
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ll: 9-13 [1995]

GENEL LisE PROGRAMıNDA YER ALAN KİMYA KONULARIYLA İLGİLİ
DERSLERİN MÜFREDATIARININ İNCELENMESİ VE DERS GEÇME

SİSTEMİNİN DEGERLENDİRİIMESİ

Nesrin Kayatürk., Ömer Geban.. ve Ahmet Önal...

ABSTRACT:

Today, technological and scientific development are the
most important goal of many countries in the world. This
technological development is created by the aid of science.
Science education given to students in high school and
university can create individuals who adapt the tech-
nological changes and innovations easily. Also, science
education programs in schools can help students to de-
velop their thinking abilities. These may be creative ability,
critical thinking ability or formal reasoning ability. These
higher mental processes are stressed because this type of
learning enables individuals to apply their learning ability
to many problems in school life and in daily life. Students
having higher mental abilities can understand the re-
lationships among scientific concepts and principles easily,
and they can apply them to new situations. For these re-
asons, today the main purpose of science education is to
develop students' science achievement and reasoning abi-
lity. High school science curricula and teaching strategies
should be devised and constructed in such a manner that
theyare directed toward the building of conceptual un-
derstanding in science and attitudes toward science. Che-
mistry curriculum is a part of science education. In this
work, we investigater\ as systematically as possible the ge-
neral characteristics of chemistry curriculum (General Sci-
ence Courses I and II; Chemistry Courses I, II, and m as
elective courses) at high school level. The main problems
of the study to be answered by the chemistry teachers can
be stated as follows: Is the chemistry concepts and topics
in General Science courses suitable for a content or-
ganization which promotes an integration among different
disciplines of science? Is the chemistry concepts and topics
in General Science and Chemistry courses suitable for an
organization which fits with the students' levels of re-
adiness and their abilities of comprehension? Is the che-
mistry concepts and topics in General Science and Che-
mistry courses representative of the present level and
comprehension of science? Is the chemistry concepts and
topics in General Science and Chemistry courses appealing
to the interest of that age students? Do chemistry teachers
have sufficient background to teach all concepts in General
Science Course I and II? Also, this study investigated whet-
her the chemistry teachers use the laboratory method as a
supplement to the regular class hours, and scientific met-
hod. The effectiveness and suitability of the books utilized
in General Science and Chemistry courses for teaching-
learning process to be conducted with this age group 05-
17) was also checked. The other important purpose of the
study was to examine teachers' opinion about the effect of
credit system in school life. The data analyzed for this
study was obtained from the opinion of 135 chemistry te-
achers of General Lycees in different regions. The results

showed that the efforts made to organize the content of
instructional units of those courses in accordance with the
purposes of science education are not sufficient. Most of
the chemistry teachers said that their background are not
sufficient to teach all concepts in general Science courses.
The lecture has been used as a primary method of trans-
mitting information, and generally the books to be fol-
lowed in the courses are not suitable for this age group
and purpose of modem science. On the other hand, the ef-
fectiveness of credit system has not been clear yet.
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ÖZET:

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda top-
lumun ilerlemesi , yapıcı, yaratıcı ve eleştirici düşünme ye-
teneğinin kazanılabilme ve geliştirilebilmesi ile müm-
kündür. Birçok teknolojik ve bilimsel gelişmede temel fen
bilimlerinin çok önemli etkisi vardır. Özellikle orta dereceli
okullarda verilen fen ile ilgili derslerin çağın gereklerine
uygun içerikli ve öğrencilerin yukarıda belirtiğimiz yapıcı,
yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneklerini geliştirici yönde
olması gerekir. Bu çalışmada Lise müfredatında olan Fen
Bilimleri I,II ve Kimya I,II,m derslerindeki kimya konu ve
kavramlarının önem dereceleri, öğrencilerin zorlandıkları ve
ilgilerini çeken konu ve kavramların saptanması, öğ-
retmenlerin kullandıkları öğretim yöntemleri ve laboratuvar
uygulamasında bulunup bulunmadıkları, kullanılan ders ki-
taplarının yeterliliği, Fen Bilimleri derslerini veren branş öğ-
retmenlerinin karşılaştıkları zorluklar ve bu derslerin için-
deki kimya konularının diğer fen konularıyla (fizik,
biyoloji) bütünlük sağlayıp sağlamadıkları, diğer taraftan ile-
riki yıllarda alınacak fen derslerine temelolma ve çağın ge-
lişmelerine uygunluğu ve okullarda kimya konularına ay-
rılan surenin yeterliliği, Türkiye' nin değişik şehirlerindeki
genel liselerden 135 kimya öğretmeninin fikrine baş-
vurularak incelenroiştir. Elde edilen sonuçlara göre Fen Bi-
limleri i ve II ders programlarının içeriği ve kendi içinde
fazla tutarlı olmaması aksayan yönleridir. Bazı kimya konu
ve kavramlarının bu derslerin içinde olmaması gerektiği,
fizik, kimya ve biyoloji konularının birbirleriyle bir bü-
tünlük sağlayamadığı belirtilmiştir. Fen Bilimleri derslerinde
kimya öğretmenlerinin madde ve özellikleri, maddelerin ay-
rılması, elementler ve bileşikler adı altındaki bölümleri ver-
mesi bir sıkıntı yaratmamasına karşın diğer bölümler özel-
likle canlılar ve hücre, insan vücudu, canlılar v(c çevre,
madde ve elektirik konuları sıkıntı yaratmaktadır. Zaman
zaman bu konular hakkında öğrenci sorularını ce-
vaplamakta zorluı. çekilmektedir. Fen Bilimleri derslerinin
tek bir branş öğretmeni tarafından verilmemesi, kalıcı çö-
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zümün ise Eğitim Fakültelerinde Fen Bilimleri Öğretmenliği
programının açılmasıdır. Seçmeli olarak verilen kimya ders-
lerinin müfredatlarının öğrencilerin ilgisi ve konuların zor-
luk derecesine göre yeniden gözden geçirilmesi gerektiği
ortaya çıkmıştır. Feı:ı ve kimya derslerinde deney sayısının
azlığı ve yarıdan fazla okulda deney yapılmadığı gö-
rülmüştür. Ders kitaplarının tam istenilen düzeyde 01-
madığıda ifade edilmiştir. Bu derslerde öğretmenler ağırlıklı
olarak anlatım yöntemini kullandıklarını belirtmişlerdir. Mo-
dern fen programları için çok önemli olan bilimsel yön-
temin oldukça az sayıda öğretmen tarafından kullanıldığı
anlaşılmıştır. Öğretmenler ders geçme sisteminin eğitim ve
öğretim açısından ve öğrenci başarısı açısından sınıf geçme
sistemine göre biraz daha etkili olduğu fikrinde olmakla
birlikte bu çok belirgin değildir.

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Kimya Eğitimi, Kredili Sis-
tem

1. GİRİş

çağtmtzda, dünya endüstri toplumundan bilgi top-
lumuna doğru hızla yol almaktadır. Toplumsal de-
ğişmenin hızlı yol alışı ile birlikte, bilgi ve bilgilerin
uygulanmasında görülen dinamik gelişmeler eğitim
sistemlerinin de etkilenmesine yol açmışur. Bireylerin
yaşam şartları ile birlikte değişen düşünce ve kültür
yapılarını da çağa uydurmak gerekmektedir.

Bugün eğitimden ne fayda beklenildiği, eğitim po-
litikasını tayin eden hususlar arasındadır. Eğitimden
beklenen faydalar arasında ekonomik hayatla ilgili
olanları önemli bir yer tutar [11. İlerleyen teknolojinin
ortaya çıkardığı sorunlar ekonomide eğitilmiş insan
gücüne ve buna bağlı olarak eğitime ihtiyacı ar-
tırmaktadır. Bugün ülkeler, eğitim kurumlarını kal-
kınmanın gereklerine uygun bilgi üreten insanı ha-
zırlayan kuruluşlar olarak görmekte, çağdaşlık ve
eğitim düzeyleri arasında ilişki kurmaktadır. Artık ül-
kelerin gelişmişlikleri ekonomik ölçülerle be-
lirtilmekte, ekonomik kalkınma fen ve teknolojide
elde edilen başarılar ile sağlanmaktadır. Bunun so-
nucunda eğitim faaliyetleri de bu gelişmelerin etki
alanına girmekte ve ülkeler eğitim programlarını ye-
niden gözden geçirme gereği duymaktadırlar. Bi-
reylerin düşünme yeteneklerini geliştirmede çok
önemli yeri olan ve bilgi üretiminin en önemli kay-
naklarından biri olarak kabul edilen fen bilimlerinin,
öğretim programları içindeki yeri, içeriği, öğretim
yöntem ve araçları fen eğitimcilerinin yakından il-
gilendikleri bir konu olup sürekli güncelliğini ko-
rumaktadır.

Ff''l öğretimi, düşünce sanatının öğretilmesi, de-
neyimlere dayanan net kavramların zihinlerde ge-
liştirilmesi, sebep sonuç ilişkisinin nasıl irdelenip ana-
liz edilebileceği yöntemlerinin öğretilmesini hedef
almaktadır. Günümüzde fen eğitiminde kavramlar ve-
rilirken öğrencilerde düşünme yeteneğinin ge-
liştirilmeside çok önemlidir [2, 3, 4, 5]. Gelişmek is-
teyen toplumlar, yani bilgi toplumları, bilgi
birikimlerinin oluşturduğu değişim ve gelişimlere kat-
kıda bulunabilecek bireyler yetiştirmek amacıyla, fen

öğretimi üzerinde önemle durmalı ve bilimsel yön-
temi kullanmayı amaç edinerek bu yolla bireylerde
kritik etme kabiliyetini geliştirmelidir.

Bu nedenlerden dolayı fen ögretimi topluma kat-
kıda bulunabilecek bireylerin yetişmesinde önemli
rol üstlendiği ve öğrenciye bilimsel yöntem yoluyla
düşünmesini sağlayabileceği için genel eğitimin en
önemli unsurlarından birisidir.

Ülkemizde fen eğitiminin ezberciliğe dayanan, ge-
reksiz kuru bilgiler veren içeriğinin değiştirilerek mo-
dem fen programlarının uygulanması gereği be-
nimsenmiştir [6]. Türkiyenin yoğun fen programı
geliştirme süreci 1960 lı yıllarda başlamış ve 1962 yı-
lında bir deneme okulu şeklinde Ankara Fen Lisesi
kurulmuş, modem fen programının Türkiye' ye ya-
yılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Orta eğitimi
bitiren bireylerin topluma sağlıklı uyum gös-
terebilmelerine, bilimsel düşünme yeteneğine ve
deney yoluyla kalıcı bilimsel bilgi birikimine sahip ol-
malarını hedef alan modem fen programlarının 1982
yılında komisyonun aldığı karar doğrultusunda sür-
dürülmesi gereği belirtilmiştir [71.

Ülkemizde orta eğitimde okul programlarındaki
fen derslerinin işlevlerini iyi gerçekleştiremediği yö-
nünde şikayetler sürekli güncelliğini korumuştur.
Eğitim programlarını geliştirme bir araştırma sü-
recidir. Programlar elde edilen verilere göre tekrar
düzenlenir ve geliştirilir. Bu nedenle modem fen
programları ile ilgili sürekli çalışmalar yapılması ve
öneriler geliştirilmesi önemlidir.

Bu araşurmada Lise programında yer alan Kimya
I,II,III dersleri ve Fen Bilimleri I,II dersleri içindeki
kimya konularının önem dereceleri ve öğrenci açı-
sından ilgi ve zorluk dereceleri, kimya konularına
ayrılan sürenin ve kullanılan ders kitaplarının ye-
terliliği, uygulanan öğretim yöntemlerinin çağın ge-
lişimine uygunluğu bu dersleri veren kimya öğ-
retmenlerinin fikirleri alınarak incelenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Denekler

Bu araştırmanın sonuçları 1993-1994 öğretim yı-
lında Türkiye'nin değişik şehirlerindeki 36 Genel Li-
sesindeki 135 kimya öğretmeninin fikirlerine baş-
vurularak incelenmiştir. Öğretmenlerden 30 u 1-5 yıl
arası, 57 si 5-10 yıl arası, 48 i ise 10 yıldan daha fazla
öğretim tecrübesine sahiptir. 69 u kimya öğretmenliği
programı, 39 u kimya ile ilgili bir branşı bitirdikten
sonra sertifika alarak, 27 si ise kimya lisans veya
kimya mühendisliği mezunu olarak öğretmenliğe
başlamışlardır.

2.2. Bilgi Toplama Aracı

Araştırmada kullanılan anket üç kısımdan oluş-
maktadır. İlk kısım kişisel bilgileri içermekte, ikinci
kısım Fen Bilimleri I,II ve Kimya I,II,III derslerindeki
kimya konu ve kavramlarının önem dereceleri, öğ-
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rencilerin zorlandıkları ve ilgilerini çeken kavramlar,
verilmemesi gerekli konu ve kavramlar, derslerde la-
boratuvardan yararlanma derecesi, kullanılan ders ki-
taplarının yeterliliği ve uygulanan öğretim yöntemleri
öğretmenlerden alınan cevaplara göre incelenmiştir.
Fen Bilimleri i ve II derslerinde hangi konuların
kimya öğretmenleri tarafından verildiği ve hangi ko-
nuları zorunluluktan dolayı verdikleri, zorunluluktan
dolayı verilen konularla ilgili öğrenci sorularını ya-
nıtlarken güçlük çekilip çekilmediği, bu derslerin tek
bir branş öğretmeni tarafından verilmesinin doğruluk
derecesi ve bu dersler içerisindeki kimya konularının
süre açısından tamamına göre ağırlığı ve olması ge-
rekli ağırlığı öğretmenlerin fikirlerine göre de-
ğerlendirilmiştir.

Anketin üçüncü kısmında ise kredili sistemin öğ-
rencilerin ders ile ilgili başarısına ve ilgi duyduğu
alana yönlendirmesine etkisi incelenmiştir. Diğer ta-
raftan kimya öğretmenine olan ihtiyacı azaltıp azalt-
nıadığı ve öğrencilerin bu sistem hakkında ne kadar
bilgiye sahip oldukları 5 li bir ölçekte de-
recelendirilerek araştırılmıştır.

2.3. Verilerin Çözümlenmesi ve Bulgular

Verilerin çözümlenmesi, değişik ölçeklerde ce-
vaplandırılan soruların yüzdesi alınarak ve ehi Squ-
are [8] testi uygulanarak yapılmıştır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin Fen Bilimleri i
ve II derslerinde verilmemesini düşündükleri konu ve
kavramlar incelendiğinde %81 i kimyasal bağların
Kimya 3 dersinde, %70 i periyodik cetvelin Fen Bi-
limleri i veya Kimya i derslerinde, %62 si çözünürlük
konusunu Kimya II dersinde ve %37 si sabit ve katlı
oranlar konusunun Kimya 1 dersinde verilmesini
uygun görmüşlerdir.

Fen Bilimleri i ve II derslerindeki fizik, kimya ve
biyoloji konularından kimya öğretmenlerin %20 si
yalnız kimya, %18 si biyoloji ve kimya, 0/062si ise ko-
nuların hepsini (kimya, fizik ve biyoloji) verdiklerini
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %95 i bu konuların
hepsinin tek bir branş öğretmeni tarafından ve-
rilmesini doğru Dulmamışlardır. Diğer taraftan öğ-
retmenlik tecrübesi ile Fen Bilimleri i ve II ders-
lerininde verilen konular arasında ilişki olmadığı
ortaya çıkmıştır. (X2=3.88, p>0.05).

Fen Bilimleri i ve II derslerinde kimya öğ-
retmenlerinin %93 ü canlılar ve hücre, 0/088 i insan
vücudu, %53 ü canlılar ve çevre, %52 si ise madde ve
elektrik konularını zorunluluktan dolayı verdiklerini
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %51 i zorunluluktan
dolayı verdiği konularla ilgili öğrencilerin sorularını
cevaplamakta güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Eği-
tim tecrübesi ve zorunluluk dolayısıyla verilen ko-
nularla ilgili öğrencilerden gelen soruları ya-
nıtlamakta güçlük çekilip çekilmediği arasında
istatistikselolarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(X2=9.66 p<0.05). 10 yıl ve üstünde öğretmenlik tec-
rübesine sahip olanlardan %33 ü, 5-10 yıl tecribesi
olanların %54ü, 1-5 yıl tecrübesi olanlardan %73 ü
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zorluk çektiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %93
ü Fen Bilimleri i ve II konularının hepsinin tek bir
branş öğretmeni tarafından verilmesini uygun bul-
nıamışlardır.

Kimya öğretmenlerinin %19 u Fen Bilimleri i der-
sinde işlenen kimya konularının süre açısından dersin
tamamına göre ağırlığının kendi okullarında %20-%29
arasında, %46 sı %30-%39 arasında, 0/08 i %40-%49
arasında ve %27 si %50 den fazla olduğunu be-
lirtmişlerdir. Kimya derslerinin Fen Bilimleri i içindeki
ağırlığı sizce ne olnıalıdır denildiğinde %57 si %30-39
arası, %20 si 0/040-49, %23 ü %50 den fazla olnıalıdır
diye cevap vermişlerdir. Fen Bilimleri II dersi kimya
konularının süresi açısından dersin tamamıyla kar-
şılaştırıldığında öğretmenlerin %67 si kendi okul-
larında %20-%29 arasında, %33 ü %30-%39 arasında
olduğunu söylemişlerdir. Bu ağırlık ~izce ne olnıalıdır
sorusuna %17 st %20-%29 arası, %76 sı %30-%39
arası, %7 si ise %50 den fazla olmalıdır diye be-
lirtmişlerdir.

Öğretmenlerin mezun oldukları bölüm ile Eğitim
Fakültelerinde Fen Bilgisi öğretmeni yetiştiren prog-
ramlara ihtiyaç varmıdır sorusu arasındaki ilişki is-
tatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X2=16.40,
p<0.05). Kimya öğretmenliği programından mezun
öğretmenlerin 0/088i ile sertifika alanların 0/085 i üni-
versitelerin Eğitim Fakültelerinde Fen Bilimleri öğ-
retmeni yetiştiren bir progranıa ihtiyaç olduğu gö-
rüşünü benimserken, kimya mühendisliği ve kimya
lisans mezunu öğretmenlerin %44 ü bu görüşü pay-
laşmamaktadırlar.

İlerde etkili bir kimya eğitimine ve üniversite eği-
timine temel olnıak üzere Fen Bilimleri i ve II ders-
lerinde işlenen konuların önem dereceleri öğ-
retmenler tarafından değerlendirildiğinde, madde ve
özellikleri, ısı ve sıcaklık, erime ve donma, ka-
rışımların ayrılması, elementler, atom ve yapısı, pe-
riyodik cetvel ve elementlerin periyodik özellikleri
konuları öğretmenlerin tümü tarafından tamamen
önemli veya önemli olarak değerlendirilmiştir. Kimya
I, II ve III derslerinde işlenen konuların önem de-
receleri sıralandırıldığında, Kimyasal formül, mol kav-
ramı ve hesabı, gazların kinetik teorisi, diffüzyon, gaz
kanunları, kısmi basınç, ideal gaz, kimyasal tepkime,
çözelti, tepkimeler ve denge, dengeye etki eden fak-
törler, çözünürlük dengesi, asit ve bazlar, elektroliz,
pil, karbonil bileşikleri, hidrokarbonlar ve kimyasal
bağlar tanıamen önemli veya önemli olarak gös-
terilmiştir.

Fen ve kimya derslerinde öğrencilerin ilgilerini
çeken konular incelendiğinde öğretmenlerin %53 ü
kimyasal hesaplanıalar, 0/048 i mol ve mol he-
saplanıaları, %46 sı periyodik tablo,0/041 i hid-
rokarbonlar ve %39 u asit ve bazlar olduğunu be-
lirtmişlerdir. En zor gelen kavramlar sıralanıasında ise
atom modelleri (Thomson Modeli, Nükleer Atom
Modeli, Bolır Atom Modeli ve Modern Atom Modeli)
%78, çözünürlük hesapları 0/060, tepkimeler ve denge
%59, yükseltgenme ve indirgenme %53, radyoaktivite
%50 olarak belirlenmiştir.
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Fen Bilimleri i ve n derslerine giren öğ-
retmenlerden ancak % 34 ü laboratuvarlan kul-
landıklarını, Kimya I, II ve III derslerine giren öğ-
retmenlerin ise %49 laboratuvar çalışması
yaptırdıklarını belirtmişlerdir. Laboratuvarda yapılan
deneyler, erime, donma, kaynama, çözelti durumları,
maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, titrasyon,
elektroliz, elektrokimyasal pil ve gaz deneyleri, asit
ve baz özellikleri, çözünürlük dengesi ve kütlenin
korunumudur.

Ders kitabı olarak fen ve kimya dersleri için ge-
nelde M.E.B. Komisyon kitaplarının kullanıldığı açık-
lanmıştır. Öğretmenlerin %60 ı ders kitapların kısmen
yeterli olduğunu, %31 i yetersiz, %9 u ise yeterli ol-
duğunu belirtmişlerdir.

Kimya ve fen d~rslerinde öğretmenlerin %51 i an-
latım yöntemini, 0/045 i anlatım yönteminin yanısıra
soru ve cevap yöntemini, 0/04ü ise bilimsel araştırma
yöntemini kullandıklarını belirtmişlerdir.

Uygulamaya konulan kredili sistem hakkında da
öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Eğitim ve öğretim
açısından ders geçme sisteminin sınıf geçme sis-
temine göre daha etkili olup olmadığına dair verilen
cevaplar incelendiğinde öğretmenlerin %33 ü etkili
olduğuna kısmen katıldıklarını, %24 ü katıldıklarını,
%17 si tamamen katıldıklarını, %16 sı kararsız, 0/08i
ise katılmadıklarını belirtmişlerdir. Ders geçme sis-
teminin öğrencinin başarısını artınyormu sOrusuna
verilen cevaplara bakıldığında, öğretmenlerin %39 u
başarıyı artırdığına kısmen katıldıklarını, %29 u ka-
tılmadıklarını, %21 katıldıklarını, %6 sı kararsız, %5 i
ise tamamen katıldıklarını ifade etmişlerdir. Ders
geçme sistemi öğrenciyi ilgi alanı doğrultusunda yön-
lendiriyormu sorusuna verilen cevaplar gözden ge-
çirildiğinde, öğretmenlerin %43 katıldıklarını, %24 ü
katılmadıklarını, %21 i tamamen katıldıklarını, %7 si
kısmen katıldıklarını, %5 i ise kararsız olduklarını be-
lirtmişlerdir. Ders geçme sisteminde kimya dersine
olan ilgi fazlamıdır sorusuna verilen cevaplar, öğ-
retmenlerin %32 nin kimya dersine olan ilgi fazladır
fikrine katıldıklarını, %31 nin kısmen katıldıklarını, 22
si katılmadıklarını, 0/08 nin kararsız olduklarını, %7
sinin ise tamamen katıldıklarını ortaya koymuştur.
Ders geçme sisteminde kimya öğretmenine ihtiyaç
azalmışmıdır sorusuna verilen cevaplar ir-
delendiğinde, öğretmenlerin %40 ı kimya öğ-
retmenine ihtiyaç azalmıştır fikrine katılmışlar, %38 i
tamamen katılmışlar, %9 u katılmadıklarını, %7 si ka-
rarsız olduklarını, 0/06sı ise kısmen katıldıklarını be-
lirtmişlerdir. Öğretmenlerin 0/040 ı dersgeçme sis-
teminde öğrenci derslerini kolaylık veya zorluk
derecesine göre seçiyor fikrine tamamen ka-
tıldıklarını, %26 sı katıldıklarını, %20 si kısmen ka-
tıldıklarını, 0/08 i kararsız olduklarını, 0/06 sı ise ka-
tılmadıklarını belirtmişlerdir.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Sonuçlar
Ülkemizdeki lise müfredat programlarında bu-

lunan ve uygulaması sürdürülen Fen Bilimleri I, n

dersleri içindeki kimya konularıyla ilgili programların
ve seçmeli ders olarak okutulan Kimya I, n, III ders
programlarının bugünkü durumunu ve sorunlarını,
ele alan ve geliştirici önerilerde bulunmayı amaçlayan
bu araştırmanın sonuçları, bulguların ışığı altında
şöyle belirlenebilir:

Araştırma, Fen Bilimleri I ve II derslerinde bu-
lunan bazı kimya konu ve kavramlarının diğer kimya
derslerinde verilmesi görüşünü ortaya çıkarmıştır. Öğ-
retmenlerin yarıdan fazlası kimyasal bağların, pe-
riyodik cetvelin ve çözünürlük konusunun diğer
kimya derslerinde verilmesini uygun görmüşlerdir.

Fen Bilimleri I ve n derslerini veren ve asıl brafiŞı
kimya olan öğretmenlerin yarıdan fazlası (%62) bu
derslerdeki bütün konuları verdiklerini (fizik, kimya,
biyoloji), ancak %20 si yanlızca kimya içeren ko-
nulara girdiklerini belirtmişlerdir. Fen Bilimleri ders-
lerinde kimya öğretmenlerinin yarıdan fazlası canlılar
ve hücre, insan vücudu, canlılar ve çevre, madde ve
elektirik gibi biyoloji ve fiziği içeren konuları zo-
runluluktan dolayı verdiklerini belirtmişlerdir. Öğ-
retmenlerin yarısı zorunluluk dolayısıyla verilen bu
konularla ilgili öğrencilerin sorularını cevaplamakta
zorluk çektiklerini, özellikle 10 yıldan daha az öğ-
retmenlik tecrübesi olanlar cevaplamakta daha fazla
zorlandıklarını belirtmişlerdir. Bu nedenlerden dolayı
branşı kimya olan öğretmenlerin büyük bir ço-
ğunluğu (%93) Fen Bilimleri I ve II konularının hep-
sinin tek bir branş öğretmeni tarafından verilmesini
uygun bulmamışlardır. Kimya öğretmenliği prog-
ramından mezun olanların ve öğretmenlik sertifikası
alanların büyük bir çoğunluğu Eğitim Fakültelerinde
Fen Bilimleri öğretmeni yetiştiren bir programa ih-
tiyaç olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Öğretmenlik
formasyonu olmadan kimya öğretmenliği yapanların
ancak 0/044 ü böyle bir programa ihtiyaç var görü-
şündedir.

Öğretmenlerin yaklaşık yarısı Fen Bilimleri I der-
sinde işlenen kimya konularının süre açısından dersin
tamamına göre ağırlığının kendi okullarında yeterli
olduğu, diğer taraftan öğretmenlerin büyük bir ço-
ğunluğu Fen Bilimleri n dersinde işlenen kimya ko-
nularının süre açısından dersin tamamına göre ağır-
lığının kendi okullarında yeterli olmadığı
görüşündedirler.

Fen Bilimleri I, II ve Kimya I, n, III derslerindeki
bazı kavram ve konular tüm öğretmenler tarafından
önemli bulunmuşlardır. Bunlar Fen Bilimleri I ve n
derslerinde madde ve özellikleri, ısı ve sıcaklık, erime
ve donma, karışımların ayrılması, elementler, atom ve
yapısı, periyodik cetvel ve elementlerin periyodik
özellikleri; Kimya I, n ve III derslerinde ise kimyasal
formül, mol kavramı ve hesabı, gazların kinetik te-
orisi, diffuzyon, gaz kanunları, kısmi basınç, ideal
gaz, kimyasal tepkime, çözelti, tepkimeler ve denge,
dengeye etki eden faktörler, çözünürlük dengesi, asit
ve bazlar, elektroliz, karbonil bileşikler, hid-
rokarbonlar ve kimyasal bağlardır.
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Fen ve Kimya derslerinde öğrencilerin en fazla il-
gisini çeken konuların sırasıyla kimyasal he-
saplamalar, mol ve mol hesaplamaları, periyodik
tablo, hidrokarbonlar, asit ve bazlar olduğu be-
lirtilmiştir. Atom modelleri, yükseltgenme ve in-
dirgenme, çözünürlük hesapları, tepkimeler ve
denge, radyoaktivite konularıda öğrencilere en zor
gelen konular olarak gösterilmiştir.

Fen Bilimleri I, II ve Kimya I, II, III derslerinde
öğretmenlerin yarıdan fazlası laboratuvar kul-
lanmadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu derslerle il-
gili ders kitaplarınında henüz istenilen düzeyde ol-
madığı anlaşılmaktadır. Yine bu derslerde
öğretmenlerin yarıya yakını anlatım yöntemini, diğer
yarısı bunun yanısıra soru ve cevap yöntemini, sa-
dece %4 ü bilimsel yöntemi kullandıklarını be-
lirtmişlerdir.

Öğretmenlere göre eğitim ve öğretim açısından ve
öğrenci başarısı açısından ders geçme sisteminin
olumlu etkisi olabileceği vurgulanmakla birlikte
henüz bu ağırlık kazanmamıştır. Öğretmenlerin ya-
rıdan çoğu ders geçme sisteminin öğrenciyi ilgi alanı
doğrultusunda yönlendirdiği ve kimyaya karşı ilgiyi
artırdığı fikrindedirler. Bunun yanısıra bu sistemin
kimya öğretmenine olan ihtiyacı azalttığı fikrine ka-
tılan öğretmenlerin oranı oldukça fazladır. Kredili sis-
temde öğrencilerin genelde dersleri kolaylık ve zor-
luk derecesine göre seçtikleri anlaşılmıştır.

3.2. Tartışma

Kimya öğretmenlerinin mevcut durum hakkındaki
görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra bu durumun
daha iyi hale getirilebilmesi amacıyla Fen Bilimleri I,
n ve Kimya I, TT,III derslerinin amaçlarına uygun bir
biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiği ortaya çık-
maktadır. Bu amaçla, özellikle Fen Bilimleri I ve II
derslerinin ilerde etkili bir kimya ve fen eğitimine
temel teşkil edeceği düşünüldüğünden, konuların
tekrar gözd~n geçirilmesi bazı temel sayılmayacak
konuların çıkarılması, bu derslerdeki kimya, fizik ve
biyoloji konularının birbirleriyle bir bütünlük oluş-
turması sağlanmalıdır.

Fen Bilimleri I ve n dersleri içerik olarak fizik,
kimya ve biyoloji konularını kapsadığı için bu ders-
lerin tek bir branş öğretmeni tarafından verilmesi
doğru olmayabilir. Böyle bir durumda öğretmen
kendi branşı dışındaki konularda yetersiz kalabilir.
Bu dersler içindeki konuların yeri geldikçe ilgili
branş öğretmenleri tarafından verilmesi, ileriye yö-
nelik ise Eğitim Fakültelerinde Fen Bilgisi Öğ-
retmenliği programlarının hızla açılarak bu derslerin
bu programlardan mezun olanlarca verilmesi uygun
olacaktır. Diğer taraftan lise fen programlarınınha-
zırlanması aşamasında ortaokul fen programları da
dikkate alınmalıdır. Bu şekilde belirli bir tutarlılık
elde edilmiş olur.

Liselerde uygulanan modern fen programları
bilim ve teknolojinin gerekliliğine, ülkemizin özel-
liklerine, toplumun istek ve ihtiyaçlarına göre ye-

niden gözden geçirilmeli ve geliştirilmelidir. Yüksek
öğretime temel teşkil edecek ve iş hayatı veya gün-
delik yaşamda da kullanılabilecekbilgi ve becerilere
daha fazla yer verilmelidir.

Araştırma sonucunda öğretmenlerin okutulan ders
kitaplarını yeterli bulmadığı ağırlık kazanmıştır. Ders
kitapları gereksiz bilgilerden arındırılarak modern fen
programının amaçlarına uygun bir biçimde yani de-
neysel çalışmalara biraz daha fazla ağırlık vererek
kavramlarıkalıcı bir biçimde anlatmaya ve kavramlar
arasındaki ilişkileri öğrencilerin kafasında daha iyi
canlanmasını sağlayacak bir anlatım şekline sahip ol-
malıdır.

Modern fen programlarında bilimsel yöntemin kul-
lanılması ve [emel bilimsel kavramların kazanılması
önemli bir yer tutar. Bu amaçlara daha sağlıklı ula-
şabilmeninen önemli yollarından birisi deneysel ça-
lışmalara ağırlık vermektir. Görüldüğü kadarıyla de-
neysel çalışmalar çok az yapılmaktadır. Sadece ders
anlatmak veya deney yaptırmakta yetmeyebilir.
Önemli olan düşünme yeteneğini geliştirmek için öğ-
rencilerebilimseldüşünmeyive bilimsel yöntemi kul-
lanabilme yeteneğini öğretebilmektir. Öğretmen ye-
tiştiren kurumlarda öğretim tekniklerine ağırlık
verilmeli ve öğretmen olacak kişilerde öğretmenlik
formasyon derslerini tamamlamış olması bek-
lenmelidir. Çünkü öğretmenlik bilgiyi en iyi şekilde
sunma sanatıdır.

Öğretmenlerin kredili sistem hakkında fikirleri in-
celendiğinde eğitim ve öğretim açısından, başarı ve
yönlendirme açısından sınıf geçme sistemine göre
biraz daha etkili olduğu ortaya çıkmakla birlikte bu
çok belirgin değildir. Bunun nedeni henüz bu sis-
temin yeni olma~;ıve etkinliliği hakkında zamana ih-
tiyaç duyulmasıdır.
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