı (1994), Bektaş (2001), Doğan (2004), Yiğit (2008), Taşkaya ve Bal 

(2009) ve Gözütok (2010b) tarafından yapılan araştırmalara bakıldığında 

öğretmenlerin derslerinde özellikle Hayat Bilgisi dersinde en çok kullandıkları 

yöntemin soru-cevap yöntemi olduğu görülmektedir. Ancak önemli olan, soru-

yanıt yönteminin sık kullanılması değil, öğretmenler tarafından ne kadar doğru 

kullanıldığıdır. Bu nedenle öz değerlendirme sonuçları sınıf içi gözlemlerle ve 

öğretmenlerle yapılan görüşmelerle desteklenmiştir.  
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Çizelge 34. Öğretmenlerin Soru-Yanıt Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik 
Düzeylerine İlişkin Algıları 

Soru – Yanıt Yeterlik Düzeyi Yeterli 
Değil 

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 0 ,0 35 100,0 35 Cinsiyet 

Kadın - - 2 2,2 88 97,8 90 

 Toplam - - 2 1,6 123 98,4 125 

Devlet - - 1 1,4 72 98,6 73 Okul Türü 

 Özel - - 1 1,9 51 98,1 52 

 Toplam - - 2 1,6 123 98,4 125 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 2 1,8 112 98,2 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü 
Diğer - - 0 ,0 11 100,0 11 

 Toplam - - 2 1,6 123 98,4 125 

1–10 yıl - - 1 2,6 38 97,4 39 

11–20 yıl  - - 0 ,0 35 100,0 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 1 2,0 50 98,0 51 

 Toplam - - 2 1,6 123 98,4 125 

 

Öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları cinsiyetlerine göre incelendiğinde; erkek öğretmenlerin %100’ünün 

(f=35), kadın öğretmenlerin %97,8’inin (f=88) yeterli, kadın öğretmenlerin 

%2,2’sinin (f=2) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-

kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları görev yaptıkları okul türüne göre incelendiğinde; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %1,4’ünün (f=1), özel okulda çalışan öğretmenlerin 

%1,9’unun (f=1) kısmen yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%98,6’sının (f=72), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %98,1’ inin (f=51) ise 
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yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türlerine göre incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%98,2’sinin (f=112), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %100’ünün (f=11) ise yeterli, sınıf öğretmenliği bölümünden 

mezun olan öğretmenlerin %1,8’inin (f=2) kısmen yeterli olduklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1–10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %2,6’sının (f=1), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

ise %2’ sinin (f=1) kısmen yeterli, kıdemleri 1–10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %97,4,’ünün (f=38), kıdemleri 10–20 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %100’ünün (f=35), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %98’inin (f=50) ise yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 34’e göre, öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları incelendiğinde kendini yetersiz hissettiğini 

belirten öğretmenin olmadığı, sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun soru-

yanıtı uygulamada kendilerini yeterli hissettiklerini belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin gözlem sonuçları Çizelge 35’de sunulmuştur. 
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Çizelge 35. Öğretmenlerin Soru-Yanıt Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Strateji/Yöntem/ 
Teknik 

N* K** Ort. (x) SS 

Soru-Yanıt 64 51 44 4,5 

 

*  N= Gözlem sayısı.  

** K = Alınabilecek en yüksek puan.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Soru-Yanıt Histogram 

 

Çizelge 35 incelendiğinde öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin gözlemlerden alabilecekleri en yüksek 

puanın (K) 51 olduğu görülmektedir. Yapılan 64 gözlemden alınan puanların 

ortalamasının 44 olduğuna bakılarak sınıf öğretmenlerinin soru-yanıt yöntemini 

uygulamada yeterli oldukları söylenebilir. Şekil 3 incelendiğinde öğretmenlerin 

soru-yanıt yöntemini uygulamada aldıkları puanların 30 ile 50 arasında olduğu 

görülmektedir. Sola çarpık bu grafiğe bakarak öğretmenlerin ortalamanın 

üzerinde puan aldıkları ve soru-yanıt yöntemini uygulamada yeterli oldukları 

söylenebilir.  
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Öğretmenlerin soru-yanıtı yöntemini uygulamada yeterli oldukları ve 

olmadıkları maddeleri belirlemek için yeterlik düzeyleri madde madde analiz 

edilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 36’da sunulmuştur. 

 

Çizelge 36. Öğretmenlerin Soru – Yanıt Yöntemini Uygulamada Yeterlik Düzeyleri 
Hayır Kısmen  Evet 

Soru-Yanıt 
f % f % f % 

Madde 1 Dersin başlarında düşük düzeyli, 
daha sonra yüksek düzeyli sorular 

sordu 

6 9,4 28 43,8 30 46,9 

Madde 2 Dersin hedeflerine uygun sorular 
sordu. 

- - 6 9,4 58 90,6 

Madde 3 Açık ve anlaşılır sorular sordu. 1 1,6 9 14,1 54 84,4 

Madde 4 Öğrencilerin düzeylerine uygun 
(öğrencilerin bilgisi, deneyimi ve 

yetenekleri ile örtüşen) ve 
çoğunluğunun doğru 

yanıtlayabileceği sorular sordu. 

1 1,6 8 12,5 55 85,9 

Madde 5 Konunun kilit noktalarına değinen, 
kısa sorular sordu. 

1 1,6 14 21,9 49 76,6 

Madde 6 Bir defada bir soru sordu. - - 6 9,4 58 90,6 

Madde 7  Soruları yanıtlamaları için 
öğrencilere yeteri kadar süre verdi. 

33 51,6 24 37,5 7 10,9 

Madde 8 Soruları bütün sınıfa yöneltti. (Her 
seferinde farklı öğrencilere söz 

vermeye özen gösterdi.) 

2 3,1 24 37,5 38 59,4 

Madde 9 Gerekmedikçe soruları ve yanıtları 
tekrarlamaktan kaçındı 

2 3,1 14 21,9 48 75 

Madde 10 Soruları sorarken ve yanıtları alırken 
tehditkâr olmayan, rahatlatıcı bir 

görüntü sergiledi. 

2 3,1 8 12,5 54 84,4 

Madde 11 Soru-yanıt sırasında kendilerini 
ifade etmede zorluk çeken 
öğrencileri yüreklendirdi. 

5 7,8 15 23,4 44 68,8 

Madde 12 Yanıtlardan emin olmadıkları 
durumlarda öğrencileri yüreklendirdi.

5 7,8 15 23,4 44 68,8 

Madde 13 Beklediği yanıtların dışına çıkan 
yanıtlar veren öğrencilere ipuçları 

3 4,7 12 18,8 49 76,6 
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verdi ya da ek sorular sordu. 

Madde 14 Beklediği yanıtların dışında yanıt 
veren öğrencilerin ne söylemek 

istediklerini anlamaya çalıştı. 

6 9,4 25 39,1 33 51,6 

Madde 15 Öğrencilerin soruyu anlamadıklarını 
ya da yanlış anladıklarını 

gördüğünde soruyu başka bir 
şekilde sordu 

3 4,7 25 39,1 36 56,3 

Madde 16 Öğrencilerin verdiği yanıtlar yetersiz 
ya da eksik olduğunda öğrencilere 

destekleyici bilgiler verdi. 

1 1,6 14 21,9 49 76,6 

Madde 17 Öğrencilerin verdikleri doğru 
yanıtlara sözlü veya sözsüz 

pekiştireç verdi. 

25 39,1 19 29,7 20 31,3 

 

Çizelge 36 incelendiğinde öğretmenlerin 2, 3, 4, 6 ve 10. maddeleri 

uyguladıkları görülmektedir. Gözlemlerin büyük çoğunluğunda öğretmenlerin 

dersin hedeflerine ve öğrencilerin düzeylerine uygun, açık ve anlaşılır sorular 

sordukları, bir defada bir soru sordukları, gerekmedikçe soruları tekrarlamaktan 

kaçındıkları, soruları sorarken ve yanıtları alırken rahatlatıcı bir görüntü 

sergiledikleri gözlenmiştir. 

 

Çizelge 36 incelendiğinde öğretmenlerin 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 

maddeleri tam olarak uygulamadıkları görülmektedir. Gözlemlerin yarısından 

fazlasında öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini uygularken, kısa ve konunun tam 

olarak kilit noktalarına değinen sorular sormadıkları, soruları tüm sınıfa 

yöneltmedikleri, soruları ve yanıtları tekrarlamaktan kaçınmadıkları, soru-yanıt 

sırasında kendilerini ifade etmekte zorlanan ya da sorulara verdikleri yanıtlardan 

emin olmayan öğrencileri tam olarak yönlendirmedikleri, beklediği yanıtların 

dışına çıkan öğrencilerin ne söylemeye çalıştığını tam olarak anlamaya 

çalışmadıkları ve bu öğrencilere yeterli ipucu vermedikleri, öğrencilerin soruyu 

anlamadığını gördüklerinde soruyu başka türlü sormaya özen göstermedikleri 

gözlenmiştir. 

Çizelge 36 incelendiğinde öğretmenlerin, 1, 7 ve 17. maddeleri 

uygulamadıkları görülmektedir. Gözlemlerin yarısından fazlasında 

öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini uygularken,  dersin başında düşük düzeyli, 
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daha sonra yüksek düzeyli sorular sormadığı, öğrencilere soruyu yanıtlamaları 

için hiç süre tanımadıkları ve öğrencilerin sözlü ya da sözsüz yanıtlarına 

pekiştireç vermedikleri gözlenmiştir. Oysa “öğretmenin soru-yanıt yöntemini 

etkili kullanmasının anahtar noktaları öğrenci yanıtlarını etkili olarak dinlemesi, 

yanıtlara ilgi göstermesi ve öğrenci görüşlerini paylaşmaya istekli olmasıdır. 

Sözel güdüleyicilerin yanı sıra baş sallama, gülme, onaylama gibi jest ve 

mimiklerle öğrenciyle etkileşime geçmek önem taşımaktadır” (Gözütok, 2006, 

223). Gözütok  (2010b) tarafından yapılan araştırma sonucunda, öğretmenlerin 

öğrencilerin sorularına verdikleri yanlış yanıtlara düzeltme vermekte zayıf 

kaldıkları ve öğrencilerin sınıfta yanlışı öğrendikleri belirtilmiştir. 

Gözlem sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin eksik uyguladıkları ya da 

uygulamadıkları maddelerin soru-yanıt yönteminin en önemli ve amacına 

ulaşmasını sağlayan maddeler olduğu görülmektedir. Soru-yanıt yöntemi, 

öğretmenler tarafından yalnızca öğrenciye sorular sorup cevap aldıkları bir 

yöntem olarak algılanmaktadır. Oysa soru sorma yönteminin uygulanması, 

algılandığı gibi birebir cevap verilmesini değil farklı yorumlarda bulunma, 

tartışma, sonuç çıkarma ve çıkarımda bulunma gibi üst düzey düşünme 

becerilerini kapsar. Kan (2008) tarafından yapılan araştırmada belirtildiği gibi; 

soru-cevap yöntemi, bir şeyin tekrarlanması şeklinde değil de öğrencilerin 

yorum yapmalarını konuları sentezleyebilmelerini sağlayan, anlamlı sonuçlara 

ulaşabilecekleri yorumlama tarzında sorular sorularak uygulanmalıdır.  

 

Yapılan gözlemlerde dikkati çeken bir başka nokta ise öğretmenlerin 

uyguladıkları yöntem ve tekniklerin isimleri ve uygulanışları konusunda yanlış 

bilgiye sahip olmalıdır. Örneğin yapılan sınıf içi gözlemlerde öğretmenlerin soru-

cevap yöntemi ile beyin fırtınası tekniğini karıştırdıkları ve bunun farkında 

olmadıkları belirlenmiştir. Taşkaya ve Bal (2009) tarafından yapılan 

araştırmada, öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde en sık kullandıkları soru-

cevap yöntemini tercih etme nedeninin “dersin ve konunun amaçlarına daha 

kolay ulaşması” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Soru-yanıt yönteminin 

uygulanmasının öğretmenler tarafından eksik ya da yanlış anlaşıldığı göz 

önünde bulundurulursa, öğretmenlerin soru-yanıt yöntemini tercih etmelerinin 

dersin ve konunun amaçlarına ulaşmada ne kadar yardımcı olduğu sorusu akla 

gelmektedir. 
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8. BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 

 

Çizelge 37’de öğretmenlerin beyin fırtınası tekniğini kullanma sıklıklarına 

ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 37. Öğretmenlerin Beyin Fırtınası Tekniğini Kullanma Sıklıklarına İlişkin 
Görüşleri 

Beyin Fırtınası 
Kullanma Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 12 34,3 23 65,7 35 Cinsiyet 

Kadın - - 15 16,7 75 83,3 90 

 Toplam - - 27 21,6 98 78,4 125 

2χ = 4,620 

Sd= 1 

P=,032 

Devlet - - 21 28,8 52 71,2 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 6 11,5 46 88,5 52 

 Toplam - - 27 21,6 98 78,4 125 

2χ = 5,323 

Sd= 1 

P=,021 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 27 23,7 87 76,3 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 0 ,0 11 100,

0 
11 

 Toplam - - 27 21,6 98 78,4 125 

- 

1-10 yıl - - 9 23,1 30 76,9 39 

11-20yıl  - - 4 11,4 31 88,6 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 14 27,5 37 72,5 51 

 Toplam - - 27 21,6 98 78,4 125 

2χ = 3,220 

Sd= 2 

P=,200 

 

Öğretmenlerin beyin fırtınası tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara, cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%34,3’ünün (f=12), kadın öğretmenlerin %83,3’ünün (f=75) çok sık, erkek 
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öğretmenlerin %65,7’sinin (f=23) ara sıra, kadın öğretmenlerin %16,7’sinin 

(f=15) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu 

belirlenmiştir [ 2χ (1) = 4,620   p<,05.] Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile beyin fırtınası tekniğini kullanma sıklıkları arasında bir ilişki vardır. 

Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre beyin fırtınası tekniğini daha sık 

kullandıkları görülmektedir.  

Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türlerine göre beyin fırtınası tekniğini 

kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri cevaplara bakıldığında; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %28,8’inin (f=21), özel okulda çalışan öğretmenlerin 

%11,5’inin (f=6) ara sıra, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %71,2’sinin 

(f=52), özel okulda çalışan öğretmenlerin %88,5’inin (f=46) ise çok sık 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul 

türleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu 

belirlenmiştir [ 2χ (2) = 5,323  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev 

yaptıkları okul türleri ile beyin fırtınası tekniğini kullanma sıklıkları arasında bir 

ilişki vardır. Özel okulda çalışan öğretmenlerin devlet okulunda çalışan 

öğretmenlere göre beyin fırtınası tekniğini daha sık kullandıkları görülmektedir. 

Öğretmenlerin beyin fırtınası tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türüne göre bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%76,3’ünün (f=87), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %100’ünün (f=11) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %23,7’sinin (f=27) ise ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin beyin fırtınası tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %23,1’inin (f=9), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %11,4’ünün (f=4), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

ise %27,5’inin (f=14) ara sıra, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%76,9’unun (f=30), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %88,6’sının 
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(f=31), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %72,5’inin (f=37) çok sık 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya 

verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) 

= 3,220  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin kıdemleri ile beyin fırtınasını 

kullanma sıklıkları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 37’de öğretmenlerin büyük çoğunluğunun beyin fırtınası tekniğini 

çok sık kullandıklarını belirttikleri görülmektedir.  

Çizelge 38’de öğretmenlerin beyin fırtınası tekniğini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Çizelge 38. Öğretmenlerin Beyin Fırtınası Tekniğini Uygulamadaki 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Algıları 

Beyin Fırtınası Yeterlik 
Algısı 

Yeterli 
Değil 

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 6 17,1 29 82,9 35 Cinsiyet 

Kadın - - 10 11,1 80 88,9 90 

 Toplam - - 16 12,8 109 87,2 125 

- 

Devlet - - 12 16,4 61 83,6 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 4 7,7 48 92,3 52 

 Toplam - - 16 12,8 109 87,2 125 

2χ =2,081

Sd= 1 

P=,149 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 16 14,0 98 86,0 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 0 ,0 11 100,0 11 

 Toplam - - 16 12,8 109 87,2 125 

- 

1-10 yıl - - 6 15,4 33 84,6 39 

11-20yıl  - - 2 5,7 33 94,3 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 8 15,7 43 84,3 51 

 Toplam - - 16 12,8 109 87,2 125 

- 
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Öğretmenlerin beyin fırtınası tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek öğretmenlerin 

%82,9’unun (f=29) yeterli olduklarını, kadın öğretmenlerin %88,9’unun (f=80) 

yeterli, erkek öğretmenlerin %17,1’inin (f=6), kadın öğretmenlerin %11,1’inin 

(f=10) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin beyin fırtınası tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları görev yaptıkları okul türüne göre incelendiğinde; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %83,6’sının (f=61), özel okulda çalışan öğretmenlerin 

%92,3’ünün (f=48) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %16,4’ünün 

(f=12), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %7,7’sinin (f=4) ise kısmen yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin çalıştıkları okul türleri ile 

soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir 

[ 2χ (2) = 2,081 p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin çalıştıkları okul türleri 

ile beyin fırtınası tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları 

arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin beyin fırtınası tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türlü açısından incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%86’sının (f=98), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin 

%100’ünün (f=11) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olan öğretmenlerin %14’ünün (f=16) kısmen yeterli olduklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin beyin fırtınası tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %84,6’sının (f=33), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %94,3’ünün (f=33), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %84,3’ünün (f=43) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %15,4’ünün (f=6), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%5,7’sinin (f=2), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %15,7’sinin 
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(f=8) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 38’de, öğretmenlerin beyin fırtınası tekniğini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğunun 

beyin fırtınasını uygulamada kendilerini yeterli hissettiklerini belirttikleri, kendini 

yetersiz hissettiğini belirten öğretmenin olmadığı görülmektedir. 

Yapılan gözlemlerde beyin fırtınası tekniğinin uygulandığı bir derse 

rastlanmamıştır. Ancak, öğretmenler yapılan gözlemlerin büyük çoğunluğunda 

ders gözlendikten sonra “Bu ders hangi yöntemi/tekniği kullandınız?” sorusuna 

“beyin fırtınası” cevabını verdikleri, ancak gözlemci tarafından izlenen derste 

öğretmenlerin kullandıkları yöntemin soru-cevap olduğu, beyin fırtınası 

tekniğinin öğretmenlerin büyük bir kısmı tarafından yanlış ya da eksik 

algılandığı ve uygulandığı görülmüştür. Örneğin, öğretmenler öğrencilere bir 

kavram söyleyip ya da tahtaya yazıp, “Bunu duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? 

/ Bu size ne çağrıştırıyor?” sorusunu sorup, öğrencilerden aldıkları cevapları 

tahtaya yazdıklarında beyin fırtınası tekniğini kullandıklarını düşünmektedir. 

“Ancak beyin fırtınası tekniği;  yaratıcı problem çözme gücünü geliştirmeyi 

amaçlayan bir grup çalışma tekniğidir” (Romiszowski, 1986, 222; Akt, Bilen, 

1999, 157). “Yaratıcılığın geliştirilmesinde önemli bir yeri olan beyin fırtınası, 

bireylerin yaratıcı düşüncelerini devreye sokarak, bir soruna çözüm getirmek 

amacıyla çok sayıda fikri, bir grup insandan kısa sürede elde etme tekniği 

olarak tanımlanabilir” (Gözütok, 2006, 247).  

Gözütok (2006) son yıllarda öğretim programlarında ve ders kitaplarında 

sıkça kullanılan beyin fırtınası kavramının yanlış kullanıldığını, beyin fırtınasının 

bir masanın etrafında oturarak bir konuyla ilgili akıllarına geleni söyleyen bir 

grup insanın yaptığı bir uygulama ya da tahtaya bir sözcük yazıp “bu sözcük 

size ne hatırlatıyorsa aklınıza geleni söyleyin, ben de yazayım” uygulaması 

olmadığını belirtmektedir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, beyin fırtınası 

tekniğinde amaç bir soruna çözüm aramaktır. Gözlemlerde izlenen derslerde ise 

öğretmenlerin beyin fırtınasını tamamen yanlış anladıkları ve uyguladıkları 

görülmektedir. 
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9. KÜÇÜK GRUP TARTIŞMASI TEKNİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 39’da öğretmenlerin küçük grup tartışması tekniğini kullanma 

sıklıklarına ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 39. Öğretmenlerin Küçük Grup Tartışması Tekniğini Kullanma 

Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 

Küçük Grup Tartışması 
Kullanma Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 0 ,0 22 62,9 13 37,1 35 Cinsiyet 

Kadın 1 1,1 44 48,9 45 50,0 90 

 Toplam 1 0,8 66 52,8 58 46,4 125 

Devlet 0 ,0 44 60,3 29 39,7 73 Okul Türü 

 Özel 1 1,9 22 42,3 29 55,8 52 

 Toplam 1 0,8 66 52,8 58 46,4 125 

Sınıf 
Öğretmenliği 

1 0,9 59 51,8 54 47,4 114 Mezun Olunan 
Bölüm Türü 

Diğer 0 ,0 7 63,6 4 36,4 11 

 Toplam 1 0,8 66 52,8 58 46,4 125 

1-10 yıl 1 2,6 21 53,8 17 43,6 39 

11-20yıl  0 ,0 19 54,3 16 45,7 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 0 ,0 26 51,0 25 49,0 51 

 Toplam 1 0,8 66 52,8 58 46,4 125 

 

Öğretmenlerin küçük grup tartışması tekniğini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara cinsiyetleri açısından bakıldığında; erkek 

öğretmenlerin %37,1’inin (f=13), kadın öğretmenlerin %50’sinin (f=45) çok sık, 

erkek öğretmenlerin %62,9’unun (f=22), kadın öğretmenlerin %48,9’unun (f=44) 

ara sıra kullandıklarını, kadın öğretmenlerin %1,1’inin (f=1) hiç kullanmadığını 
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belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel 

olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin küçük grup tartışması tekniğini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türleri açısından bakıldığında; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %39,7’sinin (f=29), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %55,8’inin (f=29) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%60,3’ünün (f=44), özel okulda çalışan öğretmenlerin %42,3’ünün (f=22) ara 

sıra, kullandıklarını, özel okulda çalışan öğretmenlerin %1,9’unun (f=1) hiç 

kullanmadığını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin küçük grup tartışması tekniğini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türü açısından bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%47,4’ünün (f=54), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %36,4’ünün (f=4) ise çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %51,8’inin (f=59), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %63,6’sının (f=7) ara sıra 

kullandıklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %0,9’unun (f=1) ise hiç kullanmadığını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin küçük grup tartışması tekniğini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara kıdemleri açısından bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %43,6’sının (f=17), kıdemleri 11-20yıl arasında 

olan öğretmenlerin %45,7’sinin (f=16), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %49’unun (f=25) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %53,8’inin (f=21), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%54,3’ünün (f=19), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise %51’inin 

(f=26) ara sıra kullandıklarını, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%2,6’sının (f=1) ise hiç kullanmadığını belirttikleri görülmektedir.(Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.)  

Çizelge 39 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunun/yarısından fazlasının 

küçük grup tartışması tekniğini ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. 
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Çizelge 40’da öğretmenlerin küçük grup tartışması tekniğini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Çizelge 40. Öğretmenlerin Küçük Grup Tartışması Tekniğini Uygulamadaki Yeterlik 
Düzeylerine İlişkin Algıları 

Küçük Grup Tartışması 
Yeterlik Algısı 

Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 7 20,0 28 80,0 35 Cinsiyet 

Kadın - - 19 21,1 71 78,9 90 

 Toplam - - 26 20,8 99 79,2 125 

2χ = ,019 

Sd= 1 

P=,891 

Devlet - - 18 24,7 55 75,3 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 8 15,4 44 84,6 52 

 Toplam - - 26 20,8 99 79,2 125 

2χ = 1,585 

Sd= 1 

P=,208 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 23 20,2 91 79,8 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 3 27,3 8 72,7 11 

 Toplam - - 26 20,8 99 79,2 125 

- 

1-10 yıl - - 7 17,9 32 82,1 39 

11-20yıl  - - 9 25,7 26 74,3 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 10 19,6 41 80,4 51 

 Toplam - - 26 20,8 99 79,2 125 

2χ = ,750 

Sd= 2 

P= ,687 

 

Öğretmenlerin küçük grup tartışması tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin %20’sinin (f=7), kadın öğretmenlerin %21,1’inin (f=19) kısmen 

yeterli, erkek öğretmenlerin %80’inin (f=28), kadın öğretmenlerin %78,9’unun 

(f=71) ise yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetleri 

ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı 
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belirlenmiştir [ 2χ (1) = ,019   p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile küçük grup tartışmasını uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin küçük grup tartışması tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları görev yaptıkları okul türüne göre incelendiğinde; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %24,7’sinin (f=18), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin  %15,4’ünün (f=8) kısmen yeterli olduklarını, devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %75,3’ünün (f=55), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin%84,6’sının (f=44) yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin çalıştıkları okul türleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında 

görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (2) = 1,585  p>,05]. Başka bir 

anlatımla öğretmenlerin çalıştıkları okul türleri ile küçük grup tartışması tekniğini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin küçük grup tartışması tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türlerine göre incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%20,2’sinin (f=23), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %27,3’ünün (f=3) kısmen yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %79,8’inin (f=91), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %72,7’sinin (f=8) ise yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır. 

Öğretmenlerin küçük grup tartışması tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %17,9’unun (f=7), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %25,7’sinin (f=9), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

ise %19,6’sının (f=10) kısmen yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %82,1’inin (f=32), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%74,3’ünün (f=26), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise 

%80,4’ünün (f=41) yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin 

kıdemleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı 
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belirlenmiştir [ 2χ (4) =,750  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin kıdemleri 

ile küçük grup tartışması tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 39 ve Çizelge 40 incelendiğinde; öğretmenlerin çoğunluğunun 

küçük grup tartışması tekniğini uygulamada kendilerini yeterli hissettiklerini 

belirttikleri, kendini yetersiz hissettiğini belirten öğretmenin olmadığı, 

öğretmenlerin büyük çoğunluğunun küçük grup tartışması tekniğini ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Yapılan gözlemlerde öğretmenlerin 

küçük grup tartışması tekniğini uyguladıkları bir ders izlenmemiştir.  

“Tartışma teknikleri, öğrencilerde eleştirel düşünme becerisini geliştirmesi 

açısından önemlidir. Ayrıca tartışma tekniklerinin iyi uygulanması durumunda, 

orta ve daha alt düzeyde öğrenme yeteneğine sahip öğrenciler de öğrenme 

sürecine katılabilirler” (Gall ve Gall,1976; Akt: Gözütok, 2006, 231).  

“Küçük grup tartışmalarında ya bütün gruplar aynı konuyu ayrı ayrı 

tartışırlar ya da her bir grup problemin alt boyutlarından birini tartışarak çözüm 

yollarını önerirler” (Hall and PaoLucci, 1961, 197; Akt: Bilen, 1999, 109). “Küçük 

grup tartışmaları, üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra 

iletişim becerilerinin, liderlik yeteneğinin ve tartışma yeteneğinin de gelişmesini 

sağlar. Küçük grup tartışmaları, sınıf içi etkileşimi arttırması bakımından da 

büyük öneme sahiptir. Ancak küçük grup tartışması uygulamaları iyi 

düzenlenmediği ve dikkatlice uygulanmadığı zaman öğrencilerden bazılarının 

kolaylıkla dersten uzaklaşmalarına neden olur” (Gözütok, 2006, 235).  
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10. BÜYÜK GRUP TARTIŞMASI TEKNİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 41’de öğretmenlerin büyük grup tartışmasını kullanma 

sıklıklarına ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 41. Öğretmenlerin Büyük Grup Tartışması Tekniğini 

Kullanma Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 

Büyük Grup Tartışması 
Kullanma Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 0 ,0 23 65,7 12 34,3 35 Cinsiyet 

Kadın 1 1,1 46 51,1 43 47,8 90 

 Toplam 1 0,8 69 55,2 55 44,0 125 

Devlet 0 ,0 49 67,1 24 32,9 73 Okul Türü 

 Özel 1 1,9 20 38,5 31 59,6 52 

 Toplam 1 0,8 69 55,2 55 44,0 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

1 0,9 61 53,5 52 45,6 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü 
Diğer 0 ,0 8 72,7 3 27,3 11 

 Toplam 1 0,8 69 55,2 55 44,0 125 

1-10 yıl 1 2,6 21 53,8 17 43,6 39 

11-20yıl  0 ,0 20 57,1 15 42,9 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 0 ,0 28 54,9 23 45,1 51 

 Toplam 1 0,8 69 55,2 55 44,0 125 
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Öğretmenlerin büyük grup tartışması tekniğini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, cinsiyetlerine açısından bakıldığında; erkek 

öğretmenlerin %34,3’ünün (f=12), kadın öğretmenlerin %47,8’inin (f=43) çok 

sık, erkek öğretmenlerin %65,7’sinin (f=23), kadın öğretmenlerin, %51,1’inin 

(f=46) ara sıra kullandıklarını, kadın öğretmenlerin %1,1’inin (f=1) hiç 

kullanmadığını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin büyük grup tartışması tekniğini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, görev yaptıkları okul türleri açısından bakıldığında; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %32,9’unun (f=24), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %59,6’sının (f=31) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%67,1’inin (f=49), özel okulda çalışan öğretmenlerin %38,5’inin (f=20) ara sıra 

kullandıklarını, özel okulda çalışan öğretmenlerin %1,9’unun (f=1) hiç 

kullanmadığını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin büyük grup tartışması tekniğini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, mezun oldukları bölüm türleri açısından 

bakıldığında; üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %45,6’sının (f=52), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olmayan öğretmenlerin %27,3’ünün (f=3) çok sık, üniversitelerin sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %53,5’inin (f=61), sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %72,7’sinin (f=8) ara 

sıra kullandıklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %0,9’unun (f=1) hiç kullanmadığını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin büyük grup tartışması tekniğini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara kıdemleri açısından bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %43,6’sının (f=17), kıdemleri 11-20yıl arasında 

olan öğretmenlerin %42,9’unun (f=15), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %45,1’inin (f=23) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %53,8’inin (f=21) ara sıra, kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %57,1’inin (f=20) ara sıra, kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 
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öğretmenlerin ise %54,9’unun (f=28) ara sıra kullandıklarını, kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %2,6’sının (f=1) hiç kullanmadığını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır. 

Çizelge 42’de öğretmenlerin büyük grup tartışması tekniğini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Çizelge 42. Öğretmenlerin Büyük Grup Tartışması Tekniğini Uygulamadaki 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Algıları 

Büyük Grup Tartışması 
Yeterlik Düzeyi 

Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 8 22,9 27 77,1 35 Cinsiyet 

Kadın - - 18 20,0 72 80,0 90 

 Toplam - - 26 20,8 99 79,2 125 

2χ = ,125 

Sd= 1 

P= ,724 

Devlet - - 20 27,4 53 72,6 73 Okul Türü 

 Özel - - 6 11,5 46 88,5 52 

 Toplam - - 26 20,8 99 79,2 125 

2χ = 4,636

Sd= 1 

P= ,031 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 22 19,3 92 80,7 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 4 36,4 7 63,6 11 

 Toplam - - 26 20,8 99 79,2 125 

- 

1-10 yıl - - 7 17,9 32 82,1 39 

11-20yıl  - - 9 25,7 26 74,3 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 10 19,6 41 80,4 51 

 Toplam - - 26 20,8 99 79,2 125 

2χ = ,750 

Sd= 2 

P= ,687 

 

Öğretmenlerin büyük grup tartışması tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek 
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öğretmenlerin %77,1’inin (f=27), kadın öğretmenlerin 80’inin (f=72) yeterli,  

erkek öğretmenlerin %22,9’unun (f=8), kadın öğretmenlerin %20’sinin (f=18) 

kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile 

soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir          

[ 2χ (1) =,125  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri ile büyük 

grup tartışması tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları 

arasında bir ilişki bulunmamaktadır 

Öğretmenlerin büyük grup tartışması tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları görev yaptıkları okul türlerine göre incelendiğinde; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %72,6’sının (f=53), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %88,5’inin (f=46) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%27,4’ünün (f=20) özel okulda çalışan öğretmenlerin %11,5’inin (f=6) kısmen 

yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul 

türleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu 

belirlenmiştir [ 2χ (2) = 4,636  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev 

yaptıkları okul türleri ile büyük grup tartışması tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Özel okulda çalışan 

öğretmenlerin devlet okulunda çalışan öğretmenlere göre büyük grup 

tartışmasını uygulamada kendilerini daha yeterli hissettikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin büyük grup tartışması tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türlerine göre incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%80,7’sinin (f=92),  sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %63,6’sının (f=7) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %19,3’ünün (f=22), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %36,4’ünün (f=4) ise kısmen yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır. 

Öğretmenlerin büyük grup tartışması tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %82,1’inin (f=32), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %74,3’ünün (f=26), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 
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öğretmenlerin %80,4’ünün (f=41) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %17,9’unun (f=7), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%25,7’sinin (f=9), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise 

%19,6’sının (f=10) kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) = ,750  p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin kıdemleri ile büyük grup tartışması tekniğini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 41 ve Çizelge 42’de, öğretmenlerin büyük grup tartışması 

tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları incelendiğinde; 

öğretmenlerin çoğunluğunun büyük grup tartışması tekniğini uygulamada 

kendilerini yeterli hissettiklerini belirttikleri ve büyük grup tartışmasını ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Bektaş (2001), Doğan (2004) ve 

Taşkaya ve Bal (2009) tarafından yapılan araştırma sonuçları da bu bulguyu 

destekler niteliktedir. Ancak yapılan gözlemlerde büyük grup tartışması 

tekniğinin uygulandığı bir derse rastlanmamış, tartışma tekniğinin de 

öğretmenler tarafından yanlış anlaşıldığı ve uygulandığı görülmüştür. 

Gözlemlerde öğretmenlerin tamamına yakını, problem durumu içermeyen 

herhangi bir soru üzerinde, öğrencilerle yaptıkları karşılıklı konuşmanın büyük 

grup tartışması tekniği olduğunu düşünmektedir. 

Öğretmenin çok bilgili olmasını ve üst düzey sınıf yönetimi becerisine 

sahip olmasını gerektiren büyük grup tartışması tekniği, bütün sınıfın katılımını 

gerektiren bir tartışma türüdür (Gözütok, 2006). “Bütün sınıfla yapılan 

tartışmaları düzenlerken öğretmenin tartışmayı açık bir şekilde odaklaması ve 

öğrencileri dinlemeleri için teşvik edebilmesi gerekir” (Arends, 1991; Akt: 

Gözütok, 2006, 235). Büyük grup tartışmasında öğrenciler, bir yandan işlenen 

konuyu öğrenirken, öbür yandan düşünmeyi, konuşmayı, soru sormayı, 

cevaplamayı, eleştirmeyi,  eleştirilere katlanmayı, hoşgörüyü, övgüyü, eksiklerini 

tamamlayıp bilgi ve ilgilerini geliştirmeyi öğrenirler (Bilen, 1999). Görüldüğü gibi 

tartışma tekniklerinde amaç bir soruna çözüm aramak ve eleştirel düşünme 

becerisini geliştirmektir. 
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11. GÖRÜŞ GELİŞTİRME TEKNİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 43’da öğretmenlerin görüş geliştirme tekniğini kullanma 

sıklıklarına ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 43. Öğretmenlerin Görüş Geliştirme Tekniğini Kullanma 
Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 

Görüş Geliştirme 
Kullanma Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam  

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 3 8,6 14 40,0 18 51,4 35 Cinsiyet 

Kadın 1 1,1 40 44,4 49 54,4 90 

 Toplam 4 3,2 54 43,2 67 53,6 125 

Devlet 4 5,5 35 47,9 34 46,6 73 Okul 
Türü 

 
Özel 0 ,0 19 36,5 33 63,5 52 

 Toplam 4 3,2 54 43,2 67 53,6 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

3 2,6 50 43,9 61 53,5 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer 1 9,1 4 36,4 6 54,5 11 

 Toplam 4 3,2 54 43,2 67 53,6 125 

1-10 yıl 1 2,6 16 41,0 22 56,4 39 

11-20yıl  3 8,6 14 40,0 18 51,4 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 0 ,0 24 47,1 27 52,9 51 

 Toplam 4 3,2 54 43,2 67 53,6 125 
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Öğretmenlerin görüş geliştirme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara cinsiyetlerine açısından bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%51,4’ünün (f=18), kadın öğretmenlerin %54,4’ünün (f=49)  çok sık, erkek 

öğretmenlerin %40’ının (f=14), kadın öğretmenlerin %44,4’ünün (f=40) ara sıra 

kullandıklarını, erkek öğretmenlerin %8,6’sının (f=3), kadın öğretmenlerin 

%1,1’inin (f=1) hiç kullanmadığını, belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin görüş geliştirme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türleri açısından bakıldığında; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %46,6’sının (f=34), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %63,5’inin (f=33) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%47,9’unun (f=35), özel okulda çalışan öğretmenlerin %36,5’inin (f=19) ara sıra 

kullandıklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %5,5’inin (f=4) ise hiç 

kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin görüş geliştirme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türlerine göre bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%53,5’inin (f=61),  sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %54,5’inin (f=6) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %43,9’unun (f=50), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %36,4’ünün (f=4) ara sıra 

kullandıklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %2,6’sının (f=3), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %9,1’inin (f=1) ise hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin görüş geliştirme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara kıdemleri açısından bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %56,4’ünün (f=22), kıdemleri 11-20yıl arasında 

olan öğretmenlerin %51,4’ünün (f=18), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %52,9’unun (f=27) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %41’inin (f=16), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 
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%40’ının (f=14), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise %47,1’inin 

(f=24) ara sıra kullandıklarını, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%2,6’sının (f=1), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %8,6’sının 

(f=3) hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 44’te öğretmenlerin görüş geliştirme tekniğini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur.  

Çizelge 44. Öğretmenlerin Görüş Geliştirme Tekniğini Uygulamadaki 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Algıları 

Görüş Geliştirme Yeterlik 
Düzeyi 

Yeterli 
Değil 

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 2 5,7 10 28,6 23 65,7 35 Cinsiyet 

Kadın 1 1,1 13 14,4 76 84,4 90 

 Toplam 3 2,4 23 18,4 99 79,2 125 

Devlet 3 4,1 13 17,8 57 78,1 73 Okul Türü 

 Özel 0 ,0 10 19,2 42 80,8 52 

 Toplam 3 2,4 23 18,4 99 79,2 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

2 1,8 20 17,5 92 80,7 114 Mezun Olunan 
Bölüm Türü 

Diğer 1 9,1 3 27,3 7 63,6 11 

 Toplam 3 2,4 23 18,4 99 79,2 125 

1-10 yıl 1 2,6 9 23,1 29 74,4 39 

11-20yıl  2 5,7 7 20,0 26 74,3 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 0 ,0 7 13,7 44 86,3 51 

 Toplam 3 2,4 23 18,4 99 79,2 125 
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Öğretmenlerin görüş geliştirme tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları, cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin %65,7’sinin (f=23), kadın öğretmenlerin %84,4’ünün (f=76) yeterli 

olduklarını, erkek öğretmenlerin %28,6’sının (f=10), kadın öğretmenlerin 

%14,4’ünün (f=13) kısmen yeterli olduklarını, erkek öğretmenlerin %5,7’sinin 

(f=2), kadın öğretmenlerin %1,1’inin (f=1) yeterli olmadıklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin görüş geliştirme tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları görev yaptıkları okul türleri açısından incelendiğinde; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %78,1’inin (f=57), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %80,8’inin (f=42) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%17,8’inin (f=13), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %19,2’sinin (f=10) kısmen 

yeterli olduklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %4,1’inin (f=3) yeterli 

olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin görüş geliştirme tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türleri açısından 

incelendiğinde; üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %80,7’sinin (f=92), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olmayan öğretmenlerin %63,6’sının (f=7) ise yeterli, üniversitelerin sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %17,5’inin (f=20), sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %27,3’ünün (f=3) 

kısmen yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %1,8’inin (f=2), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %9,1’inin (f=1) yeterli olmadıklarını olduklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin görüş geliştirme tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları kıdemleri açısından incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %74,4’ünün (f=29), kıdemleri 11-20yıl arasında 

olan öğretmenlerin %74,3’ünün (f=26), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 
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öğretmenlerin %86,3’ünün (f=44) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %23,1’inin (f=9), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%20’sinin (f=7), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise %13,7’sinin 

(f=7) kısmen yeterli olduklarını, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%2,6’sının (f=1), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %5,7’sinin (f=2) 

yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.  

Çizelge 43 ve Çizelge 44’te, öğretmenlerin görüş geliştirme tekniğini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları incelendiğinde, öğretmenlerin 

çoğunun kendilerini yeterli hissettiklerini ve öğretmenlerin yarısından fazlasının 

görüş geliştirmeyi çok sık kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Ancak 

yapılan gözlemlerde görüş geliştirmenin uygulandığı bir derse rastlanmamıştır. 

Sönmez (1991), Kalaycı (1994), Kan (2006), Yiğit (2008), Taşkaya ve Bal 

(2009), Gözütok (2010b) tarafından yapılan araştırma sonuçları da bu bulguyu 

destekler niteliktedir.  Bu durum, görüş geliştirmenin öğretmenler tarafından 

gerçekte ne kadar sıklıkta kullanıldığı konusunda düşündürücüdür. Ayrıca 

öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, öğretmenlerin çoğunun görüş geliştirme 

tekniğini, yalnızca isim olarak bildikleri uygulama basamaklarının tam olarak 

bilmedikleri görülmüştür. 

“Görüş geliştirme tekniği, belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar 

içeren konuların öğretiminde, öğrencilerde görüşler geliştirmek amacıyla 

kullanılan bir tartışma yöntemidir” (Gözütok, 2006, 251). Bu tekniğin amacı, 

öğrencilerin bir olaya farklı açılardan bakabilmelerini ve çok yönlü 

düşünebilmelerini sağlamaktır. “Görüş geliştirmede, üzerinde tartışılacak 

önermenin mutlaka geçerli sayılabilecek karşıt bakış açıları içermesi gerekir” 

(Gözütok, 2006, 251). Görüş geliştirme, 2009 Hayat Bilgisi Programının 

dayandığı yapılandırmacı öğrenme kuramına çok uygundur. Çünkü tartışmaya 

katılanlar çelişkili bir konuda diğer görüşleri dinleyerek sahip oldukları bilgilerini 

yeniden yapılandırabilirler. Ayrıca bu yöntem/teknikle öğrenciler birbirlerini 

dinlemeyi ve birbirlerinin fikirlerine saygı duymayı da öğrenirler. 
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Görüş geliştirmeyi uygulayacak bir öğretmenin sınıf yönetiminde becerili 

olması, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve kendi yeterliklerinin 

farkında olması gerekmektedir. 

12. KONUŞMA HALKASI YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 45. Öğretmenlerin Konuşma Halkası Yöntemini Kullanma Sıklıklarına İlişkin 
Görüşleri 

Konuşma Halkası Kullanma 
Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 5 14,3 19 54,3 11 31,4 35 Cinsiyet 

Kadın 2 2,2 50 55,6 38 42,2 90 

 Toplam 7 5,6 69 55,2 49 39,2 125 

2χ = 7,305 

Sd= 2 

P= ,026 

Devlet 6 8,2 4 60,3 23 31,5 73 Okul Türü 

 Özel 1 1,9 25 48,1 26 50,0 52 

 Toplam 7 5,6 69 55,2 49 39,2 125 

- 

Sınıf 
Öğretmenliği 

5 4,4 61 53,5 48 42,1 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü 
Diğer 2 18,2 8 72,7 1 9,1 11 

 Toplam 7 5,6 69 55,2 49 39,2 125 

- 

1-10 yıl 3 7,7 20 51,3 16 41,0 39 

11-20yıl  4 11,4 18 51,4 13 37,1 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 0 ,0 31 60,8 20 39,2 51 

 Toplam 7 5,6 69 55,2 49 39,2 125 

- 

 

Çizelge 45’te öğretmenlerin konuşma halkası yöntemini kullanma 

sıklıklarına ilişkin görüşleri sunulmuştur. 
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Öğretmenlerin konuşma halkası yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara cinsiyetleri açısından bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%31,4’ünün (f=11), kadın öğretmenlerin %42,2’sinin (f=38)  çok sık, erkek 

öğretmenlerin %54,3’ünün (f=19), kadın öğretmenlerin %55,6’sının (f=50) ara 

sıra kullandıklarını, erkek öğretmenlerin %14,3’ünün (f=5), kadın öğretmenlerin 

%2,2’sinin (f=2) hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu 

belirlenmiştir [ 2χ (1) = 7,305  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile konuşma halkasını kullanma sıklıkları arasında bir ilişki vardır. 

Kadın öğretmenler konuşma halkası yöntemini erkek öğretmenlere göre daha 

sık kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerin konuşma halkası yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türleri açısından bakıldığında; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %31,5’inin (f=23) özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %50’sinin (f=26) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%60,3’ünün (f=4) ara sıra, özel okulda çalışan öğretmenlerin %48,1’inin (f=25) 

ara sıra kullandıklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %8,2’sinin (f=6), 

özel okulda çalışan öğretmenlerin %1,9’unun (f=1) hiç kullanmadıklarını 

belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel 

olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin konuşma halkası yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türleri açısından bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%42,1’inin (f=48), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin 

%9,1’inin (f=1) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olan öğretmenlerin %53,5’inin (f=61), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olmayan öğretmenlerin %72,7’sinin (f=8) ara sıra kullandıklarını, üniversitelerin 

sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %4,4’ünün (f=5), sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %18,2’sinin (f=2) ise 

hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 
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Öğretmenlerin konuşma halkası yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara kıdemleri açısından bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %41’inin (f=16), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %37,1’inin (f=13), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

%39,2’sinin (f=20) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%51,3’ünün (f=20), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %51,4’ünün 

(f=18), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise %60,8’inin (f=31) ara 

sıra kullandıklarını, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin %7,7’sinin 

(f=3) kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %11,4’ünün (f=4) ise hiç 

kullanmadıklarını, kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 46. Öğretmenlerin Konuşma Halkası Yöntemini 

Uygulamadaki Yeterlik Düzeylerine İlişkin Algıları 

Konuşma Halkası Yeterlik 
Düzeyi 

Yeterli 
Değil 

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 3 8,6 15 42,9 17 48,6 35 Cinsiyet 

Kadın 2 2,2 20 22,2 68 75,6 90 

 Toplam 5 4,0 35 28,0 85 68,0 125 

Devlet 4 5,5 24 32,9 45 61,6 73 Okul Türü 
 Özel 1 1,9 11 21,2 40 76,9 52 

 Toplam 5 4,0 35 28,0 85 68,0 125 

Sınıf 

Öğretmenliği

4 3,5 33 28,9 77 67,5 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü Diğer 1 9,1 2 18,2 8 72,7 11 

 Toplam 5 4,0 35 28,0 85 68,0 125 

1-10 yıl 2 5,1 12 30,8 25 64,1 39 

11-20yıl  3 8,6 12 34,3 20 57,1 35 

 
Kıdem 

21 ve üzeri 0 ,0 11 21,6 40 78,4 51 

 Toplam 5 4,0 35 28,0 85 68,0 125 
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Çizelge 46’da öğretmenlerin konuşma halkası yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Öğretmenlerin konuşma halkası yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları, cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin %48,6’sının (f=17), kadın öğretmenlerin %75,6’sının (f=68) 

yeterli, erkek öğretmenlerin %42,9’unun (f=15),  kadın öğretmenlerin 

%22,2’sinin (f=20) kısmen yeterli olduklarını, erkek öğretmenlerin %8,6’sının 

(f=3), kadın öğretmenlerin %2,2’sinin (f=2) yeterli olmadıklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin konuşma halkası yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları görev yaptıkları okul türleri açısından incelendiğinde; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %61,6’sının (f=45), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin  %76,9’unun (f=40) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%32,9’unun (f=24), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %21,2’sinin (f=11) 

kısmen yeterli olduklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %5,5’inin (f=4), 

özel okulda çalışan öğretmenlerin  %1,9’unun (f=1) yeterli olmadıklarını 

belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel 

olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin konuşma halkası yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türleri açısından 

incelendiğinde; üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %67,5’inin (f=77), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %72,7’sinin (f=8) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %28,9’unun (f=33), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %18,2’sinin (f=2) kısmen yeterli 

olduklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %3,5’inin (f=4), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %9,1’inin (f=1) yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin konuşma halkası yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları kıdemleri açısından incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl 
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arasında olan öğretmenlerin %64,1’inin (f=25), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %57,1’inin (f=20), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

%78,4’ünün (f=40) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%30,8’inin (f=12) kısmen yeterli, kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%34,3’ünün (f=12) kısmen yeterli, kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin ise %21,6’sının (f=11) kısmen yeterli olduklarını, kıdemleri 1-10 

yıl arasında olan öğretmenlerin %5,1’inin (f=2) kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %8,6’sının (f=3) yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 45 ve 46’da, öğretmenlerin çoğunun/yarısından fazlasının 

kendilerini yeterli hissettiğini ve konuşma halkası yöntemini ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Ancak yapılan gözlemlerde konuşma 

halkasının uygulandığı bir derse rastlanmamıştır.  Sönmez (1991), Kalaycı 

(1994), Kan (2006), Yiğit (2008), Taşkaya ve Bal (2009), Gözütok (2010b) 

tarafından yapılan araştırma sonuçları da bu bulguyu destekler niteliktedir. 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, öğretmenlerin çoğunun konuşma halkası 

yöntemini, yalnızca isim olarak bildikleri, yöntemin uygulama basamaklarını tam 

olarak bilmedikleri belirlenmiştir. 

“Konuşma halkası, öğrencilerin görüş farklılıklarını görmeye ve farklı 

görüşlere saygı gösterme davranışını geliştirmeye yarayan bir yöntemdir” 

(Gözütok, 2006, 257). Öğrenciler konuşma halkası yöntemi ile kendilerini ifade 

etmeyi, empati kurmayı ve birbirlerini dinlemeyi de öğrenirler. Konuşma halkası 

ile sınıf ortamındaki iletişim de gelişir. “Konuşma halkası yöntemi, kullanıldıkça, 

öğrenciler yönteme alıştıkça daha etkili hale gelebilecek bir yöntemdir” 

(Gözütok, 2006, 260). Bu nedenle konuşma halkası yöntemine derslerde 

sıklıkla yer verilmesi büyük önem taşımaktadır. 
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13. ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 47’de öğretmenlerin altı şapkalı düşünme tekniğini kullanma 

sıklıklarına ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 47. Öğretmenlerin Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini Kullanma 
Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 

Altı Şapkalı Düşünme Kullanma 
Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 3 8,6 25 71,4 7 20,0 35 Cinsiyet 

Kadın 2 2,2 70 77,8 18 20,0 90 

 Toplam 5 4,0 95 76,0 25 20,0 125 

Devlet 3 4,1 59 80,8 11 15,1 73 Okul Türü 

 Özel 2 3,8 36 69,2 14 26,9 52 

 Toplam 5 4,0 95 76,0 25 20,0 125 

Sınıf 
Öğretmenliği 

5 4,4 84 73,7 25 21,9 114 Mezun Olunan 
Bölüm Türü 

Diğer 0 ,0 11 100,0 0 ,0 11 

 Toplam 5 4,0 95 76,0 25 20,0 125 

1–10 yıl 1 2,6 32 82,1 6 15,4 39 

10–20 yıl  2 5,7 28 80,0 5 14,3 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 2 3,9 35 68,6 14 27,5 51 

 Toplam 5 4,0 95 76,0 25 20,0 125 

 

Öğretmenlerin altı şapkalı düşünme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara cinsiyetleri açısından bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%20’sinin (f=7), kadın öğretmenlerin %20’sinin (f=18) ise çok sık, erkek 

öğretmenlerin %71,4’ünün (f=25), kadın öğretmenlerin %77,8’inin (f=70) ara 

sıra kullandıklarını, erkek öğretmenlerin %8,6’sının (f=3), kadın öğretmenlerin 
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%2,2’sinin (f=2) ise hiç kullanmadıklarını, belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin altı şapkalı düşünme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türleri açısından bakıldığında; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %15,1’inin (f=11), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %26,9’unun (f=14) ise çok sık, devlet okulunda çalışan 

öğretmenlerin %80,8’inin (f=59), özel okulda çalışan öğretmenlerin %69,2’sinin 

(f=36) ara sıra kullandıklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %4,1’inin 

(f=3), özel okulda çalışan öğretmenlerin %3,8’inin (f=2) hiç kullanmadıklarını 

belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel 

olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin altı şapkalı düşünme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türleri açısından bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%21,9’unun (f=25) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olan öğretmenlerin %73,7’sinin (f=84), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olmayan öğretmenlerin %100’ünün (f=11) ara sıra kullandıklarını, üniversitelerin 

sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %4,4’ünün (f=5) ise 

hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin altı şapkalı düşünme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara kıdemleri açısından bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %15,4’ünün (f=6), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %14,3’ünün (f=5), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

%27,5’inin (f=14) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%82,1’inin (f=32), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %80’inin 

(f=28), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %68,6’sının (f=35) ara 

sıra kullandıklarını, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin %2,6’sının 

(f=1), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %5,7’sinin (f=2), kıdemleri 

21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise %3,9’unun (f=2) ise hiç 

kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 
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Çizelge 48’de öğretmenlerin altı şapkalı düşünme tekniğini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Çizelge 48. Öğretmenlerin Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini 
Uygulamadaki Yeterlik Düzeyleri 

Altı Şapkalı Düşünme 
Yeterlik Düzeyi 

Yeterli 
Değil 

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 1 2,9 15 42,9 19 54,3 35 Cinsiyet 

Kadın 2 2,2 34 37,8 54 60 90 

 Toplam 3 2,4 49 39,2 73 58,4 125 

Devlet 2 2,7 36 49,3 35 47,9 73 Okul Türü 

 Özel 1 1,9 13 25,0 38 73,1 52 

 Toplam 3 2,4 49 39,2 73 58,4 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

3 2,6 42 36,8 69 60,5 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer 0 ,0 7 63,6 4 36,4 11 

 Toplam 3 2,4 49 39,2 73 58,4 125 

1-10 yıl 0 ,0 19 48,7 20 51,3 39 

11-20yıl  1 2,9 15 42,9 19 54,3 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 2 3,9 15 29,4 34 66,7 51 

 Toplam 3 2,4 49 39,2 73 58,4 125 
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Öğretmenlerin altı şapkalı düşünme tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin %54,3’ünün (f=19), kadın öğretmenlerin %60’ının (f=54) yeterli, 

erkek öğretmenlerin %42,9’unun (f=15), kadın öğretmenlerin %37,8’inin (f=34) 

kısmen yeterli olduklarını, erkek öğretmenlerin %2,9’sının (f=1), kadın 

öğretmenlerin %2,2’sinin (f=2) yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin altı şapkalı düşünme tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları görev yaptıkları okul türleri açısından incelendiğinde; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %47,9’unun (f=35), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %73,1’inin  (f=38) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%49,3’ünün (f=36), özel okulda çalışan öğretmenlerin %25’inin (f=13) kısmen 

yeterli olduklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %2,7’sinin (f=2), özel 

okulda çalışan öğretmenlerin  %1,9’unun (f=1) yeterli olmadıklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin altı şapkalı düşünme tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları, mezun oldukları bölüm türleri açısından 

incelendiğinde; üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %60,5’inin (f=69), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %36,4’ünün (f=4) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %36,8’inin (f=42), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %63,6’sının (f=7) kısmen yeterli 

olduklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %2,6’sının (f=3) ise yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin altı şapkalı düşünme tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları kıdemleri açısından incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %51,3’ünün (f=20), kıdemleri 11-20yıl arasında 

olan öğretmenlerin %54,3’ünün (f=19), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %66,7’sinin (f=34) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %48,7’sinin (f=19), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 
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öğretmenlerin %42,9’unun (f=15), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %29,4’ünün (f=15) kısmen yeterli olduklarını, kıdemleri 11-20yıl 

arasında olan öğretmenlerin %2,9’unun (f=1), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin ise %3,9’unun (f=2) yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 47 ve Çizelge 48’de, öğretmenlerin çoğunun/yarısından 

fazlasının altı şapkalı düşünme tekniğini uygulamada kendilerini yeterli 

hissettiklerini ve tekniği ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Yapılan 

gözlemlerde öğretmenlerin altı şapkalı düşünmeyi uyguladıkları bir derse 

rastlanmamıştır. Yapılan görüşmelerde öğretmenler, bunun nedeni olarak, her 

yöntem, tekniğin her derse uygun olmadığını ve altı şapkalı düşünme gibi bazı 

yöntem, tekniklerin ön hazırlığının çok zaman aldığını belirtmişlerdir. Yapılan 

görüşmeler, altı şapkalı düşünmenin de öğretmenler tarafından tam olarak 

anlaşılmayan ve tam olarak uygulanamayan yöntem/tekniklerden biri olduğunu 

düşündürmektedir. Ayrıca 2009 HBÖP’de ve ders kitaplarında altı şapkalı 

düşünme tekniğine uygun olmayan, yanlış ya da eksik uygulamaların olduğu 

görülmektedir. 

Altı şapkalı düşünme tekniğinin temelinde, düşünceleri altı farklı bakışı 

simgeleyen farklı renklerdeki şapkaları takarak analiz etmek ve yaratıcılığı 

geliştirmek vardır. Altı şapkalı düşünme tekniğinin amacı, bireyin düşünme 

etkinliğini belli bir düzene sokarak analiz etmesini sağlarken bireyin düşünme 

yeteneğini ve yaratıcılığını geliştirmektir (Gözütok, 2006, 264). Eğitim 

kurumlarının ve Hayat Bilgisi Öğretim Programının bir amacının da bireye 

düşünme yollarını öğretmek olduğu göz önüne alındığında öğretmenlerden 

derslerinde, özellikle Hayat Bilgisi gibi öğrenciyi yaşama hazırlayan derslerde, 

altı şapkalı düşünme gibi teknikleri kullanarak öğrencilerin olaylara farklı 

açılardan bakma ve özellikle “karar verme” becerilerini geliştirmeleri 

beklenmektedir. 
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14. GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 49’da öğretmenlerin gösterip yaptırma yöntemini kullanma 

sıklıklarına ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 49. Öğretmenlerin Gösterip Yaptırma Yöntemini Kullanma Sıklıklarına 
İlişkin Görüşleri 

Gösterip Yaptırma 
Kullanma Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 12 34,3 23 65,7 35 Cinsiyet 

Kadın - - 22 24,4 68 75,6 90 

 Toplam - - 34 27,2 91 72,8 125 

2χ = 1,233

Sd= 1 

P= ,267 

Devlet - - 21 28,8 52 71,2 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 13 25,0 39 75,0 52 

 Toplam - - 34 27,2 91 72,8 125 

2χ = ,218 

Sd= 1 

P= ,641 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 33 28,9 81 71,1 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 1 9,1 10 90,9 11 

 Toplam - - 34 27,2 91 72,8 125 

- 

1–10 yıl - - 14 35,9 25 64,1 39 

10–20 yıl  - - 6 17,1 29 82,9 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 14 27,5 37 72,5 51 

 Toplam - - 34 27,2 91 72,8 125 

2χ = 3,279

Sd= 2 

P= ,194 

  

Öğretmenlerin gösterip yaptırma yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara cinsiyetleri açısından bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%65,7’sinin (f=23), kadın öğretmenlerin %75,6’sının (f=68) çok sık, erkek 

öğretmenlerin %34,3’ünün (f=12), kadın öğretmenlerin %24,4’ünün (f=22) ise 

ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile 
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soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir 

[ 2χ (1) = 1,233  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri ile gösterip 

yaptırma yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir 

ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin gösterip yaptırma yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türleri açısından bakıldığında; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %71,2’sinin (f=52), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %75’inin (f=39) çok sık devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%28,8’inin (f=21), özel okulda çalışan öğretmenlerin %25’inin (f=13) ise ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile soruya 

verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir       

[ 2χ (2) = ,218  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev yaptıkları okul 

türleri ile gösterip yaptırma yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin gösterip yaptırma yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türleri açısından bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%71,1’inin (f=81), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin  

%90,9’unun (f=10) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olan öğretmenlerin %28,9’unun (f=33), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olmayan öğretmenlerin  %9,1’inin (f=1) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin gösterip yaptırma yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara kıdemleri açısından bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %64,1’inin (f=25), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %82,9’unun (f=29), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %72,5’inin (f=37) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %35,9’unun (f=14), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %17,1’inin (f=6) kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

ise %27,5’inin (f=14) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 
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anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) = 3,279  p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin kıdemleri ile gösterip yaptırma yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır.  

Çizelge 50. Öğretmenlerin Gösterip Yaptırma Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik 
Düzeylerine İlişkin Algıları 

Gösterip Yaptırma 
Yeterlik Düzeyi 

Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 6 17,1 29 82,9 35 Cinsiyet 

Kadın - - 10 11,1 80 88,9 90 

 Toplam - - 16 12,8 109 87,2 125 

- 

Devlet - - 11 15,1 62 84,9 73 Okul Türü 

 Özel - - 5 9,6 47 90,4 52 

 Toplam - - 16 12,8 109 87,2 125 

2χ = ,809

Sd=  1 

P=  ,368 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 16 14,0 98 86,0 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 0 ,0 11 100,

0 
11 

 Toplam - - 16 12,8 109 87,2 125 

- 

1-10 yıl - - 9 23,1 30 76,9 39 

11-20yıl  - - 0 ,0 35 100,
0 

35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 7 13,7 44 86,3 51 

 Toplam - - 16 12,8 109 87,2 125 

- 

 

Çizelge 50’de öğretmenlerin gösterip yaptırma yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 
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Öğretmenlerin gösterip yaptırma yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin %82,9’unun (f=29), kadın öğretmenlerin %88,9’unun (f=80) 

yeterli, erkek öğretmenlerin %17,1’inin (f=6), kadın öğretmenlerin %11,1’inin 

(f=10) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin gösterip yaptırma yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları görev yaptıkları okul türleri açısından incelendiğinde; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %84,9’unun (f=62), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %90,4’ünün  (f=47) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%15,1’inin (f=11), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %9,6’sının (f=5) kısmen 

yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul 

türü ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir [ 2χ (2) = ,809  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev 

yaptıkları okul türü ile gösterip yaptırma yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin gösterip yaptırma yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türleri açısından 

incelendiğinde; üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %86’sının (f=98), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %100’ünün (f=11) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %14’ünün (f=16) ise kısmen yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin gösterip yaptırma yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları kıdemleri açısından incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %76,9’unun (f=30), kıdemleri 11-20yıl arasında 

olan öğretmenlerin %100’ünün (f=35), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %86,3’ünün (f=44) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %23,1’inin (f=9) kısmen yeterli, kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin ise %13,7’sinin (f=7) kısmen yeterli olduklarını belirttikleri 
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görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 49 ve Çizelge 50 incelendiğinde, öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun kendilerini yeterli hissettiklerini, gösterip yaptırmayı çok sık 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Ancak yapılan gözlemlerde gösterip 

yaptırmanın uygulandığı bir derse rastlanmamıştır. Sönmez (1991) tarafından 

yapılan araştırma sonuçları da bu bulguyu destekler niteliktedir. Sınıf içi 

gözlemlerde öğretmenlerin gösterip yaptırmanın yalnızca gösterme boyutunu 

uyguladıkları belirlenmiştir. 

Gösterim (demonstrasyon) ve gösterip yaptırma bazı kaynaklarda 

birbirinin yerine kullanılmaktadır. “Gösterim, gösterip yaptırmanın öğrenciye 

uygulama yaptırmadan bir önceki kısmıdır” (Gözütok, 2006, 213). Araştırmada 

gösterim ve gösterip yaptırma yöntemleri ayrı ayrı incelenmiştir. Gösterip 

yaptırmanın uygulandığı bir ders gözlenmezken, gösterimin (demonstrasyonun) 

uygulandığı dersler gözlenmiştir. Bu durum, öğretmenlerin Hayat Bilgisi 

dersinde yaptıkları gösterim ve gösterip yaptırma uygulamalarındaki mevcut 

durumun belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

15. GÖSTERİM YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 51’de öğretmenlerin gösterim yöntemini kullanma sıklıklarına 

ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 51. Öğretmenlerin Gösterim Yöntemini Kullanma 
Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 

Gösterim 
(Demonstrasyon) 
Kullanma Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam  

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 2 5,7 15 42,9 18 51,4 35 Cinsiyet 

Kadın 2 2,2 37 41,1 51 56,7 90 

 Toplam 4 3,2 52 41,6 69 55,2 125 

Devlet 4 5,5 31 42,5 38 52,1 73 Okul 
Türü 

 
Özel 0 ,0 21 40,4 31 59,6 52 

 Toplam 4 3,2 52 41,6 69 55,2 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

4 3,5 48 42,1 62 54,4 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer 0 ,0 4 36,4 7 63,6 11 

 Toplam 4 3,2 52 41,6 69 55,2 125 

1–10 yıl 3 7,7 15 38,5 21 53,8 39 

10–20 yıl  0 ,0 16 45,7 19 54,3 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 1 2,0 21 41,2 29 56,9 51 

 Toplam 4 3,2 52 41,6 69 55,2 125 
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Öğretmenlerin gösterim (demonstrasyon) yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek 

öğretmenlerin %51,4’ünün (f=18), kadın öğretmenlerin %56,7’sinin (f=51) çok 

sık, erkek öğretmenlerin %42,9’unun (f=15), kadın öğretmenlerin %41,1’inin 

(f=37) ara sıra kullandıklarını, erkek öğretmenlerin %5,7’sinin (f=2), kadın 

öğretmenlerin %2,2’sinin (f=2) hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin gösterim (demonstrasyon) yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, görev yaptıkları okul türlerine göre bakıldığında; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %52,1’inin (f=38), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %59,6’sının (f=31) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%42,5’inin (f=31), özel okulda çalışan öğretmenlerin %40,4’ünün (f=21) ara sıra 

kullandıklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %5,5’inin (f=4) ise hiç 

kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin gösterim (demonstrasyon) yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, mezun oldukları bölüm türlerine göre bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%54,4’ünün (f=62), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin  %63,6’sının (f=7) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %42,1’inin (f=48), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin  %36,4’ünün (f=4) ara sıra 

kullandıklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %3,5’inin (f=4) hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin gösterim (demonstrasyon) yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %53,8’inin (f=21), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %54,3’ünün (f=19), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %56,9’unun (f=29) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %38,5’inin (f=15), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%45,7’sinin (f=16), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %41,2’sinin 
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(f=21) ara sıra kullandıklarını, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%7,7’sinin (f=3), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %2’sinin (f=1) 

ise hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 52’de öğretmenlerin gösterim yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Çizelge 52. Öğretmenlerin Gösterim Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik 
Düzeylerine İlişkin Algıları 

Gösterim 
(Demonstrasyon) Yeterlik 

Düzeyi 

Yeterli 
Değil 

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 2 5,7 6 17,1 27 77,1 35 Cinsiyet 

Kadın 3 3,3 10 11,1 77 85,6 90 

 Toplam 5 4 16 12,8 104 83,2 125 

Devlet 5 6,8 13 17,8 55 75,3 73 Okul Türü 

 Özel 0 0 3 5,8 49 94,2 52 

 Toplam 5 4 16 12,8 104 83,2 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

5 4,4 15 13,2 94 82,5 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü 
Diğer 0 0 1 9,1 10 90,9 11 

 Toplam 5 4 16 12,8 104 83,2 125 

1-10 yıl 3 7,7 4 10,3 32 82,1 39 

11-20yıl  0 0 5 14,3 30 85,7 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 2 3,9 7 13,7 42 82,4 51 

 Toplam 5 4 16 12,8 104 83,2 125 

 

Öğretmenlerin gösterim (demonstrasyon) yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları, cinsiyetlerine göre incelendiğinde; erkek 
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öğretmenlerin %77,1’inin (f=27), kadın öğretmenlerin %85,6’sının (f=77) yeterli, 

erkek öğretmenlerin %17,1’inin (f=6), kadın öğretmenlerin %11,1’inin (f=10) 

kısmen yeterli olduklarını, erkek öğretmenlerin %5,7’sinin (f=2), kadın 

öğretmenlerin %3,3’ünün (f=3) yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin gösterim (demonstrasyon) yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları, görev yaptıkları okul türlerine göre 

incelendiğinde; devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %75,3’ünün (f=55), özel 

okulda çalışan öğretmenlerin %94,2’sinin  (f=49) yeterli, devlet okulunda çalışan 

öğretmenlerin %17,8’inin (f=13), özel okulda çalışan öğretmenlerin %5,8’inin 

(f=3) kısmen yeterli olduklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %6,8’inin 

(f=5) yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin gösterim (demonstrasyon) yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları, mezun oldukları bölüm türlerine göre 

incelendiğinde; üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %82,5’inin (f=94), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %90,9’unun (f=10)  yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %13,2’sinin (f=15), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %9,1’inin (f=1) kısmen yeterli 

olduklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %4,4’ünün (f=5) ise yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin gösterim (demonstrasyon) uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları, kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %82,1’inin (f=32), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %85,7’sinin (f=30), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %82,4’ünün (f=42) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %10,3’ünün (f=4), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%14,3’ünün (f=5), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %13,7’sinin 

(f=7) kısmen yeterli olduklarını, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%7,7’sinin (f=3), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %3,9’unun 
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(f=2) ise yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 51 ve Çizelge 52 incelendiğinde öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun gösterim yöntemini uygulamada kendilerini yeterli olarak 

algıladıklarını ve öğretmenlerin yarısına yakınının çok sık, diğer yarısının ise ara 

sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Bektaş (2001) tarafından yapılan 

araştırma sonuçları bu bulguyu destekler niteliktedir. 

Öğretmenlerin, gösterim yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin gözlem sonuçları Çizelge 53’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 53. Öğretmenlerin Gösterim Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Strateji/Yöntem/ 
Teknik 

N* K** Ort. (x) SS 

Gösterim 2 33 28,5 ,70 
*  N= Gözlem sayısı.  

** K = Alınabilecek en yüksek puan.                           
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Çizelge 53’te verildiği gibi, öğretmenlerin gösterim yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin gözlemlerden alabilecekleri en yüksek 

puanın (K) 33 olduğu görülmektedir. İki gözlemden alınan puanların 

ortalamasının 28,5 olduğuna bakılarak sınıf öğretmenlerinin gösterimi 

uygulamada kısmen yeterli oldukları söylenebilir. Şekil 4 incelendiğinde 

öğretmenlerin gösterimi uygulamada aldıkları puanların 27,5 ile 29,5 puan 

arasında olduğu görülmektedir. Bu grafiğe bakarak, öğretmenlerin ortalama 

puan aldıkları ve gösterimi uygulamada kısmen yeterli oldukları söylenebilir. 

Öğretmenlerin gösterim yöntemini uygulamada yeterli oldukları ve 

olmadıkları maddeleri belirlemek için yeterlik düzeyleri madde madde analiz 

edilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 46’da sunulmuştur. 
 

Çizelge 54. Öğretmenlerin Gösterim Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik Düzeyleri 

Hayır Kısmen Evet  
Gösterim f % f % f % 

Madde 1 Derse gösterimi planlamış olarak geldi. - - - - 2 100 

Madde 2 Gösterim sırasında kullanılacak olan araç-

gereçleri önceden hazırladı. 
- - - - 2 100 

Madde 3 Öğrencileri, sınıftaki bütün öğrencilerin 

yapılanları görebilmesini sağlayacak şekilde 

oturttu. 

- - - - 2 100 

Madde 4 Gösterimde öğrencilerin yaş düzeyine uygun ilgi 

çekici öğeler kullandı. 
- - - - 2 100 

Madde 5 Gösterim sırasında soru sormaları için 

öğrencileri yüreklendirdi. 
- - 1 50 1 50 

Madde 6 Belli aralıklarla konuya ilişkin küçük özetler 

yaptı. 
- - - - 2 100 

Madde 7  Görsel unsurları sözel sunumla destekledi. - - - - 2 100 

Madde 8 Gösterim sonunda konuyla ilgili sorular sordu. - - - - 2 100 

Madde 9 Gösterim sonunda konuyla ilgili sorular sordu. - - - - 2 100 

Madde 10 Öğrencilere gösterimi izlerken kullanabilecekleri 

bir gözlem formu sundu. 
2 100 - - - - 

Madde 11 Gösterim sonunda öğrencilere yazılı bir 

materyal verdi. 
2 100 - - - - 

 

Çizelge 54 incelendiğinde öğretmenlerin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9.  

maddeleri uyguladıkları görülmektedir. İki gözlemde de öğretmenlerin derse 
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gösterimi planlamış olarak geldikleri, gösterim sırasında kullanılacak olan araç-

gereçleri önceden hazırladıkları, öğrencileri sınıftaki bütün öğrencilerin 

yapılanları görebilmelerini sağlayacak şekilde oturttukları, gösterim sırasında 

belirli aralıklarla konuya ilişkin küçük özetler yaptıkları ve konuyla ilgili sorular 

sordukları ve görsel unsurları sözel sunumla destekledikleri gözlenmiştir.  

 

Çizelge 54 incelendiğinde öğretmenlerin 5. maddeyi uygulamada kısmen 

yeterli oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin öğrencileri, gösterim sırasında 

soru sormaları için tam olarak yüreklendirmediği gözlenmiştir. 

 

Çizelge 54 incelendiğinde öğretmenlerin 10. ve 11. maddeleri 

uygulamada yeterli olmadıkları görülmektedir. Yapılan iki gözlemde de 

öğretmenlerin öğrencilere gösterimi izlerken kullanabilecekleri bir gözlem formu 

dağıtmadığı ve gösterim sonunda öğrencilere yazılı bir materyal vermedikleri 

gözlenmiştir. 

 

 “Becerilerin öğretiminde çok etkili bir yöntem olan gösterim; görüşlerin, 

süreçlerin, işlemlerin görsel yaklaşımlar kullanılarak sunulmasıdır” (Gözütok, 

2006, 213). “Dinleyiciye hem görebilecekleri hem de duyabilecekleri bir ortamda 

materyalin tanıtıldığı, yeniliklerin sınıfa gösterildiği, ilke ve uygulamaları 

açıklayan gösterilerle konunun açıklandığı bir tekniktir” (Bilen, 1999, 166). 

 

“İyi bir gösterim, öğrencilerin bir işin yapılmasını ya da bir sürecin 

oluşumunu gerçek durumu ile görmelerini ve sözel olarak da duymalarını 

sağlar” (Gözütok, 2006, 213). Gösterimin etkili olabilmesi için öğretmenin 

gösterimi iyi planlaması, gösterim sırasında sorular sorması, öğrencileri de 

gösterim sırasında sorular sormaları için yüreklendirmesi ve en önemlisi 

gösterimi izleyenlerin kullanacağı bir gözlem formu hazırlaması gerekmektedir. 

Gözlem sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin bu maddeleri tam olarak 

uygulamadıkları görülmektedir. Bu durum, öğretmenlerin gösterimi ne kadar 

doğru ve etkin uyguladıkları sorusunu akla getirmektedir. Oysa gösterim, 

gösterilen becerinin, işlemin standardını görmeyi sağladığı için tam ve doğru 

olarak uygulanması gereken bir tekniktir. Çünkü “öğretmenlerin gösterimden 
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sonra “Çocuklar, bu böyle olmayacaktı”, “bunu şöyle yapmak gerekirdi” gibi bir 

gerekçe sunmaya hakkı yoktur” (Gözütok, 2006, 215). 

 

16. İSTASYON YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 55’te öğretmenlerin istasyon yöntemini kullanma sıklıklarına 

ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 55. Öğretmenlerin İstasyon Yöntemini Kullanma Sıklıklarına İlişkin 
Görüşleri 

İstasyon Kullanma 
Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam  Kaykare  

Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 9 25,7 19 54,3 7 20,0 35 Cinsiyet 

Kadın 21 23,3 47 52,2 22 24,4 90 

 Toplam 30 24,0 66 52,8 29 23,2 125 

2χ = ,294 

Sd= 2 

P= ,863 

Devlet 23 31,5 39 53,4 11 15,1 73 Okul 
Türü 

 
Özel 7 13,5 27 51,9 18 34,6 52 

 Toplam 30 24,0 66 52,8 29 23,2 125 

2χ = 9,135

Sd= 2 

P= ,010 

Sınıf 
Öğretmenliği 

25 21,9 61 53,5 28 24,6 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer 5 45,5 5 45,5 1 9,1 11 

 Toplam 30 24,0 66 52,8 29 23,2 125 

- 

1–10 yıl 5 12,8 26 66,7 8 20,5 39 

10–20 yıl  14 40,0 16 45,7 5 14,3 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 11 21,6 24 47,1 16 31,4 51 

 Toplam 30 24,0 66 52,8 29 23,2 125 

2χ = 
10,750 

Sd= 4 

P= ,030 
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Öğretmenlerin istasyon yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara cinsiyetleri açısından bakıldığında; erkek öğretmenlerin %20’sinin 

(f=7), kadın öğretmenlerin %24,4’ünün (f=22) çok sık, erkek öğretmenlerin 

%54,3’ünün (f=19), kadın öğretmenlerin %52,2’sinin (f=47) ara sıra 

kullandıklarını, erkek öğretmenlerin %25,7’sinin (f=9), kadın öğretmenlerin 

%23,3’ünün (f=21) ise hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin cinsiyetleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (1) = ,294  p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin cinsiyetleri ile istasyon yöntemini kullanma sıklığı arasında bir 

ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin istasyon yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara görev yaptıkları okul türleri açısından bakıldığında; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %15,1’inin (f=11), özel okulda çalışan öğretmenlerin 

%34,6’sının (f=18) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %53,4’ünün 

(f=39), özel okulda çalışan öğretmenlerin %51,9’unun (f=27) ara sıra 

kullandıklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %31,5’inin (f=23), özel 

okulda çalışan öğretmenlerin %13,5’inin (f=7) hiç kullanmadıklarını belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri ile soruya verdikleri 

yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir [ 2χ (2) = 9,135  

p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ile istasyonu 

kullanma sıklığı arasında bir ilişki vardır. Özel okulda çalışan öğretmenlerin 

devlet okulunda çalışan öğretmenlere göre istasyon yöntemini daha sık 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin istasyon yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara mezun oldukları bölüm türleri açısından bakıldığında; üniversitelerin 

sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %24,6’sının (f=28) 

sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %9,1’inin (f=1) 

çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%53,5’inin (f=61), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin 

%45,5’inin (f=5) ara sıra kullandıklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %21,9’unun (f=25), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %45,5’inin (f=5) ise hiç 
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kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin istasyon yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara kıdemleri açısından bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %20,5’inin (8 öğretmen),  kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %14,3’ünün (5 öğretmen), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %31,4’ünün (16 öğretmen) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %66,7’sinin (26 öğretmen), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %45,7’sinin (16 öğretmen), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %47,1’inin (24 öğretmen) ara sıra kullandıklarını, kıdemleri 1-10 

yıl arasında olan öğretmenlerin %12,8’inin (5 öğretmen), kıdemleri 11-20yıl 

arasında olan öğretmenlerin %40,0’ının (14 öğretmen), kıdemleri 21 yıl ve 

üzerinde olan öğretmenlerin ise %21,6’sının (11 öğretmen) ise hiç 

kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya 

verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir          

[ 2χ (4) = 10,750  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin kıdemleri ile istasyon 

yöntemini kullanma sıklığı arasında bir ilişki vardır. İstasyon yöntemini çok az 

kullandığını belirten grubun kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenler (%14), 

daha sonra kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenler (%20), en çok 

kullandıklarını belirten grubun ise kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenler 

olduğu (%31) görülmektedir. Bu bulgu Elyıldırım’ın (2006) araştırma sonuçları 

ile örtüşmektedir. 
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Çizelge 56. Öğretmenlerin İstasyon Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik Düzeylerine 
İlişkin Algıları 

İstasyon Yeterlik 
Düzeyi 

Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 6 17,1 14 40,0 15 42,9 35 Cinsiyet 

Kadın 21 23,3 32 35,6 37 41,1 90 

 Toplam 27 21,6 46 36,8 52 41,6 125 

2χ = ,601

Sd= 2 

P= ,741 

Devlet 20 27,4 33 45,2 20 27,4 73 Okul 
Türü 

 
Özel 7 13,5 13 25,0 32 61,5 52 

 Toplam 27 21,6 46 36,8 52 41,6 125 

2χ = 
14,608 

Sd= 2 

P= ,001 

Sınıf 
Öğretmenliği 

23 20,2 42 36,8 49 43,0 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer 4 36,4 4 36,4 3 27,3 11 

 Toplam 27 21,6 46 36,8 52 41,6 125 

- 

1-10 yıl 4 10,3 21 53,8 14 35,9 39 

11-20yıl  11 31,4 13 37,1 11 31,4 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 12 23,5 12 23,5 27 52,9 51 

 Toplam 27 21,6 46 36,8 52 41,6 125 

2χ = 
12,250 

Sd= 4 

P=,016 

 

Çizelge 56’da öğretmenlerin istasyon yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Öğretmenlerin istasyon yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları cinsiyetlerine göre incelendiğinde; erkek öğretmenlerin 

%42,9’unun (f=15) kadın öğretmenlerin %41,1’inin (f=37) yeterli, erkek 

öğretmenlerin %40’ının (f=14), kadın öğretmenlerin %35,6’sının (f=32) kısmen 

yeterli olduklarını, erkek öğretmenlerin %17,1’inin (f=6), kadın öğretmenlerin 

%23,3’ünün (f=21) ise yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 



140 
 

 

Öğretmenlerin cinsiyetleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (1) = ,601  p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin cinsiyetleri ile istasyon yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin istasyon yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları görev yaptıkları okul türlerine göre incelendiğinde; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %27,4’ünün (f=20), özel okulda çalışan öğretmenlerin  

%61,5’inin  (f=32) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %45,2’sinin 

(f=33), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %25’inin (f=13) kısmen yeterli 

olduklarını,  devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %27,4’ünün (f=20), özel 

okulda çalışan öğretmenlerin %13,5’inin (f=7) yeterli olmadıklarını belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ile soruya verdikleri 

yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir [ 2χ (2) = 14,608 

p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ile istasyon 

yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki 

vardır. Özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet okulunda görev yapan 

öğretmenlere göre kendilerini daha yeterli hissettikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenler bunun nedeninin, özel okulda 

aldıkları hizmet içi eğitimlerin, devlet okullarına göre daha nitelikli ve sayıca 

daha fazla olmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bu da okullarda verilen 

hizmet içi eğitimlerin niteliğinin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Öğretmenlerin istasyon yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türlerine göre incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%43’ünün (f=49), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin 

%27,3’ünün (f=3) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olan öğretmenlerin %36,8’inin (f=42), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olmayan öğretmenlerin %36,4’ünün (f=4) kısmen yeterli olduklarını belirttikleri, 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%20,2’sinin (f=23), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %36,4’ünün (f=4) yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 
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Öğretmenlerin istasyon yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %35,9’unun (f=14), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %31,4’ünün (f=11), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %52,9’unun (f=27) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %53,8’inin (f=21), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%37,1’inin (f=13) kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %23,5’inin 

kısmen yeterli (f=12) kısmen yeterli olduklarını, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %10,3’ünün (f=4), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%31,4’ünün (f=11), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %23,5’inin 

(f=12) ise yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin 

kıdemleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu 

belirlenmiştir [ 2χ (4) = 12,250  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

kıdemleri ile istasyon yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları 

arasında bir ilişki vardır. İstasyon yöntemini uygulamada kendini en az yeterli 

hisseden grubun kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenler (%31), daha 

sonra kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenler (%36), kendilerini en çok 

yeterli hisseden grubun ise kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenler olduğu 

(%53) görülmektedir. Elyıldırım (2006) tarafından yapılan araştırma sonuçları bu 

bulguyu destekler niteliktedir. 

Çizelge 55 ve 56 incelendiğinde, öğretmenlerin yarısına yakın kısmının 

istasyon yöntemini uygulamada yeterli olmadıklarını ve kısmen yeterli 

olduklarını ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun/yarısından fazlasının istasyon 

yöntemini ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin istasyon yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin gözlem sonuçları Çizelge 57’de sunulmuştur. 

Çizelge 57. Öğretmenlerin İstasyon Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik 
Düzeyleri 

Strateji/Yöntem/ 
Teknik 

N* K** Ort. (x) SS 

İstasyon 1 48 
 

  33 - 

*  N= Gözlem sayısı.  

** K = Alınabilecek en yüksek puan.   
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Çizelge 57 incelendiğinde, yapılan bir gözlemde öğretmenin ortalamanın 

üzerinde puan aldığı görülmektedir. Ancak öğretmenin istasyon yönteminin 

uygulama basamaklarını tam olarak yerine getirmediği gözlenmiştir. İstasyon 

yöntemi, bütün sınıfın her aşamaya katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun 

yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten, öğrenci merkezli bir yöntemdir (Gözütok, 

2006, 256). Gözlemlenen derste ise öğretmen, öğrencilere bir konu verip, bu 

konuda bireysel resim yapmalarını istemiş, daha sonra her el çırptığında, 

öğrencilerin bir yana kayarak, yanındaki arkadaşının resmine devam etmesini 

istemiştir. Bu şekilde tüm öğrenciler birbirlerinin resimlerine bir şeyler eklemiş ve 

böylece resimler tamamlanmıştır.  

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde de istasyon yöntemini isim olarak 

bildikleri, uygulamasında hangi basamakların olduğunu tam olarak bilmedikleri 

belirlenmiştir. Oysa istasyon yönteminin bilinmesi ve doğru uygulanması büyük 

önem taşımaktadır. Çünkü “İstasyon yönteminin uygulanmasıyla öğrencilerde 

birlikte çalışma, birbirlerini tanıma, özel yeteneklerini ortaya çıkarma, yaratıcılık, 

başlanmış olan bir işe katkı getirme, katılımdan keyif alma, kurallara uyma, 

iletişim becerileri gibi yetenekler gelişir” (Gözütok, 2006, 257).  
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17. BENZETİŞİM YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 58’de öğretmenlerin benzetişim yöntemini kullanma sıklıklarına 

ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 58. Öğretmenlerin Benzetişim Yöntemini Kullanma 

Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 

Benzetişim Kullanma 
Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam  

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 1 2,9 22 62,9 12 34,3 35 Cinsiyet 

Kadın 2 2,2 49 54,4 39 43,3 90 

 Toplam 3 2,4 71 56,8 51 40,8 125 

Devlet 1 1,4 47 64,4 25 34,2 73 Okul 
Türü 

 
Özel 2 3,8 24 46,2 26 50,0 52 

 Toplam 3 2,4 71 56,8 51 40,8 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

3 2,6 64 56,1 47 41,2 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer 0 ,0 7 63,6 4 36,4 11 

 Toplam 3 2,4 71 56,8 51 40,8 125 

1–10 yıl 0 ,0 24 61,5 15 38,5 39 

10–20 yıl  2 5,7 19 54,3 14 40,0 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 1 2,0 28 54,9 22 43,1 51 

 Toplam 3 2,4 71 56,8 51 40,8 125 

 

Öğretmenlerin benzetişim yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%34,3’ünün (f=12), kadın öğretmenlerin %43,3’ünün (f=39) çok sık, erkek 

öğretmenlerin %62,9’unun (f=22), kadın öğretmenlerin %54,4’ünün (f=49) ara 
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sıra kullandıklarını, erkek öğretmenlerin %2,9’unun (f=1), kadın öğretmenlerin 

%2,2’sinin (f=2) ise hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin benzetişim yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türlerine göre bakıldığında; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %34,2’sinin (f=25),  özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %50’sinin (f=26) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%64,4’ünün (f=47),  özel okulda çalışan öğretmenlerin %46,2’sinin (f=24) ara 

sıra kullandıklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %1,4’ünün (f=1), özel 

okulda çalışan öğretmenlerin %3,8’inin (f=2) hiç kullanmadıklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin benzetişim yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türlerine göre bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%41,2’sinin (f=47), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %36,4’ünün (f=4) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %56,1’inin (f=64), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %63,6’sının (f=7) ara sıra 

kullandıklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %2,6’sının (f=3) ise hiç kullanmadıklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin benzetişim yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %38,5’inin (f=15), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %40,0’ının (f=14), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

%43,1’inin (f=22) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%61,5’inin (f=24), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %54,3’ünün 

(f=19), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %54,9’unun (f=28) ara 

sıra kullandıklarını, kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %5,7’sinin 

(f=2), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %2’sinin (f=1) ise hiç 
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kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 59’da öğretmenlerin benzetişim yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

 

Öğretmenlerin benzetişim yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları cinsiyetlerine göre incelendiğinde; erkek öğretmenlerin erkek 

öğretmenlerin %51,4’ünün (f=18), kadın öğretmenlerin %67,8’inin (f=61) yeterli 

olduklarını, erkek öğretmenlerin %42,9’unun (f=15), kadın öğretmenlerin 

Çizelge 59. Öğretmenlerin Benzetişim Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik Düzeylerine 
İlişkin Algıları 

Benzetişim Yeterlik 
Düzeyi 

Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 2 5,7 15 42,9 18 51,4 35 Cinsiyet 

Kadın 7 7,8 22 24,4 61 67,8 90 

 Toplam 9 7,2 37 29,6 79 63,2 125 

2χ = 4,101

Sd= 2 

P= ,129 

Devlet 6 8,2 26 35,6 41 56,2 73 Okul Türü 

 Özel 3 5,8 11 21,2 38 73,1 52 

 Toplam 9 7,2 37 29,6 79 63,2 125 

2χ = 3,774

Sd= 2 

P= ,152 

Sınıf 
Öğretmenliği 

9 7,9 33 28,9 72 63,2 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü 
Diğer 0 ,0 4 36,4 7 63,6 11 

 Toplam 9 7,2 37 29,6 79 63,2 125 

- 

1-10 yıl 5 12,
8 

13 33,3 21 53,8 39 

11-20yıl  2 5,7 9 25,7 24 68,6 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 2 3,9 15 29,4 34 66,7 35 

 Toplam 9 7,2 37 29,6 79 63,2 90 

- 
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%24,4’ünün (f=22) kısmen yeterli olduklarını, erkek öğretmenlerin %5,7’sinin 

(f=2), kadın öğretmenlerin %7,8’inin (f=7) yeterli olmadıklarını belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında 

görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (1) = 4,101  p>,05]. Başka bir 

anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri ile benzetişim yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin benzetişim yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları görev yaptıkları okul türlerine göre incelendiğinde; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %56,2’sinin (f=41), özel okulda çalışan öğretmenlerin  

%73,1’inin  (f=38) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %35,6’sının 

(f=26) özel okulda çalışan öğretmenlerin  %21,2’sinin (f=11) kısmen yeterli 

olduklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %8,2’sinin (f=6) özel okulda 

çalışan öğretmenlerin  %5,8’inin (f=3) ise yeterli olmadıklarını belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ile soruya verdikleri 

yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (2) = 3,774   

p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ile 

benzetişim yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında 

bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin benzetişim yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türlerine göre incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%63,2’sinin (f=72), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %63,6’sının (f=7) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %28,9’unun (f=33), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %36,4’ünün (f=4) kısmen yeterli 

olduklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %7,9’unun (f=9) ise yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin benzetişim yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %53,8’inin (f=21), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%68,6’sının (f=24), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %66,7’sinin 
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(f=34) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin %33,3’ünün (f=13), 

kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %25,7’sinin (f=9) kıdemleri 21 yıl 

ve üzerinde olan öğretmenlerin %29,4’ünün (f=15) kısmen yeterli olduklarını, 

kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin %12,8’inin (f=5) yeterli 

olmadıklarını, kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %5,7’sinin (f=2), 

kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %3,9’unun (f=2) ise yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 58 ve Çizelge 59 incelendiğinde, öğretmenlerin yarısından 

fazlasının/çoğunun kendilerini benzetişim yöntemini uygulamada yeterli 

hissettiği ve benzetişimi ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Ancak 

yapılan gözlemlerde benzetişim yönteminin uygulandığı bir derse 

rastlanmamıştır. Sönmez (1991), Bektaş (2001) ve Doğan (2004) tarafından 

yapılan araştırmaların sonuçları da bu bulguyu desteklemektedir. Öğretmenlerin 

benzetişim yöntemini ara sıra kullanmalarının nedeninin, özellikle öğrenci 

merkezli diğer yöntemlerde olduğu gibi benzetişim yönteminin de öğretmen için 

ayrıntılı bir planlama ve hazırlık süreci gerektirmesi olduğu düşünülebilir.  

“Benzetişim ya da benzetim yöntemi, gerçek ortamın benzeri olan yapay 

bir ortamda beceri kazanma sürecidir” (Gözütok, 2006, 291). (Örneğin pilot 

eğitiminde bütün donanımları gerçek gibi olan ancak uçmayan uçakla, tıp 

eğitiminde kadavralarla çalışmak gibi). Benzetişim yöntemi, öğrencinin gerçek 

ortamda uygulama yaptığında kaygısının azalmasını sağladığı için önemlidir. Bu 

nedenle öğretmenlerin bu yöntemi çok iyi bilmeleri ve uygulamaları 

gerekmektedir. 
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18. DOĞAÇLAMA TEKNİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 60’da öğretmenlerin doğaçlama tekniğini kullanma sıklıklarına 

ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 60. Öğretmenlerin Doğaçlama Tekniğini Kullanma Sıklıklarına İlişkin 
Görüşleri 

Doğaçlama Kullanma 
Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 12 34,3 23 65,7 35 Cinsiyet 

Kadın - - 16 17,8 74 82,2 90 

 Toplam - - 28 22,4 97 77,6 125 

2χ = 3,951 

Sd= 1 

P= ,047 

Devlet - - 19 26,0 54 74,0 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 9 17,3 43 82,7 52 

 Toplam - - 28 22,4 97 77,6 125 

2χ = 1,328 

Sd= 1 

P= ,249 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 25 21,9 89 78,1 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 3 27,3 8 72,7 11 

 Toplam - - 28 22,4 97 77,6 125 

- 

1–10 yıl - - 8 20,5 31 79,5 39 

10–20 yıl  - - 10 28,6 25 71,4 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 10 19,6 41 80,4 51 

 Toplam - - 28 22,4 97 77,6 125 

2χ = 1,076 

Sd= 2 

P= ,584 

 

Öğretmenlerin doğaçlama tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek öğretmenlerin %65,7’sinin 

(f=23), kadın öğretmenlerin %82,2’sinin (f=74) çok sık, erkek öğretmenlerin 

%34,3’ünün (f=12) ara sıra, kadın öğretmenlerin %17,8’inin (f=16) ise ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile soruya 
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verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir [ 2χ (1) = 

3,951  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri ile doğaçlama 

tekniğini kullanma sıklığı arasında bir ilişki vardır. Kadın öğretmenlerin 

doğaçlama tekniğini erkeklere göre daha sık kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir. 

Öğretmenlerin doğaçlama tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara görev yaptıkları okul türlerine göre bakıldığında; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %74’ünün (f=54), özel okulda çalışan öğretmenlerin 

%82,7’sinin (f=43) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %26’sının 

(f=19), özel okulda çalışan öğretmenlerin %17,3’ünün (f=9) ise ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul 

türleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir [ 2χ (2) = 1,328   p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev 

yaptıkları okul türleri ile doğaçlama tekniğini kullanma sıklığı arasında bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin doğaçlama tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara mezun oldukları bölüm türlerine göre bakıldığında; üniversitelerin 

sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %78,1’inin (f=89), 

sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %72,7’sinin (f=8) 

çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%21,9’unun (f=25), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %27,3’ünün (f=3) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin doğaçlama tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %79,5’inin (f=31), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%71,4’ünün (f=25), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %80,4’ünün 

(f=41) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin %20,5’inin (f=8), 

kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %28,6’sının (f=10), kıdemleri 21 

yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %19,6’sının (f=10) ise ara sıra kullandıklarını 

belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya verdikleri yanıtlar 
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arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) = 1,076  p>,05]. 

Başka bir anlatımla öğretmenlerin kıdemleri ile doğaçlama tekniğini kullanma 

sıklığı arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 61’de öğretmenlerin doğaçlama tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Çizelge 61. Öğretmenlerin Doğaçlama Tekniğini Uygulamadaki Yeterlik Düzeylerine 

İlişkin Algıları 

Doğaçlama Yeterlik 
Düzeyi 

Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 8 22,9 27 77,1 35 Cinsiyet 

Kadın - - 13 14,4 77 85,6 90 

 Toplam - - 21 16,8 104 83,2 125 

2χ = 1,276

Sd= 1 

P= ,259 

Devlet - - 15 20,5 58 79,5 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 6 11,5 46 88,5 52 

 Toplam - - 21 16,8 104 83,2 125 

2χ = 1,764

Sd= 1 

P= ,184 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 21 18,4 93 81,6 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 0 ,0 11 100,0 11 

 Toplam - - 21 16,8 104 83,2 125 

- 

1-10 yıl - - 11 28,2 28 71,8 39 

11-20yıl  - - 3 8,6 32 91,4 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 7 13,7 44 86,3 51 

 Toplam - - 21 16,8 104 83,2 125 

2χ = 5,670

Sd= 2 

P= ,059 

 

Öğretmenlerin doğaçlama tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek öğretmenlerin 
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%77,1’inin (f=27), kadın öğretmenlerin %85,6’sının (f=77) yeterli, erkek 

öğretmenlerin %22,9’unun (f=8), kadın öğretmenlerin %14,4’ünün (f=13) kısmen 

yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile soruya 

verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir       

[ 2χ (1) = 1,276  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri ile 

doğaçlama tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında 

bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin doğaçlama tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları görev yaptıkları okul türleri açısından incelendiğinde; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %79,5’inin (f=58), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %88,5’inin  (f=46) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%20,5’inin (f=15), özel okulda çalışan öğretmenlerin %11,5’inin (f=6) kısmen 

yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul 

türü ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir    [ 2χ (2) = 1,764   p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev 

yaptıkları okul türü ile doğaçlama tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin doğaçlama tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türleri açısından incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%81,6’sının (f=93), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %100’ünün (f=11) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %18,4’ünün (f=21) ise kısmen yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır. 

Öğretmenlerin doğaçlama tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %71,8’inin (f=28), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%91,4’ünün (f=32), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %86,3’ünün 

(44 öğretmen) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%28,2’sinin (f=11), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %8,6’sının 

(f=3), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %13,7’sinin (f=7) kısmen 
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yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya 

verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir       

[ 2χ (4) = 5,670,  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin kıdemleri ile 

doğaçlama tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında 

bir ilişki bulunmamaktadır.  

Çizelge 60 ve 61 incelendiğinde, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

kendilerini doğaçlama tekniğini uygulamada yeterli hissettiklerini ve doğaçlama 

tekniğini çok sık kullandıklarını belirttikleri görülmektedir.  

Öğretmenlerin doğaçlama tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin gözlem sonuçları Çizelge 62’de sunulmuştur. 

. Çizelge 62.Öğretmenlerin Doğaçlama Tekniğini Uygulamadaki Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Strateji/Yöntem/ 
Teknik 

N* K** Ort. (x) SS 

Doğaçlama 14 36 25 3,39 

 

*  N= Gözlem sayısı.  

** K = Alınabilecek en yüksek puan. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Doğaçlama Histogram 
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              Çizelge 62’de, öğretmenlerin doğaçlama tekniğini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin gözlemlerden alabilecekleri en yüksek puanın (K) 36 

olduğu görülmektedir. 14 gözlemden alınan puanların ortalamasının 25 

olduğuna bakılarak öğretmenlerin doğaçlamayı uygulamada kısmen yeterli 

oldukları söylenebilir. Şekil 5 incelendiğinde öğretmenlerin doğaçlamayı 

uygulamada aldıkları puanların 20 ile 32 arasında olduğu, öğretmenlerin 

doğaçlama tekniğini uygulamada kısmen yeterli oldukları görülmektedir. 

 

Çizelge 63. Öğretmenlerin Doğaçlama Tekniğini Uygulamadaki Yeterlik Düzeyleri 

Hayır Kısmen  Evet Doğaçlama 

f % f % f % 

Madde 1 Öğrencilere doğaçlama ilkelerini 

kısaca açıkladı/hatırlattı/anlattı. 

8 57,1 - - 6 42,9 

Madde 2 Öğrencilere doğaçlamalarını 

hazırlamaları için yeterli süre verdi. 

8 57,1 6 42,9 - - 

Madde 3 Doğaçlama konusu dersin amaçlarına 

hizmet ediyordu. 

- - 1 7,1 13 92,9 

Madde 4 Öğrencilere doğaçlama sırasında 

nelere dikkat edeceklerini açıkladı. 

6 42,9 5 35,7 3 21,4 

Madde 5 Doğaçlamalar sırasında öğrencileri 

yalnızca gerektiği yerde (öğrenciler 

rolden çıktığında vb.) yönlendirdi. 

- - 5 35,7 9 64,3 

Madde 6 Doğaçlamalardan sonra öğrencilere 

kısa sorular sordu. 

- - 1 7,1 13 92,9 

Madde 7  Doğaçlamadan sonra öğrencilere 

doğaçlama yapan arkadaşlarına soru 

sormaları için fırsat verdi. 

1 7,1 - - 13 92,9 

Madde 8 Doğaçlama sürecine mümkünse 

bütün öğrencilerin/çok sayıda 

öğrencinin katılımını sağladı. 

- - 5 35,7 9 64,3 

Madde 9 Doğaçlamalar sırasında sınıf 

kontrolünü sağladı. 

1 7,1 3 21,4 10 71,4 

Madde 10 Doğaçlamadan sonra öğrencilere 

konuya ilişkin kısa bir özet yaptı. 

- - 6 42,9 8 57,1 

Madde 11 Doğaçlama sırasında verilen yanlış 

bilgileri (varsa) düzeltti. 

2 14,3 8 57,1 4 28,6 
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Öğretmenlerin doğaçlama tekniğini uygulamada yeterli oldukları ve 

olmadıkları maddeleri belirlemek için yeterlik düzeyleri madde madde analiz 

edilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 63’te sunulmuştur. 
 

 

Çizelge 63’te, öğretmenlerin, 3, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddeleri uyguladıkları 

görülmektedir. 14 gözlemden 13’ünde doğaçlama konusunun dersin amaçlarına 

hizmet ettiği, öğretmenlerin doğaçlamalardan sonra öğrencilere kısa sorular 

sordukları ve sınıftaki öğrencilerin de doğaçlama yapan arkadaşlarına sorular 

sormalarını sağladıkları, doğaçlama yapan öğrencileri yalnızca gerektiği yerde 

yönlendirdikleri, mümkünse bütün öğrencilerin doğaçlamaya katılmasını ve 

doğaçlamalar sırasında sınıf kontrolünü sağladıkları gözlenmiştir.  

 

Çizelge 63 incelendiğinde öğretmenlerin 10. ve 11. maddeleri tam olarak 

uygulamadıkları, 14 gözlemden 8’inde doğaçlama sırasında verilen yanlış 

bilgileri tam olarak düzeltmedikleri, 6’sında ise doğaçlamadan sonra konuya 

ilişkin kısa bir özet yapmadıkları görülmektedir. 

 

Çizelge 63 incelendiğinde öğretmenlerin, 1, 2. ve 4. maddeleri 

uygulamadıkları görülmektedir. Gözlemlerin yarısından fazlasında 

öğretmenlerin doğaçlamayı uygulamaya başlamadan önce öğrencilere 

doğaçlama ilkelerini ve doğaçlamalarda dikkat etmeleri gereken noktaları 

açıklamadıkları, öğrencilere hazırlanmaları için yeterli süre vermedikleri 

gözlenmiştir. 

 

Öğretmenler öz değerlendirme formunda doğaçlama tekniğini 

uygulamada kendilerini yeterli olarak algıladıklarını belirtmişlerdir. Ancak 

yapılan gözlemlerde öğretmenlerin, doğaçlamayı uygulamaya başlamadan önce 

öğrencilere doğaçlama ilkelerini ve doğaçlamalarda dikkat etmeleri gereken 

noktaları açıklama ve öğrencilere hazırlanmaları için yeterli süre verme gibi 

maddeleri yani doğaçlama tekniğini uygulanmasında bilinmesi gereken en temel 

noktaları uygulamadıkları görülmüştür. Temel ilkelerinin öğrenciler tarafından 

öğrenilmesi sağlanmadan doğaçlama tekniğinin doğru ve etkili bir biçimde 
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uygulanabilmesi düşünülemez. Bu durum öğretmenlerin doğaçlamanın belli 

başlı ilkelerini tam olarak bilmediklerini düşündürmektedir. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi doğaçlama, yaratıcı dramada kullanılan bir 

yöntemdir. Yapılan gözlemlerde öğretmenlerin yaptıkları küçük ve basit 

doğaçlamaları bile yaratıcı drama olarak adlandırdıkları görülmüştür. 

 

19. ROL OYNAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 
 

 Çizelge 64’de öğretmenlerin rol oynama yöntemini  kullanma 

sıklıklarına ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 64. Öğretmenlerin Rol Oynama Yöntemini Kullanma Sıklıklarına 
İlişkin Görüşleri 

Rol Oynama Kullanma Sıklığı Hiç Ara sıra Çok sık Toplam 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 0 ,0 10 28,6 25 71,4 35 Cinsiyet 

Kadın 1 1,1 21 23,3 68 75,6 90 

 Toplam 1 0,8 31 24,8 93 74,4 125 

Devlet 1 1,4 19 26,0 53 72,6 73 Okul Türü 

 Özel 0 ,0 12 23,1 40 76,9 52 

 Toplam 1 0,8 31 24,8 93 74,4 125 

Sınıf 
Öğretmenliği 

0 ,0 29 25,4 85 74,6 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü 
Diğer 1 9,1 2 18,2 8 72,7 11 

 Toplam 1 0,8 31 24,8 93 74,4 125 

1–10 yıl 0 ,0 11 28,2 28 71,8 39 

10–20 yıl  1 2,9 5 14,3 29 82,9 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 0 ,0 15 29,4 36 70,6 51 

 Toplam 1 0,8 31 24,8 93 74,4 125 
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Öğretmenlerin rol oynama yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%71,4’ünün (f=25), kadın öğretmenlerin %75,6’sının (f=68) çok sık, erkek 

öğretmenlerin %28,6’sının (f=10), kadın öğretmenlerin %23,3’ünün (f=21) ara 

sıra kullandıklarını, kadın öğretmenlerin %1,1’inin (f=1) ise hiç kullanmadığını 

belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel 

olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin rol oynama yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türlerine göre bakıldığında; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %72,6’sının (f=53), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %76,9’unun (f=40) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%26’sının (f=19), özel okulda çalışan öğretmenlerin %23,1’inin (f=12) ara sıra 

kullandıklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %1,4’ünün (f=1) ise hiç 

kullanmadığını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin rol oynama yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türlerine göre bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%74,6’sının (f=85), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %72,7’sinin (f=8) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %25,4’ünün (f=29), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %18,2’sinin (f=2) ara sıra 

kullandıklarını, sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin 

%9,1’inin (f=1) ise hiç kullanmadığını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin rol oynama yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %71,8’inin (f=28), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %82,9’unun (f=29), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %70,6’sının (f=36) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %28,2’sinin (f=11), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %14,3’ünün (f=5), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 
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%29,4’ünün (f=15) ara sıra kullandıklarını, kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %2,9’unun (f=1) hiç kullanmadığını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 65’te öğretmenlerin rol oynama yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Çizelge 65. Öğretmenlerin Rol Oynama Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik Düzeylerine 
İlişkin Algıları 

Rol Oynama Yeterlik 
Düzeyi 

Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 0 ,0 9 25,7 26 74,3 35 Cinsiyet 

Kadın 1 1,1 12 13,3 77 85,6 90 

 Toplam 1 0,8 21 16,8 103 82,4 125 

2χ = 6,776 

Sd= 1 

P= ,009 

Devlet 1 1,4 15 20,5 57 78,1 73 Okul 
Türü 

 
Özel 0 ,0 6 11,5 46 88,5 52 

 Toplam 1 0,8 21 16,8 103 82,4 125 

2χ = 5,560 

Sd= 1 

P= ,018 

Sınıf 
Öğretmenliği 

0 ,0 20 17,5 94 82,5 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer 1 9,1 1 9,1 9 81,8 11 

 Toplam 1 0,8 21 16,8 103 82,4 125 

- 

1-10 yıl 0 ,0 11 28,2 28 71,8 39 

11-20yıl  1 2,9 3 8,6 31 88,6 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 0 ,0 7 13,7 44 86,3 51 

 Toplam 1 0,8 21 16,8 103 82,4 125 

2χ = 4,357 

Sd= 2 

P= ,113 

 

Öğretmenlerin rol oynama yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek öğretmenlerin 

%74,3’ünün (f=26), kadın öğretmenlerin %85,6’sının (f=77) yeterli, erkek 
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öğretmenlerin %25,7’sinin (f=9), kadın öğretmenlerin %13,3’ünün (f=12) kısmen 

yeterli olduklarını, kadın öğretmenlerin %1,1’inin (f=1) ise yeterli olmadıklarını 

belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile soruya verdikleri yanıtlar 

arasında görülen farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir [ 2χ (1) = 6,776  p<,05]. 

Başka bir anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri ile rol oynamayı uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Kadın öğretmenlerin, 

erkek öğretmenlere göre rol oynama yöntemini uygulamada kendilerini daha 

yeterli hissettikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin rol oynama yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları görev yaptıkları okul türleri açısından incelendiğinde; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %78,1’inin (f=57), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %88,5’inin  (f=46 öğretmen) yeterli,  devlet okulunda çalışan 

öğretmenlerin %20,5’inin (f=15), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %11,5’inin 

(f=6) kısmen yeterli olduklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%1,4’ünün (f=1) ise yeterli olmadıklarını, belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ile soruya verdikleri yanıtlar arasında 

görülen farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir [ 2χ (2) = 5,560  p<,05]. Başka bir 

anlatımla öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ile rol oynama yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Özel 

okulda görev yapan öğretmenleri, devlet okulunda görev yapan öğretmenlere 

göre rol oynamayı uygulamada kendilerini daha yeterli hissettikleri 

görülmektedir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenler bunun 

nedeninin, özel okulda aldıkları hizmet içi eğitimlerin, devlet okullarına göre 

daha nitelikli ve sayıca daha fazla olmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin rol oynama yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türleri açısından incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%82,5’inin (f=94),  sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %81,8’inin (f=9) yeterli,  üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %17,5’inin (f=20), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %9,1’inin (f=1)  kısmen yeterli 

olduklarını, sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin 
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%9,1’inin (f=1) ise yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin rol oynama yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %71,8’inin (28 öğretmen), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %88,6’sının (31 öğretmen), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %86,3’ünün (44 öğretmen) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %28,2’sinin (11 öğretmen), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %8,6’sının (3 öğretmen), kısmen yeterli olduklarını, kıdemleri 11-

20yıl arasında olan öğretmenlerin %2,9’unun (1 öğretmen) ise yeterli 

olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya 

verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) 

= 4,357  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin kıdemleri ile rol oynama 

yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

Çizelge 64 ve Çizelge 65 incelendiğinde, öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun rol oynama yöntemini uygulamada kendilerini yeterli 

hissettiklerini ve rol oynama yöntemini çok sık kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir. Ancak Bektaş (2001) tarafından yapılan araştırma sonuçları bu 

bulguyu desteklememekte, öğretmenlerin derslerinde rol oynama yöntemini ve 

dramatizasyon tekniğini çok az kullandığını ya da hiç kullanmadığını 

belirtmektedir. Gözütok (2010b) tarafından yapılan araştırma sonucunda da 

öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersinde rol oynama yöntemini çok az uyguladıkları 

belirtilmiştir.  
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Öğretmenlerin rol oynama yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin gözlem sonuçları Çizelge 66’da sunulmuştur. 

Çizelge 66. Öğretmenlerin Rol Oynama Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik 
Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Strateji/Yöntem/ 
Teknik 

N* K** Ort. (x) SS 

Rol Oynama 13 36 
 

  28 2,25 

*  N= Gözlem sayısı.  

** K = Alınabilecek en yüksek puan.   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6. Rol Oynama Histogram 

 

Çizelge 66’da verildiği gibi, öğretmenlerin rol oynama yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin gözlemlerden alabilecekleri en yüksek 

puanın (K) 36 olduğu görülmektedir. 13 gözlemden alınan puanların 

ortalamasının 28 olduğuna bakılarak sınıf öğretmenlerinin rol oynamayı 

uygulamada kısmen yeterli oldukları söylenebilir. Şekil 6 incelendiğinde 

öğretmenlerin rol oynama yöntemini uygulamada aldıkları puanların 24 ile 34 

puan arasında olduğu görülmektedir. Sağa çarpık bu grafiğe bakarak 

öğretmenlerin ortalama puan aldıkları ve rol oynama yöntemini uygulamada 

kısmen yeterli oldukları söylenebilir. 
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Öğretmenlerin rol oynama yöntemini uygulamada yeterli oldukları ve 

olmadıkları maddeleri belirlemek için yeterlik düzeyleri madde madde analiz 

edilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 67’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 67. Öğretmenlerin Rol Oynama Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik Düzeyleri 

Hayır Kısmen  Evet 
Rol Oynama 

f % f % f % 

Madde 1 Öğrencilere tekniği/yöntemi nasıl 
uygulayacaklarını ve kuralları 

hatırlattı/açıkladı. 

10 79,6 2 15,4 1 7,7 

Madde 2 Öğrencilere hazır bir senaryo verdi/ ya da 
onlardan senaryo oluşturmalarını istedi. 

- - 5 38,5 8 61,5 

Madde 3 Oynanacak senaryo, konunun amaçlarına 
hizmet ediyordu. 

- - 1 7,7 12 92,3 

Madde 4 Oynanacak senaryo ilgi çekiciydi. - - 7 53,8 6 46,2 

Madde 5 Öğrencilere hazırlanmaları için yeteri kadar 
süre verdi. 

6 46,2 7 53,8 - - 

Madde 6 Bütün öğrencilerin oyunu görebilmeleri ve 
duyabilmeleri için ortamı düzenledi. 

- - 9 69,2 4 30,8 

Madde 7  Oyunun sınıfın önünde oynanmasını 
sağladı. 

- - - - 13 100 

Madde 8 Oyunu öğrencilerle birlikte dersin amaçları, 
beceriler ve içerik doğrultusunda tartıştılar. 

- - 3 23,1 10 76,9 

Madde 9 Psikolojik analizlere girmemeye özen 
gösterdi. 

- - - - 13 100 

Madde 10 Oyunda vurgulanan bir olumsuzluk 
oynatıldıktan sonra oyun bir kez de olumlu 

olarak, olması gerektiği gibi oynatıldı. 

8 61,5 1 7,7 4 30,8 

Madde 11 Rol oynamada hata yapan öğrencilerin 
yanlışlarını yüzüne vurmadı. 

- - 4 30,8 9 69,2 

Madde 12 Öğrencileri yalnızca rolden çıktıklarında 
yönlendirdi. 

2 15,4 8 61,5 3 23,1 
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Çizelge 67 incelendiğinde öğretmenlerin 2, 3, 7, 8, 9 ve 11. maddeleri 

uyguladıkları görülmektedir. Gözlemlerin yarısından fazlasında öğretmenlerin 

öğrencilere konunun amaçlarına hizmet eden hazır bir senaryo verdikleri, 

oyunun sınıfın önünde oynanmasını sağladıkları, psikolojik analizlere 

girmemeye özen gösterdikleri ve rol oynamada hata yapan öğrencilerin 

yanlışlarını yüzlerine vurmadıkları gözlenmiştir. 

 

Çizelge 67 incelendiğinde öğretmenlerin 5, 6 ve 12. maddeleri tam olarak 

uygulamadıkları görülmektedir. Gözlemlerin yarısından fazlasında 

öğretmenlerin bütün öğrencilerin oyunu görebilmeleri için tam olarak 

düzenlemedikleri, öğrencilere yalnızca rolden çıktıklarında değil, sık sık 

yönlendirdikleri ve oynanacak konunun fazla ilgi çekici olmadığı gözlenmiştir.  

 

Çizelge 67 incelendiğinde öğretmenlerin 1, 4, 5 ve 10. maddeleri 

uygulamadıkları görülmektedir. Gözlemlerin yarısından fazlasında 

öğretmenlerin rol oynamayı uygulamaya başlamadan önce öğrencilere 

yöntemin/tekniğin nasıl uygulanacağını açıklamadıkları, öğrencilere 

hazırlanmaları için yeterli süre vermedikleri, oyunda vurgulanan bir olumsuzluk 

oynatıldıktan sonra oyunu bir de olması gerektiği gibi oynatmadıkları 

gözlenmiştir. 

 

Rol oynama yönteminin uygulanmasına ilişkin maddeler incelendiğinde 

konuya uygun bir senaryonun hazırlanmasında, senaryonun öğrenciler 

tarafından canlandırılmasında öğretmenlerin yeterli oldukları gözlenmiştir. 

Ancak daha da önemli olan yöntemin nasıl aktarılacağına ilişkin kuralların 

açıklanmasında, rol oynama sırasında dikkat edilecek durumların 

açıklanmasında ve gösterilmesinde kısmen yeterli oldukları ya da yeterli 

olmadıklarıdır. Rol oynama ve doğaçlama, yalnızca herhangi bir konunun 

seçilmesi ve oynanması değildir. Ancak bu yöntem ve tekniklerin öğretmenler 

tarafından bu şekilde algılanması, öğretmenlerin kendilerini yöntemi/tekniği 

uygulamada yeterli olarak algılamalarına ve sıklıkla uyguladıklarını 

düşünmelerine neden olmaktadır.  
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20. YARATICI DRAMAYA İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 68’de öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini kullanma 

sıklıklarına ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 68. Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Sıklıklarına İlişkin 
Görüşleri 

Yaratıcı Drama Kullanma 
Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 19 54,3 16 45,7 35 Cinsiyet 

Kadın - - 30 33,3 60 66,7 90 

 Toplam - - 49 39,2 76 60,8 125 

2χ = 4,642

Sd= 1 

P= ,031 

Devlet - - 36 49,3 37 50,7 73 Okul Türü 

 Özel - - 13 25 39 75 52 

 Toplam - - 49 39,2 76 60,8 125 

2χ = 7,533

Sd= 1 

P= ,006 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 46 40,4 68 59,6 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü 
Diğer - - 3 27,3 8 72,7 11 

 Toplam - - 49 39,2 76 60,8 125 

- 

1–10 yıl - - 16 41 23 59 39 

10–20 yıl  - - 15 42,9 20 57,1 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 18 35,3 33 64,7 51 

 Toplam - - 49 39,2 76 60,8 125 

2χ = ,577 

Sd= 2 

P= ,749 

 

Öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%45,7’sinin (f=16), kadın öğretmenlerin %66,7’sinin (f=60) çok sık, erkek 

öğretmenlerin %54,3’ünün (f=19), kadın öğretmenlerin %33,3’ünün (f=30) ise 

ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemleri ile 
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soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir  

[ 2χ (1) = 4,642  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri ile yaratıcı 

dramayı kullanma sıklıkları arasında bir ilişki vardır. Kadın öğretmenlerin, erkek 

öğretmenlere göre yaratıcı drama yöntemini daha sık kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir.  

Öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türlerine göre bakıldığında; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %50,7’sinin (f=37),  özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %75’inin (f=39) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%49,3’ünün (f=36), özel okulda çalışan öğretmenlerin %25’inin (f=13) ise ara 

sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul 

türü ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu 

belirlenmiştir [ 2χ (2) = 7,533  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev 

yaptıkları okul türü ile yaratıcı drama yöntemini kullanma sıklıkları arasında bir 

ilişki vardır. Özel okulda görev yapan öğretmenlerin, devlet okulunda görev 

yapan öğretmenlere göre yaratıcı drama yöntemini daha sık kullandıklarını 

belirttikleri görülmektedir.  

Öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türlerine göre bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%59,6’sının (f=68), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %72,7’sinin (f=8) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %40,4’ünün (f=46), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %27,3’ünün (f=3) ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara, kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %59’unun (f=23), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %64,7’sinin (f=33), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %57,1’inin (f=20) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %41’inin (f=16), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 
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%42,9’unun (f=15), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %35,3’ünün 

(f=18) ise ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev 

yaptıkları okul türü ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı 

olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) = ,577  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

kıdemleri ile yaratıcı drama yöntemini kullanma sıklıkları arasında bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

Çizelge 69’da öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Çizelge 69. Öğretmenlerin Yaratıcı Dramayı Uygulamadaki Yeterlik Düzeylerine İlişkin 

Algıları 

Yaratıcı Drama Yeterlik 
Düzeyi  

Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 15 42,9 20 57,1 35 Cinsiyet 

Kadın - - 18 20 72 80 90 

 Toplam - - 33 26,4 92 73,6 125 

 

2χ = 6,776

Sd= 1 

P= ,009 

Devlet - - 25 34,2 48 65,8 73 Okul Türü 

 Özel - - 8 15,4 44 84,6 52 

 Toplam - - 33 26,4 92 73,6 125 

2χ = 5,560

Sd= 1 

P= ,018 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 31 27,2 83 72,8 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü 
Diğer - - 2 18,2 9 81,8 11 

 Toplam - - 33 26,4 92 73,6 125 

- 

1-10 yıl - - 15 38,5 24 61,5 39 

11-20yıl  - - 8 22,9 27 77,1 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 10 19,6 41 80,4 51 

 Toplam - - 33 26,4 92 73,6 125 

2χ = 4,357

Sd= 2 

P= ,113 
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Öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin %57,1’inin (f=20),  kadın öğretmenlerin %80’inin (f=72) yeterli, 

erkek öğretmenlerin %42,9’unun (f=15), kadın öğretmenlerin %20’sinin (f=18) 

ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu 

belirlenmiştir      [ 2χ (1) = 6,776  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile yaratıcı drama yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları arasında bir ilişki vardır. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre 

yaratıcı drama yöntemini uygulamada kendilerini daha yeterli hissettiklerini 

belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları görev yaptıkları okul türleri açısından incelendiğinde; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %65,8’inin (f=48), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %84,6’sının  (f=44) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%34,2’sinin (f=25), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %15,4’ünün (f=8) ise 

kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev 

yaptıkları okul türü ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı 

olduğu belirlenmiştir [ 2χ (2) = 5,560  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

görev yaptıkları okul türü ile yaratıcı drama yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Özel okulda çalışan 

öğretmenlerin, devlet okulunda çalışan öğretmenlere göre kendilerini daha 

yeterli hissettiklerini belirttikleri görülmektedir. Öğretmenler, bu durumun özel 

okul ve devlet okulunda verilen hizmet içi eğitimlerin fazla olmasından1 

kaynaklandığını düşünmektedirler. 

Öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türleri açısından 

incelendiğinde; üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %72,8’inin (f=83), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %81,8’inin (f=9) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %27,2’sinin (f=31), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %18,2’sinin (f=2)  ise kısmen yeterli 
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olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.)  

Öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları kıdemleri açısından incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %61,5’inin (f=24), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %77,1’inin (27 öğretmen), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %80,4’ünün (f=41) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %38,5’inin (f=15), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%22,9’unun (f=8), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise 

%19,6’sının (f=10) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) = 4,357  p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin kıdemleri ile yaratıcı drama yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 68 ve Çizelge 69 incelendiğinde, öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun yaratıcı drama yöntemini uygulamada kendilerini yeterli 

hissettiklerini, yarısına yakınının yaratıcı dramayı çok sık, diğer yarısının ise ara 

sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Taşkaya ve Bal (2009) tarafından 

yapılan araştırmada, öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde bildikleri, kullanmak 

istedikleri ancak kullanamadıkları yöntemlerden birinin drama olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmenler bunun nedeni olarak okulun olanaklarının yetersiz 

olmasını göstermişlerdir 

Öğretmenlerinin yaratıcı dramayı uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin gözlem sonuçları Çizelge 70’de sunulmuştur. 

Çizelge 70. Öğretmenlerin Yaratıcı Dramayı Uygulamadaki Yeterlik 
Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Strateji/Yöntem/ 
Teknik 

N* K** Ort.(x) SS 

Yaratıcı Drama  1 57 
 

  54 - 

 *  N= Gözlem sayısı.  

 ** K = Alınabilecek en yüksek puan.  
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Yapılan bir gözlemde yaratıcı dramayı uygulayan öğretmenin 

uygulamada kısmen yeterli olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin yaratıcı 

dramayı “çok sık” kullandıklarını belirtmelerinin nedeninin yaratıcı dramayı, rol 

oynama ve doğaçlama teknikleri ile karıştırmalarından kaynaklandığı 

düşünülebilir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar da 

bunu destekler niteliktedir. Yaratıcı drama, öğrencilerin yaşantılarından yola 

çıktığı için yaratıcı dramayla kazandırılan davranışların kalıcılığının fazla olduğu 

söylenebilir. Yaratıcı dramanın tam olarak bilinmesi ve uygulama 

basamaklarının kavranarak doğru şekilde uygulanması bu nedenle önemlidir.  

“Yaratıcı drama, kendi başına bir disiplin ve öğretme yöntemidir. 

Dolayısıyla eğitimde ya bir yöntem ya da başlı başına bir ders olarak yer alır” 

(Gözütok, 2006, 272). Yaratıcı dramanın amacının, bireye farklı bakış açıları ve 

tartışma becerisi kazandırmak, bireyin bir probleme değişik açılardan bakarak 

çözüm yolları üretebilmesini ve yaratıcı düşünmesini sağlamak gibi Hayat Bilgisi 

Öğretim Programı ile ortak amaçları olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 

derslerinde yaratıcı dramaya yer vermeleri, yöntemi tam olarak ve doğru şekilde 

uygulamaları, öğrencilere yukarıda adı geçen özelliklerin kazandırılması sonuç 

olara da Hayat Bilgisi Öğretim Programının amacına ulaşması demektir. 
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21. EĞİTSEL OYUN YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 71. Öğretmenlerin Eğitsel Oyun Yöntemini Kullanma Sıklıklarına İlişkin 

Görüşleri 

 

Eğitsel Oyun Kullanma 
Sıklığı 

 

Hiç 

 

Ara sıra 

 

Çok sık 

 

Toplam  

 

Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 14 40,0 21 60,0 35 Cinsiyet 

Kadın - - 21 23,3 69 76,7 90 

 Toplam - - 35 28,0 90 72,0 125 

2χ = 3,472 

Sd= 1 

P= ,062 

Devlet - - 24 32,9 49 67,1 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 11 21,2 41 78,8 52 

 Toplam - - 35 28 90 72 125 

2χ = 2,070 

Sd= 1 

P= ,150 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 32 28,1 82 71,9 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 3 27,3 8 72,7 11 

 Toplam - - 35 28 90 72 125 

- 

1–10 yıl - - 10 25,6 29 74,4 39 

10–20 yıl  - - 7 20 28 80 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 18 35,3 33 64,7 51 

 Toplam - - 35 28 90 72 125 

2χ = 2,565 

Sd= 2 

P= ,277 

 

Çizelge 71’de öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini kullanma sıklıklarına 

ilişkin görüşleri sunulmuştur. 
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Öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%60’ının (f=21), kadın öğretmenlerin %76,7’sinin (f=69) çok sık, erkek 

öğretmenlerin %40’ının (f=14), kadın öğretmenlerin %23,3’ünün (f=21) ise ara 

sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya 

verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (1) 

= 3,472  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri ile eğitsel oyun 

yöntemini kullanma sıklıkları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türlerine göre bakıldığında; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %67,1’inin (f=49), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %78,8’inin (f=41) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%32,9’unun (f=24), özel okulda çalışan öğretmenlerin %21,2’sinin (f=11) ise ara 

sıra, kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları 

okul türü ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir [ 2χ (2) = 2,070  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev 

yaptıkları okul türü ile eğitsel oyun yöntemini kullanma sıklıkları arasında bir 

ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türlerine göre bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%71,9’unun (f=82), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %72,7’sinin (f=8) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %28,1’inin (f=32), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %27,3’ünün   (f=3) ise ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %74,4’ünün (f=29), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %80’inin (f=28), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

%64,7’sinin (f=33) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 
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%25,6’sının (f=10), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %20’sinin 

(f=7), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %35,3’ünün (f=18) ise ara 

sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul 

türü ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir [ 2χ (4) = 2,565  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin kıdemleri 

ile eğitsel oyun yöntemini kullanma sıklıkları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 72. Öğretmenlerin Eğitsel Oyun Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik Düzeylerine 
İlişkin Algıları 

Eğitsel Oyun Yeterlik 
Düzeyi 

Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 13 37,1 22 62,9 35 Cinsiyet 

Kadın - - 10 11,1 80 88,9 90 

 Toplam - - 23 18,4 102 81,6 125 

2χ = 11,374

Sd= 1 

P= ,001 

Devlet - - 18 24,7 55 75,3 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 5 9,6 47 90,4 52 

 Toplam - - 23 18,4 102 81,6 125 

2χ = 4,576 

Sd= 1 

P= ,032 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 22 19,3 92 80,7 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 1 9,1 10 90,9 11 

 Toplam - - 23 18,4 102 81,6 125 

- 

1-10 yıl - - 10 25,6 29 74,4 39 

11-20yıl  - - 4 11,4 31 88,6 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 9 17,6 42 82,4 51 

 Toplam - - 23 18,4 102 81,6 125 

2χ = 2,514 

Sd= 2 

P= ,284 
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Çizelge 72’de öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları cinsiyetlerine göre incelendiğinde; erkek öğretmenlerin 

%62,9’unun (f=22), kadın öğretmenlerin %88,9’unun (f=80) yeterli, erkek 

öğretmenlerin %37,1’inin (f=13), kadın öğretmenlerin %11,1’inin (f=10) kısmen 

yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile soruya 

verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir                     

[ 2χ (1) = 11,374  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri ile eğitsel 

oyun yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir 

ilişki vardır. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre eğitsel oyun 

yöntemini uygulamada kendilerini daha yeterli hissettiklerini belirttikleri 

görülmektedir. 

Öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları görev yaptıkları okul türlerine göre incelendiğinde; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %75,3’ünün (f=55), özel okulda çalışan öğretmenlerin  

%90,4’ünün  (f=47) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %24,7’sinin 

(f=18), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %9,6’sının (f=5) ise kısmen yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ile 

soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir 

[ 2χ (2) = 4,576 p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin görev yaptıkları okul 

türü ile eğitsel oyun yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları 

arasında bir ilişki vardır. Özel okulda görev yapan öğretmenlerin, devlet 

okulunda görev yapan öğretmenlere göre eğitsel oyun yöntemini uygulamada 

kendilerini daha yeterli hissettiklerini belirttikleri görülmektedir. Görüşme yapılan 

öğretmenler bunun nedeni olarak aldıkları hizmetiçi eğitimlerin niteliğini ve 

sayıca fazla olmasını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türlerine göre incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%80,7’sinin (f=92), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %90,9’unun (f=10) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 
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bölümünden mezun olan öğretmenlerin %19,3’ünün (f=22), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %9,1’inin (f=1) ise kısmen yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır. 

Öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %74,4’ünün (f=29), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %88,6’sının (f=31), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %82,4’ünün (f=42) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %25,6’sının (f=10), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %11,4’ünün (f=4), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

ise %17,6’sının (f=9) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) = 2,514  p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin kıdemleri ile eğitsel oyun yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 71 ve Çizelge 72 incelendiğinde, öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun eğitsel oyun yöntemini uygulamada kendilerini yeterli 

hissettiklerini ve eğitsel oyunu çok sık kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. 

Ancak Sönmez (1991), Kalaycı (1994), Öztürk ve Baysal (1999) ve Gözütok 

(2010b) tarafından yapılan araştırmaların sonuçları öğretmenlerin derslerinde 

eğitsel oyun yöntemini çok az kullandıkları ya da hiç kullanmadıkları 

yönündedir. Sönmez (1991) ve Kalaycı (1994), özellikle ilkokulda eğitsel 

oyunlara hiç yer verilmediğini, oysa eğitsel oyunların ilkokullarda özellikle de 1, 

2 ve 3. Sınıflarda çok etkili öğrenme ve öğretme etkinlikleri olduğunu 

belirtmişlerdir. Sönmez bunun nedeninin; öğretmenlerin yetişme tarzından, 

oyunu eğitim etkinliği olarak görmemelerinden, müfettişlerin oyuna karşı 

çıkmalarından, Kalaycı (1994) ise öğretmenlerin oyunu bir öğrenme etkinliği 

olarak düşünmediklerinden ya da nasıl uygulayacaklarını bilmediklerinden 

kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. Yaklaşık 20 yıl önce yapılan araştırmaların 

sonuçları ile 2010 yılında ulaşılan sonuçların benzer olması, öğretmenlerin 

halen daha derslerinde en çok kullandıkları yöntemlerin anlatım ve soru-yanıt 

yöntemi olması düşündürücüdür. 
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Öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin gözlem sonuçları Çizelge 73’te sunulmuştur. 

 

Çizelge 73. Öğretmenlerin Eğitsel Oyun Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Strateji/Yöntem/ 
Teknik N* K** Ort.(x) SS 

Eğitsel Oyun 4 36 
 29 3,7 

*  N= Gözlem sayısı.  

** K = Alınabilecek en yüksek puan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 7. Eğitsel Oyun Histogram 

 

Çizelge 73’te verildiği gibi, öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin gözlemlerden alabilecekleri en yüksek 

puanın (K) 36 olduğu görülmektedir. Dört gözlemden alınan puanların 

ortalamasının 29 olduğuna bakılarak sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyunu 

uygulamada kısmen yeterli oldukları söylenebilir. Şekil 7 incelendiğinde 

öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini uygulamada aldıkları puanların 22,5 ile 35 

puan arasında olduğu görülmektedir. Bu grafiğe bakarak öğretmenlerin 
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ortalama puan aldıkları ve eğitsel oyun yöntemini uygulamada kısmen yeterli 

oldukları söylenebilir. 

 

Öğretmenlerin eğitsel oyun yöntemini uygulamada yeterli oldukları ve 

olmadıkları maddeleri belirlemek için yeterlik düzeyleri madde madde analiz 

edilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 74’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 74. Öğretmenlerin Eğitsel Oyun Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik Düzeyleri 

Hayır Kısmen Evet  

Eğitsel Oyun f % f % f % 

Madde 1 Öğretmen, oyunu/oyunları ayrıntılı şekilde 
planladı. 

2 50 2 50 - - 

Madde 2 Öğretmen, sınıf düzenini oyun için uygun hale 
getirdi. 

1 25 - - 3 75 

Madde 3 Öğretmen, oyun için gereken malzemeleri (varsa) 
sağladı. 

- - 1 25 3 75 

Madde 4 Oyun(lar) dersin amacına uygundu. - - 1 25 3 75 

Madde 5 Oyun(lar) öğrenci düzeyine uygundu.(Öğrencilerin 
dikkatini çekecek nitelikte ve ilginçti.) 

- - - - 4 10
0 

Madde 6 Oyunun yönergesini/basamaklarını açıkladı. - - 1 25 3 75 

Madde 7  Oyunun yönergesi anlaşılırdı. (Sözlü-Yazılı) - - 3 75 1 25 

Madde 8 Öğretmen, öğrencilerin oyun(lar) sırasında 
kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam 

sağladı. 

- - 2 50 2 50 

Madde 9 Oyun sırasında öğrencileri gözlemledi. - - 3 75 1 25 

Madde 10 Oyun sırasında öğrencilere geribildirim ve 
pekiştireç verdi. 

- - 3 75 1 25 

Madde 11 Öğretmen öğrencilere rehberlik etti ve 
gerektiğinde hakem rolündeydi. 

- - 3 75 1 25 

Madde 12 Öğretmen, bütün öğrencilerin oyunlara katılmasını 
sağlamaya çalıştı. 

- - 2 50 2 50 
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Çizelge 74 incelendiğinde, öğretmenlerin  2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 12. maddeleri 

uyguladıkları görülmektedir. Yapılan gözlemlerde öğretmenlerin sınıf düzenini 

oyun için uygun hale getirdikleri, öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri 

bir ortam sağladıkları, bütün öğrencilerin oyuna katılmasını sağlamayı 

çalıştıkları, oyun için gerekli malzemeleri sağladıkları, oyunların dersin amacına 

ve öğrenci düzeyine uygun olduğu gözlenmiştir. 

 

Çizelge 74’de, öğretmenlerin 7, 9. 10 ve 11. maddeleri tam olarak 

uygulamadıkları görülmektedir. Yapılan gözlemlerde oynatılan oyunların 

yönergelerinin tam olarak anlaşılır olmadığı, öğretmenlerin oyunlar sırasında 

öğrencileri gözlemlemedikleri, öğrencilere tam olarak geribildirim ve pekiştireç 

vermedikleri ve öğrencileri kısmen yönlendirdikleri gözlenmiştir.  

 

Çizelge 74 incelendiğinde, öğretmenlerin 1. maddeyi uygulamadıkları, 

oynatacakları oyunu ayrıntılı bir şekilde planlamadıkları gözlenmiştir. Bir öğretim 

stratejisinin/yönteminin/tekniğinin uygulanmasında en önemli aşama planlama 

aşamasıdır. Planlama, strateji, yöntem ya da tekniğin daha sonraki 

aşamalarında da istenilen amaca, kazanıma ve konuya uygun olmasını ve 

strateji, yöntem ya da tekniğin etkili uygulanmasını sağlar. Eğitsel oyunları 

uygularken öğretmenlerin bu aşamada yeterli olmamaları bu açıdan önemli bir 

bulgudur.  

 

Oyunlar, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmaları için yarışmaların 

da içinde yer aldığı, estetik nitelikleri ve beceriyi geliştirici, eğlenceli 

düzenlemelerdir (Gözütok, 2006). “Eğitsel oyunlar yardımıyla konular ilgi çekici 

nitelik kazanır, yeni kelimelerin öğretilmesi, hatalı çalışma alışkanlığının 

düzeltilmesi, akılda tutma oranının ve süresinin uzatılması sağlanabilir” (Bilen, 

1999, 197). Oyunlar aynı zamanda öğrencilere kural koymayı ve kurallara 

uymayı öğretir.  Bu nedenlerden dolayı eğitsel oyunların yöntem olarak 

kullanması önemlidir.  

 

Hayat Bilgisi dersinin kazanımları eğitsel oyunları yöntem olarak 

kullanmaya çok uygundur. “Yalnız, bu yöntemin uygulanışı diğer tekniklere 
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oranla daha çok dikkat, yaratıcılık, hayal gücü, espri yeteneği ve sentez gücü 

gerektirir” (Bilen, 1999, 197). 

 

Öğretmen oyun oynatırken de diğer strateji, yöntem ve teknikler de 

olduğu gibi öğrencileri iyi gözlemlemeli, ortamı oyuna uygun hale getirmeli, 

oyunu yapılandırmalı, öğrencilere geribildirim ve pekiştireç vermeli ve 

öğrencileri gerektiğinde yönlendirmelidir.  

 

22. EĞİTSEL GEZİ YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 75. Öğretmenlerin Eğitsel Gezi Yöntemini Kullanma Sıklıklarına 
İlişkin Görüşleri 

Eğitsel Gezi Kullanma Sıklığı Hiç Ara sıra Çok sık Toplam 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 2 5,7 24 68,6 9 25,7 35 Cinsiyet 

Kadın 0 ,0 44 48,9 46 51,1 90 

 Toplam 2 1,6 68 54,4 55 44,0 125 

Devlet 2 2,7 47 64,4 24 32,9 73 Okul Türü 

 Özel 0 ,0 21 40,4 31 59,6 52 

 Toplam 2 1,6 68 54,4 55 44,0 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

2 1,8 60 52,6 52 45,6 114 Mezun Olunan 
Bölüm Türü 

Diğer 0 ,0 8 72,7 3 27,3 11 

 Toplam 2 1,6 68 54,4 55 44,0 125 

1–10 yıl 1 2,6 19 48,7 19 48,7 39 

10–20 yıl  1 2,9 22 62,9 12 34,3 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 0 ,0 27 52,9 24 47,1 51 

 Toplam 2 1,6 68 54,4 55 44,0 125 
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Çizelge 75’te öğretmenlerin eğitsel gezi yöntemini kullanma sıklıklarına 

ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Öğretmenlerin eğitsel gezi yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek öğretmenlerin 

%25,7’sinin (f=9), kadın öğretmenlerin %51,1’inin (f=46) çok sık, erkek 

öğretmenlerin %68,6’sının (f=24), kadın öğretmenlerin %48,9’unun (f=44) ara 

sıra kullandıklarını, erkek öğretmenlerin %5,7’sinin (f=2) ise hiç 

kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin eğitsel gezi yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara görev yaptıkları okul türlerine göre bakıldığında; devlet 

okulunda çalışan %32,9’unun (f=24), özel okulda çalışan öğretmenlerin 

%59,6’sının (f=31) ise çok sık, devlet okulunda çalışan %64,4’ünün (f=47), özel 

okulda çalışan öğretmenlerin %40,4’ünün (f=21) ara sıra kullandıklarını, devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %2,7’sinin (f=2) ise hiç kullanmadıklarını 

belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel 

olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin eğitsel gezi yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara mezun oldukları bölüm türlerine göre bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%45,6’sının (f=52), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %27,3’ünün (f=3) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %52,6’sının (f=60), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %72,7’sinin (f=8) ara sıra 

kullandıklarını üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %1,8’inin (f=2) ise hiç kullanmadıklarını, belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin eğitsel gezi yöntemini kullanma sıklıklarına yönelik 

verdikleri cevaplara kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %48,7’sinin (f=19), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %34,3’ünün (f=12), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %47,1’inin (f=24) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 
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öğretmenlerin %48,7’sinin (f=19), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %62,9’unun (f=22), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %52,9’unun (f=27) ara sıra, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %2,6’sının (f=1), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%2,9’unun (f=1) ise hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare 

varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 76’da öğretmenlerin eğitsel gezi yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Çizelge 76. Öğretmenlerin Eğitsel Gezi Yöntemini Uygulamadaki Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Algıları 

Eğitsel Gezi Yeterli 
Değil  

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  Kaykare 
Test 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek - - 12 34,3 23 65,7 35 Cinsiyet 

Kadın - - 12 13,3 78 86,7 90 

 Toplam - - 24 19,2 101 80,8 125 

2χ = 7,131

Sd= 1 

P= ,008 

Devlet - - 18 24,7 55 75,3 73 Okul 
Türü 

 
Özel - - 6 11,5 46 88,5 52 

 Toplam - - 24 19,2 101 80,8 125 

2χ = 3,369

Sd= 1 

P= ,066 

Sınıf 
Öğretmenliği 

- - 22 19,3 92 80,7 114 Mezun 
Olunan 
Bölüm 
Türü Diğer - - 2 18,2 9 81,8 11 

 Toplam - - 24 19,2 101 80,8 125 

- 

1-10 yıl - - 7 17,9 32 82,1 39 

11-20yıl  - - 10 28,6 25 71,4 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri - - 7 13,7 44 86,3 51 

 Toplam - - 24 19,2 101 80,8 125 

2χ = 3,006

Sd= 2 

P= ,222 
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Öğretmenlerin eğitsel gezi yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek öğretmenlerin 

%65,7’sinin (f=23), kadın öğretmenlerin %86,7’sinin (f=78) yeterli, erkek 

öğretmenlerin %34,3’ünün (f=12), kadın öğretmenlerin %13,3’ünün (f=12) 

kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile 

soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir          

[ 2χ (1) = 7,131  p<,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin cinsiyetleri ile eğitsel 

gezi yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki 

vardır. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre eğitsel gezi yöntemini 

uygulamada kendilerini daha yeterli hissettiklerini belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin eğitsel gezi yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları görev yaptıkları okul türleri açısından incelendiğinde; devlet 

okulunda çalışan öğretmenlerin %75,3’ünün (f=55), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %88,5’inin  (f=46) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%24,7’sinin (f=18), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %11,5’inin (f=6) ise 

kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin görev 

yaptıkları okul türü ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın anlamlı 

olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (2) = 3,369  p>,05]. Başka bir anlatımla öğretmenlerin 

görev yaptıkları okul türü ile eğitsel gezi yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin eğitsel gezi yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları mezun oldukları bölüm türleri açısından incelendiğinde; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%80,7’sinin (f=92), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %81,8’inin (f=9) ise yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %19,3’ünün (f=22), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %18,2’sinin (f=2)  kısmen yeterli 

olduklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin eğitsel gezi yöntemini uygulamadaki yeterlik düzeylerine 

ilişkin algıları kıdemleri açısından incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl arasında 

olan öğretmenlerin %82,1’inin (f=32), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 
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öğretmenlerin %71,4’ünün (f=25), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenlerin %86,3’ünün (f=44) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %17,9’unun (f=7), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%28,6’sının (f=10), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise 

%13,7’sinin (f=7) ise kısmen yeterli olduklarını belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmenlerin kıdemleri ile soruya verdikleri yanıtlar arasında görülen farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir [ 2χ (4) =3,006  p>,05]. Başka bir anlatımla 

öğretmenlerin kıdemleri ile eğitsel gezi yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 75’de ve Çizelge 76’da öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

eğitsel gezi yöntemini uygulamada kendilerini yeterli hissettiklerini ve eğitsel 

gezi yöntemini ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Gözlemler 

süresince öğretmenlerin eğitsel geziyi uyguladıkları bir ders gözlenememiştir. 

Taşkaya ve Bal (2009) tarafından yapılan araştırma sonucunda, sınıf 

öğretmenlerinin bildikleri, kullanmak istedikleri ancak Sosyal Bilgiler dersinde 

kullanamadıklarını belirttikleri öğretim yöntemlerinin başında “eğitsel gezi” 

yönteminin geldiği görülmektedir.  Sınıf öğretmenleri bunun nedeni olarak, 

okulun olanaklarının yetersiz olmasını göstermişlerdir.  

Eğitsel gezi yönteminin uygulanmasında öğretmenden başka veli, 

yönetici ve gidilecek yerden alınacak izinler de sınırlayıcı faktörler arasındadır. 

Ayrıca eğitsel gezi, uygulanmadan önce ciddi bir ön hazırlık gerektirir. Bunların 

öğretmenin eğitsel geziyi uygulama sıklığını azalttığı düşünülebilir.  

Eğitsel gezi, öğrencilere var olanları, olayları, süreçleri gerçek ortamda 

gözlemleme olanağı sağlar (Gözütok, 2006). Ayrıca “eğitsel geziler, öğrencilere 

olayları, kişileri, doğal koşulları içinde tanıma, bu kişilerin sorunlarını kavrama, 

eleştirel düşünme, insanlara ilişkin görüş açısını genişletme, sorumluluk 

duygusu, işbirliği, bağlılık vb. önemli davranışlar kazandırmaktadır” (Bilen, 1999, 

219).  

Diğer strateji, yöntem ve tekniklerde olduğu gibi, ancak planlı ve düzenli 

bir biçimde yapılan etkinlikler öğrencinin istendik davranışlar edinmesine 

yardımcı olur (Bilen, 1999). Bu nedenle eğitsel gezinin uygulama 

basamaklarının tam olarak bilinmesi ve uygulanması büyük önem taşımaktadır.  
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23. KAYNAK KİŞİDEN YARARLANMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 77’de öğretmenlerin kaynak kişiden yararlanma yöntemini 

kullanma sıklıklarına ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 77. Öğretmenlerin Kaynak Kişiden Yararlanma Yöntemini 
Kullanma Sıklıklarına İlişkin Görüşleri 

Kaynak Kişiden 
Yararlanma Kullanma 

Sıklığı 

Hiç Ara sıra Çok sık Toplam 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 3 8,6 21 60,0 11 31,4 35 Cinsiyet 

Kadın 2 2,2 58 64,4 30 33,3 90 

 Toplam 5 4,0 79 63,2 41 32,8 125 

Devlet 5 6,8 49 67,1 19 26,0 73 Okul Türü 

 Özel 0 ,0 30 57,7 22 42,3 52 

 Toplam 5 4,0 79 63,2 41 32,8 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

4 3,5 71 62,3 39 34,2 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü 
Diğer 1 9,1 8 72,7 2 18,2 11 

 Toplam 5 4,0 79 63,2 41 32,8 125 

1–10 yıl 1 2,6 22 56,4 16 41,0 39 

10–20 yıl  4 11,4 22 62,9 9 25,7 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 0 ,0 35 68,6 16 31,4 51 

 Toplam 5 4,0 79 63,2 41 32,8 125 
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Öğretmenlerin kaynak kişiden yararlanma yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek 

öğretmenlerin %31,4’ünün (f=11), kadın öğretmenlerin %33,3’ünün (f=30) çok 

sık, erkek öğretmenlerin %60’ının (f=21), kadın öğretmenlerin %64,4’ünün 

(f=58) ara sıra kullandıklarını, erkek öğretmenlerin %8,6’sının (f=3), kadın 

öğretmenlerin %2,2’sinin (f=2) ise hiç kullanmadıklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin kaynak kişiden yararlanma yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, görev yaptıkları okul türlerine göre bakıldığında; 

devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %26’sının (f=19), özel okulda çalışan 

öğretmenlerin %42,3’ünün (f=22) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin 

%67,1’inin (f=49), özel okulda çalışan öğretmenlerin %57,7’sinin (f=30) ara sıra, 

kullandıklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %6,8’inin (f=5) ise hiç 

kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin kaynak kişiden yararlanma yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara, mezun oldukları bölüm türlerine göre bakıldığında; 

üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%34,2’sinin (f=39), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %18,2’sinin (f=2) çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %62,3’ünün (f=71), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %72,7’sinin (f=8) ara sıra 

kullandıklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %3,5’inin (f=4) sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan 

öğretmenlerin %9,1’inin (f=1) ise hiç kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin kaynak kişiden yararlanma yöntemini kullanma sıklıklarına 

yönelik verdikleri cevaplara kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl 

arasında olan öğretmenlerin %41’inin (f=16), kıdemleri 11-20yıl arasında olan 

öğretmenlerin %25,7’sinin (f=9), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin 

%31,4’ünün (f=16) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 
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%56,4’ünün (f=22), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %62,9’unun 

(f=22), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %68,6’sının (f=35) ara 

sıra kullandıklarını, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin %2,6’sının 

(f=1), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %11,4’ünün (f=4) ise hiç 

kullanmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 78’de öğretmenlerin kaynak kişiden yararlanma yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Çizelge 78. Öğretmenlerin Kaynak Kişiden Yararlanma Yöntemini 
Uygulamadaki Yeterlik Düzeylerine İlişkin Algıları 

Kaynak Kişiden Yararlanma 
Yeterlik Düzeyi 

Yeterli 
Değil 

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam  

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 0 ,0 9 25,7 26 74,3 35 Cinsiyet 

Kadın 2 2,2 15 16,7 73 81,1 90 

 Toplam 2 1,6 24 19,2 99 79,2 125 

Devlet 1 1,4 20 27,4 52 71,2 73 Okul Türü 

 Özel 1 1,9 4 7,7 47 90,4 52 

 Toplam 2 1,6 24 19,2 99 79,2 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

2 1,8 22 19,3 90 78,9 114 Mezun 
Olunan 

Bölüm Türü 
Diğer 0 ,0 2 18,2 9 81,8 11 

 Toplam 2 1,6 24 19,2 99 79,2 125 

1-10 yıl 1 2,6 9 23,1 29 74,4 39 

11-20yıl  0 ,0 10 28,6 25 71,4 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 1 2,0 5 9,8 45 88,2 51 

 Toplam 2 1,6 24 19,2 99 79,2 125 
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Öğretmenlerin kaynak kişiden yararlanma yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları, cinsiyetleri açısından incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin %74,3’ünün (f=26), kadın öğretmenlerin %81,1’inin (f=73) yeterli, 

erkek öğretmenlerin %25,7’sinin (f=9), kadın öğretmenlerin %16,7’sinin (f=15) 

kısmen yeterli olduklarını, erkek öğretmenlerin %2,2’sinin (2 öğretmen) ise 

yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin kaynak kişiden yararlanma yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları, görev yaptıkları okul türlerine göre 

incelendiğinde; devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %71,2’sinin (f=52), özel 

okulda çalışan öğretmenlerin %90,4’ünün  (f=47) yeterli, devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %27,4’ünün (f=20), özel okulda çalışan öğretmenlerin 

%7,7’sinin (f=4) kısmen yeterli olduklarını, devlet okulunda çalışan 

öğretmenlerin %1,4’ünün (f=1), özel okulda çalışan öğretmenlerin %1,9’unun 

(f=1), yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin kaynak kişiden yararlanma yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları, mezun oldukları bölüm türlerine göre 

incelendiğinde; üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %78,9’unun (f=90), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun 

olmayan öğretmenlerin %81,8’inin (f=9) yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %19,3’ünün (f=22), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %18,2’sinin (f=2) kısmen yeterli 

olduklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %1,8’inin (f=2) ise yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 

(Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin kaynak kişiden yararlanma yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları, kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-

10 yıl arasında olan öğretmenlerin %74,4’ünün (f=29), kıdemleri 11-20yıl 

arasında olan öğretmenlerin %71,4’ünün (f=25), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde 

olan öğretmenlerin %88,2’sinin (f=45) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %23,1’inin (f=9), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 
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%28,6’sının (f=10), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %9,8’inin 

(f=5) kısmen yeterli olduklarını, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin 

%2,6’sının (f=1), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %2’sinin (f=1) 

ise yeterli olmadıklarını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı 

karşılanmadığı için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 77 ve 78’de öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kaynak kişiden 

yararlanmayı uygulamada kendilerini yeterli hissettiklerini ve kaynak kişiden 

yararlanmayı ara sıra kullandıklarını belirttikleri görülmektedir.  

Yapılan gözlemlerde kaynak kişiden yararlanmanın uygulandığı bir derse 

rastlanmamıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenler bu yöntemi 

konuların gerektirdiği şekilde kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Kaynak kişiden yararlanma aslında bir yöntem olmaktan çok bir öğretim 

aracı olarak düşünülebilir. “İşlenen konuyla ilgili uzman bir kaynak kişinin sınıfa 

yaptığı ziyaret, öğrenmeyi büyük oranda arttırır ve öğrenciler sınıfta derslerle 

ilgili konuları çeşitli yönlerini doğrudan duyma olanağına sahip olurlar. 

Deneyime ve uzmanlığa sahip olan kişilerin öğretim süreçlerine katılmaları, 

derste verilen kavramların öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlar” 

(Gözütok 2006, 314). Kaynak kişiden yararlanma düzeyini arttırmak için 

öğretmenin çok iyi bir planlama yapması gerekir. 
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24. GÖRÜŞME TEKNİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Çizelge 79’da öğretmenlerin görüşme tekniğini kullanma sıklıklarına 

ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 79. Öğretmenlerin Görüşme Tekniğini Kullanma Sıklıklarına 
İlişkin Görüşleri 

Görüşme Kullanma Sıklığı Hiç Ara sıra Çok sık Toplam 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 1 2,9 22 62,9 12 34,3 35 Cinsiyet 

Kadın 0 ,0 48 53,3 42 46,7 90 

 Toplam 1 0,8 70 56,0 54 43,2 125 

Devlet 1 1,4 43 58,9 29 39,7 73 Okul Türü 

 Özel 0 ,0 27 51,9 25 48,1 52 

 Toplam 1 0,8 70 56,0 54 43,2 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

1 0,9 65 57,0 48 42,1 114 Mezun Olunan 
Bölüm Türü 

Diğer 0 ,0 5 45,5 6 54,5 11 

 Toplam 1 0,8 70 56,0 54 43,2 125 

1–10 yıl 0 ,0 23 59,0 16 41,0 39 

10–20 yıl  1 2,9 19 54,3 15 42,9 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 0 ,0 28 54,9 23 45,1 51 

 Toplam 1 0,8 70 56,0 54 43,2 125 

 

Öğretmenlerin görüşme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara, cinsiyetlerine göre bakıldığında; erkek öğretmenlerin %34,3’ünün 

(f=12), kadın öğretmenlerin %46,7’sinin (f=42) çok sık, erkek öğretmenlerin 

%62,9’unun (f=22), kadın öğretmenlerin %53,3’ünün (f=48) ara sıra 

kullandıklarını, erkek öğretmenlerin %2,9’unun (f=1) ise hiç kullanmadıklarını 

belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel 

olarak yorumlanmamıştır.) 
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Öğretmenlerin görüşme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara görev yaptıkları okul türlerine göre bakıldığında; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %39,7’sinin (f=29), özel okulda çalışan öğretmenlerin 

%48,1’inin (f=25) çok sık, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %58,9’unun 

(f=43), özel okulda çalışan öğretmenlerin %51,9’unun (f=27) ara sıra 

kullandıklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %1,4’ünün (f=1) ise hiç 

kullanmadığını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin görüşme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara mezun oldukları bölüm türlerine göre bakıldığında; üniversitelerin 

sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %42,1’inin (48 

öğretmen), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin 

%54,5’inin (6 öğretmen)  çok sık, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden 

mezun olan öğretmenlerin %57’sinin (65 öğretmen), sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin  %45,5’inin (5 öğretmen) ara sıra 

kullandıklarını üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan 

öğretmenlerin %0,9’unun (f=1) ise hiç kullanmadıklarını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin görüşme tekniğini kullanma sıklıklarına yönelik verdikleri 

cevaplara kıdemlerine göre bakıldığında; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %41’inin (f=16), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%42,9’unun (f=15), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %45,1’inin 

(f=23) çok sık, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin %59’unun (f=23), 

kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %54,3’ünün (f=19) kıdemleri 21 

yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %54,9’unun (f=28) ara sıra kullandıklarını, 

kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %2,9’unun (f=1) hiç 

kullanmadığını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı 

için istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 
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Çizelge 80’de öğretmenlerin görüşme tekniğini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları sunulmuştur. 

Çizelge 80. Öğretmenlerin Görüşme Tekniğini Uygulamadaki 
Yeterlik Düzeylerine İlişkin Algıları 

Görüşme Yeterlik Düzeyi Yeterli 
Değil 

Kısmen 
Yeterli 

Yeterli Toplam 

Değişken Grup f % f % f % f 

Erkek 0 ,0 8 22,9 27 77,1 35 Cinsiyet 

Kadın 1 1,1 9 10,0 80 88,9 90 

 Toplam 1 0,8 17 13,6 107 85,6 125 

Devlet 1 1,4 14 19,2 58 79,5 73 Okul Türü 

 Özel 0 ,0 3 5,8 49 94,2 52 

 Toplam 1 0,8 12 13,6 107 85,6 125 

Sınıf 
Öğretmenliği

1 0,9 16 14,0 97 85,1 114 Mezun Olunan 
Bölüm Türü 

Diğer 0 ,0 1 9,1 10 90,9 11 

 Toplam 1 0,8 17 13,6 107 85,6 125 

1-10 yıl 0 ,0 7 17,9 32 82,1 39 

11-20yıl  0 ,0 7 20,0 28 80,0 35 

 

Kıdem 

21 ve üzeri 1 2,0 3 5,9 47 92,2 51 

 Toplam 1 0,8 17 13,6 107 85,6 125 

  

Öğretmenlerin görüşme tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları cinsiyetlerine göre incelendiğinde; erkek öğretmenlerin %77,1’inin 

(f=27), kadın öğretmenlerin %88,9’unun (f=80), yeterli erkek öğretmenlerin 

%22,9’unun (f=8), kadın öğretmenlerin %10’unun (f=9) kısmen yeterli 

olduklarını, kadın öğretmenlerin %1,1’inin (f=1) ise yeterli olmadığını belirttikleri 

görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel olarak 

yorumlanmamıştır.) 
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Öğretmenlerin görüşme tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları görev yaptıkları okul türlerine göre incelendiğinde; devlet okulunda 

çalışan öğretmenlerin %79,5’inin (f=58), özel okulda çalışan öğretmenlerin  

%94,2’sinin  (f=49) yeterli, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %19,2’sinin 

(f=14), özel okulda çalışan öğretmenlerin  %5,8’inin (f=3) kısmen yeterli 

olduklarını, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin %1,4’ünün (f=1) ise yeterli 

olmadığını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin görüşme tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları, mezun oldukları bölüm türlerine göre incelendiğinde; üniversitelerin sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin %85,1’inin (f=97), sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin %90,9’unun (f=10) 

yeterli, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin 

%14’ünün (f=16), sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayan öğretmenlerin 

%9,1’inin (f=1) kısmen yeterli olduklarını, üniversitelerin sınıf öğretmenliği 

bölümünden mezun olan öğretmenlerin %0,9’unun (f=1) ise yeterli olmadığını 

belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için istatistiksel 

olarak yorumlanmamıştır.) 

Öğretmenlerin görüşme tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

algıları kıdemlerine göre incelendiğinde; kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin %82,1’inin (f=32), kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin 

%80’inin (f=28), kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin %92,2’sinin 

(f=47) yeterli, kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerin %17,9’unun (f=7), 

kıdemleri 11-20yıl arasında olan öğretmenlerin %20’sinin (f=7), kıdemleri 21 yıl 

ve üzerinde olan öğretmenlerin %5,9’unun (f=3) ise kısmen yeterli olduklarını, 

kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ise %2’sinin (f=1) ise yeterli 

olmadığını belirttikleri görülmektedir. (Kay-kare varsayımı karşılanmadığı için 

istatistiksel olarak yorumlanmamıştır.) 

Çizelge 79 ve 80’de öğretmenlerin büyük çoğunluğunun görüşme 

tekniğini uygulamada kendilerini yeterli hissettiklerini belirttikleri ve ara sıra 

kullandıklarını belirttikleri görülmektedir. Yapılan gözlemlerde görüşmenin 

uygulandığı bir derse rastlanmamıştır.  
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25. ÖRNEK OLAY İNCELEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Öğretmenlerin örnek olay inceleme yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin gözlem sonuçları Çizelge 81’de sunulmuştur. Örnek olay 

inceleme yöntemi, öz değerlendirme formunda olmayıp, öğretmenlerin derste 

kullandıkları gözlendiği için araştırmaya daha sonra eklendiğinden öz 

değerlendirme formundan örnek olay incelemeye ait öğretmen görüşleri elde 

edilememiştir. 

Çizelge 81. Öğretmenlerin Örnek Olay İnceleme Yöntemini Uygulamadaki 
Yeterlik Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Strateji/Yöntem/ 
Teknik 

N* K** Ort. (x) SS 

Örnek Olay 2 33 

 

  27 1,41 

 

*  N= Gözlem sayısı.  

** K = Alınabilecek en yüksek puan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 8. Örnek Olay İnceleme Histogram 

 

 

 

 

29,0028,0027,0026,0025,00

TOP_ÖrnekOlay

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

F
re

q
u

en
cy

Mean = 27,00
Std. Dev. = 1,41421
N = 2

Histogram



192 
 

 

Çizelge 81’de verildiği gibi, öğretmenlerin örnek olay inceleme yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin gözlemlerden alabilecekleri en yüksek 

puanın (K) 33 olduğu görülmektedir. İki gözlemden alınan puanların 

ortalamasının 27 olduğuna bakılarak sınıf öğretmenlerinin örnek olayı 

uygulamada kısmen yeterli oldukları söylenebilir. Şekil 8 incelendiğinde 

öğretmenlerin örnek olay inceleme yöntemini uygulamada aldıkları puanların 25 

ile 29 puan arasında olduğu görülmektedir. Bu grafiğe bakarak, öğretmenlerin 

ortalama puan aldıkları ve örnek olay inceleme yöntemini uygulamada kısmen 

yeterli oldukları söylenebilir. 

 

Öğretmenlerin, örnek olay inceleme yöntemini uygulamada yeterli 

oldukları ve olmadıkları maddeleri belirlemek için yeterlik düzeyleri madde 

madde analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 82’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 82. Öğretmenlerin Örnek Olay İncelemeyi Uygulamadaki Yeterlik Düzeyleri 

Hayır Kısmen  Evet  

Örnek Olay f % f % f % 

Madde 1 Örnek olayı yazılı olarak öğrencilere sundu. - - 2 100 - - 

Madde 2 Öğrencilere tekniği/yöntemi nasıl 
uygulayacaklarını ve kuralları hatırlattı/açıkladı.

- - 2 100 - - 

Madde 3 Öğrencilere örnek olayı incelemeleri için 
zaman verdi. 

- - 2 100 - - 

Madde 4 Öğrencilere sorular sorarak olayın 
anlaşıldığına emin oldu. 

- - - - 2 100 

Madde 5 Öğrencilerin sorularını (varsa) cevapladı ve 
açıklayıcı yanıtlar verdi. 

- - - - 2 100 

Madde 6 Öğrencilere yönlendirici sorular sordu. - - - - 2 100 

Madde 7  Öğrencilerden soruna çözümler üretmelerini 
istedi. 

- - - - 2 100 

Madde 8 Yeni çözüm önerilerini dikkate alarak örnek 
olayın öğrenciler tarafından yeniden 
yazılmasını istedi. (Olayın yeniden 

yazılmasında öğrenciler bireysel olarak 
çalışabileceği gibi, iki kişi birlikte de 

1 50 1 50 - - 
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çalışabilirler.) 

Madde 9 Yazılan birkaç olayı öğrencilere okuttu. 1 50 1 50 - - 

Madde 10 Tartışmaların dersin hedefleri dışına 
çıkmamasını sağladı. 

- - - - 2 100 

Madde 11 Yöntemi uygularken öğrencilerin tartışma 
kurallarına uymalarını ve sınıf kontrolünü 

sağladı. 

- - - - 2 100 

 

Çizelge 82 incelendiğinde öğretmenlerin,  4, 5, 6, 7, 10 ve 11.  maddeleri 

uyguladıkları görülmektedir. İki gözlemde de öğretmenlerin öğrencilere sorular 

sorarak örnek olayın anlaşıldığından emin oldukları, öğrencilerin sorularını 

cevapladıkları ve açıklayıcı yanıtlar verdikleri, öğrencilere yönlendirici sorular 

sordukları ve öğrencilerden bu soruna çözüm üretmelerini istedikleri, 

tartışmaların dersin hedeflerinin dışına çıkmamasını sağladıkları ve yöntemi 

uygularken öğrencilerin tartışma kurallarına uymalarını sağladıkları gözlenmiştir.  

 

Çizelge 82 incelendiğinde öğretmenlerin 1, 2 ve 3. maddeleri tam olarak 

uygulamadıkları görülmektedir. İki gözlemde de öğretmenlerin örnek olayı sözlü 

olarak öğrencilere anlattığı ve tahtaya çizdiği, öğrencilere yöntemi/tekniği nasıl 

uygulayacaklarını kısmen açıkladığı ve öğrencilere örnek olayı incelemeleri için 

tam olarak yeterli zaman vermedikleri gözlenmiştir. 

 

Çizelge 82 incelendiğinde öğretmenlerin 8 ve 9. maddeleri 

uygulamadıkları görülmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerden yeni çözüm 

önerilerini dikkate alarak örnek olayı yeniden yazmalarını istemedikleri ve birkaç 

örnek olayın sınıfla paylaşılmasını istemedikleri gözlenmiştir. 

 

“Örnek olay inceleme yöntemi, yaşamda karşılaşılmış ya da karşılaşılma 

olasılığı bulunan sorun niteliğindeki olaylara, öğrencilerin katılımları ile çözüm 

yolları bulma temeline dayanır” (Gözütok, 2006, 267). Örnek olay incelemenin 

amacı öğrencilerde eleştirel düşünme, karar verme ve problem çözme 

becerilerini geliştirmektir (Bilen, 1999). Sönmez (1991) tarafından yapılan 

araştırmada da örnek olay inceleme yönteminin öğrenciye, kavrama. analiz, 

sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışları kazandırırken kullanılması 
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gerektiği vurgulanmıştır. “Örnek olay inceleme uygulamasından sonra öğretmen 

küçük sunular, soru-yanıt, rol oynama, konuşma halkası, görüş geliştirme vb. 

yöntem/teknikler kullanarak hedefler yönünde davranışlar oluşturabilir” 

(Gözütok, 2006, 268).  

 

GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN BULGULAR 

 

Görüşme yapılan beş öğretmenin, 2009 HBÖP’de belirtilen stratejilere, 

yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri ve önerileri araştırılmış ve elde edilen 

bulgular aşağıda sunulmuştur. 

 
Çizelge 83’te öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen yaklaşımlara, 

yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

 

Çizelge 83. Öğretmenlerin 2009 HBÖP’ye İlişkin Görüşleri 

 

Görüşler f 

Gereken yerde ve doğru kullanıldığında 

kazanımlara ulaşmak için doğru yollar. 

2 

Programdaki yöntem ve teknikler gayet iyi hazırlanmış. 2 

Öğrenci merkezli yaklaşımlar, yöntem ve teknikler. 2 

Öğrenmede kalıcılık sağlıyor. 2 

Öğrenciye bulduruyor. 2 

Öğrencilerin hoşuna gidiyor. 2 

Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlıyor. 2 

Verilen bilgilerin içselleştirilmesini sağlıyor. 3 

Yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlıyor 2 

 

 

Çizelge 83’te görüldüğü gibi öğretmenlerin, 2009 HBÖP’de belirtilen 

stratejilere, yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri, öğretim programındaki 

stratejilerin, yöntem ve tekniklerin öğrenci merkezli olduğu, öğrencilerin, bu 
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stratejiler, yöntem ve teknikler kullanılarak işlenen derslerden zevk aldıkları ve 

bunlar kullanıldığında öğrenmede kalıcılığın arttığı üzerinde toplanmaktadır. 

 

Öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen stratejilere, yöntem ve tekniklere 

ilişkin görüşleri ile ilgili verdikleri yanıtlardan örnekler: 

 

 

[SÖ-1 – “Yöntem ve teknikleri hakkıyla ve gereken yerde, doğru kullandığımda 

kazanımlara ulaşmak için doğru yollar olduğuna inanıyorum.” ]                                                  

[SÖ-2– “Dersi farklı yöntem ve tekniklerle işlediğinizde ders monoton olmaktan 

çıkıyor, öğrenci daha çok kendini veriyor, öğrenmesi kalıcı oluyor, öğrenci daha 

etkin oluyor.”]                                                                   

[SÖ-3 – “Bu yöntemler çocukların kendilerini daha çok ifade etmelerine ve daha 

özgür bir orta bulmalarına sebep oluyor, öğrenmenin kalıcılığını arttırıyor.”] 

[SÖ-4 – “Bir şeyler bulmak öğrencilerin hoşuna gidiyor, derse daha çok 

katılıyorlar, Buldum, başardım hissine kapılıyor.”]                                                                  

[SÖ-5 – “Çocuğun bir şekilde fiziksel aktivitesini kullanıp yapacağı yöntem ve 

teknikler var.”] 

 

 Öğretmenlerin soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde; 2009 HBÖP’de 

belirtilen stratejilere, yöntem ve tekniklere ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu 

görülmektedir. 

 

Çizelge 84’te öğretmenlerin, 2009 HBÖP’nin, programda belirtilen 

öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ilgili ne kadar yönlendirici olduğu ile 

ilgili görüşleri sunulmuştur. 
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Çizelge 84. Öğretmenlerin 2009 HBÖP’nin Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler 

Boyutunda Yönlendirici / Kılavuz Olmasına İlişkin Görüşleri 

 

Görüşler f 

Öğretmenin temeli sağlamsa kılavuzluk ediyor, değilse çok zor. 2 

Kılavuzluk ediyor, yönlendirmeleri iyi 2 

Öğretmen kaynağa/bilgiye kendisi ulaşıyor 2 

Programda yöntemin nasıl uygulanacağı çok açık değil, öğretmene 

kalmış. 

3 

 

Çizelge 84’te görüldüğü gibi, öğretmenlerin 2009 HBÖP’nin, programda 

belirtilen stratejiler, yöntem ve teknikler boyutunda ne kadar yönlendirici ve 

kılavuz olduğuna ilişkin görüşleri, programın kılavuz olduğu, ancak öğretmenin 

bilgiye kendisinin ulaştığı ve programda belirtilen bazı stratejilerin, yöntem ve 

tekniklerin nasıl uygulanacağının açık olarak anlatılmadığı ve etkinlik 

örneklerinin olmadığı üzerinde toplanmaktadır. 

 

Öğretmenlerin 2009 HBÖP’nin, programda belirtilen stratejiler, yöntem ve 

teknikler boyutunda ne kadar yönlendirici/kılavuz olduğuna ilişkin görüşleri ile 

ilgili verdikleri yanıtlardan örnekler: 

 

[SÖ-1- “Programda belirtilen yaklaşım, yöntem ve teknikler asla kısıtlayıcı değil, 

öğretmenin seçimine kalmış.” ]                                                               

[SÖ-2 – “Benim temelimde olduğu için belki program bana daha yakın geldi. 

Ama temelinde olmayan birisi için kılavuz olacağını zannetmiyorum.  Çünkü 

mesela oraya yazmış “Altı Şapka Tekniği” ama altı şapka tekniğinin ne 

olduğunu bilmeyen, onu uygulayamaz. Her kazanımda her yöntem teknik 

olmaz. Ben farklı yöntem teknik yapacağım diye ‘şunu da yapayım şunu da 

yapayım’ demek olmaz, o zaman tam oturmaz. Tam bu kazanıma ait yöntem 

uygun yöntem tekniğini bulmak gerekiyor, onun için de öğretmenin temelinde 

olması gerekiyor. Yani yöntemi çok iyi bilecek, kazanımı çok iyi bilecek ikisini 

bağdaştıracak. Ama bu kılavuzda açık mı? Çok açık değil, yani nasıl yapacak 

belli değil, onunla ilgili bir etkinlik vermemiş, altı şapka tekniğini şu daha 
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uygundur şöyle yapın; ya da ben yaptım “Örneğin şudur.” gibi bir şey vermemiş 

o sadece öğretmene kalmış.”] 

[SÖ-2 – “Programda belirtilen etkinlikleri yaptığımızda ders yine öğretmen 

merkezli gibi geçiyor. Çünkü hep aynı yöntem ve teknikler, programdan 

kazanımı falan alıyorsun ama yöntem, teknik ve etkinlik boyutundan pek 

faydalanmıyorsun.”] 

[SÖ-3– “Öğretmen kılavuz kitaplarımız değil de program kitabı yardımcı oluyor. 

Ama artık bilgiye ulaşmak için sadece bunlar yok, çok kafamıza takılan 

durumlarda internetten ya da çalıştığımız kurumlarda bulunan birimlerden 

yardım alabiliyoruz. O yüzden de sorun olmuyor.”]                                                                     

[SÖ-4 – “Programın kılavuz olduğunu düşünüyorum, belirtilen yaklaşım, yöntem 

ve teknikler açık ve anlaşılır.”]                                                                           

[SÖ-5 – “Programın yönlendirmeleri iyi, gayet güzel, önerilen etkinlikler de çok 

sıradan olanları da var tabi, genelleyemem. Yani çok düz olanları, kolay 

olanları, yapmaya bile gerek olmayanları içeriyor ama genelde iyi.”] 

 Soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde, öğretmenlerin 2009 HBÖP’nin, 

programda belirtilen stratejiler, yöntem ve teknikler boyutunda yeterince 

yönlendirici/kılavuz olmadığını belirttikleri görülmektedir. 

 

Çizelge 85’te öğretmenlerin  2009 HBÖP’de belirtilen ve kendilerinin en 

çok kullandıklarını ifade ettikleri stratejiler, yöntem ve teknikler sunulmuştur. 
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Çizelge 85. Öğretmenlerin 2009 HBÖP’de Yer Alan ve En Çok Kullandıklarını 

Belirttikleri Stratejiler, Yöntem ve Teknikler 

 

Çizelge 85’te görüldüğü gibi, öğretmenlerin 2009 HBÖP’de yer alan ve 

en çok kullandıklarını belirttikleri stratejiler, yöntem ve teknikler; anlatım, soru-

yanıt, drama, beyin fırtınası, tartışma ve problem çözmedir. Bunların dışında 

öğretmenler, rol yapma, araştırma, işbirlikli öğrenme, doğaçlama, istasyon ve 

buluş yoluyla öğrenmeyi de kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bir 

kısmının ise resimlemeyi, sonuç çıkarmayı ve bulmacayı da öğretim yöntemi ve 

tekniği olarak algıladıkları görülmektedir. Öğretmenlerin çoğu diğer 

stratejileri/yöntemleri/teknikleri her ders kullanamazken anlatımı ve soru-yanıtı 

her derste diğer stratejilerin, yöntemlerin ve tekniklerin içinde bile kullandıklarını 

belirtmişlerdir. 

 

Öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen stratejilerden, yöntem ve 

tekniklerden en çok kullandıklarını belirtmelerinin nedenlerine ilişkin görüşleri ile 

ilgili verdikleri yanıtlardan örnekler: 

Görüşler f 

Soru-Yanıt  4 

Anlatım 4 

Drama 4 

Beyin Fırtınası 3 

Problem Çözme 2 

Tartışma 2 

Araştırma 1 

İşbirlikli Öğrenme 1 

Sonuç Çıkarma 1 

Resimleme 1 

Konuşma Halkası  1 

Doğaçlama 1 

İstasyon 1 

Buluş Yoluyla Öğrenme 1 

Rol Yapma  1 
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[SÖ-2– “En çok dramayı kullanıyorum çünkü kazanımla örtüşecek en uygun 

yöntem drama oluyor. Çünkü bu hayat bilgisi programı hep gündelik yaşamıyla 

ilgili çocuğun. Çocuk bunları alacak ve çıkıp dışarıda uygulayacak. Uygulaması 

için ilk önce sınıfta uygulaması lazım. Yanlışını doğrusunu öğretmek için drama 

daha fazla kullanılıyor ama bunu ben çok istediğim için değil; dışarıda, kapıdan 

dışarı çıktığı vakit doğru hareketleri yapması, doğru davranışları kazanabilmesi 

için kullanıyorum. İlk önce sınıfta kazanması lazım çünkü programın kazanımı o 

yönde.”] 

 

[SÖ-3– “Anlatım ve soru-cevap aslında en çok kullandığımız tekniklerden yani 

dersin olmazsa olmazları, çünkü bir istasyon tekniğini kullandığınız zaman bile 

araya bir soru-cevap koyuyorsunuz, ya da bir anlatım koyuyorsunuz. Görüş 

geliştirme yaparken bile değil mi, mutlaka soru-cevap oluyor. Aslında belki de 

bunlar temel, bütün sistemlerin içerisinde kullandığımız temel şeyler. Bunların 

dışında ben en çok dramayı ama yaratıcı dramayı kullanmayı seviyorum. Hatta 

bununla ilgili bir tez çalışmamız olmuştu. Üniversiteyi bitirirken bunun tezini 

yapmıştım. Oradan aşinayım. Çocukların o an geliştirdikleri dramayla beraber 

bilgiye ulaşmalarını o genellemeye ulaşmalarını sağlıyoruz. Konuşma halkası, 

gerçekten benim çok eskiden beri kullandığım bir yöntem, örneğin çocuklara 

kitap okuttuktan sonra kitabın incelenmesi sırasında veya metin okuyorsunuz, 

metnin incelenmesi sırasında konuşma halkalarını çok seviyorum. Hani 

çocukların eline bir nesne veriyorsun, o nesne dolaşıyor, dolaşırken çocuklara 

sorular yöneltiyorsun, işte bak her tekniğin içerisinde soru-cevabı mutlaka çok 

kullanıyorum. Hangisini en çok kullanıyorsun dersen hepsini kullandığımı 

söyleyebilirim ama ağırlıklı düz anlatım ve soru-cevap, olmazsa olmaz bence.” ] 

 

[SÖ-3 - Birincisi siz de zevk aldığınız için bu stratejileri/yöntemleri/teknikleri 

tercih ediyorsunuz. İki, program bunu gerektiriyor, üç biliyorsunuz ki artık yeni, 

çağdaş eğitime göre bu şekilde bilgi daha kalıcı oluyor. Yani bunu yapmamak, 

eski yöntemleri kullanmak çocuğa ihanet gibi olur bir anlamda.] 

 

[SÖ-4 – “Düz anlatımı başta derse giriş esnasında yaparım ben çoğunlukla ama 

beyin fırtınası ve tartışma yöntemini çok kullanırım. Çünkü gerçekten farklı farklı 

düşüncelerin olduğunu çocukların görmesi açısından önemli olduğunu 
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düşünüyorum. İstasyon yöntemi çok hoşuma gidiyor. O da farklılıkları görmeleri 

açısından çok iyi oluyor. Birbirinin devamı şeklinde, birbirinin yaptıklarına 

eklemeler yapmaları çocukların çok hoşuna gidiyor. Problem çözme, zaten 

sürekli çocukları problemlerle karşılaştırıyoruz. İşte bunun sonucunda nasıl bir 

şey olurdu? Sen yaşasaydın ne olurdu? Ben daha çok soru-cevap tarzında 

dersi işlemeyi seviyorum, çünkü öğrencilerin daha katılımlı olduklarını 

gözlemliyorum, diğer türlü çok sıkılıyor çocuklar.” ] 

                                                           

[SÖ-5 –“Sunuş, düz anlatım, soru cevap, beyin fırtınası ders içinde sürekli 

kullanılıyor artık o çok belki de klasik geldiği için ayrıca kullanıyormuşuz gibi 

gelmiyor ama çocuklara haydi şimdi oyun köşemize geçin, hikaye 

canlandırıyoruz deyip, rolleri dağıttığımda, haydi şimdi hikayeye başlayın, 

yaşayarak gibi anlatın televizyon gibi düşünün diye doğaçlamaya 

yönlendirdiğimde, onlara burada sanki farklı bir şey yapmışım ve farklı bir teknik 

kullanmışım gibi geliyor, aslında anlatım, soru cevap bunların hepsi zaten 

kullanılıyor. ] 

                                                                                                                         

Çizelge 86’da öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen stratejileri, yöntem 

ve teknikleri uygularken yaşadıklarını belirttikleri sorunlar ve bunların nedenleri 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 86. Öğretmenlerinin 2009 HBÖP’de Belirtilen Yaklaşım, Yöntem ve 

Teknikleri Uygularken Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri 

 

Çizelge 86’da görüldüğü gibi öğretmenlerin, 2009 HBÖP’de belirtilen 

stratejileri, yöntem ve teknikleri uygularken yaşadıklarını belirttikleri sorunlar, 

ortamın uygun olmaması (Mekanın darlığı, sınıfların aydınlık olmaması, sınıfı 

gerektiğinde karanlık hale getirememe), araç-gereç sorunu, bu yaklaşımları, 

Görüşler f 

Ortamın uygun olmaması (Fiziksel şartlar) 3 

Araç-gereç eksikliği 2 

Zaman problemi 3 

Öğrencilerin dikkatini çekmek 1 
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yöntem ve teknikleri uygulamanın çok zaman gerektirmesi ancak yeterli 

zamanın olmaması ve bunları uygularken öğrencilerin dikkatini/ilgisini çekmenin 

zorluğu üzerinde toplanmıştır. 

 

Öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen stratejileri, yöntem ve teknikleri 

uygularken yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri ile ilgili verdikleri yanıtlardan 

örnekler: 

 

[SÖ-1–  “En sıkıntılı olan yanı ortam; uygun ortamda daha etkili ders yapılır 

diyorum, fiziksel ortamı olabildiğince uygun hale getirmeye çalışıyorum ancak 

verimi artırmak için birkaç özellik daha gerekiyor. Bunların başında dersliğin 

daha büyük ve aydınlık olması, bazen daha karanlık  bir ortam gerektiğinde 

bunu yapamamak, ısı, gürültü olmamasına dikkat etmek vb. işleyişi 

zorlaştırabiliyor.”] 

 

[SÖ-2- “Mekân problemi olabiliyor. Bir şey yapacaksınız ama daha büyük bir 

mekâna ihtiyacınız var ama sınıftan çıkılmıyor, bahçeye çıkmak istiyorsunuz 

işte o da çok olmuyor sonra mesela birinci sınıfta işte yolda gelirken trafik 

ışıklarıyla ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz, sınıfa ya da işte büyük bir alana siz 

cadde havası verecek şekilde dekorlar yapıyorsunuz ama tam olarak olmuyor 

tabi”] 

[SÖ-3 – “Ben en fazla zaman problemi yaşıyorum. Ben özel bir kurumda 

çalıştığım için, belki de bunları en az yaşayan öğretmenlerden biriyim. Yani bir 

devlet okulunda olsa malzeme eksiği çekecek, mekân eksiği çekecek öğretmen. 

Ama çalıştığım kurumun bana verdiği avantajlar var, bu yüzden çok problem 

yaşadığımı söyleyemem bu konuda.”] 

 

[SÖ-4 – “Belki araç gereç sağlamada bir sorun yaşıyor olabilirim. Yani burası bir 

özel okul, daha çok devlet okullarında bu sorun yaşanır belki ama örneğin 

vücudumuz konusunu işlerken sınıflarda daha çok afiş, işte daha çok görsele 

yönelik, bir vücut maketi veya bir iskelet maketi falan olsa, araç-gereç 

konusunda sorun yaşıyorum. Belki çocukların günlük değişmeleri, dikkat 

değişmelerinden, belki konu zevkli gelmiyor olabilir, sıkıcı geliyor olabilir. Belki 



202 
 

 

derse dikkat çekmede zorluk yaşanıyor, ama etkinlikler de o şey oluyor, öyle bir 

zorluk yaşadığım nokta yok.”] 

 

Soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde, devlet okulunda çalışan 

öğretmenlerin ortamın fiziksel şartları ve araç-gereç sağlama bakımından özel 

okulda çalışan öğretmenlere göre daha fazla sorun yaşadıkları, genel olarak 

öğretmenlerin, 2009 HBÖP’de belirtilen stratejileri, yöntem ve teknikleri 

uygularken zaman problemi yaşadıklarını belirttikleri görülmektedir.  

 

Çizelge 87’de öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen stratejilere, yöntem 

ve tekniklere ilişkin önerileri sunulmuştur. 

 

Çizelge 87. Öğretmenlerin 2009 HBÖP’de Belirtilen Stratejilere, Yöntem ve 

Tekniklere İlişkin Önerileri 

 

Görüşler f 

Öğretmenin konuya ve uygun yöntem ve tekniği  

uygulamaya hakim olması 

1 

Öğretmenin yeni programa uygun araştırma ve çalışmaya yönelmesi 1 

Öğretmenin yeniliklere açık olması 1 

Kazanımların yeniden gözden geçirilmesi 1 

Milli Eğitim’in politikasının değiştirilmesi 1 

Programdaki bilgi yoğunluğunun azaltılması 2 

Programın açıklamalar kısmının daha net ve anlaşılır olması 1 

Öğretmene daha fazla öneri, örnek sunulması  

 

Çizelge 87’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin 2009 HBÖP’deki, stratejilere, 

yöntem ve tekniklere ilişkin önerilerinin bir kısmı öğretmenin kendini geliştirmesi 

ve yeniliklere açık olması ile ilgiliyken bir kısmı da Milli Eğitim’in politikasının 

değiştirilmesi ve 2009 HBÖP’deki kazanımların yeniden gözden geçirilmesi, 

programın etkinlik örnekleri ve açıklamalar bölümlerinin daha anlaşılır ve açık 

olması üzerinde toplanmaktadır. 
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Öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen stratejilere, yöntem ve tekniklere 

ilişkin önerilerinden örnekler: 

 

[SÖ-1 – “Öncelikle öğretmenin konuya ve uygun yöntem ve tekniği uygulamaya 

hakim olması gerekir. Bunun için öğretmenin yeni programa uygun araştırma ve 

çalışmaya yönelmesi ve “ben biliyorum” dan vazgeçip, “nerede, nasıl daha 

yararlı olabilirim?” şeklinde düşünmesi gerek. Okul idaresi hizmet içi eğitime ne 

kadar önem verse de, buna öğretmenin açık olması, zamanını ayırması, 

öğrenme fırsatlarını değerlendirmesi, öğrenciye model olması, öğrenciyle daha 

çok vakit geçirip onlardan biri gibi davranmayı bilmesi, oyunda ve rol yapmada, 

özellikle dramada doğallığı yakalayabilmesi için her fırsatta onların içinde 

olması gerekir.” ] 

 

[SÖ-2 – “Şimdi programda öğrenci günlük yaşantıda kapıdan çıktığı vakit 

şunları şunları yapmalı ve bunu da sınıfta öğrenmeli gibi bir şey oluşturulmuş. O 

günlük yaşantı olduğu için sınıfta bunların öğrenilmesi biraz zor oluyor öğrenci 

zaten öğrenmiş oluyor yani onu yanlış öğrenen olmuyor çünkü herkes sabah 

kalktığında günaydın der ya da yolda gelirken kimleri görecek işte ya yeri 

temizleyen belediye görevlisini, trafiği açmaya çalışan trafik polisini gibi görecek 

ve aslında o kazanım yürüyerek gelindiğinde gerçekleşir ama benim okulumun 

%90ı servisle geldiği için çocuk sadece servis şoförünü görüyor yolda. Peki ileri 

düzeydeki özel okullar bu sorunu yaşıyor da çok alt düzeydeki devlet 

okullarında bu sorun yaşanmıyor mu, daha fazla yaşanıyordur. Ülkenin milli 

eğitim politikasını tam olarak değiştirmek yani ihtiyaç neyse onu vermek 

gerekiyor. Kazanımlar yeniden gözden geçirilmeli.”] 

 

[SÖ-4 – “Programda bazı şeyler örneğin açıklamalar kısmı biraz daha açık 

olmalı,  ya da yenilenen kısımlar (ara disiplinlerle ilişkilendirme ve diğer 

derslerle ilişkilendirme) daha net olmalı. Oraya yazıp bırakmamalı. Benim bile 

ne alakası var diyebildiğim yerler oluyor. Ben bunu diyebiliyorsam daha 6 sene 

olmuş üniversiteden mezun olalı, ya da 10 sene olmuş, bundan daha önceki 

dönemlerde mezun olanlar için kavramak daha zor. Bunun daha açık olması 

gerek. Benim bir tek eksik bulduğum bu, yoksa yöntem teknikler bakımından 

programın sürekli kendini yenilediğini düşünüyorum, bir sürü yöntemi kullanıyor, 
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hatta benim hiç adını duymadığım yöntemleri ben kılavuz kitaplarda görüyorum 

yani.”] 

 

[SÖ-5 – “Bana şu anda çok uygun geliyor hani etkinlikleri çoğaltmak olabilir. O 

yöntem teknikleri kullanarak etkinlik sunsalar diyeceğim ama zaten bu bizim 

çoğaltabileceğimiz bir şey, ben başka bir öneride bulunamayacağım ama hani 

dediğim gibi işte geziler, belirli gün ve haftalara ait olan bölümlerdeki etkinlikler 

gidebileceğimiz yerler artırılabilir belki.”] 

 

Soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde, öğretmenlerin bir kısmının 

öğretim programındaki stratejiler, yöntem ve tekniklerle ilgili bir önerisinin 

olmadığı, öğretmen meslektaşlarına kendini geliştirme, değişime açık olma, 

yenilikleri takip etme vb. önerilerde bulunduğu, bir kısmının ise programın 

strateji, yöntem ve teknikler boyutundan çok diğer boyutlarıyla ilgili önerilerde 

bulunduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

 

BÖLÜM 4 
 
 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 

Bu bölümde araştırmada elde edilen sonuçlara ve geliştirilen önerilere 

yer verilmiştir. Sonuçlar ve öneriler araştırmanın alt problemlerinin sırasına göre 

sunulmuştur. 

 

1. Alt Probleme İlişkin Sonuçlar 
 

1. alt problemde, sınıf öğretmenlerinin İlköğretim 2009 Hayat Bilgisi (1–3. 

Sınıf) öğretim programında belirtilen stratejileri, yöntem ve teknikleri, kullanma 

sıklıklarına ve uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algılarının; cinsiyete, 

öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne, öğretmenlerin mezun oldukları bölüm 

türüne ve öğretmenlerin kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği araştırılmış, anlamlı çıkan sonuçlara yer verilmiştir.  

 

• Öğretmenlerin cinsiyetleri ile beyin fırtınası tekniğini kullanma sıklıklarına 

ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Kadın öğretmenlerin erkek 

öğretmenlere göre beyin fırtınasını daha sık kullandıkları görülmektedir.  

 

• Öğretmenlerin cinsiyetleri ile yaratıcı drama yöntemini kullanma 

sıklıklarına ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Kadın öğretmenlerin 

yaratıcı dramayı erkeklere göre daha sık kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir.  

 

• Öğretmenlerin cinsiyetleri ile konuşma halkasını kullanma sıklıklarına 

ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Kadın öğretmenlerin konuşma 

halkasını erkek öğretmenlerden daha sık kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir.  

 



206 
 

 

• Öğretmenlerin cinsiyetleri ile doğaçlama tekniğini kullanma sıklıklarına 

ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Kadın öğretmenlerin doğaçlamayı 

erkeklere göre daha sık kullandıklarını belirttikleri görülmektedir.  

 

• Öğretmenlerin cinsiyetleri ile rol oynama yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Kadın öğretmenlerin, 

erkek öğretmenlere göre rol oynamayı uygulamada kendilerini daha 

yeterli hissettikleri görülmektedir.  

 

• Öğretmenlerin cinsiyetleri ile yaratıcı drama yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Kadın 

öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre yaratıcı drama yöntemini 

uygulamada kendilerini daha yeterli algıladıkları görülmektedir.  

 

• Öğretmenlerin cinsiyetleri ile eğitsel oyun yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Kadın 

öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre eğitsel oyun yöntemini 

uygulamada kendilerini daha yeterli hissettikleri görülmektedir.  

 

• Öğretmenlerin cinsiyetleri ile eğitsel gezi yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Kadın öğretmenlerin 

erkeklere göre eğitsel gezi yöntemini uygulamada kendilerini daha yeterli 

hissettiklerini belirttikleri görülmektedir. 

 

• Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ile araştırma yoluyla öğrenme 

stratejisini kullanma sıklıklarına ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. 

Özel okulda çalışan öğretmenler, devlet okulunda çalışan öğretmenlere 

göre araştırma yoluyla öğrenmeyi daha sık kullandıklarını belirtmişlerdir.  

 

• Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ile proje tabanlı öğrenme 

yöntemini kullanma sıklıklarına ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. 

Özel okulda çalışan öğretmenler devlet okulunda çalışan öğretmenlere 

göre proje tabanlı öğrenmeyi daha sık kullandıklarını belirtmişlerdir.  
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• Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri ile beyin fırtınası tekniğini 

kullanma sıklıklarına ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Özel okulda 

çalışan öğretmenlerin devlet okulunda çalışan öğretmenlere göre beyin 

fırtınası tekniğini daha sık kullandıkları görülmektedir. 

 

• Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri ile yaratıcı drama yöntemini 

kullanma sıklıklarına ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Özel okulda 

görev yapan öğretmenlerin devlet okulunda görev yapan öğretmenlere 

göre yaratıcı yöntemini daha sık kullandıklarını belirttikleri görülmektedir.  

 

• Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri ile eğitsel oyun yöntemini 

kullanma sıklıklarına ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Özel okulda 

görev yapan öğretmenlerin devlet okulunda görev yapan öğretmenlere 

göre eğitsel oyun yöntemini daha sık kullandıklarını belirttikleri 

görülmektedir.  

 

• Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ile istasyon yöntemini kullanma 

sıklıklarına ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Özel okulda çalışan 

öğretmenlerin devlet okulunda çalışan öğretmenlere istasyon yöntemini 

daha sık kullandıklarını belirttikleri görülmektedir.  

 

• Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri ile büyük grup tartışması 

tekniğini uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir 

ilişki vardır. Özel okulda çalışan öğretmenlerin, devlet okulunda çalışan 

öğretmenlere göre büyük grup tartışmasını uygulamada kendilerini daha 

yeterli olarak algıladıkları görülmektedir. 

• Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri ile istasyon yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki 

bulunmaktadır. Özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet okulunda 

görev yapan öğretmenlere göre kendilerini daha yeterli hissettikleri 

görülmektedir.  

 



208 
 

 

• Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri ile rol oynama yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. 

Özel okulda görev yapan öğretmenlere göre rol oynama yöntemini 

uygulamada kendilerini daha yeterli olarak algıladıkları görülmektedir. 

 

• Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri ile yaratıcı drama yöntemini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. 

Özel okulda görev yapan öğretmenlere göre yaratıcı drama yöntemini 

uygulamada kendilerini daha yeterli olarak algıladıkları görülmektedir.  

 

• Öğretmenlerin kıdemleri ile problem çözme yöntemini kullanma 

sıklıklarına ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Öğretmenlerin 

kıdemleri arttıkça problem çözmeyi kullanma sıklıklarının arttığı 

görülmektedir. 

 

• Öğretmenlerin kıdemleri ile istasyon yöntemini kullanma sıklıklarına 

ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. İstasyon yöntemini çok az 

kullandığını belirten grubun, kıdemleri 11-20 yıl arasında olan 

öğretmenler, daha sonra kıdemleri 1-10 yıl arasında olan öğretmenler, en 

çok kullandıklarını belirten grubun kıdemleri 21 yıl ve üzerinde olan 

öğretmenler olduğu görülmektedir.  

 

• Öğretmenlerin kıdemleri ile araştırma yoluyla öğrenme stratejisini 

uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki 

bulunmaktadır. Kıdemi 10 yılın üzerinde olan öğretmenlerin kendilerini, 

kıdemi 10 yıldan az olan öğretmenlere göre daha yeterli olarak 

algıladıkları görülmektedir. 

 

• Öğretmenlerin kıdemleri ile istasyon yöntemini uygulamadaki yeterlik 

düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. İstasyon yöntemini 

uygulamada kendini en az yeterli hisseden grubun kıdemleri 11-20 yıl 

arasında olan öğretmenler, daha sonra kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 
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öğretmenler, kendilerini en çok yeterli hisseden grubun ise kıdemleri 21 

yıl ve üzerinde olan öğretmenler olduğu görülmektedir. 

 

• Öğretmenlerin kıdemleri ile problem çözme yöntemini uygulamadaki 

yeterlik düzeylerine ilişkin algıları arasında bir ilişki vardır. Öğretmenlerin 

kıdemleri arttıkça problem çözmeyi uygulamada kendilerini yeterli olarak 

algıladıkları görülmektedir. 

 

• Öğretmenlerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olma durumlarına 

göre, sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenlerin, sınıf 

öğretmenliği bölümünden mezun olmayan ancak sınıf öğretmenliği yapan 

öğretmenlere göre kendilerini daha az yeterli olarak algıladıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen öğretim strateji, yöntem ve 

tekniklerini uygulamada kendilerini oldukça yeterli olarak algıladıkları 

görülmüştür.  

 

Mesleki kıdemlerine göre, kıdemleri 10 yılın üzerinde olan öğretmenlerin, 

kıdemleri 10 yılın altında olan öğretmenlere göre kendilerini daha az yeterli 

olarak algıladıkları görülmüştür. Ancak 2009 HBÖP’de belirtilen öğretim strateji, 

yöntem ve tekniklerinden “konuşma halkası, görüş geliştirme, gösterip yaptırma, 

istasyon vb” yöntem, teknikleri uygulamada kıdemleri 1-10 yıl arasında olan 

öğretmenlerin, kıdemleri 10 yıldan fazla olan öğretmenlere göre kendilerini daha 

yeterli olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

 
2. Alt Probleme İlişkin Sonuçlar 

 
Sınıf öğretmenlerinin İlköğretim 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programında 

belirtilen strateji, yöntem ve teknikleri uygulamadaki yeterlik düzeylerine ilişkin 

gözlem sonuçları ve öğretmenlerin İlköğretim 2009 Hayat Bilgisi Öğretim 

Programında belirtilen stratejileri, yöntem ve teknikleri uygulamadaki yeterlik 
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düzeylerine ilişkin algıları arasında nasıl bir ilişki bulunduğu araştırılmış ve 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

• Hayat Bilgisi derslerinde yapılan gözlemlerde 2009 HBÖP’de belirtilen 

strateji, yöntem ve teknikleri uygulamada, öğretmenlerin kendilerini 

algıladıkları oranda yeterli olmadıkları gözlenmiştir.  

 

• Öğretmenlerin özellikle araştırma kapsamına alınan stratejinin, yöntem 

ve tekniğin temel basamakları (stratejiyi, yöntemi ve tekniği öğrencilere 

açıklama, uygulamak için yeterli süre verme, sınıf ortamını uygun hale 

getirme, öğrencilere dönüt, düzeltme ve pekiştireç verme vb.) 

uygulamada yetersiz oldukları belirlenmiştir. Bunun nedeninin 

öğretmenlerin program hakkında yeterli eğitime sahip olmamaları, 

programdaki etkinliklerin yetersizliği ve kazanımlarla tutarlı olmaması ve 

öğretmenlerin strateji, yöntem ve tekniklerin uygulama basamaklarını tam 

olarak bilmemeleri olduğu düşünülmektedir (Kalaycı, 1994; Bektaş 2001; 

Gözütok, Akgün ve Karacaoğlu, 2005; Taşkaya ve Bal; 2009). 

 

3. Alt Probleme İlişkin Sonuçlar 
 

3. alt problemde öğretmenlerin 2009 HBÖP’de belirtilen strateji, yöntem 

ve tekniklerle ilgili görüşleri, bu strateji, yöntem ve teknikleri uygularken 

karşılaştıkları sorunlar ve bunlara ilişkin önerileri ile ilgili sonuçlara yer 

verilmiştir.  

 

• Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, öğretmenlerin 2009 HBÖP’de 

önerilen strateji, yöntem ve tekniklere ilişkin olumlu görüşlerinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

• Öğretmenler, bu strateji, yöntem ve teknikleri uygulamada bir sorun 

yaşamadıklarını, öğretim programının yeterince yönlendirici ve 

bilgilendirici olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. 
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• Görev yaptıkları okul türlerine göre, özel okulda çalışan öğretmenlerin 

devlet okulunda çalışan öğretmenlere göre kendilerini daha yeterli olarak 

algıladıkları görülmektedir. Öğretmenler bunun nedenleri olarak görev 

yaptıkları okulların daha iyi olanaklara sahip olmasını ve aldıkları 

hizmetiçi eğitimlerin sayıca fazla ve daha nitelikli olmasını 

göstermişlerdir.  
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ÖNERİLER 
 

Öneriler, uygulamaya yönelik öneriler ve araştırmaya yönelik öneriler 

şeklinde iki bölümde, genelden özele doğru sunulmuştur. 

 

Uygulamaya Yönelik Öneriler 

• Üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmayıp, sınıf 

öğretmenliği yapan öğretmenler (örneğin iktisat fakültesi, işletme 

fakültesi mezunları, ziraat mühendisleri) mezun oldukları bölüme göre 

uygun iş alanlarına kaydırılmalıdır.  

• 2009 HBÖP’de belirtilen öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin 

uygulanmasında yaşanan sorunları belirlemek amacıyla öğretmen 

görüşleri alınarak yapılan çalışmalardan çok sınıf içi gözleme dayanan 

çalışmalar yapılmalıdır.  

• Eğitim Fakültelerindeki lisans programlarında yer alan “Öğretim İlke ve 

Yöntemleri” gibi derslerde öğretmen adayları, öğretim programlarının 

öğrenme-öğretme süreci boyutunda özellikle uygulamalı olarak 

eğitilmelidir.  

• Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimlerde strateji, yöntem ve tekniklerin 

uygulanmasında dikkat edilmesi gereken ve göz ardı edilen (strateji, 

yöntem ve tekniğin öğrencilere açıklanması, uygulama için yeterli süre 

verilmesi, dönüt, düzeltme ve pekiştireç verilmesi, sınıf ortamının uygun 

hale getirilmesi vb.) noktalar üzerinde durularak eğitimler yapılmalıdır.  

• 2009 HBÖP’nin öğrenme – öğretme sürecinde, öğretim strateji, yöntem 

ve tekniklerinin uygulanmasına ilişkin öğretmeni yönlendirici, açıklayıcı 

ve doğru bilgilere yer verilmelidir.  

• 2009 HBÖP’de sunulan örnek etkinliklerin nitelikleri ve sayısı arttırılmalı, 

öğretim programı öğretmenler için gerçekten kılavuz olma özelliği 

taşımalıdır.  
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• Öğretmen kılavuz kitabında farklı öğretim strateji, yöntem, tekniklerinin 

uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgilere ve örnek uygulamalara yer 

verilmelidir.  

• Ders kitabında ve öğrenci çalışma kitabında yer alan etkinlikler, öğretim 

programında belirtilen strateji, yöntem ve teknikler doğrultusunda 

yeniden düzenlenmelidir. 

• Öğretmenlere kendilerini değerlendirmelerini ve eğitim gereksinimlerini 

fark etmelerini sağlayacak uygulamaya dönük (etkinlik yazma, materyal 

geliştirme vb) çalışmalar yaptırılmalıdır. 

• Öğretmenlere özellikle öğrencilerin düzeyine ve kazanımlara uygun 

etkinlik düzenlenmesi, strateji, yöntem ve tekniklerin doğru ve gerektiği 

şekilde uygulanması konularında hizmet içi eğitim programları 

düzenlenmelidir. 

 

Araştırmaya Yönelik Öneriler 

 

• İlköğretim Fen ve Teknoloji, Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programları için benzer araştırmalar yapılmalıdır. 

• İlköğretim 1–3. sınıflarda, bu araştırmanın devamı niteliğinde Hayat 

Bilgisi derslerinin yıl boyu gözlenmesini sağlayacak uzun süreli 

araştırmalar yapılabilir.  

• Hayat Bilgisi ders kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma 

kitabının programda belirtilen strateji, yöntem ve tekniklerin 

uygulanmasına olanak tanıyacak şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı 

konusunda benzer çalışmalar yapılabilir. 
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EK‐1‐ ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ/ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU 
 

Değerli Öğretmenim, 
 

Aşağıdaki  değerlendirme  formu Hayat Bilgisi  (1–3.  Sınıf) Dersi Öğretim  Programında  belirtilen  bazı  öğretim  strateji,  yöntem  ve  teknikleri  kullanma  sıklığınıza  ve  yeterliliğinize  ilişkin  görüşünüzü  belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerine ilişkin yeterlilik düzeyinizi sol sütunda bulunan bölmeye, kullanma sıklığınızı ise sağ sütunda bulunan bölmeye işaretleyerek belirtiniz.  Kullanma sıklığınızı 
belirtirken öğretim strateji/yöntemi/tekniğinin yapısını ve içeriğini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Örneğin “proje tabanlı öğrenme” yönteminin dönemde bir ya da iki kez kullanılması sık bir kullanım 
olarak nitelendirilebilirken, “anlatım” yönteminin haftada bir kez kullanılması bile çok az olarak nitelendirilebilir.  
Dilerseniz en sağ ve en sol sütunda bulunan bölmelere neden bu belirlemeleri yaptığınızı açıklayabilirsiniz. 
Yardımlarınız ve katkılarınız için teşekkür ederim.         
 
Cinsiyet‐Kıdem:                                                                        Aslı UYSAL                                                      
Mezun Olunan Üniversite/Fakülte/Bölüm:                            Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eğitim Programları Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 
asli.uysal@yahoo.com 

 
YETERLİLİK DÜZEYİNİZ 

 
KULLANMA SIKLIĞINIZ 
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Hayat Bilgisi (1–3. Sınıflar) 
Dersi Öğretim Programında 
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NEDENLER VE  
AÇIKLAMALAR  
(İsteğe Bağlı) 

 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Buluş Yoluyla Öğrenme  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Sunuş Yoluyla Öğrenme  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Araştırma Yoluyla Öğrenme  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Proje Tabanlı Öğrenme  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Problem Çözme Yöntemi  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Anlatım  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Soru‐Cevap  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Beyin Fırtınası  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Küçük Grup Tartışması  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Büyük Grup Tartışması  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Görüş Geliştirme  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Konuşma Halkası  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Altı Şapkalı Düşünme  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Gösterip Yaptırma   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) İstasyon  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Benzetişim  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Doğaçlama  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Rol Oynama  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Yaratıcı Drama  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Eğitsel Oyun  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Eğitsel Gezi Gözlem  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Kaynak Kişiden Yararlanma  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Görüşme  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Gösteri (Demonstrasyon)  (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  
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Anlatım Yöntemi Gözlem Formu 

  Öğretmen;  Hayır 
 (1) 

Kısmen (2)  Evet 
(3) 

1  Etkin bir anlatım için sınıf kontrolünü sağladı. 
 

     

2  Dersin başında hedefleri açıkça belirterek öğrencileri hedeften haberdar etti. 
 

     

3  Ses tonunu anlatım süresince etkili kullandı. 
 

     

4  Dersi farklı öğretim araçları ile zenginleştirdi. 
 

     

5  Anlatımı beden dili ve el‐kol hareketi ile destekledi. 
 

     

6  Öğrencilere somut örnekler sundu. 
 

     

7  Öğrencilere değişik örnekler sundu. 
 

     

8  Materyali açık ve mantıki sıra ile sundu. 
 

     

9  Öğrencilerle göz bağıntısı kurdu. 
 

     

10  Konu dışına çıkmadan zor noktalar için açıklama yaptı. 
 

     

11  Konunun sınıftaki tüm öğrenciler tarafından anlaşıldığına emin olmak için öğrencilere sorular sordu 
ve/veya öğrencilerden konuyu kendi cümleleri ile özetlemelerini istedi. 

     

12  Ders sonunda konuyu kısaca özetledi ve/veya öğrencilere kısa bir özet dağıttı.       

EK – 2 GÖZLEM FORMLARI 
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ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRENME GÖZLEM FORMU 
 

  Öğretmen; 
 

Hayır  
(1) 

Kısmen 
(2) 

Evet 
(3) 

1  Öğrencilere araştırmalarını nasıl yapacaklarını kısaca 
açıkladı/hatırlattı/anlattı. 
 

     

2  Öğrencilere araştırma yapmaları için yeterli süre verdi. 
 

     

3  Araştırma konusu dersin amaçlarına hizmet ediyordu. 
 

     

4  Öğrencilere sunum sırasında nelere dikkat edeceklerini açıkladı. 
(Kaynaktan aldığı bilgiyi aynen sunmama, kendi ifadeleriyle 
yeniden yorumlama vb.) 
 

     

5  Öğrencileri yalnızca gerektiği yerde yönlendirdi.  
 

     

6  Sunumlarda geçen öğrencilerin bilmediği/anlamayacağı 
sözcüklerin anlamlarını açıkladı.  
 

     

7  Sunum sırasında zaman zaman açıklayıcı bilgiler verdi. 
 

     

8  Sunum sırasında zaman zaman sorular sordu. 
 

     

9  Sunumlar sırasında sınıf kontrolünü sağladı. 
 

     

10 
 

Araştırmaya ilişkin görüşlerini ifade etmeleri için öğrencilere fırsat 
verdi. 
 

     

11  Araştırma konusunun tüm öğrencilerce tartışılmasını sağladı. 
 

     

12  Sunumlardan sonra dersi kısaca özetledi. 
 

     

13  Sunumlar sırasında öğrencilere dönüt ve düzeltme verdi.       
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DOĞAÇLAMA GÖZLEM FORMU 
 

  Öğretmen; 
 

Hayır  
(1) 

Kısmen 
(2) 

Evet 
(3) 

1  Öğrencilere doğaçlama ilkelerini kısaca açıkladı/hatırlattı/anlattı. 
 

     

2  Öğrencilere doğaçlamalarını hazırlamaları için yeterli süre verdi.  
 

     

3  Doğaçlama konusu dersin amaçlarına hizmet ediyordu. 
 

     

4  Öğrencilere doğaçlama sırasında nelere dikkat edeceklerini 
açıkladı.  
 

     

5  Doğaçlamalar sırasında öğrencileri yalnızca gerektiği yerde 
(öğrenciler rolden çıktığında vb.) yönlendirdi. 
 

     

6 
 

Doğaçlamalardan sonra öğrencilere kısa sorular sordu.  
 

     

7 
 

Doğaçlamadan sonra öğrencilere doğaçlama yapan arkadaşlarına 
soru sormaları için fırsat verdi. 
 

     

8  Doğaçlama sürecine mümkünse bütün öğrencilerin/çok sayıda 
öğrencinin katılımını sağladı. 
 

     

9  Doğaçlamalar sırasında sınıf kontrolünü sağladı. 
 

     

10  Doğaçlamadan sonra konuya ilişkin öğrencilere kısa bir özet yaptı.       
11  Doğaçlama sırasında verilen yanlış bilgileri düzeltti. (Varsa) 

 
     

 



 

 

Eğitsel Oyunlar Gözlem Formu 

 

 

    Hayır 
(1) 

Kısmen 
 (2) 

Evet 
(3) 

1  Öğretmen, oyunu/oyunları ayrıntılı şekilde planladı.       

2  Öğretmen, sınıf düzenini oyun için uygun hale getirdi.       

3  Öğretmen, oyun için gereken malzemeleri (varsa) sağladı.       

4  Oyun(lar) dersin amacına uygundu.       

5  Oyun(lar) öğrenci düzeyine uygundu. (Öğrencilerin dikkatini çekecek nitelikte ve ilginçti.) 
 

     

6  Oyunun yönergesini/basamaklarını açıkladı.       

7  Oyunun yönergesi anlaşılırdı. (Sözlü‐Yazılı)       

8  Öğretmen, öğrencilerin oyun(lar) sırasında kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam sağladı. 
 

     

9  Oyun sırasında öğrencileri gözlemledi.        

10  Oyun sırasında öğrencilere geribildirim ve pekiştireç verdi.       

11  Öğretmen öğrencilere rehberlik etti ve gerektiğinde hakem rolündeydi.       

12  Öğretmen, bütün öğrencilerin oyunlara katılmasını sağlamaya çalıştı.       
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Gösterim (Demonstrasyon) Gözlem Formu  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Öğretmen;   Hayır 
(1) 

Kısmen 
(2) 

Evet 
(3) 

1  Derse gösterimi planlamış olarak geldi. 
 

     

2  Gösterim sırasında kullanılacak olan araç‐gereçleri önceden 
hazırladı. 
 

     

3  Öğrencileri, sınıftaki bütün öğrencilerin yapılanları 
görebilmesini sağlayacak şekilde oturttu. 
 

     

4  Gösterimde öğrencilerin yaş düzeyine uygun ilgi çekici 
öğeler kullandı. 
 

     

5  Gösterim sırasında soru sormaları için öğrencileri 
yüreklendirdi. 
 

     

6  Belli aralıklarla konuya ilişkin küçük özetler yaptı. 
 

     

7  Görsel unsurları sözel sunumla destekledi. 
 

     

8  Gösterim sonunda konuyla ilgili sorular sordu. 
 

     

9  Gösterim sırasında ve sonrasında öğrencilerin sorularına 
yanıt verdi. 
 

     

10  Öğrencilere gösterimi izlerken kullanabilecekleri bir gözlem 
formu sundu. 
 

     

11  Gösterim sonunda öğrencilere yazılı bir materyal verdi. 
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İstasyon Gözlem Formu 

Sınıf kalabalık değilse (sınıf mevcudu≤30): 

 
NOT: Sınıf mevcudu≥30 olduğu durumlarda öğretmen sınıfı ikiye ayırarak yarısını gözlemci yapabilir. 

Öğretmen;  Hayır 
(1) 

Kısmen 
 (2) 

Evet 
(3) 

Üç ayrı masayı üçgen oluşturacak şekilde sınıfta birbirinden uzak olarak 
yerleştirdi. 
 

     

Birinci masanın üzerindeki karta “öykü istasyonu”, ikinci masanın üzerindeki 
karta “slogan istasyonu” ve üçüncü masanın üzerindeki karta da “afiş 
istasyonu” yazdı. 

     

Masalara büyük renkli kartonlar, boya kalemleri, makas vb. malzeme bıraktı.        

Dersin amaçları doğrultusunda, öğrencilerin görüşlerini de alarak bir konu 
belirledi. 
  

     

Konuyu tahtaya yazdı.       

Öğrencilere  tekniği/yöntemi  nasıl  uygulayacaklarını  ve  kuralları 
hatırlattı/açıkladı. 

     

Öğrencileri (üçe kadar saydırarak vb. şekilde) üç gruba ayırdı.       

Öğrencilerle birlikte her istasyonda gözlem yapacak üç kişi belirlendi.       

Öğretmen; “Birazdan düdük çalacağım, düdük sesiyle 1 numaralı grup öykü 
istasyonuna, 2 numaralı grup slogan istasyonuna ve 3 numaralı grup afiş 
istasyonuna gidecek ve …. dakika çalışacak.” şeklindeki yönergeyi verdi.   

     

Öğrencilere anlaşılmayan bir yer olup olmadığını sorduktan sonra yöntemi 
uygulamaya başladı. 

     

Verdiği  sürenin  bitiminde  yeniden  düdük  çalar  ve;  “1.  İstasyondakiler  2. 
İstasyona, 2.  İstasyondakiler 3.  İstasyona ve 3.  İstasyondakiler de 1.  İstasyona 
geçecekler. Geçerken istasyonda ürettiklerini istasyonda bırakacaklar.  Gittikleri 
istasyondaki  grubun  yaptığı  çalışmaya  devam  edecekler.  Öykü  istasyonuna 
gelenler,  başlanmış  öykünün  gelişim  bölümünü  kopukluk  yaratmadan 
yazacaklar. Slogan istasyonuna gelenler, bir önceki grubun yazdığı sloganlara da 
bakarak yeni  sloganlar üretecekler. Afiş masasına gelenler, bir önceki grubun 
afişini  yapmayı  sürdürebilirler.  İlk  grup  afişini  bitirdiyse  bu  grup  yeni  afiş 
yapmaya başlayabilir.” şeklindeki ikinci yönergeyi verir. 

     

Verdiği sürenin bitiminde yeniden düdük çalarak “Gruplar ürünlerini istasyonda 
bırakacak ve gitmedikleri istasyon yönünde yeni istasyonlara gidecekler. 
Verilecek …. Dakikalık sürede öykünün sonuç bölümü yazılacak. Slogan ve 
afişler tamamlanacak.” şeklindeki yeni yönergeyi verdi. 

     

Uygulama sırasında öğrencileri gözlemleyerek/izleyerek onlara dönütler verdi.       

Süre bitiminde (bütün gruplar bütün istasyonları dolaştığında ve çalışmalarını 
tamamladığında) istasyon şeflerinden ürünlerini getirmelerini istedi. 

     

Öğrencilerle birlikte öyküler ve sloganlar okundu, afişlerle birlikte hepsi duvara 
bantlandı.  

     

Öğrencilerle birlikte duvardaki ürünleri inceledi.       



Örnek Olay İnceleme Gözlem Formu 

Sınıf mevcudunun fazla olmadığı durumlarda (Sınıf mevcudu≤25): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Öğretmen; Hayır 
(1) 

Kısmen 
 (2) 

Evet 
(3) 

1  Örnek olayı yazılı olarak öğrencilere sundu.  
 

     

2  Öğrencilere  tekniği/yöntemi  nasıl  uygulayacaklarını  ve  kuralları 
hatırlattı/açıkladı. 
 

     

3  Öğrencilere örnek olayı incelemeleri için zaman verdi. 
 

     

4  Öğrencilere sorular sorarak olayın anlaşıldığına emin oldu.  
 

     

5  Öğrencilerin sorularını (varsa) cevapladı ve açıklayıcı yanıtlar verdi. 
 

     

6  Öğrencilere yönlendirici sorular sordu. 
 

     

7  Öğrencilerden soruna çözümler üretmelerini istedi. 
 

     

8  Yeni  çözüm  önerilerini  dikkate  alarak  örnek  olayın  öğrenciler  tarafından 
yeniden yazılmasını istedi.  
(Olayın yeniden yazılmasında öğrenciler bireysel olarak çalışabileceği gibi, iki 
kişi birlikte de çalışabilirler.) 
 

     

9  Yazılan birkaç olayı öğrencilere okuttu.       

10  Tartışmaların dersin hedefleri dışına çıkmamasını sağladı. 
 

     

11  Yöntemi  uygularken  öğrencilerin  tartışma  kurallarına  uymalarını  ve  sınıf 
kontrolünü sağladı. 
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Problem Çözme Gözlem Formu 

 
 

  Öğretmen,  Hayır 
(1) 

Kısmen 
 (2) 

Evet 
(3) 

1  Gereken ön hazırlığı yapmıştı.       

2  Öğrencilere tekniği/yöntemi nasıl uygulayacaklarını ve 
kuralları hatırlattı/açıkladı. 
  

     

3  Öğrencilerin problemin varlığını fark etmelerini sağladı.       

4  Problemin öğrenciler tarafından anlaşıldığına emin 
olmak için öğrencilerin problemi kendi ifadeleri ile 
yazmalarını, şekillerle göstermelerini veya resimlerle 
anlatmalarını istedi. 
 

     

5  Öğrencilerin 5N 1K sorularıyla (ne, niçin, ne zaman, 
nasıl, nerede) sorularıyla problemi irdelemelerini ve bu 
soruları cevaplanmalarını sağladı. 
 

     

6  Problemle ilgili bilgilerin toplanması için öğrencilere 
hangi kaynağa, ne zaman, nasıl ulaşmaları gerektiğini 
tartışarak buldurdu/ bunun için uygun ortamı sağladı. 
 

     

7  Öğrencilerin bilgi toplarken amaçtan 
uzaklaşmamalarına dikkat etti/özen gösterdi. 
 

     

8  Öğrencilerin toplanan bilgileri, problemin temel 
nedenini ortaya koyacak şekilde analiz etmelerini 
sağladı. 
 

     

9  Öğrencileri çözüm yolları üretmeleri için yönlendirdi.       

10  Çözüm yolları üretildikten sonra en uygun, en iyi çözüm 
yolunu seçmeleri konusunda öğrencileri yönlendirdi. 
 

     

11  Öğrencilerde karar verme becerisinin gelişmesi için 
onlara rehberlik etti. 
 

     

12  Problem çözüldükten sonra değerlendirmesi için 
öğrenciyi yönlendirdi veya kendisi değerlendirdi.  
 

     

13  Öğrencilere değerlendirme basamağında yapılması 
gereken işlemler için önceden hazırlanmış bir yönerge 
dağıttı. 
 

     

14  Öğrencilere rehberlik etti.       



 

Rol Oynama Gözlem Formu 

 

 
 

  Öğretmen;  Hayır 
(1) 

Kısmen 
 (2) 

Evet 
(3) 

1  Öğrencilere tekniği/yöntemi nasıl uygulayacaklarını ve kuralları hatırlattı/açıkladı. 
 

     

2  Öğrencilere hazır bir senaryo verdi/ ya da onlardan senaryo oluşturmalarını istedi. 
 

     

3  Oynanacak senaryo, konunun amaçlarına hizmet ediyordu.        

4  Oynanacak senaryo ilgi çekiciydi.       

5  Öğrencilere hazırlanmaları için yeteri kadar süre verdi.       

6  Bütün öğrencilerin oyunu görebilmeleri ve duyabilmeleri için ortamı düzenledi. 
 

     

7  Oyunun sınıfın önünde oynanmasını sağladı.       

8  Oyunu öğrencilerle birlikte dersin amaçları, beceriler ve içerik doğrultusunda tartıştılar. 
 

     

9  Psikolojik analizlere girmemeye özen gösterdi.       

10  Oyunda vurgulanan bir olumsuzluk oynatıldıktan sonra oyun bir kez de olumlu olarak, olması gerektiği gibi oynatıldı. 
 

     

11  Rol oynamada hata yapan öğrencilerin yanlışlarını yüzüne vurmadı.       

12  Öğrencilere yalnızca rolden çıktıklarında müdahale etti.       
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Soru‐Yanıt Gözlem Formu 

 
 

  Öğretmen,  Hayır 
(1) 

Kısmen 
 (2) 

Evet 
(3) 

1  Dersin başlarında düşük düzeyli, daha sonra yüksek düzeyli 
sorular sordu. 
 

     

2  Dersin hedeflerine uygun sorular sordu. 
 

     

3  Açık ve anlaşılır sorular sordu. 
 

     

4  Öğrencilerin düzeylerine uygun (öğrencilerin bilgisi, 
deneyimi ve yetenekleri ile örtüşen) ve çoğunluğunun doğru 
yanıtlayabileceği sorular sordu. 
 

     

5  Konunun kilit noktalarına değinen, kısa sorular sordu. 
 

     

6  Bir defada bir soru sordu. 
 

     

7  Soruları yanıtlamaları için öğrencilere yeteri kadar süre 
verdi. 
 

     

8  Soruları bütün sınıfa yöneltti. (Her seferinde farklı 
öğrencilere söz vermeye özen gösterdi.) 
 

     

9  Gerekmedikçe soruları ve yanıtları tekrarlamaktan kaçındı. 
 

     

10  Soruları sorarken ve yanıtları alırken tehditkâr olmayan, 
rahatlatıcı bir görüntü sergiledi. 
 

     

11  Soru‐yanıt sırasında kendilerini ifade etmede zorluk çeken 
öğrencileri yüreklendirdi. 
 

     

12  Yanıtlardan emin olmadıkları durumlarda öğrencileri 
yüreklendirdi. 
 

     

13  Beklediği yanıtların dışına çıkan yanıtlar veren öğrencilere 
ipuçları verdi ya da ek sorular sordu. 
 

     

14  Beklediği yanıtların dışında yanıt veren öğrencilerin ne 
söylemek istediklerini anlamaya çalıştı. 
 

     

15  Öğrencilerin soruyu anlamadıklarını ya da yanlış 
anladıklarını gördüğünde soruyu başka bir şekilde sordu. 
 

     

16  Öğrencilerin verdiği yanıtlar yetersiz ya da eksik olduğunda 
öğrencilere destekleyici bilgiler verdi. 

     

17  Öğrencilerin verdikleri doğru yanıtlara sözlü veya sözsüz 
pekiştireç verdi. 
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Yaratıcı Drama Gözlem Formu 

 
 

  Öğretmen;  Hayır 
(1) 

Kısmen 
 (2) 

Evet 
(3) 

1  Drama oturumunu önceden planlamıştı.       

2  Kullanacağı malzemeleri önceden hazırlamıştı.       

3  Çalışacağı grubun düşüncelerini canlandırmalar yoluyla 
aktarabilecekleri ortamı düzenledi/hazırladı. 
 

     

4  Drama oturumunu dersin amaçlarına ve konuya uygun 
planlamıştı. 

     

5  Kazanımlar ölçülebilir ve gözlenebilir nitelikteydi.       

6  Öğrencilerin gelişim düzeyine ve yaşlarına uygun oturum 
planlamıştı. 
 

     

7  Oturum için yeterli zamanı ayırmıştı.       

8  Isınma‐hazırlık, canlandırma ve değerlendirme aşamaları 
birbiriyle ilişkiliydi. 
 

     

9  Isınma aşaması öğrencileri konuya ve derse hazırlar 
nitelikteydi. 

     

10  Grup üyelerinin tanışma/kaynaşmalarını sağlayacak iletişim, 
uyum, gözlem ve etkileşim çalışmalarına yer verdi. 
 

     

11  Grubun/sınıfın geçmiş yaşantılarından yola çıkmasını 
sağlamaya çalıştı. 
 

     

12  Canlandırma aşamasında doğaçlama ve rol oynama 
tekniklerine yer verdi. 

     

13  Değerlendirme aşamasında katılımcıların atölyenin 
kazanımlarına ne kadar ulaştığını gözlemlemeye çalıştı. 
 

     

14  Drama oturumunda çeşitli sanat dallarından ve farklı 
disiplinlerden yararlandı. 
 

     

15  Bütün öğrencilerin oturuma etkin bir şekilde katılmasını 
sağlamaya çalıştı. 

     

16  Ses tonunu etkili kullandı.       

17  Açık ve anlaşılır yönergeler verdi.       

18  Psikolojik analizlere girmemeye özen gösterdi.       

19  Öğrencilerin yaptıklarını doğru‐yanlış şeklinde eleştirmekten 
ve gerekmedikçe müdahale etmekten kaçındı. 
 

     



  233

 

Araştırma Sorusu: 

Sınıf öğretmenlerinin; 

 

a. 2009 Hayat Bilgisi (1-3. Sınıf) öğretim programında belirtilen yaklaşım, 

yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri nelerdir? 

 

b. 2009 Hayat Bilgisi (1-3. Sınıf) öğretim programında belirtilen yaklaşım, 

yöntem, teknikleri uygularken karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

 

c. 2009 Hayat Bilgisi (1-3. Sınıf) öğretim programında belirtilen yaklaşım, 

yöntem ve tekniklere ilişkin önerileri nelerdir? 

 

Tarih ve saat: 

Görüşmeci: 

 

GİRİŞ 

Merhaba, benim adım Aslı Uysal. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eğitimde Program Geliştirme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisiyim. 2009 

İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretim Programında belirtilen yaklaşım, yöntem ve 

tekniklerle ilgili bir araştırma yapıyorum ve sizinle bu yaklaşım, yöntem ve teknikler ile 

ilgili olarak konuşmak istiyorum. Bu görüşmede amacım sizlerin 2009 İlköğretim 

Hayat Bilgisi (1-3. Sınıf) Öğretim Programında belirtilen yaklaşımlara, yöntem ve 

tekniklere ilişkin görüşlerinizin neler olduğunu belirlemektir. Bu araştırmada ortaya 

çıkacak sonuçların, bu yaklaşımların, yöntem ve tekniklerin uygulanmasında yararlı 

olacağına inanıyorum. Bu nedenle sizin, bu konudaki görüşlerinizi öğrenmek 

istiyorum. 

 

EK–3 – Görüşme Soruları
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• Bana görüşme sürecinde söyleyeceklerinizin tümü gizlidir. Bu bilgileri 

araştırmacıların dışında herhangi bir kimsenin görmesi mümkün değildir. 

Ayrıca, araştırma sonuçlarını yazarken, görüştüğüm bireylerin isimlerini 

kesinlikle rapora yansıtmayacağım. 

• Başlamadan önce, bu söylediklerimle ilgili belirtmek istediğiniz bir düşünce ya 

da sormak istediğiniz bir soru var mı? 

• Görüşmeyi, izin verirseniz, kaydetmek istiyorum sizce bir sakıncası var mı? 

• Bu görüşmenin yaklaşık 15 dakika süreceğini tahmin ediyorum. İzin verirseniz 

sorulara başlamak istiyorum. 

 

GÖRÜŞME SORULARI 

1. 2009 İlköğretim Hayat Bilgisi (1-3. Sınıf) Öğretim Programında belirtilen 

yaklaşımlarla, yöntem ve tekniklerle ilgili ne düşünüyorsunuz? 

 

2. 2009 İlköğretim Hayat Bilgisi (1-3. Sınıf) Öğretim Programının size bu 

yaklaşım, yöntem ve teknikleri uygulamada yeterli yönlendirme yaptığını 

düşünüyor musunuz? 

 

3. Hayat Bilgisi dersinde bu yaklaşımlardan, yöntem ve tekniklerden en çok 

hangisini kullanıyorsunuz? Neden? 

 

4. Bu yaklaşımları, yöntem ve teknikleri uygularken ne gibi sıkıntılar 

yaşıyorsunuz?  

 

5. 2009 İlköğretim Hayat Bilgisi (1-3. Sınıf) Öğretim Programındaki yaklaşımlara, 

yöntem ve tekniklere ilişkin önerileriniz nelerdir?  
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EK – 4 - ARAŞTIRMA İZİN YAZISI 
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EK – 5 – OKUL LİSTESİ 
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